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  شوپنهاور و چخوف 
  

  یـــیمهر و وفا یمن ندانستم از اول که تو ب«
  یـــیو نپا يدــــنابستن از آن به که ببن عهد

  و دادمــــکنندم که چرا دل به ت بیع دوستان
  یـیخوب چرا نیاول به تو گفتن که چن دیبا

  و تماشا يصحرا و سماعست و لب جو روز
  »یــــیبربا گریکه د ستین یهمه شهر دل در

  
جلسات  نیکنون سه جلسه از امشغولم، تا »يسعد اتیغزل«است به شرح  یچند صباح خوشبختانه،

 يباریبه جو يسعد يهاغزل یاست. سالست و لطافت و نرم شیدر پ گریبرگزار شده، پنج جلسه د
 يآب جار یِلذت برد و هم به موسق شیتوان پاها را در آن قرار داد، هم از خنکایماند. میروان م

 زِیانگالیخ يهاتوان غزلیرا تجربه کرد. م زیانگخوش و دل یگوشِ جان سپرد و اوقات ،يجو رد
باران پر از  وهیبه ش«را بارها در خلوت خواند و ملول و خسته نشد؛ که قند مکرر است و  يسعد

 شدهبب س» گلستان«و » بوستان«شهرت ». نور منتشر تیعاف انیبه سبک درخت م«و » طراوت تکرار
و  میشو نییباال و پا نشیو نمک نیریش اتیاب يو در البال میبپرداز »اتیغزل«از ما کمتر به  یبرخ

  . ...میغلت بزن
مرا به سمت آنتون چخوف کشانده است. پس از خواندنِ  ریماه اخ کیدر  ،یو رمان یداستان عالئق

»است  ياگذشته، چند هفته يهاکوندرا در ماه النیم »یِبار هست« آرتور کوستلر و » گفتگو با مرگ
 مطالعه ررا د يریاحمد گلش ۀآنتون چخوف، با ترجمه و مقدم» کوتاه يهاداستان نیبهتر«کتاب 
موج  که در آن یبیغر ییو تنها »يسوگوار«کوتاه چخوف،  يهاداستان انیدر م ن،یاز ا شیام. پگرفته

 برم. خوبیم اریچخوف، لذت بس يهاداستان گریزند، به دلم نشسته بود؛ اکنون، از خواندن دیم
رد. ها تجسم کداستان نیا يرا از البال يتزار هیقرن نوزدهمِ روس یاسیس ـ یاجتماع يتوان فضایم

ن آ سندگانیاز نو گرید یبرخ ریو نظ سدیننو یاسیس يهاداد داستانیم حیهر چند چخوف، ترج
ان توی، م»هزار رنگ« رینظ یحال با خواندن داستان نینشود؛ درع ریدرگ يروزگار، با حکومت تزار

فت بوقلمون ص یِنظام رانکه از افس يایو تلق دهیکشیرا که در آن چخوف نفس م يازمانه یکیبه ن
  کرد. ریو تصو افتیزده را دریگو در فضا موج ممزاج

 ایسل از دن يماریبه علت ب یسالگ 44نکرد و در  يآمد، عمر بلند ایبه دن 1860در سال  چخوف
  .دیدر نقاب خاك کش يو رو نکرد عمر شتریسال ب 44که گارد که  ریک ریرفت؛ نظ
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اب فقرات مختلف کت ةهمدل، مشغول بحث و گفتگو دربار و زیعز یاست با دوست ياهفته چند
 یملأپرمغز که به نظرم هرانسانِ اهل تنغز و  یبکتا م؛یآرتور شوپنهاور هست "یِدر باب حکمت زندگ"

 افتمیدر ف،آنتوان چخو يهااثر در کنار داستان نیآنرا بخواند. هنگام خواندنِ ا دیبا یدر روزگار کنون
بسته و رخت بر انیاز م یلسوفیرفته است؛ ف ایآمده که شوپنهاور از دن ایبه دن یکه چخوف همان سال

  . سربرآورده و شکفته... ياسندهینو
است  یسندگانیو نو لسوفانیدوست دارم؛ چرا که مشحون از ف یلیهجدهم و نوزدهم را خ قرون

، هگل، کانت وم،یاند: هگذاشته يماندگار از خود برجا یراثیزده و م یهست ۀفیکه نقش خود را بر صح
  . ف...چخو ،یفسکیگوگول، داستا ف،یتورگن ن،یگارد، پوشک رکهیشوپنهاور، ک

 اتیدر کنار ادب یآلمان ـ یسیانگل ۀخواندنِ فلسف نیهمچن ،يسعد يدلربا يهاغزل انیدر م دنِیلغز
از  شینواز است. خرسندم، پبخش و روحالبته آموزنده و فرح ،یپرتب و تاب کنون ۀدر زمان ،یروس

ام. ردهب یواف يهابهره ،یخاک ةکر يبر رو يبشر راثیبخش م نیدر نقاب خاك کشم، از ا يرو نکهیا
سرشار  یباران بروند، باشد که طراوت و لطافت و معرفت ریهم چترها را ببندند و ز زیکاش دوستان عز
  را تجربه کنند...


