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 ورق روشن وقت

تمام شد  »ورق روشـن وقت: جسـتارهایی در نواندیشـی دینی، فلسفه و فیلم   «امروز کار کتاب جدیدم، 
را براي ناشـر فرستادم؛ نهایی کردن این کتاب، وقت زیادي از من گرفت و خسته ام کرد: بازخوانی  و آن

 ... .  ها و منابع، نوشتن مقدمه ومتن مقاالت، بازبینی پانوشت

 داري و خسـتگی شــیرینی را تجربه شــود، حس خوبی وقتی کاري پس از صـرف وقت بسـیار تمام می  
ــیدهکنی؛ گویی از کوه بلنـدي بـاال رفته  می ــده و نفس نفس اي و به قلّه رسـ اي؛ هر چند طاقتت طاق شـ
نی، کپاهایت لمس می ریزد و خستگی سنگینی را در ساقهاي عرق از سـر و صورتت می زنی و قطرهمی

ــی داري و با خود می ــانده اما احوال خوش ــرانجام رس ــی که کاري را به س ــی از مقدمۀ اندیش اي. در بخش
ــت »ورق روشــن وقت« ــال اخیر أرو، از تکتاب پیش: آمده اس مالت درازآهنگ مکتوبِ من در هفت س

ــاکن ایران بودم، اما می پرده بر ــتم که هنوز سـ ــتارها را ایامی نوشـ نود  قریب به گیرد. برخی از این جسـ
هاي درصــد آن، محصــول شــش ســال اخیر اســت که از قضــاي روزگار ســاکن تورنتو گشــته و دغدغه  

 ... . اممعرفتی خویش را در این سوي کرة خاکی دنبال کرده و پی گرفته

 -فصـل نخسـت، متضـمنِ مقاالتی است در حوزة نواندیشی دینی؛ در این مکتوبات، هم مدلی فلسفی    
ــاحات  االهیاتی براي ف ــبت میان س ــههمِ ربط و نس ــده، ه گانۀ دین به روایت نگارنده بهس ــت داده ش م دس

در ترازوي اخالق توزین گشته، » مباهته«و » ارتداد«حدود و ثغور امر وحیانی به بحث گذاشـته شـده، هم   
هم از حقوق بنیادینِ اقلیت هاي دینی و خداناباوران سـراغ گرفته، هم نسبت میان دین و خشونت کاویده  

  انان در قرآناهانت به غیرمســلم«و » اهانت به مقدســات«شـده، هم مقوالت «مات واکاوي گشــته، هم مقو
ــنفکري دینی«مفهومِ  ــده، هم از بی» روشـ ــخن رفتـه، هم   تقریر شـ مهري برخی از اهــالی مطبوعـات سـ

جسـتارهایی دربارة آراء نواندیشــان دینی معاصــر و تنی چند از دیگر روشــنفکران ایرانی در آن گنجانده  
 ... .شده است

و نظیر جستارهایی که دربارة د ؛ینمایی من در سالیان اخیر استهاي سفصـل سـوم، هم متضـمنِ نوشـته    
ارة برخی ام؛ هم شامل مکتوباتم دربسـینماگر برجسـتۀ ایرانی، اصغر فرهادي و عبارس کیارستمی نگاشته  

؛ گیردام پرده بر میهاي وجودياز احوال و تالطمام؛ هم هایی که در سالیان اخیر خواندهها و کتابرمان
و  هاي برجستۀ فرهنگیگیرندة جسـتارهایی اسـت که در سـوگ و سـتایش برخی از شـخصـیت      هم دربر

ــر، همچنین پاره   ــیِ معاص ــیاس ــتۀ تحریر در    س ــالیان اخیر به رش ــیِ س ــیاس اي از تحوالت و رویدادهاي س
 .امآورده

ــتارهاي رنگارنگ این اثر که بالغ بر  ــیاري از زمینه و زم   530با مرورِ جس ــت، خاطرات بس ــفحه اس انۀ ص
 .سال اخیر در ذهن و ضمیرم زنده شد 7-6ها طی نگارش آن
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فرستم، رغم اینکه بار پانزدهم اسـت که کتابی نهایی شده را جهت انتشار براي ناشري می جالب اسـت، به 
 مثل«اي نو و بدیع است و هر کتاب حس و حال و فضاي خاصِ خود را دارد؛ تجربه در عین حال، ظاهراً

ویی هر نشــیند. گدارد و گرد و غبار عادت و تکرار بر رخســار آن نمی» تب تند رســیدن زنبیل پر از میوه
ــی از وجودت را در کنی، فرزند جدیدي را به دنیا میاثري که خلق می آوري، فرزندي معنوي که بخشـ

یابد و زندگی خود د وجودت که مستقل از تو حیات میاي، بخشـی ازعصـاره و شـه   آن به ودیعت نهاده
آید و اي را خوش میشود و عدهرود و با مخاطبان خود وارد داد و سـتد می گیرد و پیش میاز سـر می را 

 ... . دهدآید و به ادامه دادن ادامه میاي دیگر را خوش نمیعده

ــود و این کتاب، پس از در اولین فرصــ» ورق روشــن وقت«امیدوارم کارهاي صــفحه آرایی  ت نهایی ش
 .د، حداکثر تا دو ماه بعد منتشر گرد»تحلیلی: با محوریت فلسفۀ ویتگنشتایندر باب فلسفۀ «
 


