
 اوقات خوش 
 

است  «دوستان جانی»به  . این سخن حکیمانه هم به تعبیر حافظ ناظرخوش آن بود که با دوست به سر شد اوقات

ای که از جنس جوارشان سپری نکرد؛ هم ناظر به دوستان نادیده توان از آنها دل برید و اوقات خوشی را درکه نمی

که  هاییبخشند: کتابگویند و روزگارت را رونق میاند و به نحو مجازی با تو سخن میورق و جلد کلمه و سطر و

 .خوانیمی

 صباحی بگذرد و مقاله و بزی بوستان و طراوت باران و گرمای خورشید را دارد؛ اگر چندبرایم حکمِ سرس کتاب

پژمرم و احساس گیاهی را شوم و میه میمردملول و دل انگیزی نخوانم؛ پکر ونوازو دلبخش و روحیا کتاب جان

 ....کنم که چند روزی است آفتاب ندیده و آب نخوردهپیدا می

کتاب را در مطالعه گرفتم:  کنار اشتغاالت متعارف و کار و بار و درس و مشق موظف، سهیک ماه گذشته، در  طی

ستیان بوبن، ترجمه ، نوشته کری«رفیق اعلی»ابوت، ترجمه صالح نجفی؛  ، نوشته متیو«فلسفهـ  عباس کیارستمی و فیلم»

 .دقیالدین رومی، ویراسته جعفر مدرس صا، نوشته جالل«فیه ما فیه»سیار و  پیروز

که  دارم؛ خصوصاً ام؛ سبک کار و نوع نگاهش به زندگی را دوستهای مرحوم کیارستمی را دیدهفیلم عموم

« است؟خانه دوست کج»دو فیلم  هستی است و مشخصاً سینمایش متاثر از نگاه شاعرانه و عارفانه سهراب سپهری به

ابوت، در اثر  شاعر و نقاش معاصر کاشانی است. متیوهای او، آشکارا تداعی کننده آموزه «باد ما را خواهد برد»و 

رداخته، ویتگنشتاین؛ به تحلیل فلسفی آثار کیارستمی پ از فلسفه ای مفاهیم فلسفی، خصوصاًخود، با وام کردن پاره

، «گیالس عمط»به دوران متاخر کاری اوست؛ از زمانی که به سبب ساختن فیلم تحسین شده  آثاری که متعلق مشخصاً

ینما را اش به مدیوم سکیارستمی و نگرش فلسفی شد. در مجموع، نگاه نویسنده به سینمای« نخل طال»ده جایزه برن

 .پسندیدم

که دریافتم  خصوصاً .بیست سال پیش خوانده بودم؛ این نوبت کتاب سخت به دلم نشست را حدوداً« اعلی رفیق»

های معنوی پررنگی دارد و مشی و مرام آنها را دغدغه متاثر از سورن کیر که گارد و سیمون وی است و بوبرعمیقاً

ثغور سلوک  دست دادنِ حدود وهام، بوبر در زمره سالکان مدرن است و در اندیشه بکنونی پسندد. به روایتمی

 .راززدایی شده پیرامونی های کبوترانه در جهانمعنوی در روزگار کنونی و تحققِ تجربه

م فقراتی از برای فهم دست ک حیح مرحوم فروزانفر را پیشتر خوانده بودم؛ کتابی کهبا تص« فیه ما فیه»از  فقراتی

مدرس صادقی، زحمت زیادی کشیده و جهد پر توفیقی ورزیده و  ، رهگشا و کارامد است. به نظرم«مثنوی معنوی»

سالست و  القی،خوان از این اثر موالنا فراهم آورده است. افزون بر نکات حکمی و اخخوش ویراستی درخور و

گیر چنانکه مدرس صادقی نیز متذکر شده، چشم پاکیزگی و روانیِ نثر این کتاب که در قرن هفتم هجری نگاشته شده،

  ند.کچندان می است و لذتِ خواندن این کتاب را صد

ن باقی از آکه چهار جلسه « شرح منطق الطیر»ای جلسه اگر تدبیر موافق تقدیر افتد، پس از اتمام دوره سی و سه

 .جالل الدین رومی، مبتنی بر این نسخه همت خواهم گمارد« ما فیه فیه»مانده، به شرحِ 

 .کنمخواندنِ سه اثر فوق را به دوستان عزیز و همدل پیشنهاد می


