
 دژخیم عشق

  

، نوشته اروین یالوم هستم که توسط غالمحسین سدیر عابدي به فارسی »دژخیم عشق«ین روزها مشغول خواندنِ ا
ام. در برگردانده شده است. نسخه انگلیسی آنرا پیشتر دیده و خوانده بودم، اکنون نسخه فارسی آنرا در مطالعه گرفته

، »ام را نجات دادیدمتشکرم که زندگی«گري، داستان رمانگانه جذاب این اثر در حوزه روان دهاي ده میان داستان
ال کردم این بهرگز فکر نمی«، دیگر اثر یالوم است. همچنین، داستان »درمان شوپنهاور«کننده رمانِ خواندنی تداعی

تنش  بط پرو خاطرات دوران بچگی و روا» شدم آنکه هستم«، یادآورِ برخی از فقرات آخرین اثر یالوم، »سر من بیاید
 یالوم با مادرش است. 

خود  »روان درمانی اگزیستانسیلِ«، آموزه محوري »مسلمات هستی«مل برانگیزي که یالوم در بحث از أاز نکات ت
هم خانواده  suicideو  homocideبا  decideدر زبان انگلیسی است.  decideدر این اثر ذکر می کند، ریشه فعل 

به معناي کار را یکسره  decideال به معناي کشتن و به قتل رساندن و است. در واقع در این افع cideاست؛ کلمه 
هاي دیگر است و یک گزینه را برگرفتن و اختیار کردن. در زبان کردن و حذف کردن و چشم پوشیدن و کشتن گزینه

که  اي عربی استه و کلمهواژ» تصمیم«بریم. را تصمیم گرفتن و مصمم شدن معنا کرده و بکار می decideفارسی، 
صمم، فعل مضاعف است و اصم به معناي کر با آن اللفظی آن کر شدن است. (وارد زبان فارسی شده و معناي تحت

هم خانواده است). به تعبیر دیگر، تصمیم گرفتن و مصمم شدن؛ متضمن دل را یکدله کردن است و سخنان دیگر را 
اي را اختیار کردن و حذف نمودن و عمل کردن. جالب است که گزینه نشنیدن و کر شدن و عزم خود را جزم

آید؛ و در زبان به معناي کشتن می cideشود که از ریشه بیان می decideهاي دیگر، در زبان انگلیسی با فعلِ گزینه
اژه عناي یک وآید به معناي کر شدن. رصد کردنِ تطور ممی» صمم«شود و از ریشه عربی با مصدر تصمیم بیان می

هاي دیگر، تلقی من و تو از در یک زبان در درازناي زمان، همچنین مقایسه و تطبیق آن با واژگان مترادف در زبان
  کند. تر میي درازآهنگ انسان دو پا بر روي کره خاکی را غنی تر و جامع االطرافتجربه زیسته

  
و روان درمانیِ  مند به روان درمانگري، عموماًه عالقهرا به دوستانی ک» دژخیم عشق« خواندن مجموعه داستانِ

» سپینوزامسئله ا«و » درمان شوپنهاور«، »وقتی نیچه گریست«هاي اروین یالوم، هستند و رمان اگزیستانسیل، خصوصاً
  کنم. اند؛ پیشنهاد میرا با لذت خوانده

 


