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  خوانی کتاب و کتاب
  

 نیبود؛ مترصد بودم به هم» هفته کتاب«شد،  يکه سپر ییاز دوستان مطلع شدم، روزها یبرخ قیاز طر شیچند روز پ
  افتاد. ریخأن به تانجام آن مهم تا کنو ده،یبه سبب اشتغاالت عد سم،یبنو يمناسبت چند سطر

آن  ةدربار اریکه بس یانسان یِدر زندگ یخوانکتاب و کتاب تیاهم ةدربار ياشهیکل شیسخنانِ کم و ب يدارم به جا خوش
پرده  ياغذموجود ک نیدرازآهنگ خود با ا ۀو از رابط سمیباب بنو نیخود در ا ۀستیز ۀاز تجرب مختصراً م،یادهیاند و شنگفته
  .رمیبرگ

و  دنیو دنبال توپ فوتبال دو یگوشيفراغت، افزون بر باز امیها و ابودم که در تابستان ییراهنما ةدانش آموزدور هنوز
نها از آ ياخواندم و خالصهیم یمشخص یزمان ةها را در بازاز کتاب یبرخ لم،یرغم ممؤکد پدرم، به یۀشنا کردن، به توص

ا روزگار ت رستان،یدوره و ورود به دب نیدادم. از بخت بلندم، پس از اتمام ایم لیتحو یکردم و به عنوان کارموظفیم هیته
اهت من شده و آن اجبار و کر یِاز زندگ نفکیال یعالقه و شغل و کار و بار، خواندن کتاب بدل به بخش يبه اقتضا ،یکنون

نواز بوده بخش و روحفرح میشتن براخواندن و نو ةبه انداز یدر زندگ يکه کمتر کار يبه شوق و رغبت بدل گشته؛ به نحو
  است...

که در  یکوتاه است و مجال و فرصت یخاک ةکر نیا يعمر ما بر رو». عمر بر باد است ادیباده که بن اریب«قول حافظ  به
 یس، بزنندیرا ورق م تالیجیو د ياند و آثار کاغذکه با کتاب مانوس ییهاچند صباح، انسان نیمحدود. در ا م،یدار اریاخت

با  یینابرند؛ که به سبب آشیم بیرا نص يشتریب یفراختر و آگاه ۀتر و هاضمعیسو يایکنند و دنیعمر م گرانیاز د شیب
رمان، شعر، روان انسان، جامعه، هنر،  ن،ید شه،یفرهنگ، اند خ،یتار ةشان درباريهاافتهیمالت و أو ت گرانید ۀستیتجارب ز
  .ندیافزایم شیخو مرکرده و بر ع يرا با آنها سپر يآنها شده، روزگار یزندگ کیشر یی... تو گو

 ریها ذهنم درگ، مدتیخیو تار یادب ،یاثر فلسف کی ایو  یرخ داده که پس از خواندنِ رمان میبارها برا ر،یاخ انیسال در
شوم که گذر زمان را حس یاثر م کیاز اوقات چنان غرق خواندن  یبوده است. برخ نشیها و مضامتیآن اثر و شخص

کنم و اوقاتم خوش ی) را در عمقِ وجودم تجربه مintellectual pleasure( یعقالن یلذت نوزا،یکنم و به قول اسپینم
  شود.یم

 ،»یسففل ـ یمنطق ۀرسال«، »و مکافات اتیجنا«، »برادران کارامازوف« ریاز آثارِماندگار نظ یبرخ ةچند بار ایدوباره  خواندنِ
تر مضاعف دارد و آنچنان را آنچنان یلذت».. هشت کتاب«و » حافظ وانید« ،»يمثنو«، »درمان شوپنهاور« ،»ستیگر چهین یوقت«
  کند:یم

  وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار هر
  ستیکه انجام کار چ ستیرا وقوف ن کس

  
 لپسی. في.زيد ۀ، نوشتThe concept of Prayerروکا و  کلیما ۀ، نوشتSpinozaآنها، خواندنِ دو اثر  نِیآخر

  ماه گذشته بوده است. کی ی) طینیتگنشتایو نِید لسوفیف(
 یخود، لذات عقالن ۀو ماهان یهفتگ ۀکتاب خواندن در برنام يبرا ییبا گنجاندن جا زان،یعز دوستان و ۀکنم هم یآرزوم
 ...ندیفزایب شیکنند و بر عمر خو شهیپ يادهیسنج یسقراط زندگ يبرند و به اقتفا بیاز گذشته نص شیفراخ را، ب ۀو هاضم


