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 حس غریب

  
  رگــــــــت مــــــدگی بال و پري دارد با وسعزن«

 »زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد

  
زرگ و ب غریبی است که در جایی پاي بگذاري و قدم بزنی و نفس بکشی که روزگاري، انسان حس

پیشنهاد و لطف دوست عزیزي،  اندیشی همان حوالی قدم زده و نفس کشیده و زیسته است. بهژرف
 17ز اآرتور شوپنهاور، فیلسوف بلندآوازة آلمانی،  اي دیدن کردیم کهدیروز در شهر هامبورگ، از خانه

هایی که از سفر خانوادگیِ دور اروپا کرده است. همان سالزندگی می سالگی، چند سالی در آنجا
 .کردیپدر خویش را از دست داده بود و با مادرش زندگی م بازگشته،

او در » زندگی در باب حکمت«با محوریت کتاب نغزِ » فلسفۀ شوپنهاو«ماهی است به تدریس  چند
برگزار شده، پنج جلسه از آن باقی مانده است.  جلسه از این دوره 9تورنتو اشتغال دارم؛ » بنیاد سهرورديِ«

ر هواي و د بار خواندرا چند» در باب حکمت زندگی«		توانشوپنهاور، می به رغم تلخکام و بدبین بودنِ
ام، این اثر در بسیاربرد. چنانکه پیشتر نوشته هاين بهرهآن دم زد و از اخگرها و بارقه هاي نویسندة نابغۀ آ

 ....است زمرة کتابهاي بالینی من

راء آ در ایامی که به تدریس زیسته، خصوصاًفضایی که آرتور جوان روزگاري در آن می قدم زدن در
شیدم اندییانگیز بود. با خود مو احوالش اشتغال دارم و ذهن و ضمیرم درگیر اوست ، برایم غریب و دل

نقاب خاك کشیده؛ از مردمانی که در آن روزگار در  سال است که روي در 160که شوپنهاور بیش از 
 لآخر االمر گ«اي، چیزي بر جاي نمانده است، که زیستند، جز نام و خاطرههامبورگ و فرانکفورت می

زیر خاك رفتنِ مردمانی  ز بهسال ا 160رسد که بر همین سیاق، روزگاري فرا می». کوزه گران خواهی شد
دغدغه و غم و شادي و تلخی و شیرینی و برخورداري و  که در این زمانه، با انبوهی از آرزو و خواسته و

 فتندگ«است و از آنها جز نام و یادي چیزي در این سراي باقی نمانده، که  زیستند، گذشتهناکامی می
 ».اي و در خواب شدندفسانه

ترین حقیقت کشیدن، حقیقینا و از میان رخت بر بستن و رفتن و به سمت بی سو پر، زوال و فانصافاً
 :این عالم است

  مرگ من روزي فـــرا خـــواهد رسید«
  ـورــدر بهـــــاري روشن از امــواج نــ
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  ـــــود و دورـــــدر زمستــــان غبــــار آلـ
  ورــــــیـا خـزانی خـالی از فریــــــاد و ش

  ـادـــــام مرا بــــــاران و بـبعد هـــــا نـــ
  گـــنــــــرم می شویند از رخســــار سن

  ور من گمنــــــام می مــــــــاند به راهـگ
 »گـــفارغ از افســـــانه هـــاي نــــام و نن

  :و
  استــــــــــاین سبزه که امروز تماشاگه م

 تــــــــــــتا سبزة خاك ما تماشاگه کیس

 


