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 و اگر مرگ نبود
  

 
  »گشتو اگر مرگ نبود دست ما در پی چیزي می«

      سهراب سپهري                  
 

به نظرم مرگ ناگهانیِ سه  ام. افزون بر پیشینه تربیتی و خانوادگی،مشغولِ مقوله مرگمرگ اندیشم و دل هاستسال
هاي عزیزم در دوران پانزده ساله بودم که یکی از همکالسی دوست عزیزم در این میان مدخلیت داشته است. چهارده

پس از چند روز از دنیا رفت.  پایین افتاد و ضربه مغزي شد ورضا اصفهانیها، از بالکن طبقه سومِ منزل شان راهنمایی، محمد
بودم که رفیق گرمابه و گلستانم، حسن تفاقی در ساحل محمود آباد  پس از آن، در دوران دانشجویی، بیست و دو ساله

ودت کرد؛ شرحی از م دچار آبیِ دریاي بیکران گشت؛ اتفاق تلخی که براي چند صباحی پاشان و پریشانم غرق شد و
ام. در ادامه، روزگاري که از انگلستان بازگشته و مشغول درس آورده» فلسفه الجوردي سپهري«فیما بین را در مقدمه اثر 

تصادف جان خود را  دوست نازنیم، محمد رضوي، در سانحه ـ حوالی سی و چهار سالگی ـداخل کشور بودم  و مشق در
زد، در او موج می» شجاعت بودن«خود را به او که » امر متعالیِ امر اخالقی،«مغموم ساخت. کتاب  از دست داد و مرا عمیقاً

 .امتقدیم کرده

آخر االمر «مل کردن در سرنوشت محتومِ من و تست، که أمتضمنِ ت که» مرگ هراسی«نه به معناي » مرگ اندیشی«
روز و شب را دوره  که در قید حیاتیم و؛ و اندیشیدن درباره حدود و ثغورِ چند صباحی »خواهی شد گل کوزه گران

 :کنیم و از عمرمان باقی مانده استمی
 

  گ اوستـــمرگ هر کس اي پسر همرن
 پیش دشمن دشمن و بر دوست، دوست

  
  در فرارـــــترسی ز مرگ انآنکه می

 آن ز خود ترسانی اي جان هوش دار
 

مرگ در ذهن اقاقی « و» م زندگی در مرگحج« درونیِ خود درباره پدیده مرگ را در در دو جستارِ نجواهاي
اند. احتماال به سبب همین ام منتشر شده»فلسفه الجوردي سپهري« و» در سپهر سپهري« ام؛ مقاالتی که درنگاشته» جاریست
ق شکفد و دقای، شورم می»مرگ« نواز دربارههاي درونی است که با خواندنِ هر رمان اگزیستانسیلِ روحتالطم نجواها و

زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر «شوم، که: جهان دیگري می کنم و واردو ساعاتی نامتعارف را تجربه می
 ».دارد
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آرتورکوستلر، با ترجمه نصر اهللا  ، نوشته»گفتگو با مرگ«ماه گذشته، سه اثر خواندنی در این باب خواندم. چند طی
خواندم؛ سرگذشت واقعیِ خبرنگاري که در جریان جنگ داخلی اسپانیا در  مدیهیمی و خشایار دیهیمی را براي بار دو

می یابد. دونجات می کند و نهایتاًشود و چند ماه زیر حکم اعدام، با مرگ دست و پنجه نرم می، گرفتار می1938 سال
هاي رمان را ی از شخصیتترجمه مهدي سحابی. ایده ابدي و نامیرا بودن یک ، نوشته سیمین دوبوار، با»میرندهمه می«

بخشد، نه نامیرا بودن؛ به رغم معنا می دوست داشتم؛ تو گویی میرا بودن است که به زندگیِ فناپذیر این جهانیِ ما خیلی
به لطف  نژاد، که، نوشته برایان مگی با ترجمه نیکويِ مجبتی عبداهللا»مواجهه با مرگ«رسد. سومی، آنچه در ابتدا به نظر می

این اثر، آخرین کار مترجم است و پیش از روي  از تهران به دستم رسید. ازغرایب روزگار است که ازنینی اخیراًدوست ن
شمسی به سمت  96فارسی برگردانده است. در دیباچه کتاب، مترجم که در سال  در نقاب خاك کشیدن، کتاب را به

 :سو پرواز کرد، نوشته استبی
 
بود. خیال  کردم. شبح مرگ باالي سرم ایستادهکردم، به مرگ فکر میا ترجمه میکتاب ر در تمام مدتی که این«
. کندمرگ هنوز باالي سرم ایستاده، رهایم نمی کردم قهرمان داستان که بمیرد، من هم می میرم. نمردم ، ولی شبحمی

اش »فلسفه شوپنهاور«و » فلسفه گذشتسر«و » آشنایی با فیلسوفان بزرگ«و  »مگی را با گفتگوهایش با فیلسوفان برایان«
مدار هم هست؛ اثري در خوش فکر است. فیلسوفی که شاعر و سیاست قلم وام؛ خوششناسم و کارهایش را خواندهمی

 نگاريانگلیسی متمولی که شغل روزنامه او ندیده و نخوانده بودم. رمان را با لذت بسیار خواندم؛ قصه جان، لُرد ژانر رمان از
برده و در سی سالگی دچار سرطان خون شده است. مواجهه اعضاي خانواده  اختیار کرده و یکسالی در بیروت بسررا 

اگزیستانسیل با مقوله محتوم مرگ،  اش با مرگی که قرار است به زودي سر برآورد؛ همچنین رابطهدوست صمیم جان و
رط زندگی معنادار است، از فقرات عبرت آموز و خواندنیِ روایت مگی، پیش ش مرگی که نه تنها بد بیاري نیست، بلکه به

 .کنمپیشنهاد می اندیشرمان است. خواندنِ آثار سه گانه فوق را به دوستان و عزیزانِ مرگ این

  


