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 برایان مگی
  

  اهـــگذرگ این از گذشت نیز او
  راه این از نگذرد که کیست وان

  
 یکی مگی. کرد پرواز سو بی سمت به و کشید خاك نقاب در روي سالگی نه و هشتاد سن در دیروز، مگی برایان

: شهاندی مردان« کتاب دو که بودم داروسازي رشته دانشجوي هنوز. است من عالقه مورد نویسندگان و فیلسوفان از
 را والدوندف اهللاعزت سلیسِ ترجمه با او »غربِ فلسفه با آشنایی: بزرگ فالسفه« و »معاصر فلسفه پدیدآورندگان

 نقش فیفلس مباحث کشاندن عمومی صحنه به در زنده فیلسوفان با مگی گفتگوي. بردم فراوان هايبهره و خواندم
 ذابج گفتگوهاي کالس سر، اساتید از یکی؛ خواندممی فلسفه انگلستان که روزگاري هست خاطرم. داشت زیادي
  . کرد تحسین را برجسته زنده فیلسوفان با مگی برایان

، بودم »انایر فلسفه و حکمت پژوهشی موسسه« در فلسفی مشقِ و درس مشغول و بازگشتم ایران به که روزگاري
 منابعی زا، سالیان آن در. بردم لذت و گرفتم مطالعه در را کامشاد حسن روانِ ترجمه با او» فلسفه گذشت سر« کتاب

  . بود مگی »بزرگ فالسفه« و »اندیشه مردان« اثر دو، کردممی معرفی دانشجویانم به »تحلیلی فلسفه« هايکالس در که
 ترجمه »هاورشوپن فلسفه« یکی؛ خواندم تمام لذت با را مگی دیگر اثر دو، اخیر سالیان در، شده یاد اثر سه بر افزون

 را »ورشوپنها فلسفه« دوره که گذشته سال. نژاد عبداهللا مجتبی ترجمه، »مرگ با مواجهه« دیگري و یاري ولی رضا
 بود وپنهاورش فلسفه او اصلی تخصص که؛ کردم استفاده خیلی مگی اثر این از، کردم برگزار تورنتو »سهروديِ بنیاد«
 ریبیغ اگزیستانسیلِ احوال و خواندم بار دو را »مرگ با مواجهه. «است کالسیک منابع عداد در حوزه دراین کتابش و
 مغزپر آثار از برخی که بخوانم را جذاب رمان این دوباره، دیگر وقت چند دارم خوش. کردم سپري دوران آن در را
 الس ماه بهمن که گذاشت تاثیر من در رمان این آنقدر. زد دم آن نویسنده هواي در و خواند بار یک از بیش باید را

 هايدیالوگ و نکات. گفتم سخن آن درباره کلگري شهر در نوبت دو، »کردن زندگی رسالت« عنوان تحت ،گذشته
 به را مقلخوش فکرِخوش فیلسوف مگیِ از دیگري چهره و زندمی موج رمان در سوزيعافیت و عمیق اگزیستانسیلِ

  .نمایاندمی خواننده
، نیست نرفت و مردن از گزیري و گریز که حال: گویدمی، »نگریستن خورشید به خیره« خواندنیِ اثر در یالوم اروین

 طراباض با و ترراحت، باشد نداشته دنیا در چندانی نکرده کار و گذارد جاي بر مرگ براي سوخته زمینی که کسی
  .سپاردمی و پردازدمی دیگري به منزل و بنددمی بر رخت میان از، کمتري
 نبود مرگ اگر« که بود دریافته عمیقاً، سپهري نظیر که بود »آگاهانی مرگ« زمره در مگی برایان، یابممی در چنانکه
 از؛ »شنویممی صدا چپرهاي پشت از که تقدیر زنده سخن روي به نبندیم در« و »گشتمی چیزي پی در ما دست
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 طلبی و دکن تجربه را خوشی اوقات و کند محقق وسع قدر به را خویش »شخصی افسانه« که زیست ايگونه به اینرو
  :که، باشد نداشته زندگی از
  

  شمار مغتنم دهد دست که خوش وقت هر
  چیست کار انجام که نیست وقوف را کس

  دار وشــــه موییست به بسته عمر پیوند
 چیست روزگار غم باش خویش خوارغم


