
 »فلسفه داستایفسکی«و » بار هستی«

 ان هواي خوشـــاي نوبهار حسن بیا ک

 بر باغ و راغ و گلشن و صحرا مبارکست 

  
سالمتیِ جسم  گویم؛ سالی مشحون ازرا صمیمانه تبریک می 96رسیدن روز اول فروردین سال  فرا

 ...تان و عزیزان آرزو می کنمو رضایت باطن را براي همۀ دوس

م؛ رمانِ کرد سال جدید را با اتمام دو کتابی که در یک ماه اخیر در دست داشتم، شروع خوشبختانه
ده را فارسی سلیسی برگردانده ش ، نوشتۀ میالن کوندرا که توسط پرویز همایون پور به»بار هستی«

را خوانده بودم، طی یک ماه گذشته آنرا دوباره » هستی بار«سال پیش،  4براي بار دوم خواندم. حدودا 
 هايبار خواند. دقائق و ظرائف و تالطمها را باید دوبار و چندبرخی از کتاب در مطالعه گرفتم، که

درگیر  اًوخواننده را عمیق وجوديِ ترزا، توما، سابینا و فرانز به زیبایی در رمان به تصویر کشیده شده
هاي فیلسوفانِ معاصر را وام کرده، همچنین ایده ي تمام، برخی مفاهیم وکند. کوندرا، با هنرمندمی

هفتاد میالديِ قرن بیستم و حمله ارتش شوروي سابق بدین  تحوالت سیاسی کشور چک در دهۀ
رار داده و ق روابط توبرتو و پیچیدة انسانیِ ترزا و توما و سابینا و فرانز با یکدیگر کشور را در سیاقِ

ی، عشق، ناپذیر هستتحمل» سنگینیِ« و» سبکی«ا و دلپذیر ساخته است. مقوالتی مثل معجونی گوار
اند. مقاومت توماي جراح در برابر نیروهاي یافته و واکاوي شده خیانت، دلهره... به نیکی در رمان بسط

 هایتاًن کار شیشه پاك کنی براي چند سال وحرفۀ پزشکی و جراحی و اشتغال به فرونهادنِ امنیتی و
ترزا ساکن ده شدن، از دیگر  رها کردن شهر و دیار مالوف و فرو نهادنِ زندگی شهري و به همراه

 .بخش این رمان خواندنی استفقرات لذت

تابی بود که ک ، نوشتۀ سوزان اندرسون، با ترجمه خشایار دیهیمی، دیگر» فلسفه داستایفسکی« اثر
ات جنای«و » برادران کارامازوف« یسندگان محبوب من است،در این ایام خواندم. داستایفسکی، از نو

ام. اندرسون در این کتاب، به نیکی از هاي بسیار بردهبهره او را با لذت تمام خوانده و» و مکافات
یاد  سکیگیرد و به درستی از متفکر بودن داستایفمیان فلسفه وادبیات پرده برمی ربط و نبست وثیقِ

یِ متعارف، نگارش فلسف رخالف عموم فیلسوفان کالسیک، به جاي مقاله و سبککند، متفکري که بمی
ام، کرده است. همانطور که در جاي دیگري آورده ها و تامالتش انتخابژانرِ رمان را براي بیان ایده

زمرة متفکران اگزیستانسیالیست معاصراند که ژانر شعر را براي  سهراب سپهري وفروغ فرخزاد، در
سربرآوردن  اند. اندرسون پس از مرور فشرده و جذابِ زمینه و زمانۀخود اختیار کرده هايهبیان اید

سروقت مضامین فلسفی و  فئودور داستایفسکی در قرن نوزدهم و چگونگی انتشار آثارش، به



، »نیهاي زیرزمیداشتیاد«برانگیز دربارة ملأت رود و نکاتی خواندنی وهاي او میاگزیستانسیلِ رمان
 .کنددر فصول جداگانۀ کتاب ذکر می»... برادران کارامازوف« ،»جنایت و مکافت«، »ابله«

اك نقاب خ نظرم، خسران عظیمی است اگر کسی پیش از اینکه فرصت از دست رود و روي در به
را » فاتجنیات و مکا«و » کارامازوف برادران«آمیزِ آید، دو اثر نبوغکشد و به سوي آنسو به پرواز در

ماندگار بشري بر روي کرة خاکی آشنا نشده است نخواند؛ تو گویی با بخش مهمی از میراث. ... 

م؛ کنهمدل آرزو می مل کردن و نوشتن و معلمی را براي دوستانِأمملو و آکنده از خواندنِ و ت سالی
م بدین امور مشتغل هاستخرسندم که سال لذتی باالتر از این مقوالت را در دنیا سراغ ندارم. عمیقاً

 ... .و روزگار را اینگونه سپري می کنم
 


