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تکثیر و انتشار این اثر یا قسمتی از آن به هر شیوه ،بدون مجوز قبلی و کتبی
ممنوع و مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت.
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برای ایو و ین
که در بیکران تنهایی بیهمتا
در من زنده است.
«نویسنده»

تقدیم به پدرم ،اولین معلم زندگیام که کتاب را مونسم کرد
و مادرم ،اسطورۀ اراده و مقاومت
و یسنای عز یزم که از گفتار آغازین این کتاب
با کالم مهرآفرین کودکانهاش همواره مشوقم بود.
«مترجم»

آماده باش تا از سر اندوه اشک بر یزی
اشکهایی به درخشندگی درخشانتر ین قطرهها،
و همانند دانههایی درخشان که آنها را نخ میکنی
تا در مراسم تدفین به دور گردن خود بپیچی
اشکهایت را گرد آور و آنها را روی ر یسمان خاطرهات نخ کن
و آن را به دور قلبت بپیچان
که اگر آنها را نخ نکنی
دیگر هرگز قطعات شکستۀ آن دوباره جمع نخواهد شد.
برگرفته از ِپر فالمینگو نوشتۀ الرنس وان در پست
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هنر یعنی توانایی آفر یدن ز یبایی؛ و هنرمند کسی است که با استفاده از دانش و
مهارت و آموختههایش ،و آمیختن آن با ذوق و احساس و اندیشهاش ،چیزی
میآفریند که احساس ز یبایی و لذت را برمیانگیزد .با این وصف ،میتوانیم تعبیر
«هنر» را تعمیم دهیم و به هر کار درست و دقیق و سنجیدهای که از روی دانایی و
دقت و تجربه انجام شده باشد اطالق کنیم .پس ،وقتی از هنر زندگی سخن
میگوییم ،در واقع ،به آ گاهیها و مهارتها و آموختنیهایی اشاره میکنیم که با آن
میتوانیم زندگی ارزشمند و ز یبا و دلپذیری بسازیم.
اگر میخواهیم زندگیمان ارزش ز یستن داشته باشد و احساس آرامش و رضایت
نصیبمان شود ،باید به جنبههای گوناگون زندگی ،هنرمندانه نگاه کنیم؛ یعنی باید
دانش و تجربه و ذوق و خرد را در هم بیامیزیم و هر کاری را ،نه از روی تقلید و
عادت ،بلکه آ گاهانه ،و آنگونه که شایسته است انجام دهیم .با این رو یکرد ،زندگی
آمیزهای از هنرهاست؛ هنر اندیشیدن ،هنر برقراری ارتباط درست با دیگران ،هنر
کنترل عواطف و احساسات ،هنر عشق ورز یدن ،هنر نگاه کردن ،هنر شنیدن ،هنر
پرسیدن ،هنر گفتوگو کردن ،هنر رنج کشیدن ،هنر شاد بودن ،و حتی هنر نفس
کشیدن .و ٔ
الزمه ساختن زندگی ز یبا و ارزشمند ،یادگیری چنین هنرها و مهارتهایی
است.

یادداشت دبیر مجموعه

یادداشت دبیر مجموعه

ٔ
مجموعه هنر زندگی شامل کتابهایی است که هر یک به جنبهای از زندگی
اختصاص دارد و مجالی برای تأمل و یادگیری در آن زمینه را فراهم میآورد .این
ٔ
مدرسه آنالین ترجمه و
کتابها به دست ترجمهآموزان دورههای پرورش مترجم در
ٔ
ترجمه کتابهای دیگری از این مجموعه
با نظارت من ترجمه شده است و البته
همچنان در حال انجام است و بهتدر یج به این مجموعه افزوده میشود .این کتابها
در موضوعات گوناگون و برای طیف متنوعی از مخاطبان تهیه شده است و امیدوارم
ٔ
توسعه فکری و فرهنگی و اجتماعی کشور
انتشار آنها تأثیری ،هرچند اندک ،در
عز یزمان داشته باشد.
ٔ
از مترجمان این کتابها که با حوصله و صبوری و دقت ،ترجمه این کتابها را
به پایان رساندند ،و از دوستان و همکاران نازنینم که در بازبینی و و یرایش این کتابها
به من کمک کردند از صمیم قلب سپاسگزارم .این مجموعه بیش از همه مرهون
یخته نشر نو ٔ
کوششها و پیگیریهای دکتر امیر احمدی ،مدیر فره ٔ
یسه پارسی است
که اندیشه و منش ،و بهو یژه شخصیت الهامبخش او انگیزه و توان ما را در ته ٔیه این
مجموعه ،بیشتر و بیشتر میکند.
روحالله سلیمانیپور
آبان ۱۴۰۰

تنهایی
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ٔ
درباره هر یک
از راههای ز یر میتوانید با ما در ارتباط باشید و بازخوردهایتان را
ٔ
مجموعه هنر زندگی برایمان بفرستید:
از کتابهای
تلفن۰93۶۴۶۰۴۸۷۰ :
پست الکترونیکinfo.translationschool@gmail.com :
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امیدوارم بتوانم از تمام کسانی که با من گفتگو کردند و با صمیمیت و صر یحا از
تجربههای تنهایی خود برایم نوشتند بهو یژه از فلورانس بیدال ،پائول جانسون ،جیمز
بیارس و گلن کر یستنسن تشکر کنم.
همچنین از ملو ین بائر سپاسگزاری میکنم که فضایی مناسب برای نوشتن فراهم
آورد .از دوروتی لی تشکر میکنم که با پیشنهادات و نظرات سازندۀ خود موجب شد
تا در این کتاب خودم باشم .از پائولین تپ و مؤسسۀ مر یل ـ پالمر سپاسگزاری میکنم
که موجب شدند بتوانم به روش خودم کار کنم .از خانم استر بتز از کتابخانۀ حقوق
دانشگاه میشیگان تشکر میکنم که ده جلد از نسخهها و اسناد مربوط به محاکمۀ
آلجر هیس را برای مدت نامحدودی در اختیار من گذاشت .از کانی جونز تشکر
میکنم که در آمادهسازی دستنوشتههایم برای انتشار به من کمک کرد .از بتی
موستاکاس تشکر میکنم که در بسیاری از رو یاروییهایم با تنهایی در کنارم بود و در
درد و رنج ناشی از تنهایی با من شر یک شد .همچنین از جیم و تلما دیماس ،مینی
برسون ،یوجین الکساندر و دیوید اسمیل تشکر میکنم که هرکدام از آنان موجب
شدند تا به اعماق جدیدی از احساسات و آ گاهی دست یابم و بتوانم انزوا و تنهایی
را تحمل و از طر یق آن رشد کنم .از گر یس دارلینگ بهخاطر راهنماییها و
دلگرمیهای الهامبخش او در طول انتظار طوالنی تشکر میکنم؛ زمانی که او کتاب
«تنهایی» را بهعنوان داستانی کامل و نه گفتاری حرفهای تلقی کرد.

سپاسگزاری نویسندة کتاب

ٔ
نویسنده کتاب
سپاسگزاری

و تشکر و یژه از دخترم کری که این کتاب بدون او هرگز آغاز نمیشد و بدون
حضور او هرگز نمیتوانستم به خودشناسی برسم یا در این راه با تأخیر پیش میرفتم.
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