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«اگر شبی از شبهای زمستان مسافری» حتما این یادداشت را بفرست برای «شوالیهی ناموجود»
عکس :روزنامهدیواری «حق»

از ایتالوی بارون تا کالوینوی درختنشین
بیش از آنکه از نو بنویسی ،نوشتههای قبلیات را خط بزن تا #نویسنده شوی

زهرا تدین :اگر بخواهیم چند تن از مهمترین،
مش��هورترین و البته محبوبترین نویسندگان
و چهرههای ادب��ی ایتالیا را نام ببریم ،بیش��ک
«ایتالو کالوینو» یکی از اولین اس��امی اس��ت .او
نویس��نده ،خبرنگار ،روزنامهنگار ،منتق��د ،نظریهپرداز و محقق
متولد شهر «سانتیاگو دالس وگاس» کوبا بود که در پنج سالگی
به همراه خانوادهاش به ایتالیا س��فر ک��رد و بیشتر عمر خود را
آنجا گذراند .نویسندهای وسواسی که به گفتهی خودش ،برای
طراحی هر کتاب ،زمان زیادی میگذاش��ت و نوش��تههایش را
بارها #اص��الح و #ویرایش میک��رد و بیش از آنکه بنویس��د،
خط م��یزد .ایتالو فارغالتحصیل رش��تهی ادبیات از دانش��گاه
تورین بود و از خانوادهای دانش��مند و اهل عل��م .پدر و مادرش
گیاهش��ناس بودند؛ از همین رو عالقهاش به مسائل علمی نظیر
ریاضیات ،فیزیک و زیستشناس��ی ،به خوبی در نوشتههایش
پیداست .کالوینو در طول زندگیاش به سفرهای مختلفی رفت
و با چهرههای بسیاری آشنا شد و حتی با بعضیهایشان طرح
رفاقت ریخت .از جمله سفر به اتحاد شوروی ،سفر به آمریکا در
دههی هزار و نهصد و ش��صت و همچنین بازگشت به زادگاهش
کوبا و دیدار با «ارنس��تو چگوارا» در هاوانا« .ناتالیا گینزبرگ» و
«الیو ویتورینی» هم از دیگر مشاهیر ادبی بودند که ایتالو کالوینو
در ایتالیا با آنها دیدار کرد .دوس��تی او ب��ا ویتورینی به حدی
رسید که با کمک هم نش��ریهی معتبر «منابو» را منتشر کردند
اما بعدها مرگ این رفیق روزنامهنگار ،تأثیری عمیق روی ایتالو
گذاشت .کالوینو عضو کارگاه داستاننویسی «اولیپو» هم شد که
این ،زمینهی آش��ناییاش را با «رمون کنو» فراهم کرد؛ شاعر و
رماننویس فرانسوی و مؤسس «اولیپو» .ایتالو کالوینو سفرهای
زیادی به پاریس داش��ت که طی یکی از ای��ن پاریسگردیها،
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خالصهنویسی «بارون درختنشین» اثر ایتالو کالوینو

شبیه ولتر

با «روالن بارت» آشنا شد تا متأثر از نشس��ت و برخاست با این کتاب «بارون درختنشین» هم در همین سال چاپ شد .انگار
فیلسوف معروف فرانسوی ،یاد بگیرد که چگونه باید در نگارش اعمال و رفتار کوزیمو (شخصیت اصلی داستان) با احوال و افکار
رمانهای انتزاعی #ادبیات را به #فلسفه سنجاق کند؛ بیآنکه ایتالو رابطهی متقابلی داشت .گاه ،کوزیمو او را به دنبال خود از
از نگرش به واقعیتهای جامعه غافل ش��ود .زندگی نویسندهی شاخهای به ش��اخهی دیگر میکش��اند و گاه شخصیت سیاسی
رمان درخشان «بارون درختنشین» متأثر از اتفاقات سیاسی -کالوینو ،کوزیمو را به اصالح اجتماعی ،وحدت علیه ظلم و همدلی
اجتماعی آن دوران ایتالیا ،زندگی پرفراز و نشیبی بود .او روحیات برای نجات یکدیگر سوق میداد.
ضدفاشیست داشت و در سالهای جنگ جهانی دوم ،به نهضت کالوینو در قالبهای گوناگونی مثل داستان کوتاه ،رمان ،مقاله،
مقاومت ایتالیا پیوست و بعد از آن عضو حزب کمونیست کشور تحقیق و رس��الهی علمی و ادبی قلم زده ،اما نکتهی جالب این
چکمهنشان ش��د و در دوران اشغال ایتالیا توس��ط آلمان هم به اس��ت که او در تمام نوش��تههایش ،سبک و س��یاق خاص خود
را دارد .این س��بک «کالوینویی» در
گروه پارتیزانهای کوهستان
واقع امضای اوست که در تمام آثارش
پیوست .کتابهای «راه النهی
پیداست .گرچه اکثرا سبک نوشتههای
عنکبوت» و «خاطرات نبرد»
او را س��بک س��وررئال میدانن��د اما
او ،تداعی کنن��ده ی همی��ن
بهنظر میرس��د قلم ایتالو ،جایی بین
جنگها و مبارزات در ایتالیای
فضای #رئ��ال و #س��وررئال در پرواز
عص��ر ایتال��و اس��ت .کالوینو
اس��ت .کالوینو به گون��های اتفاقات و
با مطبوع��ات کمونیس��تی و
داس��تانهای فراواقعی را مینویسد و
مارکسیستی نظیر روزنامهی
قل�م ایتال�و ،جایی بی�ن فض�ای رئال
توصیف میکند که خواننده به راحتی
«لونیت��ا» هم��کاری میکرد
و س�وررئال در پرواز اس�ت .کالوینو به
آنها را باور کند و حتی با ش��خصیت
و حت��ی برای یادداش��تهای
گونهای اتفاقات و داستانهای فراواقعی
داس��تان ،همذاتپنداری کند .با این
سفرش به شوروی که در این
را مینویس�د و توصی�ف میکن�د ک�ه
ح��ال او به اص��ول سوررئالیس��م هم
روزنامه چاپ شده بود ،جایزه
خواننده به راحتی آنه�ا را باور کند و
پایبند اس��ت و تخیل ،رؤیا ،دیوانگی،
دریافت کرد .اما در سال هزار
حتی با شخصیت داستان ،همذاتپنداری
خرق عادت ،تضاد ،تص��ادف و بهویژه
و نهص��د و پنج��اه و هفت به
کند .با این حال او به اصول سوررئالیسم
جریان س��یال ذه��ن را میش��ود در
شکل غیرمنتظره ای از حزب
هم پایبند است و تخیل ،رؤیا ،دیوانگی،
همهی کتابهایش مشاهده کرد .در
کمونیس��ت ،کنارهگیری کرد
خرق عادت ،تض�اد ،تص�ادف و بهویژه
رمان «ب��ارون درختنش��ین» که به
و نام��هی اس��تعفایش هم در
جریان س�یال ذهن را میشود در همهی
گفتهی مهدی سحابی (مترجم کتاب)
روزنامهی «لونیتا» چاپ شد.
کتابهایش مشاهده کرد

بهترین نمونهی سبک کار کالوینو است ،مهمترین هدف و آرمان
سوررئالیس��م ،یعنی برهم زدن قراردادهای اجتماعی و تخریب
سنتهای جاری جامعه ،بنمایهی اصلی داستان قرار گرفته که
کوزیمو با زندگی بر روی ش��اخهی درختان به آن دست مییابد
و گویی به تنهایی یک انقالب سوررئالیس��تی را شکل میدهد.
اس��تفاده از هزل و یافتن جنبههای مضحک زندگی و تمس��خر
قراردادهای اجتماعی که قهرا موجب طغیان بر ضد نظام موجود
میشود هم به خوبی در این کتاب مشهود است.
کالوینو در س��ال هزار و نهصد و هفتاد و پنج به ایران هم س��فر
کرد و حاصل یادداش��تهایش در مورد ایران را بعدها به شکل
#سفرنامه چاپ کرد .سه مکان در #ایران او را تحت تأثیر قرار داد؛
مسجدجامع اصفهان ،معبدهای زرتش��تی یزد و تختجمشید
شیراز .او دربارهی فضاهای خالی معماری مسجدجامع مینویسد:
«شاید اکس��یر دنیا ،همان فضای خالی باشد» .نقوش همراهان
پادشاه روی سنگهای تختجمشید هم انگار برایش حی و حاضر
به نظر میآیند که آنها را جزء بازدیدکنندگان برمیشمرد! در راه
برگشت از تختجمشید ،با عشایر در حال کوچ از جنوب به شمال
برخورد میکند و در س��فرنامهاش به زنان عش��ایر با لباسهای
رنگی و پاهای برهنه اش��اره میکند .میت��وان گفت کالوینو در
ایران ،نویسندهی خوششانسی بوده؛ چرا که ترجمههای خوبی
از آثارش انجام شده و استقبال از کتابهای او هم قابل توجه بوده
است .تعداد کتابهایی که از او به #فارسی ترجمه شده ،بسیار
زیادند و حدود نود درصد آثار چاپیاش را شامل میشود .از این
بین میتوان به «ش��والیهی ناموجود»« ،ویکنت دونیم شده»،
«ب��ارون درختنش��ین»« ،کمدیهای کیهانی»« ،ش��هرهای
نامرئی»« ،ش��ش یادداش��ت برای هزاره بعدی» و «اگر شبی از
شبهای زمستان مسافری» اشاره کرد.
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برای بهتر دیدن زمین ،باید کمی از آن فاصله گرفت
روزیت�ا زابلس�تانی« :بارون درختنش��ین»
روایت زندگ��ی کوزیم��و از زبان بیاجی��و برادر
کوچ��ک او اس��ت .کوزیم��و یک پس��ر نوجوان
ایتالیایی از خانوادهای مرفه و اش��رافی است که
همراه والدینش در دهکدهی پر از دار و درخت «امبروزا» زندگی
میکند .در این خانواده ،روابطی بس��یار سرد با قوانین خشک و
انعطافناپذیر حاکم اس��ت؛ تا اینکه یک روز کوزیمو ،غذاهای
نامطبوع خواهرش باتیس��تا را بهانهی اعتراض ب��ه این قوانین
دس��توپاگیر میکند و به باالی درختی در باغ بزرگ خانهشان
پناه میبرد .او تصمی��م میگیرد که ادامهی زندگ��ی خود را بر
شاخههای درختان امبروزا بگذراند و هرگز پا روی زمین نگذارد.
کوزیمو کمکم برای گذراندن اوقات فراغتش ،شروع به مطالعهی
کتابهای پدر میکند .در این میان با تبهکاری تحت تعقیب آشنا
میشود که عالقهی زیادی به #مطالعه از خود نشان میدهد اما
خواندن کتابهای بیس��روته ،عصبانیاش میکند .او کوزیمو
را با تهدید به مرگ ،مجبور میکند ت��ا برایش کتاب خوب پیدا
کند و همین تهدیدها ،ابواب یادگی��ری علوم مختلف را به روی
بارون جوان -که در سر ،سودای کشف حقیقت دارد -باز میکند.

اگرچه از نظر بسیاری «سنتشکنی» امری قبیح و ناپسند است
ولی قهرمان داستان ،طغیان را در برخی موارد ضروری میداند و
به تمسخر مردم و یا شرمندگی پدر در مقابل بزرگان ایتالیا هیچ
وقعی نمینهد .در این رمان ،ویژگیهای ش��خصیتی #بیاجیو و
#کوزیمو در نقطهی مقابل هم قرار دارند .پسر کوچک خانوادهی
«بارون دو روندو» مثل بیش��تر مردم ،وابسته به #سنت است و
دوس��ت دارد دیگران بهجایش فکر کنند و تصمیم بگیرند؛ لذا
دنبالهروی را به شورش ،سکون را به حرکت ،سکوت را به فریاد،
انجماد را به اصالح و محافظهکاری را به انقالب ترجیح میدهد.
اینگونه است که بیاجیو زیر سایهی تصمیمات والدین و بیهیچ
اش��تیاقی به انجام تغییرات بزرگ ،روزگار عادی و معمولی خود
را میگذراند .دل ایتالو اما با کوزیمو اس��ت؛ دینداری چش��م و
گوشبستهی مس��یحیان اروپا بر اس��اس آنچه از سوی کلیسا
#دیکته میشود ،در جایجای «بارون درختنشین» بهگونهای
کنایهآمیز مورد نقد قرار گرفته است .کوزیمو بر اساس آموزههای
تحریفش��دهی کتاب مقدس ،ی��ا باید «عالمی کافر» باش��د یا
«دینداری ابله» .حال آنک��ه کالوینو در این رم��ان ،کوزیمو را
انسانی ش��بیه #ولتر معرفی میکند؛ اندیشمند و فیلسوف قرن

هجده میالدی که نه میخواهد یک مسیحی با تعالیم غیرعقالنی
کلیسا باشد و نه دانشمندی الئیک .ولتر به نوعی در تالش برای
برقراری ارتباط بین #دیانت و #عقالنیت است که شوربختانه در
مسیحیت التقاطی ،جمع میان دیانتی که با تفکر زاویه نداشته
باشد و عقالنیتی که با آموزههای آسمانی سر جنگ نداشته باشد،
امری نزدیک به محال بهنظر میرس��د .واضح است که #شرع و
#عقل در کنار هم ،جهان آفرینش را نیازمند وجود آفرینندهای
خردمند میکند .از ولتر مکتبنشین تا کالوینوی کتابنشین و
صدالبته قهرمان رمانش کوزیموی درختنش��ین ،همه و همه
در صدد کس��ب معرفت نس��بت به این خالق بیهمتا هستند؛
گرچه ممکن اس��ت در مواردی هم راه را با بیراهه عوضی گرفته
باشند و رفتار و گفتار س��نجیده اتخاذ نکرده باشند .در «بارون
درختنش��ین» کوزیمو ،متفکر بیقرار دائمالتحرکی اس��ت که
هیچ کدام از فرقههای اروپایی ،عطش حقیقتجویی او را سیراب
نمیکند .او به دنبال گمش��دهاش یعنی #حق و #حقیقت مدام
از ش��اخهای به ش��اخهی دیگر میپرد و در عین حال ،همیشه
نسخهای برای حل مشکالت مردم عادی در آستین دارد .کوزیمو
خود را انسانی آزاده میداند و در آرزوی ایجاد آرمانشهری است

که قوانین��ی منصفانه و معقوالنه برای تم��ام موجودات جهان و
حتی درختان داشته باشد .کوزیمو در قسمتی از داستان ،انحراف
انقالب کبیر فرانس��ه را از آرمان مبارزه با سرمایهداری ،سرزنش
میکند و در کنایهای ملیح ،آن را «جمهوری سلطنتی ناپلئونی»
میخواند« .بارون درختنشین» از لحاظ ادبی ،رمان بینظیری
است که خوانندگان خود را به کارناوالی از احساسات و عواطف،
اعم از #غم و #رنج و #درد و #شادی و #محبت و #عشق دعوت
میکند؛ تا همراه کوزیمو به ش��کار بروند ،توسط حیوانی درنده
زخمی شوند ،شروع به نوازش سنجابی پشمالو کنند و حتی زنبور
س��مج مزاحمی را از خود برانند .ایتالو کالوینو با امواج خروشان
کلمات ،در انتقال حال و هوای حاکم بر رمان درخش��ان «بارون
درختنش��ین» به گونهای موفق عمل کرده اس��ت که بیشک
خواننده ،غرق در زیبایی فصلهای متنوع و دلگش��ای کتاب ،تا
مدتها در گوشهای از بهشت درختان انبوه امبروزا باقی میماند.
درختان «بارون درختنش��ین» چن��ان در ذهن انس��ان جان
میگیرند و شاخههایشان آنچنان رشد میکنند و بههم پیوند
میخورند که کوزیمو برای سیاحت در دوردستها نیاز به هیچ
پل عریض و طویل دیگری نداشته باشد...

«بارون درختنشین» اثر ایتالو کالوینو مصداق این مصرع است :که عشق آسان نمود اول

شاید اگر خود نویسنده در جایگاه راوی مینشست؛ نتیجه ،رمان روانتر و یکدستتری میشد
مطهره مظهری :همه چیز از س��اعت دوازده
شب شنبه شروع شد .همان شبی که دخترکم
در #تب میس��وخت و من کنار تختش #بیدار
بودم .ایبوبروفن داش��ت نرمنرمک کار خودش
را میکرد و تب از وجود دخترم مانند خواب از
چشمان من رخت بر میبست .در آن ش��رایط ،هیچ چیز مثل
خواندن یک #رمان نمیتوانست آرامش را به من برگرداند و چه
رمانی بهتر از آنچه جناب حق بارها سفارش به خواندنش کرده
و اخیرا هم خواسته بود که نقدش کنیم؛ «بارون درختنشین»
نوشتهی ایتالو کالوینو ،نویسندهی صاحبقلم ایتالیایی...

کتاب با یک ش��ورش س��ر میز ناهار شروع میش��ود .از همان
دست اتفاقاتی که در هر خانهای ممکن است رخ دهد .به ویژه
خانهای که هم پسری نوجوان دارد و هم قوانین سخت و کهنهی
خانوادگی .درست همان لحظه که «کوزیمو الورس دوروندو»ی
دوازده ساله در اولین حرکت خیرهسرانهاش بشقاب حلزون روی
میز را کنار میزند ،گویی زمان متوقف میشود و خواننده مجالی
مییابد تا تکتک افرادی که سر میز نشستهاند را از نظر بگذراند
و رد پایشان را در این رفتار غیر قابل پیشبینی کوزیمو ببیند.
رد پای پدری که زندگیاش یکپارچه پیرو افکار سنتی است
و مادری که «ژنرال» صدایش میزنند .شخصیت عجیبغریب
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«باتیس��تا» خواهر به ظاهر راهبهی کوزیمو« ،پدر فوشالفور»
کش��یش متعصب خان��واده و «انئاس» وکی��ل و عموی ناتنی
کوزیمو هم تأثیرش��ان را بر تصمیم عجی��ب او در همان اولین
صفحات کتاب نش��ان میدهند .در ابتدا چنین به نظر میرسد
که کوزیمو فقط به نش��انهی اعتراض به غذایی که دوس��تش
ندارد ،خانه را به مقصد ش��اخههای درخت بل��وط ترک کرده
است؛ اما در ادامه با ش��خصیتی روبهرو میشویم که از چنگال
قید و بندها گریخته و به آغوش سبز درختان پناه برده است .او
در طول پنجاه و سه سال زندگی بر فراز درختان ،تالش میکند
که در عین فاصلهگرفتن از آدمها و قراردادهای دس��ت و پاگیر
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دیرینهشان ،برای آنان و به کمک خودشان ،زندگی تازه و نظم
نوینی را پایهریزی کند .ارتباط کوزیمو با آدمهای مختلفی که
در ظاهر هیچ سنخیتی با او ندارند و مشورت به آنها در جهت
حل مشکالتش��ان ،همه نشانههای روش��نی از نزدیکشدن
اش��رافزادهی درختنش��ین به نظم نوین مورد نظرش است.
کوزیمو از همان ابتدا میداند که به دنبال چیست .برای همین
به #شکست حتی #فکر هم نمیکند و البته حواسش هست که
از الفزدن دربارهی آمال و آرزوهایش پرهیز کند...
از نیمهه��ای رمان ،آنجا ک��ه خواننده گم��ان میکند دنیای
کوزیمو در همان درختان بلوط و افرا و زبانگنجش��ک خالصه
میش��ود ،ایتالو کالوینو در دنیای دیگری را ب��ه روی بارون باز
میکند .دنیایی بناش��ده ب��ر پایهی آگاهی که حتی کش��یش
پیر خان��وادهی دوروندو را هم وا میدارد ب��ا قدمهایی لرزان به
دنبال کوزیمو برود و در گشت و گذار بر فراز درختان ،همراه او
باشد .دنیای بارون اما با ورود «جووانی خلنگ» راهزن ،ناگهان
دیگرگون و به «دنیای کتاب» تبدیل میشود .بعد از همنشینی
طوالنی مدت با #کتاب اس��ت که کوزیم��و ،پیشنویس قانون
اساس��ی کش��وری آرمانی بر ف��راز درختان را مینویس��د و از
«جمهوری درختستان» نام میبرد؛ جایی که فقط انسانهای
درس��تکار در آن زندگی میکنند .کوزیمو غرق در #خواندن
و #نوشتن است که #عش��ق بیخبر از راه میرس��د و او تصور
میکند چه چیز زیبا و سادهای است و سادهلوحانه گمان میکند
همواره نیز چنین خواهد ماند .به ای��ن ترتیب ،زیباترین فصل
زندگی بارون با عشق آغاز میشود اما دیری نمیپاید که او ،باز
خود را در پیچاپیچ شاخههای لرزان #تنها میبیند؛ آنقدر که
کوزیموی دوازده س��اله ،رفته رفته تبدیل به پیرمردی خمیده
میشود .جوانی در روی همین زمین زود میگذرد؛ تا چه رسد به
روی درختان که همه چیز ،چه #برگ و چه #میوه و چه #بارون
از آن باال افتادنی است...
با همهی این تفاس��یر و تصاویر «بارون درختنش��ین» از آن
رمانهایی اس��ت که اگر س��ردبیر روزنامهدیواری معرفیاش
نکرده بود ،احتماال تا آخر نمیخواندمش! چون در همان چند
صفحهی اول احس��اس کردم خیلی با ذائقهام سازگاری ندارد؛
مثل یک غذای مفید و حتی شاید خوشمزه که همهی اعضای
خانواده میگویند بخور ،ولی تو دوس��تش ن��داری! مثل همان
بشقاب حلزونی که کوزیمو نخورد! من عاشق کتابهایی هستم
که وقتی ش��روع به خواندن میکنم ،مانند ی��ک جریان نرم و
زالل ،مرا با خود میبرد .آن کتابها را اگر ساعت دوازده شب بر
بالین دخترکی تبدار به دست بگیرم ،قطعا تا خود صبح کنار
نمیگذارم و نه تنها بیمار آرمیده بر بس��تر ،که حتی #زمان و
#مکان را هم فراموش میکنم .راستش هنگام خواندن کتاب،
سرعت باال برایم مهم اس��ت و اصوال از آن لذت میبرم .درست
مثل رانندهای که سرعت را دوس��ت دارد؛ هر چند میداند که
ممکن است بعضی از زیباییهای مسیر جاده را از دست بدهد.
معموال کتابها را یکنفس میخوانم اما تمامکردن این رمان
حدودا سیصد صفحهای برایم چند روز طول کشید! یک علتش
شاید اسمهای عجیب و غریب و طوالنی آدمها و شهرها بود که
مثل یک دستانداز بر سر راه خواندنم قرار میگرفت .البته که
من همچون یک رانندهی حرفهای دستاندازها را رد میکردم
و تا آخر کتاب ،اس��امی را آنطور میخواندم که برایم راحتتر
و خوشآهنگتر بود؛ نه آنطور که در رمان آمده! مثال نیمی از
کتاب را خوانده بودم که تازه فهمیدم اس��م شهری که داستان
در آن اتفاق میافتد «اومبروزا» است؛ نه «اومبرازو»! علت دیگر
شاید برادر کوزیمو باشد! من ،او را هم در این احساس نهچندان
مناسبم به این کتاب ،مقصر میدانم .چون او در حالی در نقش
دانای کل قصه ،اتفاقات ب��اال و پایین درختان را روایت میکند
که همهجا با کوزیمو نبوده و آنچه تا آخر بر او گذشته را ندیده
است .برای همین مرتب یادآوری میکند که آنچه را میگوید
بعدا یا کوزیمو برای��ش تعریف کرده یا از این و آن ش��نیده و یا
خودش حدس زده است! ش��اید اگر خود #کالوینو در جایگاه
#راوی مینشس��ت ،نتیجه روانتر و یکدستتر میشد .شاید
هم این شگرد ایتالوی ایتالیایی بوده برای خاص و متفاوتکردن
کتابش! اما از #حق نگذریم که در «بارون درختنشین» کالوینو
در بیان احساسات و درونیات افراد ،بسیار موفق عمل میکند؛ به
حدی که من ،عاشق توصیفات عمیقش از شادی ،حیرت ،مرگ
و عش��ق ش��دم .مثل آنجایی که میگوید« :باد میوزید ،دریا
سنگها را میلیسید و میجوید ،بند بند شاخههای درختان ناله
میکرد ،دندانهای برادرم بههم میخورد و این از #سرما نبود .از
حقیقت دردناکی بود که ناگهان به آن پی برده بود» .حتی بعضی
از جمالتش را چند بار خواندم تا خوب در جانم بنشیند .کاری
که از من عاشق تندخوانی بعید است!
هرچه داستان پیشتر میرفت ،بیشتر به علت اصرار سردبیر
حق برای خوان��دن آن پی میب��ردم .کتاب آمیزهای اس��ت از
#تخیل و #واقعی��ت و مرز بین ای��ن دو ،گاه آنق��در #باریک
میش��ود که فکر میکنی بد نیس��ت چند روزی مثل کوزیمو
زندگی کنی؛ شاید هم #مشتری ش��دی! درست مثل امپراتور
فرانس��ه که میگوی��د« :اگ��ر امپرات��ور ناپلئون نب��ودم ،دلم
میخواست کوزیمو دوروندو باشم!»
وقتی برای نوش��تن این متن ،دوباره «بارون درختنشین» را
جلویم گذاشتم و ورقی زدم ،دیدم که چقدر دوست دارم یک بار
دیگر بخوانمش؛ اینبار یکنفس!

در حیاط روزنامهدیواری حق،
درختی کهنسال است که میتواند
از همهی ما یک کوزیمو بسازد؛ حتی دیوانهتر
صباس�ادات ظریفی :از وقتی زبان مذاک��ره از زاویهی
ذلت ،عزتم��ان را با رضایت ب��الد کفر تاخ��ت زد ،عزم
کردم ش��ور حمایت از تولید ملی را هرطور شده درآورم!
تا جایی که ای��ن اواخر به تالفی برج��ام و برجامزادگان،
حس وطنپرس��تی را آنچنان در خ��ودم پرورش دادم ک��ه در حرکتی
نجاتپس��ندانه و تا ح��دی ه��م نژادپرس��تانه ،حتی صرف ت��ورق آثار
نویس��ندگان غربی را نیز برای خ��ود #تحریم کردم! تو بخ��وان :بر خود
#حرام کردم! این افراطیگریها ادامه داش��ت تا همین چند وقت پیش
که سردبیر روزنامهدیواری ،طی یک ویس س��هفوریتی -که نیمساعتی
طول کش��ید -قانون «سیاس��ت رو نریزید تو ادبیات» را بدون حتی یک
رأی ممتنع (چه برسد به مخالف) در صحن کانال تلگرام نویسندگان حق
تصویب کرد .چند روز بعد هم در دفتر قدیمی و باصفای روزنامهدیواری در
میدان پاستور ،کتاب یکی از همان اجنبیها را گذاشت کف دستم ،با این
اولتیماتوم« :در عرض سه روز بخوان! و در طول یک هفته بنویس!» این
تذکر سفت و سخت البته ممزوج با یک تذکرهی ملیح بود« :این رمان ،به
شرط آنکه به قصهی آن دل بدهی ،هم برای تقویت قلم خوب است ،هم
برای افزایش قدرت تخیل و هم برای عشقبازی بیشتر با هنر نویسندگی!»
یعنی خواندن این کتاب همانا و شیدای نوشتن شدن همانا! و یعنی« :اگر
نمیخواهی بنویسی ،از همین االن بگو که رمان را بدهم یکی دیگر!» یعنی
که یعنی! زرنگی کردم و تا جناب حق هنوز به صرافت این نیفتاده بود که
عاصی از سؤالهای روی مخ من ،بردارد بگوید« :اصال نخواستم! کتاب را
بده؛ میدهم فالنی بنویسد!» غلیظترین چشم ممکن را گفتم و همه چیز
را به فال نیک گرفتم و ایضا اسنپ ،تا سردبیر به کارهای دیگرش برسد! در
راه برگشت به خانه ،همهاش با خودم فکر میکردم که چه تنبیه خوبی بود
برایم؛ تا من باشم دیگر به بیراهه نزنم و از وطندوستی ،کاریکاتور نکشم!
بله! چارهای نبود جز اینکه با یک «علی برکتاهلل» باز هم دو کتابخانهی
وطنی و غرب خونخوار را با هم #ادغام کنم و جایی دنج در میانهی این
دهکدهی جهانی ،با پسزمینهی صدای بارانی که عجیب #عاشقانه داشت
میبارید ،به خواندن رمانی بپردازم که با یک جستوجوی کوچک در نت،
فهمیدم شاهکار بزرگ جناب ایتالو کالوینو است« :بارون درختنشین».
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انقالب روی شاخهها

دربارهی یک «بارون درختنشین»

البهالی شاخهها
عاشقی کن

کتاب که انصافا قلمی مسخکننده ،افسونگر و مصور داشت ،داستان فانتزی
پسری از خانوادهی اعیان است که در دوازده سالگی با شورش در برابر جنون
سادیستی خواهرش ،فصل تازهای از زندگیاش را آغاز میکند .کوزیمو که به
سبب سبک زندگی جدید ،ابتدا #سرکش و حتی #دیوانه قلمداد میشود،
رفتهرفته در قامت یک #قهرمان ظهور میکند؛ قهرمانی که آرامش افراطی
طبقهی خود را #مبتذل میش��مارد و قدم در راه احقاق حق مردم محروم
میگذارد .این وسط ،عین خیالش هم نیست که #منجی خوانده شود یا همان
#مجنون خطاب شود! اینک دوک جوان ،فارغ از قالدهای که القاب و اموال و
نگاه مردم به گردن زندگی میاندازد ،با هر قشری میجوشد .گاهی مجری
عدالت میشود و گاهی نگهبان حق .دمی قانونگذار و در چشمبرهمزدنی،
حلالمصائب مردم .در اوقات فراغتش ،نویسندهای فیلسوف و شبهنگام اما
عاشقی البهالی شاخهها .در میان تمام فراز و نشیبها ،نه تحسینی ،موجب
غلوش میشود و نه تمسخری ،سنگ راهش .انگار هیچ چیز نمیتوانست نگاه
تازهی او را به زندگی و اصولش عوض کند.
هنوز به صد صفحهی آخر نرس��یده بودم که فکر کردم وقت خوبی برای
خیالپردازی است؛ کتاب را بستم و چشمم را نیز .با تمام سختیهایش،
دوست داشتم کوزیموی خودم باشم ،نه حاال لزوما به این معنی که بروم
روی ش��اخههای درختان زندگی کنم و پشتبند هم بیانیههای فلسفی
بدهم و خیاالت خام ببافم .دوس��ت داش��تم همان خودی باشم که خدا
ساخته بود؛ که خدا خواس��ته بود ،نه آنچنان که خلق خدا میپسندید.
همان که قرار بود به پند «ثروتمندتری��ن مرد بابل» گوش دهد و دهکی
از این خود را برای خودم؛ خود خود خودم کنار بگذارد .کاش دس��تکم،
یکدهم از درس و ش��غل و ازدواج و خانواده و دینم را ب��رای خودم نگه
میداشتم .غمانگیز است که همهی عمرمان ،حرام مصلحتپرستیهایی
شده باشد که عموم بر آن مهر مقبولیت زدهاند .از «خواهی نشوی رسوا،
همرنگ جماعت ش��و» میل داشتم برس��م به «خواهی نشوی همرنگ،
رسوای جماعت شو» .راستش ما بیش��تر بندهی خلق شدهایم تا خالق!
رش��تهای انتخاب میکنیم که باکالس باشد ،ش��غلی انتخاب میکنیم
که وجههی اجتماعی داش��ته باشد ،ش��روع زندگی مش��ترکمان را با
بیخودترین حساب و کتاب ممکن ،زهر میکنیم تا آن دو ساعت کذایی
جشن کورکننده ،به احسن وجه برگزار شود و بر لب تبخالزدهی مفهوم
مقدس عشق ،مهر و موم میزنیم ،چون #مد امر میکند عوض اوالدآوری،
حیوانی را ب��ه اوالدی قبول کنیم! تازگیها دین را ه��م با اولین موفقیت
انکار میکنیم ،بلکه چند ساعت زودتر به «باشگاه متموالن روشنفکر»
راهمان دهند!
این س��ؤال و جواب ،تمام برداش��ت من از رمان دوستداشتنی «بارون
درختنشین» است« :برای مقبولیت در نگاه مردمی که تو را به دیدهی
تحسین مینگرند و همان دم برای خوشایند دیگری ،لب به تمسخرت باز
میکنند و درست لحظهی رفتنت ،انگشت انتقاد به سویت دراز میکنند،
چرا باید اینقدر عوض شویم که هم #خود را از یاد ببریم و هم #خدا را؟»
وای بر ما اگر عقده ،عقیدهی ذاتمان را به یک نقاب پر از #دروغ تبدیل
کرده باشد!

نگاهی به پروندهی «بارون درختنشین» در شمارهی
یازدهم روزنامهدیواری حق

در جستوجوی حقیقت
زهرا تدین :همهی ما در دوران مدرس��ه،
وقتهایی که با شور و اشتیاق به آزمایشگاه
ش��یمی میرفتیم و آزمایشهای شبیه به
ش��عبدهی معلممان را تماش��ا میکردیم،
حتما کاغذه��ای مستطیلش��کل  PHرا دیدهایم که با
آن رنگ زرد کمرنگ یا صورتی بیحال ،آس��انترین راه
تشخیص اسید از باز بودند .وقتی میزدیمشان به مادهی
موردنظر؛ اگر اسید بود ،قرمز میشدند و اگر باز ،آبی .فکر
میکنم #نقد هم چیزی شبیه همان کاغذهای  PHباشد
و بهترین راه تشخیص سره از ناسره در ادبیات .بهخصوص
نقد آثار ادبی که به منزلهی نوعی کنترل کیفیت در قلمرو
نشر است و با خواندنشان میتوانیم بهخوبی آثار فاخر را
از مکتوبات بیارزش تمییز دهیم .شاید به همین خاطر
است که آقای سردبیر همیش��ه بچههای روزنامهدیواری
را به معرفی رمانهای کالس��یک تش��ویق میکند .هیچ
ش��مارهای از #حق خالی از نقد و بررس��ی کتاب نبوده و
این نوش��تههای نقادانه ،گاه به ش��کل پروندههایی چند
صفحهای و پر و پیمان منتشر میشده .مثل پروندهی رضا
امیرخانی در شمارهی ششم که فقط چهار صفحهی کامل
مصاحبه با خود ایشان داشت ،پروندهای برای «ابله» اثر
بینظیر داستایفس��کی ،پروندهی «صد س��ال تنهایی»
جناب مارکز و در شمارهی یازدهم هم پروندهای در چهار
صفحه برای «بارون درختنشین» .صفحاتی پر از تصاویر
برگهای پاییزی تکدرخت توت حیاط روزنامهدیواری
که فضای درختان امبروزا را برایمان بازسازی میکند.
در صفحهی پنجاه و چهار حق یازدهم ،روزیتا زابلستانی
ضمن بیان خالصهای از «بارون درختنشین» کوزیموی

داستان را ش��خصیتی معرفی میکند که سنتشکنی را
امری قبیح نمیداند و البته به سرزنش دیگران هم وقعی
نمینهد .کوزیمو از ی��ک طرف نقطهی مقاب��ل بیاجیو؛
برادر محافظهکارش ق��رار دارد و از طرفی ش��بیه ولتر؛
فیلس��وف قرن هجده میالدی اس��ت که ن��ه میخواهد
یک مس��یحی ب��ا تعالیم غیرعقالنی کلیس��ا باش��د و نه
دانشمندی الئیک .خانم زابلستانی ،دلیل درختنشینی
کوزیمو را حقیقتجویی او میدان��د و در نهایت «بارون
درختنشین» را رمانی بینظیر میخواند که خواننده را
به کارناوالی از احساسات ،اعم از غم و رنج و درد و شادی و
محبت و عشق میکشاند تا همراه همهی تجارب کوزیمو،
تا مدتها در گوشهای از بهش��ت درختان انبوه امبروزا
باقی بمانن��د .در مت��ن «از ایتالوی بارون ت��ا کالوینوی
درختنشین» خالصهای از زندگی پرفراز و نشیب ایتالو
کالوینو را میخوانیم .نویسندهای وسواسی که به گفتهی
خودش ،برای طراحی هر کتاب ،زمان زیادی میگذاشت
و نوش��تههایش را باره��ا #ویرایش میک��رد و بیش از
آنکه بنویس��د ،خط میزد .روزنامهنگاری که روحیهی
ضدفاشیست داشت و مدتی عضو نهضت مقاومت ایتالیا و
حزب کمونیست بود .کالوینو در تمام نوشتههایش سبک
خاص خ��ود را دارد که در حکم امضای اوس��ت .گر چه
اصحاب نقد ،سبک نوشتههای او را سوررئال میخوانند
و تا حدود زیادی ه��م پایبندی به اصول سوررئالیس��م
نظیر تخیل ،رؤیا ،دیوانگ��ی ،خرق عادت ،تضاد ،تصادف
و جریان س��یال ذهن در آثارش پیدا اس��ت ام��ا به نظر
میرسد قلم ایتالو ،جایی بین فضای رئال و سوررئال در
پرواز است .او به گونهای اتفاقات و داستانهای فراواقعی

را مینویس��د و توصیف میکند که خوانن��ده بهراحتی
آنها را ب��اور کرده و حتی با ش��خصیتهای داس��تان،
همذاتپنداری میکند .کالوینو در ایران ،نویس��ندهی
خوششانس��ی بوده تا حدی که نود درص��د آثارش به
فارس��ی ترجمه ش��ده اس��ت .از معروفترین آثار ایتالو
میتوان به «شوالیهی ناموجود»« ،ویکنت دونیم شده»،
«کمدیهای کیهانی»« ،ش��هرهای نامرئی»« ،ش��ش
یادداشت برای هزارهی بعدی» و «اگر شبی از شبهای
زمس��تان مس��افری» اش��اره کرد .در صفحهی پنجاه و
ش��ش حق یازدهم اما نقد را با طعم داستان میخوانیم.
مطهره مظهری ،داستان خواندن «بارون درختنشین»
را در ش��بی که بر بالین دخترک تبدارش بیدار مانده،
تعریف میکند و با نگاهی تیزبینانه مینویسد« :شاید اگر
خود کالوینو در جایگاه راوی مینشست ،نتیجه روانتر
و یکدستتر میشد» .مسئلهای که شاید به نظر دیگر
خوانندگان این کتاب نیز بیاید و دلشان بخواهد داستان
را از زاویهی دانای کل یا از زبان خ��ود کوزیمو بخوانند.
آنطور ک��ه در متن «انق�لاب روی ش��اخهها» آمده ،با
وجود اینکه «بارون درختنشین» ش��اید برای بعضی
از خوانندهه��ا کش��ش و جاذبهی الزم ب��رای مطالعهی
یکنفس را نداشته باشد اما در بیان احساسات و درونیات
افراد ،بس��یار موفق عمل میکند .ضم��ن اینکه کتاب
آمیزهای از تخیل و واقعیت اس��ت و تمرین خوبی برای
تقویت قدرت تخیل قلم در هنر نویسندگی .در صفحهی
آخر این پروندهی درختی ،صباسادات ظریفی بعد از حل
جدال درونی خود و ش��اید بعضی از ما ،بر سر خواندن یا
نخواندن رمانهای غربی ،اختالط سیاس��ت و ادبیات را

کنار میگذارد و باالخره به دنیای درختنش��ینی وارد
میشود و آنطور که گفته اس��ت ،با قلمی مسخکننده،
افسونگر و مصور مواجه میشود .خانم ظریفی ،کوزیمو را
قهرمانی قلمداد میکند که آرامش افراطی طبقهی خود
را مبتذل میشمارد و قدم در راه احقاق حق مردم محروم
میگذارد و این وسط عین خیالش هم نیست که منجی
خوانده ش��ود یا مجنون؛ اما در متن «البهالی شاخهها
عاش��قی کن» نویس��نده تیر آخر را آنجا به ما شلیک
میکند که این سؤال اساسی را پیش رویمان میگذارد:
«برای مقبولی��ت در ن��گاه مردمی که ت��و را به دیدهی
تحس��ین مینگرند و همان دم برای خوشایند دیگری،
لب به تمسخرت باز میکنند و درست لحظهی رفتنت،
انگشت انتقاد به س��ویت دراز میکنند ،چرا باید اینقدر
عوض شویم که هم خود را از یاد ببریم و هم خدا را؟» و
به ما تلنگر میزند« :غمانگیز اس��ت که همهی عمرمان،
حرام مصلحتپرستیهایی شده باشد که عموم مردم بر
آن مهر مقبولیت زدهاند .ما بیشتر بندهی خلق شدهایم
تا خالق» .در نهایت بهنظر میرسد دستاورد همهی این
نقدها و تفاسیر ،آگاهی از این موضوع است که کالوینو ،ما
را به دنیایی جدید و متفاوت میبرد که خاص قلم اوست.
دنیایی که فانتزیهای خ��ودش را دارد اما در عین حال
چندان دور از واقعیت هم نیست« .بارون درختنشین»
را باید خواند .هر کدام از ما باید به جمهوری درختستان
خودم��ان پناه ببریم و ب��ا کمی فاصلهگرفت��ن از زمین،
تعامالتم��ان را با زمینیان از س��ر بگیری��م؛ تحقق یک
زندگی آرمانی ،بدون افتادن در دام زنجیرهای بیفایده
و عرفهای دستوپاگیر...

