«ایتالو» زیر سایهی «بارون درختنشین» هنوز نفس میکشد

از «جمهوری رملستان» آوینی
تا «جمهوری درختستان» کالوینو

دهی قصهی «شازده
حق :رمان «بارون درختنش�ین» اثر «ایتالو کالوینو» بزرگش� 
کوچولو» اثر «آنتوان دو سنت اگزوپری» است که هر  ۲ما را با دنیایی متفاوت ،آ دمهایی
متفاوت و حتی پرسشها و جوابهایی متفاوت روبهرو میکند .اگر دلتان معجونی از
طنز و تخیل و تاریخ و تحلیل و افسانه و حماسه و شورش و واقعیت در فضایی سوررئال
میخواهد که جوانکی دس�ت از جامعهشس�ته ،تک و تنها برود البهالی شاخههای
درختان زندگی کند و برای آدمها ی�ا آدمکهای پایین ش�کلک درآورد ،حتما این
شاهکار بینظیر ادبیات جهان را بخوانید .من برای بار دوم وقتی تحریک به مطالعهی
مجدد «بارون» شدم که دیدم روزنامهنگاری هموطن در قیاسی قریب و البته غریب
برداشته در متنش قهرمان این قصه را قیاس کرده با مرتضی آوینی! و وقتی خوانش
مجدد «بارون» را تمام کردم ،انکش�ف که خیلی هم بیراه ننوشته جناب میرفتاح! با
این تفاوت که گریز از مرکز و فرار از س�نتهای دس�ت و پاگیر ،یکی را درختنشین
د و دیگری را رهسپار رملس�تان فکه! از اولی میتوان «جمهوری درختستان»
میکن 
را اس�تخراج کرد و از دومی «جمهوری رملس�تان» را؛ آنجا که سیدالشهدای اهل
د قرار یابد! «مهدی
د تا در مقتل شهیدان والفجر مقدماتی تا اب 
قلم ،از همه فرار میکن 
سحابی» در مقدمهی مترجم مینویس�د« :بارون که ظاهر مردمگریزش او را هرچه
بیشتر به جانوران و درختان ماننده میکند ،در واقع با کوچکترین جنبههای زندگی
اجتماعی ه�م کار دارد .در گریز از نظم کهنه و در پویش ت�ازه برای همگان آنچنان
ندهی همگنانش میپرداز د تا روزگار
صادق است که حتی در اوج گوشهگیری به سازما 
و کاروبارشان را بهتر و شایستهتر کند .از تالش جمعی برای فرونشاندن آتش جنگل
و تاراندن گرگهای گرس�نه گرفته تا پژوهش و نظریهپردازی برای انقالب جهانی و
دهی کتاب
د نویسن 
برپایی «جمهوری درختستان» هرآنچه در پندار ما و ذهن نیرومن 
میگنجد ،شدنی است» .اولین خطوط واپس�ین فصل کتاب این است« :این سدهی
یدانم .آغاز خوشی نداشته
د داشت؟ هنوز نم 
نوزدهم چه ارمغانی برای ما همراه خواه 
اس�ت و همچنان بد پیش میرود .اروپا دستخوش واپسگرایی اس�ت« .»...بارون
درختنشین» را مؤسسهی انتش�ارات «نگاه» در  ۳۲۰صفحه منتش�ر کرده تا از آن
د که بشو د یک روز جمعه ،کامل بلعیدش!
شدست و خوشخوانی باش� 
رمانهای خو 
دهام و معتقدم؛ مطالعهی این اثر حتما برای روانشدن
من  ۴بار این رمان را کامل خوان 
د به آمیختن واقعیت و رؤیا...
قلم روزنامهنگاران مؤثر است ،آنجا که ناچارن 

نگاهی به رمان درخشان «بارون درختنشین» اثر «ایتالو کالوینو»

شاخه شاخه تا مالقات خدا

شاید بزرگترین درسی که «کوزیمو»ی داستان به ما میآموزد ،همین جمله است :برای بهتر دیدن زمین ،باید از آن فاصله گرفت
زه�را تدی�ن :ش��خصیت اصل��ی کت��اب «ب��ارون
درختنش��ین»« ،کوزیمو الورس دوروندو» یا همان
«بارون روندو» است .پسر دوازده سالهای که در اعتراض
به س��ختگیریهای خانوادهی اش��رافزادهاش و نیز
غذاهای عجیب و غریب و چندشآور خواهرش ،زندگی
بر روی درختان را برمیگزیند و تا آخر عمر پایش را بر زمین نمیگذارد.
کوزیمو نماد شورش علیه س��نتهای کهنه و عرفهای غلط موجود در
پیرامون است .طغیان کوزیمو -برخالف بسیاری از روشنفکران و مصلحان
که از حرف و مقاله آغاز میکنند تا بعد به مرحلهی فعلیت برسند -از عمل
ش��روع میش��ود و بعدها با بهره از تجارب گرانبهای درختنشینی ،به
نوشتن کتاب «قانون اساسی جمهوری درختستان» ذیل طرح «جمهوری
جهانی انسانهای آزاد ،برابر و درستکار» میانجامد .کوزیمو اصالحگری
است که از زیر لحاف گرم و نرمش بیرون خزیده و در عین حال که با فاصله
گرفتن از اجتماع اعتراضش را نش��ان میدهد ،باز از جامعه دور نیست.
به گفتهی مترجم« :او ب��ه روی درخت میرود اما ن��ه اینکه در برج عاج
بنشیند» و «فاصله گرفتنش از زمین برای دوری جستن از مردم نیست».

او خود را درگیر زندگی و روابط اجتماعی میکند و بطن جامعه را خوب
میشناسد .با دردها و رنجهایش��ان همراه میشود و درصدد یاریشان
برمیآید .کوزیمو در میان شاخهها و در محیط زیست متفاوتش ،عشق،
حماسه ،ایثار ،سیاست ،تشکل ،فرماندهی ،دریافت و نشر دانش و ...همه
و همه را تجربه میکند و زندگیاش نمود اقناع تمام نیازها و احساسات
بشری در دنیایی نو میشود .اما کمالطلبی و میل به بینهایت در وجود
او همواره هست و وقتی که تا نوک درختان باال میرود ،انگار امیدوار است
که درختان دیگری در آن باال بیاب��د و تا بینهایت پیش برود و باز همین
روحیه او را وامیدارد تا تجربیات نزیس��تهاش را درون کتابها بجوید و
بیشتر و بیشتر در کتابهایش غوطهور شود .در «بارون درختنشین»
مانند بسیاری از رمانهای مشهور و آثار نویسندگان بزرگ ،نباید منتظر
یک اتفاق خاص و یا خارقالعاده باشید ،زیرا که این کتاب فقط روایت ناب
زیست انسانی در خارج از قواعد و قوانین معمول جامعه است و داستان
شخصیتی که از قید و بندها گریخته و به درختان پناهنده شده اما با این
حال اخالق و حدود جامعهی خود را کنار نمیگذارد و در رهاییاش مغلوب
شرارتهای شیطانی نمیشود .در واقع او آزادی از بند عرفهای اشتباه

محیط پیرامونش را دستمایهی بیقیدی و الابالیگری و زیر پا گذاشتن
حق نکرده و روی درختان همچنان به حقوق انسانها و طبیعت احترام
میگذارد .چه آنکه هوسرانی و بیاخالقیهایی که گاه در رفتار او و دیگر
شخصیتهای داستان مشاهده میکنید ،دس��تاورد طبیعی جامعهی
غربی اس��ت که در آن محیط ،ناهنجار ب ه حس��اب نمیآی��د .میگویند
نویس��ندگان موفق و بزرگ اغلب کسانی هس��تند که خود زندگی پر از
فراز و فرود و موقعیتهای فرامرزی داشتهاند؛ ایتالو کالوینو نیز همانند
داستایوفسکی و چخوف ،زندگی پرتنوعی را تجربه کرده است؛ تولد در
کوبا و سپس مهاجرت به زادگاه پدر و مادرش ایتالیا ،تحصیل در رشتهی
کشاورزی ،پیوستن به پارتیزانهای کوهستانی طی اشغال ایتالیا توسط
آلمان ،عضویت در حزب کمونیست و سپس خروج از آن ،دوستی و ارتباط
با نویسندگان و مورخان و فیلسوفان ،مالقات با ارنستو چهگوارا در کوبا و...
جملگی نشان از زندگی به دور از روزمرگی او دارد .نمود گیاهشناس بودن
پدر و مادر کالوینو را میتوان در همین کتاب و در اس��امی و ویژگیهای
درختان و گیاهان مختلفی که از آنان نام میب��رد و نیز یاد کردن از لینه
(طبیعیدان و پ��در علم ردهبندی در زیستشناس��ی) مش��اهده کرد.

برشهایی از «بارون درختنشین» به انتخاب زهرا تدین

روی شاخهها عاشقی کن

بقیهی زندگی کش��یش فوش�لافور در زندان یا صومعه
گذشت .پیاپی او را به توبه و انکار خود وامیداشتند .سرانجام
پس از عمری ک��ه وقف ایمان خ��ود کرده بود درگذش��ت،
بیآنکه به درس��تی بداند به چه چیزی باید ایمان میداشت
اما ت��ا واپس��ین لحظ��هی زندگی کوش��ید ایمانش راس��خ
باشد...
با خواندن کتابهای ریچارد سون ،گرایشی که از دیرباز
در ژرفای روان جووانی نهفته بود به وسوس��هی او پرداخت:
گرایش به برخورداری از یک زندگی بههنجار ،خانه و خانواده
و خویشاوند ،مهر خانوادگی و نیکوکاری و گرایش به گریز از
مردمان بد و تبهکار...
از آنجا که هم مردم و هم طبیعت و هم خویشتن را دوست
میداشت ،میکوشید به س��هم خود کاری کند که طبیعت
سرسبز و میهماننواز اومبروزا هرچه بهتر و دوستداشتنیتر
شود .ولی آن همه کوشش به دس��ت نسلهای آیندهای تباه
ش��د که کوردل بودند و آزمندیش��ان آنان را از آیندهنگری
باز میداشت .توانایی دل بس��تن به هیچ چیز ،حتی به منافع
راس��تین خودش��ان را نیز نداش��تند .و چنان ش��د که دیگر

کوزیموی تازهای نمیتوانس��ت باالی درختان گشت و گذار
کند...
شناخت خلق و خوی انئاس سیلویوس کارگا این سود را
برای کوزیمو دربرداشت که او را با جنبههای گوناگون زندگی
آدمهای نجوش و مردمگریز آش��نا میکرد .و این ش��ناخت
بعدها به کار او آمد .حتی میتوانم بگویم که انئاس سیلویوس
گوشهگیر همواره چون الگویی منفی در برابر چشمانش بود
و به او نش��ان میداد آدمی که بخواهد جدا از دیگران و تنها
به حساب خودش زندگی کند سرانجام به چه روزی میافتد.
بدینگونه با در نظر داش��تن این الگو ،توانست کاری کند که
هرگز شبیه او نشود...
با همهی مهارتهایی که برادرم از نزدیکی با درختان یا
از نبرد با جانوران به دست آورده بود ،برای من همواره روشن
بود که جای او همچنان در میان ماست...
هنگامی که دیگر مس��ئلهای همگانی در میان نیس��ت،
انجمنها مفهوم خود را از دس��ت میدهند و در این صورت
«تنهابودن» بهتر از «رهبربودن» است...
همبستگی و س��ازمانیابی ،انس��ان را نیرومند میکند؛
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توانایی و استعداد هرکس را شکوفا میسازد و شادی و شوری
را به وج��ود میآورد ک��ه در زندگی تکروانه ب��ه ندرت حس
میش��ود :ش��ادی پی بردن به این نکته که مردمان بسیاری
هستند که همه خوب و درستکار و کارآمدند و میتوان به آنان
اعتماد کرد .هنگامی که آدمی تنه��ا و تکرو زندگی میکند،
فقط یک جنبهی انس��انهای دیگر را میبیند ،جنبهای که
آدمی را وامیدارد همواره بههوش باش��د و حالتی دفاعی به
خود بگیرد...
او با همهی ش��کلهای زندگی اجتماعی موجود دشمن
بود و در گریز از آنها سرس��ختانه میکوش��ید ش��کلهای
تازهای از رابطهی اجتماعی را تجربه کند .ولی افس��وس که
هیچکدام اینها را به اندازهی کاف��ی تازه نمییافت و از آنها
خشنود نمیشد .از همین رو بود که پیاپی به زندگی وحشی
رو م��یآورد .آرزوی جامعهای همگانی را داش��ت که همهی
مردمان را در بر بگیرد...
عش��قش به درختان ،مانند همهی عش��قهای راستین،
اغلب با س��نگدلی و حتی بیرحمی همراه ب��ود .تن درختان
را میبرید و زخمی میکرد تا آن را نیرومندتر و زیباتر کند...

نکتهی جالب در روایت کتاب ،تخیل فعال نویسنده در ساخت و پرداخت
موقعیتهایی است که ممکن است برای یک درختنشین پیش بیاید و
نیز ابتکارات و نوآوریهای کوزیمو که در حل مش��کالت و رفع نیازهای
خود خالصه نمیش��ود بلکه فراتر از آن به کش��ف راهحل برای کمک به
مردم جامعهاش منجر میشود .لحن نوشتار با طنزی لطیف همراه است
که شیرینیاش دلتان را نمیزند و خواندن رمان را مفرح میکند .هنگام
خواندن این کتاب ،شاید شما هم مشتاق شوید تا مدتی درختنشینی
را تجربه کنید اما اگر جنگلی در اطرافتان یافتید ،یادتان باشد که غذای
ی اس��ت! ش��اید
کافی با خود بردارید ،چرا که فیالحال ش��کار غیر قانون 
بزرگترین درسی که کوزیموی داستان به ما میآموزد ،همین جمله است
که «برای بهتر دیدن زمین ،باید از آن فاصله گرفت» تا ما نیز یاد بگیریم
گاه یک قدم به عقب برداریم و س��ر کج کنیم و دست زیر چانه بگذاریم و
نگاهی به زندگیمان بیندازیم تا ببینیم کجای جهان ایس��تادهایم و چه
داریم و چه میخواهیم .گاه داشتههایمان آنقدر پیش رویمان هستند
که آنها را نمیبینیم؛ به باالی درخت خلوت خود که برویم ،شاید کمی
به چشممان بیایند...

