گاهنبشت:كازانتزاكيس،آن رهيده از پيله

غالمرضا خاكي

تقديم به جناب همايي مدير نشر ني به پاس خدمتش به نشر در ايران

يكي از معماران نظام فكري من نيكوس كازانتزاكيس kazantzakis, Nikosاست .نويسنده يوناني كه اولين
بار كتابهايش را در پنجم دبستان در كتابخانه ي خواهرم ديدم.در سال هاي ابتداي انقالب بود كه با خواندن
كتاب سرگشته راه حق ترجمه منير جزني يكسره دلبسته ي او شدم  .كازانتزاكيس اين كتاب را به دكتر
آلبرت شوايتزر تقديم كرده كه در سال  ۵۹۱جايزه بين المللي صلح را برد .مردي كه آن زمان در آرزوي
پزشكي مانند او شدن بودم و عكسش را با عشقي ابلهانه از كتاب سرگذشتش در كتابخانه عمومي كندم و در
اتاق قاب گرفتم ...هنوز پاره اي از جمله هاي كازانتزاكيس در ذهنم موج مي خورد ؛جمله هایی مانند :
* خدا يک آتش سوزيست  .او مي سوزد و ما هم با او مي سوزيم.
* كسي چه مي داند شايد هم خدا همان جستجوي خدا باشد.
*نو به نو خدا و شيطان را صدا مي كردم  .براي من تفاوت نداشت كه كدام يک خواهند آمد  .آنچه مي خواستم
اين بود كه ديگر احساس تنهايي نكنم
*تحمل هيچ تنبيهي دشوارتر از اين نيست كه موجودي در برابر بدي هايي كه كرده با خوبي رو به رو شود .
*انسان به مقداري جنون هم نياز دارد ،وگرنه هرگز به پارهكردن بندهايش براي كسب آزادي خطر نميكند».
*تمامي روح من فريادي است؛ و تمامي اثر من تفسير اين فرياد».
*زيبايي بيرحم است .اگر تو هم توجهي بهاو نداشته باشي ،او به تو خيره ميشود و راحتت نميگذارد».
*ما بزرگترين چشمه قدرت را ديديم و او را خدا خوانديم .ما ميتوانستيم هر لقب ديگري كه مايل بوديم به او
بدهيم ،مانند :ژرفنا ،تاريكي مطلق ،روشنايي مطلق ،ماده ،روح ،اميد نهايي و يا سكوت .اما هرگز فراموش مكن
كه ما اسمش را تعيين كرديم.
*حاال كه نميتوانيم واقعيت را دگرگون كنيم بهتر است چشمي كه واقعيت را ميبيند عوض كنيم».

*آنهايي كه دوست داشتنشان سخت است ،آنهايي هستند كه بيشتر به عشق نياز دارند».
براي چه ترديد مي كني  .هرگز به پشت سرت نگاه نكن .
چند سال بعد با انتشار كتاب سير آفاق ترجمه دوست بزرگوار محمد دهقاني با ابعااد ديگاري از كاازانتزاكيس
آشنا شدم هرچند در اين فاصله كتاب هاي ديگرش را خوانده بودم .در سال  ۱6در منزل مترجم ارزشمند كتاب
گزارش به خاك يونان جناب صالح حسيني كتاب قطوري ديدم كه نامه هاي كازانتزاكيس بود .در آنجا متوجه
شدم گردآوري آن همه نامه با عكس به همت زن دوم نيكوس يعني هلن انجام گرفته است.همان زني كه وقتي
جمله اي از او را براي اولين بار در وصف نيكوسش در انتهاي سفررناهه يفيو ژ پا فو خوانادم باي اختياار
گريستم .آنجا كه مي گويد:
"امروز يكسره باران مي باريد.باراني ريز و ساكت.پيله خانه زرد زرين ما اكنون سرد و خالي است.چون مقبره اي
گمنام به نظر مي رسد.افسوس ؛آن كرم ابريشم چيره دست كه آن همه ابريشم بافت رفته است.بال در آورده
است"...
آري هلن در باره نيكوس اين سخن ها را گفت.كرم ابريشم او.كرم ابريشمي كه به گزارش هلن دو چيز بر او اثر
گذاشته است :رويا و سفر.
عالقه ام به كازانتزاكيس باعث شد تا در باره او كتابي نوشتم به نام:جوينده بي باك خدا رژي خاك .كتابي كه
اميدوارم روزي دوباره آن در شكل نويي دوباره چاپ كنم كه تجربه نشر ناكامش هنوز زخمي است كه درمان
نشده است.
بگذريم روزي عزيز بزرگوار محمد دهقاني خبر داد كه سالها پيش يک سوم ناماه هااي كاازانتزاكيس را ترجماه
نموده ؛اما دنباله كار را رها كرده است.به او براي تمام كردن متن اصرار زياد كردم ،روزي او دستنويساش را باه
من داد تا رهايش كنم.در بررسي متن متوجه شدم هلن بر پايه نامه هاي نيكوس زندگي او را نوشته است و ايان
كتاب فقط نامه هاي او نيست.به سرعت متن را خواندم مثل هميشه از خواندن آثار كازانتزاكيس نمي دانام چاه
شدم .منگ حيران شادان غمگين ...؟!
كتابي به قلم زني كه نشان مي دهد عاشق دالور و تمام عيار كازانتزاكيس بوده است.زن كساني بودن كه هر روز
موجي در هم كوبنده آنان را مي برد سخت دشوار است .و هلن قهرمان اين موج نوردي بوده است  .نوشته هاي
چنين زني با مني كه شيفته كازانتزاكيس هستم چه مي تواند بكند؟

اصرارم به دكتر دهقاني باال گرفت .دهقاني عزيز با ايثار هميشه اش گفت از متن دستنويس كپي بگير.اما من بر
تمناي دلم براي اين كار لگام زدم و از او خواستم تا كتاب را تمام كند.خواسته اي چنين از مردي تلخكام چون
او كه شب روز قلم مي زند سخت شيرين بود زيرا اين كار كارستان؛ فقط كار محمد دهقاني است.
او دو هفته بعد بشارت قراردادش را با نشر ني به من داد چه هديه ايي به من داد.از او خواستم يادداشت هلن را
برايم به عنوان مژدگاني تايپ كند آن را نيز انجام داد.اينک آن متن:

مزار كازانتزاكيس در جزيره كرت خارج از گورستان رسمي شهر به فرمان كشيشان

عزيزم ،نيكوس!
بر روي يادداشتها و نامههايت خميدهام و مي كوشم تا تصوير چندبُعدي تو را ااا كاه آن هماه روشان و در عاين حاال گريازان و
سركش است اا براي كساني كه تو را با كتابهايت ميشناسند و دوست ميدارند مجسم كنم .از كدام زاويه تو را بنگرم كه كوتاهي
نكرده باشم؟
هرچه ميگفتي ،هرچه دوست ميداشتي ،هرچه بودي ،اينک همه را در اين كاغذها بازمييابم كه ديگر زرد شدهاند ،و چون الياهاي
نازک از يخ بر حوضچهاي پاييزي چروک خوردهاند .سكوتهاي طوالني كه تنها صداي آرام و منظم پيپت آن را مايشكسات؛ تاک-
گوييهاي نرم و حزين در كنار كساني كه دوستشان ميداشتي؛ استعداد شگرف در گشودن روحهاايي كاه ساخت بساته بودناد ،در
شنيدن رازهاي دوستان ،دوستانِ دوستانمان ،حتا كساني كه اتفاقاً در خيابانهاي گمنام ميديدي ،حتا آن سادهدالن روساتايي كاه
هيچكس جز تو نميتوانست آنان را به گفتن اسرار نهانشان وادارد.

ميرفتي كه روزنامهاي بخري يا نامهاي پست كني ،و چون قاصدي گرانبار با انباني از قصهها به نزد من بازميگشتي .من نياز هماان
راه را ميرفتم و همان چهرهها را ميديدم ،اما تهيدست بازميگشتم .و چون ميز كارت را در آغوش ميكشيدي ،و دساتت كاه بااز
مسلح به قلم بود در هوا آرام ميگرفت ،تو بودي كه چيزي ميگفتي تا مرا بخنداني.
صفا و يگانگي در اعماق آبها ،هماره آرام ماندن ،حتا اگر توفان سطح آبها را پريشان ميكرد ،حتا اگر دمي كوتاه چهارهات در هام
ميرفت و صدايت خشن ميگشت.
كلمات را چگونه مي توانم به كار گيرم ،چگونه آنها را بگسترم ،سازگارشان كنم ،ظرافات و خشاونت را چگوناه در آنهاا بينباارم كاه
منفجر نشوند ،و آن گاه راهي بيابم كه بتوانند تو را در بر گيرند؟

«ژقتي بميرم ،کتابي دربارهام خواهي نوشت»...
«نه ،نه ،نه! ايو کار نويسندهاي توانا هيخواهد».
«كتابي دربارهام خواهي نوشت ،لنوتشكا! اين كار را ميكني .چون بسا چيزهاي نادرست خواهند گفت .و تو تنهاا كساي هساتي
كه مرا خوب ميشناسد!»
چه بسيار سوگند خوردم كه من اين كار را نميكنم .و آن گاه؟
و آن گاه ،هرگز چنين نميكردم اا يا ،درستتر بگويم ،كار را در نيمه راه رها ميكردم اا اگر يک شب در ميان كاغذهاي بيمصارف
تكهاي از دست خط تو را نمييافتم كه عجوالنه و بامداد نوشته بودي .آن دست خط نخستين سنگ بناي اين كتاب بود.
و اينک منم ،در آستانۀ آزموني سخت .نه براي آن كه رماني مينويسم؛ كه اين يک را ميتوانم و حتا برايم آسان است .بال باراي آن
كه تو را توصيف ميكنم ،تو را ميفشارم و با سوزني زرين ،گويي كه پروانهاي را بر كاغاذ سانجاق مايكانم .و پيوساته از ايان كاار
گريزانم .زيرا من پروانهها را دوست دارم ،و دوست دارم آنها را ببينيم كه بر گرد سرم پرواز ميكنند ،و از اسارت ميگريزند.
با آرزژي ديدن کتاب به برگردان هحمد دهقاني
خرداد ۵۱

قديس فرانسوآي اسيزي بنيانگذار فرقه مسيحي فرانسيسكن ها  .فرانسوا تک فرزند خانواده اي بسايار ثروتمناد و جاواني هارزه و
پسري خوشگذران است .اما روزي ناگهان آواي خداوند را به گوش جان مي شنود و دست از تمام مال و اموال و مقام خود مي شويد
و پا در راه حق مي گذارد .او معتقد بود بايد در فقر كامل به سر برد زيرا كه مالكيت را داماي از دام هااي شايطان ماي دانسات .در
خالل مطالعه كتاب در مي يابيم كه ارتباط قهرمانان با محيط اطرافشان حالت دوسويه دارد ,بر آن تأثير مي گذارند و خود از آن اثر
مي پذيرند .يعني چنان نيست كه از پيش يک طرح ثابت تغييرناپذير در ذهن قهرمان جا خوش كرده باشد.مثال فرانسوا كه در آغااز
پيروانش را به فقر مطلق فرا مي خواند و هيچ اشكالي در گدايي براي گذران زندگي نمي بيند ,وقتي شامار هاواداران فرقاه افازايش
مي يابد با اين واقعيت مواجه مي شود كه ادامه اين وضع موجوديت و محبوبيت فرقه را از ميان مي بارد .لاذا نظاراتش را تعاديل و
مومنان فرقه را به كار امر مي كند.

اين كتاب به بررسي زندگي نامه ي شخصي مي پردازد كه نمونه ايست از نمونه هاي بي شمار تالش انساان هاايي كاه در راه حاق
كوشيده اند ،خواه صوفي باشند ،خواه قديس .فرانسوا هم مصون از لغزش نبود؛ برخي از عقايد و رفتار هاايش را قطعاا افراطاي ماي
يابيم ,ولي صداقت و عزم استوارش چيزي است كه مخالفان را هم به تحسين واميدارد.
جماعتي كه حدود هشتصد سال پيش بر محور آموزه هاي فرانسيس شكل گرفت ,اماروزه فعاليات هااي بشردوساتانه گساترده اي,
خصوصا جهت دستگيري از مبتاليان به ايدز ,در سطح بين المللي دارد .آلبرت شوايتسر ,راجر بيكن و فيلساوف نامادار ديگاري باه
اسم ويليام اوكام همگي از اعضاي اين فرقه بوده اند.

