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نگاهی به یك
ماجرای اسطورهای
احــس ــان حـسـیـنـینـســب ،
شیما آشتیانی
روزنامهنگار و نویسنده كتاب
«به سفارش مادرم» كه بیست
روزنامهنگار
و چ ـنــد روایـ ــت از مــامــور یـتــی
خــانــوادگــی در ع ــراق را بــازگــو
میكند ،دو كتاب را به سلیقه خود برای ما معرفی
كردهاست:
نســبت ما با اســطورهای به نام «ســیاوش» و تطبیق
افسانهسیاوشباواقعهتاریخیعاشوراو كشفوجه
مشــترك اســطورهای چــون ســیاوش و رهبــری چون
امام حســین (ع) شــاید جذابترین بخشی باشد كه
در «ســوگ ســیاوش» میتــوان دیــد و خوانــد .البتــه،
این همه ماجرا نیست .شاهرخ مسكوب ،روشنفكر
مغمــوم و تنهــای معاصــر قلمی شــگفتانگیز دارد.
تســلط او به زبان فارســی و عاطفه زبانی او یكطرف و
نســبت روشــن او با شــاهنامه و اســاطیر آن در طرف
دیگــر ،یــك موازنه ماندگار در كتاب ســوگ ســیاوش
ایجاد كرده است؛ دو كفه سنگین ،كه یكی نثر دلپذیر
مســكوب اســت و دیگر ،نگاه جامع او به اســطورهای
به نام سیاوش و این دو كفه گرچه سنگین هستند،
امــا هر دو توامان برابرند.
ســوگ ســیاوش نگاهی اســت به ماجرای ســیاوش،
واكاوی جایــگاه اســاطیری او در فرهنــگ ایرانزمیــن
و جســتن ریش ـههای جنگهــای مهــم شــاهنامه.
مسكوب در سوگ سیاوش از پرداختن به امر اخالقی
تغافل نمیكند .او گرچه پژوهشگری انسانگراست،
اما در سوگ سیاوش ،امر اخالقی را  -اقال در ماجرای
ســیاوش  -بهعنــوان یــك عنصر معنــوی  -الهی به ما
معرفی میكند.
اگر یك ماه پیش قرار بود این معرفی مختصر را درباره
كـتــابــی خــوانــدنــی بــگــویــم ،حتما از
«بــاق ـیمــانــدههــای آشــووی ـتــس»
نــوشـتــه جــورجــو آ گــام ـبــن یــاد
میكردم .حاال هم بد نیست
از آن كتاب یادی كنم و بگذرم؛
در ایـ ــن ح ــد ك ــه بــنــویـســم
آگامبن در آن كتاب ،با نگاهی
فلسفی با مــاجــرای آشوویتس
روبهرو شدهاست .او در آن كتاب ،به
تكرار از یادداشتهای كسی به نام «پریمو لوی» یاد
میكند .پریمو لوی ،یك شیمیدان است كه مدتی را
در آش ــوو تـ ـی ــس م ـ ـیگـ ــذرا نـ ــد .او پ ــس از آزادی
غیرقابلانتظارش ،خود را ناگزیر و ناچار از روایتگری
آنچه میداند كه در آنجا تجربه كرده و زیسته است.
گرچه مشهورترین یادداشتها و روایتها درباره
آشوویتس را «بورفسكی» و «سالن»
نوشت ـهاند ،اما یادداشتهای پریمو
لــوی بهلحاظ ساختار فلسفی و
مواجهه روایتگرانه او با ماجرای
اردوگـ ـ ـ ــاههــای كـــ ــار اجـبـــ ــاری،
مـتـفــاوتتــر و مــوثــرتــر و ظــاهــرا
م ـه ـمتــر اس ـ ــت« .اگ ـ ــر ایـ ــن نیز
ان ـســان اس ــت» تــاكــنــون در ایــران
تــرجـمــه ن ـشــده ب ــود و ح ــاال بــه همت
انــتــش ــارات مــاهــی و ب ــه تــرج ـمــه نـ ــرم ،روان و
خ ــوش ــخ ــوان س ـپــاس ری ــون ــدی روی پـیـشــخــوان
كتابفروشیهاست.
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نگاهی به كتاب «خطاب به عشق»

نامههای سوزان

«بیش از نیم قرن باید میگذشت تا
یونس فردوس
مكاتبات عاشقانه نویسندهای بزرگ و
بازیگــری مشــهور منتشــر شــود و
روزنامهنگار
خبــرش به گوشــه و كنــار جهان برســد.
كاترین كامــو در ســال  ۱۹۷۹این نامهها
را از مار یــا كا ســارس تحو یــل میگیــرد تــا بعــد از نیــم قــرن در
انتشارات گالیمار منتشر شــود .بیراه نیســت اگر بگوییم این
نامههــا را میتــوان ماننــد یــك «رمــان» خوانــد و از طریــق ایــن
گفتوگوی كم وبیش بیوقفه شــگفتانگیز بــه ابعاد تازهای از
اشــخاص و رویدادهــا و مكانهــای بســیار پــی بــرد؛ رمانــی بــا
دوشخصیت یا دو راوی كه عشقی زاینده و فرساینده را  12سال
تمــام رعایــت كردنــد ،تــا در كمــال خــود بــه یــك تصــادف ناتمام
بماند .آلبر كامــو در یكی از نامهها آویشــنی را كــه از دامنه كوهی
در فالتــی وحشــی كندهاســت میگــذارد و بــرای ماریا كاســارس
میفر ســتد و مار یــا در نا م ـهای آرزو میكنــد كــه ا یكاش در
جیبهای آلبر جا میگرفت و همهجا همراهش میبود».
آنچـــه خواندیـــد پاراگرافـــی اســـت كـــه ناشـــر ایرانـــی در توصیـــف
كت ـــاب «خط ـــاب ب ـــه عش ـــق» پش ـــت جل ـــد آن نوش ـــته اس ـــت.
توصیفـ ــی شـ ــورانگیز كـ ــه شـ ــاید خواننـ ــده در نـ ــگاه اول گمـ ــان
كن ـ ــد ی ـ ــك مت ـ ــن ب ـ ــازار گرمك ـ ــن از جن ـ ــس مطالب ـ ــی اس ـ ــت ك ـ ــه
ناش ـ ــران ب ـ ــرای معرف ـ ــی كتابه ـ ــای خ ـ ــود مینویس ـ ــند ،ام ـ ــا
بای ــد همی ــن ابت ــدا تكلی ــف ش ــما را ب ــا ای ــن توصیف ــات یكس ــره
كنی ـ ــم ك ـ ــه چنی ـ ــن نیس ـ ــت ،بلك ـ ــه وقت ـ ــی ای ـ ــن كت ـ ــاب را ورق
میزنی ـ ــد نی ـ ــز ش ـ ــاهد ای ـ ــن ش ـ ــورانگیزی وصفنشـــــدنی در
كتـــاب خواهیـــد بـــود .شـــور و شـــعفی كـــه رابطـــه میـــان كامـــو و
كاس ــارس وج ــود دارد و مانن ــد ی ــك رود پایانناپذی ــر در سراس ــر
نامهه ـ ــا جر ی ـ ــان دارد.

«عشــق ،ماریا ،جهان را فتح نمیكند اما خــودش را چرا .تو خوب
میدانــی ،تــو كــه قلبــت چنیــن ســزاوار ســتایش اســت ،كــه مــا
خوفانگیزترین دشمنان خودمان هستیم».
آلب ـ ــر كام ـ ــو بهعن ـ ــوان یك ـ ــی از نویس ـ ــندههای مط ـ ــرح ق ـ ــرن
بیس ـ ــتم عاش ـ ــق بازیگ ـ ــری مش ـــهور میش ـــود و 12س ـ ــال بی ـ ــن
ای ـ ــن دو نام ـ ــه رد و ب ـ ــدل میش ـــود و در كلم ـــه ب ـــه كلم ـ ــه ای ـ ــن
نامهه ـــا ای ـــن عش ـــق آتش ـــین ش ـــعله میكش ـــد .كاموی ـــی ك ـــه
روزگار ب ـ ــا او هم ـ ــراه نیس ـ ــت و ای ـ ــن را در نامههای ـ ــی ك ـ ــه ب ـ ــرای
ماری ــا كاس ــارس نوش ــته میت ــوان لم ــس ك ــرد .او ب ــا تن ــی رنج ــور
و البت ــه ذهن ــی آش ــفته همزم ــان مش ــغول گ ــذران روزگار و البت ــه
مش ـ ــغولیتهای ادب ـ ــی اس ـ ــت و در كن ـ ــار هم ـ ــه اینه ـ ــا ان ـ ــرژی
بســـیاری بـــرای ابـــراز عشـــق بـــه كاســـارس خـــرج میكنـــد و ایـــن
ان ـــرژی را در نامهه ـــا ب ـــه وض ـــوح میت ـــوان دی ـــد .در واق ـــع ای ـــن
كت ـــاب بع ـــد دیگ ـــری از زندگ ـــی كام ـــو را ب ـــرای خوانن ـــده روای ـــت
كرده است.
نامههایــی كــه فعــا جلــد اول آنهــا بــه فارســی ترجمه و منتشــر
شــده و میتواند تصویر و دریافت تازهتری از كامــو را به خواننده
نشــان دهــد .كامویی كــه با بیگانــه یــا طاعون میشناســیمش
و آنهایــی كــه بــه او عالقهمند هســتند بــا ســقوط او را ســتایش
میكنند و تصویــر زوال یك انســان را در كالیگوالی او به تماشــا
مینشینند ،اینبار در خطاب به عشق برای هواداران او هیمنه
این نویســنده و متفكر درهــم میریزد و تصویــری باورنكردنی از
یك انســان عاشقپیشــه میبینند كه اســیر عشــقی اســاطیری
شده است.
بســیاری از عالقهمندان این نویســنده فرانســوی بر این باورند
كه با انتشــار مجموعــه یادداشــتهای كامو ایــن تصویر درهم
ریختــه بــود ،ولی بــه نظر میرســد خطــاب به عشــق تیــر خالصی
اســت كــه بــر تصویــر او در ذهــن عالقهمندانش شــلیك شــده
اســت .هرچند نباید اینطــور بدبینانه بــه این نامههــا نگاه كرد
زیرا میتوانــد نقش مهمی در تكمیــل پازل آثار كامــو بازی كند و
تصویر دقیقتر و بهتری از زندگــی او را دربرابر دیدگان مخاطبان
ترسیم كند.
این نامههــا جدا از اینكه نشــاندهنده عمق رابطــه میان كامو
و كاســارس اســت آن ذهنیــت خدشــهناپذیر یــك ابرانســان را
نیز برهــم میزند و بــه شــیفتگان كامو گوشــزد میكند كــه او نیز
یك انســان اســت با تمــام تمایــات انســانی و قدیس ســاختن
و تا مرتبــه فرشــتگان او را باال بــردن امــری نهتنها بیهــوده ،بلكه
خندهدار اســت .نامههایی كــه میتوان امیــد به زندگــی و ادامه
دادن را در آنهــا یافــت و كامــو خــود نیــز با وجــود قــدرت در بهره
بردن از كالم آن را به صراحت بیان كرده است.
اما خطاب به عشــق اثــری انحصاری برای شــیفتگان نویســنده
ســقوط نیســت ،زیــرا آنهایــی كــه كامــو را بــا یكــی دو ا ثــرش
میشناســند با این كتــاب میتواننــد روی دیگر ســكه آلبر كامو
را بشناســند و ببیننــد نویســندهای تا انــدازه كامو نیــز تمایالتی
دارد .نامههــا دارای لحنــی بیتكلف اســت كــه در مقاطعی كامو
خــود معتــرف اســت كــه از زبــان مرســوم خــودش دور شــده و
فاصلــه گرفته اســت« .تــب و تابــی در خونم میجوشــد كــه آزارم
میدهد .میلــی به ســوزاندن و بلعیــدن همهچیز ،و ایــن همه از
عشقم به توست».
یكی از نكاتی كه دربــاره این كتاب میتوان به آن اشــاره كرد نگاه
كامو به محیط و زندگی اســت .این تصویر به این دلیل كه كامو
تصــور نمیكــرده روزگاری این نامهها منتشــر شــود بیپیرایه در
نامههایــش منعكس شــده و تبلــور دارد و از ایــن رو باید گفت
كه ارزش این نامهها افزون بر آن چیزی است كه تصور میشود
زیــرا كامــو بــدون معذوریــت و سانســور احتمالــی خویــش بــا
معشــوقهاش ســخن گفته و مكنونات قلبــی خود را بــروز داده
اســت« .مــن بــرای عشــق ورزیــدن در خــواب و خیــال ســاخته
نشــدهام .زندگــی را میفهمــم و میدانــم كجاهــا هســت .فكــر
میكنم كه زندگی را بازشناختم»...

