زورﺑﺎي ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
ﻧﯿﮑﻮس ﮐﺎزاﻧﺘﺰاﮐﯿﺲ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر او ﻣﺤﺸﻮرم .ﺧﺎﻃﺮم
ﻫﺴﺖ در دوران ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزي ،ﮐﺘﺎب »ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ راه ﺣﻖ« ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ دلاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯿﻨﻮ ﺟﺰﻧﯽ را ﺑﺎ ﻟﺬت ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻧﺪم .در
اداﻣﻪ» ،آﺧﺮﯾﻦ وﺳﻮﺳﻪ ﻣﺴﯿﺢ« و »ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺧﺎك ﯾﻮﻧﺎن« ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﯿﮑﻮي ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ را در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﭼﻬﺎر
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ» ،ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎز ﻣﺼﻠﻮب« ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ درﺧﺸﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺿﯽ را ﺧﻮاﻧﺪم .ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﭼﻨﺪ روزي در ﺣﺎل و ﻫﻮاي

رﻣﺎن و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﺶ دم ﻣﯽزدم و ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ و دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎ را ﻣﺮور ﻣﯽﮐﺮدم و اوﻗﺎت و ﺧﻠﻮت ﺧﻮﺷﯽ داﺷﺘﻢ .اﺧﯿﺮاً
»زوﺑﺎي ﯾﻮﻧﺎﻧﯽِ« ﮐﺎزاﻧﺘﺰاﮐﯿﺲ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ درﺧﺸﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺿﯽ را ﺧﻮاﻧﺪم و ﻣﺠﺬوب آن ﮔﺸﺘﻢ .رﻣﺎن ،ﺣﮑﺎﯾﺘﮕﺮ »ﻣﻮش

ﮐﺎﻏﺬﺧﻮاري« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺴﺘﻪ ﻧﺤﯿﻔﯽ دارد و ﺳﺎلﻫﺎ دلﻣﺸﻐﻮل درس و ﻣﺸﻖ و ﺧﻮاﻧﺪن و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﻗﻠﻢ زدن
ﺑﻮده و ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﺑﻬﺮه ﻣﻠﻤﻮسِ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺒﺮده اﺳﺖ .از ﻗﻀﺎي روزﮔﺎر ،ﻣﻮش
ﮐﺎﻏﺬﺧﻮار ﺑﺎ زورﺑﺎﯾﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺴﺘﻪ ﻏﻨﯽاي دارد و ﺟﻬﺎﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻤﺮ  65ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ

و اﻧﺴﺎنﻫﺎي رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .زورﺑﺎ »اﺑﻦ اﻟﻮﻗﺖ« اﺳﺖ و »در ﺣﻮﺿﭽﻪ اﮐﻨﻮن آﺑﺘﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ« و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﺣﺎﻓﻆ را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داده اﺳﺖ:

ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮش ﮐﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺎر ﮐﺲ را وﻗﻮف ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﯾﯿﺴﺖ
ﻫﻮش دار
ﻏﻤﺨﻮار ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎش ﻏﻢ روزﮔﺎر ﭼﯿﺴﺖ

زورﺑﺎ دﯾﮓ در ﻫﻢ ﺟﻮش و ﻣﻌﺠﻮن ﻏﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ارﺑﺎب« را ﻣﺴﺤﻮر ﺧﻮد ﮐﺮده؛ ﻫﻢ در ﺣﺎل
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮب ،ﻗﺪر اﯾﻨﺠﺎ و اﮐﻨﻮن را ﻣﯽداﻧﺪ؛ ﻫﻢ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺗﺄﻣﻞﺑﺮاﻧﮕﯿﺰي در ﺳﻠﻮك و رﻓﺘﺎر و ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ ﻣﻮج ﻣﯽزﻧﺪ؛ ﻫﻢ اﻫﻞ ﺳﺎز و ﺳﻨﺘﻮر و رﻗﺺ اﺳﺖ و دﻣﯽ را ﺑﺮاي ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺷﺎدﺧﻮاري و رﻗﺼﯿﺪن ﺑﺮ روي اﯾﻦ

ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﻓﺮو ﻧﻤﯽﻧﻬﺪ و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ زﺑﺎن آورد و ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ،ﺑﺎ رﻗﺼﯿﺪن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ؛ ﻫﻢ اﻫﻞ ﺧﻮردن

و ﻧﻮﺷﯿﺪن و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ و ﺧﻮن داراﺳﺖ و ﺑﺮاي آن وﻗﺖ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل در ﮐﺎر اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﺨﺮاج زﻏﺎل ،ﺟﺪي و ﮐﻮﺷﺎﺳﺖ و در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﮐﺎراﻣﺪي
و در آﻣﺪ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ .از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﻮدا وار ﺑﺮ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ﺟﻬﺎن ﺗﺴﺨﺮ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ و زوال و ﻓﻨﺎ را ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ »ﺟﻬﺎن ﮔﺬران« ﻣﯽاﻧﮕﺎرد و »از ﺟﻬﺎن ﺳﺴﺖ ﻧﻬﺎد درﺳﺘﯽ ﻋﻬﺪ را ﻧﻤﯽ ﺟﻮﯾﺪ« و ﺳﺮاغ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .

ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن »زورﺑﺎي ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ« ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺷﻮﭘﻨﻬﺎور و ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ »در ﺑﺎب ﺣﮑﻤﺖ زﻧﺪﮔﯽ«اش اﻓﺘﺎدم؛ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﭘﻮزﺧﻨﺪ زدن اﻧﺴﺎنِ ﭘﺨﺘﻪ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل و و زرق و ﺑﺮق و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎريﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؛ ﻫﻢ ﺑﻪ

ﯾﺎد ﺳﭙﻬﺮي و ﺷﻌﺮ ﻟﻄﯿﻒ »در ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ« و »ﻏﻔﻠﺖ ﭘﺎك« و »ﻫﻮﺷﯿﺎري ﺗﻦ« و »ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﺑﯽ ﻟﮏ« و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺤﻮن از
»ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ« و »ﺳﯿﺐ« و »اﯾﻤﺎن«اش .زﻧﺪﮔﯽ زورﺑﺎ ﭘﺮ از ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺷﺎدﺧﻮاري و ﺷﺎدي آﻓﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ و ﻣﻤﻠﻮ از »ﻏﻔﻠﺖ
ﭘﺎك« .او ،آﺗﺶ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﯿﺎن رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺘﻪ و آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺎﻣﺪه زده و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻗﺪر
١

ﺗﮏ ﺗﮏ ﻟﺤﻈﺎت را ﻣﯽداﻧﺪ؛ ﮐﺎر و ﺑﺎر اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺟﺎي ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻗﺪر ﻻزم ،ﺟﺪي ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل دﻟﯽ در ﮔﺮوي اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﯽ ﺛﺒﺎت ﻧﺪارد؛ ﮐﻪ »دل در ﮐﺴﯽ ﻣﺒﻨﺪ ﮐﻪ دﻟﺒﺴﺘﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﻣﺎرﺷﺎل ﺑﺮﻣﻦ در اﺛﺮ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽِ »ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ« ،ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را زﯾﺴﺘﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ آﻟﻮد ﻣﯽاﻧﮕﺎرد؛ زﯾﺴﺘﻨﯽ ﮐﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ

ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده و ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .زورﺑﺎ ،ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮ ﺗﺐ و ﺗﺎب ،ﺳﻠﻮك
ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ و رﻧﺪاﻧﻪ ﺧﻮد را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رﻗﻢ زده اﺳﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﺣﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از روي در ﻧﻘﺎب ﺧﺎك ﮐﺸﯿﺪن و ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺑﯽ ﺳﻮ رﻓﺘﻦ و ﻣﻨﺰل ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﭘﺮداﺧﺘﻦ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ را ﻧﺨﻮاﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮد؛ دﺳﺖ
ﮐﻢ ﻣﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻢ .روزي درﺑﺎره اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﯽ ﺟﻠﺪيام ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ؛ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ» ،زورﺑﺎي ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ«
اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ »زود دﯾﺮ ﺷﻮد« ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺧﻮاﻧﺪ و ﻫﻢ ﻧﻮرد اﻓﻖﻫﺎي دور ﺷﺪ و ﺑﺮ ﻏﻨﺎي ﺗﺠﺮﺑﻪ
زﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮد اﻓﺰود.
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