بوئنوس آیرس ،شهر ــ ذهن

ماتیاس دوبرن
برگردان :رضا اسپیلی
١

امریکای ﻻتین منطقـهیی در جهـان کـه بـیش از هـر کجـای دیگـر شهرنشـین شـده ٢بـا ظهـور
فزایندهی شهر ــ غولها ٣روبهروست مانند پایتخت آرژانتین که ماتیاس دو برن نویسنده مـدتی
را در آنجا زندگی کرده است

بوئنوس آیرس ﴎریز میکند .وقتی میگرید .در بازگشت زیر باران ،ه نطور گام برمیداشتم کـه در راه آمـدن.
در راه کسی ماهی میگرفت .نه از رود ریو د ﻻپﻼتا ،٤وسط خیابان .قﻼبش چنـدین هـزار کیلـومﱰ طـول داشـت.
چنگک قﻼب به کف دستم گیر کرد .هنوز جای زخمش تـازه اسـت .تـوی یـک بـار جشـن تولـد میگـرفتیم و تـا
دمدمای صبح آنجا گرفتار ماندیم .پشت چراغ خیابان کوردوبا ،ﴎم را باﻻ آوردم تا آب نوازشم کند .چه باشکوه!

هرگز ترکت نکردم
چند وقت است که ترکت کردهام؟ موسیقی این آذرخش ،این توفان را شنیدهام ،باران چـون سـیمهای ﴎبـی بـر
چهرهی از شکل افتادهات میریزد .روزنامـهفروش خیابـان ِمـدرانو کـه از او روزنامـه میخـرم ،همـو کـه سـوگند
یخورد مگر به روزنامهی محبوبش ،پاخینا  ،٥ ١۲میپرسد چه مدت میشود که هـوا در بوئنـوس آیـرس خـوب
نیست؟ بستگی دارد به ﴍایط :یا لباس به تن میکنی یا لخت و عوری .کلهی چند چهره با چشمهای خورشـیدی
که گاهی میسوزاند .باید دانست چطور بهشان نگاه کرد .اروتیسم ربطی به شیوهی لباس پوشیدن ندارد .مرتـب
لباس از تن درمیآوردی و لباس به تن میکردی ،بااینهمه خوش میداشتم تکرار کنم که در روش تو ،نوسـتالژی
تو ،مالیخولی تو ،پایینشهر تو ،پیادهروهای پر از چالهچولهی تو ،محلههای زیبای تو ،معـ ری وصـلهپینهیی تـو،
خیابان ــ جنگلهای تو ،در شخصیت توست که میل و اشتیاقت را تشخیص میدهم.
شهری پرزرق و برقی که در چرخ و فلکی آشفته و بیوقفـه تاریـک میشـوی .هـراسآور .پـر از شـکافها و
اختﻼفها .با حومهی شهر مقوایی و ذهنی که برای همه تصمیم میگیـرد؛ ذهنـی اروپـایی کـه بـه غنـای بـومی
ایالتها توجهی یکند .تو را از مهتابی خانهام که او هم ﴎریز میکرد ،در خاموشـی و در رفـت و برگشـت از
سالن به اتاق نگاه کردهام ،وقتی که شهر هوسناک یگذاشت چشمهایم را ببندم .اما خـواب بـه چـه معناسـت
در چنین ارگ پرهیجانی که میتوان ایشی از دانیل ورونزه ٦را در ساعت  ١١شب دید ،یـا کنﴪـت دانیـل پیپـی
پیـاتزوﻻ ٧را نـیم سـاعت پـس از نیمهشـب؟ چنـدین بـار محلـهام را عـوض کـردهام و هربـار وجـه تـازهیی از تــو
شــگفتزدهام کــرده .در خانــههای قــدیمی دوران اســتع ریات زنــدگی کــردهام کــه فقــط کمــی از روســپیهای
ﴎراهی گرانتر بودهاند آن هم به خاطر اینکه ذهنیتشان نو شده بود .و آب بهسان سیﻼبی در خیابـان ﴎریـز
میکرد .در روز صدها هزار کس همزمان در خیابانها قدم میزنند ،در شب تا پاسی از آن دههـا هـزار ،و شـاید
دهها کس وقتی که میبارد .روزانه چند میلیون گام در این شهر گذاشته و برداشته میشوند؟ ایـن را یـک بـار از
بارمن باری که ام شب باز بود پرسیدم .شهر ــ ذهن تشکیلشده از میلیونها کله که همهشان پـاتوق تـو شـده
اند.
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میدانی که چنان بزرگ و پرجمعیتی که هرگز یتوان ترکـت کـرد؟ چنگـک مـاهیگیری کـه بـه کـف دسـتم
فرورفته ،گویی میخواهد دل و اندرونم را بیرون بکشد .درست که نزدیک بـه یکسـوم مـردم کشـورت کـه پـنﺞ
برابر کشور من وسعت دارد ،پیش تو زندگی میکنند ،اما خب این احمقانه است و تو این را خوب میدانی .مـن
هرگز ترکت نکردهام .حاﻻ خیلی مانده که تنها کسی باشم که این کار را میکند .باز اشتباه کـردم .شخصـیتهای
ام نویسندههایت ،ام ه مندهایت ،ـام ایشنامـههای ایشنامـهنویسهایت ،ـام عکسهـای عکاسـانت،
اینجا خود را مییابند .فکر میکنی که مردی که تنهاست و منتﻈر حتا اگر نویسندهی کتـاب ،رائـول اسـکاﻻبرینی
ارتیز ،٨آن را در سالهای  ٣٠نوشته باشد ،هنوز خود را در تـو ،در گوشـهی خیابـان اَوِنیـدا کـورینتس ) avenida
 (Corrientesو خیابان اسمرالدا )(calle Esmeraldaی تو ،در میکروسنﱰو )(Microcentroی تو ،پیـدا یکنـد؟
فکر میکنی که بوﺋنوس آیرس اﴎارآمیز ،این مجموعه شعر بینﻈیـر در چهـلودو حکایـت کـه مانوئـل موخیکـا
ﻻینز ٩بیشﱰ از پنجاه سال پیش برای تو نوشته دیگر ربطی به تو ندارد؟ برای چه خیابـان بـورخس تـو بـه میـدان
پﻼزا کورتازار ختم میشود ،بگو؟ چرا یک شب ام راه رف هـای روزانـه و شـبانهام را در همـین خیابـان بـه یـاد
میآوردم درحالیکه خود را در روستای کوچکی در پیرنه یافتم که خیابانهایش )سـه خیابـانش( تنهـا پـنﺞ سـال
است که نامی دارند؟ چرا در روز گشایش یک ایشگاه ،ارنستو سـاباتو ١٠را چنـد سـالی قبـل از صـد سـالگیش و
رفتنش ــ ببخشید ،او هم هنوز آنجاست ــ مﻼقات کردم حال آنکه میلیونها انسان پیش تو زندگی میکنند.
بقا ...برای بسیاری .چرا یگذاری تا به آخـر بنویسـمش؟ اینهمـه زنـدگی بـه مـن دادهای .مـن چـه بـه تـو
دادهام؟ چرا میخواهی مرا همینطور بگذاری؟ وقتـی خـواب بعـدازﻇهر میکنـی ،در بسـیاری از محلـههای تـو
پرنده پر یزند ،حالوهوای روستا پیدا میکنی ،این موقﻊ دوست دارم بیرون بیـایم ،گـرم اسـت امـا مﺜـل شـبی
است که مال من باشی .چهرهات دیگر است .پر از نشانه ،اد ،دیـدارها .ﴎت انباشـته از روانکـاوان و شـاعرانی
است که بافت عصبی تو را شکل میدهند و ستون تو هسـتند .شـهر ـــ ذهـن گـاه میگرنـی ،گـاه نـورانی ،تﺌـاتر
تکراری دوران پررونق که باقی ندههایش در گوشهیی از مﻐز تو که نامش تابو است جا خوش کردهانـد پـیش از
آنکه گوشهی دیگـری بـه نـام حافﻈـه جـایش را بگیـرد .ایـن تـوان را داشـتهای کـه خـودت را بـه یـاد بیـاوری و
سایههایت تبدیل به مکانهای حافﻈه شدهاند.
ﭘﺎﻣﭙﺎ دیوا شﺪ
از وقتی میشناسمت ﴎدرد مزمن داشتهای .ذهنی که وا ود میکند گوشی کر دارد و بعد نشانمان میدهد که
شنوایی بیش از حدی دارد .چندین خیابانت با چندین کیلـومﱰ درازا از تـو میگذرنـد .خیابـان ریواداویـا بـا سـی
کیلومﱰ طول یکی از بزرگﱰین خیابانهای دنیاست .و در گذر از آن ،مدام شـهر عـوض مـیکنیم .پیﭽیـدگیات را
دوست دارم .پیش از این پامپا دیوا شده بود .١١چهرهی تـو گیـر افتـاده میـان سـنت و مدرنیتـه اسـت کـه حفـﻆ
میشود .از گوشهی این خیابان به آن خیابان به سفر زمان رفتهام ،حسی که از آن تﻐذیه کـردهام .مگـر نخسـتین
اثر کﻼسیکت که به فرم شعر ح سی اسـت ،اسـیر ،در قلـب پامپـا یگـذرد درحالیکـه دومـین اثـر کﻼسـیکت،
نخستین داستان کوتاه کشورت ،کشتارگاه ــ از ه ن نویسـنده ،اسـتبان اچـهبریا ١٢ـــ از ذهنـی میتـراود کـه در
جریان رویدادهایی که بر تو گذشته شکل گرفته؟
از من وقت گرفت تا بتوانم جسمیت وحشیت را که ابتدا به نﻈر یآمد بشود اهلیاش کرد به چنﮓ آورم و
حاﻻ که من هنوز توی تو هستم ،ه نقدر که دور ،چنگک با ام توانش مرا میکِشد.
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ﭘﯽنوشت

1. Mathias de Breyne
2. « State of Latin American and Caribbean Cities 2012 »، ONU-Habitat، Nairobi، 2012.
3. villes-monstres
 Rio de la Plata .٤به معنی رود نقرهفام که در انگلیسیِ بریتانیایی به آن ریـور پـﻼت مـیگوینـد )و نـام
باشگاه فوتبال ریور پﻼته از اینجا میآید( ،رودی است که در بوئنوس آیرس جریان دارد.
 Pagina 12 .٥روزنامهی مﱰقی چاپ بوئنوس آیرس که بر اساس الگوی روزنامهی لیﱪاسیون فرانسـه شـکل
گرفته و از همکاری نویسندگان و روزنامهنویسان طراز اول آرژانتینی بهره میبرد.
 Daniel Veronese .٦بازیگر ،کارگردان تﺌاتر و عروسکگردان آرژانتینی.
 Daniel Pipi Piazzolla .٧نوازنده ی سازهای بادی اهل بوئنوس آیرس.
 Raul Scalabrini Ortiz .٨شاعر ،نویسنده و روزنامهنگار چﭗگرای آرژانتینیEl hombre que está solo ،
 y esperaکتابی از اوست که در سال  ۱۹۳۱منتﴩ شده است.
 Manuel Mujica Lainez .٩نویسنده و منتقد ه ی Misteriosa Buenos Aires .اثر مشهور اوسـت کـه
به توصیف زندگی در بوئنوس آیرس از زمان تﺄسیساش در سال ) ۱۵۳۶در افواه چنین میگویند( تا سال
 ۱۹۰۴میپردازد .این کتاب در سال  ۱۹۵۰چاپ شد.
 Ernesto Sabato .١٠نویسنده ،نقاش و فیزیکدان .تﺄثیر او بر ادبیات اسپانیاییزبان انکارناپذیر است.
 pampa .١١به زمینهای حاصلخیز جنوب امریکـای جنـوبی مـیگوینـد کـه بـا حـدود هفتصـدوپنجاههـزار
کیلومﱰ مربﻊ وسعت بیشﱰ منطقهی ش ل آرژانتین ،بیشوکم ام اروگوئه و بخشی از جنوب برزیـل را
در بر میگیرد .پامپا در میان مردم این منـاطق کنایـه از روسـتایی و دهـاتی اسـت و در اینجـا کنایـه از
فرهنﮓ روستایی است در تقابل با فرهنﮓ شهری که دیوا و ستارهسازی از ادهـای آن اسـت .نویسـنده
میگوید که این تقابل بین فرهنﮓ روستایی )پامپا( و شـهری )دیـوا( را از سـدهی نـوزدهم و در دو اثـر
نویسندهیی مانند اچهبریا )که اتفاقا پشت ﴎ هم نوشته شدند( میتوان ردیابی کرد.
 Esteban Echeverria .١٢شاعر ،رماننـویس و فعـال فرهنگـی قـرن نـوزدهمی آرژانتینـی .او از مهـمتـرین
چهـرههـای سـبک رمانتیـک در ادبیـات آمریکـای ﻻتـین اسـت .اسـیر ) (La Cautivaو کشـتارگاه (El
)Mataderoاز نوشتههای او بین سالهای  ۱۸۳۸تا  ۱۸۴۰هستند.

