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بـا ظهـور  ٢یی در جهـان کـه بـیش از هـر کجـای دیگـر شهرنشـین شـده منطقـه امریکای التین
پایتخت آرژانتین که ماتیاس دو برن نویسنده مـدتی روست مانند  هروب ٣ها غول ــ ی شهر فزاینده

 را در آنجا زندگی کرده است
 

ن ،گرید. در بازگشت زیر باران کند. وقتی می بوئنوس آیرس رسریز می داشتم کـه در راه آمـدن.  طور گام برمی ه
کیلـومرت طـول داشـت. وسط خیابان. قالبش چنـدین هـزار  ،٤گرفت. نه از رود ریو د الپالتا در راه کسی ماهی می

گـرفتیم و تـا  چنگک قالب به کف دستم گیر کرد. هنوز جای زخمش تـازه اسـت. تـوی یـک بـار جشـن تولـد می
  رسم را باال آوردم تا آب نوازشم کند. چه باشکوه! ،دمدمای صبح آنجا گرفتار ماندیم. پشت چراغ خیابان کوردوبا

  
  هرگز ترکت نکردم

های رسبـی بـر  باران چـون سـیم ،ام این توفان را شنیده ،موسیقی این آذرخشام؟  چند وقت است که ترکت کرده
همـو کـه سـوگند  ،خـرم فروش خیابـان ِمـدرانو کـه از او روزنامـه می ریزد. روزنامـه ات می ی از شکل افتاده چهره

خـوب  شود که هـوا در بوئنـوس آیـرس پرسد چه مدت می می ،٥ ١۲پاخینا  ،ی محبوبش خورد مگر به روزنامه ی
های خورشـیدی  ی چند چهره با چشم کنی یا لخت و عوری. کله نیست؟ بستگی دارد به رشایط: یا لباس به تن می

ی لباس پوشیدن ندارد. مرتـب  سوزاند. باید دانست چطور بهشان نگاه کرد. اروتیسم ربطی به شیوه که گاهی می
نوسـتالژی  ،داشتم تکرار کنم که در روش تو ش میهمه خو  بااین ،کردی آوردی و لباس به تن می لباس از تن درمی

ری وصـله ،های زیبای تو محله ،ی تو چوله روهای پر از چاله پیاده ،شهر تو پایین ،مالیخولی تو ،تو  ،یی تـو پینه معـ
  دهم. در شخصیت توست که میل و اشتیاقت را تشخیص می ،های تو جنگل ــ  خیابان

ها و  آور. پـر از شـکاف شـوی. هـراس وقفـه تاریـک می فلکی آشفته و بیشهری پرزرق و برقی که در چرخ و 
گیـرد؛ ذهنـی اروپـایی کـه بـه غنـای بـومی  ی شهر مقوایی و ذهنی که برای همه تصمیم می ها. با حومه اختالف

ی ایالت  در خاموشـی و در رفـت و برگشـت از ،کرد ام که او هم رسریز می کند. تو را از مهتابی خانه ها توجهی 
ی ،ام سالن به اتاق نگاه کرده هایم را ببندم. اما خـواب بـه چـه معناسـت  گذاشت چشم وقتی که شهر هوسناک 

ایشی از دانیل ورونزه در چنین ارگ پرهیجانی که می یـا کنرسـت دانیـل پیپـی  ،شب دید ١١را در ساعت  ٦توان 
یی از تــو  ام و هربـار وجـه تـازه ض کـردهام را عـو  شـب؟ چنـدین بـار محلـه را نـیم سـاعت پـس از نیمه ٧پیـاتزوال
ری ام کــرده. در خانــه زده شــگفت های  ام کــه فقــط کمــی از روســپی ات زنــدگی کــرده های قــدیمی دوران اســتع

سان سیالبی در خیابـان رسریـز  شان نو شده بود. و آب به اند آن هم به خاطر اینکه ذهنیت تر بوده رسراهی گران
و شـاید  ،هـا هـزار در شب تا پاسی از آن ده ،زنند ها قدم می همزمان در خیابان کرد. در روز صدها هزار کس می
شوند؟ ایـن را یـک بـار از  بارد. روزانه چند میلیون گام در این شهر گذاشته و برداشته می ها کس وقتی که می ده

ام شب باز بود پرسیدم. شهر شان پـاتوق تـو شـده  هها کله که هم شده از میلیون ذهن تشکیل ــ بارمن باری که 
  اند.
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ی می توان ترکـت کـرد؟ چنگـک مـاهیگیری کـه بـه کـف دسـتم  دانی که چنان بزرگ و پرجمعیتی که هرگز 

سـوم مـردم کشـورت کـه پـنج  خواهد دل و اندرونم را بیرون بکشد. درست که نزدیک بـه یک گویی می ،فرورفته
دانی. مـن  ب این احمقانه است و تو این را خوب میاما خ ،کنند پیش تو زندگی می ،برابر کشور من وسعت دارد

های  کند. باز اشتباه کـردم. شخصـیت ام. حاال خیلی مانده که تنها کسی باشم که این کار را می هرگز ترکت نکرده
مندهایت ،هایت ام نویسنده ایش ،ام ه ایش نامـه ـام   ،هـای عکاسـانت ـام عکس ،هایت نویس نامـه های 

رائـول اسـکاالبرینی  ،ی کتـاب حتا اگر نویسنده مردی که تنهاست و منتظرکنی که  یابند. فکر می د را میاینجا خو 
 avenidaی خیابـان اَِونیـدا کـورینتس ( در گوشـه ،هنوز خود را در تـو ،نوشته باشد ٣٠های  آن را در سال ،٨ارتیز

Corrientes) و خیابان اسمرالدا (calle Esmeraldaدر میکروسنرتو ( ،)ی توMicrocentroی ،)ی تو کنـد؟  پیـدا 
ودو حکایـت کـه مانوئـل موخیکـا  نظیـر در چهـل این مجموعه شعر بی ،بوئنوس آیرس ارسارآمیزکنی که  فکر می

بیشرت از پنجاه سال پیش برای تو نوشته دیگر ربطی به تو ندارد؟ برای چه خیابـان بـورخس تـو بـه میـدان  ٩الینز
ام راه رف ،شود ختم می پالزا کورتازار ام را در همـین خیابـان بـه یـاد  هـای روزانـه و شـبانه بگو؟ چرا یک شب 

هایش (سـه خیابـانش) تنهـا پـنج سـال  که خود را در روستای کوچکی در پیرنه یافتم که خیابان آوردم درحالی می
ایشگاه چنـد سـالی قبـل از صـد سـالگیش و را  ١٠ارنستو سـاباتو ،است که نامی دارند؟ چرا در روز گشایش یک 

  کنند. ها انسان پیش تو زندگی می ــ مالقات کردم حال آنکه میلیون  او هم هنوز آنجاست ،ببخشید رفتنش ــ
ی ای. مـن چـه بـه تـو  همـه زنـدگی بـه مـن داده گذاری تا به آخـر بنویسـمش؟ این بقا... برای بسیاری. چرا 

های تـو  در بسـیاری از محلـه ،کنـی ذاری؟ وقتـی خـواب بعـدازظهر میطور بگ خواهی مرا همین ام؟ چرا می داده
ی گـرم اسـت امـا مثـل شـبی  ،این موقع دوست دارم بیرون بیـایم ،کنی وهوای روستا پیدا می حال ،زند پرنده پر 

ی دیـدارها. رست انباشـته از روانکـاوان و شـاعران ،اد ،ات دیگر است. پر از نشانه است که مال من باشی. چهره
تئـاتر  ،گـاه نـورانی ،ذهـن گـاه میگرنـی ـــ دهند و ستون تو هسـتند. شـهر است که بافت عصبی تو را شکل می

نده انـد پـیش از  یی از مغز تو که نامش تابو است جا خوش کرده هایش در گوشه تکراری دوران پررونق که باقی
ای کـه خـودت را بـه یـاد بیـاوری و  هی دیگـری بـه نـام حافظـه جـایش را بگیـرد. ایـن تـوان را داشـت آنکه گوشه

  اند. های حافظه شده هایت تبدیل به مکان سایه
 

 پامپا دیوا شد
ود می شناسمت رسدرد مزمن داشته از وقتی می دهد که  مان می کند گوشی کر دارد و بعد نشان ای. ذهنی که وا

گذرنـد. خیابـان ریواداویـا بـا سـی  میشنوایی بیش از حدی دارد. چندین خیابانت با چندین کیلـومرت درازا از تـو 
ات را  کنیم. پیچیـدگی مدام شـهر عـوض مـی ،های دنیاست. و در گذر از آن کیلومرت طول یکی از بزرگرتین خیابان

ی تـو گیـر افتـاده میـان سـنت و مدرنیتـه اسـت کـه حفـظ  چهره. ١١دوست دارم. پیش از این پامپا دیوا شده بود
ام. مگـر نخسـتین  حسی که از آن تغذیه کـرده ،ام ه آن خیابان به سفر زمان رفتهی این خیابان ب شود. از گوشه می

سی اسـت ی ،اسـیر ،اثر کالسیکت که به فرم شعر ح  ،کـه دومـین اثـر کالسـیکت گـذرد درحالی در قلـب پامپـا 
ن نویسـنده ــ کشتارگاه ،نخستین داستان کوتاه کشورت ود کـه در تـرا از ذهنـی میـــ  ١٢بریا اسـتبان اچـه ،از ه

 جریان رویدادهایی که بر تو گذشته شکل گرفته؟
ی اش کرد به چنگ آورم و  آمد بشود اهلی از من وقت گرفت تا بتوانم جسمیت وحشیت را که ابتدا به نظر 

ن ،حاال که من هنوز توی تو هستم ام توانش مرا می ،قدر که دور ه   کِشد. چنگک با 
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٨.  Raul Scalabrini Ortiz گرای آرژانتینی نگار چپ شاعر، نویسنده و روزنامه ،El hombre que está solo 

y espera  منترش شده است ۱۹۳۱کتابی از اوست که در سال.  
٩.  Manuel Mujica Lainez ی اثر مشهور اوسـت کـه  Misteriosa Buenos Aires. نویسنده و منتقد ه

گویند) تا سال  در افواه چنین می( ۱۵۳۶ش در سال ا سیسأ به توصیف زندگی در بوئنوس آیرس از زمان ت
  .چاپ شد ۱۹۵۰پردازد. این کتاب در سال  می ۱۹۰۴

١٠.  Ernesto Sabato زبان انکارناپذیر است ثیر او بر ادبیات اسپانیاییأ نویسنده، نقاش و فیزیکدان. ت.  
١١.  pampa هـزار  گوینـد کـه بـا حـدود هفتصـدوپنجاه های حاصلخیز جنوب امریکـای جنـوبی مـی به زمین

ل  کیلومرت مربع وسعت بیشرت منطقه ام اروگوئه و بخشی از جنوب برزیـل را  آرژانتین، بیشی ش وکم 
گیرد. پامپا در میان مردم این منـاطق کنایـه از روسـتایی و دهـاتی اسـت و در اینجـا کنایـه از  در بر می

ادهـای آن اسـت. نویسـنده  فرهنگ روستایی است در تقابل با فرهنگ شهری که دیوا و ستاره سازی از 
ی نـوزدهم و در دو اثـر  ل بین فرهنگ روستایی (پامپا) و شـهری (دیـوا) را از سـدهگوید که این تقاب می

  .توان ردیابی کرد بریا (که اتفاقا پشت رس هم نوشته شدند) می یی مانند اچه نویسنده
١٢.  Esteban Echeverria تـرین  نـویس و فعـال فرهنگـی قـرن نـوزدهمی آرژانتینـی. او از مهـم شاعر، رمان

 El) کشـتارگاهو  (La Cautiva) اسـیر .مانتیـک در ادبیـات آمریکـای التـین اسـتهـای سـبک ر  چهـره
Matadero) هستند ۱۸۴۰تا  ۱۸۳۸های  های او بین سال از نوشته.  


