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  اسطوره و حماسه اوتوپیا،
  

   کارته؟ آخرین و کردي تموم تو کار کدوم االن گینمی چرا. هات رمان بحث سر برگردیم: گالمونه
  مقدس منطقه: فوئنتس

  . دونمنمی ازش چی هیچ تقریبا: گالمونه
 کنمیم صحبت مقدس منطقه از دارم که هم زمانی خب و مهمه خیلی اساطیري قلمرو من براي. کنممی تعریف برات پس: فوئنتس
 شیوع از کنهیم دفاع معبد بودن معتقد که هامعبد قدیمی ایده به گردهمی بر اون اصلی ایده. کنممی ترسیم رو قلمروي یه دارم که معلومه

 مکان مامت که جایی. ادمی حساب به مکان یه هم خودش اینکه با کنهمی جلوگیري دیگه هايمکان و هاجا وجود از که و جاییه بیماري،
 و کم که مگذاشتی سر پشت را مرحله سه التین آمریکاي در ادبیاتمان و فرهنگ در ما نظرم به. گیرهمی شکل اسطوره اون در و هاست

 در ملموس و واقعی هايشاخصه از جهانی بازتابی آورده دست به التین آمریکاي که را ايتجربه این نظرم به.. هستن دهنده تکان بیش
 کل که زمانی. شوندمی اسطوره و حماسه ،)شهر آرمان( اوتوپیا شامل رشته سه این که کنممی فکر من. بوده سوم جهان و آمریکا اروپا،

 یايدن اما زد،می حرف آن از مورو توماس که بود دنیایی. شدمی تلقی شهر آرمان یک عنوان به مساله اصن شد کشف آمریکا قاره
 کورتس .شهمی نابود و رد تاریخی خاص نیازهاي خاطر به و بالفاصله شهر آرمان ایده این. رسیده عمل به فرض از که مورویی توماس

 این یوغ زیر ما. بشه حماسه فاز وارد و کنه پیدا شکل تغییر اوتوپیا که شهمی باعث تاریخی نیاز به بنا نتیجه در و شده خسته ایده این از
 این براي جایی بینیممی که زمانی دیگه ولی بوده حماسی هنرمون بودن، حماسی هایمانرمان. گذروندیم رو عمرمون تمام تقریبا حماسه
 تاریخ به دیگه هک ايگذشته اون از بتونیم اینجوري و بسازیم نو از رو گذشته اون باهاش بتونیم تا اریممی رو اسطوره به نداریم هاحماسه
 بتونیم تا بشیم جدا هاينگار تاریخ از. بشیم دیالکتیک وارد و بشیم خارج ته، و سر بدون کنندة کسل موضوع یه به شده تبدیل و پیوسته

 اون تا دهمی جامان آدریانه همانند هاییافسانه و اسطوره طریق از رو ساختن تاریخ این و ساختنه تاریخ براي که بشیم دیالکتیکی وارد
 کنیممی ازيب دوباره اونو و کنیممی بازسازي را گذشته اسطوره طریق از. کنه تبدیل ايدیگه چیز به رو حماسی و شهري آرمان گذشته

 هایشرمان در 1کارپنتیر آلخاندرو مدرنمون کالسیک بزرگ نویسنده که کاریه همون این. بیاریم درش انسانی باورپذیز هاياندازه در تا
 بدست بهتجر همین براي. داشت خواهد بسزایی تاثیر نوشت خواهم آینده در که دیگرم هايرمان در بسیار مطمئنا ایده این. دهمی انجام

                                                             
1 Alejandro Carpentier 
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 سینما ارسوپراست یک روابط با رمان. بود جالب من براي بسیار واقعی هايالمان از هااسطوره ساختن با ارتباط در مقدس منطقه در اومده
 طوراین اما باشن رسیده آخر به که ادمی نظر به. ندارن پایانی که اینه زنده هاياسطوره اهمیت. شهمی آغاز فرزندش و غرغرو مادر با

 ورهاسط واقعی پایان به راجع. کردم پیدا یونانی اساطیر با ارتباط در 2گریوس رابرت باستان یونان کتاب در مساله این براي مثال یه. نیست
   شده؟ تموم کارش اسطوره این که معنیه بدان این. کنهنمی اون به اياشاره هیچ 3هومر گهمی و نوشته اولیسس

  . شهمی تموم قهرمان بازگشت و گیريانتقام با چیز همه که ادمی نظر به 4اودیسه در: گالمونه
 گرده،می بر خانه به هم 6تلماخوس گرده، برمی خانه به اولیسس. گهمی 5مرکوري ملینا که اونطوري ساحل به رفتن همه اینکه و: فوئنتس

 اتفاقی چه واقعا اما نه؟ مگه. روندمی ساحل به خوشحال همه و دارهمی بر بافتن از دست 7لوپه پنه. کشنمی هاشونومعشوقه دو هر بعد و
 فرزندانش و همسر براي نبردهاش کردن تعریف به کنهمی شروع و شینهمی و گردهبرمی جنگ از خسته و پیر 8اولیسس واقعیت در افتاد؟

 بکنه تونهمی ارک چی تلماخوس نتیجه در. شنمی خل دستش از دیگه که کنهمی تعریف اینقدر و کنهمی کالفه داستانا این با رو اونا و
 هو ب دهمی انجام دوباره رو کرده اولیسس که سفرهایی و ذارهمی اون راه در پا نتیجه در بده؟ ادامه رو پدرش راه بخواد اینکه غیر

 تله خودش برادر واقع در که داره همزاد یه که بینهمی اونجا. توشه 9کیرکه نام به جادوگري که رسهمی آدریاتیک دریاي در ايجزیره
  . اومده بوجود کیرکه و اولیسس ارتباط از که ايبچه ؛10گونوسه

  . زنهنمی حرفی هیچ بهش راجع هومر که چیزیه این: گالمونه
 تبدیل آن از بعد و شهیم همبستر کیرکه با تلماخوس تر،پیچیده شاید یا بشه تکمیل سونوشت و تقدیر اینکه براي حاال و. آره: فوئنتس

 سالخورده زوج یه با و ایتاکا در افتاده ودور متروکه دهکده اون به برسه و بره سفر به که گونوسه تله نوبت حاال. شهمی کیرکه شوهر به

                                                             
2 Robert Graves 
3 Homer 
4 Odyssey 
5 Melina Mercury 
6 Telémaco 
7 Penelope 
8 Ulysses 
9 Circe 
10 Telegono 
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 خود که ندازهمی زمانی یاد اونو به که شهمی روبرو جوانی اولیسس با درگاه در لوپه پنه. باشن لوپه پنه و اولیسس همون که بشه مواجه
 را او عدب کمی و نشنندمی اولیسس هايصحبت پاي به گونوس تله و لوپه پنه آرگو،. رفتمی جنگ به در همان از داشت اولیسس

  . بود مقدس منطقه اياسطوره چارچوب تقریبا این خب. گیرهمی بستر در رو پدر جاي گونوس تله پس آن از و کشندمی
  . است العادهفوق نظرم به: گالمونه

  . نویسممی امدرونی هیجان و شور تمام با دارم رو رمان این. برممی لذت نوشتن از ايدیگه هر زمان از بیشتر دارم: فوئنتس
   داشتی؟ پیشرفت خیلی: گالمونه

  . نویسممی خوب خیلی پاریس توي. کممی تمومش دیگه ماه یه تا آره آره،: فوئنتس
  . آرومیه خیلی شهر آره: گالمونه

 کلی با ادبودهی هايبنا و مجسمه از پر که شهري باشنش، درآورده مکعبی شکل به که میمونه مکزیک مورلیاي مثل پاریس: فوئنتس
  . بنویسی بشینی و کنی پنهان توش خودتو که دهمی بهت هم رو امکان این حال این با ولی دیدنیه منظره

  . کردم حس منم شدنشو پنهان قسمت این آره: گالمونه
 رو کنممی یداپ نیویورك و لندن توي که رو هیجانی اون اینجا من. مردمشونه خاص اخالقی خصوصیات و رفتار خاطر به شاید: فوئنتس

 خیلی رو زمانم تونممی اینجا اما. کنم نگاه رو مردم و بگذرونم اشخیابون توي رو روز ساعت 24 باید که هستن شهرهایی اونا. ندارم
 شش پنج آخر در و ببینم، رو امعالقه مورد تئاترهاي ببینم، فیلم11در پله دو شیو تک سینما به برم رو ساعتی چند یه. کنم تقسیم خوب
  . بشینم تایپ ماشین پشت هم رو ساعتی

 سوديح هايآدم خودشون زندگی با ارتباط در هافرانسوي. دهمی کنن تمرکز خوانمی که مردمی به امکانو این پاریس آره،: گالمونه
 هاانگلیسی ثلم و جوشننمی همه با هاالتین و هاآمریکایی مثل. شن دنیا تارك و کنن پنهان خودشونو که شهمی باعث مساله این و هستند

   حاله؟ چه در بگو، برام 12زاپاتا رمان به راجع کنار، به اینا حاال. کنن دوستی سرد و مرموز صورت به که نیستن هم
 رمان یه نویسمشب وقتی که بگم هم واینو دارم شو ایده. نگرفتم قرار حالش و حس تو و نداشتم وقتشو فعال. برسم بهش باید: فوئنتس

 مواجه اون با اشزندگی آخر روز در زاپاتا که دنیایی طرفانهبی و شاعرانه حالتی با که رمانیه بود، نخواهد مرسوم صورت به زاپاتا به راجع

                                                             
11 Palais de Chaillot 
12 Zapata 
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 بهش روز یه هک امیدوارم. نکردم پیدا رو بنویسمش و پاش بشینم اینکه براي الزم شرایط هنوز ولی. همین. کشهمی تصویر به رو بود
  .برسم
 زمینه این رد پیش سال یک حدود اقتصادي فرهنگ صندوق بروشور در تو از پاراگراف یه حد در کوتاهی مطلب یه که یادمه: گالمونه

  . شد چاپ
  ! اقتصادي فرهنگی سابق صندوق: فوئنتس

  . دهش بلعیده کاغذي آموزدست ببرهاي توسط ظاهر به که هم حاال. بود خودش طالیی دوران در صندوق که موقع اون آره: گالمونه
  . هستن همراهش که خوشحالی هايکوتوله و) دست چپ خوار مگس مرغ( عقیم اویتسلوپوچتلی توسط آره: فوئنتس

  . هبود شومی شخصیت که دونممی ولی کنم تکرارش حتی تونمنمی من رو گفتی که سرخپوستی اسم این خب: گالمونه
  نویسممی رو اشدیکته برات: فوئنتس

 بالیی چه. نیمک روعصبانی هانویسنده باهاش تا داریم جیبمون توي همیشه منتقدا ما که اونایی از بپرسم ازت سوال یه حاال خب: گالمونه
   رسید؟ چاپ به بود خاطرآسوده که اولیش فقط که اومد اتچهارگانه او سر

 -هاطورهاس همون مثل اینم-روانم و روح پاکسازي جهت عملیاتی طی و برداشتم رو دیگه تاي سه اون روز یه چیه، دونیمی: فوئنتس
  . شستم باهاشون خودمو و حموم وان توي انداختمشون. کردم پا به آیینی مراسم باهاشون

  . پرشکوهی پاکسازي مراسم عجب: گالمونه
  خوندي کور کنم؟می انتقاد خودم از دارم بگی خوايمی: فوئنتس

  دادي خرج به جرات خیلی واقعا نه: گالمونه
  آب و آتش با مرگ: فوئنتس

   بودي؟ هنوشت اصال زیادي چیز بگو راستشو حاال اما. گرفتی هم حموم قربانی اجساد مانده باقی با اینکه اون بر عالوه و: گالمونه
  .... که بودن بد اینقدر اما صفحه، 600 حدودا: فوئنتس

 مشکل. بود جذاب خیلی مستقل اثر عنوان به نظرم به بودمش خونده من و بود چهارگانه اول بخش همون که خاطرآسوده رمان: گالمونه
 این با خواستیمی تو که انگار داشت وجود هاشخصیت از بعضی سرنوشت براي ناگهانی خیلی هايپایان که بود این داشت که اياصلی
 به خب اما. کنه ملشکا بعد تا کنهمی تنت و دوزهمی نصفه رو لباس که خیاطی مثل دممی نشون بعدا و دیگه جاي باقیشو که بگی مساله
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 تو سبویاس، هخایم جوونه، پسر شخصیت و. گممی بهت خواننده عنوان به اینو. بخونیش بار یه که داشت ارزششو مستقل رمان یه عنوان
 خیلی ود،ب اومده تنگ به جنسی مسایل و دوستی دین و اجتماعی عدالت نبود بورژوایی، آموزشی سیستم از که مکزیک دهکده اون

  . اومد در کار از باورپذیر
 مدل سنتی روایت نمتومی ببینم اینکه براي ادبی یکی جهت، دو به اونم. برام بود مانند کاتارسیس نوشته یه رمان این ببین: فوئنتس

 بود، شخصی اونم کاتاریستی دیگه جنبه. بود خطا و آزمون یه من براي بیشتر. کردممی چاپش نباید اصال شاید. نه یا بدم انجام گالدوسی
 اممذهبی التتحصی و گذشته خانواده، با مشکالتی به و داشتم قرار بدي موقعیت در روانی روحی لحاظ از نوشتممی اونو که زمانی چون

  . کنم منتقل داستان اصلی شخصیت به رو تجربیاتم این کردم سعی که شد این. بودم خورده بر
 این در. نیست تواقعی با مطابق هم کامال که دهمی بیوگرافیک جنبه بهش و کتابت براي خوبیه مشخصه نظرم به خودش این: گالمونه
 یا و دیدگاه یا نمضمو ولی اند،یافته تغییر شرایط که تفاوت این با هستن نویسنده ابداعات ان،می پیش که اتفاقاتی هارمان از دسته

 که شهمی شمندارز لحاظ این از اش،خالقانه ارزش جداي اثر عالوه به. دارن ربط نویسنده به مستقیما اون اگزیستانسیالیستی تجربیات
  . بفهمه نویسنده عنوان به رو تو شخصیت از هاییجنبه تونهمی باهاش آدم

  منه!» تربیت احساسات«رمان سازنده است،  این براي من یه نوع خب،: فوئنتس
 پرداختیم هشب تلویحی صورت به بحثمون توي اینجا در که دیگري مساله. جوان ترور مصائب گذاشت بشه اسمشو شاید آره: گالمونه

 نیا راجعد توي هم کلی که التینیه آمریکاي رمان دوباره نوشدن و تازگی بزنیم حرف بهش راجع ترروشن و ترجدي که داره ارزشو و
 بسیار کارهاي از یکی نظرم به که کردي چاپ سیمپره توي با مطلبی یه پیش سال دو یکی یادمه که اونجایی تا. زننمی حرف دارن بهش
 اون براي ايآینده چه و بینیمی چطور رو کنونی شرایط تو زمان این گذشت از بعد که ببینم خواستممی حاال. است زمینه این در قوي

   متصوري؟
 هايبندي دسته و هاقالب سريیک شد، تموم زدیممی حرف بهش راجع پیش دقیقه چند که حماسی دوره اون اینکه از بعد ببین: فوئنتس

 مرگ هب کردن،می ايکلیشه و دستی دم تعصبی، مسایل سريیه انتخاب به مجبور را ما که التین، آمریکاي در نویسیرمان خاص
 غنی شر، برابر در خیر طبیعت، برابر در انسان یا گري،وحشی برابر در تمدن مثل سارمینتویی مدل عناوین اون یعنی. رسیدند خودشون

 ونتسکیوم استقالل، جنگهاي زمان از که بودند خوردم اينخبه هايگروه با زمان اون هاينویسنده. دیگه موضوعات خیلی فقیر برابر در
 خب اما. بکنن ام هايسرزمین وارد رو بریتانیا و آمریکا فرانسه، به شبیه اساسی قانون با متمدنی جهان خواستندمی و خوندندمی روسو و
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 التینی آمریکاي نویسنده ،کرد پیدا سیطره التین آمریکاي فئودالی نیمه و فئودالی ساختارهاي بر آمریکایی کاپیتالیستی جهان که وقتی
 تمام ها،تناقض تمام سوژه به شد تبدیل که بود اینجا. رفت هابورژوا خرده میان به و داد دست از نخبگان میان در رو جایگاهش اون

 دست التین آمریکاي در 16 قرن از که جوامعی روي بر که شد گرایی مصرف جوامع اصلی مرکز. هامدرنیتگی تمام و هاالیناسون
 بخواد ینکها و بودن اخالق معلم بیخیال دیگه نویسنده که صورت این به. داره ادامه هنوزم مساله این البته. شدنمی سوار بودند نخورده

نتیجه انسانی  در. هبش مردم جنس از تر ومردمی و بشه نزدیک نویسندگی براي نویسندگی به بتونه تا شد، کنه هدایت راست راه به رو همه
 دیگر اب مشترك ايتجربه در رو هااین همۀ و شهمی آلوده و کاره تقصیر و شهمی گناه مرتکب و نیست گناه از عاري خودش که شد

  . میاره دست به هاانسان
  شدن آلوده دستاش پس: گالمونه

 آگاهی به ینیالت آمریکاي نویسنده که شرایط این در شد، متولد التین آمریکاي در نو موج من نظر به که بود موقع اون و آره: فوئنتس
 آگاهی نای. گفتمی پاز اکتاویو که چیزي همون مثل کنه، دیگران و اثر با عصرهم رو خودش اینکه تا کنهمی پیدا دست جدیدي

 سفید و سیاه همون یا همیشگی هايگرایی دوگانگی اون از ترفرا چیزي جهان حقیقت که شهمی تعریف اساس این بر آمده بدست
 جدید واقعیت این. دادنمی نشون ما به 15گوس گایه رومولو و14 ایکازا خورخه ،13آلگریا سیرو مثل هایینویسنده که است هاییبینی

 غلط و بد یا و درست و خوب که چیزهایی تمام که رسیممی نتیجه این به نهایت در که چرا تراژیکه اون غایت که است پیچیده کامال
 شهر کتاب ایدش مثال عنوان به کنممی فکر. شهمی آغاز تراژیک تنش که اینجاست در گناهکاریم، ماهم و اندنبوده درست پنداشتیممی

 عدالت هوممف نتونسته اثر این همانند رمانی هیچ. باشه نظریه این دادن نشان و پروراندن براي نمونه بهترین 16یوسا بارگاس ماریو سگان و
 بارگاس. بکشه رتصوی به رو اون بودن غیرممکن و جامعه در معصومیت و بیگناهی فقدان زیبایی این به و بده نشون رو التین آمریکاي در

 پدر تعالیم بیخو و بدي. کنهنمی معرفی رو باشه جنگ حال در مطلق بدي با که شناسینامدار سر قهرمان عنوان به شخصیتی هیچ یوسا
 هابدي و خوبی اینجا نیتجه در. شنمی داستان شر و خیر به تبدیل کردیم، رشد هاهمان شبیه چیزي با هم ما همه که ،17ریپالدا روحانی

                                                             
13 Ciro Alegría 
14 Jorge Icaza 
15 Rómulo Gallegos 
16 Mario Vargas Llosa 
17 Ripalda 
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 در و روندمی فرو هم در کنن،می برخورد هم با هم باز و کنن،می نفی همدیگر رو کنن،می برخورد هم با هستند، دیالکتیکی صورت به
. هشد التین آمریکاي ادبیات غناي باعث که ایه مساله همون ما، امروز مشکالت معتقدم. ارنمی وجودبه رو جدیدي مفهوم زمان آن

 و کنیم کشف ولا رو مشکل و مساله این باید ابتدا اما هستند روایت قابل مسایلش تمامی که کنیممی زندگی کشورهایی در ما که اینی
 کارهاي در ترشپی دارد جریان التین آمریکاي ادبیات در که واقعیتی. کنیم روایت رو مساله مورد و همه این چگونه که بگیریم یاد بعد

 رو اهمیتشون و کنیم بیان دوباره رو مسایل این چطور که اینه هستیم اون بدنبال ما که ايمساله اما شده؛ پرداخته هاآن به درزیه و بالزاك
 به اولی موازات در که بپردازیم ايثانویه واقعیت به آن کنار در و کنیم برجسته خوانندگانمان و کشورمان خودمان، امروز مسایل در

  .بدهد جهانی خاصیت اثرمان
  . بپرورونی و بدي قرار زبان و موجود هايدیدگاه منطقه، توي بتونی رو هاآن ریشه اینکه براي آره: گالمونه

 یافتن براي تجوجس شاهد التین آمریکاي جدید هايرمان تمام در که چرا اصلیه، فاکتور یک این من براي. زبان گفتی. دقیقا: فوئنتس
 خارجی جودو اصال رمان آن نیاید، پیش التینی آمریکاي رمان یک در زبان یافتن در اياراده چنین اگر من عقیدة به. هستیم زبان یک

 ما ونچ التینه، آمریکاي رمان بولیوار اون من عقیده به که داره وجود کورتاسار کارهاي اول در درجه در مساله این کنممی فکر. ندارد
 رهايکا در رو قضیه این شهمی او از بعد. نوشت چیز همه به راجع شهمی که داده نشون بهمون و کرده آزاد و رهانیده هابند و قید از رو

 نهایت در که زبانی یافتن براي وافر اراده شهمی اشخاص این آثار در. دید  19رو لنیه ویسنته و دونوسو یوسا، بارگاس ،18مارکز گارسیا
 آمدن وجودب باعث مساله همین. کرد پیدا رو باشه جامعه همچنین و هنر از خویش توقعات به دادن جواب در نویسنده پاسخگوي بتونه

 کردن برجسته و نوشتن به زیادي بسیار توجه 20 دهه سالهاي در که بینیممی کنیم دقت اگر مثال براي. شهمی نویسنده عصران هم
 و آموزشی هايبه بخش 30 دهه در و. 21کوکتو و 20فربنکس مثل اشخاصی حضور یعنی بوده رایج ادبیات در سرگرمی هايبخش

  . شهمی بیشتري توجه اخالقی
  . طور همین هم اجتماعی: گالمونه

                                                             
18 Garcia Marquez 
19 Vicente Leñero 
20 Fairbank 
21 Cocteau 
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 این که يبازسیاسی و گرایی اخالق مقدار یه سرگرمی، مقدار یه یعنی داره، وجود مسایل این همه از ايملقمه یه االن نظرم به: فوئنتس
 تک اسینم توي پیش روز چند. داده تشکیل رو انداختن پوست جدیدم رمان اصلی بخش که چون داره اهمیت خیلی من براي آخري
 به کسی چطور دونمنمی من. انگیزنشگفت هابازي. است العادهفوق نظر هر از فیلم این. دیدم رو بونوئل 22يطال عصر فیلم فرانسه

. روندمی یشپ امروزي حقایق مطابق کامال هایشفیلم و او. افتاده مد از یا و شده پیر بونوئل که بگه و بده رو جرات این تونهمی خودش
 رهنگف از که هاییدلواپسی و هاتنش تمامی که چرا کنی، مشاهده خوبی به رو عیار و تمام روز بودن به این تونیمی او اخیر اثر در

 داشتن به زامال با ارتباط در– سوتانگ سوزان جمالت چاشنی با و خشونت کمی از اونا بیان براي و کنهمی بیان رو شنمی ناشی معاصر
 هاياز قطب که داره وجود هم معاصر هنر و فرهنگ میان آشنا تنشی اونا تمامی درلواي. برهمی بهره - روایی سبک در خاص ايارده

 به هاچیز دیدن براي تزئینی هايالمان و گرایانههمجنس هايگريلوده و 23مارکس و مسیحیت و یهودیت از شده برگرفته اخالقی
 به آید؛می چشم هب جدیت و سرگرمی و بازي از شگرف سنتزي بونوئل کارهاي در. واقعیت دادن جلوه طبیعی غیر و نیستند که ايگونه
 براي تیکدیالک نوعی آثار این. بودن جدي به مسخرگی و بیهودگی از و رسیممی مسخرگی و بیهودگی به بودن جدي از که ايگونه
  . نمایندمی روشن العادهخارق و انگیزشگفت صورتی به رو ما زندگی واقعیات که است چیزهایی بیان
 خیلی که فتگ هم چیزي یه. کردممی صحبت التینی آمریکاي دیگه نویسنده یه با لیلی رمان به راجع داشتم روز یه. موافقم: گالمونه

 جالب برام تقدمن یه نه و بشنوم نویسنده یه از رو ايمساله چنین که این باشه جالب موضوع خود اونکه از بیشتر اما کرد، جلب منو توجه
 محدودیتی بدون که کردن پیدا اینو اجازه التینی آمریکاي نویسندگان اکنون که رسید نتیجه این به لیلی خوندن با که گفت بهم. بود

  . شوند پردازطنز که کنن پیدا رو اجازه این و بپردازند طنز باشه به مرتبط که موضوعاتی به
 کارلوس نام به کردیم پیدا جوان ي 24»دو وه که« یه است افسرده بسیار کشوري که مکزیک توي حتی! معلومه آره: فوئنتس

  . 25مونسیوایس
 سرگرمی و ازيب طنز، مایه کمی اینکه. کردم حس التین آمریکاي ادبیات توي همیشه فقدانشو من که چیزیه همون دقیقا این: گالمونه

 مثل .اشسطحی و سخیف نوع از نه و عیار؛ تمام فاخر کمدي یک اصال و ریسکی کمدي یا جدي کمدي گونه از اما باشیم داشته
                                                             

22 L’ Age D’ Or 
23 Marx 
24 Quevedo 
25 Carlos Monsiváis 
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 به یگراند براي بخشآزادي قدراین او که شد باعث و داشت وجود کورتاسار در ظاهرا که بودن چیزایی اینا. ژنتی و بکتی هايکمدي
  بشن پیموده کورتاسار ریزيپی این از استفاده با بشه که باشن مونده هاراه خیلی هنوز کنم فکر. بیاد حساب
 که معناست نای به اونم و باشه داشته شده تقدیس و مقدس هايروایت و داستان خواسته همیشه التین آمریکاي چون که آره،: فوئنتس

  . شدند ما ادبیات وارد 26لیلی کتاب با بار اولین براي ايلحظه و موقعیت کمدي هايروایت. کنه حرکت داستانی جنبه از خارج
 رژانتینیآ نویسندگان اشتباهات و هاسردرگمی تمامی ریشه هم دقیقا و. بودند اومده بورخس با و اون از ترقبل اما من نظر به: گالمونه

 و تا الرره هانریک عقاید که شده برگرفته ادبی هايپردازينظریه و کاغذ مشتی از شاننقادانه فکر ظرز و عقاید که چون ست، همینجا
 و بورخس کارهاي در که نشدن مساله این متوجه نویسندگان از دسته اون. اندداده قرار نظر مد مرجع عنوان به رو 27آ مایه ادواردو

 ایجر غلط باورهاي و شر اشتباهات از خودشو بورخس. داره وجود تراژدي حتی و جدیت از هاییرگه کنهمی ریزي طرح که هاییبازي
 از نوشتن ینکها نهایت در و حقیقت، نه و است داستان یک داستان است، زبان یک تنهایی به خود ادبیات که کنهمی کنه و قبولمی رها

 به کاغذ روي رب کلمات شکل به دارن واقعیات که کنهنمی وانمود اینگونه کنهمی تعریف را داستان یک او که زمانی. شهمی زادهتخیل 
 از ايگونه زبان و کردنه خلق از ايگونه ادبیات اینکه کردن قبول با بلکه دن؛می تشکیل رو منتظم اشکال سري یه و آینددر می حرکت
 من مباحث این گرفتن نظر در با. ایمنکرده پردازيدروغ و گفتن دروغ به شروع ما نوشتن با دیگر کردن، بازي از نوعی داستان و اختراع

  . بگیره قرار نقطه این در ادبیاتمان االن شده باعث که بینممی هاییشخصیت ترینتاثیرگذار از یکی رو بورخس
  توئه با حق کامال آره، آره،: فوئنتس

. بگیرن نظر در مه شخصیتشو از جنبه این خواننمی دارن مشکل بورخس سیاسی هايگفتار و هاکار با که هاآرژانتینی از برخی: گالمونه
 از اونو و نهک استفاده موقعیت این از تا کرد سعی همین براي و بود کورتاسار همون کرد درك رو مساله این که کسی تنها نظرم به

 نادیده این هک کنممی فکر من همین براي. بده انجام نکرد سعی وقت هیچ بورخس که کاري کنه، بدر بزرگی رمان نوشتن با معرکه
 اون سراغ بریم و بگیریم فاصله یکم اصال بحث این از بیا حاال. گردهمی بر بورخس ننوشتن رمان همین به قسمتیش هم شدن گرفته

. بذارم میون در تو با رو اونا االن خواممی که چون بودم نشسته گفتگو به موردش در التینی آمریکاي نویسندگان دیگر با من که سواالیی
 چرا که الهمس همین مثال. اومده پیش بسیار مقاومتی و شدید هايگیري موضع معموال مساله این به راجع که بگم بهت اینو هم قبلش

                                                             
26 Rayuela 
27 Enrique Larreta y Eduardo Mallea 
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 ضوعمو فالن که شدم روبرو جواب این با همیشه دن،نمی نشون هایشانرمان در توجهی کشورشون داخلی واقعیات از برخی به هااون
 خارج مساله این گنمی که هستن هم هابعضی البته. بشه پرداخته بهش رمان توي که نداره اینو ارزش و اهمیتهبی و کوچک و خرد بسیار

 که مبینمی ترعجیب خیلی هايجواب هم اوقات بعضی حتی. کنهنمی جذب خودش به رو کسی و خورهنمی درد به کشور مرزهاي از
 هارفتار نای آیا که اینه من سوال حاال. نوشتم بهشون راجع من و داشتن برخورد من با هاشخصیت و موضوعات این کنم چه خب: گنمی
 محدوده از خارج در ممکنه داشته هم برخورد باهاش زندگی در که خاصی مساله یه که کنه فکر که اینی آیا یعنی درسته، نویسنده یه از

   باشه؟ نداشته کسی براي جذابیتی کشورش جغرافیایی
 برگردیم اگر. نیک بحث بهش راجع طرف با و کنی ناراحت براش خودتو بخواي که نداره ارزش حتی نظرم به مساله این تقریبا: فوئنتس

 که دارن وجود بورخسی هاییآیرسی بوینوس او هاينوشته تمام در که بینیممی کردي اشاره تو که بورخس همین به بیندازیم نگاهی و
 روایتی ،دوستش فرزند مثل داستانهایی. ماست معاصر عصر نویسیرندنامه مدل تنها هانوشته نوع این. شمولند جهان و جهانی هم کامال
  . است یشگقت یک خود این و است شده نوشته محلی کامال زبانی با که دارد را دیگران و دومک بوستوس کارهاي همانند پلیسی

 ر کتابد کورتاسار که ایهمساله همون این است،آمده بوجود متناسب زبان ابداع و آورينوع این دقیقا اونجا که معتقدم من: گالمونه
  . داد بسط شکوهی با و آورشکفت طور به لیدر لی و کرد امتحانش هاجایزه

 انجام کورتاسار لیلی کار از اياحمقانه نقد یه و ادمی هم آرژانتینی نویسنده یه بینی کهمی گفتیم، ما که تفاسیري این همه با اما: فوئنتس
 متوجه ور اثر اون صداي تکرار شدنی و بازتابی بار آدم این. نیست فهم قابل اروگوئه و آرژانتین از خارج اون کتاب گهمی و دهمی

 رس بهآی بوینوس مختلف نقاط از-هست هم جادویی جورایی یه که - تازه زبان تونه اینمی رو تصاویري چه که فهمهنمی شه،نمی
 منم همین براي .داریم مکزیکی دیالکت در رو اشنمونه استفاده کرده کورتاسار که زبانی این کنممی فکر. کنه ارائه خارجی خواننده

 زبان به ايیجادوی و خالقانه بار چسبید چون بهم هم خیلی و بردم بهره انداختن پوست در مکزیکی کارگر طبقه زبان اون از از الهام با
  . دهمی اتنوشته و

 به هاتیتشخص از برخی که کلماتی تمامی دقیقا اینکه بدون تو آخر رمان خوندن زمان در که بگم بهت اینو منم بذار پس: گالمونه
 کنممی درك رو منظورشون و هاحرف بار کامال زننمی حرف کثیف استعاري صورت به که زمانی بخصوص بفهمم، رو بردندمی کار

 جذب منو خیلی ارن،می در خودشون از که صداهایی سرو و کننمی انتخاب کلمات براي که لعابی و رنگ و زدن نوع حرف اون و
  . کنهمی
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 در اما یریمگمی نادیده رو هاالمان برخی ما انتزاعی، نگرهايجهانی یا و هاگراییبومی تمام در که بگیم باید هم اینو بعالوه: فوئنتس
 در. بنویسیم مباشی داشته بهش راجع داوريپیش یا خاص تعصب اینکه بدون موضوعی هر درباره تونیممی هاالتینی آمریکاي ما نهایت

  . خودمحدودي یا خودسانسوري شهمی بدیم انجام بخوایم مسایل گرفتن نادیده در که ايدیگه اقدام هر صورتاین غیر
 هايرمان یحت. بشیم داشته تاریخ در بواري مادام یا و کارمازوف برادران با قیاس در گراتريبومی هايرمان ما کنمنمی فکر: گالمونه

 نمو و رشد هامحدودیت همین و با هست هم ايبسته دنیاي در واقع که 28کافکا مانند صومعه و محدود دنیاي این. اینجورین هم کافکا
 در یه شپی سال چند که یادمه. ماست معاصر جهان نشانه هم گرفته سرچشمه هااعتراف کردن تاریک و تنگ فضاي از و کرده پیدا

 این اونجا من. ومدا میون به بحثی هم گرایی بومی مسایل به همین راجع شد برگزار سروانتس با رابطه در ویدئو در مونته که کنفرانسی
 یانب براي سروانتس آن زمان در اما داره جهانی جنبه کیشوت دن شخصیت ما براي امروزه که شدم متذکررو  کیشوت دن از مساله

 بعد .اومدهمی حساب به چندم دست حتی و معمولی خیلی جاي یه خودش در دوره که کنهمی انتخاب رو المانچا مثل جایی مقصودش
 یه از. دنبو ما االن هايبنزین پمپ مثل افتاده پاپیش و ساده خیلی چیز یه موقع اون در کنهمی صحبت بادي هايآسیاب از در اونجا
 وقتی امروز. هبرد بهره خودش زمان افتاده اسپانیاي پا پیش خیلی مسایل و هادوك داران،نقاب از کنه،می الغر استفاده و زشت خدمتکار

 تر ازافر چیزي المانچا اون که اینه مساله اما بوده، بزرگی جاي چه انگار که افتهمی راه دهنمون از آب زنیم همچینمی المانچا از حرف
  . نداشته بحثی قابل چیز هیچ که دور افتاده جاي یه توي پرتی جاي یه یعنی نبوده، توروس لوس د پاسو یا و موریال

 التین یکايآمر رمان بحران با ارتباط در که این بحثی مرکز به برهمی رو ما که چون مهمه هم خیلی گیمی که اینی آره خب: فوئنتس
 رئالیسم رانبح اون اما هستیم بحرانکی روبرو یه با ما خب بله اینکه. اومده میان به بحران این با ارتباط که در جوابی به و داره وجود
 شاید تگف شهمی بین رفته؟ از واقعیت خود مگه اما مرده نوزدهم قرن رئالیسم خب نیست، مهمی اینکه چیز اما. نوزدهمه قرن هايرمان

پیدا  اهر االن بودن هارمان مختص ترپیش که ادبی هايزمینه و از خصوصیات سري یه که خاطر این به اونم هست کار در هم بحرانی
  . دادمی انجام لوئیس اسکار که کارهایی شناختی مثلجامعه و شناختیروان هايیادداشت نگاري، روزنامه سینما، به کردن

                                                             
28 Kafka 
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 از استفاده با 30خونسردي کمال دراخیرش  کتاب در 29کاپوته ترومن که کار همون مثل جنایی، هايگزارش حتی و: گالمونه
  . ه استبرد بهره رمان به مختص هايتکنیک
. اشتباهه همسال بیان یه زنندمی ما هايکشور در گراییجهان و گراییملی از حرف و داره وجود بحران گنمی که اینی واقع، در: فوئنتس

 که شهنمی دهدا اهمیت دیگه مساله به این. آمده است بوجود تخیل کمبود امروزي ادبیات در اینکه به شهمی فقط محدود بحرانی مساله
 اتفاق این. ستنیبیان  قابل گونهرمان شکل از غیر دیگري هیچ وجه به گهمی داره که اینی کنه که فکر نویسهمی رمان داره که کسی
 مانر گذاشت اسمشونو شهمی واقعا که کارهایی و گونترگراس موش و گربه یا مالکوم رمان در 31پوردي جیمز مثل کسانی کار در فقط

 رانسويف هايرمان مثل و دنمی ادامه گفتم اصلی که این با خود مبارزه به و تازنمی پیش به واقعا آثار این. خورنمی به چشم جدید
 در که خیلیت وحدت با همون المانچا همانند موضوعاتی به بتونی که اینه مفید و مختصر طور به مساله اصلی. کنننمی نشینیعقب

  . بپردازي داشت وجود سروانتس
  بود چی موفقیتش راز و کرد کار چی دقیقا سروانتس بگو برام پس خب: گالمونه

 ارتباطی هیچ ظاهر هب که زد دست ايگونهموازي پرداخت به. کنه جهانی مسایل به تبدیل رو ساده مسایل اون تونست که بود این: فوئنتس
 ذاریشونمی و ديمی قرار هم کنار رو اونا که اما وقتی باشن، خوب یا بد توننمی نویسنده نظر به بنا مسایل اون. نداشتند واقعیت موجود با

 العادهفوق و بزرگ داستان یه که دید اینطوري شهمی همین براي. ندارن هم به ربطیهیچ  که بینیمی خودش زمانی و مکانی ظرف تو
 این حال. شهمی موفق هم خیلی و گیرهمی شکل داره جریان اون خارجی حقیقت در که چیزي موازات در موضوعاتی به پرداختن با

 شهمی اینجوري پس .باشن نداشته دهندمی رخ توش که مکانی با ارتباطی ولی باشن بد یا خوب نویسنده نظر به بنا توننمی موازي مسایل
 پارامو پدرو ي االکوم در حتی یا و افتاده اتفاق کردمی تعریف بورخس که بابلی در العادهخارق داستان یه یا و بزرگ رمان یه که گفت

  .پرداخته اون به رولفو خوان که
  . افتهمی اتفاق بریتانیا بزرگ هاياستان از یکی مرکز در هم جویس اولیسس خود: گالمونه

                                                             
29 Truman Capote 
30 In Cold Blood 
31 James Purdy 
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 مشخص رو رمان حدود و حد که نیست جغرافیایی مکان این. بیفتند اتفاق خالیسکو در یا و بابل توي توننمی بسیاري رمانهاي: فوئنتس
 مارکز رسیاگا گابریل کلمبیایی نویسنده که تنهایی سال صد نویس دست از صفحه 75 تازگی. بگم برات اینو مثال ببین. کنهمی تعیین یا و

 روشن رو يزیاد نقاط و بیاد کردیممی که بحثی این کار به تونهمی هم خیلی و. است استادانه واقعا. خوندم رو روشه کردن کار حال در
 براي ازهسمی امپراطوري یه بودن کرده بنا ریورا و گوس گایه قبال که هرزي هايعلف اون روي داره اثرش این با مارکز گارسیا. کنه

 و ورش و زیبایی، طنز، کمی با بهشون رو تخیل و بیاره درشون مردگی حالت این از و بده نجات هاعلف همون شر از رو هااون اینکه
 هرگز ودنب دیالکتیک ضد هايچهره که لوساردو سانتوس یا کوپیرا سوته سا کوا آرتورو مثل کسانی رو کار این. برگردونه شوق

 که گرانندغالاش طور همین و بنیانگذاران اونا. انالعادهفوق کنهمی ترسیمشون مارکز که بوئندیا خاندان عوض در. بدن انجام نتونستن
 مشدةگ دهکده احواالت از است گزارشی تنهایی سال صد. شدند ارائه غالب یه در و آمریکان قاره به هااسپانیایی حمله زمان شبیه

 تغییر اونو ارکزم گارسیا اما بشه ايرودخانه و جنگلی غیرانسانی نیروهاي قربانی هم باز ممکنه بار چندمین براي که کلمبیا ماکوندوي
 موجود تاریخی تواقعی کنار در که اندتخیلی داستان هاماجرا تمام. دهمی تغییر رو یوکناپاتاوفا نشینکنت فالکنر که همونطور و دهمی
 بدیلت ماکوندو مردمش، میان موجود هاياسطوره و هاغلو ها،دروغ ها،افسانه لطف به و شهمی ترکیب واقعیت با رویا. زسیتیههم حال در
 نابودي و هاسلن اومدن وجود به هستی، جهان اصل با ارتباط در مقدس کتاب توي که اونچه شبیه اتفاقاتی با جهانی منطقه یه به شهمی
 طهراب دراین اونا که آرزوهایی و هارویا و به هاانسان غایی سرنوشت طور همین و مبدا به که است روایتی. شده صحبت موردش در

 که چیزي یول کردنمی کار روش قبلی نویسندگان که همونیه سناریو واقع در. پردازهمی کننمی نابودش یا کننمی بحث بهش راجع
  . موجوده تفاوت تمام این. شده اون درخشش باعث امر همین و تخیله قدرت شده عوض

 باعث و دهمی جون شده مطرح موضوعات به که است نویسنده یه توانایی و شعور این که بحث این به رسیممی دوباره پس: گالمونه
 حال نداره، هباش داشته تونهمی بالقوه صورت به که اهمیتی یا و موضوع اون خود به ربط مساله این و شهمی شدنشون خراب یا درخشش

 براي نویسنده وظیفه شهمی مناسب زبان انتخاب تنها پس. زبان یه یا و باشه کشور یه باشه، شهر یه باشه، ساده سوژه یه چه موضوع این
 زبان یه از هک دونهمی و شده آگاه مساله این به پیش از بیش امروزي التینی آمریکاي رمان که ادمی نظرم به من اینجوري. مساله او بیان

 بدون که زبانی ،کردمی زبان از پایینی و دست افتاده پا پیش استفاده ادبیات این قبلی نسل. ببره بهره اثرش خلق براي باید خاص
 گراسبک و خالق زیادي اندازه به میرو، گابریل مانند روایی زبان گرفتن نظر در بدون جدید نسل در عوض در. بود بدوي و آمیزيرنگ
 که وریاسآست آنخل گلمی البته. برهمی بهره کنه خلق خوادمی که دنیایی هیجان و شور و زندگی انتقال براي خاصی زبان از و شده
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 آثارش از بعضی رد و مهمه براش خیلی اجتماعی و سیاسی مشکالت که است اينویسنده او. مستثناست قاعده اون از قبلیه نسل به متعلق
 نویس رمان کی حضور از حاکی ترشخالقانه آثار خب اما. مشهوده بسیار داشتن سیاسی اعالمیه جنبه که) سبز پاپ گانه سه بخصوص(

  . داره اهمیت بسیار فردمنحصربه زبان یه به یابیدست براش که مجربه
 نو شدن در ییبسزا نقش نفر دو من نظر از. التینه آمریکاي در رمان آوراننوع ترینبزرگ از یکی آستوریاس که معتقدم من: فوئنتس

. برسه نظرهب عجیب کمی قیاس و نزدیکی این شاید البته. آستوریاس دیگري و بورخس یکی اند؛داشته التین آمریکاي در رمان
 و برسه ايسطورها و جادویی ریشه اون به بتونه تا کشهمی دست مکتوب اسناد همچون التین آمریکاي بومیان به پرداختن از آستوریاس

 و ینامبی از رو هاآن آستوریاس زبان، این طریق از. دهمی انجام کنندمی صحبت آن به هاانسان این که زبانی طریق از رو کار این
 مورد در انزب طریق از مستمري هايپردازيشخصیت آستوریاس هايرمان در. کنهمی رها کرده تحمیل بهشون تاریخ که ناشناختگی

  . داره ايویژه اهمیت من نظر به کار این. گرفته صورت بودندمونده باقی ناشناخته سنتی طور به که مردمی
 دهزن ايِاسطوره واقعیت شدن جاري براي شه بستري زبان که شهمی باعث خودش مختص اياسطوره حالت اون بعالوه: گالمونه

 پردازن،می بهش یانبوم هايگردهمایی و هاموزه در شناسیانسان متخصصان که مسایلی به نیست مربوط فقط که واقعیتی. التین آمریکاي
  .التینه آمریکاي منطقه تمام کنونی واقعیت که واقعیتی بلکه

  زبانی مداوم طغیان
 همه و چونکه یهزبان مشخصا هم مساله این. کالمه از استفاده مساله روزمره زندگی و سیاسیت ادبیات، اصلی معضالت از یکی: فوئنتس

 حال نیمکمی مرتبط کنندمی مدیریت و طراحی اونو نخبگان از خاصی گروه که احساسی و روحبی جوامع با رو خودمون طریق این از
  کاپیتالیستی یا باشن کمونیستی جوامع این

  کامله بروکراسی یه اینم آره: گالمونه
 خارج وجودي که است کالم طریق از تنها و کننمی حل کنند مشورت کسی با اینکه بدون رو مشکالت تکنوکرات نخبگان: فوئنتس

 در قدرت ارجیخ وجه تنها که کلماته با بازي بحث این هم قدرت مبحث در. کنندمی پیدا کافکایی بسته بروکراتیک دنیاي اون از



  
 

16 

 

 

 )2( جایگاه نویسنده در آمریکاي التین
  ترجمۀ رامین وحیدزاده      گالامیر رودریگز مونه نوشتۀ  

 

 زبان از استفاده این. گهمی 34برژنف آقاي یا و 33جانسون آقاي یا ،32دوگل آقاي مثال که همونی شهمی قسمت این. ماست روزگار
  . کنهمی پدیدار رو قدرت پس در نهفته واقعیت که آنهاست

 صفت تا دو به محدود رو سیاسی جنایات تمام دوگل زمانیکه دیدم، 35بارکا بن مورد در] فرانسه تو[ همینجا رو مساله این: گالمونه
  . کرد »تابع و معمولی«

 این که ايویسندهن اینکه و واقعیته عینی ازفاکتورهاي یکی زبان که دیممی رو تشخیص این ما تلویحی و نامحسوس طور به: فوئنتس
 به دیگر ییمعنا دادن براي ممکن راه تنها این. قدرت زبانی بازي این براي ممکن پاسخ تنها به شهمی تبدیل کنهمی مدیریت رو زبان

  . کالمه همون واقعیت ما روزگار در که همینه براي. موجوده واقعیت
  . شاگرياف براي هم و ببره بهره گذاشتن سرپوش براي هم کلمات از تونهمی و قادره که کسیه تنها هم نویسنده بعالوه: گالمونه

  مستمر بخشیرهایی و افشاگري براي حتی آره: فوئنتس
 اگر. کنار ذاریمشب و بگیریم فاصله عمل و حرف میان تفاوت برانگیز مکاشفه و کهنه ایده این خیر از کم یه باید کنم فکر: گالمونه
 با که هانج این در. کنیم عمل هم اساس اون بر و باشیم هاواژه به متکی که کافیه همین باشیم مسولی و آگاه نویسندگان خواهیممی

 دبیاتا براي جایی دن،می جون سوم جهان تو گرسنگی از نفر هامیلیون و گیره در دومینگو سانتو و 36ویتنام بحران و اتمی جنگ تهدید
 دست نویسنده که زمانی. کنشه ترینفردمنحصربه و ترینتنها این کالمشه در زمان این در نویسنده یه عمل و کنش. نیست نه. نیست بازي

 عوض در اما ناچیزه و محدود خیلی ارهمی دست به که قدرتی و توانایی) اسپانیا در 37مالرو مثل( آرهمی رو عمل به و کشهمی نوشتن از
 مثل دماییآ اینکه. نهایتهبی ارهمی بدست که قدرتی ده،می قرار خودش کنش رو کالم و زنهمی نوشتن به دست نویسنده که زمانی

                                                             
32  De Gaulle 
33 Johnson 
34 Brejnev 
35 Ben Barka 
36 Vietnam 
37 Malraux 
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 40هیتلر .بود کالمشون خاطر به بلکه نبود، عملشون دلیل به شدند اجباري کار هاياردوگاه در کار به محکوم 39دانیل و 38سینیاوسکی
 در و شدنن دیده درست چیزا این التین آمریکاي از مناطق برخی در. کشید آتیش به هم رو هاکتاب بلکه نسوزوند رو هایهودي فقط
  . شننمی گرفته نظر

 براي رو خطیر و سخت راه و اومد خوشش سفید انسان مسولیت از و بود خونده 42نیچه که 41کیپلینگه از نوعی یه مارلو خب: فوئنتس
 43ارتیک مک کالمی بدنامی اونم کنیم، فراموش نباید هم رو داره وجود جهان تاریخ در که دیگه نمونه یه ضمنا. کرد انتخاب زندگی

 بهره با و اساس و پایهبی اتهامات با رو کار این او. نشوند خاك به کلماتش و واژگان از استفاده با فقط رو آمریکا اطالعاتی سازمان که
 کالم دنکر ساکت براي هم زندان از ترنرم هاییراه که داد نشون کارتی مک. داد انجام کننده بدنام هايبرچسب و صفات از گرفتن

 بهترین هايگیري موضع در امروز. تروره عامل به کردنش تبدیل و هاآن کالم کردن له و کردن غصب اونم و داره وجود دیگران
 شرمیبی حتی یا و غرور تفاوتی،بی از ترفرا چیزي 44دومیکن جمهوري در مداخله یا ویتنام جنگ با ارتباط در آمریکایی اندیشمندان

 سعی دیگران و 48لوول رابرت مایلر، نورمان ،47فایفر جولز ،46استایرون بیل ،45هلمان لیلیان مثل بزرگ اشخاص این تمام. داره وجود
 بخشآزادي و اگرانهافش جنبه شدن نابود خواستار متعصبانه حالتی با و نظري اجماع نام به چیزي به تمسک با که دیگرانی جلوي تا دارند
 دیگر هايموقعیت در که کسی کرد، نقد را کارش و گرفت ایراد بورخس مثل کسی از شهمی که اینجاست. بگیرند رو هستن کالم
 هادهاين از تقدیر و موجود شرایط از کالمی تقدیر دومینیکن جمهوري در جانسون مداخله از او حمایت. ایمکرده ستایش را او بسیار

 اینجوري. نهکمی یاد گوتملق روبات عنوان به ازش میلز رایت سی که شهمی مبحثی اون شبیه کارش این با عمال بورخس. است قدرت
                                                             

38 Siniavski 
39 Daniel 
40 Hitler 
41 Kipling 
42 Nietzsche 
43 McCarthy 
44 Dominican Republic 
45 Lillian Hellman 
46 Bill Styron 
47 Jules Feiffer 
48 Robert Lowell 
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 دقیقا این و باشن نداسته کارش به کاري و بذارن راحتش هم اونا تا کنه رفتار خوب دنمی دستور و دارن قدرت که اونایی با خوادمی او
 شههمی ایدئولوژي هر با و جوامع تمام در نویسنده یه. دادن انجام سینیاوسکی و دانیل و 50میلر آرتور و 49توماس مان که کاریه اون عکس
 که رکسیهک مثل مخالفه، همیشه ناراضیه، همیشه نویسنده یه گهمی یوسا بارگاس ماریو که همونطور واقع در. قانونه چارچوب از خارج

. تمعناس تمام به بدبین یه نویسنده یه. کنهمی تغذیه اجتماع در موجود مشکالت از موندهباقی هايماندهته و هاریزخرده تمام از
 و ولتد رو هست الزم ما براي که بینیخوش از مقدار اون که چرا نیست احتیاجی بهشون و هستند دروغگو بینخوش هاينویسنده

 عقیده دیرگراییتق این در داره، وجود تقدیرگرایی به زیادي گرایش التین امریکاي در. دنمی خوردمون به تبلیغاتی هايدستگاه دیگر
 شهمی یمون،گرایخرافه زمینه این در ما عملی اشتباهات ترینبزرگ. دهمی سوق دهشتناك ايآینده سمت به رو ما سرنوشت که اینه بر

. بقیه از داشتن عتوق و نشستن گود کنار و کرد گیري کناره شهمی ساده زبون به که اینم. داریم که فردگرایی و پدرگرایی عقیده این
 این که خوادیم مشخصا گراراست جریانات به وابسته نویسنده. کنه محافظت رو ما که باشه یکی که خوايمی همیشه شرایط این توي
 که ايایدئولوژي از اکثرا هم چپی نویسندگان که نماند ناگفته. کنهمی تمجید و تعریف اونا از و بشه انجام قدرتی نهادهاي دستبه کار

 از استفاده اب عوض در. بکنن فکر مستقل و آزادانه بتونن که شهمی این مانع که ایدئولوژیه همین و کنندمی حمایت زنندمی دم ازش
. مونیممی گارموند همیشه و شویممی زمانه انقالبیون ترینبزرگ به تبدیل ما اجتماعی و سیاسی هايایده از به دور و عینی و واقعی زبان
 خودش مانز در و تکتک شکل به خودش ظرف در مساله و مشکل هر بررسی طریق از گفتمی ویتوریونی که همونطور هم مساله این

 نوشتن روزانه، نقد .باشیم داشته مشارکت تاریخ ساختن توي اون به تکیه با تونیممی ما که راهیه تنها این. ادمی دستبه مجزا صورت به
 یک هايانتبی قدرت خال اون یعنی التین، آمریکاي در قدرت خال پرکردن قصد با هاانسان مشکالت تمامی از همیشگی و انتقادي

 پایین، به باال از لشک به همیشه ما روابط صورت این غیر در. بدیم انجام ما باید که چیزاییه اون همه اینا اکثریت، یک قدرتیبی و اقلیت
. 51مادره یراس کوهاي توي برم که گیرمنمی دست به اسلحه هرگز من ببین. مونهمی باقی مشتري و کاسب و رعیتی و ارباب کاریزماتیکی،

 حاکم گروه ظرن اجماع از پیروي. نیستن غریب نویسنده عنوان به برام هم دومینگو سانتو و ویتنام مثل مسایلی که بگم بهت اینم اما
 جسارت و اخیگست زبان،. کنه آشکار رو هاگريکارتیمک تاریک هايجنبه خوادمی که زبانیه طرد و کالم طرد سکوت، فرضشپیش

                                                             
49 Thomas Mann 
50 Arthur Miller 
51 Sierra Madre 
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. نه شایدم باشه زاديآ شاید زبان. ترینشانعمومی تا ترینشانخصوصی و ترینساده از قوانینه، و دستورات تمامی برابر در بسیآتش بدون
 یه ايهخواسته و هاآرزو روي به هادر تمام وقت هیچ اینکه براي نارضایتیه حداقل حفظ ارتداده، تا مرز و حد حفظ من براي آزادي اما

 توي یدموکراس نام به دارن حق آمریکایی نیروهاي اینکه پذیرفتن از من نویسم،می من معمولیم، آدم یه من. نشن بسته معمولی آدم
 بپذیرم هم فردا پس و مکزیک تو بیان اینا که کنم قبول هم باید فردا کنم قبول اینو اگه چون زنم،می سرباز بشن مستقر دومینگو سانتو

 اگر. شه گفته ونهتنمی چی و شه گفته تونهمی چی که کنن دیکته به من و دارن من کشور توي گیري تصمیم حق که دموکراسی نام به
 در مقاومت کالم، که یمباش فهمیده باید اینو. باشیم تفاوتبی تونیمنمی هرگز که بدونیم اینو یابد باشه داده یاد چیزي ما به معاصر تاریخ

 تکنوکرات ورکش یک در من عقیده به. کردن محاصره رو ما بالقوه صورت به که نویسندگیه هاياتحادیه و هاکارتی مک ها،هیتلر برابر
 امروزي هايريدرگی تمام که بینینمی اینو ببین کن دقت. شده انداخته بیرون زندگی عمومی جنبه از آزادي براي مبارزه نوصنعتی و

 دروغگوي انزب یکی زبانیم؛ تا دو میان جنگ توي ما مردمشه؟ و هنرمندان کالم و هاخواسته با دولت کالم و هاخواسته بین نقاط تمام در
 ادبیات رايب جایی هست گرسنگی که جهانی در گهمی که ترسار حرف اون فهم اینجا خب. هنرمند فردمنحصربه زبان دیگري و قدرت
 ادبیات. نیست اییج ادبیات در دومینگو سانتو و ویتنام ي برا بگیم و بیفتیم نباید هم بوم اونور از اما. رسهمی بنظر ترراحت نداره وجود
 جدیدش شعر در ازپ اوکتاویو که چیزیه این. کردن ریسک و تمامیت سوي به گشایشیه و کنهمی رد رو هابندي تقسیم و گرایی تقلیل
 سانتو رد ما برادراي که مردایی شده، شکسته مرد چند مرگ واسطه به زمان غنایی معناي شعر این در. کنهمی اشاره بهش ابدي نسیم

 تمام ازبینیب روزانه تکلیف انجام. هستن حال زمان در واحد کلیت یک از دیگر کلمات و دیگر لحظه شعر این موضوع. هستن دومینگو
 و شدن رد ندهآی در ناشناخته و پنهان وحشتناك عمل یه یا و تقدیر محتوم یه از خواهیفرجام. سختیه بسیار کار سطوح تمام در و وقت
  . اندکرده فرض برایمان یا کردیم فرض خودمان براي ما که تاریخیه این از کردن فرار
 جهان بردن السو زیر همون که نویسنده وظیفه تریناصلی ندادن انجام شهمی گی،می که کردنی سکوت و تقدیرگرایی این: گالمونه

  . بزنیم حرف که نذارن خوانمی گراچپ و گراراست هايکارتیست مک همین براي کالمه ما عمل. است واژه طریق از
 بدین. نهک انتقاد زبانش از و خودش از تا افتهمی خودش روي به چون خوبیه رمان بسیار لیلی رمان که معتقدم همین براي: فوئنتس
  . رسهنمی هم پاش گرد به التینی آمریکاي رمان هیچ که کنهمی پیدا قدرت چنان و کنهمی برابر چند خودشو توانایی و زبان ترتیب

   بینی؟می و وريمتص کنونی دنیاي در التینی آمریکاي رمان انتشار براي ايآینده چه. بپرسم ازت رو آخر سوال بذار حاال. دقیقا: گالمونه
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 اسپانیایی دبیاتا به جدیدي خوانندگان و منتقدان و ناشران که کرده ثابت بهم اینو اروپا و آمریکا به سفرهام خصوص، این در: فوئنتس
 دبیاتا که- هست هم خوبی درس البته که- دادن درسو این ما به منتقدان و خوانندگان ناشران، این اینکه و. اندشده مندعالقه زبان

 شیلیایی و یا اياروگوئه مکزیکی، اي،پاراگوئه مثل هاییقطعه به تکه تکه اونو و شناسنمی واحد کل یه عنوان به رو التین آمریکاي
  اشیم.ب داشته نظر در باید هم التینی آمریکاي خواننده و منتقد ناشر، یا هاما خود رو نگاه از طرز این که کنممی فکر. کنننمی
  . التینی آمریکاي وطنیجهان به رسیدیم بازم پس: گالمونه

 کنیممی زندگی داریم قسمتش یه تو خودمونم که رهمی یادمون اما کنیممی صحبت وطنیجهان این به راجع فقط ما آره آره: فوئنتس
  بیاریم. وجودبه  شمال ي 53براوو ریو و 52پاتاگونیا بین رو وطنیجهان اولین باید. داریم قرار و

  میاد... وجود به داره مساله این مشکالتش همه با کنم فکر: گالمونه
  میاد... وجود به داره که کنممی فکر منم: فوئنتس

 

                                                             
52 Patagonia  
53 Rio Bravo  


