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   Von Gerhard Dilger - گرھارد ديلگر: نويسنده

  جاويد: برگردان از
  ٢٠١٥ می ١٦

  

   در گذشت  ادواردو گاليانوسخنی چند بابت
  .ضد امپرياليست، قصه گو، ديوانۀ فوتبال 

  تحول ادواردو گاليانو از يک سخنور جدلی به مردی با صدای آرام

  
  عکس از ديلگر - ٢٠١۴اپريل ١٣نو در نمايشگاه کتاب برازيليا در ادواردو گاليا

 

  کفش

   لوکزامبورگ در برلين  به قتل رسيدروزا ١٩١٩سال 

   استخوان ھای او را با قنداق تفنگ شکستند قاتالن

                             وسرانجام جسدش را در يک کانال انداختند                                                           

  درمسير راه کفشش از پايش  افتاد

  دستی آن کفش را که در گل افتاده بود بلند کرد 

روزا جھانی می خواست  که در آن نه عدالت به نام آزادی                                                                           

  ربانی شودونه آزادی به نام عدالت  ق

  ھرروز دستی  پرچم مبارزه را مانند آن کفش  
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  که افتاده بود در گل، بلند نگھميدارد 

  ٢٠١٢،» فرزندان روز ھا « ادواردو گاليانو 

 

که در ساختمان پارلمان در مونته ويدئو ادواردو گاليانو امروز ھزاران نفر در برابر جسد .اروگوئه سوگوار است 

 ھنرمند سخنور ونکته سنج  ادواردو گاليانو.حترام به جا می آورند وبا وی خدا حافظی می کنند گذاشته شده است  ادای ا

 سالگی  در ٧٤ تشخيص گرديده بود در ٢٠٠٧ در اثر سرطان شش  که برای بار اول در سال ٢٠١٥ اپريل ١٣روز 

   .گذشت 

ال می کرد ، يکی از معدود کافه ھای سنتی که  کسانی را که با وی مصاحبه می کردند در کافی برازيليرو استقبگاليانو

او به ياد می آورد . وی می گفت اين کافه ھا  يونيوورستی ھای من بوده اند . در شھر کھنۀ مونتوويدئو باقی مانده است 

ا که من شش سال  به مکتب ابتدائی  رفته ام  ويک سال ھم به مکتب متوسطه رفته ام  وبقيه را من درپشت ميز  کافه ھ

  .با گوش باز به روايان بزرگ و ناشناس گوش داده ام 

 از وی بازديد کرده بود ، او را نويسندۀ قابل ستايش گاليانوکه قبل از مرگ خوزه موخيکا رئيس جمھور سابق اروگوئه 

ه وی خود آموخته ای بود که خود را کامل کرده وبه طور باور نکردنی ب« :فرقۀ چپ توصيف کرده درباره اش گفت 

مردمان قارۀ ما گوش داده است ، وی يک استثناء بود که ما مردمان امريکائی التين را در سی چھل سال اخير افتخار 

  . »بخشيده است 

نه تنھا اروگوئه بلکه چپ ھای قديمی ، فعاالن سياسی ، دانشجويان ، دوستداران فوتبال و ميليون ھا نفر در امريکائی 

  موفق گرديد شھکار خود ١٩٧١ ساله در سال ٣١ ژورناليست گاليانو.  ر شدند التين ودر سراسر جھان سوگوا

به زودی اين اثر  در بين چپ ھای کالسيک به نقد از . را  به رشته تحرير بياورد » رگھای گشودۀ امريکائی التين «

  .  امپرياليسم مبدل گرديد 

 اروپائی و شرکت ھای چند مليتی امريکای شمالی  وی استثمار و بھره برداری از شبه قاره راتوسط استعمارگران

وھمدستان محلی شان  وھم چنان مقاومت وسرسختی فاتحين  را به صورت جدلی وجانبدارانه  و گاھی شاعرانه  بيان 

سال   .را ممنوع کردند » رگھای گشودۀ  امريکائی التين « ديکتاتور ھای نظامی اروگوئه ، چيلی ، وارجنتاين . می کرد 

  يک نسخۀ آن را به ھمتای  ھوگو چاوز اين اثردوباره بر سر زبانھا افتاد ، زمانی که رئيس جمھور ونزويال ٢٠٠٩

که پس از آن در ليست پرفروش ترين کتابھای مؤسسۀ کتب آمازون  به طرف باال . داد بارک اوباما امريکائی خود 

     .ون شد صعود کرد  ودر مطبعۀ پيترھامر ترجمۀ جديد آن از چاپ بير

 را  گاليانو» رگھای گشودۀ امريکائی التين«يک تعداد بازديدکنندگان يک سال قبل در نمايشگاه کتاب برازيليا راجع به  

ھيجانی ساختند که با انتقاد طنز آميز از خود عکس العمل نشان داد که پس ازسالھای بسيار من احساس می کنم  که اين 

  . ت مانند زمانی که من آن را نوشتم  وصل کند کتاب ، رگھای گشوده را نتوانس

من چيزھای ديگر را آزمايش کردم  اين کتاب بايد يک کتاب   اقتصاد سياسی  می بود ، که من برای آن تا حال آموزش 

من ديگر قادر . من پشيمان نيستم که اين کتاب را نوشتم  اين مرحلۀ اول پيروزيست . الزم ومورد ضرورت را ندارم 

  .       تم که آن را دوباره خوانی کنم ومرا به ضعف و بيھوشی  خواھد برد نيس

اين به ھيچ وجه فاصله گرفتن اساسی از محتويات نبود .برای من اين نثر سنتی چپ به طرز مرگبار خسته کننده است 

ش به طور فزاينده  از  تغيير سبک خود را مطابق به اھل قلم  ترسيم کرد ، طرز نوشتن  منحصر به فردگاليانوتنھا 

                . طرز نوشتنش به نثر تاريخی مختصری تبديل شد ١٩٨٠ًقبال در .  ضوابط متعارف کناره گيری کرد 

به صد . اولين اثر از اين سبک بود »  حافظۀ آتش « گانۀ معروفش به نام  يا رومان  سهکتاب سه جلدی امريکائی التين 
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تيب وقوع حوادث آن ربط داد وتنظيم کرد ازخلقت اسطوره ھای بومی تا امروز که منابع دقيق ھا داستان کوتاه را به تر

  .    در آن گنجانيده شده است 

ًفعاليت پر جنب وجوش روزنامه نگاری را  قبال در نوجوانی کسب کرده بود که تا پائين عمر آن را ادامه داد و در سال 

ھای خود تعلق داشت در کتاب» برچا «  پس از بازگشت از تبعيد وی نيز در جملۀ بنيانگذاران ھفته نامه چپ ١٩٨۵

برای « وی نوع نثر کوتاه با کيفيت را که به گفتۀ خودش  ) ١٩٩٩ و کلمات سرگردان  ١٩٩١کتاب در آغوش گرفتن  (

 اعتراف کرد که من ٢٠٠۴او در مصاحبه ای در اواخر سال . ارائه کرد » متون کوتاه  زيادترين  نياز را به آن دارم 

ويا نثر اين ھاشعر ھائی ھستند که چنان معلو م می شوند که گ. فضای کوچک وآرامش بخش متون کوتاه  را می پسندم 

  .   ھستند 

جھان بينی من بر اساس  گفت گاليانو داستان کوتاه  ٣٣٣متشکل از » زمان قضاوت می کند«در مجموعۀ منتشر شده  

احترام به ھمه چيزکه مورد نفرت قرار می گيرد استوار است   برای چيز ھای کوچک برای چيزھای به ظاھر ناچيز 

                . ان و خود بزرگ بينان که خود را ديدنی جلوه می دھند،  وجود دارد وبی اعتمادی عميق من در برابر زور مند

در اين ادبيات بسيار متمرکز  احساس می کنم که دست و دستکش با ھم تناسب دارد به ھمين سبب ادای احترام است به 

در پيرو مکمل کرد ، در ا  کياماکوی متون نوشته شده را با عکسھای کوچک شرح دار از مناطق. چيز ھای خورد

  .   مطابقت بين تصوير وکلمه که به نوبۀ خود رابطه بين فرم ومحتوا را بيان می کند 

 .چنين گرافيک ھای ظريف از مدتھاست که عالمۀ مشخصۀ اثار وی گرديده است 

ای  نامرئی خود را  صدگاليانوبازھم  .  مينياتورشرح دار ٦٠٠ً تقريبا يک تاريخ جھان را بازتاب داد،  ٢٠٠٨در 

گاھی چيزھائی را يادداشت « : وی می گفت .بيرون کرد به ويژه برای زنان ، سياه پوستان ، بومی ھا ومردمان جنوب 

می کنم که ھيچ گاه آن را فراموش نمی کنم ، که با يک طرح ابتدائی ويا خطوط درھم وبرھم من آن را ويرايش می کنم 

ًاکثرا با کتابچه ھای بسيار کوچک يادداشت  شروع به کار می کنم  که ھميشه « : دوی روش کار خود را شرح می دھ» 

  .  »آن را  در جيب دارم 

 مينياتور  مانند صفحات جنتری مرتب گرديده وھم ٣۶۵منتشر گرديد که در آن » کودکان روزھا «  کتاب ٢٠١١در 

از سوراخ ھای کوچک قفل :جھان را مشاھده کرد چنان آن کتاب  قسمی تحرير گرديده بود که از طريق آن می توان 

ًمانند آن چيزی را که واقعا بی مثال باشد گرچه در نگاه  بسيار کوچک جلوه کند اما چيزھای واقعا مھم را می توان در  ً

کلمات وی اين کتاب را يازده بار از الف تا يا  تجديد نظر کرد  به گفتۀ  خودش در جنگ دائمی در برابر تورم . آن ديد 

  .  ھستم  

 به باور ھای سياسی خود وفادار باقی مانده است  مگر دولت ھای  چپگرای امريکای التين را با سمپاتی  گاليانواگرچه 

و می . کار ھای ادبی وی فراتر از انتقاد است وگاھی در تضاد کامل با آن ھا قرار می گيرد . انتقادی ھمرائی می کند 

.          غلب تا پر حرفی مشخصۀ فرھنگ سياسی امريکای التين را به نمايش می گذارد گويد لفاظی ھای بی معنی ا

دفاع کرده و درک خود را از دامنۀ محدود اختيارات رھبران مترقی  امريکای اوو مورالس   يا چاوزوی ھميشه از 

 اوايل مارچ سال جاری از  در مراسم تحليف رئيس جمھور بومی بوليوی که در٢٠٠٦درسال . التين نشان داده است 

 در خانه اش بازديد به عمل آورده بود  شرکت کرده بود که دونيم سال بعد باز ھم در مراسم دريافت حمايل گاليانو

  .      شرکت کرده بود فرناندولوگو» الھيات رھائی «رياست جمھوری از دست  دانشمند 

دانيل ايستاده بود ودر پشت صحنه  می کوشيد که تو کاردنال ارنسدر آن زمان وی در پشت دوست  نيکاراگوئه ای خود  

در اروگوئه او در برابر کشت گياھان اوکاليپتوس وکشت ھرساله يک . مستبد به آسونسيون در پاراگوئه نيايد اورتگای 

 خود در وساختمان فابريکۀ توليد سلولوز  قرار گرفت ودر نتيجه سال ھا از دوستان قديمی)  مونوکلتور(نوع نبات 
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ھنوز تاباره باسکس  که بعد ار روی کار آمدن دوبارۀ دولت قبلی رئيس دولت  . دولت بر سر اقتدار چپگرا جدا گرديد

  .     ھم وی را تحمل کرده نمی تواند 

 نوشت که مردم بومی به ما می آموزاند ٢٠١٠بوليوی در پيام خير مقدم در کوچابامبا  در اجالس آب وھوا در گاليانو

 ما بخشی از طبيعت ھستيم وبه ھمۀ پا داران،  چنگال داران،  بالداران وريشه داران  بستگی داريم  ، حقوق بشر که

       . وحقوق طبيعت دونام ھستند که کرامت يکسان دارند 

ی رؤسای چپگرای امريکائی جنوبی  چه سوسيال دموکرات يا بوليواری به رشد وتوسعۀ اقتصادی به ھر قيمتی ادامه م

دھند او با لحن آرام اما انتقاد ھای خاص را مطرح کرد مانند ھميشه به آزادی مطبوعات  وپلوراليسم در کوبا اشاره 

«  بعد از آن که کتاب پرفروش ١٩٩۵ در سال  گاليانوفراتر از اولويت ھای سياسی وروشنفکری  حلقۀ دوستداران. کرد

  .        ه به چاپ رسانيد به طور ناگھانی افزايش يافت را تجديد نظرکرد  و آن را دوبار» توپ گرد است 

فوتبال قلمرو جادوئی  است که در آن  ھر چيزی می «  می نويسد فرانسيسکو ماتورانا  از قول مربی تيم کلمبيا  گاليانو

  .    »تواند اتفاق بيفتد 

 در گذشت ٢٠١١ که در سقراط  ميانی ميدان  در برازيليا او با لبخند  ديدار خود را با فوتبالر افسانه ئی وبازيکن خط

  »                                . من فقط می خواستم در مورد فوتبال صحبت کنم واو فقط در مورد سياست « قصه می کرد که 

 


