
 ها ملیتی به دست چند ها انساننابودی 

 '/ Tiempos reciosهای تلخ دوران'ی ماریو وارگاس یوسا  خوانش رمان تازه

 

جانبه بودن آن است. ماریو وارگاس را  گی و همه ( گسترده1936های ماریو وارگاس یوسا ) ترین جذابیت رمان بیش

با جان بخشیدن رود به ژرفای تاریخ جهان و سیاست و  د به معنای کالسیک آن دانست که میهی متعا توان نویسنده می

ساالری  کند؛ مدافع مردم کند. به نگاه ِ روزمره بسنده نمی تر می های تاریخی، جهان را به خواننده نزدیک به شخصیت

 یاب است.  ان کمروشنفکرنسل ی  .  نمونهاز گفتمان ِ آموزگارانه نیز ابا نداردهای پیشرو است.  )لیبرال( و ارزش

گرچه برای 'گذارد روی ضرورتی بی چون و چرا:  ، انگشت می- های تلخ دوران - ترین رمان ی آغازین ِ تازه از جمله

های تاریخ خواهند یافت، دو نفر  گاه نه چندان مهمی در کتاب واقعیت که جای  تر مردم ناشناس بودند و به رغم این بیش

ی امریکای  تر بر همه اتماال، و به معنای درستی بیستم بیشترین تاثیر را داشتند بر سرنوشت گو بودند که در سده

(، دو مردی که به یمن Sam Zemurry( و سام زموری )Edward L. Bernaysارد ال. برنایز )مرکزی، ادو

  'توانستند داشته باشند. چندان تفاوتی از هم نمی ،هدف و سر ِ پرشوری خانوادگی،  پیشینه

 – (United Fruitشرکت یونایتد فروت ) راذگ رقم زدند، بنیان این دو مرد که سرنوشت امریکای مرکزییکی از 

گر در ایاالت  گر، شاید هم بانفوذترین البی مردی البیو دیگری  بود  -شنا کرد ی جهان غرب با موز آ که همهشرکتی 

ی  ی قاره ز موفق شد تا یونایتد فروت انحصار تولیدات در همهکه برنای خوانیم می های تلخ دورانگفتار  پیشمتحده. در 

 امریکا به دست آورد. 

 Jacob Árbenzبرد تا که جاکوب آربنز گوزمان ) ها کار خود پیش  یونایتد فروت بی مزاحمت قانون و اتحادیه

Guzman) به  یکاامرایاالت متحده ی  خواست کشور را از روی نمونه هوری گواتماال شد. او مینظامی ریس جم

ساالری مدرن خود به لجن کشیده شد با بی سرو پاهایی چون ریگان،  گرچه این مردم) ساالری مدرن تبدیل کند مردم

 کرد.  نخستین گام این بود که یونایتد فروت باید مالیات پرداخت می .(ی الوات: ترامپ بوش و نابغه

کند که گوزمان کمونیست  می علت آیزنهاور را قاناندیشد: دو موفقت آمیز تاریخی می یشگرد ،برنایز برای گریز از آن

زمان ِ جنگ سرد است و ایاالت متحده گوش به خواهد گواتماال را به یکی از اقمار اتحاد شوروی تبدیل کند.  است و می

 افتد.  ی برنایز می ی به دام ِ شایعهمدار سیاست وجدی  نگار زنگ خطر ِ سرخ است و هر روزنامه

به نام کارلوس  یفیعیر کشیده و آدم ضگوزمان را به ز  1954باندی تشکیل شده از نظامیان به یاری امریکا به سال 

ی اصالحات ِ اقتصادی حذف کرده و کشور را به گذشته  تا همه رسانند به قدرت می (Carlos Castillo) یو یکاست

 بازگرداند.

 

گریزند. وارگاس یوسا در شرح  شود و صدها هزار گواتماالیی از کشور می نفر تمام میهزاران ناآرامی به قیمت جان 

کند که همین شگرد ضد آزادی سبب شد تا چپ  نویسد که رنج مردم بی اندازه است. اندکی بعد اشاره می معترضه می

ه قدرت رسیدن فیدل کاسترو در کوبا یکی از عواقب همین در امریکای مرکزی و جنوبی به تندروی روی بیاورد: ب

 از پس سقوط آربنز گوزمان بود.در گواتماال ثباتی  بی

ای بس پیچیده. اکنون نوبت رمان رسیده است، اگر بتوان رمان نامید. ماریو وارگاس یوسا لشگری از  زمینه پس

ی کسانی که  رعایت ترتیب تاریخی. همه های گوناگون بدون از زاویه آورد، تاریخی یا تخیلی، ها به میان می شخصیت

دیگر نگیرد، از نام خانوادگی  ها را جای یک ی کالم از دست ندهد و شخصیت اند. تا خواننده رشته در کودتا دست داشته

دهد. روشن است برای خوانندگان در  شرح زیادی هم از خود کشور به دست می کند. ها استفاده می ت شخصیتم  و سِ 

 نویسد.  ر جهان میکشورهای دیگ

او را  (Martita) رتیتااش ما ی جوان شود؛ معشوقه ای نفرت انگیز تصویر می به شکل نظامی عقده یو یکارلوس کاست

کند و او را به  احساس می آربنز گوزمان ی خود دارد. روشن است که وارگاس یوسا همبستگی بیشتری با زیر سلطه

تراشی برای خطاهاش نبود؛ برعکس،  کرد و دنبال بهانه از خود انتقاد می'نامد:  خو می شنی شخصی باهوش و نرمرو

 'پرداخت. اش کنند به جبران خطا می توانستند قانع اگر دیگران می

ی  هوده اند، ننوشته. موجود ِ بی تاریخ ایستاده 'درست'هایی که از دید او در جای  با شور از آدموارگاس یوسا اما تنها 

، مزدور دیکتاتور جمهوری دومینیکن، رافائل (Jhonny Abbes Garciaجانی آبس گارسیا ) ،موذیو  عوضی

 زشت و لمپن است، اما ظرافت هم دارد و معشوقی است گشاده دست با قلبی کوچک.  (Rafael Trujilloیو ) تروخی



 

کشیده است. این تالش او هم  وارگاس یوسا خوب به پژوهش در تاریخ پرداخته و بخشی تاریک از تاریخ جلوی چشمان

ماند به رغم پرداخت به دیدگاه سیاسی ِ خود نویسنده. گرچه خط ِ  ی ادبی کتاب بر جا می جذاب است و هم مهم. جنبه

های تیره و  ها با شیشه شمار، اتوموبیل سراهای بی رتعشافتد.   داستانی در خدمت ِ کشش گاهی به تکرار و کلیشه درمی

، ی نژادپرستها برخی شخصیت  .استآر" نو "فیلمژانر های جنایی در  ها یادآور ملودرام های گوناگون در کاخ صحنه

 رگهود'که مدام  یو تروخی(، برادر Hector) یو تروخی 'نگرو/کاکاسیاه' /اِکتورثل هکتورهمتاهای مشابه دارند، م

mulato/' شود. ی خشن جنسی ظاهر می شود و تنها در یک صحنه به عنوان دیوانه نامیده می 

کرد این باید زنی باشد که دوست دارد  زمان احساس می سرهنگ دوم هم'از شکل نثر غافل نیست: ماریو وارگاس یوسا 

هر چه به پایان رمان نزدیک شویم، خطاها  ')این جمله در زبان اسپانیولی خیلی زیباتر است(. باهاش رابطه داشته باشد

خیلی دست و دلباز  (Castillo Armas)یو آرماس  گوید که کاستی بینیم. مارتا در جایی می های غریبی هم می و غفلت

 است.  'بخور و نمیر'گیرد  میاز او گوید پولی که  است و صفحه بعد می

تری بازتاب دهد.  ی انسانی با این همه ماریو وارگاس یوسا موفق شده است دورانی از تاریخ امریکای التین را با جنبه

تی به یگونه شرکت چند مل چه که ماند ت، اما در ذهن خواننده میگفتار نام برده شده اس تنها در پیش یونایتد فروتاز 

 کند.  نابود می ساالر تازه را های مردم و دولتی هزاران انسان زندگ ،خاطر فرار از مالیات

 

به فارسی نداریم.   -خودسانسوری مترجمتر:  مهم –چ کتابی از ماریو وارگاس یوسا بدون آسیب سانسور و تکلمه: هی

اش را در شکل جگرزلیخای فارسی به دست  امیدوار باشیم مترجم محترم دست از سر ِ این نویسنده بردارد و کتاب

 تر از نخوانده شدن است! با این استدالل سوررئالیستی که: کتاب در هر شکلی خوانده و معرفی شود به خواننده ندهد

  یسید، به دیگران چه کار دارید؟وخب، خودتان بنشینید بن
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