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به من گفته بودند که او در هاوانا ست ،درد میکشد و ترجیح میدهد کسی را نبیند .میدانستم اینطور مواقع به کجا
میرود :به کلبهیی بینظیر دور از مرکز .تلفن زدم و مرسدس ،٢همﴪش ،تشویشم را برطرف کرد؛ به گرمـی گفـت» :نـه
اصﻼ ،برای فرار از دست حﴩههاست که اینجاییم؛ بیا ،گابو ٣از دیدنت خوشحال خواهد شد«.
فردا صبحش در گرمایی مرطوب ،از شیب کوچهیی که دو طرفش را درختان نخل آراسته بود باﻻ رفتم و به جلوی د ِر
ویﻼی حارهییشان رسیدم .فراموش نکرده بودم که او از ﴎطان غدد لنفاوی رنج میبرد و شیمیدرمانی خستهکننـدهیـی
را پشتﴎ میگذارد .میگفتند بی ری خیلی رشد کرده و حتـا نامـهی خـداحافظی پرسـوزوگدازی هـم بـرای دوسـتان و
زندگیاش نوشته است ...میترسیدم خودم را با یک مرده مواجه ببینم .مرسدس آمد و در را به رویم باز کرد و در کـ ل
شگفتی با لبخندی گفت» :بیا تو ،گابو اﻻن میاد ...تنیسش رو وم میکنه دیگه«.
زیر نور گرم سالن نشسته در کاناپهیی سفید ،طولی نکشید که دیدماش که میآید ،خیلی ﴎحال ،با موهای ف ِر هنوز
تر از دوش و سبیل وزوزی .گوایابرا٤ی طﻼیی رنگی بر تن داشت ،بـا شـلوار سـفید خیلـی گشـاد و کفـشهـای از جـنس
کرباس .پرسوناژ ویسکونتی در دنیای واقع .همینطور که کافهگﻼسهاش را مزمزه میکرد برایم گفت کـه حـس »پرنـدهی
وحشییی را دارم که از قفس فرار کرده باشه .چهجوری بگم خیلی جوانﱰ از آنچه به نظر میرسـم« .امـا بعـدش اضـافه
کرد که »با باﻻرف سن باید قبول کنم که بدن آدم انقدر که دوست داره زندگی کنه دوام یاره «.بﻼفاصله پیشنهاد کـرد
که »بیا مثل انگلیسیها رفتار کنیم که هیچوقت از مشکﻼت جسمی حرف یزنن؛ میگن بیادبیه«.
نسیم پردههای دراز پنجرهها را بلند کرد و اتاق شد مثل یک کشتی در تبوتاب .از همهی حـسهـای خـوبی گفـتم
که از خواندن جلد اول خودزنـدگینامـهاش ،زنـدهام کـه روایـت کـنم ،٥داشـتم» :بهـﱰین ُرمانِتـه «.لبخنـدی زد و عینـک
دستهﻻکیاش را روی بینیاش جابهجا کرد و گفت» :بدون کمـی تخیـل ،بازسـازی داسـتان عشـق حیـرتآو ِر پـدر مـادرم
ممکن نبود .یا خاطرات بچگیم ...فراموش نکن که فقط تخیل است که میتواند تا دوردستها را ببیند .گـاه از واقعیـت
هم واقعیتره .به کافکا یا فالک یا از همه سادهتر به ﴎوانتس نگاه کن «.پشت ﴎمان نتهای سمفونی دنیـای تـازهی
آنتونن دورژاک ،اتاق را در فضایی از لذت و غم غرق میکرد.
گابو را از سال  ١٩٧٩در پاریس میشناختم .او به دعوت یونسکو همراه بـا مؤسـس لومونـد دیپل تیـک ،اوبـر بـوو-
مری ٦عضو کمیسیونی بود که به ریاست شان مکبراید ٧برندهی جایزهی نوبل ،مسئول تنظیم گزارشی دربارهی نـابرابری
ش ل ــ جنوب در زمینهی ارتباطات تودهیی بود .آنموقع او دیگر رمان ینوشت ،چونکه اعﻼم کرده بود تا زمـانی کـه
آگوستو پینوشه در شیلی بر ﴎ قدرت اند ینویسد .هنوز جایزهی نوبل را نگرفته بود امـا هـ ن موقـع هـم شـهرت
عاﳌگیر داشت .موفقیت صد سـال تنهـایی ) (١٩٦٧او را تبـدیل بـه جهـانیتـرین نویسـندهی اسـپانیولیزبـان از بعـد از
ﴎوانتس کرده بود .یادم میآید که اولینبار که دیدماش از قد کوتاهش تعجب کردم اما جاذبه و جـدیتش متـاثرم کـرد.
مانند یک تارک دنیا زندگی میکرد ،اتاقش را که به سـلول کـار تبـدیلاش کـرده بـود تـرک ـیکـرد مگـر بـرای رفـ بـه
یونسکو.
در زمینهی روزنامهنگاری ،عﻼقهی بزرگ دیگرش ،بهتازگی گزارشی را از حملهی یک دستهی چریک ساندینیسـت بـه
کاخ ملی ماناگوا منتﴩ کرده بود که برافتادن دیکتاتور نیکاراگوا ،آناستازیو سوموزا ٨را پـیشبینـی مـیکـرد .٩او چنـان بـا
جزئیات این حادثه را ﴍح داده بود که آدم احساس میکرد خود او هم در این ماجرا ﴍکت داشته اسـت .مـیخواسـتم
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بدانم چﻄور از پس این کار برآمده» :موقع حمله من در بوگوتا )کلمبیا( بودم .به ژنرال عمر توریخوس ،١٠ریـیسجمهـور
پاناما تلفن زدم؛ چریکها رفته بودند به کشور او پناهنده شوند و هنوز با رسانهها صحبتی نکرده بودند .از او خواسـتم
به موچاچوها ١١بگوید به مجلهها اعت د نکنند ،ممکن است آنچه میگوینـد کـامﻼ تﻐییریافتـه چـاپ بشـود .او بـه مـن
جواب داد" :بیا ،فقط میخواهند با تو صحبت کنند ".من رسیدم و با رؤسای چریکها ،ادن پاستورا ،دورا ماریـا و هوگـو
تورس ١٢در قلعهی بسته و محافظتشدهیی ماندیم .ما حادثه را دقیقه به دقیقه ،از تدارک دیده شـدناش تـا پایـان کـار
بازسازی کردیم .کل شب را به این کار گذراندیم .خسته و کوفته بودیم .پاستورا و تورس کـه خوابشـان بـرد .مـن بـا دورا
ماریا تا ﴎ صبح داستان را پی گرفتم .آمدم هتل و گزارش را نوشتم .بعد برگشـتم تـا آنهـا هـم بخوننـدش .آنهـا چنـد تـا
واژﻩی فنی و اسم سﻼحها و ساختار گروه را اصﻼح کردند ...گزارش کمﱰ از یک هفته بعد از حمله منتﴩ شـد و باعـﺚ
شد تا مسالهی ساندینیستها در ﴎتاﴎ جهان شناخته بشود.

غالبا گابو را در پاریس ،هاوانا یا مکزیکو میدیدم .ما دربارهی هوگو چاوز با هم موافق نبودیم .او به چاوز باور نداشت
درحالیکه من فرمانده ونزوئﻼیی را مردی میدیدم که آمریکای ﻻتـین را وارد دورهی تـاریخی تـازهیـی خواهـد کـرد .در
بقیهی موارد بحﺚهای ما همیشه خیلی )یا شاید خیلی زیاد( جدی بود :باقی جهان ،ﴎنوشت آمریکای ﻻتین ،کوبا...،
یک بار هم که از خنده اشکم ﴎازیر شد .از کارتاژن میآمدم ،این شهر بـینظیـر اسـتع ری در کلمبیـا؛ چشـمم بـه
ویﻼیش خورد و در این مورد ﴍوع کردم به صحبت کردن با او .پرسید» :مـیدانـی چـهطـور ایـن خانـه را خریـدم؟« نـه
یدانم .برایم داستانش را گفت» :همیشه میخواستهام در کارتاژن زندگی کنم و همـینکـه امکـانش بـرایم پـیش آمـد،
آمدم و اینجا دنبال خانه گشتم .خیلی گران بود .دوست وکیلی به من توصیه کرد" :اینها فکر میکنند تو میلیاردر هستی
و قیمتها را برای تو باﻻ میبرند .بگذار من بهجـای تـو بگـردم ".چنـد هفتـه بعـد خانـه را پیـدا کـرد کـه درواقـع یـک
چاپخانهی نیمهویران بود .با مالک آنجا صحبت کرد که مرد کوری بود و هردو در مورد قیمت به توافق رسیدند .پیرمـرد
اما یک درخواست داشت :میخواست خریدار را بشناسد .دوستم آمد و به من گفت" :باید بریم ببینیمش ،اما تـو نبایـد
حرف بزنی ،وگرنه همینکه صدایت را بشناسد ،قیمت را سهبرابر میکند ...اون کوره ،تو حـرف نـزن ".روز دیـدار رسـید.
مرد کور ﴍوع کرد از من سوال پرسیدن .من با صدایی که سعی میکردم نامشـخﺺ باشـد جـوابش را مـیدادم ...امـا در
یک لحظه حواسم نبود و با صدای خودم حرف زدم :او یکهو از جایش پرید که" :آهان! صداتون رو شناختم .ش گابریل
گارسیا مارکز هستین!" دیگر نقابم کنار رفته بود ...ﴎیع گفتش که» :باید قیمت را بازبینی کـنم! حـاﻻ دیگـه همـهچیـز
فرق میکنه "...دوستم کوشید چانه بزند اما مرد کور تکرار کرد" :نه! اون قیمت یشه .بههـیچوجـه "...نومیـد پرسـیدیم:
"خوب حاﻻ چقدر؟" پیرمرد کمی فکر کرد و گفت" :نصف قیمت!" ـیفهمیـدیم ...بعـد رو کـرد بـه مـن و توضـیح داد:
"میدانید که اینجا چاپخانه است .فکر میکنید تابهحال چﻄوری زندگیم رو گذرونـدم؟ چـاپ قاچـاق رمـانهـای گارسـیا
مارکز!
آن خندهی بیمهار ،هنوز هم که در این کلبهی هاوانا با گابوی ساﳌندتر ،اما همچنان حـاﴐ ذهـن گفتگـویم را پـی
میگیرم در ذهنم تازه است .با من از کتاب گفتوگویم با فیـدل کاسـﱰو صـحبت کـرد .١٣درحـالیکـه مـیخندیـد گفـت
»حسودیم میشه ،این شانس را داشتی که بیشﱰ از صد ساعت با فیدل باشی «...من جواب دادم »من بـیصـﱪانه منتظـر
خواندن دومین بخش خاطراتت هستم .دیگه اونجا باید از دیدارهات با فیدل بگی ،از این همه سال آشنایی .او و تو دو
غول دنیای اسپانیاییزبان هستین .اگر بخوایم با فرانسه مقایسه کنیم مثل اینه که ویکتور هوگو با ناپلئون حﴩـ و نﴩـ
داشته «...از خنده رودهبر شد درحالیکه به ابروهای پرپشتش دست میکشید ،گفـت »تخیـل قـوییـی داری...امـا بایـد
ناامیدت کنم :بخش دومی وجود نداره...میدونم که خیلیا از دوست و دشمن هرکدوم به دلیلی منتظـر "حکـم تـاریخی"
من در مورد فیدل هستند .انتظار بیهوده است .هر آنچه را باید در مورد او مینوشتم ،نوشتهام .١٤فیدل دوسـت منـه؛ و
همیشه دوست من خواهد بود تا ﴎ مزار«.
آس ن تیره شده بود ،و اتاق در صﻼت ﻇهر ،نور سایهروشن داشت .گفتوگوی ما ﴎد شـد و بعـدش هـم خاموشـی
گرفت .گابو با نگاهش که گویی در مراقبه فرومیرفت و من از خودم میپرسیدم :ممکن است که او گواهی مکتـوبی از
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اینهمه اعت د مشﱰکی که بهواسﻄهی دوستی عمیق بین او و فیدل وجود دارد بهجای نگذارد؟ یا اینکه نوشتهای بهجـا
گذاشته و میخواهد وقتی چاپ شود که هردو دیگر در این دنیا نیستند؟
بیرون رگبار همراه با بوران مناطق حاره از آس ن میبارید .موسیقی قﻄع شده بـود .بـوی وحشـی ارکیـده سـالن را
انباشته بود .گابو ناگهـان بـهتنـدی یـک چیتـای کلمبیـایی خسـته شـد .ﴎ جـایش سـاکت و آرام مانـد ،خیـره بـه بـاران
پایانناپذیر ،همراه دا ی همهی تنهاییهایش .من یواش جایم را خالی کردم و یدانستم که این آخرین باری بـوده کـه
آمدهام تا او را ببینم.
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