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  بريزد     استحقاق      وِل بگردي و موي سر و دندانانگيز و بياي شگفتمشغله

  هاي قديميِ تحصيل     خرسندي غريب   جاده 

  نه ثروت نه شهرت نه حتي شعر )      خواهد از ديگران سر باشدشاعري كه نمي(

  زيد    كه در آهستگي ميجلوس در ترس همچون كسي: ن اين باشدشايد تنها راه نترسيد

  اشباحي كه ما همگي در تصاحب داريم       مختصر كنيم    

 هادر  كمينِ كسي يا چيزي  بر فراز خرابه 

 
  
II 
  

  .ستنشدنيخشونت مانند شعر، اصالح
  تواني ضامن چاقويي را تغيير دهي نه مي

  . بدي رانه تصويرِ اين غروب ناساز ا
  

  در ميانِ اين درختاني 
  كه البته درخت نيستند

  ام كشف كرده
  . من هستم

  
  



ي  براي خواننده ي شيلياييشاعر و نويسنده) Roberto Bolaño Ávalos )1953- 2003 روبرتو بوالنيو
در عنفوان  بوالنيو. سالگي چشم از جهان فروبست اي كه در پنجاه نويسنده. زبان نامي كمابيش آشناست فارسي

نگاري روي آورد و چندي بعد به  در آنجا به شغل روزنامه. اش به مكزيك مهاجرت كردجواني به همراه خانواده
اما كودتاي پينوشه . بپيوندد سالوادور آلندهبه شيلي برگشت تا به طرفداران  1973در . جنبش چپ پيوست

پس از آزادي به مكزيك . بازداشت گرديد» تروريست«بوالنيو به عنوان . روزگار ديگري براي بوالنيو رقم زد
  . بازگشت و مابقي عمرِ كوتاهش را وقف ادبيات كرد

ست كه شعر تنها هنري«: گويدي شعر چنين ميوي درباره. دانست تا نويسنده بوالنيو خود را بيشتر شاعر مي
كه گم  آن زها در هم بشكني، بيبگذري و مر» حد«تواني از مرزي برسد، آنجاست كه تو مي تواند به بي مي

  ».آري؛ شعر جسورتر از هر ساحت ادبي ديگر است... شوي
  :آيدي خانم مونيكا ماريستيان با بوالنيو ذيالً ميبخشي از مصاحبه

  خواهي شاعر باشي يا داستانويس؟مي
شعر كمتر شرمگينم بينم كه كنم ميهايم را  باز ميهر وقت اهللا بختي يكي از كتاب. از قلمم شرم دارم -

  . كندمي
  كجايي هستيد؟ شياليي، اسپانيايي يا مكزيكي؟

  .اهل آمريكاي التين  -
  وطن شما كجاست؟

. آلكساندراو  التارو دو فرزندم؛: من فقط يك وطن دارم. دهممتأسفم كه پاسخ شاخداري به شما تحويل مي -
هايي كه در ها، تعدادي چهره، يا صحنه يا كتابزمينه، بعضي لحظات، بعضي خيابانو شايد زمان، اما در پس

  . ها وطن ساختتوان از آنست كه ميشوند؛ بهترين چيزهاييدرونم هستند و روزي فراموش مي
  ادبيات  شيلي در چه وضعي است؟ 

از ترسوترين شاعران  پِسوآ كارلوس وِليسبرد، و شايد احتماالً از كابوس و شاعر خاكستري خيلي رنج مي -
ست با دو شعر به يادماندني، اما، بله، واقعاً به او شاعري. شياليي باشد كه در آغاز قرن بيستم درگذشت

هنوز در قيد  پِسوآ وليسالبته شايد كه . بريميادماندني، و ما هنوز كه هنوز است در خواب و در رنج به سر مي
اينطور . ي طوالنيگذراند؛ يك دقيقهرا مي ي عمرحيات باشد و شايد كه در حال مرگ است و آخرين دقيقه

  . برندبه سر مي ها در يك دقيقهي شياليييا حداقل همه. ايمنيست؟  همگي ما در اين دقيقه
  آيا شما بيشتر دوست داريد يا دشمن؟

  . ي كافي هم دوست هم دشمنبه اندازه -
  پسندي؟كدام شعر پابلو نرودا را مي

  .ايي را كه خاك مأوايشان استي آن شعرهتقريباً همه -



  و سالوادور آلنده؟
   .ها فقط به قدرت عالقمندنددانند، آناز ادبيات هيچ نمي) اگرچه كوتاه مدت(آنان كه صاحب قدرتند  -

  آيا اكتاويو پاز  همچنان يك دشمن است؟ 
هاي قطور خود ان كتابكردند، وقتي اين آقايدانم شاعران آن دوره چگونه فكر ميمن نمي. براي من؛ هرگز -

 . دانمهاست كه ديگر از شعر مكزيك چيزي نمياينك سال. نوشتند من ساكن مكزيك بودمرا مي

  گوس چه خريدي؟با پول دريافتي از جايزه رومولو پيه
  .تا جايي كه به خاطر دارم فقط يك چمدان سفري. چيز زيادي نخريدم -

  ا نپسنديده باشيد؟رايد كه آنآيا شما روزي كتابي كش رفته
ها ها گذشته آدم بايد ابتدا محتواي كتاباز اين. خورد كتاب استتنها چيزي كه به درد دزديدن مي. هرگز -

  . را با دقت بررسي كند و بعد مرتكب جرم شود
  ايد؟آيا شما هرگز به كوير سفر كرده

  . بود و در صدد نبود از آنجا برود ناپذيراين پيربانو خستگي. بله، يكبار دست در بازوي مادربزرگم -
  ايد؟ي درختي كندهآيا روزي اسم معشوقتان را بر تنه

  . اي بكشيمام، اما بهتر است اينجا پردهاز اين هم جلوتر رفته -
  ايد؟آيا شما روزي زيباترين زن جهان را ديده

انگار . بود و يك زن هندو وارد شد ، مغازه خالي84اي مشغول به كار بودم، برگرديم به بله، روزي در مغازه-
اش، موهاي ايپوست قهوه. كردمطبيعتأ داشتم غش مي. تعدادي گردنبند و آويز خريد. يك شاهزاده خانم بود

او . كه جان كَندم خود را شارژ كنم خجالتزده شدماما از اين. زيبايي بي زمان. اش، زيبايي كاملبلند و شرابي
بعد غيبش زد و ديگر هرگز او را . كه بگويد همه چيز را فهميده و نگران نباشلبخندي به من تحويل داد 

است؛ حامي دزدان و جواهرسازها، خب كالي خداي قاتالن  كاليكنم اين زن همان گاه احساس مي. نديدم
  .هم بود، و اين زن هندو فقط زيباترين زن جهان نبود يك انسان خوب هم بود، خيلي شيرين و بامالحظه

  دوران كودكي چيزي به خاطر داري؟ از
  . ي ناخلفي دارممن حافظه. همه چيز -

  اسكيت بورد داشتي؟
 -هاشهر تپه - والپرَئسو والدينم خطا كردند و يك جفت كفش اسكيت به من دادند، در آن روزگاران ساكن  -

  . كنمبود كه دارم خودكشي ميكردم مثل اين ها را به پا ميهربار كفش. آميز شدخُب، نتيجه فاجعه.  بوديم
  آيا عشق رنج زيادي بر شما وارد آورده است؟  

  . ها پس از آنكه بياموزم به مسائل با چشم طنز نگاه كنمبله، مدت -
  و نفرت؟



كه مطمئنم نفرت  يا حداقل اين. امآميز بيايد، اما من هرگز از كسي نفرت نداشتهشايد به نظر كمي مبالغه -
  طور نيست؟و خُب اگر نفرت پايدار نباشد، ديگر نفرت نيست، اين. پايدار نيست

  .اي بگوييد كه براي اولين بار پدر شديداز لحظه كمي
كه اجازه نداشتم در بيمارستان سيگار دودكنم، رفتم جايي، و از آنشبي، دقايقي قبل از دوازده، تنها بودم -

فقط ماه بود كه . ه از آن پايين در خيابان كسي مرا نديدخوشبختان. ي چهارم و سيگاري كشيدمبه بام طبقه
نوزاد درشتي بود، تا حدودي . وقتي برگشتم پرستاري خبر تولد پسرم را داد. »1آمادو نرو«توانست بگويد 

  پرسيدم؛ اوه اين بچه كه تُو بغلته كيه؟بعد از خود . طاس، و با چشمان باز
  آرزو داري لواتارو نويسنده بشود؟

خوشبخت بشود بهتر است تا چيز ديگري بشود؛ مثالً خلبان، جراح . فقط آرزو دارم خوشبخت شود -
  ...پالسيتك يا سردبير

  كنيد؟آيا به خوانندگان خود فكر مي
  .تقريبأ هرگز -

شنويد منتقدي چون داريو اوسس شما را يكي از بهترين دهد وقتي ميچه احساسي به شما دست مي
  داند؟ي التين مينويسندگان امريكا

  . بايد يك شوخي باشد -
  كند؟مي چه چيزهايي شما را خسته

  .و آزادي بيانِ توخالي. هاي توخاليِ چپحرف -
  چه چيزهايي برايتان جالب است؟

صبحانه در ساحل دريا و خوردن يك كروسانت، خواندن . كندديدن دخترم الكساندرا وقتي بازي مي -
  . و عشق. بوستوس دمكي آثار درباره. بيويي آثار. ي بورخسادبيات در باره. روزنامه

  بهشت چيست يا كجاست؟
  . جايي مثل ونيز -

  جهنم چيست يا كجاست؟
ي ما بيقراران و سرخوردگان و تفسير مبهم ي لعنتي ماست، آينهكه همچون آينه خوآرِسجايي مثل شهر   -

  . هاي ماما از آزادي و تمايالت و خواسته
  ت به بيماري خود پي برديد؟چه وق

-92.  
  آيا بيماري شما تأثيري بر قلمتان گذاشته است؟

                                                            
١ Amado Nervo 



  .سالگي سن خوبي بود براي دانستن 38و سن . دانستم كه كشنده نيستمي. نه -
  دوست داريد پيش از مرگ چه كارهايي انجام دهيد؟

خب دير يا زود اين بانوي متشخص اما . آه، خب به اين زودي نخواهم مرد. خواهم بكنمكار بخصوصي نمي -
در  نيكانور پاراشود، همانطور كه از راه خواهدرسيد، مشكل اينجاست كه اين بانو به آساني از تو جدا نمي

كند، اين بهترين تصوير ارائه كه برايت دندان تيز ميكند، بانوييگويد اين زن حشري رهايت نميشعري مي
  . از مرگ است شده

  دوست داريد چه باشيد؟ در زندگي بعدي
در صورت وجود؛ چه سورپرايزي، اسمم را در كالس پاسكال . من به زندگي پس از اين اعتقادي ندارم -

  . خواهم نوشت
  ايد كه شايد ديوانه بشويد؟آيا روزي به اين فكر كرده

  .دارهاي خندهاست؛ و با داستان صدالبته، اما هميشه خُلق و خويم نجاتم داده -
  دارد؟چيزهايي شما را واقعاً به خنده واميچه 

  .معضالت خودم و ديگران -
  كند؟چه چيزهايي اندوهگينان مي

  .همان قبلي؛ معضالت خودم و ديگران -
  تان را نام ببريد؟پنج كتاب مورد عالقه

ه و عدم ها را براي خالي نبودن عريضمن فقط اين كتاب. هزارتاستام در واقع پنجپنج كتاب مورد عالقه-
 از» هوپسكوتچ«. ي آثار بورخسهمه. دن كيشوت، سروانتس، موبي ديك، ملويل: گويمانحراف از موضوع مي

تمام . هاي جك واچهنامه .ياد كرد ناديا، برتونو همچنين بايد از . كندي تول، »ي ابلهاناتحاديه«. كورتاسار
 تراكتاتوس .ليچتنبرگآفوريسم . اكمه؛ كافكاقلعه و مح. ِرِكدستورالعمل زندگي؛ پ. اوبو، شرّيآثار 

  . افكار از پاسكال. ليويي رم، تاريخچه .ساتيريكون از پِتونيوس .كشف مورِل، از بيوي كاسارِس. ويتگنشتاين
  ترين رمان مكزيك در زمان معاصر است؟برجسته» كارآگاهان وحشي«گويند اي مينظرت چيست كه عده

  . كنمكنم يا غش ميبراي همين در اماكن عمومي يا به زمين نگاه مي. انداز روي ترّحم گفته  -
  بالنس چطور جايي است؟

دوهزار سال پيش توسط . يك روستاي كوچك خوب، با سي هزار نفر جمعيت. ستجاي جالب و خوبي  -
هست، و يك آبگرم حسابي اينجا . و بعد از اقصي نقاط دنيا آدم به اينجا سراريز شد. روميان ساخته شد

  . ستخليج خيلي زيبايي. ماننداي براي هميشه ميعده. آيندكارگران از شمال و شرق مي. پرولتاريايي
  شود؟آيا دلتان براي زندگي در مكزيك تنگ مي

  .شودتنگ مي ماريا سانتياگوهاي طوالني با روياز زندگي در مكزيك؛ دلم براي جوانيم و پياده -



  است؟ آيا جهان نااميدكننده
  . اي نااميدكننده نيستجهان زنده است و هيچ زنده -

  اند به شما جايزه نوبل داده خواهد شد چيست؟آيا در مورد نظر داوراني كه مدعي
ماريستاين عزيز، من كامالً مطمئنم كه اين جايزه به من تعلّق نخواهد گرفت، زيرا كه مطمئنم يك عده  -

هايشان در استكهلم حتي نامي هم از من بر نده خواهند شد كه در سخنرانيولگرد، بله از همسن و ساالنم بر
  . زبان نخواهند آورد

در ايران منتشر  )در صورت گرفتن مجوز(ي رباب محب در چهار جلد مجموعه اشعار روبروتو بوالنيو با ترجمه
  .خواهد شد

  
 


