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حرفهيمن

اميدوارم ميدانم/ خوب را آن كه سالهاست من و است نوشتن من حرفهي
بنويسم, ميتوانم كه آنچه ارزش دربارهي باشم: نشده سوءتفاهم دچار كه
بـه شـروع وقتي است/ من حرفهي نوشتن, كه ميدانم فقط نميدانم/ هيچ
در و مـيدهد دست مـن به فوقالعادهاي آرامش احساس ميكنم, نوشتن
ابـزاري از مـيشناسم: خـوب بسـيار را آن انگـار كه ميكنم سير فضايي
دستهـايم در مـحكم و است صـميمي و آشـنا من با كه ميكنم استفاده
بـيگانهاي زبـان گر ا دهم, انجام ديگري هركار گر ا ميكنم/ احساسشان
تBش يا تندنويسي, يا جغرافي يا بگيرم ياد تاريخ كنم تBش گر ا بخوانم,
خود از مدام و ميبرم رنج كنم, سفر يا و ببافم بافتني يا كنم سخنراني كنم
نـظرم بـه هـمواره مـيدهند/ انجام را كارها اين چهطور ديگران ميپرسم
و ديگـران آشـناي كه كار اين انجام براي درستي طريقهي بايد كه ميآيد
كـروكـور كـه ميآيد نظرم به و باشد/ داشته وجود است من براي ناآشنا
هرگز مينويسم, كه وقتي اما ميشوم/ تهوع حالت دچار درون, در و هستم
نـويسندگان ديگر استفادهي مورد كه بهتري شيوهي شايد كه نميكنم فكر
چـه ديگـر نويسندگان كه نيست مهم Mاص برايم باشد/ داشته وجود است
كنم تBش گر ا بنويسم/ داستان ميتوانم فقط من, كه باشيم متوجه ميكنند/
خراب نسبتا بنويسم, روزنامهاي براي سفارشي مطلبي يا انتقادي مقالهاي
از خارج زحمت, به بايد مينويسم, كه را آنچه بنابراين درميآيد/ آب از
يا بيگانه زبان يك مطالعهي از بهتر كمي را كار اين بگردم/ دنبالش وجودم
اينكه از نگرانم هميشه و بهتر كمي فقط اما دهم/ انجام ميتوانم سخنراني
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رفـتهام كش آنجا و اينجا از يا و گرفتهام وام به كه كلماتي با را ديگران
كه وقتي اما ميكنم/ احساس تبعيد در را خود و ميبرم رنج و دهم فريب
دوران از كه خيابانهايي در وطن; در هستم آدمي مثل مينويسم, داستان
مـن حرفهي اويند/ آِن از كه درختاني و ديوارها بين و ميشناسد كودكي
خود زندگي از كه موضوعاتي يا ابداعي موضوعاتي است/ داستان نوشتن
بـلكه فرهنگ, به نه كه موضوعاتي داستاناند هرحال به و ميآورم ياد به
تـا و است مـن حـرفهي اين ميشود/ مربوط تخيBت و خاطرات به فقط
بـا و خـوشحالم بسـيار حـرفه ايـن از داد/ خـواهـم ادامهاش عمر پايان
ايـن كـه فـهميدم پيش مدتها كرد/ نخواهم عوضش دنيا در هيچچيزي
تصور داشتم/ شك دربارهاش هنوز دهسالگي تا پنج بين است/ من حرفهي
يا كنم فتح اسب با را سرزمينهايي كنم; نقاشي كمي ميتوانم كه ميكردم
و فهميدم دهسالگي از پس ديگر اما كنم/ اختراع مهمي بسيار اتومبيلهاي
دارم/ را شعرها آن هنوز داشتم/ وا تBش به را خود شعر, و رمان با سپس
گذشت با اما كننده/ سرگرم نسبتا اما اشتباه; ابياتي با و بودند ناپخته اوليها
مـيسرودم/ ابلهانه و غمگين بيشتر اما ناپخته كمتر اشعاري كمكم زمان,
مـيكشيدم/ خـجالت نـاپختهام اشـعار از و نميدانستم را موضوع اين اما
و ميآمدند زيبا خيلي نظرم به ابلهانه, و خام نهچندان اشعار آن درحاليكه
بـه و مـيكند كشـفشان معروف شاعري روزي كه ميكردم فكر هميشه
و كلمات مينويسد/ من دربارهي بلند مقاeتي و ميسپاردشان چاپ دست
خـود درون تـماما را آنهـا و مـيكردم تـصور را مقاeت آن از جمBتي

1. fracchia

كه بودم شنيده برد/ خواهم را كيا>١ <فرا جايزهي كه ميكردم فكر مينوشتم/
را مـعروفي شـاعر هيچ كه جايي آن از است/ نويسندگان براي جايزه اين
را آنهـا كنم, چاپ كتاب بهصورت را اشعارم نميتوانستم و نميشناختم
صفحهي روي كوچك گل يك و ميكردم بازنويسي دفترچهاي در خوب

برايـم شعر سرودن ميكردم/ تنظيم را همهچيز و فهرست و ميكشيدم اول
بودم شده متوجه ميسرودم/ روز در شعر يك تقريبا بود/ شده راحت خيلي

1. Pascoli 2. Gozzano 3. Corazini 4. D’Annunzio

و گوتزانو>٢ > يا <پاسكولي>١ اشعار است كافي ندارم, نوشتن حال وقتي كه
شـيوهي به شعرهايم اما بيايم/ حال سر زود تا بخوانم را <كوراتزيني>٣ يا
وقـتي هـم آخـر سـر و درمـيآمد/ كـوراتـزيني يـا گوتزانو يا پاسكولي
عمر تمام كه نميكردم فكر اما شد/ او شيوهي شبيه شناختم, را <دانونزيو>٤
يـا سـه سالها, آن در بنويسم/ رمان ميخواستم زود يا دير بنويسم/ شعر

5. Marion o la zingarella 6. Molly e Dolly 7. una donna

و بـود كولي>٥ دختر يا <ماريون اسمش آنها از يكي نوشتم/ رمان چهار
ديگر يكي و داشت را iپليسي و jخندهدار دولي>٦ و <مولي عنوان ديگري
شوهرش كه زني داستان شخص: دوم دانونزيو, شيوهي jبه بود زن>٧ <يك
و iبود آن در هم سياهپوستي آشپز كه هست يادم و است/ كرده ترك را او
دخـتران از وحشتناك داستاني با پيچيده و طوeني بسيار ديگر يكي بعد
را آن ميترسيدم بودم خانه در تنها كه موقعي حتي كالسكهها/ و شده ربوده
جملهاي آن در كه ميآيد يادم فقط نميآيد/ يادم به آن از چيزي بنويسم/
گفت: <او گرفت: گريهام نوشتم, را آن وقتي و داشتم دوستش خيلي كه بود
بـه بود مهم بسيار كه جمله اين با كتاب فصل ميرود/> سفر به Bايزاب آه!
امـا بـود/ Bايـزابـ عـاشق مـيگفت, را آن كه مردي چون ميرسيد/ پايان
بـهيـاد مرد آن از چيزي بود/ نكرده اعتراف خودش به هنوز نميدانست/
بلند موهاي Bايزاب و داشت قرمزي ريش مرد, آن كه ميآيد نظرم به ندارم/
مـدتهاي كه ميدانم نميدانم/ ديگري چيز eجوردين/ انعكاسي با سياه
از مـيكردم, تكـرار را مـيرود> سـفر به Bايزاب <آه! جملهي: وقتي مديد,
در پـاورقي رمان يك در كه هم را ديگري جملهي ميلرزيد/ بدنم شادي
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1. Stampa 2. Gilone 3. Carola Prosperi 4. Nick Carter

چنين جمله آن ميكردم/ تكرار غالبا بودم كرده پيدا <استامپا>١ روزنامهي
بـه رمـانهايم از امـا گذاشتهاي؟> كجا را بچهام جيلونه٢! قاتِل <اي بود:
بـخش خـوانـدنشان, دوبـاره با هميشه نبودم/ مطمئن شعرهايم اندازهي
ضـعيف را كـار همهي كه اشتباه چيزي ميكردم/ كشف آنها در را ضعيفي
و مدرن بين كمي هميشه ضمن در بود/ غيرممكن برايم تغييرش و ميكرد
در بيندازم/ جايش رمان در خوب نميشدم موفق و ميزدم لنگ كBسيك
هـم چندتا و فرانسه انقBب از فضايي و بود كالسكه و صومعه چند آنها
بـا كسـلكننده, بـورژواي خرده يك سروكلهي يكدفعه باتوم/ با پليس,
پـروسپهري>٣ eكـارو > كـتابهاي در كه گربههايي و خياطي چرخهاي
بين بود/ ناخوشايند صومعهها و كالسكهها كنار در كه ميزد بيرون هست
نوسان در كارتر>٤ <نيك داستانهاي و هوگو ويكتور و پروسپهري eكارو

5. Annie Vivanti 6. Divoratori

هـم ويوانـتي>٥ <آني از بكنم/ ميخواهم چهكار نميدانستم خوب بودم/
آدمـي بـه او كـه است جـملهاي <پـرخـورها>٦ در ميآمد/ خوشم خيلي
را جمله اين است> قهوهايرنگ <لباسم ميگويد: او به و مينويسد ناشناس
داشتم, دوست بسيار كه را جمBتي اين ميكردم/ تكرار خودم با مدتها هم
سـفر بـه Bجيلونه>,<ايـزابـ <قاتل ميكردم: زمزمه خودم با روز طول در

ميكردم/ شادي احساس بسيار و است> رنگ قهوهاي ميرود>,<لباسم
كـامل بـهنظر ميآمد/ خوشم بسيار اشعارم از بود/ آسان شعر سرودن
واقعي شاعراِن از شده منتشر واقعِي اشعار و آنها بين تفاوت ميرسيدند/
بخوانند, تا ميدادم برادرانم به را آنها وقتي چرا نميفهميدم نميفهميدم/ را
ميكردم فكر بگيرم/ ياد يوناني زبان كه است بهتر ميگفتند و ميزدند لبخند
به ميبايست ضمن در و نميآورند/ سردر شعر از چندان برادرانم شايد كه
رنـج بسـيار و بخوانـم تاريخ و رياضي eتين, يوناني, تا ميرفتم مدرسه

اشعارم سرودن با را روزها ميكردم/ احساس تبعيد در را خود و ميكشيدم
و نـميخوانـدم درس و مـيگذرانـدم دفـترچـه در كردنشان كنويس پا و
اما ميزد; زنگ ساعت ميگذاشتم/ صبح پنج روي را ساعت زنگ بنابراين
و نبود مطالعه براي فرصتي ديگر كه وقتي هفت, ساعت نميشدم/ بيدار من
خوشحال ميشدم/ بيدار ميپوشيدم, لباس مدرسه به رفتن براي ميبايست
همراه من با گناه و بينظمي از احساسي و وحشتناك ترسي هميشه نبودم/
و يـوناني تـاريخ, زنگ و ميخواندم تاريخ eتين, زنگ مدرسه, در بود/
شـعرهايم كـه ميكردم فكر مدتها و نميگرفتم ياد چيزي هم هيچوقت
و نـيستند زيـبا هم چندان كه داشت برم شك باره يك اما زيبايند/ بسيار
شد شروع دلتنگيام زور, به موضوعاتي كردن پيدا براي سرودنشان, براي
هـمهي و آوردهام در را ممكن موضوعات همهي ته كه ميآمد نظرم به و
و خوشبو سيم, نسيم, اسرار, افكار, بعيد, اميد, مثل: قافيههايي و كلمات
بنابراين نميكردم/ پيدا گفتن براي چيزي ديگر كردهام/ استفاده Mقب را آرزو
سنگين و سبك با را بعدازظهرها و شد شروع برايم سختي بسيار دورهي
نـميدادنـد مـن بـه خـوشايندي احسـاس هـيچ ديگـر كه كلماتي كردن
و گـناه احسـاس مـيشد مـدرسه به مربوط كه آنجايي تا و ميگذراندم
گـرفتهام/ اشتباه را حرفهام كه نميرسيد فكرم به هرگز ميكردم/ شرمندگي
چنين اين روزهايم باره يك چرا نميفهميدم فقط داشتم/ دوست را نوشتن

ميشدند/ كلمات از تهي و بيبار
شش يا پنج كوتاِه داستان بود/ داستان يك نوشتم, كه جديي چيز اولين
بـعد وقتي و رسيد فكرم به معجزهاي مثل باره يك يكشب كه صفحهاي
جديي چيز اولين كه ميكردم فكر بودم/ مبهوت و گيج خسته, بخوابم, رفتم
به ديگر كالسكهها, و دختران با رمانها و اشعار نوشتهام/ eحا تا كه است
رفـته دست از هـميشه براي دوراني به مربوط ميآمدند/ دور خيلي نظرم
ايـن در ديگـر/ سالي و سن از خندهآور و سادهلوح مخلوقاتي ميشدند;
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ريشقـرمز, مـرد و Bايـزابـ داشت/ وجـود شـخصيت چند جديد داستان
آنـان بـا رابـطه در كـه كلماتي و جمBت از خارج من نبودند/ شخصيت
بودم, گرفته وام به ارادهام از خارج و تصادفي بهطور و بودم كرده استفاده
استفاده مورد آنان براي كه را جمBتي و كلمات نميدانستم/ آنان از چيزي
كـيسهاي كـه انگار بودم: آورده دست به تصادفي طور به بودم, داده قرار
را ديگر چيزي يا سياه آشپز يك ريش, يك تصادفي طور به و باشم داشته
اين نبود/ بازي ديگر بار, اين اما باشم/ كشيده بيرون بود استفاده قابل كه
ابداع نبود ممكن كردنشان عوض برايم كه نامهايي با شخصيتهايي بار
از مـجموعهاي و كنم عوض نميتوانستم را آنها از هيچكدام بودم: كرده
روز تـا آنـان زندگي كه ميدانستم ميدانستم/ آنان دربارهي خصوصيات
نميكردم, صحبت آن از داستان در گر ا حتي است/ بوده چگونه من داستان
ماه از و پل از و خانه از را همهچيز و نداشت/ ضرورت كه بود دليل اين به
eتـين, دروس در و بـودم هـفدهسـاله آنوقت ميدانستم/ رودخانه از و
خـيلي فهميدم را موضوع اين وقتي بودم/ شده مردود رياضيات و يوناني
خـجالت كـمتر كمي بودم, نوشته را داستان ديگر كه eحا اما كردم/ گريه
و بـود بـاز بـاغ بـه رو پـنجره تـابستاني/ شـبي بود/ تابستان ميكشيدم/
كـاغذ روي را داسـتانم مـيچرخـيدند/ چـراغ گـرد تيرهرنگ پروانههاي
عمرم تمام در كه ميكردم شادي احساس آنقدر و بودم نوشته شطرنجي

1. Maurizio 2. Anna 3. Villi

<مائوريتزيو>١ اسمش مرد, بودم/ كلمات و افكار از سرشار و بودم نكرده
و ماه پل, داستان, آن در و <eويلي>٣ بچه, اسم و <آنا>٢ زن, اسم و بود
خـوب نه زن و مرد و داشتند/ وجود من در چيزها اين بود/ هم رودخانه
كـه ميآمد نظرم به آنوقت و تيرهروز كمي و خندهدار اما بد/ نه و بودند
مجموعا باشند/ چنين اين بايد هميشه كتاب, درون آدمهاي كردهام كشف
نـظرم به ميكردم نگاهش كه هرجانب از داستان آن تيرهروز/ و خندهدار

مناسب لحظهي در و موقع به همهچيز نداشت/ اشتباهي هيچ ميآمد/ زيبا
بنويسم/ داستان ميليونها ميتوانم كه ميآمد نظرم به ديگر ميافتاد/ اتفاق

و زيـبا بـرخـيها نـوشتم/ تـعدادي مـاه دو يكي مدت طي درواقع و
مـينويسد جـدي چـيزي كسي وقتي كه كردم كشف آنوقت نه/ برخيها
نميتوانـد كسي نشود/ خسته كسي گر ا است بدي عBمت ميشود/ خسته
مـعلقزدنهاي مـثل بـنويسد/ سـرسري را جدي چيزي كه باشد اميدوار
كسي رسيد/ توفيق به مختصر چيزي با نميشود دست/ يك با فقط جانانه
آن در گردن تا و ميگذارد آن درون به پا مينويسد, جدي چيزي كه وقتي
نـاآرام را درونش كـه است شـديدي احسـاسات داراي گر ا فروميرود/و
خيلي يا است شاد خيلي ـ دنيوي اصطBح به هردليلي به ــ گر ا ميكند,
آنوقت نـدارنـد, مـينويسد دارد كه چيزي آن به ربطي Mاص اينها و ناشاد,
هراحسـاس واقع به باشد, زندگي شايستهي و معتبر گر ا مينويسد, كه هرچه
يا شادي كه باشد اميدوار نميتواند او است/ رفته خواب به او در ديگري
دور هـمهچـيز كـند/ حـفظ وتروتازه نخورده دست را عزيزش ناشادياش
غمي و شادي هيچ ميماند/ تنها نوشتهاش با او و ميرود بين از و ميشود
نه نباشد/ نوشتهاش به وابسته شدت به كه باشد داشته وجود او در نميتواند
براي اتفاقي چنين گر ا و است چيزي به متعلق او نه و دارد تعلق او به چيزي

نميخورد/ درد هيچ به نوشتهاش كه است اين عBمت بنابراين نيفتد, او
تـقريبا كه دورهاي نوشتم/ كوتاهي داستانهاي مدتي, براي هرحال به
كـه بـودم كـرده كشـف كـه آنجـايي از انـجاميد/ طـول بـه سـال شش
كافي شخصيت يك داشتن كه ميآمد نظرم به دارند, وجود شخصيتهايي
شـخصيتها شكـار بـه طـوري اين هميشه شود/ نوشته داستاني تا است
را چـهرهاي وقتي و ميكردم نگاه خيابان در و تراموا در را مردم ميرفتم/
داسـتاني و اخـBقي خصوصياتي پيرامونش مييافتم, داستان يك مناسب
پوشيدن لباس دربارهي خصوصياتي شكار به حتي ميكردم/ هم سر كوتاه


