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 یآوات یپوپمصاحبه با 

 فازانو یجوز

  یفتوح یمهد برگردانِ

 

 به من غرامت بپردازند. دیکه باام کرده یاحساس سپر نیرا با ا یزندگ: یآوات یپوپ

: کدددارگردا   دیاداشددد ه یزنددددگ نی. چندددددیهسددد  یآواتددد یشدددما پدددوپ یولددد جددددا   -

 پدر. سنده ینو س ینولمنامهیف

. دو مشدد    یکددودکی در دوره ژهیددخواسدد  . بدده ومی شدد ریب یکمدد ی. ولددبلدده: یآواتدد یپددوپ

 نیددخجالددت و احسدداس ح.ددار . ا مشخصددا ند: دشددمی یاز ظدداهرم ناشدد دیداشدد   کدده شددا

احسداس  ددم  شدهیکردندد. مدن هممی دیدو ف.ددا  آرزو تول یکدارسداز  یدو با ه  ندو 

 من ه  بود. یاریاز بخ  نیدر ک  ا یام. ولداش ه قیتطب

 چه  یعنی -
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 کدده دارندددرا  یگرانددیداتدداه هسدد ند و ی در گوشدده ی خجددال اشددخا : یآواتدد یپددوپ

 . مدن احسداسکننددنگداه می دهنددمی شینمدا یزنددگی صدننه یرقصند و خدود را رومی

هددا نیای و مددن بددر کنددار بددودم. همدده به رنددد از مددن شیخددو شیکددردم کدده آنددا  در نمددامی

و بعددها  دمیدکده مدن د واندهروان ا ییایدپو ی  ندو شد که در من تلنبدار شدد یانسانای ماده

 از آ  اس فاده کردم.  یهادر ن.  داس ا 

 .تا یهال یف یبرا یزندگ یهاادداشتیخالصه بدل شدند به  و -

 را کدده یزیددکدده در آ  چ یگددردمی بدداز ییبدده جددا یسددازمی ل یفدد یوق دد :یآواتدد یپددوپ

 .یکنددمی تیددروا یم فدداوت یبندددا یسدد ا  را بددا پاو داای اوردهیددبدده دسددت نای خواسدد همی

بده خدود تنهدا فدرم  ییکن  کده دروغگدومدی کدرد  و درو  بده خدود اسدت. گمدا  جیگ نیا

کده  یان .دام. تدا زمدان اید هاسدت مندع  القد بیدفر کید نیداسدت. ا  یزنده ماندد  اصد

 تیدکدرد  اسدت. ح دا اگدر بعددها واقع یقابد  زنددگ اریبسد اتدتیح یبیخود را بفر یقادر

 .یمواجه شو یزندگ یو کمبودها جیغلبه و تو را مجبور کند تا با ن ا

 اس ار ه  جزو کمبودها بود  ایآ

 یکن  کده از برخددمدی ا  درا  یاسدت مدن نبدردمش ولدد عیکده شددا همدانطور: یآواتد یپدوپ

اسدت. و در  کیدمانندد مددال المپ نماگریسد کید یخوش  آمده. چدو  در روندد کدار زهایچ

 ن.طه.......)م ث( کی

 ن.طه چه  کی در -
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را بدده زبددا  ام یسپاسددگزار یاز خددواس سددخنران شیبددوده کدده پدد ییهددادوره: یآواتدد یپددوپ

ی تجربددهام کدده برنددده نشددده ییهددازهیجاصددنبت از  در یآمدداده کددن . بدده هددر رو یسددیانگل

 کننده مربوط بود به گلد  گالس.دلسرد

 دلسرد کننده  چرا -

رقابددت پددنج ی مف خددر بدده ورود بدده  رصدده "سدداقدو " ل یفدد 1998سددال  در: یآواتدد یپددوپ

بده  یبدرو دیدکندد. بامی ملمدوس تیداسدت کده اسد ار را براای تجربه نیشد. ا نهایینامزد 

. مدن هد  بدا بدرادرم یاگدر برندده شدو ییو چده بگدو یآموزندد چده کندمی آزمو  و به تدو

شدد.   یگف ده بودندد کده مدا برندده خدواه مداهدا( آنجدا بدودم و بده ل یفی کنندههی)ته ویآن ون

 دمیکده شدن یندام یبلندد شدد  ولد یصننه گف ند: برنده...... من آمداده بدودم بدرا یرو یوق 

در  ادهیدپ یبدا پدا خوردهو ش سدت داندهیمن ظدره. مدا نوم ریدغ زیدچ کیدبدود.  گرینام د کی

 دیترسددمیچددو   دیددخوابم کنددار ویدد. آن ون یلددوس آنجلددس بازگشدد هددای ابا یدل شددب از خ

 من خودم را ب ش .

 

 د یآدم حسود کیشما  ایآ -
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و   یحسدود باشد قددرنیدا یتدوانمی پرسدند: چطدورمی . گهگداه از مدناریبسد :یآواتد یپوپ

 سد ندیکده حسدود ن یاشخاصد د ینباشد دیدتوانمی یده : شدما چطدورمدی پاسخ شهیمن هم

 مددن یکننددد. ولددمی کدده یکسدد یبددرا زیددکننددد و نمی از آنچدده کدده دارنددد تیاحسدداس ر ددا

بسدازم. مدن اسد عداد سداخ نش را ام یزنددگ ل یفد قدادر نخدواه  بدود و آخر  ه  رمیممی

 سد ندیکده حسدود ن ییهداآدم شدع آ  ن وانس   از آ  اسد فاده کدن . ح دا بده  یرا داش   ول

 تیر دداهددا انددد و بدده آ کدده انجددام داده ییبددایکددار ز ز  شددع  ناشددی اکن مددی حسدداد 

 را خدددوس یسدددال دارم و زنددددگ 78.  یگدددومی صدددراحترا در کمدددال  نیدددبخشدددد. امی

 دان .می را زیهمه چ وشناس  می

 .دیکنمی  یرا توص یجدّ یآدم نارا  کی دیدار شما -

  یهدال یف یچدو  وق دام را نسداخ هام یزنددگ ل یدارد. مدن هرگدز فد تیدواقع :یآواتد یپوپ

گددگرگاه کدده از آ   کیددو  اب یددمی افددت در آ ی لنظدده کیدد شددهیکن  هممددی ینیرا بددازب

بازتداس آ  ها داسد ا  نیداز ا کیدهدر  اسدت. ن.ص نبدودهیوقدت بد چیو هد دیآیخوش  نم

 تنمد  اید یو آنچده کده زنددگهدا د آ  زما و م دام است کده مدن در آ  لنظده بدوده یزیچ

ثال  مدن ب شدد. مد رو یدزمانده خدود را ب یتواندد از حدال و هدوایاز ما نم کی چیکردم. همی

همده  نیدبدا اام شدرکت ن درده 68سدال  ییجندبش دانشدجو ا یدکردم هرگز در جرمی گما 

نما یآ  زمددا  قطعددا  بددا سدد ن یبمددی انددد. حددال کددها یآ  جرهددای ل یآ  زمددان  فهددای ل یف

 خوس تا ن رده.

 چرا ن رده  -
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 اریو بسدد د یددقابدد  د ریددغ نیانگیددآ  دوره بدده رددور مهددای ل یچددو  ف :یآواتدد یپددوپ

و   یکدددرد جدددادیو مدددردم ا نمایسددد ا یدددم یمدددا شددد افها . در آ  سدددالزنددددیآمکیتنر

 ا یدد. مددردم در م یبددود کدده مددا از انجددام آ  خوشددنال هدد  بددود نیدداز همدده اتر ین ردنبدداور

 . یشا  کردتی: اذ ی گفمی و  یشدند و ما خوشنال بودمی خارج نمایاز س ل یف

اندد کده شدما را بودههدا آ  اید دیداکرده یدور نماگرا یاز سد شدهیکده هم دیداشما بوده ایآ -

 اند دور نگاه داش ه شهیهم

بدده حسدداس  نمایمددزاح  و سددربار در  ددال  سدد کیددخددودم را  شددهیهم مددن :یآواتدد یپددوپ

 ییهدال یفام خواسد همی بدوده کده  یداسدنوس مدن هد  دخ یرف ار کمد ا یم نیام. در اآورده

 بده رم د دو   دواین مدن و همسدرم یدهدد. وق دینم ایقا دده چیبده هد ی یبسازم که اهم

. در  یبددود یو برتولددوچ ویددبللوکّ  ینیپددازول ا یددموراو همددا یرا مها مدددام شددب  یشدددمی

هدر چده را  یردور کیدآ  جهدا  شدده بدودم کده مثد   یو اغدوا ف هین.طده آن.ددر شد کی

 نیهددا. بدده همددنسددخه بدددل از آ  کیددشدددم می کددردم و داشدد  می گف نددد ت ددرارمیهددا آ 

 صرفنظر کردم. ها خارر از معاشر  با آ 

 .ینیفلل  ویفدر قیرف دیدر  وض شد و -

را بده مدن نشدا   (1990« )مداه یآوا»در حدال افدول بدود شدناخ  .  یرا وق د او :یآواتد یپوپ

 نیکدده خددود  هدد  در آ  حاددور نداشددت. آخددر یخصوصدد یلددیخ شینمددا کیددداد  در 

  ّدایهمده هندوز نگدرا  بدود. جول نید. بدا ایر کسدبدود و نده هد یندیاو فلل یبود. ولد لمشیف

گفدت بلده می بده او وداد مدی بده تلفدن پاسدخ رلدبیهسدت ز ادمیده  بدا مدا بدود و  نایسما

را  انددهیمخف ل یفدد کیددسدداخت  شددنهادیروز مددن بدده او پ کیدد. دندددی. خنددیددآمی خوشددش
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.  یکنمددی ا و ناغافدد  بدده جهددا   ر دده  یکنمددی یلمبددرداریف انددهیدادم. بدده او گفدد  : مخف

 شد. ماریاف اد و او ب قیبه تعو زیبعد آ  چ

 د یدار ینیاز پازولای نشدهمنش ری خارره -

اول کندار   ید. مدرا گگاشد ند در رد یداشد  یخصوصد شینمدا کیدهد   آنجدا :یآوات یپوپ

 ادمیددقشددنب باشددد.  دوارمیددکددرد: اممی مددادر  کدده دسددت مددرا در دسددت گرفددت و ت ددرار

 را (1975) «سددودومدر روز  سددتیصددد و ب ایددسددالو »ا  در خاندده  یداشدد  یق ددو دیددآمی

و  مددادر  یبددود ندیبار و ناخوشدداغددره در آ  داسدد ا  وحشددتکدده  یدر حددال  ینوشدد می

 بادمجا     یخورمی : پائولو امشب چهدندیپرسمی آمدند ومی ا خواهرزاده

 تا  بد شروع شد لوچو دالّا رفاقت با -

ز را کشدد  کددرده اجدد ی.یموسدد ی سددیبددا بانددد دک ددر د یمددن در کددودک خددب :یآواتدد یپددوپ

 را خراس کرد. زیاو همه چ ینواز بزرگ شوم. ولنتیکالر کیخواس   می بودم و

 ف.ط با نواخ ن  ابد -

. اف  ید القده و اسد عداد را در ا یدتفداو  م دمیندواخ ن او را شدن ی. وق د.دا یدق :یآوات یپوپ

قطعده  کیدندواخ ن  یکدردم بدرامی بدود و مدن نده. مدن روزهدا صدر  ی.یموسی دلداده او

 نیددکددن . ا شیگددرف   رهددا  یسددا  تصددم نینواخددت. بدددمی روز آ  را کیدداو پددس از  یولدد

 ییایدرو چینخدواه  توانسدت هد گدرید کدهبود که مرا ررد کدرد و مدن ف در کدردم  ی.یموس

 کردم.می را بارور کن  و اش باه

 .رفت دوبارهل اوص کیاز  فراترشما و دالّا ی بعد  رابطه یول -
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کدرد و می صددا ندوی. درسدت اسدت. او مدرا پوپ یبدا هد  دوسدت شدد یلیخ ما :یآوات یپوپ

 بدا هد  حدر  زیآممدا از آ  سدن مخدارره سدا یکلای زد تدا بپرسدد: رف دهمدی زندبها شب

از مدن  شیدر ارتبداط بدا بددنش بد یخوشدبخت بدود ولد شدهیمکن  او همدی . گمدا  یزدمی

سددرانجام  یکددرد ولددمی  یددعرت عددتیربی "بنددداز و در رو". خددود را دیکشددمی رنددج

 بود. یرا ا  ال بدهد. مرد بزرگ تیمندود نیتوانست ا

 د یب ن دیو خواس ه باش دیانجام نداده باش نمایهست که در س یکار -

 کیدام. نسداخ ه یانیبدا ماسد رو یلمدیاسدت کده ف نیدحسدر  مدن ا نیبزرگ ر :یآوات یپوپ

 یداشد  ازیدن یرمدردیاز مرگش مدرا بده صدبنانه د دو  کدرد و گفدت: اگدر بده پ شیسال پ

 من حساس کن. فرصت نشد. یرو

 ظاهر شده است. یک  با شما در مجامع  موم یلیخ  وایشما ن همسر -

و تنهدا  ن یبمدی چشدمان  یجلدوگدرا اسدت. مدن تمدام  مدر او را درو  یزن او :یآوات یپوپ

تواندد از مدن صدنبت کندد.  می دانددمی را زیدکده همده چ یاست در جها  کده در حدال یزن

او  بددتیچددو  غ رمیدداز او بم شیشدد رگزارم کدده او را کنددار خددودم دارم. دوسددت دارم پدد

فددروخ   مددرا شددناخت. مددن می زده خیدد ییغددگا مددن مددواد یاسددت. وق دد ریناپددگتنم   یبددرا

 یایددجول یآلفددا روم ددو کیددبددودم و  ندددوسیو قابدد  ا  مدداد شددرکت ف یجددد ریمددد کیدد

گدورکن بدودم. مدن او  کیددر  مد   ی. ولدسیکدت مدارف فداچ کیدداش   و  کیرنب م ال

 یا  خددود را بدده آدمددییبدداین ددردم بل دده تمددامش کددردم و سددرانجام او بددا آ  ز یرا همراهدد

 مانند من سپرد.

 ست یمث  من چ ی ی دییگومی که نیاز ا ا منظورت -
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خوشدد     یزیددمددرد زشددت. مددن هرگددز از ف کیدد یعنددی.  ییرا بگددو تیددواقع :یآواتدد یپددوپ

 یلددیمددرا خ نیددو ا یندددار یدواریددام یجددا چیهدد یشددومی زشددت زاده یچددو  وق دد امدددهین

 جبرا  کن . ییرا با ترفندها ییبایآزرد. من مجبور شدم  دم زمی

 ز یچه چ مثال  -

سدودا  یکامپدار سدتیبامی .گدرید یزهدایداشد   بده چ ازیدشدد  ن ریدلپدگ یبرا :یآوات یپوپ

کده ای ییبدایز ینشدا  دهد . ولد خ دهیخدودم را فره سدتیبامی بنوش  تا تدو دل بدرو شدوم.

و خددو   تیبدده حساسدد یازیددن گددریاسددت. چددو  بددا آ  د یگددرید زیددکن  چمددی مددن ف ددر

 کید  یملدود کیدکشداند. می ایداسدت کده تدو را بده رو ی. مانند ک دابستیمعاشر  بود  ن

 ا  داشت.که پدرم در مغازه ییهامث  هما  دیشا  یاثر هنر

 فرو  بود  درست است  .هیشما    پدر -

 راهددا بددرو و ز جددگاس و تددو دل. هدد  بددود بددایفرو  کدده ز.ددهیف.ددط    ندده :یآواتدد یپددوپ

ی مغددازه سینونیماشدد یوق دد کدده خددتیانگمی حسدداد  مددادرم را بددر یلددیخندانددد و خمی

و مدادرم  کیدکاتول اریا  بدود او را شدناخ ه بدود. پددرم اصدال ا  بدوربوا و بسدیفروشد.هی  

 شددهیهمها  شددنبهیمددا  ایدددر بولونام خاندده دربددود.  سددتیالیو سوس ییروسدد اای از خددانواده

 . یو پپونه داش  1لوید  کام هیشب یکم ییفاا

 د یهس  یمنؤشما آدم م ایآ خواس   بدان می لو ید  کام دی! گف جخ -

همددا   یرفددت و رومی . همددانطور کدده مددادرمسددایکلروم مددی هددر شددب مددن :یآواتدد یپددوپ

خددواه  باشددد. می بدداور داشددت و مددن از خدددا دیددجاو ی. او بدده زندددگن ینشددمی او یصددندل

سددت  اگددر منطددق بددا کبددر ا یاف نیدد سددتین یدادندد مددا یاسددت کدده ا نیدددان  امددی آنچدده مددن
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کده مدرا اغدوا کندد تدا مدثال   ن خلدق کد یزیددارم چ ازیدا آ  مخالفت ن ندد. مدن نب ار یبس

 کن  کم   کند. می به مرگ ف ر یوق 

 د یکنمی به مرگ ف ر ادیز و -

 یزید. گرچده مدرگ چزدیدخمی مدرگ از خدواس بدری مث  مدن بدا انگداره یآدم :یآوات یپوپ

 اننددی  هایینشدانهاسدت کده  نیددان  امدی . آنچدهتیدنهایمثد  ب ست یدان  چیست که نما

 تیدد. پاهانندددیبمی . چشددمانت کم ددریآمددوزی. نمیکنددمی  .بگددرد یسددالگ 78در سددن کدده 

بددا  یدار  یددم یلددیو خ یشددومی . بچّددهدمراقددب تددو باشدد یکسدد یدار  یدددونددد. ممی کم ددر

 .یکن یآش  زهایچ

 ست یچ دیاکرده یبا آ  آش  آنچه -

 ریددبدده مددن هددزار ل 1956در سددال   یدوسددت بدده نددام اسدد فانو پددااتزول کیدد :یآواتدد یپددوپ

دانسدد   کدده آ  قددرض را دارم و هرگددز آ  را ادا ن ددردم. دو می  مددری قددرض داد. همدده

 کیددو گگاشد   در  دمیدخرها از پدول آ  سدال ریدشدناس هددزار لس ه کیدندزد  شیسدال پد

و گهگداه بدا شدرم آ  را بده  دبدوماندده  ادمید شدهیفرسد ادم بده او نوشد   هم شیپاکت و برا

را سددر  یزندددگ زیددکدده هددر چ نیددکشدد  از ایخجالددت نم گددریحدداا د یآوردم. ولددمددی ادیدد

 بگگارم. شیجا

 

  2017مارس  4
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 ها: پانوشت

 نددویجووانی نوشدد ه شددهردار یپپونددهبددا  ماجراهددایشو  لوید  کددام یهددامجمو دده ک اس (1

ت.ابدد  مددگهب بددا  لفظددی ایددن دو رفیددق حددول  هایلها و جدددبدده داسدد ا  یگوارسدد 

 پردازند.می س یکمون


