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 شاعر ِ واژگان ِ آزاد

 
دریافت کرد اما در  Julian de Casalی ادبی  جایزه 1989( کوبا. به سال Colónدر شهر کولون ) 1953متولد 

 1990ی گذشته با فیدل کاسترو اختالف پیدا کرد. دلیل آن امضای مانیفست با نام ده روشنفکر در می  ی نود سده دهه
بود. در مانیفست درخواست گفتمانی سراسری  Criterio Alternativoبود. آن زمان دبیر سازمان حقوق بشر 

زادی زندانیان عقیدتی و پایان دادن به امتیازات برای اعضای حزب ی آزادی بیان، انجمن و مهاجرت، آ درباره
که دو سال پیش به او جایزه داده  –از اتحادیه سراسری نویسندگان و هنرمندان کوبا  1991کمونیست شده بود. سال 

زمان نه گفتن ی ترس و سکوت باید به سر آید.  اخراج شد. او به مبارزه برای آزادی بیان ادامه داد. "زمانه -بود 
برای سرنگونی و   رسیده است". پس از آن همراه با امضاکنندگان مانیفست دستگیر شد. به اتهام شرکت در فعالیت

ی جهانی شعر روتردام  ی جشنواره جایزه 1993عضویت در گروه غیرقانونی به دوسال زندان محکوم شد. سال 
 رید سکونت گزید.  ی خروج یافت و در ماد اجازه 1994دریافت کرد و سال 
 Mientras la espera el agua ،1986 - Afuera está lloviendo ،1987 از جمله کارهاش: 

 ی ملی ادبیات دریافت کرد.  جایزه Hijas de Evaبرای  1989سال 
اش را به  ساله 11و  16اش ریختند و او چند تن از دوستان و دو فرزند  شبه نظامیان به خانه 1991نوامبر  21در 

 به دادگاه برده شد و به دو سال زندان محکوم شد. دو سال زندان را در زندان 1991نوامبر  27زندان بردند. در 
 گذراند.  Combinado del Surمعروف 

 ش، وادارش کردند یکی از دفترهای شعرش را برگ برگ از هم جدا کرده و بخورد.  به همان شب دستگیری
 
 

 تماس
آید روزی  کار ِ ماریولین بونسترا: تماس فیزیکی ممنوع بود. یادم می ؛/ به زندگی نیاز دارم Bele Belaاز فیلم مستند 

ام  ام را گرفت برای گذاشتن روی برگه، از احساس ِ دستی روی دست که آمدند تا اثر انگشت بگیرند. وقتی افسر دست
 چنان احساساتی شدم که نزدیک بود بیفتم. 

 
 مادر

 
 هاش، مادرم حکومت بود و قانون

 زیر ستم، پدرم جماعت ِ
 فرمان فرمان بود

 و من کودکی بودم به تمرین
 ها و نِی. ی رگ برای آینده

 همه چیزی قوی بود و روشن:
 فرمان ببر و دهان ببند.

 بکوش تا بُز ِ گر ِ گله نباشی. 



 El ángel agotado ،1991از     
 

 گر پرتاب
 

 کنم سوی گوش ِ کر. سنگ پرتاب می
 گوش ِ خونین این جهان.

 کند. کروی که پشت می جهان ِ
 اند. ها که از هزارتو برآمده و گم شده نقشه

 ام من. ی پارک کنم: زن ِ دیوانه سنگ پرتاب می
 ام که بر تپه آرمیده. ترین دیوانه
 ی پرشور ِ النور ریگبی هستم. ترانه

 میرند ام از همه که به تنهایی می چینی گل
 بی رفتن به تونل.

 .دهم به پرتاب سنگ ادامه می
 دهم.  ام و ادامه می خسته

 شرم ی بی زن ِ دیوانه
 ی بی دندان ِ تهوع بر لب دارد. خنده که لب
 کند. اش را پشت و رو می کیف

 ریزد.   همه چیز فراموش شده دانه دانه از آن بیرون می
 گویم منتظرم بماند. ش می به

 ی مرگ نیست این لحظه
 های پژمرده.  شقایقی  در سایه

 El ángel agotado ،1991از     
 

 نامه وصیت
 

 مادرم از راه رسید،
 شراب پاشید بر درگاه ِ در.

 اش دیدم
 خندم. هنوز می

 گویم سودی ندارد. می
 در خاموشی.
 دستان مادرم

 هام. اند در لباس بیش از سی سال ظرافت پنهان کرده
 کنم. اکنون رهاش می

 به شتاب.
 ام دهند. خواهند نجات می
 سودی ندارد.گویم  می

 در خاموشی.
 ماند. آید، رهگذر است، نمی جا می هرکسی که این
 جا بیاید، رهگذر است. هرکسی که این

 مادرم، شاهد سرسخت ِ ستیزم با مرگ. 
 

 گویم سودی ندارد. می
 در خاموشی.

 Balade de la sangre ،1996از 
 
 
 
 



 دختر 

 توانم وابگذارم عشق تنها چیزی است که می
 نفرت،و اندکی 

 سرزمینی از کپک و ریشه،
 شود، راهنمایی که در آن نوشته شده فاجعه چگونه آغاز می

 شود، از کجا، و چرا شادی به این نابرابری قسمت می
 که تر از همه این و مهم

 داری اش می چرا امید، امیدی که این همه دوست
 تواند بشود اگر که دوست بداری چه می

 نگیز است. ا و نفرت چرا این همه نفرت
 توانم بدهم به تو سنگ ِ گران نمی

 هایی با تیر و کمان و عروسک
 یا مادر ِ سپیدی نشسته بر صندلی تابی.

 توانم واگذارم برات خشم است، چیزی که می همه
 ی فشنگ، جست و جوی بی انتهای پوکه

 بی توازن در باال کشیدن از تپه،
 آواز دادن فانوس دریایی

 و شور ِ بلورین ِ تاب ناپذیر. 
 Balade de la sangre ،1996از 

 
 
 ی سپید، شام ِ آخر پنجشنبه 

 (1545-1475شام آخر، کار وینسنته خوان ماسیپ ) 

 

 هوا بوی بد ِ فاجعه دارد.

 کنم که از آن ِ من نیست.  با کارت بازی می

 ی مقدس. ام. راست. خانواده به سمت راست

 ام. ام. در خفه کردن ام. به پیرامون به دور ِ گردنچونان تنابی حلقه 

 همه دردآور است برام. است این همه. خدا. و این و سنگین

 آمیز. دردی ِ اغراق های انباشته از هم کنند با چهره ام می فلج

 شان.  رفتار وفادارانه



 بینم. های سیاه می شان لکه شان و سکوت به زیر نقاب روشن

 . هوا بوی سرگین دارد

 راند. شبات ِ جادوگران که حواس از تن می

 و بس دردناک است. خدا.

 کوبند بر ما. و ُمهر ِ پاسداران ِ پرشور آسمان می

 ی سحر. آورد از پس ِ سپیده هوا بوهای کارد می

 ر ِ داغهوا بوی ُجرم و جنحه دارد، بوی کودکی تنها، بوی خاکستری، خاکست

 ناک، نان ِ خیس ِ شام ِ آخر. هوای بوی شام دارد، بی انتها، اندوه

 فشارند. خدا. و می

 خراشد. کارد و چنگال، پوست را می

 آمیزد با شراب. از قطره قطره خون تو که می برند می وافر ت ِلذ

 زمان. های بی ها دارد، نام هوای بوی نام

 کنند. ا جاودان میه گویان صلح بر دریچه پیش

 ی مقدس راست من، جاودان، خانواده به سمت ِ

 ی پسری که من نبودم. جنگد بر سر بازمانده می

 خراشند، خدا.  و می

 اند آنان. و از خود بس راضی

 چرخد. تاس  همراه دارد به یاری بُهت. باد می

 بُرد امید را.  ش می تیزی

 گی دارد. هوا بوی زنگ زده

 بوی فاجعه.

    فریبم.  دانم که خود می کنم و می دانم، خدا، که بازی می و می

 

 

 داند.  ، شعر را تمرین ِ برزیستی میماریا النا کروز وارال

   

 
  
  


