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ناصر تقوایی

تقواییسال« ۱۳۶۵ناخداخورشید»راساخت،فیلمیکهبهگمانبسیاریبرتریناقتباسسینماییسینمایایرانبهشمارمیرود«.ناخداخورشید»تقواییاقتباسیازرمان«داشتنونداشتن»ارنست
همینگوی است .تسلط شگرف تقوایی بر ادبیات و البته اقتباس ،کارگردانی استادانه در کنار بازیهای درخشان و ...همه از امتیازهای این فیلم به شمار میروند«ناخدا خورشید» جایزه یوزپلنگ برنز
جشنواره مهم لوکارنو را هم از آن خود کرد.

«تیاسالیوت»شاعرومنتقدادبیوویراستارامریکایی-بریتانیاییبود.اوبانوشتنآثاریمثل«سرزمینهرز»و«چهارکوارتت»رهبر
شعرنوبهشمارمیرود.سبکبیانوقافیهپردازیاوجانیدوبارهبهشعروادبیاتانگلیسیبخشید.باانتشار«چهارکوارتت»اوبهعنوان
شاعر برتر انگلیسیزبان در زمان خود شناخته شد و در سال ۱۹۵۸نشان «مریت» و جایزه «نوبل ادبیات» را از آن خود کرد .آثار زیادی از
ایننویسندهبهفارسیترجمهشدهاستکهدرمیانآنهامیتوانبه«چهارکوارتت»ترجمه«مهردادصمدی»«،چهارشنبهخاکستری»
ترجمه«بیژنالهی»«،کوکتلپارتی»ترجم ه«نکیساشریفیان»«،سرزمینبیحاصل»باترجمه«جوادعالفچی»(نشرنیلوفر)اشارهکردو
همچنینترجم هدیگراینکتاببانام«سرزمینهرز»باترجم ه«بهمنشعلهور»توسطنشر«چشمه»بهچاپرسیدهاست .درزیرمصاحبه
جذاب و خواندنی «تی اس الیوت» با خبرنگار مجل هپاریس ریویو «دونالد هال» آورده شده است .این مصاحبه در سال ۱۹۵۹در خان ه یکی
از دوستان آقای الیوت ،خانم «لوئیس هنری کوئن» در نیویورک انجام شده است .کتابخان ه جذاب اتاق نشیمن شامل مجموعهای از آثار
نویسندگانمدرناست.کناردیوارنزدیکدرورودیطرحیازآقایالیوتآویزانشدهاست.عکسعروسیآقاوخانمالیوتدریکقاب
نقرهایرویمیزبهچشممیخورد.خانمکوئنوخانمالیوترویمبلدرانتهایاتاقنشیمننشستهانددرحالیکهآقایالیوتروبهروی
مصاحبهکنندهقراردارد.آقایالیوتخوببهنظرمیرسد،اوازایاالتمتحدهامریکادیدنکردهودرراهبازگشتبهلندنچندروزیرادر
ناسائواستراحتمیکند.اوکمیبرنزهشدهوچاقترازقبلبهنظرمیرسد.دراینمصاحبه«تیاسالیوت»بهسبکوسیاقخودبهعنوان
یکشاعر،تأثیردیگرنویسندگانبرآثارشوهمچنینروابطحرفهایاشبا«ازراپاوند»()Ezra Poundپرداختهاست.

آیا هر کدام از اشعار کوچک شما قسمتی از یک شعر
طوالنیتر است؟ دو شــعر کوچک هستند که مانند
«مردان توخالــی» ( )The Hollow Menصدا
میدهند.

آیا شخص خاصی شما را با شعرهای فرانسوی
آشــنا کرد؟ گمان میکنم که آن شخص «ایروینگ
بابیت» نباشد.

خیر ،او که آخرین نفر اســت! تنها شــعری که «بابیت»
همیشــه آن را تحســین میکرد مرثی ه «توماس ِگ ِری»
( )Gray’s Elegyبود که شعر بسیار خوبی است ،اما فکر
میکنم که این موضوع محدودیتهایی قطعی را از سوی
«بابیت» نشان میدهد ،خدایش بیامرزد .فکر میکنم قب ً
ال
اسم این منبع را منتشر کردهام .کتاب شعر فرانسوی «آرتور
سیمونز» (« )Arthur Symonsجنبش سمبولیست در
ادبیات» که من آن را در اتحادیــ ه هاروارد پیدا کردم .آن
روزها اتحادی ه هاروارد مکانی برای مالقات هم ه دانشجویان
بود .آنها یک کتابخان ه کوچک و خوب داشــتند ،شبیه
همه کتابخانههایی که اکنون در خانههای هاروارد یافت
میشود .من از یکی از نقل قولهای او خوشم آمد و به یک
کتابفروشی خارجی ،جایی در بوستون رفتم (هم اکنون
نام آن را فراموش کردهام و نمیدانم که هنوز دایر هست
مخصوص کتابهای فرانســوی ،آلمانی و دیگر
یا نه) که
ِ
کتابهای خارجی بود ،کتابهای «ال ُفرگ» و شــاعران
ی دانم چرا آن کتابفروشــی
دیگر را آنجــا پیداکردم .نم 
تعداد کمی کتاب ،از شاعرانی نظیر «ال ُفرگ» در انبارش
داشت .خدا میداند که این کتابها از چه زمانی در انبار
بودهاند ،نمیدانم اص ً
ال کسی تا آن زمان برای خرید آنها
آمده بود ه یا نه.

او در کمبریج زندگی میکرد و تعدادی از شعرهای من را
در مجله «هاروارد ادوکیت» دیده بود .او یک نامه خیلی
پر شور برای من نوشت و خیلی مرا خوشحال کرد ،کاش
هنوز نامهاش راداشتم .خیلی از او سپاسگزارم که این گونه
مرا تشویق کرده بود.

من متوجه شدم که «کنراد آیکن» شما و آثارتان
را به «پاوند» معرفی کرده است.

آیا اولین مالقــات خود را با «پاونــد» به یاد
میآورید؟

فکر میکنم ابتدا من با او تمــاس گرفتم و تأثیر خوبی بر

فکــر میکنم حــدود ا ً
چهاردهساله بودم که تحت
تأثیر کتاب «عمر خیام»
نوشته «فیتز جرالد» شروع
به نوشتنِ تعدادی رباعی
کردم با روشــی مشابه به
او ،که مضامینی غمانگیز،
ناامیدکننــده و کفرآمیز
داشتند .خوشبختانه کام ً
ال
این سبک را کنار گذاشتم،
تا حدی که امروز هیچ اثری
ن در آثارم نمیبینید
از آ 

زمانی که هنوز فارغالتحصیل نشــده بودید،
آیا از سلط ه شــاعران قدیمیتر آگاه بودید؟ امروزه
شاعران جوان به بلوغ «الیوت»« ،استیونز» و «پاوند»
مینویسند .آیا دوران حساس خود را در ادبیات به یاد
میآورید؟

آیا شــما و «کنراد آیکن» هنگامی که سردبیر
مجله «هاروارد ادوکیت» بودید ،درباره اشعارتان به
یکدیگر کمک میکردید؟

ما با هم دوست بودیم ولی گمان نمیکنم که اص ً
ال بر هم
تأثیری گذاشتهباشیم .وقتی نوبت نویسندگان خارجی
میشد او بیشتر مجذوب ایتالیاییها و اسپانیاییها بود و
من سراپا مجذوب فرانسویها بودم.
دوست دیگری داشتید که اشعار شما را بخواند و
به شما کمک کند؟

دوستان برادرم ،مردی به اسم «توماس ا ِچ» بود.
بله .یکی از
ِ

شــما در جایی ذکر کردهاید که «پاوند» شعر
«سرزمین بیحاصل» شما را از شعری بلندتر بیرون
کشید ه و به شکل کنونیاش درآورد ه است .آیا نقد او
بر اشعارتان در کل برایتان مفید بود؟ آیا او در شعرهای
دیگر هم حذفی انجام دادهاست؟

بله .در آن زمــان بله .او منتقدی شــگفتانگیز بود ،زیرا
سعی نمیکرد کسی را به تقلید از خودش وا دارد .او سعی
میکرد که بفهمد شما به دنبال چه هستید.
آیا تاکنون شــعر دوســتان خود را بازنویسی
کردهاید؟ برای مثال «ازرا پاوند»؟

مثال خاصی را به یاد نمیآورم .البته در بیست و پنج سال
اخیر پیشــنهادهای بیحد و حصری روی نوشــتههای
شاعران جوان دادهام.

آیا نســخه اصلی و کوتاه نشــده «سرزمین
بیحاصل» وجود دارد؟

از من نپرســید .این یکی از چیزهاییاســت که من هم
نمیدانم .یک رازِکشفنشده است .من آن شعر را به «جان
کوئین» فروختم و همچنین چون در امور مختلفی به من
محبت کردهبود تعدادی دفتر یادداشت از اشعار منتشر
نشــدهام را هم به او دادم و این آخرین باری بود که از آن
نوشتهها خبر داشتم .ســپس او ُمرد و آن نوشتهها هم به
فروش گذاشته نشدند.
«پاوند» چه چیزهایی را از «سرزمین بیحاصل»
حذف کرد؟ آیا از هم ه بخشها حذف کرد ه بود؟

شدن
بله ،از هم ه بخشها .یک بخش طوالنی دربار ه غرق ِ
کشتی داشــتم .نمیدانم چه ربطی به بخشهای دیگر
داشــت و فکر میکنم تا حــدی الهام گرفتــه از فصل
«دوزخ» دانته بود .بخش دیگری هم بود که
«اولیسِ ز» در
ِ
تقلیدی از اثر معروف «الکساندر پوپ»« ،یورش بر طره»
( )the Rape of the Lockبــود« .پاوند» گفت« :اینکه
کاری را بکنی که پیش از تو کسی آن را به خوبی انجامداده
بیفاید ه است .کار متفاوتی انجام بده!»
خیر ،به نظرم اشعارم در نسخ ه طوالنی آن پوچ و بیساختار
بودند.

من سؤال دیگری درباره شما و «پاوند» و حرفه
اولیه شما دارم .من در جایی خواندم که شما و «پاوند»
در اواخر جوانی تصمیم به نوشتن رباعی کردید ،زیرا به
اندازه کافی از سبک شعر نو دور شده بودید.

آیا با افرادی نظیر «هاردی» یا «رابینســون»
آشنا بودید؟

کمی با «رابینسون» آشنا بودم چون یک مقاله درباره او در
ماهنامه «آتالنتیک» مطالعه کردم که بعضی از اشعار او را
منتشــر کرده بود که به هیچ وجه با حس و حال و سلیقه
من جور در نمیآمد« .هاردی» در آن زمان زیاد به عنوان
شاعر شناخته نمیشد .بعضیها رمانهایش را میخواندند
اما شعرهایش برای نسل بعد از او پدیدار شد .در آن زمان
«ییتس» مشهور بود ،اما تازهکار بود .در آن زمان هیچ کسی
غیر از مردم دهه نودی که همه از شرابخواری یا خودکشی
مرده بودند ،وجود نداشت.

باید آن را دوست داشته باشی ».ولی خب واقعاً اینطور نبود.
کمی به نظرم تجملی ،از مد افتاده ،عاشقانه و تا حدودی
اسرارآمیز آمد .خیلی تحت تأثیر آن قرار نگرفتم .وقتی که
به دیدن «پاوند» رفتم خیلی آثارش را تحسین نمیکردم.
اما در حال حاضر به آثارش احتــرام میگذارم و مطمئن
هستم که در کارهای اخیرش اتفاقات بزرگی خواهد افتاد.

آیا این حذف کردن ساختار فکری و عقالنی شعر
را تغییر داد؟

به نظر من مزیتی بود که هیچ شاعر زندهای که من عالقه
خاصی به او داشــتم در امریکا و انگلستان وجود نداشت.
نمیدانم چگونه میشد اما فکر میکنم این امر میتوانست
مرا گیج کند.

فکر میکنم پیشنهاد «پاوند» بود.

آیا شــما قبــل از آنکه بدانیــد چه چیزی
میخواهید بنویسید ،فرم را انتخاب کردید؟

او گذاشتم« .پاوند» به من گفت« :اشــعارت را برای من
بفرســت ».و در جواب شعرهایم نوشــت« :این اشعار به
ی است که تاکنون دیدهام .بیا اینجا تا
ی ِهم ه چیزهای 
خوب 
درباره آنها با هم صحبت کنیم ».بعد هم به «هریت منرو»
( )Harriet Monroتحمیل کرد که برای اشعار من وقت
بگذارد و آنها را مطالعه کند.

در مقالهای درباره روزهای شما در «ادوکیت»،
در کتابی که به افتخار شــصتمین سالگرد تولدتان
چاپ شد« ،آیکن» یکی از نامههای قدیمی شما درباره
شعری از «پاوند» را منتشر کرد که شما آنها را از نظر
تکنیکی ناقص میدانســتید .چه زمانی نظر خود را
عوض کردید؟

کمی گستاخانه است .اشعار «پاوند» اولین بار توسط ناشر
مجل ه «هاروارد ادوکیت»« ،دابلیو.جی.تینکوم فرناندز» به
من معرفی شد که دوست صمیمی من و «کنراد آیکن» در
آن دوران بود .او گفت« :این اشعار دقیقاً مناسب توست،

دارد؟

بله ،مانند شــعر «مردان توخالی» این شــعر در اصل از
اشعاری جداگانه به وجود آمد .تا آنجایی که به یاد میآورم،
یک یا دو پیشنویس اولیه بخشهایی از «چهارشــنبه
خاکستری» در کامِرس و جاهای دیگر نوشته شدهاند .بعد
کمکم دیدم که آنها سلسلهوار هستند .ب ه نظر میرسد که
به این طریق ذهنمن به مدت یک سال کام ً
ال شاعرانه کار
کردهاست ،انجام کارهایی مجزا و دیدن اینکه میتوان
آنها را با هم یکی کرد ،تغییرشان داد و شعری از مجموعه
آنها بهوجود آورد.

یک سؤال کلی؛ چه نصیحتی درباره قوانین و یا نگرش
برای شــاعران جوان دارید که بتوانند به وسیله آن
کارشان را بهبود ببخشند؟

دوســت دارم درباره عادات نوشــتاری
شما بیشــتر بدانم .شــنیدم که شما
نوشــتههایتان را با ماشین
تحریر تایپ میکنید؟

ملینا حاجبی

بله« .آیکن» دوست سخاوتمندی بود .یک تابستان ،زمانی
که با «هارولد منرو» ( )Harold Monroو دیگران بیرون
رفته بود ،سعی کردهبود که تعدادی از اشعار من را در لندن
جا بیاندازد ،اما هیچکس به فکر انتشار آنها نیافتاد .او آنها
را به من بازگرداند .بعدها ،فکر میکنم در سال  ،۱۹۱۴در
تابستانی که هر دوی ما در لندن بودیم به من گفت« :پیش
پاوند برو و شعرهایت را نشــانش بده ».او فکر میکرد که
ممکن است «پاوند» از اشعار من خوشش بیاید« .آیکن»
آنها را دوستداشــت و فکر میکرد که با اشعار خودش
خیلی تفاوت دارد.

آه ،آنها طرحهای اولیه بودند ،مربوط به دوران دور .آنها
دورهای منتشر شدند نه در مجموعه اشعار من .نمیخواهم
یک چیز را دوبار در یک کتاب تکرار کنید.

به نظر میرسد که شــما معموالً شعرها را در
چند بخش مینوشــتید .آیا آنها اشعاری جداگانه
بودند؟ بهویژه منظورم شعر «چهارشنبه خاکستری»
( )Ash Wednesdayاست.

«تی اس الیوت»

فکر میکنم حدودا ً چهاردهســاله بــودم که تحت تأثیر
کتاب «عمر خیام» نوشته «فیتز جرالد» شروع به نوشتن
ِ تعدادی رباعی کردم با روشی مشابه به او ،که مضامینی
غمانگیز ،ناامیدکننده و کفرآمیز داشــتند .خوشبختانه
کام ً
ال این ســبک را کنار گذاشــتم ،تا حــدی که امروز
هیچ اثری از آن در آثارم نمیبینیــد .من هیچ گاه آنها
را به کسی نشان ندادم .یکی از اولین شعرهایم به عنوان
تمرین برای معلم زبان انگلیسیام نوشتهشد ه بود و البته
تقلیدی از «ب ِن جانسون» ( )Ben Jonsonبود .به عقیده
معلمم ،این شــعر برای نوجوانی پانزده ،شــانزده ساله
خیلی خوب بود .بعد از آن هم در هــاروارد ،تعداد کمی
شعر نوشــتم که فقط برای این بود که شرایط الزم برای
شرکت در انتخاباتِ سردبیریِمجله «هاروارد ادوکیت»
ن خیلی
( )The Harvard Advocateرا کسب کنم و از آ 
لذت بردم .بعد در سالهای ســوم و باالت ِر دانشگاه در من
جوششی رخ داد و پربارتر از گذشته به فعالیتم ادامه دادم.
اوایل تحت تأثیر «بُدل ِر» ( )Baudelaireو سپس «جولز
ال ُفرگ» ( )Jules Laforgueمینوشتم ،فکر میکنم سال
آخر دانشگاه در هاروارد بود که او را کشف کردم.

به بیانی دیگر بله .بعضیها اصلهــا را مورد مطالعه قرار
میدهند ولی ما اشعار «گاوتیر» را مورد مطالعه و بررسی
قرار دادیم و بعد فکر کردیــم« ،آیا من حرفی برای گفتن
دارم به طریقی که این فرم مورد اســتفاده قرار بگیرد؟»
و ســپس آن را آزمایش کردیم .فرم نیروی جنبشــی به
محتوا داد.
چرا ُفرم اشعار اولیهتان به شیو ه شعر نو بود؟

شعرهای نوی اولیهام بر اثر تالش برای تقلید از شیوهای
مشابه با ُفرمِ «ال ُفرگ» شروع شــدهبود .این یعنی صرفاً
ســطرهایی قافیهدار با اندازههای نامنظــم که قافیهها
در جاهــای نامنظم میآینــد .این ُفرم به انــدازهای که
شــعر بود آزاد نبود ،بهخصوص آن ســبکی کــه «ازرا
پاونــد» آن را «ایماژیســم» نامید (راجع به شــعر ا ِمی
لو ِول) .البتــه در مراحل بعدی چیزهایی وجود داشــت
«راپســودی در یک شــب طوفانی»
که تازهتر بود ،مثل
ُ
( .)Rhapsody on a Windy Nightنمیدانم زمانی که
آن را مینوشتم مدل یا شیوهای در ذهنم داشتم یا نه .فکر
میکنم آن شعر خودش به این صورت درآمد.
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به نظر من کار ناتمام مانند کاری اســت که به کل از بین
رفته است .بهتر است که اگر نکته خوبی در آن است ،در
جای دیگری اســتفاده کنم و آن را از ذهن خودم خارج
کنم .اگر آن را در کشوی میز کارم ترک کنم همان چیز
قبلی باقی میماند اما اگر در حافظه باشد تبدیل به چیز
دیگری میشود.

«عمر خیام» الهامبخش
هال :شاید بهتر باشــد از ابتدای کارتان شروع
کنیم .آیا به خاطر دارید در چه شــرایطی در سنت
لوئیس شروع به شعر گفتن کردید؟

سال دوم
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ادبیات

آیا احساس نمیکردید که احتماالً در مخالفت
با چیزی بیشــتر از ُفرم مینوشــتید ،برای مثال
همه شیوههای نویسندگی یا شــاید در مخالفت با
ملکالشعراها؟

نه ،نه ،نه .فکر نمیکنم که آن اشعار تالشی برای رد چیزی
بود ،فقط سعی میکرد که دریابد چه چیزی برای خودش
درست است .کسی که با این شیوه رسمیت ملکالشعراها
را رد کرد «رابرت بیریدجز» ( )Robert Bridgesبود .فکر
نمیکنم که یک شعر خوب بتواند بر اساس تالشی سیاسی
سروده شود و یکسری ُفرم جذاب را از بین ببرد .شاید فقط
میتواند جانشین آن شود .مردم راهی را که بتوانند با آن
حرفشان را بزنند پیدا میکنند .من اگر نمیتوانم حرفم
را به روشهای موجود بیان کنم ،باید بگردم و راهی برای
بیان آن پیدا کنم .واقعاً کسی در مورد سبکهای موجود
به خودش زحمتی ندادهاست.
فکر میکنم بعد از «پروفراک» ( )Prufrockو قبل
از «جِ ِ
رانشن» ( )Gerontionبود که شما شعری به زبان
فرانسوی نوشتید که در مجموعه اشعار۱۹۰۹ – ۱۹۳۵ ،
آمدهبود .چه شد که آنها را نوشتید؟ بعد از آن هم
چیزی نوشتهاید؟

نه و هرگز هم نخواهم نوشــت .چیز خیلی غریبی بود که
نمیتوانم کام ً
ال توضیح بدهم .در آن زمان فکر میکردم که
ذهنم کام ً
ال خشک شدهاست .مدتی بود که چیزی ننوشته
بودم و این خیلی بد بود .برای مدتی شــروع به نوشــتن
چیزهایی به زبان فرانســه کردم و فهمیدم که میتوانم.
فکر میکنم دلیلش این باشد که وقتی به فرانسه شعری
ن را جدی
مینوشتم آن را خیلی جدی نمیگرفتم و چون آ 
نمیگرفتم زیاد نگران نبودم که چرا نمیتوانم بنویســم.
من اینها را به عنوان کارهایی ماهرانه نوشتم ،تا ببینم چه
کارهایی میتوانم انجام بدهم .به مدت چند ماه این کار را
ادامه دادم .بهترین آنها چاپ شد« .ازرا پاوند» و «ادموند
داالک» ( )Edmond Dulacکه فرانسوی است و با او در
لندن آشنا شدم به من در نوشتن این اشعار کمک کردند.
ما از بعضی از اشعار صرف نظر کردیم و من فرض را بر این
ب شدهاند .ناگهان دوباره
گذاشتم که این اشعار در کل ،غی 
شروع به انگلیسی نوشــتن کردم و تمایلم را به فرانسوی
نوشتن از دست دادم .فکر میکنم این جریان بیشتر کمکی
بود که دوباره به نوشتن روی بیاورم.

بعضیهــا را با ماشــین تحریر
تایــپ میکنــم .امــا بیشــتر
نمایشــنامههایی را کــه اخیرا ً
مینویســم ماننــد «دولتمرد
قدیمی» را با مداد و بر روی کاغذ نوشــتم .ســپس قبل
از اینکه همسرم مشــغول به کار شــود خودم آنها را
تایپ کردم .وقتی که خودم مطالبــم را تایپ میکنم در
قســمتهایی تغییراتی میدهم که بســیار قابل توجه
هستند .تایپ کردن من برای هر نمایشنامهای چه طوالنی
و چه کوتاه ،ساعت معینی وقت میگیرد ،سه ساعت در
روز را به این کار اختصاص میدهم .من خیلی به ویرایش
کردن عالقهمندم ،شــاید بعدها بتوانم آرایشگر ماهری
شوم .بعضی روزها به ذهنم میرسد که بیشتر روی آن کار
کنم ،اما وقتی روز بعد به نتیج ه آن نگاه میکنم کاری که
من بعد از سه ساعت انجام میدهم هیچ گاه رضایتبخش
نیست .بهتر اســت که کار را متوقف کنم و برای مدتی به
چیز دیگری فکر کنم.
ما در صحبتهایمان به نمایشنامههای شما اشاره
کردیم .در شعر و درام ،شما درباره اولین نمایشنامه
خود صحبت کردید .میتوانید کمی از هدف نوشتن
«دولتمرد قدیمی» بگویید؟

در شعر و درام من درباره اهداف ایدهآلم صحبت کردم که

فکرمیکنمخیلیخطرناک
باشدکهپیشنهادونصیحتی
کلی برای همه مــردم ارائه
کنم .فکر میکنم بهترین
کار در مورد شاعران جوان
میتواند این باشــد که به
نقد جزء به جزء اشعارشان
بپردازند و اگر ضروری است
دربارهاش بحث کنند؛ نظر
خود را ابراز کنند و اگر نیاز
به نتیجهگیــری کلی بود
خودشانراانجامدهند

فکر میکردید که مثل دو شاعر امریکایی قرن
اخیر شما هم به یک شاعر سمبولیک فرانسوی تبدیل
شوید؟

یا ِل گریفین»
«ا ِســتوارت مِریل» ( )Stuart Merrillو «و 
( .)Viélé-Griffinمن این کار را فقط در طول سال عجیبی که
در پاریس (بعد از هاروارد) سپری کردم انجام دادم .در آن زمان
قصد داشتم که نوشتن به زبان انگلیسی را ترک کنم و سعی
داشتم که در پاریس تثبیت شوم و کمکم شروع به نوشتن به
زبانفرانسویکنم.امااینایدهحتیبیشترازیکشاعردوزبانه
بودنهماحمقانهبود،فکرنمیکنمکهکسیبتواندشاعریدو
زبانهباشد.هیچموردیراسراغندارمکهکسیتوانست هباشدبه
دو زبان اشعار خوبی را سروده باشد .به نظرم فقط باید به زبانی
شعرگفتکهمیتوانیدخودرابهخوبیبهوسیل هآنبیانکنید
و الزم است که از بقی ه زبانها به خاطر رسیدن به این هدف
صرفنظرشود.منفکرمیکنمکهانگلیسیازبعضیجهات
منابعبیشترینسبتبهزبانفرانسویدارد،یابهتراستبگویم
فکرمیکنممندرشعرهایمبهزبانانگلیسیبهترازشعرهایم
به زبان فرانسوی عمل کردهام ،حتی اگر در فرانسوی به اندازه
همان اشعاریکه شما اشارهکردید مهارتداشتهباشم.
میتوانم بپرسم آیا در حال حاضر برنامه خاصی
برای شعر گفتن دارید؟

خیر ،من هیچ برنامهای برای هیــچ چیزی در این لحظه
ندارم به غیــر از اینکه فکر میکنم فقــط میخواهم از
شر نمایش «دولتمرد قدیمی» خالص شوم .من معموالً
به بیش از یک گام به جلو برداشــتن فکــر نمیکنم ،آیا
میخواهم نمایشنامه یا شعر جدید بنویسم؟ تا وقتی که
ندانم میخواهم چه کار کنم ،به قدم بعدی فکر نمیکنم.
اشــعار ناتمامی دارید که گاهی به آنها نگاهی
بیاندازید؟

به نظرم رویکرد کام ً
ال متفاوتی دارند .تفاوتی کلی وجود
دارد بین نوشتن نمایشنامه برای مخاطب و نوشتن شعر
که در آن شما در ابتدا برای خود مینویسید .شما به کمک
شعر میتوانید احساسات خود را در قالب کلمات برای خود
بیان کنید .حاال من کلمات معادلی برای بیان احساساتم
پیدا کردم .همچنین در شعر ،شما با صدای خود مینویسید
که بسیار مهم اســت .در حالی که در نمایشنامه از همان
ابتدا متوجه میشوید ،چیزی را آماده کردید که قرار است
به دست دیگران ساخته شود ،در زمانی که شما مشغول
نوشتن آن نمایشنامه هستید و آنها را نمیشناسید.

فکر میکنم خیلی خطرناک باشد که پیشنهاد و نصیحتی
کلی برای همه مردم ارائــه کنم .فکر میکنم بهترین کار
در مورد شاعران جوان میتواند این باشد که به نقد جزء
به جزء اشعارشان بپردازند و اگر ضروری است دربارهاش
بحث کنند؛ نظر خود را ابراز کنند و اگر نیاز به نتیجهگیری
کلی بود خودشان را انجامدهند .متوجه شدهام که افراد
مختلف روشهای متفاوتی برای کار کردن دارند و اتفاقات
به روشهای مختلفی برای آنها روی میدهد .نمیتوان
یک دستور کلی برای هم ه شاعران صادر کرد ،ممکن است
آن موضوع تنها در مورد خودتان صادق باشد .فکر میکنم
چ چیز بدتر از این نیست که سعی کنیم افراد را به سلیقه
هی 
خودمان درآوریم.
به نظر شما یک شاعر فقط باید به خواندن و نوشتن
بپردازد؟

نه ،اینطور فکر نمیکنم ،اما باز هم میگویم که هر کس
فقط در مورد خودش میتواند حرف بزند .خیلی خطرناک
است که بخواهیم برای هم ه افراد یک حرفه و شغل خاص
در نظر بگیریم .اما مطمئن هستم که اگر در ابتدای کارم
درآمد مستقلی داشتم و مجبور نبودم که برای امرار معاش
ت خود را روی شــعر گفتن
به زحمت بیافتــم و هم ه وق 
میگذاشتم ،بیحوصله و خسته میشدم.
چرا؟

فکرمیکنمکهانجامدیگرفعالیتهابرایمنخیلیمفیدبوده
است ،مثل کار کردن در بانک و یا حتی انتشارات .همینطور
نداشتن فرصت کافی باعث شد که تمرکز بیشتری روی شعر
داشتهباشم.منظورمایناستکهاینامرمنرااززیادهنوشتن
باز داشت .اگر کار دیگری نداشتم این خطر مرا تهدید میکرد
کهباتمرکزکمتریشعربنویسموآنهاراکاملکنم.
حس میکنیــد که در کل ،شــاعران جوانتر
شــعرهای تجربی اوایل قرن را رد کردهاند؟ امروزه
ِ
نسبت به زمان شــما کمتر با شاعران جوان مخالفت
منتقدان قدیمیتر مانند «هِرب ِرت
میشود ،اما بعضی از
ِ
رید» ( )Herbert Readمعتقدند که در شعرهای
بعد از شما یک پسروی به سبکهای گذشته وجود
داشتهاست .دومین باری که شما در مورد «میلتون»
( )Miltonصحبت کردید ،گفتید که شعر همانطور
که وظیف ه ایجاد تغییر در زبان را دارد ،زبان را از تغییر
حفظ میکند.

بله .فکر میکنم نیازی نباشــد هر ده ســال یک انقالب
رخ دهد.

ولی ممکن است که فکر کنیم شعر ،بیشتر یک
نوشت ه انقالبی بوده است تا تالشی برای کشف امکانات
جدید در زبان؟

نه ،به نظر من یک نوشته انقالبی نیست .بعد از یک دوره
گریز از ُفرمهای سنتی ،دورهای کنجکاوانه در تجربههای
جدید از ُفرمهای سنتی آغاز میشود .اگر چیزی که در این
میان اتفاق میافتد تغییری ایجاد کند ،این امر میتواند
اتفاقات ادبی خیلی خوبی را رقم بزنــد؛ یعنی زمانی که
بازگشت به عقب نداریم و یک ُفرم قدیمی را که مدتی مورد
استفاده نبوده ،برمیداریم و با آن چیز جدیدی میسازیم.
ی است و نه سزاوار این است که آن
این نه یک حرکت انقالب 
را یک پسرویِ صِ رف بنامیم .در بعضی قطعات گرایشی به
حسو حالها و فضاهای «جورچین» وجود دارد .در بین
عموم همیشه افرادی هستند که متوسط بودن را ترجیح
میدهند و زمانی که به آن میرســند میگویند« :چقدر
واقعی دیگر!» و همچنیــن افرادی هم
خوب! یک شــعر
ِ
وجود دارند که شعرهای مدرن را ترجیح میدهند ،اما یک
شعر خالقانه برایشان خیلی سنگین است ،آنها به چیز
رقیقتری نیاز دارند .آنچه به نظر من میرســد این است
که در بین شاعران جوان ،برخورد واکنشی کمتر به چشم
میخورد .نمیخواهم هیچ اسمی را ذکر کنم ،زیرا دوست
ندارم قضاوتی عمومی راجع به شاعران جوان کنم.
آیا مشــکالت منحصر به فرد دیگری هم برای
نویسندگان زمان ما وجود دارد؟ آیا پیشبینی نابودی
بشر اثر ویژهای روی شعر گذاشته است؟

هیچ گاه کام ً
ال برآورده نشدند .من از «خانواده ِریونیون»
شروع کردم زیرا قتل در کلیسا یک اتفاق غیرعادی است.
این نمایش با یک زبان خاص نوشته شده است و هیچ کدام
از مشکالتی را که من به آنها عالقهمند بودم حل نکرد.
بعدها متوجه شدم که در نمایش «خانواده ِریونیون» بیش
از حد به قافیهپردازی پرداختم .فکر میکنم این نمایشنامه
هنوز یکی از بهترین کارهای من است که به سبک شاعرانه
نوشته شده ،هرچند که ساختار خوبی ندارد .میخواستم
به گونهای تکنیک نمایشنامهنویسی را بیاموزم که بتوانم به
سادگی آن را فراموش کنم .به نظرم نقض قوانین تا زمانی
که ندانید چگونه باید آنها را مشاهده کنید ،عاقالنه نیست.
امیدوارم که «دولتمرد قدیمی» خیلی شاعرانه نشود .البته
احساس نمیکنم به هدفی که میخواستم رسیده باشم.
هیچ گاه به آن دســت نمییابم .اما فکر میکنم هر دفعه
کمی به آن نزدیکتر خواهم شد.
چه تفاوتی بین نوشتن شعر و نمایشنامه وجود

بینی نابودی بشر باید تأثیر متفاوتی بر
نمیدانم چرا پیش ِ
روی شعر نسبت به دیگر مشاغل داشت ه باشد .این موضوع
روی شعر هم همچنان که بر آدمی اثر میکند مؤثر است،
بحثی روی میزان حساسیت شعر وجود ندارد.

شما معتقدید که شعر شــما به ادبیات سنتی
امریکایی مربوط میشود .ممکن است بگویید چرا؟

من میگویم که شعرم به وضوح مشــترکات بیشتری با
معاصران برجسته امریکایی دارد تا هر چیزی که توسط
همنسالن من در انگلیس نوشــته شد ه است .این چیزی
است که من از آن مطمئنم.

وآخرینسؤال،هفدهسالپیششماگفتید«:هیچ
شاعر صادقی نمیتواند کام ً
ال از ارزشمندی دائمی آنچه
نوشتهاست،مطمئنباشد.شایدفقطوقتشراهدرداده
وزندگیاشرابهخاطرهیچتلفکرد هاست».همچناندر
هفتادسالگیهمهمینطورفکرمیکنید؟

شاید شاعران صادقی باشــند که از خود مطمئن هستند،
یدانم.
نم 

