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 جهت اصلي پنج یا چهار
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 مقدمه:

ل هاي ادبیات آمریکاي التین با هم به گفتگو نشسته اند. امیر رودریگز مونگاخوانید سه تن از برجسته ترین چهرهدر مصاحبه اي که مي

هاي مهمي همچون موندو نواوو است به همراه روبرتو گونسالس اچه واریا ادبیات آمریکاي التین و سردبیر مجلهکه از مهمترین منتقدین 

کنند. یکي از بزرگترین محققان و منتقدان ادبیات آمریکاي التین و استاد دانشگاه ییل با اکتاویو پاز شاعر و نویسنده مکزیکي گفتگو مي

دیده به جهان گشود. او از معدود ادبایي  1914ویسنده و مترجم مکزیکي در سي و یکم مارس سال ، ن 1دیپلمات-اکتاویو پاز، شاعر

ل توان به جایزه میگاست که در طول زندگي ادبي خود تقریباً تمام جوایز مهم ادبي را به خود اختصاص داده است. از این جمله مي

اشاره کرد. پاز  1990و باالتر از همه جایزه نوبل ادبیات در سال  1982ر سال ، جایزه بین المللي ادبي نویستاد د1981سروانتس در سال 

 را باید یکي از مهمترین ادباي آمریکاي التین دانست.

رد، اچه واریا به دنبال گیاین گفتگو از چند جنبه حائز اهمیت است. اول اینکه در این گفتگو که بیشتر ما بین اچه واریا و پاز صورت مي

ست که ادبیات اروپا بر نثر نویسندگان ادبیات آمریکاي التین از جمله پاز گذاشته است. دوم اینکه پاز به عنوان یکي از اثراتي ا

کند. ترین ادباي آمریکاي التین موضع خود را نسبت به ادبیات دیگر ملل جهان و نسبت آن با ادبیات آمریکاي التین مشخص ميشاخص

کند که توضیحات او براي عالقمندان به ادبیات آمریکاي التین که پاز در مورد چند اثر مهم خود ميهایي است و اهمیت بعدي صحبت

 بسیار جالب توجه خواهد بود.

مصاحبه در فضایي صمیمي صورت گرفته، از این رو در ترجمه متن از زبان اسپانیایي سعي شده که این فضاي دوستانه حفظ شود. هر 

هاي ادبیات آمریکاي التین هستند که خواندن آرا و نظراتشان پیرامون مسائل مختلف ادبي خالي از لطف تسه نفر از بزرگترین شخصی

 نیست.

                                                             

 1diplomat-Poetد. اما دیپلمات جفري چاوسر باش -ترین و معروف ترین شاعراند. شاید شناخته شدهشود که در کسوت دیپلمات هم به کشور خود خدمت کرده: به شعرایي اطالق مي

 اند. هایي هستند که برنده جایزه نوبل شدهدیپلمات-گابریال میسترال، پابلو نرودا، میگل آنخل آستوریاس از جمله شاعر
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  کنیم؟ شروع2 حاصلبي سرزمین و 1خورشید سنگ شعر مقایسه با تونیممي: اچه واریا

 جهان به شوندید طور همین و آهنگشون ضرب تصاویرشون، کلماتشون، ساختارشون، و فرم. بینمنمي بینشون ارتباطي هیچ من: پاز

. داره کروي لشک یه تقریبا یا دایره یه واقع در گرده،مي بر خودش به وقفه يب که خطیه شعر یه خورشید سنگ. متفاوته باهم کامال

 عظیم الميک ماشین یه. همه از جدا قطعات مونتاژ که گممي من اما کالژه، یه که گنمي بعضیا. تره پیچیده خیلي حاصلبي سرزمین

 و رک هباش قرار اگه من. ریزهمي بیرون خوانندگان تمام براي را شاعرانه معاني هم روي هایشدنده چرخ سابیدن ازطریق که ایه الجثه

 من با او از کاري باشه قرار اگر شاید. دممي ترجیح خودم خورشید سنگ به رو الیوت حاصلبي سرزمین که بگم باید باشم، راست

 حاصلبي سرزمین هک باشه بهتر شاید کنممي فکر -دونممي الزم اونو نه و اممقایسه موافق نه من که بگم باید اینم البته که -بشه مقایسه

 اس تي اشعار با کامال من شعرهاي این تمام بازهم ولي. کرد مقایسه 6سفید یا5 کامل باد یا 4سمندر یا 3هاحرمت هتک و یادبود با رو

 رم امپراطوري سمت هب نگاهم من. دارن قرار سورئالیسم و رمانتیسیم اسپانیا، باروک در هایمریشه و نیستم پروتستان من. متفاوتن الیوت

 ... بلکه نیست

  کنید؟مي نگاه کجا به پس: اچه واریا

                                                             
1 Piedra de sol 

2 The Wasteland 

3 Homenaje y profanaciones 

4 Salamandra 

5 Viento entero 

6 Blanco 
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 چیزایي ای چیز اون دنبال بلکه نیستم دین دنبال من. باشه هندوستان «آباد ناکجا» یا 1فوریه باستان، مکزیک سمت به شاید. دونمنمي: پاز

 . اندداشته وجود ادیان از بعد و قبل که هستم

  شدي؟ آشنا الیوت با چطور که بهمون گينمي چرا اصال پس خب: گال مونه

 کزیکم در -نسبي طور به البته-زود خیلي الیوت هايشعر. نشناختم و ندیدم وقت هیچ نزدیک از خودشو. شهاشعر طریق از: پاز

 مثل شکوتاه برخي اشعار اون از شده چاپ اثر اولین. بود ناشناخته تقریبا زبان سپانیایيا دنیاي در سي دهه تا اون کارهاي. شدن شناخته

 کلش به باشه یادم درست اگه هاشعر این تمام. شد ترجمه اسپانیایي به سي دهه اوایل همان در 3نس خیمه رامون خوان توسط ،2«مارین»

 مجله در اونو و داد انجام 4مونخیا انریکه نام به مکزیکي شاعر یه رو حاصلبي سرزمین از ترجمه اولین. بودن شده ترجمه نثر

 ندچ موقع اون و داشت دیپلماتیکي سمت یه اونجا و کردمي زندگي ژنو توي مونخیا. کرد چاپ 32 یا 1931 سال تو 5کونتمپورانئوس

 از ترسر خیلي که رسید چاپ به 7فلورس آنخل ترجمه با حاصلبي سرزمین اون از بعد کم یه. داد انجام رو 6والري کارهاي از ترجمه تا

 از شتريبی تعداد و گذاشت مکزیک ادبیات در بسیاري تاثیر الیوت چهلو اوایل  دهة  دهه همین آخر در نه؟ مگه بود، مونخیا ترجمه

 .شدن ترجمه و چاپ اشعارش

                                                             
1 Fourier 

2 Marine 

3 Juan Ramón Jiménez 

4 Enrique Munjía 

5 Contemporáneos 

6 Valéry 

7 Angel Flores 
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 .کرده چاپ شمارو شعرهاي که همونجایي شد، چاپ 1نس اوریخه مجله توي اون از هایيترجمه هم کوبا در: اچه واریا

 هايبخش کثرا مثل من از قبل هاينسل مکزیکي شعراي. کنم تعریف وار تاریخ صورت به بذار ببین. حرفاس این از بعد مال اونا: پاز

 سمت به تمایل مکزیک در شیممي ترنزدیک 20 دهه به که چه هر اما. بودن هافرانسوي شعرهاي تاثیر تحت بسیار التین امریکاي دیگة

سالوادور نوو تو . ردک پیدا بشه التین امریکاي کشورهاي بقیه در شباهتي همچین یه که دونممي بعید. شهمي بیشتر هامریکایيآ هايشعر

متن سرزمین بي همین سالها یه مجموعه شعري چاپ کرد به نام مجموعه شعر جوان امریکاي شمالي. ده سال بعد از اون و با ترجمه 

 میاني دوره آثار از خوبي بسیارة ترجم 2یانو مونته دِ اورتیز مثل شاعري مکزیک تو .شروع مي شه ، اشعار الیوت به زبان اسپانیایيحاصل

 رودولفو اینا، کنار تازه. داشت يزیاد عالي هايترجمه هم 4دا باره اوکتاویو. داد انجام رو 3«خاکستر چهارشنبه» مثل الیوت زندگي

 ياوسیگ که جهت اون به اینو. نظیرهبي خودش نوع در که کرده منتشر 6پروفراک جي آلفرد عاشقانه آهنگ از نابية ترجم هم 5يلاوسیگ

 انجام به مکزیک رد که هاترجمه این تمام. نزدیکه گهمي پروفراک که چیزي اون اصل به اشترجمه خیلي بلکه گممي باشه الیوت شبیه

 . هستن نس اوریخه مجله در چنیني این هاينوشته ظهور از پیش رسیدن

  ؟کونتمپورانئوس از قبل حتي: گال مونه

                                                             
1 Orígenes 

2 Ortiz de Montellano 

3 Ash-Wednesday 

4 Octavio Barreda 

5 Rodolfo Usigli 

6 The Lovesong of Alfred J. Prufrock 
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 از ايرجمهت که بود دنیا در مجله اولین مجله این کنم فکر. کونتمپورانئوسه در حاصلبي سزمین شدن چاپ از بعد مال اینا نه،: پاز

 لیوتا از مونخیا که دونممي بعید. بوده خبربي موضوع این از هم الیوت خود حتي موقع اون شاید. کرد چاپ رو حاصلبي سرزمین

 الیوت هک همانجایي در ژنو در بعد ماه چند مونخیا که اینه اون از تردردناک. بود داده انجام خودش دل براي کارو این. باشه گرفته اجازه

 الیوت از شده ترجمه هايشعر مجموعه چرخوندممي اونو من که 1تایر مجله در بعد سال چند. کرد خودکشي بود نوشته رو شعرش اولین

 رو لحاصبي سرزمین از فلورس آنخل ترجمه شماره این در. کردیم چاپ الیوت خود اجازه با یانو مونته د ازاورتیز هایيترجمه با رو

 شروع کي زا که نیست یادتون هاشما اصال. نه شایدم. کرد کار به شروع هم نس اوریخه که بود هاسال همین تو شاید. بودیم گذاشته هم

 کرد؟ کار به

 . بود 40 دهه اوایل کنم فکر: اچه واریا

  نبود؟ 30: گال مونه

 بنظرم بگم دقیقشو اینکه براي و کردمي مدیریت رو نس اوریخه و 3وربوم هايمجله 2لیما اماسل نکم اشتباه اگه. نبود 30 نه: اچه واریا

 . داد ادامه اونو 1956 تا و کرد شروع 1944 سال از

 اکثر چون. شد چاپ یانو مونته د اورتیز مقدمه با الیوت اشعار مجموعه این هم موقع همون. اومد بیرون 1939 سال ما مجله خب: پاز

 . بود خودش کار هاترجمه

  گذاشت؟ تو روي الیوت تاثیري چه که بگو حاال پس خب: گال مونه

                                                             
1 Taller 

2 Lezama Lima 

3 Verbum 
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 مثالً. شهمي دیده هم کنهمي کار ترمتفاوت او از هم خیلي که نرودا روي حتي تاثیراتش من، روي فقط نه. داشت فرارووني تاثیر: پاز

 در ماجرا جوانک و منشي میان اروتیک بخش اون و 2«تنها مرد» اون یاد کامالً زنممي حرف نرودا 1زمین روي بر اقامت از من که زماني

 ناچیزه و کم یليخ دهمي ما به جسماني عشق از که تصویري و کمه خیلي اروتیکش جنبه الیوت اروتیسم اما. افتممي حاصلبي سرزمین

 و مثبت هايجنبه از اروتیکي باري بندوبي و زیاد انرژي مساله این. اروتیکه شدت به و واقعي کامال مساله این نرودا شعر در اما. محوه و

 صحبتي لهأمس نای به راجع هرگز منتقدان و شد آشنا امریکایي شعر با زود خیلي نرودا که گفت اینو باید نهایت در. نروداست شعر قوي

... بگذریم حاال. کننمي سرایي مدیحه کنن صحبت شاعران دیگر و الیوت بر سوررئالیسم تاثیر به راجع خوانمي که زماني اما. کنننمي

 زهنو اول دوره الیوت: داره دوره سه که چون گممي اینو. تره جذاب هاش دوره بقیه از الیوت دوم دوره من براي. الیوت به برگردیم

 سرزمین اثر با اونه، کاري دوره بهترین من بنظر که دوم دوره الیوت. 3الفورگه مثل فرانسوي هايسمبولیست از بعضي تاثیر تحت

 این. گردهيم بر کاتولیسیم مذهب در انگلیکالیسم هايریشه به که سومه دوره الیوت هم نهایت در و رسهمي خودش اوج به حاصلبي

ا از اینکه همه چي پا در هوا بمونه یا اینکه نشه اصال خوشم ام اشق بحران و درگیري امعمن  .نمیاد در جور من مذاق با اصال سومش دوره

 نمیاد خوشم هم باشه مذهب و دین برابر در اگر حتي تسلیم از نمیاد. براي همین 
 . الیوته 4کوارتت چهار منظورت: گال مونه

 قبل الیوت که شهيم گفتني شعر نوع به بازگشت کوارتت چهار. نگرفت دنبالشو الیوت که کردمي باز رو راهي حاصلبي سرزمین: پاز

 . دادمي انجام حاصلبي سرزمین از

                                                             
1 Residencia en la tierra 

2 Caballero solo 

3 Laforgue 

4 Four Quartets 
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 گروهش و لیما اامسل با ارتباطتون از برامون ممکنه. کردین چاپ شعر تا چند اونجا شما. نس اوریخه به باز لحظه یه برگردیم: اچه واریا

  بگین؟

 به و ودنب فعال خیلي. باشم داشته همکاري باهاشون که خواستن ازم و نوشتن نامه برام بار چند که بود قرار این از مساله خب: پاز

 خیلي وبایيک شاعراي چون بود اشتباه من نظر به این و کردننمي کوبا به ي زیاد توجه هم هامکزیکي. داشتن ايویژه توجه مکزیک

 یما،ل اماسل با زیادي همکاري اول همون از همین براي و کرد جلب منو توجه خیلي کارشون. بودن هامکزیکي از ترجذاب کارشون

 . دادم انجام 2گو دیه الیزئو و 1ویتیر سینتیو

 اون بین تباطيار هیچ که گيمي که اینیم به توجه با بینيمي اثري چجور اونو. کنم سوال خورشید سنگ از باز خواممي من: گال مونه

  بیني؟نمي حاصلبي سرزمین با

 خورشید گسن اصلي هايمحور از یکي لذت واژه یه نگاه دیگه به دنیاس.  .اس دیگه دنیاي یه اصال. نداره الیوت به ربطي هیچ نه: پاز

 هايکار توي ايدیگه مزة و معني هی هم مرگ مثل هایيکلمه حتي. شهنمي دیده الیوت هايشعر در اصال واژه این. دهمي تشکیل رو

 ... شورش کلمه و. دارن الیوت

 چاپ 4کانفیگوریشن مجله در 3يبال که يبسیار منفنقد در اما کشم،مي پیش رو موضوع این که خواممي معذرت خیلي: واریااچه 

 . داره وجود شما وآکادمیکه  شاعرکه  الیوت میان ارتباطي ظاهرا که دهمي نشون طور این کرده

                                                             
1 Cintio Vitier 

2 Eliseo Diego 

3 Bly 

4 Configurations 
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. کنم سکوت مورد این در که دممي ترجیح و منفیه تقریبا بگم تونممي که چیزیم اون و بگم تونمنمي يبال مورد در زیادي چیز: پاز

 بري باید هااسم از رخيب گفتن از بعد یعني. بهداشتیه مورد یه «مساله». نیست احساسي حتي و ادبي سیاسي، فکري، تفاوتهاي سر موضوع

 که بگم باید گه،مي 2دوشان که 1چشایي حس به مربوط مورد این بر عالوه. شهمي مساله همین شامل هم يبال که بکشي آب دهنتو و

 زبان وردم در زدن حرف براي رو حق این حتي بگم که متاسفم و. نداره التین امریکاي در شعر مورد در نظر اظهار براي حقي هیچ بلي

 . نداره هم اشمادري

 .بردمي سوال زیر رو بعد به الیوت و 4پوند ،3مایارمه شعرهاي تمام که بود انتزاعي اینقدر يبال نوشته: گال مونه

 یاد منو يبال اسم... دیگه خیلیاي شاید دونممي چه دیگه و الیوت و 5استیونس واالس به بعدش بود، پریده پوند به هم قبال آره،: پاز

 کار به یگهد اشتباه یه دل توي رو اشتباهي یه که جاست نمیه و زنهمي حرف «اسپانیایي سورئالیسم» از يبال. اندازهمي تري مهم مساله

 جنبش یه فقط و فقط که بشه روشن مساله این همه از اول باید. کرد چاپ 7دادا هیهکَ در ايمقاله یه تو رو مساله این 6باسیو استفان. برهمي

. عبثه بس کاري نیمک صحبت مصري و شیلیایي یا فرانسوي یا اسپانیایي سورئالیسم از بخوایم ما که ایني و داشته، وجود سورئالیسم

 بودن جهاني و المللي بین جنبه این همیشه 8برتون. کرد پیدا گسترش جهان کل در که بود المللي بین حرکتي و جنبش سورئالیسم

                                                             
1 olfativo 

2 Duchamp 

3 Mallarmé 

4 Pound 

5 Wallace Stevens 

6 Stefan Baciu 

7 Cahiers Dadá 

8 Breton 
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 هاينشانه-جداست داستان این از کال نقاشي مساله چونکه-ادبیاته حیطه در فقط البته بندي دسته این. کرده تاکید روش رو سورئالیسم

 هايکشور و یگهد هايزبان در سورئالیست هايشاعر اما کردن، پیدا باالتري و بیشتر نمود فرانسه زبان در خاص طور به سورئالیسم بروز

 به متعلق هانرمنده و شعرا این تمام. کرد فراموش نباید رو مساله این و اندهبود هم مکزیک و اسپانیا پرتغال، انگلیس، شیلي، مثل دیگه

 نهایت در و داشتن نبود فرانسه توي که اونایي بخصوص سورئالیستي دیگة هايگروه با هم رو ايحسنه روابط و بودن سورئالیسم جنبش

 وجود اون هک داشت وجود هم ايدیگه پدیدة قضیه براین عالوه. آوردن بوجود رو سورئالیستي عملیات گفت شهمي بهش که محصولي

 از زیادي تاثیر الیسمسورئ( اسپانیایي زبان) ما زبان در. بودن سورئالیسم تاثیر تحت بسیار که بود جهان نقاط دیگر و فرانسه در شعرایي

 ،1سروندا ا،لورک گارسیا هايشعر توش که آورده بوجود -بوده هم دوره بهترین گفت بشه شاید که- رو ايدوره و گذاشت جا به خودش

 مونه. بدونه و بنامه سورئالیستي شاعر خودشو خاص طور به تونهنمي آدما این از کدوم هیچ اما. شدن خلق 3آلبرتي و نرودا ،2ساندرلاک

 احتمال این و دهنش ثبت کدومش هیچ تو اینا اسم ها منتشر شدهراجع به سوررئالیست ]تا کنون[تمام گزیده مقاالتي که  در که هم طور

 . بشه داده لقبي همچین بهشون که نباشن مایل چندان هیچکدومشونم که هست هم

 چي؟ آخرش پس خب: واریا اچه

 فکرانه، روشن شکل که باشه فرانسوي یکیش مثال که کنیم صحبت سورئالیسم نوع دو از بخوایم که احمقانس خیلي اینکه آخرش: پاز

 در. مضحکه عاواق این... داره جنسي و مردونه زمیني، جنبه بیشتر که اونه اسپانیایي مدل دیگه نوع یه و شکوهشه با و ادبي کرده، رشد

 یرهمتاهايتاث تحت خیلي که زدن قلم اسپانیایي زبان در شاعرهایي که اینه شده ثابت که ايمساله. ادبیه «مردساالري» نوع یه واقع

 امریکاي و هاایياسپانی که شهنمي قضیه این منکر داستان این. نبوده جریان در مساله این عکس اما بودن، خودشون فرانسوي سورئالیست

                                                             
1 Cernuda 

2 Alexaindre 

3 Alberti 
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 بین : دهکر اذعان بهش بار چندین هم برتون آندره خود و بوده زیاد هم واقعا سهم این. داشتن سورئالیسم در سزایي به سهم هاالتیني

 از هم حرفي دیگه تا کرد یاد شده شناخته هم بیشتر که 4آرابال طور همین و 3دالي ،2بونوئل ،1رومی از شهمي اسپانیایي هايسورئالیست

 6جاکوبسون رومان پیشا وقت چند و بود کرده ازدواج 5پرت بنجامین با. شده شناخته هم کمتر که نقاشیه زن یه اون. نزنیم وارو رمدیوس

 نام و10گرز و 9خیرونال ،8الم ،7ماتا از شهمي هم زبان اسپانیایي هايالتیني امریکاي میان در. زد حرف باهام اون آثار از شوق و شور با

 آلدو و مولینا هانریک و شیلیایي کاسرس و کورئا گومز آرناس، برائولیو و پرو از وستفالن آدولفو و مورو سزار مثل هایيشاعر به و برد

 ... که بود هم مکزیکي یه.... کرد یادي آرژانتیني پلگریني

  بود؟ پاز اوکتاویو: واریا اچه

 دقیقا: پاز

 .بشه یاد ازتون اینجوري که دارن دوست و دونینمي سورئالیست خودتونو شما پس: واریا اچه

                                                             
1 Miró 

2 Buñuel 

3 Dalí 

4 Arrabal 

5 Benjamín Péret 

6 Roman Jakobson 

7 Matta 

8 Lam 

9 Gironella 

10 Gerszo 
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. نباشم وفابي بشجن این به که کنممي هم سعي. بودم سورئالیست دیگه خیلیاي و الم و مورو و بونوئل مثل زندگیم از بخشي یه در: پاز

 سورئالیسم رسمي گزیده مجموعه عنوان به اون از باید که-کرده آوري جمع 2نبدوئ لوئي ژان که 1سورئالیستي اشعارگزیده  مجموعه در

 ايتاریخچه یه نبدوئ راستي. من و آرابال مورو، سزار دالي، پیکابیا، پیکاسو، مثل خورنمي چشم به هم زبان اسپانیایي چند -کنیم یاد

 ربراب در رو انتقادي جدید باب یه نبدوئ کتاب. کنهمي تکمیل رو 3نودو موریس کتاب که نوشته1939 از بعد سورئالیسم جنبش از هم

. رسیده پایان به دوم جهاني جنگ شروع با و 1939 سال در سورئالیسم جریان که داشته این کردنه ثابت بر سعي که کنهمي باز تفکري

 رو5 پیشوا براي غزلي و 174 آرانکو هاش کتاب بهترین از تا دو برتون 40 دهه در و جنگ طول در نه؟ مگه گوییه، یاوه خیلي دیگه این

 ترینبزرگ از یکي هم جنگ از بعد. رسونهمي چاپ به رو 7مکزیکي هواي نام به شعرش بهترین 6پرت بنجامین هم بعد کمي. نویسهمي

 برتون که -لبناني شاعر یک و 10ماندیارگه دو پیر آندره ،9گراک ژولین اونم از بعد. 8امه سزار: پیوندهمي جرگه این به هاسورئالیست

                                                             
1 Antología de la poesía surrealista 

2 Jean Louis Bedouin 

3 Maurice Nadeau 

4 Arcano 17 

5 Oda a Fourier 

6 Benjamín Péret 

7 Air mexicain 

8 Aimé Cesaire 

9 Julien Gracq 

10 André Pieyre de Mandiargues 
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: شهمي ریانج این وارد -دونهمي معاصر زبان فرانسوي هايشاعر بهترین از یکي اونو هم پرس جان سن و کنهمي یاد نیکي به ازش خیلي

 .1ادههشِ ژرژ

  نبود؟ اگزیستانسیالیسم سلطه تحت مگه جنک از بعد دوره اما: واریا اچه

 یا بخونه رو رتسار هايرمان بشینه تونهمي کي االن واقعا. بود شعري و هنري فقر از ناشي ایدئولوژیکي جنبش این اما درسته، آره: پاز

 زوال هب تاریخ خود از ترزود خیلي اما باشه موندگار و تاریخي جنبشي که بود این قصدش 2متعهد ادبیات کنه؟ تماشا اونو هاينمایشنامه

 ادبیات نه مانده باقي دوره این از که چیزي. پاشید هم از هم زود خیلي و بود تاریخ خود از ترسریع که بود گرایي تاریخ یه. رسید پیري و

 باقي هک چیزي. بودن هم ترجذاب ترسار از خیلي ،نویسنده عنوان به ،نفر دو این اینکه با ،3الواره و آراگون کمونیست ادبیات نه متعهده

... پونژ شار، ،4شومی مثل بودن نزدیک سورئالیسم به هم خیلي که شاعراس از بعضي اشعار و کامو هاينوشته از بعضي و ژنت بکت، موند

 هانيج جنگ از بعد به جریان این تاثیر اصال هم التین امریکاي در. باشه شده کن ریشه 1939 سال در سورئالیسم که نداره حقیقت این نه

 . گرده برمي

  چي؟ امریکا در و: گال مونه

 در البته منظورم. نذاشت بجا خودش از زیادي تاثیر سورئالیسم داد، رخ دنیا تمام در تقریبا که چیزي اون برخالف انگلیسي زبان در: پاز

 روبرو خاصي هايمخالفت با جریان این ،5گایسکون و پنروز سوررئالیست کوچک گروه اون از غیر انگلستان در. نقاشي در نه و شعره

                                                             
1 Georges Schehadé 

2 Littérature engagée 

3 Aragon y Eluard 

4 Michaux 

5 Penrose, Gayscone 
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 فرانک مثل کسایي. ارنمی بر سر «نیویورک مکتب» شاعران 1950 سال حدود در اینکه تا. شد تکرار هم امریکا در اتفاق همین. شد

 منظورم. ساختن نو از حتي و کردن اقتباس رو سورئالیسم و 4دادا دوره مخصوص اصطالحات اونا همه. 3کاچ کنت ،2اشبري جان ،1اوهارا

 در یسمسورئال و دادا از شمالي امریکاي مختص هايدیدگاه با رو خودشون شخصي دید بود، بدیلبي و جدید خیلي اونا کار که اینه

 سنت از خودش کتاب آخرین در. اشبریه شمالي امریکايامروز   خوب بسیار شاعران از یکي. کردن عرضه خودشونو هنر و آمیختن

. 6جهنم در راوک نام به بود نوشته شکل این به کتاب یه 5ویلیامز کارلوس ویلیام اونم از قبل. برده بهره نثر در شعر بردن کار به فرانسوي

 تفاوت نای با رسیدن، چاپ به سورئالیسم سبک در که اياولیه هايمتن شبیه طور همین و هستن نزدیک 7ریمباد به خیلي ویلیامز اشعار

 برياش گه،مي شعر نثر شکل به که شاعریه اونم که چیریکو با قیاس در. اندازهمي 8چیریکو هاينوشته یاد منو بیشتر اشبري کارهاي که

 تایمز نیویورک توي ابکت نقد یه پیش یکشنبه راستي. کرده هاسورئالیست نهله وارد خودشو که شاعریه بلکه نیست، سورئالیست اصال

 ئالیسمسور تا دو گفتمي که بود جوونک شاعري یه اونم ةنویسند. یود اشبري کتاب آخرین همین به راجع که خوندم 9بوک ریویو

 و برتون با که است «شده بالغ» نوع هاسورئالیسم این از یکي که گفتمي این حاال -چاه تو رفته یکي اون طناب با اینم بنيمي -داریم

                                                             
1 Frank O'Hara 

2 John Ashberry 

3 Kenneth Koch 

4 Dadá 

5 William Carlos Williams 

6 Kora in Hell 

7 Rimbaud 

8 Chirico 

9 The New York Times Book Review 
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 در ينادان و جهل قدر این اینکه. رو تزارا کاراي نه و خونده رو برتون کاراي نه که واضحه پر. گرفتن شکل و اومدن وجود به تزارا

 . برانگیزه تامل خودش داره وجود سورئالیسم به نسبت بانز انگلیسي هايکشور

  چیه؟ دلیلش که کنینمي فکر شما: واریا اچه

 انتزاعي سپرسیونسیماک نه سورئالیسم بدون. هستش اساسي و مشهوده بسیار شمالي امریکاي هاينقاشي در سورئالیسم تاثیر دونمنمي: پاز

 هايجعبه از کدوم هر تو که العاده خارق هنرمند یه شد،نمي مطرح 1کرنل جوزف نام به هم کسي حتي و. آرت پاپ نه و اومدمي بوجود

 چیزي یه که ازيب اسباب اسرارآمیز هايجعبه افسانة که شده باعث داده انجام اون که کاري. شده قایم انگیز شگفت هیوالي یه شیرنگ

 از اروک این او. کني پیدا جوزف هاينقاشي دیدن در حسو همون بتوني تو و بشه لمس و دیده واقعیت در بیرون، پرهمي یهویي ازش

 روس باهاشون روزمره زندگي در ما که رو ايساده اشیاي و دهمي انجام دونمنمي خیلیاشم اسم من که ابزاراش باقي و بوم قلمو، طریق

 این به شاید نذاشت تاثیري ادبیاتشون در سورئالیسم چرا اینکه. دهمي شکل تغییر و ماهیت تغییر طنز و فانتزي از هایيمایه با داریم کار

 و رگ اونا هاينویسنده آثار در همیشه. داشتن رو سورئالیسم از خودشون به مختص نسخه یه همیشه زبونا انگلیسي که باشه خاطر

 بیان با دیگه مشهوده، امالک دیکنز تا شکسپیر از قضیه این. شهمي دیده مداوم طور به سورئالسیتي پیرا یا و سورئالیستي پیشا هایيریشه

 نوع یه واقع در دیدگاه نوع این. بکنیم 3رلی ادوارد و 2کارول لوئیس کاراي به ايجداگونه اياشاره باشه الزم نکنم فکر دو این اسم

 خصوصیات مونه این. بکنه تولید رو نامرتبط یا ربطبي چیز یه تا دهمي خرج به رو زیادي بسیار دقت که هستش 4فراتر از زمان سورئالیسم

 هم ماليش امریکاي ادبیات در که المانیه همون این. ورزیدمي عشق بهبش و بود دنبالش بودلر که ایه العاده خارق یا و غریب و عجیب

                                                             
1 Joseph Cornell 

2 Lewis Carroll 

3 Edward Lear 

4 avant-la-lettre 
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 یا ،1تیونساس واالس هاينوشته مثل داره حضور اونا خوب و شاخص کارهاي در که بگیم باشه بهتر شاید. داره پررنگي حضور بسیار

 بسیار خیلت یه از اونا. غلیانن حال در و متزلزل بسیار باطن در که هستن قدیمي و محکم ظاهر در هایيسازه بیشاپ اشعار. 2بیشاپ الیزابت

 بیشاپ از داره که زماني آدم اینکه همین، براي. کننمي یاد 3«گرایي شگرفواقع» عنوان به نقاشي تو ازش که گیرنمي سرچشمه بصري

 سبک در که ينقاش کننمي عمل نقاش یک چشمان همانند او چشمان. نیست تصادفي و غیرطبیعي چندان بیفته نقاشي یاد زنهمي حرف

 این. شهمي تکرار مداوم صورت به زبان آلماني البته و زبان انگلیسي ادبیات در فانتزي و رئالیسم ترکیب این. کشهمي قلم فانتاستیک

 ار حقوق باستان روم. هستند التین بالغت و فصاحت علم فرزندان ما ادبي هايسنت .4التینه هاينوشته در غایب رمانیتک المان همون

مدرن ادبیات . بشه داپی نکنم فکر هم اختراع دوتا این تراز رومانتیک کمتر. گذاشت بنیان رو مدرسي فلسفه کاتولیک روم و کرد ابداع

 .]در واقع[ واکنشي به این دو سنت هستش

  نه؟ داشتین، هاروارد در خودتون که هایيکنفرانسي اون به داد بشه ربطش فرمودین که اینایي همه کنم فکر: واریا اچه

 لوي قول به- ولي بوده، واحد و یکي ما روزگار تا رمانتیسیم از مدرن؛ شعري جریان. بود هاش موضوع از یکي هم این آره،: پاز

. هستن ژرمانیک هايزبان و رومي زبانهاي جریان این اصلي قطب دو. کرده حرکت 5معکوس نظم با همراه که بگیم تونیممي -اشتراوس

 که مرزهایي که ینها جالب. غرب مرکزي سنت علیه بود قیامي واقع در. شد زادهفرانسوي نئوکالسیسیم هعلی شورشي عنوان به رمانتیسیم

 هردوي .گذرونده در دوران آغازین خودش،که اوج درخشش هم بود، هم پروتستانتیسم که هستن همونایي درنوردیده رومانتیسیسم

 سویياز. رومي-یوناني سنت براي توضیحیه مساله همین خود. باشه روم امپراطوري همون که رسنمي هم به نقطه یک در هم هامرز این

                                                             
1 Wallace Stevens 

2 Elizabeth Bishop 

3 realismo fantástico 

 .]مترجم[اندشده مشتق التین زبان ریشه از که است هایيزبان منظور 4

5 simetría inversa 
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 1کونتالش شیفته گوته. شنمي مخلوط باهم هاتمدن دیگر هايسنت دیگه سوي از و آلمان؛ و انگلیس در داخلي و ملي شعري هايسنت

 هاييخیل و هسه واگنر، شوپنهاور، اوقات بعضي که پلیه همون این. کشید هند و آلمان میان پلي هم 2شلگلا فدریکو. بود عربي اشعار و

 موجود هايازسنت ادانتق با خودشونو کار انگلیس و آلمان رومانتیسیم. کردن استفاده پایین کنن پرت خودشونو اینکه براي ازش دیگه

 رایانگ آینده-زبان التین درکشورهاي بخصوص و اروپا در آوانگارد جنبش قرن، یک مدت به. کردند شروع غرب در رومي-یوناني

 واکنش. کنهمي اکیدت روش و دهمي ادامه رو نقد این -فرانسه متغیر و غني جنبش تمام و التیني، امریکاي و اسپانیایي افراطیون ایتالیایي،

 هستش.4لیتره لغات فرهنگ و فرانسه انقالب آکادمي، سرزمین کشور این. هاست فرانسوي به متعلق-3اًممسل- تر افراطي و تررادیکال

 . داشت رومانتیک روي و رنگ بسیار که بود جنبشي 20 قرن آوانگارد

  ان؟می حساب به رومانتیک هم 5هنر انتزاعي و کوبسیم شما نظر از نتیجه در پس: واریا اچه

 و سمامپرسیونی برابر در واکنشي که چون نداره نرمال حالت توش یزيچ هیچ. داره وجود رومانتیک ضد هايالمان کوبیسم در: پاز

 در هم و یليتحل وجه در هم . بود یوناني رومي نسياسرن درسنت اثر ارائه شیوة و اجرا بر  انتقادي چي هر از بیش کوبسیم. بود 6وویسمف

 کرده شروع تیسیمرومان که رو هایيایده نظر این از که شهمي اینجوري. بینیممي چشم به که چیزي از انتقادیه کوبسیم اون، ترکیبي وجه

 فراموش و بغری و عجیب بسیار هايسنت که اینه در کوبسیم رومانتیک خصوصیت دیگر. رسونهمي غایي حد به و دهمي ادامه رو بود

                                                             
1 Sakuntala :شاه دوران در هک است هندي شاعر و نویسنده کالیداس، اثر نامهنمایش این. گویندمي ناکاتا را آن هاهندي. است سانسکریت زبان به باستان هند هاينامهنمایش از شکونتال 

 ]مترجم[.است زیستهمي گوپتا دوشیانت

2 Federico Schlegel 

3 et pour cause 

4 diccionario de Littré 

5 abstraccionismo 

6 fauvismo 
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 شاصول و کنهمي رد رو انگاري ساده و انتزاع باروک و رنسانس دوران هنر. سیاه هنر مثل کنهمي خودش جذب رو رومي-یوناني شده

 و ذارهمي دست کوبسیم مختص آناتومیکي ضد و رنسانسي ضد هايالمان این روي انتزاعي نقاشي. چرخهنمي هندسي اشکال روي

 جا هب هرمسیه سنت از که هاییه دلمشغولي و هانگراني از برخي حضور اون و داره وجود مهم خیلي مساله یه و. کنهمي تاکید روش

 5غیبو علم 4هرمسیه حکمت.داشتن رو خصوصیات این 3کلي هم کمي مقدار و 2کاندینسکي ،1موندریان هايکار کنم فکر. مونده

 جهان رمبنايب اعتقاد این. گذاشتن منطقي تمثیل روي از رو اشپایه که زیرزمیني فرقه نوع یه ،غرب هستند در جدیدي يدین نمودهاي

 6رمبو بودلر، طریق از فرانسه در. گرفتن وام 18 و 17 قرونعلم غیب  طور همین و مکتب نوافالطوني رنسانسي از هارومانتیست که بینیه

 قرار هم11پسوآ و 10یِیتس داریو، توش که جهانیه جریان یه. رسهمي 9ومیش هنري و هاسورئالیست ،8آپولینِر به جریان این 7رمهماال و

 عوض، در. رومانتیسیم با تنگاتنگ ارتباط و غرب مرکزي سنت با رابطه قطع: دارن مشترک نقطه یه هاجنبش این تماما... گرفتن

 من که ودب معکوس نظم از مثال یه این. کنهمي پیدا نمود مساله این عکس جهت در انگلوامریکایي شاعرهاي و الیوت پوند، «مدرنیسم»

                                                             
1 Mondrian 

2 Kandinsky 

3 Klee 

4 Hermetismo 

5 ocultismo 

6 Rimbaud 

7 Mallarmé 

8 Apollinaire 

9 Henri Michaux 

10 Yeats 

11 Pessoa 
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 از یکي ،1هیوم. گشتمي کالسیسم دنبال به که بود جنبشي پیدایشش ابتداي از امریکایي-انگلیسي «مدرنیسم» کردم اشاره بهش قبال

 فکري روشن همون این. کنهمي 2راسمو متوجه رو هانگاه همین براي و کنهمي بیان واضح طور به رو مساله این مکتب این پیشروان

 گفتنمي نالتی امریکاي و اروپا آوانگارهاي که اونطوري الیوت و پوند. بره خواستمي دنباش احتماال الیوت که حدیه از بیش و عمیق

 کارانه محافظه يسیاس هايایده. داشتن اونبازسازي  به اعتقاد بلکه کردن،نمي مطرح را رو بشه ترک غرب مرکزي سنت با رابطه باید که

 دنبال اونا که ميکالسیس که کرد نشان خاطر هم رو مساله این باید. بود هماهنگ شناسانشون زیبایي هايگرایش با پوند فاشیسم و الیوت

 ضيبع و هاانگلیسي «متافیزیکي مسائل» خودش در بلکه نبود، 18 قرن بسته کالسیسم اون -الیوت مورد در بخصوص-بودن بازسازیش

 قبول رو «متافیزیکمسائل » عوض در پوند. کرد پیدا شدمي هم رو 14 و 13 قرون ایتالیایي و فرانسوي هايسمبولیست هايجنبه از

 اصلي کلمش شکسپیر وسط این و اوردنمي زبان به حرفي اصال هم لوترمانت از. ورد امی حساب به رمبو  از بیشتر رو 3هیگوت و نداشت

 بود؟ هارومانتیک شطرنج صفحه در اسب هايمهره از یکي مثل خودش که حالي در کرد حساب رومانتیک ضد اونو شدمي چطور. بود

 در اما. «الگوي این جنبش»-شکسپیره دیگش سمت بدونیم 4راسین رو کالسیسیم سمت یه اگر گهمي و زنهمي اینجا ابتکاري یه یومه

 داره الیوت که زماني! هدانت: بود شده تحقیر هاکالسیسیت توسط که بود ايدیگه شاعر بلکه راسین نه بود شکسپیر نه دیگه پس مرکز

. دانته از شده نخواندهباز و افتاده جا فصل یه به شهمي تبدیل بودلر باورنکردني طور به و بینهمي رو دانته از تبلوري اون در خونهمي بودلر

 .ایه دانته کتاب یک5 رنج هايگل کتاب واقعیه، کامال مساله این و

                                                             
1 Hulme 

2 Maurras 

3 Gautier 

4 Racine  

5 Las flores del mal 
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  یادته؟ بود 1هالیمبو ،رنج هايگل براي عنوان اولین: واریا اچه

 نقابي با وتالی و پوند شعري انقالب. دهمي نشون همونو و داره وجود لیمبو حاصلبي سرزمین کتاب در کنم فکر هم الیوت براي و: پاز

 هايایده در هک تناقضي با. بوده که گممي من نبوده، انقالب کارشون که کننمي فکر خوداونا شاید اینکه با. کنهظهور مي بازسازي از

 سنتبازسازي  وناا هدف البته. برسونن ثمر به رو انقالب این تونستن کردن منعکس اشعارشون در سیاسي و شناختي،زیبایي فلسفي،

 شناسيایيزیب در خطي روند ادامه عدم المان کردن وارد با اتفاق این. دادمي نشون رو سنت اون با رابطه قطع اشعارشون ولي بود پیشین

 دیگر و هایستسورئال با موارد برخي در و رفتن رو رمهماال راه ادامة بخوان حتي و بدونن اینکه بدون. گرفتمي صورت رومي-یوناني

 متولد عمل و تئوري میان تناقض از فعلي قرن برجسته شعري هايجریان از یکي که نیست جالب این. شدن همسو آوانگارد هايجنبش

  باشه؟ شده

 شما که مبپرس اینو خواممي ابتدا اما زد، مثال رو اون از بعد حتي و قبل نمونه چند شهمي. نبوده هم سابقهبي اما هست جالب: واریا اچه

  بینین؟مي رو معکوس نظم شکلي چه به و جهت چه از

 پروتستانتیسم. نبرداشت قدم رمانتیسیم و پروتسناتیسم عکس جریان در و اروپا سمت به رفتن و شدن خارج امریکا از الیوت و پوند: پاز

 که بود مایل تالیو. بود سنت همین علیه ايزنده و شعرگونه شورشي هم مسمانتیسیر و بود روم یعني سنتي ]مسیحیت[ مرکز از جدایي

 خودش در که ریهشع سنت بازسازي دنبال به هم پوند. برسه جهاني دیني و شناسيزیبایي با همراه مسکالسیسی یه به و برگرده روم به

 چین رد مثال دیدن،مي گذشته در را چاره و زدندمي پس را مدرن جامعه ترس با پوند و الیوت. بکنه اجتماعي هماهنگي و نظم به توجه

 وا وتکاپ و حرکت به رو التین امریکاي و اروپا هايآوانگارد بورژوازي هايارزش و جنگ، مدرن، جهان از ترس همین. باستان روم یا

 معضل این به پاسخي التیني امریکاي آوانگاردهاي نه و فرانسوي، هايسورئالیست نه روسي، گرایان آینده نه که تفاوت این با. دارهمي

 وریه،ف مثل هستن ابتدایي جوامع یا و کمونیستي شده آزاد هايجامعه اونا آل ایده هاينمونه. دیدندنمي کالسیک الگوي یه تو رو

                                                             
1 Limbes 
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در  حتي. هگریخت جسته هايشکل به مگر نیمشه دیده امریکایي انگلو آثار در نویسندگان این از یک هیچ نام. 1سید و روسو، مارکس،

 ونآراگ و ادنرو و بود فاشیست پوند مثال. داشتن رو معکوس نظم شکل شاعران این شخصي سیاسي  و اخالقي« هايخودسري»

 . استالینسیت

 خارج ونش شخصي ي هاریشه که بدن انجام کسایي رو ايمدیترانه و وسطایي قرون بازسازي این که جالبه هم مساله این: گال مونه

 . بوده مکان این از

. اامریک سمت به دیگري و کنهمي نگاه اروپا سمت به یکي. داره وجود رو دو یا وجه دو امریکایي انگلو مدرنیسم در خب: پاز

 براي روم که شناختيزیبایي و فکري روشن دیني، شموليجهان میان ارتباط قطع. بودن روم با رابطه قطع رومانتیسیسم و پروتستانتیسم

 شخصي احساسات و روحیات معتقد، انسان شخصي وجدان: بود هم دیگه هايشاخصه از برخي تایید حال همون در. داشت خودش

 پروتستانتیسم توسط که بود ارتباطي پل بازسازي راستاي در الیوت و پوند حرکت هدف. رومي-یوناني سنت برابر در ملي سنت شاعر،

 از و .کردن معرفي گراشمولجهان حرکتي عنوان به رو خودشون همین براي. بودن کرده خراب خودشون سر پشت رومانتیسیم و

 و .گرایي هستششمولجهان از کوچک ايگونه زباني چند. شهمي اشعارشون وارد بسیاري غریب و عجیب ارجاعات که همونجاست

 دهمي ادامه رو 2ویتمن دیرینه سنت اون در و کنهمي معرفي جهان به ویلیامز کارلوس ویلیام رو امریکایي انگلو مدرنیسم دیگة روي حال

 بکنه، خواستمي نچی با هرابط در پوند که کاریه اون از ترپرتناقض که جستجویي. بود شمالي امریکاي هايریشه جستجو مبناي بر که

 خالي ضايف  شمالي امریکايجامعه  و خاک میان. گشت اون دنبال باید اروپا در و نیست امریکا قاره در متحده ایاالت هايریشه که چرا

 و پرو در هاپوست سرخ این شرایط که هم چقدر هر. بود شده پر قبال شمالي امریکاي هايپوست سرخ توسط فضا این. نداره وجود

 خالي يفضا یه اونجا نداره، وجود ايریشه متحده ایالت در. هستن ما هايریشه اونا. دارن وجود هم هنوز بشه یا باشه شده تربد مکزیک

                                                             
1  Sade 

2  Whitman 
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 با تشتفاو. افتهمي اتفاق داره هم اروگوئه و آرژانیتن تو مساله همین. شنمي حس اما شن،نمي دیده هاحفره این. است حفره یه مثل

 هاشون، سندهنوی بین حتي کس، هیچ که رسهمي نظر به آرژانتین در اما هستن شناسایي حال در هاحفره این اونجا که اینه متحده ایاالت

 منجر یلیامزو هايبازي هوس یا تناقض این نهایت در. شده ساخته و بنیان کشي نسل هايویرانه روي کشور این که کنه قبول خوادنمي

 .گذاشت جا به خودش از بعد هاينسل هايشاعر روي رو بسیاري تاثیر که شد ناب شعري بروز به

 ؟ستاییدمي رو ویلیامز شما پس: واریا اچه

 و تاثیر تحت رو هاامریکایي که اونقدري شعرش ترینبلند 1پترسون. البته کوتاهشو شعراي. کردم ترجمه رو شعراش از بیستا حدود: پاز

 شعرهاي. هبود روستایي و محلي شکل به پوند ايهشعر از گرایي تقلیل یه واقع در. نداشته اهمیت من براي داده قرار شگفتي مورد

 بهشون هم تري متفاوت بسیار دید با هاروز این و دارم دوست خیلي هم رو 2کامینگز کاراي اما. ارنمی وجد به منو عوض در کوتاهش

 از رفتمگ ادی چیزا خیلي اونا ترجمه زمان در بود، خوبي بسیار تجربه. کردم ترجمه هاشو شعر از تا چند هم پیش سال چند. کنممي نگاه

 احساس اون يتازگ تمام در شعري جریان. تغزلیه شعر این. بکنه خلق رو ساده و خالص شعر یه تونهمي چطور اونا نحوي پیچدگي اینکه

 که رایانهگ اخالق اسلوب یه. بشه دیده توش رایجه شمالي امریکاي هايشعر در که شعري اسلوب همه این از چیزي اینکه بدون شه،مي

 . کنهمي استفاده اون از باز برهمي حمله هم رایج اخالقیات به که زماني حتي

 این انتقاد به ات کردین عبور ایشون از سریع هم کمي و نکردی صحبت استیونس واالس از شما کنم، باز پرانتز یه اینجا من: واریا اچه

  بپردازید التین امریکاي در موجود گراي تقلیل و کننده یکسو کمي دیدگاه

                                                             
1 Patterson 

2 Cummings 
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 1لیما زماال دوست که بوده راست. زباناست انگلیسي میان در من عالقة مورد شاعرهاي از یکي. دارم دوست رو استیونس خیلي من: پاز

  بوده؟

 چاپ فئوبه رودریگز و لیما الزما ترجمه با او شعرهاي از بعضي اوریخنس مجله در. 2فئو رودریگز دوست هم اون هم: واریا اچه

 . رسیدن

 و نیستن ای التیني امریکاي آدماي. گهمي سخن اون مناظر از داره زنهمي التین امریکاي از حرف در شعرش استیونس که وقتي اما: پاز

 قسمت هب شهمي که کاربردیه مشاهده یه نیست استیونس از انتقاد یه این. خورنمي چشم به اون هايشعر توي دکوري صورت به یا

 امریکاي امروز واقعیت به راجع خیلي 3اولسن که گرفت نظر در اینطور شه مي مثالً. داد بستش و ارجاع شمالي امریکاي ادبیات از بزرگي

. بخونین رو هستن معروف هم خیلي که ایشون 4مایان هاينامه شما. نیست اینطور عمل در اما. کرده عمل ترآگاهانه و ترحساس التین

 هايزیکيمک. ینهبنمي رو هست دماغش جلوي که رو واقعیتي اون اما مایاهاس، شده نابود جهان دنبال ایه، دیگه واقعیت نگران ظاهر در او

 يزندگ داریم تاریخ حاشیه در امروزه هامکزیکي ما که درسته اینم آره. هستن دوردستي در بسیار و عجیب آدماي او براي امروز

 اخیر نیم و قرن یک این در مکزیک به جع را هاشمالي امریکاي که آثاري مجموعه از گلچیني اگر. ایمزنده حال هر به اما کنیم،مي

 . رسواییه مایه که شهمي برانگیزي جنجال کتاب یه کنیم جمع نوشتن

                                                             
1 Lezama Lima 

2 Rodríguez Feo 

3 Olson 

4 Mayan Letters 
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 این از یا بزنیم، حرف بیشتر 1هاحرمت هتک و یادبود شعر به راجع که خوادمي دلم من. خودمون شعر مساله به برگردیم: واریا اچه

 باروک شعراي از یک کدام. «مرگ است از ترفرا جاودان عشق» نام به 2ودو که معروف سونات کننده تداعي نوعي که سمندر شعر

  داشتن؟ بیشتري تاثیر شما روي

 رو شعر این که زماني. خواناس سور بعد و گونگورا اول من هايمحبوب. 4خوانا سور و ودو که ،3گونگورا: تاشون سه که کنم فکر: پاز

 . شده تررنگ کم خیلي برام مساله این االن اما بودم ودو که کارهاي شیفته نوشتم

 بش؟ راجع چیه نظرتون خاص طور به گفتم که سونات همین و: یاوار اچه

 نیست حرارت پر و دار شعف و شور شعر یه عشقه اصلیش وضوعم اینکه با. بالغته بي نقص ماشین یه عین واقع در. زیباست خیلي: پاز

 گهمي و کنهمي دتاکی ابدي عشق به توش که پترارکیسمه، در باروک رسیدن اوج به شعر این. حرارته و شور موضوعش که شعریه بلکه

 کهبل پردازهنمي زمان در جاودانگي به دیگه مدرن هايحرارت و شور. نیست جاودانه هابدن اما پایداره، و ابدي روح چون ابدیه عشق

 کهت یک و یادبود یک شده اسمش من شعر همین براي. جسمانیه داره، شدت اما نداره وسعت. داره تاکید حال زمان در جاودانگي به

 الس بارهدو اومد و کرد پیکاسو که کاریه همون شبیه کم یه واقع در کارم این. کنهمي اشاره داره طنزآلود مساله یه به یعني حرمت،

 سمتق سه به(. هاغزل از غزیله) هاسونات از سوناتیه من شعر. احترام اداي یه هم تمسخره یه هم کارم این و کشید رو( هاندیمه) 5منیناس

 یه شاهد ما بخش ره در حال همین در. تقسیم میشه بیتي سه تا دو به وسومي بیتیه دو صورت به دومي. رباعیه یه اول قسمت. شده تقسیم

                                                             
1 Homenaje y profanaciones 

2 Quevedo 

3 Góngora 

4 Sor Juana 

5 Las Meninas 
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 کوچک هايغزل نهایت در و مستقل، و آزاد هايغزل اما. هاغزل هايغزل هايغزل: دیگه آینة یه تو آینه یه تصویر عین. هستیم غزل

 که شده چیزاشون دیگر و حروف و کلمات در عددي مالحظات سري یه هم هابخش این همه. هرمت هتک و یادبود. ترکوچک و

 . کنندس کسل خیلي دادنش توضیح

  نه؟ شده رعایت توشریاضیاتي  مالحظات این هم خورشید سنگ: واریا اچه

 از بعد سونو و خورشید رسیدن هم به. ونوسه سیاره در انقالب روزهاي تعداد با برابر دقیقاً خورشید سنگ شعر هايبیت تعداد: پاز

 تشکیل رو دو و بخش دو از که ایه سیاره ونوس. افتهمي بیت 584 از بعد اتفاق این هم شعر در و گیرهمي صورت روز 584 گذشت

 مار و پرنده ستاره،: بود بخش سه کوآتللکتزا کلبم کریستف رسیدن از پیش مکزیک در. لوسیفر یکي( فسفوروس) وسپر یکي. شده

 تکرار انداست وارد اسطوره این چرخشي خط یعني. کنهمي پیدا گسترش شناسيستاره اسطورة همین با ارتباط در شعر متن. زمان در

 . داره لقعت دوره یه و کشور یه و نسل یه به که شهمي آدمي زندگي نشدني

  نشدنیه؟ تکرار: گال مونه

 که گفت شهمي اصال اینجوري حداقل. بشه نامیرا صورت این به و بچرخه هي محوري یه حول و باشه چرخشي زمان که ممکنه: پاز

. شهنمي رارتک و فانیه دیگه انسان اون اما بشن، تکرار بازم و اول نقطه به برسن و برگردن خودشون به اشعار و هااسطوره زمان، شاید

 راجع نن،کمي احساس دونن،مي اینو. مرد خواهند روزي که دوننمي هاانسان تمام. شدنه فنا تجربه شهمي تکرار هاانسان براي که چیزي

: شهمي کرارت بشر ابتدایي هايتجربه دیگر با ارتباط در مساله همین. میرنمي هم آخر در و کننمي پردازيرویا و بیننمي خواب بهش

 چونکه تننیس تاریخي هم حال عین در و. رنمي و شنمي تموم و افتنمي اتفاق ما براي. هستن تاریخي تجربیات این. کار و آرزو عشق،

 به آخر در هک هستند زمان کننده تولید هايماشین هاشعر این. نوشت شعر هاتجربه این مورد در شهمي که همینه براي. شنمي هم تکرار

 راجع شعري هشنمي عوض در. گردننمي بر خاصي ریخ تا و هستن تاریخي غیر هایيماشین اینا گردن،مي بر خودشون ابتداي و اصلیت

 داد انجام خودش بخش دو در متعهد ادبیات که بود اشتباهي همون این. نوشت انسان تاریخي کامال تجربیات دیگر عقاید، ها،ایده به
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 ولي هستن، آني و لحظه در اتقریب بنیان از اساسا ما تجربیات. داره ما شرایط که تناقضیه به قضیه این. کمونیسم و اگزیستانسیالیسم یعني

 عشق مرگ، از ما ربهتج ولي هستیم نشدني تکرار ما از هرکدام. هستیم تاریخي ما خود ولي نیستن تاریخي ما تجربیات. نیستند تاریخي

 .اومده بوجود تناقض این از که بگیم شهمي اون از ترفرا حتي و. ماید بوجود تناقض همین از شعر. شدني تکرار و جهانیه

  نیست؟ سفید نام به شما شعر اصلي تم قضیه همین: اریاو اچه

 . شاعرهاست تمامي و هاشعر تمامي اصلي تم این: پاز

  بگین؟ تون سفیدشعر همین از بیشتري چیز مصاحبه این انتهاي در خوایدنمي: واریا اچه

اما خب باشه من این کار خوش . بزنه حرف خودش نوشته به راجع بخواد آدم که انگیزیه هوس طور همین و احمقانه کار یه خب: پاز

 راجع شعر نای. مکانیه بلکه نیست زماني شده استفاده هايترکیب شعر این توي .نیامدني در عین حا خوش آمدني رو االن انجام مي دم

 چیزي یه نه،نک هم و کنه تداعي ذهنش توي هم رو مختلف اینجاهاي تونهمي خواننده. میمونه پازل یه مثل و شده گفته مختلف جاهاي به

 یا اهشدن تداعي این از کدوم هر و شعره یه خودش براي هاقسمت این از کدوم هر. داره وجود قضیه این توي احتمال تا بیست حدود

  دارن، جواب یه فقط که معمولي هايپازل با اختالف در و اینطوري،. شهمي متن بک بروز به منجر هانشدن

متن وجد داره. هر متن با اون یکي فرق داره با اینکه همشون دارن یه چیزو مي  20شکل و بیش از  20سفید مجموعه اي بیش از در شعر 

گن. حرکت و تکاپوي زیاد شعر سفید با همان حرکت و تکاپو به پایان مي رسه. مساله اي که کامال با سنگ خورشید متفاوته چرا که 

  ..جریان مداوم و آرام قرار گرفتهاین یکي یه شعر خطیه که در 

 همین براي. شهيم تمام داره اینکه عین در کالمي شفافیت به بشه تبدیل یعني برسه، هاجواب از تبلوري به که کنهمي سعي شعر این

. گیرهيم قرار حال زمان در فقط و شهمي منکر رو زمان وجود ايگونه به چونکه خورشیده سنگ شعر نفي حال همین در. سفیده اسمش

 ناای همه شده، حس منظره یه مثل و شده بوییده شده، لمس شده، دیده که مونث بدن یه حضور حضوره، نوع یه خودش حال زمان این
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 پایان به بیان این با و کنهمي بیان رو خودش که کالمیه بدنه یه سفید. دنمي تشکیل رو متن اون خوانش و متن یه باهم زمین هم و زن هم

 .باشه خواستممي من که چیزیه اون این حداقل. رسهمي


