روح من
سالهاست
مرده
که ُ
است
| والــت ویــتمن |

ق ــصد داری ــم ه ــر چ ــند وق ــت ی ــکب ــار،
کـ ــتابـ ــچهای بـ ــه شـ ــکل پـ ــیدیاف در
مـ ـ ــورد نـ ـ ــقاط عـ ـ ــطف ،جـ ـ ــنبشهـ ـ ــای
ه ـ ـ ـ ــنری ،م ـ ـ ـ ــعماری ،م ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــیقی و
ادب ـ ــیات)ش ـ ــاع ـ ــران ،ن ـ ــوی ـ ــسندگ ـ ــان،
مــترجــمان و مــنتقدان( منتشــر کــنیم.
اولـ ــین شـ ــمارهی کـ ــتابـ ــچهی
سـ ـ ـ ــهپـ ـ ـ ــنج در مـ ـ ـ ــورد والـ ـ ـ ــت
وی ـ ــتمن و مج ـ ــموع ـ ــه ش ـ ــعر
ع َلف است.
بَرگهای َ
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شعر
شکفته از در آغوش کشیدن های زن
| والت ویتمن – برگردان  :مهرداد فالح |
شکفته از در آغوش کشیدن های زن
مرد از راه می رسد شکفته
َو همیشه همین که می رسد از راه شکفته است
شکفته از زنانه ترین زن زمین
همین که می رسد از راه مردانه ترین مرد زمین است
شکفته از گرمای رفیقانه ترین زن
همین که می رسد از راه رفیقانه ترین مرد است
شکفته از تن ِ بی همتای زن است فقط
که مرد می تواند تن ِ بی همتایی به خود بگیرد
شکفته از شعر محشر زن است فقط
که از راه می رسند شعرهای مرد
) این چنین است فقط که شعرهای من از راه می رسند (
شکفته از ِ
زن مغرور ُو مصمم را دوست می دارم
فقط در آن دم است که فاش می شود من ِ
مرد مصمم ُو
مغرور را دوست می دارم

پرتوان ِ
ِ
زن خوش بر ُو بازو
شکفته از در آغوش فشردن های
را دوست می دارم
ِ
پرتوان مرد از
این چنین است فقط که در آغوش فشردن های
راه می رسند
ِ
ذهن زن
شکفته از در آغوش کشیدن های
ِ
ذهن مرد از راه می رسند سر
همه ی در آغوش کشیدن های
به راه
شکفته از راست کرداریِ زن است که تمام راست کرداری
ها می شکفند
ِ
شفقت زن است تمام شفقت ها
شکفته از
ِ
تمامت ابدیت
عظیم ترین چیز روی زمین مرد است /
ذره ذره از این عظمت اما شکفته از زن است
در زن است که مرد هست می شود نخست
َو مرد می شود سپس.

برگهای علف

ایـن کـتاب را مـیتـوان بـزرگتـریـن کـتاب شـعر آمـریـکا دانسـت.
ک ــتاب ــی ک ــه وی ــتمن پ ــس از چ ــاپ اول ۳۷ ،س ــال آن را وی ــرای ــش
ک ــرد ت ــا ق ــام ــوس ش ــعر م ــدرن آم ــری ــکا را ب ــسازد .ج ــان ب ــاروز،
طـبیعی دان و مـقالـهنـویـس مـشهوری اسـت کـه شهـرت عـمدهاش
را از ت ــأث ــیر ب ــر ن ــات ــورال ــیسم ادب ــی دارد .وی م ــقدم ــهای ب ــرچ ــاپ
ب ـ ــرگ ـ ــهای ع ـ ــلف ن ـ ــوش ـ ــته ک ـ ــه ای ـ ــن ک ـ ــتاب را »ب ـ ــیپ ـ ــروات ـ ــری ـ ــن و
جــنجالبــرانــگیزتــریــن اثــر در ادبــیات آمــریــکا« مــعرفــی مــیکــند.
وی ــتمن پ ــس از اول ــین چ ــاپ ب ــرگه ــای ع ــلف ،ن ــسخهای از آن را
ب ــرای ام ــرس ــون ف ــرس ــتاد و او ن ــام ـ ٔه ت ــحسین آم ــیزی در پ ــاس ــخ
ن ــوش ــت ک ــه در م ــقدمـ ـ ٔه وی ــرای ــش دوم ک ــتاب چ ــاپ ش ــد و ت ــأث ــیر
مـناسـبی بـر فـروش آن داشـت .امـرسـون در ایـن نـامـه بـرگهـای
عــلف را بــا جــمل ٔه »فــوقالــعادهتــریــن قــطع ٔه هــوش و فــرزانــگی کــه
آمریکا تاکنون پدیدآوردهاست« تحسین میکند.
بَـرگهـای َـع َلف ) (Leaves of Grassکـتاب شـعر بـزرگـی بـه
زبــان انــگلیسی از والــت ویــتمن شــاعــر مــدرن آمــریــکایــی اســت.

ایــن کــتاب از ســتوده شــدهتــریــن کــتابهــای شــعر آمــریــکا اســت.
ک ــتاب ــی ک ــه وی ــتمن پ ــس از چ ــاپ اول ۳۷ ،س ــال آن را وی ــرای ــش
ک ــرد ت ــا ق ــام ــوس ش ــعر م ــدرن آم ــری ــکا را ب ــسازد .ج ــان ب ــاروز
ط ــبیعی دان و م ــقال ــه ن ــوی ــس م ــشهوری اس ــت ک ــه شه ــرت ع ــمده
اش را از ت ـ ــأث ـ ــیر ب ـ ــر ن ـ ــات ـ ــورال ـ ــیسم ادب ـ ــی دارد .وی م ـ ــقدم ـ ــهای
بـرچـاپ بـرگـهای عـلف نـوشـته کـه ایـن کـتاب را »بـی پـرواتـریـن و
جــنجالبــرانــگیزتــریــن اثــر در ادبــیات آمــریــکا« مــعرفــی مــیکــند.
وی ــتمن پ ــس از اول ــین چ ــاپ ب ــرگ ــهای ع ــلف ،ن ــسخهای از آن را
بــرای رالــف والــدو امــرســون فــرســتاد و او نــامــه تــحسین آمــیزی
در پــاســخ نــوشــت کــه در مــقدمــه ویــرایــش دوم کــتاب چــاپ شــد و
ت ــأث ــیر م ــناس ــبی ب ــر ف ــروش آن داش ــت .ام ــرس ــون در ای ــن ن ــام ــه
بـ ــرگـ ــهای عـ ــلف را بـ ــا جـ ــمله »فـ ــوقالـ ــعادهتـ ــریـ ــن قـ ــطعه هـ ــوش و
فرزانگی که آمریکا تا کنون پدیدآوردهاست« تحسین میکند.

عنوان کتاب
بـرگـهای عـلف دیـوان شـعر والـت ویـتمن و کـتاب اصـلی اوسـت.
ایـنکه چـرا ویـتمن ایـن نـام را بـرای کـتابـش بـرگـزیـده ،جـای تـأمـل
دارد .او از  ۱۲س ـ ـ ــال ـ ـ ــگی وارد ص ـ ـ ــنعت چ ـ ـ ــاپ و نش ـ ـ ــر ش ـ ـ ــد،
ن ــاش ــره ــا ب ــه ک ــتابه ــای ب ــیارزش ــی ک ــه ب ــا ک ــیفیت پ ــای ــین چ ــاپ
مـیکـردنـد» ،عـلف« مـیگـفتند و بـه کـاغـذی کـه ایـنگـونـه کـتابهـا
بـا آن چـاپ مـیشـد» ،بـرگ« .از دیـگر سـو ویـتمن در شـعرهـای
ایـن کـتاب بـارهـا از کـلمات بـرگ و عـلف اسـتفاده کـردهاسـت ،تـا
ایــنکه در شــاهــکار »آواز خــودم« در بــرگــهای عــلف مــینــویســد:

»م ــن ب ــاور دارم ،ی ــک ب ــرگ ع ــلف ک ــمتر نیس ــت از ک ــار روزم ــرهٔ
ستارگان«.
شعر آزاد ویتمن
دس ـ ــتاورد ب ـ ــزرگ وی ـ ــتمن ،پ ـ ــدی ـ ــدآوردن ی ـ ــک ش ـ ــعر آزاد ک ـ ــام ـ ـالً
آم ــری ــکای ــی اس ــت .زم ــان ــی ک ــه ش ــعر م ــرس ــوم ان ــگلیسی ق ــطعهٔ
ف ــاخ ــر و وزی ــنی ب ــود آم ــیخته از س ــمبول ــیسم ،م ــذه ــب و ه ــرآن ــچه
غ ــیر تج ــرب ــی اس ــت؛ ب ــرگ ــهای ع ــلف در م ــتعال ــی ک ــردن ج ــسم
آدمـی و جـهان مـادی نـوشـته شـد .شـعری کـه سـتایـشگر طـبیعت
و انـ ــسان بـ ــه مـ ــثابـ ــه یـ ــک فـ ــرد و نـ ــه یـ ــک جـ ــز اسـ ــت .بـ ــا گسـ ــتره
شـ ـ ــگرفـ ـ ــی از مـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــات و دیـ ـ ــدگـ ـ ــاههـ ـ ــای مـ ـ ــتفاوت کـ ـ ــه روح
دمــوکــراتــیک آمــریــکای جــدیــد را در بــر مــیگــیرد .شــعر آهــنگین
ویـ ــتمن مـ ــرزهـ ــای فـ ــرم شـ ــعر را شکسـ ــت ،جـ ــمالتـ ــی بـ ــلند ،چـ ــند
ب ـ ــخشی و روای ـ ــت گ ـ ــون ـ ــه ک ـ ــه ج ـ ــاب ـ ــهج ـ ــا از ت ـ ــکنیکه ـ ــای ش ـ ــعر و
ال ــگوه ــای وزن به ــره ب ــرده ،ام ــا ه ــرگ ــز تس ــلیم ق ــال ــبه ــا و ق ــواع ــد
وزن ــی ش ــعر م ــرس ــوم نش ــدهاس ــت .از ای ــن رو ب ــیان ــیه ش ــعر آزاد
ویـتمن هـم قـالـب و هـم مـحتوای شـعر را در بـر مـیگـیرد .او خـود
در بـرگـهای عـلف نـوشـته» :دوران قـافـیه و قـافـیه پـردازی بـه سـر
رس ــیدهاس ــت … آم ــری ــکا خ ــود داوری م ــیک ــند ،ب ــه او ف ــرص ــت
دهـید…« .او شـعر را بـه سـادهتـریـن زبـان مـینـوشـت کـه نـیازی
بــه تــفسیر دســت چــندم نــداشــته بــاشــد؛ در شــعر »آواز خــودم«
در ب ــرگ ــهای ع ــلف م ــین ــویس ــد» :ت ــو دی ــگر ن ــبایس ــت چ ــیزی را
دسـت دوم و سـوم بـگیری ،یـا نـه از چـشمان مـرده نـگاه کـنی ،یـا
نه از اشباح کتابها تغذیه…«.

واکنشها
شــعر آزاد ویــتمن بــه عــلت نــاســازگــاری بــا شــعر رایــج انــگلیسی
آم ـ ــاج ن ـ ــقده ـ ــای ف ـ ــراوان ق ـ ــرار گ ـ ــرف ـ ــت و واک ـ ــنشه ـ ــای ـ ــی ب ـ ــسیار
گـونـاگـون ایـجاد کـرد .در نـقدی کـه مجـل ٔه  Life Illustratedدر
 ۱۸۵۵بـر بـرگـهای عـلف منتشـر کـرد ،آمـدهاسـت» :ایـن بـه هـیچ
کــتاب دیــگری کــه تــا کــنون نــوشــته شــده شــباهــت نــدارد ،از ایــن
رو زبــانــی کــه بــرای نــقد نــوشــتههــای جــدیــد بــه کــار مــیرود بــرای
ایـ ــن کـ ــتاب مـ ــوجـ ــود نیسـ ــت« .در مـ ــیان واکـ ــنشهـ ــای اولـ ــیه بـ ــر
بـ ــرگـ ــهای عـ ــلف از مـ ــنتقدان مـ ــشهور عـ ــباراتـ ــی چـ ــون »تـ ــودهای
آشـغال احـمقانـه« نـیز بـه چـشم مـیخـورد .ویـتمن بـه خـاطـر ایـن
کـ ــتاب از کـ ــار خـ ــود در وزارت داخـ ــله اخـ ــراج گـ ــردیـ ــد ،پـ ــس از
ایـنکه دبـیر وزارتـخانـه مـتوجـه شـد او نـویـسنده کـتابـی بـودهاسـت
ک ــه وی آن را ب ــه ش ــدت م ــوه ــن دانس ــته ب ــود .ب ــرگ ــهای ع ــلف ی ــک
دهـه بـا عـنوان ادبـیات مسـتهجن تحـریـم شـد و سـپس بـه عـنوان
بنیان شعر آمریکایی مورد ستایش قرار گرفت.

زنی در انتظار من است
| والت ویتمن | به فارسیی :مهدی گنجوی|
—

زنی در انتظار من است ،او همه چیز دارد ،هیچ چیز در

او غایب نیست،
با این همه همه چیز غایب بود ،اگر سکس غایب بود ،یا اگر
رطوبت ِ
ِ
مرد مناسب غایب بود
–
سکس شامل همه است
بدن ها ،روح ها ،معناها ،دالیل ،عفت ها ،ظرافت ها ،نتایج،
اعالم ها،
آوازها ،فرمان ها ،سالمتی ،غرور ،راز مادرانه ،مایع سفید،
همه ی امیدها ،هدایا ،اعطاها،
همه ی شورها ،عشق ها ،زیبایی ها ،عیش های زمین،
همه ی حکومت ها ،قضات ،خدایان ،انسان هایی که
دنبالشان می روند

همه در سکس هست ،به شکل اجزایی از آن ،و توجیهاتی
برای آن.
–
مردی که من دوست دارم لذت سکس را بدون شرم می
شناسد و اذعان دارد
زنی که من دوست دارم می شناسد و اذعان دارد
–
حال ِ
زن بی حس را معزول می کنم
می روم با زنی باشم که منتظرم است ،و با آن زن ها که
خون گرمند و مناسب من،
می بینم که مرا می فهمند ،و مرا انکار نمی کنند،
می بینم که ارزش مرا دارند ،شوه ِر ستبر آن زن ها خواهم
بود.
–
یک ذره هم از من کم تر نیستند،
آن ها صورت هایشان به تیرگی گراییده با خورشیدهای
تابان و بادهای جاری،
بدنشان آمادگی و قدرت قدیمی الهی را دارد،
آن ها می دانند که چطور شنا کنند ،پارو بزنند ،برانند،
کشتی بگیرند ،تیر بزنند ،بدوند ،اعتصاب کنند،
پس بکشند ،پیش بروند ،مقاومت کنند ،از خود دفاع کنند،
آن ها در حق خود نهایتند ،آرامند ،پاک ،به خوبی در
تصاحب خودشان.
–

من تو را به خود نزدیک می کشم ،تو ای زن!
نمی توانم بگذارم بروی ،به تو خوبی می کنم،
برای توام ،برای منی ،نه فقط به خاطرخودمان ،که به خاطر
دیگران،
در احاطه ی تو قهرمانان و رامشگران بزرگتر خوابیده
است،
ِ
سرانگشتان کسی جز من از خواب
آن ها نمی پذیرند با
بیدار شوند.
–
این منم ،تو ای زن ،راهم را باز می کنم،
من محکمم ،تندخوام ،گنده ام ،منصرف نمی شوم ،اما
عاشق توام،
من بیش از آن چه نیاز است آزارت نخواهم داد،
من میریزم برای شروع کردن پسرها و دخترهایی که برای
این ملل ها مناسبند ،من فشار می دهم با ماهیچه های آرام
ِبی ادب،
من به خوبی خودم را مهیا می سازم ،به هیچ خواهشی
گوش نمی دهم،
من جرات می کنم نروم تا حواله کنم آن چه مدت ها جمع
شده است در من.
–
از طریق تو من رودخانه های جمع شده ی درونم را خشک
می کنم،
ِ
سال رو به پیش را می پوشانم،
در تو من هزاران

روی تو من پیوند می زنم پیوندهای بهترین دوست داشته
های خودم و آمریکا را،
قطره هایی که روی تو می چکانم باید دختران تندخو و
قهرمان برویاند،
هنرمندان ،موزیسین ها ،و آوازخوانان جدید،
بچه هایی که بر تو می آورم باید به نوبه خود بچه هایی
بیاورند،
من عشق خرج می کنم و باید مردان و زنان کامل بخواهم،
باید از آن ها بخواهم که با دیگران در هم آمیزی کنند،
همان طور که من و تودر هم می آمیزیم اکنون،
ِ
جریان بارش آن ها حساب کنم،
من باید روی میوه هایِ
ِ
جریان بارشی که اکنون می
همان طور که روی میوه های
دهم حساب می کنم،
من باید در جست و جوی بذرهای عاشق باشم از تولد،
زندگی ،مرگ ،نامیرایی ،من حاال این همه عاشقانه می
کارم.

عاشقانه بر
اساس تمی
از والت
ویتمن
| آلن گینزبرگ  -به فارسیی :حسین مکیزاده |

در

سکوت به اتاق خواب میروم و بین عروس و داماد دراز می

کشم

بدن هایشان فرودآمده از آسمان ،کشیده ،عریان و بی قرار
در انتظار،
بازوان به استراحت بر باالی چشمها در تاریکی،
صورتم را در شانه ها و سینه هابشان فرومی برم،
پوستشان را بو میکشم،
نوازش می کنم و دهان و گردنشان را می بوسم و به پشت
برشان می گردانم،
پاها باال و خمیده از زانو آماده برای رسیدن ،کیر در
تاریکی به چه زجری راست برخاسته
و تاخته از سوراخ تا کله ی پرخارش،
بدن ها قفل شده در آغوش برهنه و لرزان ،باسن ها و کفل
های داغ پیچیده در هم
و چشم ها،چشم ها فریبنده و افروخته ،مردمک ها گشاد
برای دیدن ها وانهاده،
و ناله از تکان ها ،فریادها ،دست ها به هوا بلند ،دستها
میان ران ها،
دست ها در نمناکی کون های نرم فرورفته ،لرزیدن
انقباضی شکم ها
تا آنگاه که سپید می رسد و بر مالفه های چرخیده و
برگشته می ریزد،

و عروس گریه کنان بخشش می طلبید و داماد غرق در
گریه شور و شوق بود
و شفقت،
و من از بستر برخاستم ،بازیافت شده با ادای آخرین
اشارات
و بوسه های بدرود -این همه پیش از آن که ذهن بیدار شود
از خواب،
آن سوی سایه ها و درهای بسته در خانه ای تاریک
جایی که ساکنین ناخشنود پرسه می زنند شب هنگام،
ارواح برهنه یکدیگر را در سکوت بازمی یابند.

سن خوزه1954 ،

