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محمدرضا، جوان روح به

دریا، مست پسر

خواندیم. هم با را نیما اول بار که



مترجم مقدمۀ

ی ا، امری پسر منهتن، پسر النگ آیلند، پسر ، گیت ی پسر ویتمن، والت

جنگ پس ناچار؟⁃در به که −شاید جمهوری خواهان پابە پای بعدها و دموکراس خواه

بی نازک یِ زاینده، و نوشان خوران، شهوت ران، گوشت آلویی سرکش، ی ، داخل

و آدم روح، طبیعت، آن چه از ان ان ی ی بازگوگرِ و لمس گر و شنونده و بیننده ولو طبع

غره. چنان نه فروتن چنان نه آرام، و ناآرام نامیم َش. ق مایتعلّ

داخل یِ جنگ آن، بعدِ و صنعت انقالب ماحصل هیاهوی در میالدی، نوزده قرن زادۀ

جنگ از بارک است، طبیعت حسن از بارک خویشتن» «سرود در اما او واگویش ا. امری



و خلقت از نومیدی از بارک حیات، پیرامون به عشق آرمیدگ از بارک دهشت ناک،

م کنند. خطور روشن َش چشمان به آن چه از صورت هایی شرح صرفاً بارک و خالق

و لطف به م گیرد دست به را ترجمە شده شعری که خوانندە ای که نگفتە اند بی راه

ری دی است، دستان َش در آن چه از خود برداشت ی م خواند، شعر گونه سه اجبار

واژە گان از برداشت ش آخری در و اصل زبان به شعر از مترجم برداشت از خود برداشت

بیش تر آن از و شعر حسن تمام است این   و باشدش؛ دیده چشم به بی آن که شاعر، خودِ

اشفۀ  م و طبیعت گرایی درون مایە ش که شعری شعری. هر نه و شعر. ترجمۀ حسن

بارها قطع به ناآشناست؛ اندک فارس زبان خوانندۀ برای ویتمن شعر است. خویشتن

ارجاعات از هنری یا و فلسف ، جامعە شناس ادبی، متون سایر در که آمده پیش بارها و

مرده شاعران انجمن در ویتمن خوانش در را ویلیامز رابین شوق شود. باخبر ویتمن به

این انتشار زمان تا که چرا است. نخوانده درست به را علف برگ های هنوز لی ببیند.



خوانندۀ حال این با نگرفته؛ صورت وی آثار از کامل و مبسوط ترجمۀ هیچ هنوز ترجمه

شعر خوانده، بورخس ویتمن، از پیش که چرا نیست، بداقبال نیز آن چنان فارس زبان

پست مدرن به نیمایی سنت از گذار دوران از خوانده، کاست َش و کم تمام با را حجم

در را جادویی رئالیسم است. دیده رویایی و اله است. باخبر ناخواسته یا خواسته

قطرە ای اینان از ظرف هر از انگشتان َش توک با گویی حال کرده، مزه التین ادبیات

م یابد. در را ویتمن شعر طعم م کند، مزمزە ش که خوب زبان َش بر اند م چ

شود حفظ واژگان اصل به وفاداری اوال بوده این بر سع  خویشتن سرود ترجمۀ در

م دهد آهنگ خود صدای به شاعر بە ناگه شعر این از بخش در مثال برای اجبار، به ر م

جایی در که یا کنم. استفاده دینار از سنت بە جای آهنگ حفظ برای این که بر مجبور من و

به امانت تا شده شعر وارد مستقیماً ایتالیایی یا و فرانسوی کلمات فارس نوشتۀ ر دی

نخست نگاه در که کرده، استفاده -er پسوند از شاعر جاهایی در شود. حفظ کاف حد



م رسد نظر به شاعر از َم شناخت  و نقدها بنابر اما کرد ترجمە اش فاعل صفت م توان

در شما لذا کاری؛ انجام صرف تا تقالست مقصود بیش تر آمده پسوندی چنین هرگاه

شاگرد بە جای یادگیرنده راکون یاب، جای به راکون یابنده هم چون کلمات با شعر میانۀ

داشت. خواهید برخورد ... و

نسخۀ از برگرفته ترجمە شده اصل متن که است این مهم بسیار و پایان نکتۀ ذکر

چندگانه ویرایش های دچار را آن بعدها ویتمن خود که است خویشتن سرود شعر ابتدایی

که بود این بر من ترجیح لی است. کرده چندباره مصراع های پیش کردن های و پس و

سال به نیویورک اه دانش انتشارات که را س وهفت ساله جوان شاعر شعر از نسخە ای

برگزینم. را است منتشرکرده اشعار مجموعۀ قالب در ۱۹۸۰

بازخوان در ترجمه ابتدای در که آزادی طنین و کسایی سمانه از م بایست میان این در

رسم به که نیری سارا از ایشان از بعد کنم. ر تش کردند همراه ام شعر ویراستاری و



از درآورد. آب از هنرمندانه بود من پسند که آن چه دقیقاً را جلد نقاش ون فی کن

چه داشته عهده بر را آن گرافی طراح و جلد حروف چین زیبایی به که ذاکری هلیا

چون که بهادری ان اش دل گرم های َش، بە خاطر یوسف ارسالن از ممنونْ ام. که بسیار

جبارایمان نغمه از دهشت، و پست روزهای این در است مرهم خود وجودش همیشه

قدردانْ ام سپاس گزارم. ساخت مهیا پروژه این پیش بردن به برای را زیرساخت شرایط که

من با کلمات بند بند در رهنمودهای َش بابت لطیف َش، طبع آن با را ناشناس ویراستار

معظم سایت دست اندرکاران از محمدی میرعزیز آقای جناب از پایان در بود. همراه

که فرمودند عطا بنده به را افتخار این که سپاس گزارم ،«eⅽhoⅼaⅼia.ir» اکواللیا،

شود. منتشر مذکور سایت در حاضر ترجمۀ ترونی ال نسخۀ

۱۴۰۰ شهریور . حسین شاهد





۱

را خویشتن م سرایم و م گیرم، بزم به را بودنم

توست پندار خود م پندارم، آنچه و

توست ذرات همانا نی به من، از ذره هر

م پراکنم ش، و فرام خوانم را روان َم

م شتابم، تابستان علف هایِ از ن  انه ای ی تماشای به را، خویش م پراکنم و م خوانم 

هوا، این وز برآمده، خاک این از خون َم، قطرۀ هر من، زبان

هم نیاکان َم، بدان سانِ و شده م، زاییده خویش والدین از این جا، و

سالمت، اوج در آغازَش، در ساله ام، س و هفت اینک،

خویشتن سرود .۱



برندارم. دست مرگ هنگام تا است من با امید

نایند، تعلیق در که آموخته های م و باورهای م از

ویتمن والت .۲



۲

پر، عطرها این غوغای در طاقچه ها و عطر از کنده آ اتاق ها، و خانه ها

م دانم ش، حسن به و م دانم ش و را خوش رایحۀ م کشم نفس

گذاشت ِشان، نخواهم لی کرد، خواهند مست مرا عصاره ها

نم رسد، مشام به بویی نیست، رایحه ها از اثری نیست، عطری از کنده آ فضا

اوی ام، با عشق در که است، من دهان مخصوص ابد تا آن

کند، لمس مرا که آن ْام خواهان سخت بی تلبیس، و عور رفت، خواهم جنگل کنارۀ و ساحل به

خویشتن م، نَفَس از بخاری

م آمیزم. خود با آن که از پریشان ْام

خویشتن سرود .۳



تاک، و شاخه ها واپیچش ابریشم، رشتۀ عشق، عنصرِ نجواها، همهمۀ امواج، پژواک ها،

علف از خرمن و دریا، ِ تاری صخره های از گذر سینه ام، تکانه های قلب م، قوت و من دم های

، خش

م ماند، مستور باد واپیچش در من گلوی از دشنام گونه واژه گان نجوای

بازوها، گرد به رسیدن آنک، و حیا، چند اینک، و آرام بوسۀ چند

هیاهوی که یا تنهایی شوق در نرم، شاخ سارانِ جنباندن به وقت درختان، بر سایه و نور بازی یِ

تپه، شیب های و کرانه ها بر که یا خیابان ها

آفتاب دیدارِ و تخت از که من سرود و کامل، ظهر آواز تحریر و است سالمت احساس من در

سربرم آورد.

ویتمن والت .۴



۳

پایان، از و آغاز از سخن م راندند، سخن که آن گاه را، سخن وران سخن شنیدم

نرانم. سخن پایان که یا آغاز از من که لی

نبود، کنون قدر به سرآغازی هیچ باری هیچ

حت نه نیست، لحظه این قدرِ ر دی کمال هیچ و لحظه، این قدر به سال خوردگ یا جوان نه و

زمان. این قامت در دوزخ که یا بهشت

است؟ عظیم چه زمین که م بردی گمان است؟ پهناور چه جریب ی هزار م بردی گمان

بیاموزی؟ خواندن که تا کردی مشق که را زمان بسیار آیا

؟ دریافت را شعر معن یِ که آن هنگام بودی، غرور غرق آیا

خویشتن سرود .۵



کن. خود آنِ از را شعر آن گاه و ش ب دست شب و روز این از من با همراه

باق اند،) آفتاب میلیون ها که (حال آورد، خواه چنگ به را آفتاب و زمین برکتِ تو

آری، به دست سه بارک یا دوبارک را چیزک ها که توانست نخواه

، ده اطعام را کتاب ها درون اشباح که توان نه نگریست، توان مرده چشمان از نه

، بستان من از را اندیشه هایی بتوان نه و نداری، را چشمان َم دوختن چشم یارای حت

خواه عبور خویشتن ت صاف یِ از را آن ها و داد فراخواه گوش م آید پیرامون از آن چه هر به

اشتیاق، و اشتیاق و اشتیاق داد،

است، جهان این زایای که است اشتیاق این هماره

آمیزش، همواره تکثیر، و ماده همواره پیش روی، با است برابر تاری فراروی سوی آن

، زندگ از گونه ای هماره ، ناهمان هماره هویت، پیوندِ ی هماره

این چنین اند. که ناموخته و آموخته حواس نیست، عروج برای گشایش هیچ

ویتمن والت .۶



میان در گرفته تنگ استدآگر۱، نی به استوار، و رفته فرو یقین، قطع ترین همچون راسخ،

پرتویی، تیرهای

کهربایی، سر، در باد گرم خون، تنومند، اسبی چنان

ایستاده ایم. هم تنگ که معما این و من

روح که آن چه جز همه گان. خوش طعم اند و بی آالیش من، روح این است خوش چشان و عیان

نیست. من

زمان آن تا یافته، تحقق مشهود با نامشهود و است، دو هر نقصانِ ی نقصانِ روست؟ پیش چه

گردد، بدل مشهود به دگرگون این در شواهدی اخذ با و گردد نامشهود باز، که

نزدی ترین ندارد. انگلیس زبان در مشخص معنای که م کند استفاده entretied نامفهوم واژه  از دالیل بنابر ۱ویتمن

را عمدی یا و سهوی واژۀ این امانت به که کردم سع این جا در نیز من است. استدعاگر معن به entreated واژه این به واژه

⁃م. برگردانم. فارس به

خویشتن سرود .۷



رسد، خود اثبات به چرخش، در و شود نادیده که آن هنگام تا

ندش، ش درهم آزرده خاطر سالیانِ سالِ بدترین در آن گاه و م دارد عرضه را بهترین

جستارشان، وقت به چیزک ها، مالیمتِ در کامل، تندرست یِ در

م ستایم، را خویش و م روم آب تن به خاموش ام،

است، زالل و مشتاق که، هر آنِ و من، آنِ و عضو هر است منعم

نیست، ناخوش آمد ، انگشت بند از ذره قدر به حت نه و انگشت بند نه

بود، نخواهد باق از ناآشناتر کدام هیچ و

م آوازم؛ م خندم، م رقصم، خشنودام—م بینم،

بستر، در است خفته  پهلوهای م در شب تمام آغوش م، در هم خوابۀ معشوق که آن هنگام

حریرهای با پوشیده سبدهایی با برم دارد، گام دزدک و بر م خیزد صبح آفتابِ سرپنجۀ وقت به و

مرا، م گذارد تنها م آماسند، آورده هاشان با را خانه که سپید

ویتمن والت .۸



زنم؟ نهیب چشمان َم بر و نهم کنار را خویش درک و فهم که باید

بازم گردند؟ جاده سراشیب تماشای از آن که پس

گذارند، قیمت م سنت ی به و م شمارند بی درنگ و

و سنت، دو دقیقاً و سنت ی دقیقاً

خویشتن سرود .۹



۴

گردم، به گدایان و ره گذران

یا و شهر یا محلّه یا من بر من زندگ یِ سا ل  های نخستین تأثیر م  کنم، مالقات که را مردمان

زیسته ام، آن در که کشوری

نو، و کهنه نویسنده های جوامع، اختراعات، یافته ها، مناسبات، آخرین

سرافرازی ها، ستایش ها، رخسارگان، بستگان، جامه، من، شام

م ورزم، عشق آن ها به که زنان یا مردان برخ بی مباالت یِ که یا راستین بی اعتنایی یِ

یا خموده گ ها یا ، بی پول که یا کاست که یا بیماری خودم، که یا رفقای م از ی ناخوش یِ

سرخوش ها،

ویتمن والت .۱۰



دمادم؛ رخ دادهای ، ی پرتش اخبار هیجانِ خانمان  برانداز، جنگ وحشتِ ارها، پی

کنند. گذر من از دگربار و آیند سراغ َم روزان و شبان اینان

نیستند. من خویشتن اینان، اما

م  ماند، خویش جای در خویشتن م که آنچه کشاکش  ها، این از دور به

بازویی که یا خرامان ْاند، زیر نگر، به خیره؛ موحد، ایستا، شفیق، تن آسا، خوش خوشان، درختان

، ناسودن آرمیدن ی در شده خم

این بیرونِ در هم و درون در هم آمد، خواهد پیش چه تا است او کنج کرده خم پهلو به سری با

آن. از حیرت و تماشا در بازی،

مدعیان، و زبان شناسان هم ره یِ در رمه، میانه  در که زمان م بینم را روزهای م پسین، یاد در

عرق شران.

نشسته. انتظار به و م کنم اقرار کلنجاری، یا ندارم استهزایی هیچ

خویشتن سرود .۱۱



۵

پیش ت، به شمارم  خوار نباید من ام که را ری دی دارم، باور تو به من روح ای اال

، باش سرافکنده برابرش در نباید که تویی و

معشوقان َم، و خواهران زنان آن و من اند برادران نشدند زاییده هیچ گاه که مردان آن تمام و

است. عشق که خلقت ِحافظ تیر آن و

افتاده اند، پژمرده که یا خش مرتع پهنۀ در که هستند برگ هایی بی نهایت و

برگ  ها، زیر ِ کوچ سوراخ  های در قهوه فام مورچه  های و

علفِ ماهور، گل الدِر، درخت کپه  ا ی، سنگ  های ، مارپیچ پرچین خزه  پوش پوسته   های پوسته

زنگ،

ویتمن والت .۱۲



واگوی، را گلویت در مانده حرف های و زن، پرسه علف بر من با

را، واالترین حت نه خطابه  ای، و آدابی نه را، قافیه نه و وزن نه خواهان ْام، را کلمه ها نه

توست. آهستۀ پیچاپیچ صدای یِ زمزمه  خواهان ْام، که الالیی تنها

خویشتن سرود .۱۳



۶

کرد، روانه من سوی را پرکرده مشت چیست؟ علف پرسید کودک

نم دانم، او از بیش که حال را؟ کودک گویم پاسخ ونه چ

هم بستری مان، در تابستان بلورین صبح در چه حال که م آورم یاد به

چرخاندی، پهلوی م به آهنگ به و بودی آویخته لُمبرهای م خالف را سرت که آنک

بردی، فرو عور⁃ته م قلب در را زبان َت و زدی، باال سینه ام دنده های از را پیرهن م و

گرفته خویش گرد به را پاهام که آن جا تا بودی رسیده و بودی رسیده ریش هام به که آن جا تا

بودی،

امیدبخش، سبزِ عناصر از بافته  شده باشد، سرشت م شراع باید آن که م  پندارم

ویتمن والت .۱۴



باشد، پروردگار اعیان یِ دستمال این که شاید برم گمان که یا

گوشه های ش در را صاحب ش نام که مت، ح روی از شده نازل یادگاری، و عطرآگین هدیه  ای

داده، جای

کیست؟ از آن که وییم ب و ببینیم دقت به ما تا

گذرانیده اند، سر از را زمین براهین تمام یِ که دانستن هایی و قلب اطمینان

شدند، من نثار پیرامون ْام به من حول و آمدند باال لغزان

است، من میثاق خداوندگار دست که م دانم و

است، من برادرِ خداوندگار روح که م دانم و

رستن، طفیل است، کودک خود علف که م پندارم و

است، ی دست رمزی یِ خط این که م پندارم و

تُرش، و تنگ نواح در که سان همان  به  و پهناور نواح یِ در زن! جوانه که، معنا این به و

خویشتن سرود .۱۵



به پیراهن، سردست کنگره، عضو سفیدان، میان که گونه همان  م شوند، بالغ سیاه بومیان میان

را همه سان ی و م  بخشم را همه ی سان کاف، کنگره، عضو توکاهوئه، کانوک، ی به آن ها همه 

م  پذیرم.

شد. خواهند فتح آنان دامان از به زودی که اوالدی و سال خورده مادران و مردان درباره  سحری و

کودکان و زنان سر بر چه همان طور و است؟ آمده پیر و جوان مردان سر بر چه م  کن گمان

آمده؟

گورها. بلند زیبای موهای م آید، من به که گویی حاال و

ن، ش و پرچین علفِ ای کرد خواهم رفتار تو با مهربانانه پیچیده هم  در علفِ ای اال را تو

عشق آنان به م دانستم ش اگر شاید ، سربرم  زن جوان مردان پستان های از که تویی این شاید

دامان از نپاید دیری که طفالن از یا آمده ای، سال خورده مردمان درون از که شاید م ورزیدم،

شوند. فتح مادران ْشان

ویتمن والت .۱۶



این جایید. مادران دامان شما و

باشد، سال خورده مادران سپید موهای از که است آن از تیره تر بسیار علف این

سالخورده، مردمان کم رنگ ریش های از تیره تر

باشد. برآمده دهان کم  رنگِ قرمز سقفِ زیر از تا تیره  تر،

درم یابم، ناگوار زبان آوری های  همه  خیل از پس من که افسوس

نم  آیند. بیرون دهان سقف از بیهوده اینان که م رسم یقین به و

کنم، ترجمان را مرده زنان و مردان حولِ سحرهای م توانستم کاش

جایی اند، در بی گزند و مانا آنان

زندگ وجودآرندۀ به خالق خود باشد وگر نیست، مرگ هیچ که م نماید جوانه کوچ ترین

بیارامد، را آن که پایان برای بازنم ایستد و است

رداند، ب رخسار زندگ که تا بازایستانده را لحظه و

خویشتن سرود .۱۷



به کرده اند تصور که آن چه با مرگ و نرود، میان از م  رود، پیش به بیرون به و جلو به چیز همه

فرخنده  تر. و م خورد، رقم ر دی طرح

ویتمن والت .۱۸



۷

باشد؟ گرفته نی فال به را والدت ش که هست آدم هر آیا

مؤمن ام. بدان و است خوش  یمن والدت اندازۀ  به نیز مرگ که ویم ب او به تا م  شتابم

که من ام این و گرفته غسل به تازگ به طفل با تولدی و کسان از کس مردن با گذشتم مرگ از

گرفته ام، جای پوتین م و کاله میان

نی اند، همه و نیستند هم شبیه ی هیچ گونه گون، چیزک های م یابد ادامه و

وی اند، نی نیز آویخته هاشان تمام و وی اند نی ستارگان و وست نی زمین

نیست، بدو من از تعلق و نیستم زمین من

بی انتهای اند، و نامیرا من چون همه مردمان َم، هم نشین و مصاحب من

خویشتن سرود .۱۹



م دانم.) من لی است، ونه چ نامیرایی که نم دانند آن ها (و

مرد، و زن من، برای خود، جنس از و خویش برای گونه  ای هر

م باختند، عشق زن ها به و بوده اند پسران که آنان من برای

م انجامند، تحقیرش به نیش  ها آن ونه چ که در م یابد و است غرور غرق که مردی آن من، برای

مادران، مادرانِ و مادران من برای سال خورده، کنیز آن و معشوق آن من، برای

ساخته اند، جاری را اش ها که چشمان زده اند، لبخند که لب هایی من، برای

کودکان، والدتِ و کودکان من برای

متروک شده ای، نه و بیات شده نه ، نیست گنه کار تو نگاهم از شو! برهنه

و نافرسودن جوینده، حریص، تو، به چسبیده و نه، یا خواه م بینم ت کتان و ماهوت میان از

کند. دور تو از سست به مرا نتواند هیچ

ویتمن والت .۲۰



۸

رفته، خواب به که است گهواره  درون طفل این

زدم، کنار دستان َم با را حشرات خاموش در و نشستم تماشاش به درازا به و زدم پس را تو

انبوه، تپۀ از بازگشته سرخ روی، دختری و جوان پسرک

فرازی، از م نگریستم شان دقت به من

که م بینم هستم، نمور موهای با جسدی شاهدِ خواب، اتاقِ خونین کف بر گسترید خودکش

است. افتاده کجا تپانچه

از سخن مه  ها، چ کف ضربۀ  صدای ارابه  ها، چرخ  های صدای سنگ  فرش، نامفهوم صدای

گذار، و بازگشت

خویشتن سرود .۲۱



اسب  های حرکتِ تلق  تلوق صدای بنشین، ان رای به بیا که حال آن با راننده سنگین، اتوبوس

گرانیت، کفِ بر نعل  دار

، برف گلوله های کوب کوبِ لطیفه هاشان، قاه قاه جلنگ جلنگ شان، صدای ، برف سورتمه های

ازدحام، از بیدارگشته  شهرآشوب عموم، سرمست های برای مهیا هوا

مریض خانه، به رسیدن تا آوردن تاب در ناخوش مردی زایمان، کجاوۀ حاجب زدن پروبال

خزان، و وزیدن ، ناگهان پیمان دشمنان، دیدار

م گشاید، ازدحام مرکز به را معبری چاب به ستاره هاش، با پلیس برانگیخته ، جمعیت

برم  گردانند. و م  گیرند را زیادی بسیار صداهای طنین که بی تألم سنگ  های

افتاده  اند، غش حالت در یا گرمازده که نیمه  گرسنگان ناله  های چه و م  پروران ش ناله  های بسیار چه

به و شدند برده خانه به شتاب به و گرفت زایمان  ِشان درد ناگهان که زنان فریادهای بسیار چه

م  بخشند، زندگ نوزادان شان

ویتمن والت .۲۲



بسیار چه و حاضراند، نجواوار پیرامون این در هماره که روزانه حدیث های و زندگان بسیار چه

دل در نزاکت به که ضجه هایی بسیار چه می زند، موج همواره اینجا شده مدفون دل در حرف  های

شده  اند. داشته نگه 

انحنای به زدن ها رد دست کردن ها، قبول زناکاری ، پیشنهادهای تحقیرها، مجرمان، دستگیری یِ

لب ها،

برم بندم. رخت و م آیم — آنان طنین پیچش یا نمایش یا م آورم خاطر به را آنان

افد، م ش را آب ذرات و خورشید تأللوی و است خویش بادبان باالترین زیر کلیپر یانک

م کشم. فریاد شادی با آنجا از و م  شوم خم عرشه سوی به م  ماند، ثابت خش به نگاه م

خویشتن سرود .۲۳



۹

آماده، و است باز ده غلۀ  انبارِ بزرگ درهای

م  کنند، کند را بار حمل ارابه  های حرکت محصول، برداشت فصل خش علف  های

ند، می  بازی کم رنگ سبزِ و روشن قهوه  فام رنگ بر زالل نور

شده  ا ند، انباشته خرمن  گاه در علف دسته  های

م کنند، راست قامت من روی به و م آیند باال به زود چه صدف چینان و قایق رانان

داشتیم؛ خوش اوقات و رفتم و برده فرو مه ام چ درون و باال شلوارم لنگه های

صدف. سوپ دی گرد بودی، ما با روز آن کاش

پای بر پای ی م کردم، حس را نرم ش تکانه های خرمن، باالی بر کشیده آمده ام این جای ام،

ویتمن والت .۲۴



شد، خم ر دی

قاپیدم، را تیموت و شبدر و جهیدم درهم تنیده پرتوهای از

م  کنم. ژولیده است، علف ریزه  های از پر که را موهام و م  خورم غلت سو ی به و

خویشتن سرود .۲۵



۱۰

ار، ش به عازم ام کوه ساران و وحوش میان در مانده و تنها

عصر، هنگامه  به نوازم، و ساز و تأللو مسحور

آتش بر را تازه  ای ار ش و بر م افروزم آتش برم گزینم. شب گذران محض را امن نقطه ای

کنارم، در تفنگ م و س م با پیرامون َم، انبوه برگ های بر م روم خواب به م گذارم،

بود، سرخ پوست دختری عروس دیدم، را دور غرب در آزاد هوای در صیاد ازدواج

کفش های با بودند، نشسته دور به کناری در گنگ لب، بر چپق و چارزانو دوستان َش و پدرش

بود، آویخته شانه هاشان از که ضخیم عبایی و بی پاشنه

و او پرتجمل  ریش پوستینه ها، در را خویش کرده تلبیس به نی شَمد، بر داده لم درساحل

ویتمن والت .۲۶



است، گرفته تنگِ به را عروس ش درهم پیچان، شال گردنِ

فرو شهوت آورش کفل های به و بود باز و لَخت آزاد، موهای ش داشت، بلندی مژه گان دختر

م رسید، پاهاش به و م آمد

ترکه های ترق ترق که آن گاه م شنیدم، را حرکات ش ایستاد، در بیرونِ و آمد خانه ام به فراری کنیزی

شد، بلند هیزم دسته های

یافتم ش، سست و بی رمق مطبخ، نیمه بازِ درِ میان از

دادم، اطمینان َش و اندرون به فراخواندم ش و بود نشسته کنده ای بر که بدان جا رفتم

کردم، پر کوفته ش پاهای و عرق کرده بدن برای را طشت و آوردم آب

دادم، دست ش را ضخیم و نظیف جامه هایی و م گذشت من اتاق از که دادم اتاق او به

م  آورم، یاد به خوب را ناجورش و گیج و چرخان چشمان و

نهادم؛ پای ش قوزک و گردن تاول های بر را مرهم که آورم یاد و

خویشتن سرود .۲۷



شود، شمال روانۀ که خواست رسد، کامل سالمت به آن که از پیش ماند، کنارم در را هفته ای او

بود، داده لم گوشه ای در آتش زنه نشیند، میز کنار پهلوی م کردم ابرام  ش

رخ زیبا افتاده ترین شان که افسوس است؟ بهترین که م پنداشت را جوان مردان از کدام ی

نگاه ش. در م نمود

م بینمت، روی که سوی هر بانو؟ م روی کجا به

اتاق ت. در حاضری هنوز که حال م آوردی، صدا به را شَتَک آب، در آن جا تو

آمد، شناگر بیست ونهمین آب کرانۀ در خندان و رقصان

شد. عاشق شان و دید تماشا به را آن ها او لی ندیدند، را او ران دی

ید، م  چ بلندشان موهای از آب م  درخشید، جوان مردان آن نمور ریش  های

شد، گسیل تن هاشان سرتاسرِ از خرده جریان های

آمد. پایین به دنده هاشان تا شقیقه هاشان از لرزان و گذشت اندام هاشان فراز از ناپیدا دست و

ویتمن والت .۲۸



۱۱

بیست و هشت شفیق، جوان مرد بیست وهشت م کردند، آب تن ساحل در جوان مرد بیست و هشت

دلتنگ. آن چنان هم و زنانه زندگان از سال

سر در را خیال این آفتاب، جانب آمده باال سپیدسینه هاشان شناور، پشت ِشان بر جوان مردان

برد، خواهد در را آنان جلدی به کس چه که نداشتند

م کند ناتوان ِشان فریبنده ادایی و ناز و زیورآالت با و م  دمد آنان در کس چه که نم  دانند

بلندای در زن م  کنند، مست را کس چه بدن شان روی قطرات با آنها که نم  کنند فکر این به

پنهان پنجره پرده  های پس در ثروت مندان، چنانِ خوش  پوش و زیبا دارد، عال خانه  ای رود ساحل

است.

خویشتن سرود .۲۹



۱۲

ند، می  تیز بازار در غرفه  ای در را چاقوی ش یا درم آورد، تن از را سالخ ش پیش بند قصاب پسر

گروه با نیز من بمان، همان جا لذت ام. غرقۀ شلخته کاری هاش و حاضرجوابی از طمأنینه، با

کاری یِ پتکِ ای ی کردند، دوره را سندان پرمو و دوده گرفته سینه های با آهنگران رفت. خواهم

است، آتش در محشری حرارت آمده اند، بیرون به هم شان داشت، همراه به را خود

م  پاییدم، را آنها حرکات کارگاه شان خاکسترپوش درگاه از

م جنبید، سترگ شان بازوهای با کمرشان به بسته ظریف شال

باال، به دست ماهر، کامال باال، به دست آهسته گ به باال، به ش چ دادن تاب

م  کوبد، خود جای بر ی هر ندارند، شتابی هیچ

ویتمن والت .۳۰



پس و پیش به آینده و گذشته سوی به است، حرکت در سو هر به که حیاتی ست نوازش گرِ من در

م  رود،

نیست، پنهان هیچ چیز و هیچ کس نو، واپیچش و مجاور طاقچه های سوی

ربایم، خویش سوی سرود این قصد به و خود به را همه شان

م ایستند، درنگ به پربرگ سایۀ در که یا را، زنجیر و درم آورند صدا به را یوغ ها که نری گاوان

واگویند؟ تو چشمانِ که آن چه چیست

خوانده ام. عمر به که است کتابی هر از بیش گویم که من

خویشتن سرود .۳۱



۱۳

گره ورده اش زنجیرهای روی زیر، در کش  ها داشته، نگاه را اسب ش چهار افسار م مح به سیاه مرد

م  خورده، تاب

ثابت را پای ی ایستاده، و استوار م  راند، را سنگ معدن طویل گاری که سیاه پوست مردی

م  ایستد، نهاده، کش گاری افق الوار روی

م شود، کوتاه باسن ش بر و م پوشاند را پستان هاش و گردن آبی ش پیراهن

پیشان ش از بود آویخته که را کاله ش او م ش، تح و دارد بودن َش آرام از نشان او بر گوشه چشم

کشید، باال

صیقل ش، دستان سیاه بر م آمد فرو م آمد، فرو مجعدَش سبیل و موها بر آفتاب

ویتمن والت .۳۲



نیستم، عاشق ش و م دارم، دوست ش و را تماشایی درشت اندام آن م بینم

جنگل مرغابی یِ و اردک تن م دارم، دوست ش و م  بینم را ر خوش پی ل درشت  هی برداشتن گام

سرگردان، روز طول در و این جای ام من که فاصله ای در م اندازد، هراس به را

آمدند، هم گرد آهسته گ به آمدند، باال هم با

بال هاشان، قصد به دارم باور

خیره سبزی به عمد به  و گرفته ند بازی به را درون َم که سفیدی و زردی ، سرخ م ستایم و

شانه به سر، آن بنفش یِ به و م شوم

نیست، این جز چیزی او که چرا است ناچیز الک پشت که نگو و

م شود، روان من خوشایند برای از چه چهه گرچه نیندیشیده ام، طیف ها به هیچ گاه جنگل درون و

صورت چاپی اشتباه همین هم باال در که شدم مطمئن پس نیامده. این جا در واژۀ  که م  بین

داده، رخ اشتباه به که بود واضح گرچه گرفته.

خویشتن سرود .۳۳



م کشد. رخ َم به را دون بی خردی یِ دریا پهنۀ به نگاه و

ویتمن والت .۳۴



۱۴

زد صدا مرا آرام به و یا⁃هانک! زد فریاد کرد، روانه تیره شب سوی را جماعت بوم مرد

نماید، بی معن جسارت ش این که شاید م خواند، دعوت به که گویی

به آوازَش و قات، قات درم  آرد: صدا م  برد، پیش به سرد شبِ دلِ در را دسته وحش نر غاز

لی شود، تلق بی  معن شاید من بی  پردۀ  سخن این م  خواند، مرا که است دعوت گویی من سوی

، زمستان آسمان سوی به باال، آن درم  یابم، را مقصدش و هدف م       سپارم، گوش  دقت به من

، شمال تیزپای گوزن

مرغزار، سنجاب ، شمال چرخ  ریس خانه، درِ دم گربۀ 

م  کنند، تقال سخت پستان های ش برای که خرناس  کش ماده  خوکِ توله های

خویشتن سرود .۳۵



نیمه گشوده ش، بال های با ماده بوقلمون جوجه های

درم یابم. را ثابت کهنۀ رسم خویشتن م و آنان در

م  شود، پدیدار عاطفه چشمۀ  صد زمین بر پای م فشار با

آن ها. دادن ربط حول دارم توان در که را بهترین م شمارند کوچ

م روید، در بیرونِ آن چه برای مشتاق ام

شراع بانان و سازنده گان م چشند، را جنگل و اقیانوس طعم و م زیند گاوها رمۀ میان که مردان

تبرزنان، و کشت

اسب رانان، و چماق ها و

بی وقفه، هفته ها خوابید و خورد آنان با م توان

اقبال های م برای که من من ام، است، سهل ترین نزدی ترین، ارزان ترین، مرسوم ترین، آن چه

بی شمار، بازگشت های برای م کنم خرج و م روم،

ویتمن والت .۳۶



زیندَم، ب که اولین به م دارم عطا را خویشتن م و م آرامم

آید، پایین به که نخواهم را آسمان خویش وی نی شوق برای

م پراکنم. همیشه برای آزادانه را آن

خویشتن سرود .۳۷



۱۵

م  خواند، آواز به کلیسا ارگِ اه جای در اصیل کنترالتویی صدای

فزاینده  اش برهم و درهم نت  گونۀ  ل صدای با رنده  اش، زبانۀ  م  کشد، رنده تخته  اش بر نجارباش

ند، می  غژغژ

م  شوند، ومادرشان پدر خانۀ روانۀ  رگزاری ش عید شام برای مجرد چه متأهل چه طفالن،

م  چرخاند، پایین طرف به خود قویِ بازوی با م  گیرد، م مح را کشت انِ س کشت رانْ

آماده، نهنگ ارِ ش مخصوص نیزه  های است، ایستاده صیادی قایق در م مح ناخدا مصاحبِ

برم  دارد، گام محتاطانه و بی  صدا مرغابی ارچ یِ ش

شده  اند، گماشته محراب در دست در صلیب نشانِ با شماس ها

ویتمن والت .۳۸



م  رود، جلو و عقب نخ       ریس بزرگ چرخ صدای با ریسنده دختر

تماشای و گردش به ی شنبه تعطیل روز ی در م  ایستد،گویی مزرعه نرده  های کنار کشاورز

م  رود، سیاه گندم و دوسر جوی مزرعۀ 

، قطع اتفاقی ست م  برند، نوان خانه به کار آخرِ را مجنون

نم خوابد؛) م  رفت خواب به مادرش تختخواب کنار کودک تختخواب در که آن سان ر دی (ااو

مشغول چاپ ش دستگاه روی استخوان و بدقیافه آرواره  هایی و خاکستری موهای با چاپ چ

کارست،

است، شده تار نوشته  ها آن با چشمان َش که حال م جنباند دهان َش در را تنباکو تکۀ

شده ند، بسته جراح میز به ناقص پاهای و دست

سطل؛ درون هول انگیزِ جداشدۀ تکه های آن چیست اند

م  زند، چرت مشروب  فروش اجاق  به الیعقل م خوارۀ شد، فروخته حراج غرفۀ در دورگه دختر

خویشتن سرود .۳۹



دروازه نگهبان م  زند، گشت را خود نگهبان محدودۀ  پلیس م  زند، باال را آستین  های ش انی م

م  گیرد، خط را م  گذرند که کسان نام

؛) نم شناسم را او که گرچه اوی ام، (عاشق م راند، را گاری جوانک

م  بندد، م مح مسابقه در شرکت برای را سب     ش پوتین  های بند دورگه مرد آن

تفنگ هاشان به برخ م  کشد، بیرون کرده، جلب خود به را جوان و پیر غربی، بوقلمون ار ش

نشسته  اند، درخت کندۀ  روی برخ داده، تکیه

م کند؛ تراز را اسلحه ش برم گزیند، را جای ش گیرد، شمار به گام نشانه گیر انبوه از بیرون

م  کنند، قرق را لنگرگاه یا له اس تازه رسیده مهاجرِ گروه  های

م کند، نظاره زین ش روی از را آنان مباشر راند، نیش مزارع در دست به بیل بردگان که زمان

م شتابند، رقص  شان ِ شری سمت به نجیب زانداگان در م  آید، صدا به شیپور رقص تاالر در

م کنند، تعظیم ر ی دی به رقّاصان م روند، خود شری پی یِ در نجیب زادگان

ویتمن والت .۴۰



دارد، ارزان را گوشَش آهنگ باران به و لمیده شیروان سروی یِ سقفِ بر بیدار جوانک

کند، لب ریز را هارون تا م گذارد کار نهر در را دام هایی ولورین

م  نهد، می ریزد هیورون دریاچۀ  به که رودی بر دام  هایی ان، میشی اهل مرد

را شده منجوق  کاری کیف  های و چرم کفش  های پوشیده، حاشیه   زرد لباس که سرخ  پوست زن

م  گذارد، فروش به

دقت به و شده خم نقاش    ها سمت به نیمه  باز، چشمان با ، نقاش اه نمایش طول در استادکار

م  نگرد،

ساحل به مسافران عبور تختۀ  م  بندند، له اس به م مح را بخار کشت عرشه، کارگرانِ که هنگام

م  شود، انداخته

و م پیچاند توپی به را آن بزرگ تر خواهر که حال بود داشته نگاه باال را کالف کوچ خواهر

گره ها، برای آن از بعد و م دارد نگاه دست حاال

خویشتن سرود .۴۱



دنیا به را طفل ش نخستین پیش هفته ی این که از شادان و بهبودی ست سوی ی ساله عروس

آورده،

آسیاب، که یا کارخانه در یا کار گرم خیاط ش چرخ با نظیف موهای با یانک دختر

سرعت به ر گزارش خبرِ تیتر م  زند، تکیه غلتک اش زمین  کوب دستگاه دودستۀ  بر سنگ  فرش  کار

م  گذارد، عالمت حرف ها حروف  چین م  شود، افراشته یادداشت دفترچۀ  بر

بندهای ش کفاش م شماردشان، میزش روی بر کتاب دار م رود، یورتمه آب راه کنار بر کاریزکار

م دهد، جال را

م  کنند، دنبال را او نوازندگان همۀ  و م  گیرد ضرب گروه برای ارکستر رهبر

م  شود، اعترافا  ت ش اولین بروزِ باعث شدن نوکیش این م  شود، داده تعمید غسل طفل

سپیدفام شراع های (چه شده، آغاز مسابقه گشته، دهان به دهان کوچ خلیج در زورق ران مسابقۀ

(! درخشان

ویتمن والت .۴۲



م کشد، فریاد م  شوند خارج محدوده از که آن هایی سوی هست، رمه  اش مراقب گله  دار

ی قدر به تخفیف برای کلنجار در (خریدار کمرش، بر توبره اش با عرق شران دست فروش

دینار؛)

م جنبد، کند ساعت دقیقۀ عقربۀ م دهد، جال را سپیدش جامۀ عروس

را، لب دو آن داده وا تنها و افتاده سخت سری با خوابیده افیون خواره

و باال عرق  جوش      ش از پر تلوتلوخورِ گردنِ بر کاله ش م  کشد، الی و گل بر را شال ش فاحشه

ند، می  پایین

م  زنند، چشم ر ی دی به و م  کنند هو مردان م  خندد، او رکی ناسزاهای به جمعیت

روی ت؛) به زنم ریشخندی نه و سوگندهای ت به زنم خنده نه من (سیه روز!

حاذق، منشیان با شده ند گرفته میان در که م کند جمع خویش گرد را وزرا کابینۀ رییس جمهور

قدم زنانند، جفت گرفته به بازوهای با رفیقانه و باوقار خاتون سه میدان در

خویشتن سرود .۴۳



بسته  بندی کشت انبار در را هالیبوت پهن ماه  های مرتب طور به صیادی کشت یِ کارگران

م  کنند،

را، اغنام ش و افزار است حامل که حال ه ها جل از کند گذر میزوریایی

م  کند، اعالم را حضورش ه  ها س جرنگِ جرنگ با و م  رود راه قطار طول در کرایه  گیر که آن گاه

م خواهند، مالت بنّاها م  کنند، حلب را سقف حلبی  سازان م  چینند، را ساختمان کفِ کف  سازان

م رساند؛ عمله ها به دست به دست را ناوه هرکس رج ی در

(چه است، هفتم ماه چهارم امروز م کند، اجتماع الوصف انبوه آیند، هم پی یِ در فصل ها

(! کوچ سالح های و بستن توپ به از تهنیت و سالم

زمین بر زمستان گرده های و م چیند علف چین م روبد، برف روب آیند، هم پی یِ در فصل ها

م آیند، فرو

م کشد، انتظار و م  کند نظاره را آب یخ  بستۀ  سطح حفرۀ  ، اردک  ماه صیاد دریاچه، ساحل در

ویتمن والت .۴۴



م کوفد، عمق به را تبرش متصرف ایستانده اند، مسطح زمین دور قائم کنده ها

درختان یا و چوب  پنبه درختان سمت به تاری در م  بندند، م مح جایی به را قایق قایق  رانان

م شوند، رهسپار گردو

م کند، گذر آرکانزاس از یا تنس زه کش راه های  از یا ریور رد نواح در راکون یابنده

م  درخشند، است حاکم آلتاهاما یا چتاهوچ شهر آسمانِ بر که ظلمت آن در فانوس   ها

آنان، گرد به نبیرگان و پسر نوه های و پسران با همراه شام در نشسته قبیله رهبران

ارشان ش روزِ سپرای از پس دام گذاران و ارچیان ش ، برزنت چادرهای در ، خشت دیوارهای در

م روند، رخصت خواب به

م خوابد، کشور و م خوابد شهر

خود، مجال در م خوابند مردگان خود، فرصت در م خوابند زندگان

زوجه ش؛ کنار در م خوابد جوان شوهر و زوجه ش کنار در م خوابد پیر شوهر

خویشتن سرود .۴۵



اینان، به م گردم باز برون از من و بازم گردند، من به درون از اینان

هستم، من بیش و کم هست  شان که است آن  سان گویی و

درم  آورم. تحریر رشتۀ  به را خویشتن» «سرود من ِاینان، تک  تک از و

ویتمن والت .۴۶



۱۶

ران، دی گرفتار هیچ گاه ران، دی از فارغ خردمندی، قدر به خام از جوان ْام، و پیر از من

چیزی، از سرشار و ناپسند از سرشار مرد، ی نیز و کودک ی پدرانه، نیز و مادرانه

وست، نی که

بزرگ  ترین، اندازه همان به و کوچ  ترین اندازه همان به بسیار، ملّت  های از ملّت

در مهمان  نواز و خون سرد کشاورز ی شبیه ، شمال ی شبیه عن قریب و جنوبی ی همانند

م زیم، اوکون نزدی

زانوهای انعطاف  پذیرترین زانوهای م سفر، آمادۀ  دارم، پیش در که راه در متعهد ، یانک ی

آن، م  ترین مح نیز و است زمین روی

خویشتن سرود .۴۷



یا لوییزیانیایی ی آهوی م، پوست ساق پوش با هورن ال درۀ در قدم زنان کنتاک اهل ی

، جورجیان

بوک آی؛ بجر، هوس یر، ی سواحل، امتداد در یا کوچ خلیج های یا دریاچه ها بر زورق ران ی

از خارج ماه گیران با یا بوته  زار، میانِ در باال آن یا کانادایی برف کفش  های با خوش و آسوده

نیوفاندلند،

و چپ و سایرین همراه به بادبان کشت یِ با سفر ، یخ سورتمه  های کاروان در خوش و آسوده

، کشت رفتن راست

، تگزاس مراتع یا مان، جنگل در یا ورمونت تپه های بر خانه در

واالشان ْام،) هم گرایی های (عاشق آزاد، غربیان شمال ِ با هم قطاری کالیفرنیایی ها، با هم قطاری

مهمان شراب و گوشت با و آرد پیش به دست هرکه هم قطارِ ذغال چینان، و جاشوان با هم قطار

کند،

ویتمن والت .۴۸



هزاران تجربۀ م کند آغاز تازه کاری ی آموزنده ای، اندیشناک ترین یادگیرنده ای، سهل انگارترین

هنرمند، افزارکار، کشاورز، ی مذهب، و مقام هر از من ام، که نقش و نما هر از را، فصول

کشیش. ، پزش وکیل، ، جارچ جاکش، ، زندان ر، کوی ملوان، نجیب زاده،

از بعد اما ش ب نفس را هوا م  کنم، ایستادگ است من گوناگون یِ از برتر که هرچیزی برابر در

هستم. خودم جای گاه در و نیستم غره ذار، ب باق من برای کفایت قدر به آن

خویش اند، جای در ماه تخم های و (شب پره

جای در ندارم، را دیدن ِشان توان که بی  نوری خورشیدهای و م  بینم که را فروزان خورشیدهای

خویش اند،

خویش.) جای در ناملموس و خویش ست جای در ملموس

خویشتن سرود .۴۹



۱۷

آنِ از اصل در آن ها سرزمین  ها، و اعصار تمام یِ در است مردمان همۀ  اندیشه  های قطع به اینان

نیستند، من

هیچ، تقریبِ به که یا هیچ اند، نیستند تو آنِ از من قدر به اینان اگر

هیچ اند، نباشند معما حل و معما اینان اگر

هیچ اند. نباشند نزدی دوراند که آن سان به تا اینان اگر

آب، و است خاک که کجا هر م روید، که است علف این

م کند. خویش غرق را کره که است مشاع هوای این

ویتمن والت .۵۰



۱۸

کام به من فاتحان، کام به تنها را مارش نم نوازم طبل م. و شیپورم با م آیم، پرمایه نوای با

م نوازم، مارش نیز مقتول و مغلوبان

مقرر دیدار وعدۀ همه گان با من نی سرشت، برای که آن گونه است بدسرشت برای تنها این

م کنم،

گذاشت، نخواهم رهاشده و حقیر را ان ی هیچ

شدند؛ فراخوانده ضیافت به دعوت، بدین طریق سارق، اسفنج چیننده، بدکاره، زن

است؛ شده دعوت مقاربت بیمار است، شده دعوت لب درشت بردۀ

بود. نخواهد مردمان ر دی و آنان میان فرق

خویشتن سرود .۵۱



در که اگر وست نی چه هم من گویم یابی؟ کام پیروزی در را روز که وست نی چه شنیدی

چیرگ اند. خود که جوهر همان با ست های اند ش جنگ ها ، مان ست ش

مردگان، یاد به م کوبم و م گیرم ضرب

م دمم. آنان یاد به را صدای م سروربخش ترین و بلندترین سازم دهانۀ در

مغلوب اند! که آنان باد زنده

است! شده غرق دریا در جنگ  شان کشت یِ که آنان باد زنده و

دریای اند! غرقۀ خود که آنان باد زنده و

پیروز! قهرمانانِ همۀ  و خورده  اند ست ش نبردها در که ژنرال  هایی همۀ  باد زنده و

نام آور! قهرمانان بزرگ ترین هم قدرِ گم نام قهرمانان بی شمار و

مو، عطر و لَخت این است، آرزم گین دست فشردن این

اشتیاق، زمزمۀ این لب های ت، به لب های م لمس این

ویتمن والت .۵۲



بازم تاباند، را چهره ام دوردست بلندای و ژرفا این

آمدن. بیرون باز و خویشتن م، در فکر غرقِ فرورفتن این

دارم؟ پیچیده  ای مقصود که پنداری

صخره. جوار در طلق سنگ و چهارم ماه رگبارهای خیال است، چنین آری

خواهان ْام؟ را حیران ات که گمان َت به

م کند؟ حیران خواند نغمه جنگل میان در که جوان سرخ بلبل آیا روز، روشن یِ آیا

حیرت آورم؟ اینان از بیش من آیا

خویشتن سرود .۵۳



۱۹

ساعت این روزمره، گرسنگ یِ برای خوراک این شده، چیده برابر به که این است ضیافت

گفت. خواهم تو به لی گویم شان، هرکس به نباید که شاید بازگویم، بی گمان را چیزهایی

ویتمن والت .۵۴



۲۰

گاو گوشت خوردن با من که است ونه چ برهنه؛ رمزی، انبوه، مشتاق، م رود؟ بدان جا چه کس

یرم؟ می  قدرت

و خویشتن م از گویم که بدی و نی و تو؟ من؟کیست ای کیست ام ؟ آدم چیست هرروی به

اینان. از گویم

بی عیب ام، و تک تاخت که دانم

دریابم م  باید شده  اند، نوشته من برای همه روان ْاند، من سوی به جهان هم گرای اشیای هماره

دارند. معنا چه نوشته  ها این که

هدررفت این، غیر که خویشتن ت، با کرد خواه دنبال تو را نگارم خویشتن م به سان که آن چه تمام

خویشتن سرود .۵۵



سپاری، گوش من به که است زمان

رسیده ست، پایان به جهان زاری یِ که نم کنم زاری

است، تباه و پلشت مغروق اما زمین و پوچ اند زمان گذر در ماه  ها

بی مرگ ام، که دانم

به که نیم سوزان چوب روشنایی یِ لحظه ی به سان شود سپری عمرم گذشت نخواهم که دانم

درم  آید، حرکت به شب تاری در کودک دست

شب. در طفل آتش گرفتۀ چوبی یِ ن های ش و چین برش های رد به سان گذشت نخواهم که دانم

چهارم، نسل پیروی یِ به روانه هم رنگ یِ ناتوان، ظاهری با ست  خورده ش و التماس  کنان و ناالن

برون َم. که یا درون از خشنود ام حال چنان که م پوشم را کاله م

باشم؟ آیین و بستایم باید چرا گویم؟ نیایش م باید چرا

معززم، که دانم

ویتمن والت .۵۶



کنم، قانع را ران دی یا توجیه را خودم که تا نم رنجانم را روح م

نخواهند، عذر هیچ گاه ابتدایی قانون های که دریافتم

نیستم.) ساختم ش خود که خانه  ای از مغرورتر برم گمان این همه (با

دقیق و کرده  ام رای زن طبیبان با مو، به مو م کنم، نظاره افانه موش را بدن َم الیه  های سرتاسر

کردم، حساب

چنان که دارم وجود من نیافتم. شدند مهر استخوان َم به که تکه هایی از خوشایندتری چربی یِ

کاف ست. همین هستم،

خشنود باز دریابند همه گان و هرکه وگر م نشینم خشنود باز درنیابد جهان در دگری هیچ اگر

م نشینم.

کم تر، جو دانه ای قدر به نه و بیش تر نه م بینم، را خویشتن مردمان تمان میان در

است. من خویشتن آن و است سترگ ترین من نظرگاه از حال این با و دریافته جهانِ ی

خویشتن سرود .۵۷



ر، دی سالِ میلیون ده یا ده هزار در یا امروز خویشتن به م گردم باز خواه و

نشینم، صبر به که توانم خوش غرقۀ همان قدر به یا بستانم، را این خوش غرقۀ م توانم

م  زنم. صدا را دریا و زمین شب، از نیم برم  دارد، گام فزاینده و لطیف شبی با که آن ْام من

خوان ش، زوال تو بدان چه م خندم است، شده م مح و جاسازی خود اه جای در جاپای م

را. زمان دامنۀ  م دانم و

جان  فزا! و جذّاب شبِ ای نزدی تر! سینه  برهنه! شبِ ای بیا نزدی  تر

نابِ جنون آمیزِ شب — معلّق و آرام شبی پرنور! ستارگان اندک شبِ — جنوبی بادهای شبِ

. تابستان

ویتمن والت .۵۸



۲۱

روح ، شاعر و جسم ام شاعر من

من ، با دوزخ آالم و من اند با فردوس لذّات

م کنم. ترجمان جدید زبان به را دوم و م دهم، نمو خویشتن در و م پیوندم خود به را اول

مرد که همان  سان بودن زن عال ست چه وه که گویم و مرد ام شاعر که آن گونه زن ْام شاعر من

بدمزاج! شهوت انگیز زمین ای آخ زنْ لبخند نیست. مردان مادر از واالتر هیچ چیز گویم و بودن

جنبان! غنودۀ درختان زمین

کامل ماه زجاج یِ به تنها آمیخته زمین سر! مه ⁃بر کوه های زمین — ره سپرده غروبِ زمین

به مطنطن

خویشتن سرود .۵۹



اندوه!

و روشن تر ابرهای زاللِ کبودی یِ زمین رودخانه! مد و جزر ابلق تاری یِ و درخشش زمین

شفاف تر

من! بهر از

عاشق ت که زنْ لبخند سیب! وفه های ش از مملو زمین سرشار، نشیبِ و پرفراز زمین رو آن سو

م آید.

را؛ وه ش و انبساط سرود م سرایم

است، واالروی تنها میزان َش که دهم نشان کفایت، به را خواری و غوطه خوری داشته ام

م دارم! عطا تو به را عشق من پس ⁃ م داری ارزان من به را عشق ، گشاده  دست با

نایی. کالم به که پرشور عشق ای آخ

بدان جا تا بود خواهند آن از بیش آنان این، ناچیزی ست سردم داری؟ تو گرفته ای؟ پیش باق از آیا

ویتمن والت .۶۰



ذرند. ب و ی هر آیند

خویشتن سرود .۶۱



۲۲

انگشتان را، توست مقصود که آن چه برم گمان — وام گذارم تو به را خویشتن م دریا! ای تو

نشینم، نظاره به کرانه از م  کند دعوت مرا که آماسیده ت

خش دیدار تمنای محض چرخش باید گشت، بازنخواه کن لمس مرا اینکه بدون که مؤمن ام

از، دور به بشتابان مرا درآورم، تن از لباس هم، تنگ باشیم داشته

، خش چشم

مواج، خواب آلودگ در خواباندنم برای صخره ای گهواره  ای شو، برای م نازبالش

دهم. پاسخ عاشقانه هات به که توانم شهوت بار، خیس یِ در بیفکن م

فراخیده، پهناور⁃آماسیدۀ امواج دریای

ویتمن والت .۶۲



م کشد، نفس پرتنش و م گیرد دم پرگستره دریای

آماده، ⁃گورهای هماره که بدان جا تا پریشان از و زندگ شورِ دریای

م شوم، کامل تو با من هوس ناک، و دم دم دریای طوفان ها، پاک کن یِ به خاک و شیون زنه

القید، ایستاده ام م راند، پیش م شر دگردیس یِ و م راند پیش م شر گذارها، همۀ از من گذاری ام

نیست. جفا سر از یا خرده گیری سر از خرامیدن َم

یافتند، رشد که آنان همۀ ریشه های م خیسانم

آن بر هنوز فل قوانین که م بردی گمان ؟ داشت واهمه بی وقفه بارداری یِ در خنازیر از تو

جبران پذیر؟ و کارای اند

که یارای اند همان  سان نیم بند قواعد دریافتم، ر دی سوی در نیز و سو ی در را تعادل و ثبات

سخت، و م مح قواعد و اصول

م  آورد. در حرکت  مان به و م  کند بیدارمان که است اینک ِ مان کردارهای و پندارها

خویشتن سرود .۶۳



مودت، و نفرت ستایندۀ من، برون آی ام و درآیند هم قطارِ

خفته اند. ی دگر بازوان ِشان گرد که آنان و معشوقان ستایندۀ

را، هم دل گواه م دهد که اوی ام من

چشم است آن در چه هر و خانه از باید و را خانه درون چیزک های گیرم حساب به که (باید

پوشم؟)

دسیلیون ها پس از که دم، این نیست، اکنون و اکنون از بهتر چیز هیچ آید، من سوی که دقیقه این

م  آید. پیش دقیقه

نیست، فت ش جای هیچ امروز، م نماید رخ و نی آن چه یا این از پیش نمود رخ و نی آن چه

باشد، دهری یا و دن م  تواند انسان ی ونه چ که است آن هماره و هماره فت ش

باشم. نیز شَر شاعر که نگیرم کتمان به نیستم، خیر شاعر تنها من

ویتمن والت .۶۴



۲۳

اعصار! واژه گان بی پایان شدن فاش

ف البداهه. واژه ای نو، واژۀ ی من برای و

زین پس یا اینک ناید، تردید در هیچ گاه که ایمان از واژه ای گناه؟ و تقوا پیرامون است افشایی چه

مجهزاند، سرتاپا زنان و مردان پذیرم. را زمانه بی کنکاش ی سان ْاند، برای م اینان همۀ

م کشند. توطئه طرح و نقش که آنان و عیاران هم ره بایست و آور، صدا به را شورش ناقوس و

معمای آن تنها م  رساند تکامل به را همه و م  گردد که اوست تنها ، نقص بی هیچ تنهاست

م  رساند. کمال به را همه که است فت ش مرموزِ

الهام مایۀ آخرین و اولین ماده باوری بجویم، درباره اش که ندارم آن سر و م پذیرم را واقعیت

خویشتن سرود .۶۵



است.

بنفش یاس شاخ های و سدر قلمۀ با را ناز گل  دقیق! اثبات باد پاینده محقَّق! علم به آفرین

ابداع را قدیم الواح زبانِ دستور ی ایشان شیم دانْ اند، ایشان لغت نامه نویس اند، ایشان درآمیز،

کرده،

کنند. رهنمون پرمخاطره ناپیدای دریاهای میان در را کشت ملوانان ْاند ایشانْ

ریاض دانْ اند. ی ایشان و م کند کار جراح چاقوی با این ی زمین شناس اند، ایشان

ویتمن والت .۶۶



۲۴

زاینده، و نوشان خوران، شهوت ران، گوشت آلو، سرکش، منهتن، پسر ، گیت ی ویتمن، والت

جداشده نه یا زنان و مردان فرای ناایستنده طبع، نازک یِ بی

اینان، از

غره. چندان نه فروتن تر چندان نه

درها! از را قفل ها بردارید

چارچوب هاشان! از را درها بردارید

گردد. باز من به سرانجام گفتار و کردار از آن چه هر و کرده خوار مرا را ری دی کند خوار هرآن که

شماست! از آنِ خوشنام ها نخستین هماره نجیب زادگان!

خویشتن سرود .۶۷



اه م جای سوی به اینان توسط لی نیستند، توقف  گاه م اینان همه، این با و است مرحمت وجودتان

رفت. خواهم

شده، جاری زبان َم از کم تر خاص تذکارهای

رهایی، از و آزادی از و مانده، ناگفته زندگ از بیش تری تذکارهای

کنید لطف و ابتران، و اختگان از کوتاه ایات ح بسازید و

راه نشان، و جریان من از م کفد و م جوشد من در که الهامات دست به

که را چیزی پذیرفت نخواهم پروردگار! به سوگند دهم، را دموکراس نشان م گویم، ازل سرِ از

نجویند، بهر آن از من هم دوش همه گان

آید، برون طوالن گنگ بانگ های من درون از

سارقان، و جداافتاده گان و رنجوران بانگ های برده گان، و زندانیان سلسله های بی شمارِ بانگ های

اتحاد، و آمایش حلقه های بانگ های کوتوله گان،

ویتمن والت .۶۸



پدری؛ نطفۀ و زهدان ها از و م بافند هم به را ستاره گان که رشته هایی راز

تحقیر پشیزی به جاهل، ساده دل، خرده پا، و معوج شد، پایمال حق  شان که آنان حق های از و

شده،

م چرخانند، را سرگین گلوله های خروک ها هوا، در مه

ممنوعه، بانگ های من درون از

بانگ هایی م زدایم، آنان از را پرده من و مستور بانگ های شهوت ها، و آمیزش ها از بانگ هایی

م دارم شان. ابراز صراحت به من که هرزه،

نم گذارم، دهان بر دست

گسترده ند، قلب م و عقل گرد به که همان سان به را احشای م که ظرافت همان به م شناسم

نیست. مرگ از واالتر چیزی من برای آمیزش

تمایالت، و تن به دارم باور

خویشتن سرود .۶۹



معجزه ای ست. من از پاره ای و عضو هر و لمس شور سپردن، گوش دیدن،

م کند، لمس مرا که یا م کنم لمس که آن چه م گردانم ش تقدیس و اله ام برون و درون از

نیایش، از است وتر نی عطرآگین زیربغل های این رایحۀ

باورها. تمام و انجیل ها کلیساها، از است واالتر سر، این

تکۀ هر یا بود، خواهد خودم تن گسترۀ  آن ستودنِ این ران، دی از بیش کنم ستایش را چیزی اگر

آن.

من! نیم شفاف کالبد ای بود خواه تو

فرورفته! و برآمده سطوح سایه  ها ی ای بود خواه تو

! مردانگ خیش صلب تیغۀ ای بود خواه تو

بود! خواه تو خورد، شخم من از آن چه

من! حیات کوچ رگه  های شیری ات جریان ای من! پرمایۀ خون ای اال

ویتمن والت .۷۰



م فشرد، ر دی سینه  های بر که سینه  ای آن تویی این

بود! خواهد تو رمزی یِ پیچش های من مغز

جفت! تخم های محفوط آشیان تاالب! گوشه گیر ِ پاشل صغیر! سوسن آب گرفتۀ ریشه های

بود! خواهید شما اینان

بود! خواهید تو اینان گوشت، ریش، سر، درهم و آشفته⁃خش موی

بود! خواه تو آن سخاوت مند، خورشید

تویی! آن م  زنند، سایه  روشن را صورت م که مه  هایی

بود! خواهید تو اینان که ژاله ها و عرق شران

بود! خواه تو اینان که دهند، قلقل و م  سایند من به نرم به را شرم گاه شان که بادهایی

تو آن من، خم و پرپیچ مسیر در عاشقانه زدن پرسه بلوط، زندۀ  شاخه  های فراخ، پرمایۀ مزارع

بود! خواه

خویشتن سرود .۷۱



اینان که یازیده ام، دست به کنون به تا که فانیان بوسیده ام، که صورت هایی فشرده ام، که دستان

بود. خواهید شما

بینجامد که چه هر و زمان هر دل نوازْ اند، که همه گان اند و من بسیاری یِ گویم، هجو خویشتن بر

آورد، شور به شوق آماسیدۀ مرا

کوچ ترین رستن گاه کجاست از که چه سان نه تسلیم اند، قوزک هایم چه سان که گویم نتوانم

من، اشتیاق

بازم ستانم. که را مهری دلیل نه م بخشم، که عشق روی از نه

ویتمن والت .۷۲



۲۵

کشت، خواهدم آفتاب برآمدن از گوشه چشم ، به که محشر و سحرپراکن پرتوان

داشت. نخواهم طلوع خود از زمان هیچ نتوانم این بار اگر

باشد، عروج راست به اگر بیندیشم، تا م  کنم درنگ م  کنم، عروج خیزان و افتان

م آورد. وجد به کتاب ها میان طبیعت ماورای از بیش مرا پنجره ام بر صبح گاه وه ش ی

در من جانِ ای آی را خویش یافته ایم آفتاب، چون را محشر و را نور تراوش فروم نهم ناایستا

خنکای خوشایندی یِ

سپیده دمان،

آفتاب! رخ نمون تماشای به

خویشتن سرود .۷۳



م چشد. خوش من کام به هوا را، بی کران و شفاف سایه های م کند محو پرتویی خرده

ندارند، را رسیدن َش یارای چشمان َم که است چیزی پی یِ در من صدای

زنم. حلقه را جهان ها حجم های و را جهان زبان چرخاندن با

و تر افشرۀ م گرداند، رخساره خاموش به بی معصیت پای کوبی یِ بر جهان تکاپوی سنگین یِ

تازه،

و پایین و باال به م جستند قیقاچ گر

خویش ش، حساب در ناهم سان است، خیال م  هم زادِ گفتار،

گوید، ریش خندی به م انگیزاند، مرا هماره

به و نایند دیده ام به که چیزهایی ست نم سپاری ش؟ برون به چرا تو، کفاف به سرشاری والت!

گرفته ند. انبوه به را فردوس شهدِ زالل دریاهای ، شهوان چنگاله های م خزند، باال

اینان، پیوند روزۀ هر بستن ایستاده، یبایی ش به آسمان مجاورِ زمین

ویتمن والت .۷۴



سرم، فراز بر آنک شرق، از سهم گین ستیز

نهاد! خواه سر بر تاج ونه چ که آن سان بنگر تسخرزن، طعنۀ

م پروری، اعتنا حد از فراتر گفتار طرز به آمد، نخواهم ستوه به کردی! خیال

گزیدند؟ جای زیرت در ونه چ جوانه  ها که ن دان که کالم! ای آخ ندان آیا

جامد، شبنم با محصور ، تیرگ در یبایی ش به

م رود، پس پیش گویانه ام ِ صفیر از پیش خاک

رسم، ثبات به اینان میان سرانجام در تا براهین زیر به نهفته ام

ماند، قرین چیز همه معنای با من، زندۀ  اجزای به من دانش

به که ذار ب دهد، بشارت زن، و مرد از سپارد گوش بدان من از هرکس که (آن چه شادی،

رود.) روز آن جست وجوی

پیش را من ام راست به که آن چه تا م  دارم دریغ م  دارم، دریغ تو از را خود نهایی شایستگ یِ

خویشتن سرود .۷۵



م کش

فراگیری، مرا که نیفت ّ تق به هیچ بارک لی فراگیر، را جهان

م  آورم، گرد جانب ت به را بهترین ت و چشم  نوازترین تو، به نگاه با تنها

حیران را بدگمان هر لب هایم، هیس با دارم، خود چهرۀ  در را ری دی هر و براهین همۀ من

کرد. خواهم

ویتمن والت .۷۶



۲۶

دادن، فرا گوش جز نکنم هیچ اینک

بیایند. سرود یاری به اصوات ذارم ب تا بیندوزم، سرود این درون را م  شنوم که آن چه تا

خوراک شان، میان در کاری مردمان از

بیمار، سستِ نجواهای هم گسیخته، از رفاقتِِ برآشفتۀ بنیان

م کند، هج را مرگ فرمان رنگ باخته اش لب های قضاوت، میز بر گرفته تنگ دستان با دادرس

لنگرکشان، لنگربرداری م کنند، خال له اس در را کشت ها که باراندازان هوی و های بانگِ

لوله های گاری های و سریع السیر ماشین های آتشین خروش آتش نشان، شیون خطر، زنگ های طنین

ملون، چراغ های و خطر آژیرهای با الستی

خویشتن سرود .۷۷



سخت ش، چرخ های با قطار نزدی شدن بخار، قطار سوت

(م روند آیند، نواخت به مشغول اند، ساز به دو به دو که جمع پیشاهنگ در آهستگ به مارش

گرفته اند.) ستر به سیاه کتان های با را پرچم ها سر بر کنند، بدرقه را جسد چند تا

را، عشق هیجانات یاوه گویی  های را، گندم رشد تقالی م سپارم، گوش به را پرندگان بی باک یِ

کنند، مهیا مرا طعام های که ترکه هایی ترق ترقِ

را، آدم صدای یِ آوای عاشق ام، که آوایی م سپارم گوش به

هم، پی یِ در یا آمیخته هم، در روان ْاند، در باهم که را آواهایی همۀ  م سپارم گوش به

را، شب و روز آوای را، شهر برون آواهای و شهر آواهای

م سپارم گوش به مستانه، خنده های از م دارند، دوست ِشان که آنان هم ره پرگوی جوانک های

هم بر پل در را، کوک شده شیپور م سپارم گوش به است،) جوان مرد قلب (گالیۀ را، ویولن سل

دل در را تشویش هایی دیوانه⁃خوشایندوار م لرزاند م جوید، راه گوش های م به نرم به گذاشتن

ویتمن والت .۷۸



درم آرد. لرزش به سینه ام و

شایای — است موسیق همان این که آخ وه ست، ش با اپرایی را، هم خوان م سپارم گوش به

من.

من در دهان پیچان انحنای آفرینش، به سان م کند، سرشار مرا تنور پرشورِ و خودستا خوانندۀ

م زند؟) سر او از آوازی (چه ماهر سوپرانوی به م سپارم گوش و م کند ماالمال م و م کند رسوخ

تاب ش و تب در چنان که دهد فریب م اورانوس، مدار از وسیع  تر م  گرداند، مداری در مرا ارکستر

زنجیرِ، در که بی خبرم

آنانم،

م گیرند، لیسیدن به تن آسا موج های را آنان م کنم، تر را عورم پاهای م  کشد، بادبان من برای

گردانم، نیست را دم م تند، و ین سهم تگرگ دست به شده  ام بریده

م فشارد، مرگ را حنجره ام نفس راه عسل، به آغشته مورفین میان در غوطه  ور

خویشتن سرود .۷۹



دریابم، را معماها معمای تا م  شوم رها دوباره امتداد، در

م نامیم ش. بودن آن چه است این و

ویتمن والت .۸۰



۲۷

این؟ چیست ، سان هر به بودن

نیافت، کمال هیچ اگر دور) بدان جای بازگردیم همواره و همه گان مان حرکت ایم، در قوس (قوس

زمخت پوستۀ آن در صدف، از بیش

بود، کاف

نیست، زمخت صدفِ من پوست

هر آنان برابرشان، شوم ایستا که یا ذرم ب خواه خویش، وجود سرتاسر در دارم آن راه نشان های

م  کنند. هدایت طریق م از بی گزند و گیرند تصرف به را عینیت

خویشتن سرود .۸۱



۲۸

اثیر و شعله ها سازد، نو هویت من از آن در که اندازد لرزش به مرا است؟ همسودن این پس

آرند، پدید شریان های م در که شتابی

آذرخش خون َم، و دن تن رسد، یاری شان به تا م آید گرد به و م رسد راه از من خیانت آمیز نشان

آن چه، افند بش گیرند بازی به را

است، انه بی خویشتن م با پرشوری در

از را قلبم پستانۀ گرفته سخت را، اندام های م سازد ناروان اغواگر شهوان یِ خیال های همۀ در

بی بهره ام ، پرده پوش بی هیچ لمس کنان م نماید، رخ شهوت بار من جانب به ه ای، چ دوشیدن برای

، غایت برای چنان که سزاوارترین م، از سازد

ویتمن والت .۸۲



خویش فریبایی یِ رسم به گیرد، تصرف به برهنه اش کمر میانِ مرا کند، وا را لباس های م تکمه های

و آفتاب تاب تابِ آهستگ یِ آن با م زایاند را حیران ام

علف زار، عرصه های

م  کشاند، کنار به را ر دی حواس الخجل

پیش به آهسته و شوند چرایی ره سپار همسودن، جای که بندد اغوا به

تن م، پهلویه های بر

خویشتن م، خشم یا سرکش  م یارای برای از نارد، شمار به را پروایی هیچ ، درنگ هیچ

آن شان، خوش یِ برای از گرد، به را جماعت باق وام کشد

سازند. حیران َم و ایستند پرت گاه سرِ تا رسند تایی ی به همه گان آن دمان

شادمان ْام، و انگشتان َم با م کنم لمس م فشارم، م شوم، براگیخته تنها

است، تحمل م توان حد که ری دی بر را خویشتن م م کنم لمس که

خویشتن سرود .۸۳



مرا، از بندی هر م کنند رها نگهبانان

وانهاده اند، سرخ غارت گری یِ به فرومانده مرا

علیه هم دست و شهادت برای م آیند پرت گاه به همه گان شان،

من.

تسلیم ام، خائنان رودروی

منم: که ری هیچ دی و من کرده م، گم را خود خیالِ نازک یِ م رانم، سخن بدوی

خائن، بزرگ ترین

کشاندند، بدان جا مرا دستان َم بردم، پرت گاه به طالیه دارانه را خویشتن م

بی نیازْاند، جراح زایمان انبرک از آنان فشرند، پای آن بر نه و خویش شان رساندن از بیزاراند نه آنان

ر، دی چیز هر که است بزرگ برای م همان قدر ناچیز

المسه؟) حس از کم تر یا بیش تر (چیست

ویتمن والت .۸۴



نگردانند، صاف را دل هیچ گاه موعظه و منطق

م کند، رسوخ روحم ژرفای به شب شرج یِ

گلوی م، در گرفته ست تنگ نفس م ؟ م کن چه شریر! لمس قوای

زن و مرد هر برای را خویش ش که چیزی (تنها ، ناسودن تویی پیش م به شا، ب را دریچه  های ت

است.) چنین نکند، کتمان َش هیچ کدامین که چیزی تنها م  کند، اثبات

خویشتن سرود .۸۵



۲۹

مستور! پوشیدۀ دندانِ تیزِ لمس کور، عشق بازانۀ پنجۀ در پنجه لمس

کرد؟ بی تاب ت چنین من ترک

ابدی، امانتِ ابدی یِ تاوانِ است، وصال جدایی، پس از که فراق

م نشانند، فرو را ذهن م من، از قطره ای و دقیقه ای آن. پس پرمایه ترِ پاداش و پرمایه مهیب باران

پارۀ مختصرات از مختصری شد، خواهند درخشان و عاشقان آب خورده کلوخ های که مؤمن ام

، زن که یا مردی از تن

دارند، هم سوی رغبت آذین، ی و اوج ی و

گردند، همه چیز خالق که روند پیش که بدان جا تا عقوبت به بی تأمل زنند شاخه ناگستن و

ویتمن والت .۸۶



را. آنان ما و گردانند، دل شادمان همه گان و ی که بدان جا تا و

م ایستند، جان و وفور به جوی حاشیۀ جوار در سازند، انباشته و برم دارند را جوانه ها

زرین فام. و رسیده و ناکال برجسته، و فراخ ْاند مردانه که چشم اندازهایی

خویشتن سرود .۸۷



۳۰

م نشینند. چشم به راه اشیاء تمام یِ در حقایق تمام یِ

ویتمن والت .۸۸



۳۱

نیست، ستاره گان عزیمت تقالی از کم تر که علف از برگ ی به مؤمن ام

اوک، چ تخم و ماسه، از دانه ی و عال ست، غایت حدّ به مورچه و

باال، جهان حاصل دستِ است شاه کاری داروگ و

همۀ دست م مفاصل عاجزترین و بخشید خواهد زینت را فردوس داالن های رونده شاه توتِ و

برشمرند، پشیزی به را ماشین ها

ره ای، پی هر از م گیرد پیش خموده سری با نشخوارکنان گاو و

برد، غوطه حیران به را دهری میلیون ها تا است، اعجاز خود کفاف قدر به موش و

دانه ها با میوه ها، با مطول، رشته های با خزه هایی با زغال سنگ، با آمیخته ام، مرمر با که دریافتم

خویشتن سرود .۸۹



، خوردن ریشه های با

پرندگان، و چارپایان با و پوشیده ام گچ بری ها از سراسر و

نهاده  ام، سرشان پشت و نی براهین از که آن چه شده  اند دور و

باشند. که چه هر م خوانم شان، و دارم را تمنّای ش که آن گاه ، دوباره گ م گردند، پس اما

ویتمن والت .۹۰



۳۲

خودکفای اند، و آرام بسیار چه آنان کنم، زیست وحوش میان از و بازگردم توانم که دارم گمانه

م کنم، نظاره شان درازا مدید⁃به و م ایستم

برای و نیفتند بستر در بیدار ظلمات، در نیفتند، مویه و مشقَّت به آید سرشان به آن چه از آنان

هیچ ی نسازند، دل زده مرا پروردگار جانب از تکلیف سر بر جدال هاشان با نگریند، گناهاشان

نیست جنون غرق ی هیچ نیست، ناخرسند

چیزی، تملّ از

م زیسته، پیش سال هزاران که خویش هم نوع به نه زد، زانو ری دی به نه هیچ ی

، بیم ناک و دوانگ ، بیهودگ در جدامانده، نه و است ارج مند نه هیچ زمین سراسر در

خویشتن سرود .۹۱



سازند، روانه من روی کرد سوی را کهنه شان تفت آذرین سنگ های ، بیهودگ در

هم بسته اشیاء ، بیهودگ در گزیده، خلوت استخوان هاش گرد تل زیر ماستودون ، بیهودگ در

رف ش هیوالهای و گودی در فتاده اقیانوس بیهودگ در بندند، خود به ثّری م قواره های و ایستاده

غنوده، آن بستر بر

سازد. خویش نای س را آسمان سنقر ، بیهودگ در

شمال گوزن عبث به ، بیهودگ در م لغزد، الوار و خزنده علف های میان مار بیهودگ در

سوی اندازد پره منقارخنجری پنگوئن ، بیهودگ در م گیرد، پی  صرافت به را جنگل معبرهای راه

م خزم! باال پرت گاه اف های ش میان آشیانِ سوی م افتم، تعقیب به شتاب به البرادور، سوی شمال،

م پذیرم شان. من و سازند ار آش من به را روابط شان آنان این چنین

کف شان. در بی پیرایه دارند؛ ابراز که یادگاری هایی م کشند، پیش م به را خویشتن م از یادگاری هایی

یافته اند؟ کجا را یادگاری ها آنان که حیرت ام در

ویتمن والت .۹۲



کردم؟ رهاشان سربه هوا و کردم گذر دور زمان های در راه آن از آیا

هماره سازم ار آش و م انبارم هماره، برای و حاال و هنگامه آن در م روم، پیش به خویش، من،

به را خویش نم  کنم محدود آنان، میان در اینان مثال به و فراگیر، و بی کرانه شتاب، به و بیش تر

یادگاران َم، یابنده گان

او با م روم اینک و بر م گزینم عاشق ام که را آن ی این جا

برادرانه. پیمان با

را کوه ها ستیغ م آرامند، دریا دهنه های در زانوان َم م گویند، ترک مرا هم رهان َم و هم بسته گان

م پوشانند، را خاک ها دستان َم کف م گذرم،

خیال م. با پابرجای ام

میان گشاده ، پیشان بر بلند موی نوازش های م، به راغب و خرام نر، اسب ی ساحرۀ زیبایی یِ

گوش ها،

خویشتن سرود .۹۳



گیرد، گرد را زمین که دم چاالک، و صیقل اندام ها

حرکت. در نرم به ظرافت، به بریده گوش ها شرارت، درخشش سرشارِ چشمان

گرفته اند، آغوش در را او پاشنه های م که آنک م شوند گشوده بین ش سوراخ های

افتند، لرزه به لذت غرق بازم گردیم، و م گردیم اطراف در که هنگامه ای خوش تراش ش، اندام

توام گام های محتاج چرا نر، اسب تو، از بردارم دست آن پس بندم، کار به دقیقه ای را تو لی

درم نوردم. تو از چاالک تر نشسته، که یا ایستاده حت اندازم؟ تاخت به را آن ها خویش که هنگامه ای

ویتمن والت .۹۴



۳۳

م بردم گمان به که آن چه م بردم، گمان که آن چه است، راست که م یابم در اینک زمان! و فضا

م زدم، پرسه علف بر که آنک

بودم، غنوده بسترم در تنها که آنک م بردم، گمان آن چه

سپیده گاهان، کم فروغ ستاره گان زیر به م کردم گز را ساحل که هنگامه ای دگربار و

الواربرها، هم ره در اردوزده چوبی، کلبه های در — شهر چارگوش خانه های کنار

جوی بار، بستر و خش ش آب گذر امتداد در رودخانه، شاه راه خطوط کنارۀ

میانۀ از م گذرم م کنم، آب یاری را زردک ها و هویج رج های م کنم، وجین را پیازم باغچۀ

م روم، جنگل در کاوش به هموار، دشت های

خویشتن سرود .۹۵



م گیرم، آغوش در را شده ام مال تازگ به که درختان م روم، طالجویی به م کاوم، معدن

م کشم، کم عمق رودخانۀ پایین به را قایق م زده، تاول داغ شن های عمق در قوزک ها

که جایی شاخه ای، بلندای بر م رود پس و پیش به برم دارد، گام بدان سو سیاه پلنگ که جایی

بازم گردد، صیاد سوی دیوانه سان نر، گوزن

ماه آبی سمور که جایی م دهد، آفتاب سنگ بر را آویختگ ش و دارزی ، زنگ مار که جایی

م خورد،

گزیده، بستر مرداب کنار سختش پول های با تمساح که جایی

بر پارویی ش دم با آبی س که جایی م گردد، عسل که یا ریشه ها پی در سیاه خرس که جایی

گیرد؛ نوازش آرام گل والی،

کم آب ش، دشتِ در شال زارِ فراز بر زرد، گل های با کتان ها فراز بر رویان، ر نیش برفراز

ناودان ها، از آویخته ، ظریف شاخه های و کنگره دار کف با مزرعه، تیز سقف با خانه فراز بر

ویتمن والت .۹۶



آبی، گل های با کتان نازک آرایِ ساقۀ فراز بر درازبرگ، ذرت فراز بر غربی، خرمالوی فراز بر

دگران. کنار در وزوزکنان ی و است زمزمه گر ی آن جا قهوه فام، و سپید گندم فراز بر

م گیرد؛ سایه و موج خود به نسیم در که حال سیه فام، گندم تیرۀ سبزی یِ فراز بر

م مح را باری و کوتاه شاخه های م کشم، باال به احتیاط به را خویشتن م خزم، باال کوه ها از

گیرم، تمس به

را، خاشاک برگ های م زنم کنار و م پیمایم را علف پوشیدۀ مسیر

م کشد، صفیر گندم دشتِ و جنگل میان بلدرچین که آن جا

تاری میانۀ از درشت طالیی یِ سوس که آن جا م کشد، پر هفتم ماه شام گاه در خفاش که آن جا

م افتد،

شود، جاری مرغزار به و اندازد بیرون را خود پیر درخت ریشه های از نهر که آن جا

سازند، دور خود پوست از هول ناک تکان های با را س ها م و ایستاده گاوان رمۀ که آن جا

خویشتن سرود .۹۷



در را آتش دان پیش  بخاری های اجاق، آهن های که آن جا آویخته، مطبخ در پنیر تنظیف که آن جا

م آویزند؛ سقف تیرهای گل آذین های در عنکبوت تارهای که آن جا یرند، می  میان

م چرخاند، را خود غلتک چاپ ماشین که آن جا م کوبند، آهنگری ش های چ که آن جا

م تپد، دنده هاش زیر در مهیب رنج با آدم قلب که آن جا هر

پایین دست به آرام و معلق ام آن در (خویشتن است، معلق آسمان در گالبی سان بالن که آن جا

م نگرم،)

از را جوجه ها گرما که آن جا م  شود، کشیده خطا و لغزش دام سوی به زندگ ماشین که آن جا

، ری گودی های در م کشد بیرون روشن سبز تخم های

نم کند، رهاش هیچ گاه و م کند شنا نوزادش هم ره در ماده نهنگ که آن جا

م کشد، خویش پس در را دودش بلند درفش بخار کشت یِ که آن جا

م برد، را آب سیاه تیغه ای چون کوسه بالۀ که آن جا

ویتمن والت .۹۸



م پوسند؛ زیرش به مرده گان که جایی م رسانند، لزج ش عرشۀ به را خود صدف ها که آن جا

م شود؛ کشانده هنگ ها طالیۀ در پرستاره پرچم که آن جا

م شود، منهتن راه یِ وسیع و مطول جزیرۀ کنارراه از

من، سیمای بر پرده ای چون م کند سقوط سیالب نیاگرا، زیر به

سخت، چوب از است قدم گاه کندۀ آن، از بیرون در، آستانۀ بر

دل چسب، بیس بال بازی یِ یا رقص ها یا جمع گردش های خرامان یِ یا ، اسب دوان مسابقۀ در

کنایه آمیز، رخصت های ول گرد، طنّازان با مردانه، جشن واره های در

، ن با شرابه اش یدن م قهوه فام، پورۀ شیرین های چشیدن سیبابه گیری، آسیاب در

م یابم، که سرخ میوۀ هر بر بوسه هایی تمنای سیب، کندن پوست وقت به

هم یاری؛ به خانه سازی سبوس گیری، دوستانه، دورهم های ، ساحل مهمان های جماعت ها، در

م آوازد، دل پذیر را ناله هاش و فریادها قدقددها، جوشیدن ها، مقلّد مرغ که آن جا

خویشتن سرود .۹۹



م  شوند، پخش خش ساقه  های که آن جا م شود، بساط حیاط کاه دانِ در یونجه پشتۀ که آن جا

کارهای ختم برای از م رود پیش به نر گاو که آن جا م  ماند، انتظار به طویله در ماده گاو که آن جا

گوساله  های که آن جا برم دارد، گام مرغ سوی خروس که آن جا و مادیان سوی نریان که آن جا نرانه اش،

غروب هنگامۀ سایه های که آن جا م  زنند، نوک را غذاهاشان شتاب به غازها که آن جا م  چرند، ماده

مربع مایل  های در را خزنده  ای گسترۀ  بوفالو رمه های که آن جا م گسترند، خموده و بی کران مرغزارِ بر

م کنند، قرق نزدی و دور

م پیچد سال خورده قوی یِ گردن که آن جا م  درخشد، خاموش و روشن س خوار م مرغ که آن جا

م خورد، چرخ و

سان به زند خنده که آن جا م رود، شیرجه ناگه به ساحل کنارۀ در خندان کاکایی یِ که آن جا

، آدم خندۀ

علف های دست به نیم مستتر باغ، در خاکسترفام مسند ی بر شده رج زنبور کندوهای که آن جا

ویتمن والت .۱۰۰



بلندقامت، هرز

بیرون سرهاشان که حال خاک، بر حلقه ای در کنند بیتوته راه راه گردن کب های که آن جا

افتاده،

زمستان گرگ های که آن جا کنند، عبور گورستان قوس دار دروازه های از تشییع گاری های که آن جا

کشند، زوزه قندیل درختانِ و برف ها خرابه های میان در

م خورد، را کوچ خرچنگ های و م آید شب در تاالب کنارۀ به تاج طالیی حواصیل که آن جا

سازد، خنک را حمیم ظهرِ غواصان و شناگران شتک که آن جا

م گیرد، بازی به چاه فراز بر گردو درخت بر را رنگین ش تیغۀ بیشه سبزِ ملخ که آن جا

پیچ خورده، نقره ای یِ برگ های با خیار و بالنگ زمین های میان از

، مخروط نراد درختان زیر به یا پرتقال باغ یا نم زاران میان از

دولت، تاالر که یا دفتر میان از ، پنهان م خانه های میان از زورخانه، میان از

خویشتن سرود .۱۰۱



بی آالیش زنان هم ره یِ در مشعوف جدید، و قدیم با مشعوف انگان، بی با و بومیان با مشعوف

دل ربا، زنان هم ره یِ در شعف به سان

م  زنند، حرف ملیح شان صدای با و برم  دارند را بی  لبه شان کاله که آن گاه ر کوئی زنان با مشعوف

سپیدگون، کلیسای هم سرایان نغمۀ هم ره یِ در مشعوف

رهروان َش جد به که متدیست، شدۀ عرق خیس واعظ پرحرارتِ واژه های هم ره یِ در مشعوف

آورد، وجد به را مجمع در

به که صاف شده بین م پوست برودوی، مغازه های شیشه های بر افکنده نظر عصرهنگام سراسر

چسبیده ست، ضخیم شیشۀ

کنار در یا خیابان ی پایین به که یا رفت، باال ابرها به سوی صورت م پرسه زن، عصر، همان

ساحل،

میان شان؛ در من و گرفته ند، گرد به را رفیق دو پهلوهای چپم و راست بازوان

ویتمن والت .۱۰۲



فروشدِ در م تاخت من سرِ پشت (در سیه چرده و خموش بوشمن هم ره در خانه، سوی روانه

روز،)

سرخ پوستان، رد که یا جانوران، جاپای خوانش در قریه ها از دور به

محموم، بیماری به لیمو شربت دادن مریض خانه، در تخت خواب پهلوی

زیارت ش، به شمع با خاموش اند، همه گان که هنگامه ای تابوت، در جنازه ای جوار در

زدن، دریا به دل و سوداگری تمنای به بندری هر به سفر

هرکسان، به سان هوس آلود و مشتاق چنان تازه وارد، جماعت هم ره یِ در سراسیمه

کنم، کاردآجین ش جنون َم در که حاضر دارم، نفرت او از آن که جوار در به گرم

، دیرزمان گریخته ند من از پندارهای م پشت ام، حیاط در شب میانۀ در تنها

کنارم، در دل کش لطیف آفریدگار هم ره در یهودیه باستان تپه های در قدم زنان

ستاره گان، و عرش میان در تعجیل به فضا، در تعجیل به

خویشتن سرود .۱۰۳



مایل، هشتادهزار پهنای به پهناور، حلقۀ و قمر هفت میان در تعجیل به

به سان کنند، پرتاب را آتشین بارشان گلوله های که دنباله دار شهاب های هم ره یِ در تعجیل به

دگران،

است، خویش کامل مادر حاملۀ  خویش زهدان در که هالل طفل حمل

محتاط، عشق، در غرقه باتدبیر، عیش، در غرقه متالطم،

پنهان، و پیدا خاضع، و حام

بر م دارم، گام جاده هایی چنین در شب و روز

از میلیاردمیلیارد به م نگرم و م نگرم، میوه هاشان به و م نشینم نظاره به را سپهر باغستان های

و سیال پروازهایی به سان م  کنم پرواز کال هاشان. از میلیاردمیلیاردها به م نگرم و رسیده هاشان،

م گذرد، زیردریایی ها ژرف پیمایی یِ زیر از من راه کشیده، کام در روح

که قانون نه و دارد، باز مرا نتواند نگاه بان هیچ رسانم، یاری ضدماده و ماده برای خویشتن م به

ویتمن والت .۱۰۴



باشد. جلودارم

، زمان اندک برای تنها را، کشت م م اندازم لنگر

سازند. روانه سوی م را بازگشت شان و م پیمایند دوردست تا را دریا مدام پیام آوران َم

نوک تیز، چوبۀ ی با ژرف اف های ش از جستن م روم، فوک ها و قطبی خرس های خز ار ش به

ملول. و سست واژگون های به گردم متمس

، کشت دکل از م روم باال

برم  گزینم، ادش چ بر شب از پاس تا برم گزینم دیرهنگام را جای م

است، نورآذین کفاف قدر به که درم نوردیم، را قطبی دریای

حیرت زا، زیبایی یِ حول م رسم انبساط به زالل، محیط میان در

اراست، آش همه سو در چشم انداز کنم، گذر ایشان از من و کنند گذر من از یخ توده های بی شمار

سازم، روانه آنان سوی را خویش خیال م نمایند، رخ سپیدْ قله های با کوه ها دوردست در

خویشتن سرود .۱۰۵



شد، خواهم گماشته آن در زودی به که دهشت ناک جنگ زار به م شوم نزدی

محتاط، و خاموش گام های با م کنیم عبور م کنیم، گذر اردوگاه عظیم دیدبان یِ اه های پاس از

ویران، شهری اندک و است پهناور اندک که م شویم شهرک وارد که یا

زمین، زندۀ شهرهای تمام از بیش ویران، عمارت های و ساختمان ها

، نگاهبان آتش جوار در کنم بیتوته را شب من، آزادم رفیق

م شوم، هم بستر عروس با خویش و کشم بیرون بستر از را نوداماد

م گیرم، آغوش در لب های م و ران ها میان در تنگ را او شب تمام

پله ها، نرده های جوار در شیون آن زنانه ست، صوت من صوت

مرا، مغروقِ آب کشیدۀ مردِ رِ پی م کشند، باال آنان

را، دالوران اشتیاق لب ریز قلب درم یابم

اعصار، تمام یِ و کنون وقت به رشادت

ویتمن والت .۱۰۶



انِ بی س و کشته از تلنبار الشۀ بر انداخت نظاره ناخدا ونه چ

طوفان، فرود و فراز در آن تعقیب در مرگ و بخار، کشت

به بود مؤمن و روزها به بود مؤمن و نکرد خال شانه انگشت قدر به و نشد تسلیم سخت ونه چ

شب ها.

کرد؛ نخواهیم رهاتان هرگز باشید، و نی آسودنِ در نوشت، تخته ای بر درشت حروف با گچ با و

و م  کرد جمع  شان هم کنار و کرد همره آن ها با روز سه ونه چ و رفت تعقیب شان به ونه چ

شود، تسلیم نم  توانست

داد، نجات را سرگردان و پریشان ناویان سرانجام در ونه چ

کنار از کشت  شان که آن هنگام گشاد، لباس در زنان آن م آمدند چشم به نزار و نحیف چه

م  گذشتند، بود شده مهیا براشان که گورستان

نتراشیده، صورت های با مردان و زمین گیر، و پیرچهره نوزادان خاموش اند چه

خویشتن سرود .۱۰۷



م شود، من آنِ از م دارم، دوست ش نی به دهد، خوشایندی طعم سرم کشم، را اینان همۀ

بودم. آن جا برده ام، رنج مردم، آن من

شهیدان، آرامش و استغناء

او بر طفالن َش شد، سوزانده خش چوب های با ساحره گری، به شد وم مح کهنه سال، مادر

م مانند، خیره

عرق، غرقِ پرچین، بر شد ولو نفس زنان م افتد، پا از گریز در تعقیب تحت بردۀ

کشنده. گلوله  های و ساچمه  ها شود، فرو گردن َش و پاها در سوزن گویی م گزد که جان کاه دردی

اینان ْام. تمام خویش یا درم یابم را اینان تمام

س ها، دندان از م رمم تعقیب ام، تحت بردۀ من

تیرانداز، مرد ِ شلی باز و شلی نومیدی، و دوزخ شوند چیره من بر

پوست م، اف ش از یدن چ در است شده رقیق ان، ان چ چ خون َم پرچین، نرده های به زنم چنگ

ویتمن والت .۱۰۸



صخره ها، و علف ها بر خورم زمین

م شوند، نزدی خرام خرام م تازانند، را بی میل شان اسبانِ سواران،

کوبند. تازیانه سرم بر خشم گینانه و زنند طعنه گنگ م گوش های در

است، رخت های م دگردیس های از ی جان کاه دردهای

شده ام، زخم اوی به بدل خویش من است، حال چه که نپرسم زخم ست که او از

دگربار م نشینم، نظاره به و دهم تکیه عصایی بر که آن سان من، در م شوند کبود زخم های م

طبل زنان، شدنِ دور

خمپاره اندازها، توپ ها، حملۀ دگربار

دهند. پاسخ توپ ها شنوای م گوش های سوی دگربار

دفن آوارهاشان در مرا فروریخته دیوارهای سینه، ستۀ ش استخوان با من متالش ام آتش نشان

م کنند،

خویشتن سرود .۱۰۹



را، هم رزم های م فریادهای صدای شنیدم م کشم، نفس که دودی و تف

آهسته گ به زدند، کناری را دیوار تیرهای شنیدم، دوردست از را کلنگ شان و بیل نحیف صدای

م شنوم، و م بینم را همه چیز کردم، همراه شان آوردند، بیرون و کشیدند باالی م

آرام به آمبوالنزا۲ هدف خورده، به شلی های برای شادی هلهلۀ غریو، دشنام ها، شیون ها،

ویران ها ِ پس کاوش به کارگران م کشد، خویش مسیر در را سرخ قطره های که حال م گذرد

م آغازند، را ضروری مرمت های مشغول اند،

پروانه سان، انفجار سقف، اف ش میان از نارنج ها سقوط

در شب هوای در آسمان. در باال آن آهن، چوب، استخوان، سرها، اندام ها، تیز و تند صدای

است، من خاطر محض نافذ، وت س این م کشم، دراز سرخ َم پیرهن

زیبای اند و سپیدفام نیستم، ناخشنود چندان لی پرمالل م کشم دراز بی رنج اینان همۀ از پس

⁃م. است. کرده استفاده آمبوالنس ایتالیایی یِ واژۀ از ویتمن دالیل بر ۲بنا

ویتمن والت .۱۱۰



شده، برداشته آتش نشان شان کاله های سرها از من، گرد به رخسارهای

مشعل ها. نور با م شود محو زانوافتاده به جماعتِ

م دهد، تاب را دست هاش جنون بار احتضارم، در ژنرالِ دهان از کم فروغ صدای دگربار

سنگربندی جمع — حواست — نکن اعتناء من به م گوید، نفس بریده خون لخته های میان در

باشد.

م شوند، زنده مرده گان و جدامانده گان

ساعت ام. آن خویش من افتند، حرکت به دستان َم به سان که یا م شوند ظاهر ساعت صفحۀ به سان

آن جای ام. دوباره م گویم، سخن خویش سنگرِ بمباران از سال خورده ای ام، توپ چ یِ من

خویشتن سرود .۱۱۱



۳۴

بازنگویم، را آالمو (سقوط دانستم، تگزاس در جوان آستانۀ در که را آن چه بازگویم حال

بازگوید، را آالمو سقوط که تا نبرد در به جان  هیچ ی

و چهارصد بی تألم کشتار روایت است این خاموش اند،) هنوز آالمو در نفر صدوپنجاه آن

جوان. مرد دوازده

م گرفتند، سنگر آمادهاشان پشت م نشستند، عقب خال میدان در

که بود تاوان از بهایی شمارشان، نه برابر گرفتند، را گردشان به خیمه زده خصم نهصد جان

پرداختند،

تمام، مهمات شان و بود مجروح سرهنگ شان

ویتمن والت .۱۱۲



کردند تسلیم را سالح هاشان گرفتند، تضمین و دست خط شدند، خواستار را آبرومند تسلیم آنان

رفتند. قدم رو عقب به جنگ اسیران چون و

دیدند، آن سو را آنان

بودند، گریختن تقالی در سینه مال نیم جان برخ

ناکارا، چمخال های با م ساختند مضروب یا م  کشتند سرنیزه  ها با اینان

رهایی ش برای ری دی دو تا شد دستگیر انتحارش وقت به نداشت هم سال هفده که جوانک

آمدند، پیش

پسرک. خونابۀ غرق و بودند چاک چاک سه هر

بودند، تک آوران نسل فخر آنان

و سربلند دل پذیر، رادمرد، متالطم، ، متعال عشق بازی، شام، سرود، تفنگ، اسب، بر بی نظیر

پرمهر،

خویشتن سرود .۱۱۳



عمر س از بیش ی شان حت ارچیان، ش آزاد جامۀ به ملبس آفتاب سوخته، ریش به رخسار،

نداشت.

بود، دل کش تابستان آغازِ تیرباران، و شدند برده دسته هایی در هفته اولِ دومین صبح

سوزاندن به شروع یازده ساعت در بود. یافته پایان هشت در و آغازید کار پنج ساعت قریبِ

کردند؛ جنازه ها

جوان. مرد دوازده و چهارصد کشتار روایت است این

ویتمن والت .۱۱۴



۳۵

را؟ دور زمان در دریایی اری پی شنیدست آن

ستاره گان؟ و مهتاب روشنای جوار در بود فاتح کس چه شنیدست آن

من. به کرد بازگوی ش ملوان، ی مادربزرگم، پدر که آنک افسانه سرایی، مایۀ در

نبرد، فرمان سپرافکن فرمان از هیچ ی

ماندند، پابرجا راسخ و بی باکانه برخ بردند، یورش درمانده و افتادند جنون به برخ

فروغلتیدند، هم در مرده و زنده قلب، که یا شقیقه در شلی شدند، تسلیم ی کاره شماری

به من کشت شان، در نم گشتند بیهوده خصم هامان نورسیده گانِ مصدوم، و مثله گودی لجمۀ در

گفت،) (او بازگویم، تو

خویشتن سرود .۱۱۵



و نبود، هیچ گاه و نبود، صریح  تر و سرسخت  تر او از و بود، تندخو باشهامتِ انگلیس ی او

بود؛ نخواهد هیچ گاه

م کرد. خط به را ما که حال آمد صولت به هبوط کرده، عصری پیش به

تعجیل به ناخدای م پرداخته، توپ میدان ها، بودند آشفته بازاری بودیم، او هم ره در تنگاتنگ ما

گرفت. دست به را افسار

هنگ دو اول کار عرشه مان، توپ های بر شد، نصیب مان زیرآبی گلولۀ ضرب هجده به قریب

اولین در شد نابود کاری ِمان

، اصل دکل آخرکار در ، متالش و رفت جان َش بود پیرامون در هرآن که ، شلی

پاک. را عرشه شان و کردند خاموش را تیراندازی شان تقالی باروت و ساچمه پرِ توپ دو

، تاری در ار پی آفتاب، فروشد در جنگ

پنج از رسید خبر و م شد، سوراخ تر کشت مان بود، برفراز نی به کامل ماه شب، ده ساعت به

ویتمن والت .۱۱۶



آب، پا

بیازمایند. را خویش اقبال دنباله، در تا م کند رها را محبوس زندانیان تفنگ داران سرجوخۀ

خاصه محض، به م کردند، پشتیبان را کوچ حمالت آتش بودند، فوقان عرشۀ در که آنان

، اصل گروه

ماندند. ایستا واقعه تمام وقتِ شجاع دالنه آنان

فرونگذاشتند، لحظه ای حت نه

م بلعد. را مهمات انبار آتش است، تخلیه از تندتر آب نشت

بود، شده قدغن نگهبان ها فرمان به انبار به آمد و رفت

کنند. خوش دل که به که ندارند را فهم ش یارای و م بینند را انه ای بی چهره های بس چه آنان

شد. خواهیم غرق که شد یقین ما بر بود، شده منهدم گلوله ضرب به پمپ  ها از ی

گرفت، آتش پارویی مان قایق

خویشتن سرود .۱۱۷



پایان را ار پی و م کشیم پایین به را پرچم هامان آیا دارید؟ امان عرض که پرسیدند حریفان

ایستاده، آرام ناخدا برفراز صاف آسمان م دهیم؟

جنگ مان فانوس های از ما به چشمان َش آرام، نه و است بلند نه او صدای نیست، دست پاچه او

دارد. ارزان بیش تری روشنایی یِ

ما م زند، فریاد خون سردی به م شنوم، را ناخدای م صدای که چرا زدم، خنده دل ته از اینک

گرفته ایم. به سر را جنگ از بخش تنها ما نزدیم شان، هنوز

م کنند، کار تفنگ سه تنها

زیر به آن جای اند که م شود حمله ور دشمن دوازده سمت به که ناخداست خود دست به ی

م  شوند. ما تسلیم آن ها ماه، پرتوان

ویتمن والت .۱۱۸



۳۶

افتد، غنود به خموش و طوالن نیمه شب هنگام که دیرزمان ست

، غرقه گشتگ در نرم به و سوراخ سوراخ کشت  مان ، تاری پهنۀ  بر بی  حرکت ، کشت عظیم الشۀ دو

شده، تسخیر آن چه سوی حرکت برای بسیج

، لوح چون سپید چهره ای در دهد، فرمان بی رمق ، کشت کوچ عرشۀ بر ناخدا،

بود، گماشت به کابین در که طفل جسد جوارِ در

پیچ خورده، ظرافت به ریش های و سپید بلند موی با کهنه سال ملوان مردۀ رخسارۀ

حرکت اند، در پایین و باال به دهند انجام م  توانستند که آن چه همۀ  خالف آتش شعله  های

راغب اند، وظیفه انجام برای از هنوز که افسر سه دو مهیب بانگ  های

خویشتن سرود .۱۱۹



دکل ها، و تیرها بر الشه بقایای خویشتن شان، جوار در بدن ها و اجساد از درهم  برهم پشته  های

وت، مس امواج جانِ آرام نهیب بادبان ها، آویخته گ یِ ریسمان، پارگ یِ

تند، بوی پوکه ها، محمل بی  احساس، و درنده تفنگ  های

م درخشند، ماتم  زده و آرام ، بزرگ ستاره گانِ اندک سر برفراز

به مرگ اخبار ساحل، جانب به پهنه و زرد زنبق خوش روایح نسیم⁃دریا، خوش رایحۀ درکِ

شده، تحویل نجات یافتگان

دندانه  هاش، ساییدن صدای ، جراح چاقوی برش صدای

وحشت، کوتاه فریاد ان، ان چ چ خون شر و شر ترق ترق، خس خس، جراح، چاقوی خش و خش

آرام شونده، کندی به نالۀ مات، درازا، به و

. بازنگشتن این سان این چنین، اینان

و م بینم، زندان در دگرمردی شمایل به را خویشتن دردمندان، و متمردان تمام حضور تجسم

ویتمن والت .۱۲۰



م کنم. حس جان به را بی انتها گنگ درد

مراقب اند، همواره و م کشند دوش بر را کارابین هاشان محبوسان نگاهبان های که، است من برای

افتم. محبس به شب در و شوم رها بامدادان که است این

جوارش به و دست بسته ام بدو من لی دارند روانه محبس به که نیست دست بسته شورش یِ تنها

روانه،

گره خورده ام.) لبانِ به عرقِ در خموش بیش تر و سرسبزینه ام کم تر آن جا که منم (آن

او با مشتاق نیز من لی نم شود برده مه مح به شده دستگیر سرقت اتهام به که جوانک تنها

وم. مح و م شوم دادگاه و م روم،

در افتاده ام دراز به هم چنان من لی نم افتد دراز به نفس هاش آخرین در وبایی مریض هیچ

نفس هام، آخرین

م گریزند. من از مردمان من از دور به پودم، و تار خورده درهم خاکسترگون َست، رخساره ام

خویشتن سرود .۱۲۱



پیش م به را کاله م ایشان، در شده ام مجسم من و من در را خویشتن شان کنند مجسم سائالنْ

عاجز. و روسیاه نشسته م  گیرم،

ویتمن والت .۱۲۲



۳۷

ازدحام مغلوب دروازده های بر باشید! تفنگ هاتان مراقب آن جای! در تن پرور نگاه بانان ای اال

گشته ام! متصرف نیز من کرده اند!

خویشتن سرود .۱۲۳



۳۸

ایست! عقب به گیج شده ام. چنان به است! کاف است! کاف است! کاف

رویاها، غنودن ها، گرفتارم، سرِ این از فارغ مرا ده  مجال

، خواب آلودگ

م یابم. همیش اشتباه لبۀ در را خویشتن

ویتمن والت .۱۲۴



۳۹

او؟ کیست سیال، و دوست داشتن نارام

شده؟ چیره آن بر و آن از کرده گذر که یا کشد، انتظار تمدّن برای از

را! توهین ها و تسخرزنندگان برم یاد از توانستم ونه چ

برم! یاد از را کتک  ها و چماق  ها ضربات و اش  ریختن  ها توانستم این که

خونین. عروج تاج و مصلوب من از فرق آمیز نگریستن یِ حالِ به بنگرم توانستم ونه چ

اهل آیا است؟ کانادایی آیا است؟ شده بزرگ بیابان آزاد هوای در که او غرب ست جنوب اهل آیا

کالیفرنیا؟ اورگن، آیووا، است؟ م س س پی دیار

دریا؟ جانب از ملوان که یا را؟ جنگل نشین ش م زید هامون، در م زید است؟ کوه نشینان از

خویشتن سرود .۱۲۵



م آورم، یاد به حال

کرد، خواهم ترمیم را جای  مانده به نقصان آن

یا سپرده اند، بدان که را آن چه کند فزون صخره حفرۀ

گوری، هر به

شد. خواهند باز قفل  ها م یابند، شفا زخم ها برم خیزند، اجساد

صفوف در آنان از ی هم سانِ سرشار، و بازیافته توان با م روم پیش به نویافته م روم تاخت به

بی  انتها،

کنیم، گذر مرزها تمام از و م رویم دریا ساحل و مرزها درون از

زمین، پهنای در مسیرشان در ما بی  وقفۀ  و تند مشیت های

سال. هزاران رستۀ م نهیم، کاله هامان بر که غنچه هایی

ویتمن والت .۱۲۶



برانید! پیش به فرستم! درود شما بر الْوها۳، ای اال

پذیرایند زنان و مردان رود، او که آن جا هر و پی گیرید به را پرسش هاتان یرید، ب پی را تفسیرهاتان

سخن آنان با کشد، تن شان بر دست بدارد، دوست را آنان بباید که اشتیاق اند در اوی اند، اشتیاق در و

گوید،

بماند. آنان با

و خنده زن، ژولیده، موهایی با علف، چنانِ ساده گفتار برف، دانه های چنانِ بی قاعده کردار

بی  پیرایه،

ان، هم چون معمول ظاهرهای و احواالت ، معمول رخساره های به گام، آهسته پاهای

م ریزند، پایین به دگردیس به سرپنجه های ش از

طغیان به است ارجاع ظاهراً که دانشجو؛ معن به م کند، استفاده eⅼeve فرانسوی عبارت از بند این در ۳ویتمن

⁃م. داشتند. پیش روانه ای نقش آن در دانشجویان که فوریه، انقالب به موسوم ،۱۸۴۸ سال در فرانسه مردمان آزادی خواهانۀ

خویشتن سرود .۱۲۷



درم آیند. که است پرواز به چشمان َش لمحۀ از شدند، رانده هوا در دم ش که یا رش پی رایحۀ به

ویتمن والت .۱۲۸



۴۰

را! خویش بر کنار به ⁃ نیست حاجت تو گرمای از آسایش به مرا آفتاب پرتو خرامیدگ یِ ای اال

پی یِ دستان َم در گویا زمین! ای اال افم. ش نیز را ژرفاها و رویه ها من ، بخش نور را رویه ها تنها

؟ م خواه چه پیر، کاکل ای تو آی، کالم به م  گردی، چیزی

نیست، یارای م لی م دارم تان، دوست چه سان که واگویم که امید زن، که یا مرد

نیست، یارای م لی خویش تان، در چه و است خویش م در چه واگویم که امید و

من روزان و شبان ضرب  آهنگ که آن چه ، است من در سوزی چه که ی دل واگویم که امید و

است.

چیزهایی روز (این زیرک تر. و تنومند نوزادان تولد برای از درم  آمیزم آبستن شایای زنان حول

خویشتن سرود .۱۲۹



است) مردم تودۀ  گستاخ  ترین جنس از که م  کند فوران من از

ردانم. ب را در پاشنۀ و م  روم، است محتضر که هر سوی شتابان

م  کشم، تخت پای به را تخت ملحفه  های

روند. خانه به کشیش و طبیب که ذار ب

را. خویشتن م ارزان داری یِ دارم ارزان گاه که آنک دست گیری، اندک که یا ندارم موعظه بنگر،

سست  پای، و ناتوان آ ن جا تو آی

زبانه های و شا ب را دستان َت کف بدمم، آن در را شجاعت تا واگشا را زخم های ت مرهم

دارم بسیار انباره ها کنم، ناگزیرت افتم، نظرگاهان از که تا نیستم من کش، بیرون را جیب هات

تا دارم و

ببخشایم.

ببخشایم. دارم که را هر آن چه و

ویتمن والت .۱۳۰



گریبان َم نومیدگر، ای اال م  کنم، بلندَش استوار اراده  ای با و را زمین گیر مرد م گیرم دست به

این سوست،

انداز را داری به بار آن چه ! افکن سپرم که توانست نخواه پروردگار، دستان در

دوشم. به

از را خانه اتاق تمام ساخت، خواهم غوطه  ورت کرد، خواهم باد از پر سرشار نَفَس با را شما

کرد. خواهم پر ناگواری  ها برندگان بین از و خویش م دل داران از مسلح، نیرویی

از غیر به ، هست کس نه و برم  آید تو از کاری هیچ نه برای م، ندارد کرم کیست ای، نپرسم

م  نهم. تو بر من آن چه

دوست مندانه ای بوسۀ راست ش گونۀ بر زنم، زانو خالها رفوگران که یا کتان مرتع کارگران پیش به

پاس داریم، را شب تمام اینان و من — بیارام نم  رانم. خود از را او هرگز که سوگند و نشانم

چنین زین پس و گرفته ام آغوش ت در ندارد، را تو به دست  یازی یِ یارای مرگ ، گمان هیچ  بی

خویشتن سرود .۱۳۱



هرچه که دریافت خواه برم  خیزی، خواب از سپیده دمان که هنگام آن و گردانم  ت خویشتن  آنِ

گفته ام

داشته. حقیقت تو، با

ویتمن والت .۱۳۲



۴۱

راست قامتِ مردان به و فتاده اند پای از نفس ضربان در که را رنجوران رسانم یاری که مرد آن من ام

محتاج اند. بیش تر که رسانم یاری زورمند

بوده، گیت نقل که آن چه شنیدم

این آیا اما ⁃ دور چنان که وست نی بیش و کم هزار؛ سالیان پس از آن از شنیدم و شنیدم ش

است؟ تمام ش

من، م آیم پشت کار و ستایش با

شمارم، را یهوه دقیق ابعاد خویش م شوم، بلند کهنه  کار هوشیارِ دوره  گردان دست روی آغاز، در

را، هرکول نوه اش و زئوس پسرش را، کرونوس م کنم چاپ

خویشتن سرود .۱۳۳



را، بودا و برهمن بلوس، ایزیس، اوسیریس، طرح های م  خرم

را، مسیح منقوش صلیب ، برگ بر را ه ال می دهم، جای اوراقم کیف در آزاد و فارغ را مانیتو

نگاره ها، و معبودان ای ی و بدمنظر زتیل م و اودین هم ره در

بیش  تر، سنت حت نه و خودشان خَرم قیمت به شایاست که آن سان را آنان تمام

مشغول، خویش روزگار سع به و بودند زنده ایشان دهم گواه

و کنند پرواز و پرگیرند بباید که حاالست آوردند ریز کرم های پرناورده شان پرندگانِ برای (آنان

خوانند،) سرود خویشتن شان برای از

دارم شان عطا کنم، پرمایه  ترش خویشتن م در تا را اله  شان ابتدایی یِ و ساده طرح  های م  پسندم

بینم. که زن و مرد هر به سخاوتمندانه

م چیند، رج به رج را خانه ای که معماری از بیش تر یا همان قدر درم یابم

م کوبد، را نه اس و ش چ زده باال را آستین هاش که آن جا سازم روانه م مح ادعای برای ش

ویتمن والت .۱۳۴



دست م، پشت بر مویی تار یا دود از حلقه ای به م انگارم برگماشته، اله یِ الهام  های با بی انکارام

الهام، و وح که است فت ش همان سان سازد، کنج کاوم آن چنان

گرفته اند دست به را نردبان و طناب و قالب ، آتش  نشان ماشین  های به چسبیده که جوانکان

نیستند، باستان جنگ های خدای گان از کم تر من برای

تخریب، و سقوط میانۀ در را هلهله شان صدای آرم به یاد

آسیب هیچ بی سپیدشان پیشان یِ کند، گذر سوخته تخته های بر سالمت به ستبرشان اندام های

آید؛ برون شعله ها میانۀ از جرح و

م  کند، توجیه را انسان هر تولد که پستان َش بر شیرخوار طفل با انی م زوجۀ جوار در

توبره ای پیرهن هایی با خوش  بنیه فرشتۀ  سه دست به رج ی در درو گرم تیز غژ و غژ با داس سه

برون زده، کمرگاهاشان از که

م  رهد، آینده از و م  رهد گناهان از سرخ موهای با سته دندان ش چاروادارِ

خویشتن سرود .۱۳۵



نشینند کنارش به و دهد را برادرش وکالی مزد تا م کند سفر پیاده م فروشد، را دارایی ش تمام

اسناد؛ جعل اتهام به محاکمه اش هنگام و

و بیست آن به و من پیرامون مربع متر بیست وپنج در افشانندگ فراوان یِ در شد افشانده هرچه

نم  شود، پر مربع متر پنج

نشده اند، ستایش کفاف قدر از نیم حت هیچ گاه حشره و نر گاو

ستودن ست، داشته ام سر در آن چه از بیش لجن و سرگین

گردم، ماورائیان از ی خویشتن خود که را زمان کشم انتظار ناید، حساب به طبیعت ماورای

آنان همۀ  به سان و کنم کردار وتر نی نی  ست هرچه از من آنک برای م از م رسد موعود روزِ آن

بود؛ خواهم رف ش

سایه های بطن در اینک و اینجا را خویشتن م گشته ام، بدل را خالق اینک عمرم! تجاربِ به قسم

واگذارم. افتاده دام به

ویتمن والت .۱۳۶



۴۲

جماعت، میانۀ در بانگ

غایی. و مطنطن رسای خویش م، صدای

فرزندانَ م، بیایید

مونسان َم، و هم خانه گان من، زنان دخترکان َم، و پسرکان ای اال بیایید

نواخته. درون َش ن  لب  های روی را پیش  درآمدش م زند، دریا به را دل ش نوازنده حال

عطش ها، و بی قراری ها ترنّم

م آریم پیش به را او و رند آن ی رفته پنهان به کجا بیابیم تا هو! هو آشفته ساز! هوهوی هماره

کمین گاه ش، از

خویشتن سرود .۱۳۷



عمر، غرقۀ سیالۀ هماره عشق، هماره

مرگ، سه  پایه  های هماره چانه، زیر به تنزیب هماره

برم دارند، گام چشمان بر ده سنت ه های س با آن جا و این جا

که آنان کنند، تغذیه را اشتهاشان فرون خواه یِ تا م  پیمایند را مغزهاشان ذره به ذره دقت با

ی بار حت ضیافت به هیچ  گاه لی م  فروشند، م  گیرند، دست به م  خرند، بلیط

نم روند،

نیست، دست مزدشان کاه جز آن گاه و خرمن کوبان شخم زنان، عرق شران، بسیاران

دارند. را گندم زار تمل ادعای پیوسته تن  پرور شماری

نم. می  حس را فرود تان و اوج مضراب — شده نوشته سهولت به نرم پنجه  کاری یِ کوردهای آ

خورد، تاب گریبان َم حول سرم

ارگ، جانب از نه اما م تراود موسیق

ویتمن والت .۱۳۸



از ی من و است شهر این نیست. هم خانه م ایشان از هیچ لی من، بر زده اند حلقه جماعت

شهروندان ْام،

روزنامه ها، بازارها، جنگ ها، سیاست ها، سازد، مشتاق مرا آرد شوق سرِ را ران دی هرآن چه

مدرسه ها،

امالک دکان ها، سهام ها، کارخانه ها، بخار، کشت های مالیات ها، بانک ها، شوراها، و شهردار

. شخص امالک و عموم

بی روزنه، خشن زمین هماره

و جزر و هوا هماره پایین سوی، به و باالسوی به آفتاب هماره نوشنده گان، و خورنده گان هماره

ناایستا، مدهای

اصیل. رندانه، تری کنان، همسایه گان َم، و خویشتن م هماره

آن درش، فرو خار شست آن هماره کهن، دشوار پرسش همان هماره

خویشتن سرود .۱۳۹



جست وخیزاند در رقص کنان پیرامون به بلند کت های و یقه ها در کوچ بسیار مانکن های

نیستند،) ک و کرم بی ترید (آنان کیست اند، که اینان از گاه ام آ

من، در نامیراست بی مایه ترین شان و ناتوان ترین خویشتن م اند، از رونوشت که م کنم تصدیق

کرد، خواهند همان  گونه نیز آنان گفتارم، هرچه و است کردارم آن چه

اینان. در شود جاری همان َش من، در است سیال که پنداری هر

را، خویش  خودبین یِ به تمام م شناسم

هرکه کرد خواهم مجذوب ت کنم، کوتاه هیچ نوشتن در نباید م  شناسم، را پراشتیاق م ابیات

بود، خواه سرمست من با تو ، باش

من، سرود این در نیست روال از واژه ای هیچ

صحاف شده و چاپی کتاب این آرد؛ نزدی  شان که تا آن  سوتر، جهیدن پرسیدن، محض ناگه، به اما

چه؟ را چاپ خانه پسرک و چاپ چ اما —

ویتمن والت .۱۴۰



چه؟ را گرفته  ای آغوش ش در تنگ که رفیق ت یا زن َت اما — افتاده عال عکس های

موتورخانه داران و ناخدا شهامت اما — برج ش در پرتوان َش تفنگان زره آذین، آهنین سیاه کشت

چه؟ را

چه؟ را چشمان ِشان نگاه و میزبان زن و مرد اما — اسباب و خوردن ها و ظروف خانه ها در

چه؟؟ را خیابان آن  سوی یا همسایه، یا این جا اما — آن جا فرازْ بر آسمانْ

چه؟ را خویشتن ت تو اما — تاریخ دل در یمان ح و قدّیسان

چه؟ را آدم بی کرانۀ ذهن اما — الهیات کیش ها، خطابه ها،

چیست؟ حیات و چیست؟ عشق و چیست؟ عقل و

خویشتن سرود .۱۴۱



۴۳

بزرگ ترین من ایمان جهان، سرتاسر در روزگاران، تمام در نشمارم، خوارتان کشیشانْ ای اال

ایمان ها، کم ترین و ایمان هاست

نوست، و کهنه میانۀ در آن چه تمام و را نو و کهنه نیایش های م گیرد بر به

آمد، خواهم زمین بر دوباره سال هزار پنج از پس که است این باور

دهد، سالم آفتاب به م  ستاید، را خدایان نشسته وح فرشته  های جانب از اجابت انتظار در

پاوواو آیین در چوب  دست با اوبی  ها حلقۀ در م  سازد، صنم چوب و سنگ مرغوب ترین از

کوبد، پای

م  بندد، آذین را صنم ها چراغان که هنگامه ای رساند، یاری را برهمن یا الما

ویتمن والت .۱۴۲



قرآن، به اعتنای با وداها، و شاستراها ستاینده گان سالمت به

فیلسوف ی جنگل در زاهد و مسحور هنوز، ذَکرپرست دسته ای میان خیابان ها میان در م رقصد

عریان،

م نوشد، شهدآب جمجمه جام از

افع پوست طبل بر دشنه، و سنگ با ریخته خون لختگ یِ به مزین م زند، قدم تئوکالیس ها در

م گیرد، ضرب

است، وت مل او م داند یقین به بود، شده مصلوب که را او م پذیرد م پذیرد، را انجیل ها

بر یبایی ش در که یا برم خیزد، پا از پروتستان عابد هم ره در یا م زند زانو توده هم ره در

م نشیند، ت نیم

تا م کند یبایی ش مرده گان چنانِ که یا جنون بارم، سرگشته گ یِ در گوید شطحیات و لفاظ

برانگیزاند، مرا روح م که هنگامه ای

خویشتن سرود .۱۴۳



را، مرتع و پیاده رو اطراف که یا مرتع، و پیاده رو سوی م اندازد نظاره

کنفرانس  ها، کنفرانس تنظیم  کننده  های از ی

که مردی چنان م رانم، سخن و داده موضع تغییر که هستم افراط  گرا و میانه  رو قماش آن از ی

م  کند. رها را دارایی  هاش و تعلقات سفر، از پیش

مطرود، و دل فسرده اک ش بی شوقان ای اال

دهری، نومید، متظاهر، رنجیده، ناالن، ترش رو، سب سر،

را. ناباوری و یأس تردید، تألم، دریای شناسم شناسم، را کدام تان هر

نهنگ ها! دم م زند شتک چه که وه

خون! جوشش های و شنجه با آذرخش مثالِ سریع چنان سان

جای شما میانۀ ترش رو، ناله سرایانِ و اکان ش سرِ بر خون آلودِ دم های ای اال بمانید آسودن در

سان ْایم.و ی دقت به همه گان و من است، شمایان انگیزش گذشته ران، دی میانۀ در که همان قدر م گیرم

ویتمن والت .۱۴۴



ل. ش ی به دقیقاً است، همه گان و من و شما آنِ از م  آید، آینده در و است نشده تجربه که را آ   ن چه

م کرد تماشا در درون از دزدکانه که خردپا طفل نه آرمید، کنارش در و سپرد جان که جوان زن نه

کشید آن گاه و

نیفکند، نظر هیچ دگربار و را خویش عقب به

صفرا، از فزون تر تلخ یِ چنان را این دریافت و م زیسته بی آرزو که کهنه سال مرد نه

، مهل مرض و ر ن ش عرق با گشته تکمیزه گرفتار نوان خانه در که مرد آن نه

شد، خوانده بشریت نجاستِ که ددمنش کوبوی نه ، متالش قتل عام شدگانِ بی شمار نه

شناورند، اطعام برای از تنها که سرگشادی کیسه  های نه

زمین، گورهای کهنه ترین در پایین که یا زمین، بر هیچ نه

گزیدندشان، ن س که بی شمارهایی از بی شمارها نه افالک ها، بی شمار در هیچ نه

شناخته شده. که گردِ خردترین نه اینک، نه

خویشتن سرود .۱۴۵



۴۴

پس را نم دانم را ناآزموده و آزموده به  پاخیزیم. تا بیا — دهم شرح را خویشتن که است مجال

آن.

شود. این جز که نتواند و شود، شناسا کاف قدر به خود وقت به آن که دانم لی

این نتواند انه ای ی هیچ شده، شمرده محترم بازایستد هرکه شده، شمرده محترم کند گذر هرکه

براندازد. را قاعده

م  نهم، کنار را شناخته  شده  ها

م رانم. پیش به ناشناخته سوی خویش با را زن و مرد همه

شد، سپرده خاک به و مرد که جوان مرد یابد زوال نتواند

ویتمن والت .۱۴۶



کند؟ اشاره را چه ابدیت لی — م کند اشاره را لحظه ساعت

پیش در تریلیون ها که حال آمده ایم، تنگ به تابستان و زمستان تریلیون ها از بسیاری به این سان

آنان. پیش در تریلیون ها و است

ارمغان گونه گون و رونق برامان والدت ها باق و آورده ارمغان گونه گون و رونق برامان والدت ها

من، تعقیب به ران تیره پی هالۀ خاستن پس خیزش آرند.

بوده ام، آنجا در نیز من که دانم م  بینم، را نخست ر پیل پی عدم غروب زده، افق دورست  های در

مه سان، خمودگ یِ میانۀ خفتم و بی وقفه نشستم نادیده انتظارِ به

نیافتم. متعفن کربن از آسیبی هیچ و بود بی تعجیل

نم  خوانم. که  تر را ی و مه  تر را ی

— بودم آغوش در تنگ درازا به ر، دی کس هر چنان هموست م انبارد را ان َش م و زمان آن که

درازا. و درازا به

خویشتن سرود .۱۴۷



کردند؟ کردار تو با رش سر از که یا سنگدل با آدمیان آیا خواهرم، ای برادرم، ای اال

نبودند، رش مند و سنگدل من با آنان خاطرت م، به اندوه گین م

نم  کنم، بیان را روزگارم شرح زاری و آه با من بودند، مهربان در من با همه گان شان

کار؟) چه زاری و آه با (مرا

شتافته اند. یاری ام به که بازوان دوست مند و راسخ بوده، مهیا برای م از بی کران آمیزه هایی

شور، غرقۀ قایق رانانِ چنانِ رج به رج ذرند، ب آسودگاه م از دوران ها

ماندند، کنار به حلقه هاشان در نجمه گان جواره ام در اتاق سوی

م  دارد. نگه مرا آن چه از مراقبت برای را تجلیات فرستادند پیش به

وقوع به که چیزک هایی ام دربرگیرندۀ من و رسیده سرانجام به که چیزک هایی ام کمال نقطۀ من

رسند.

و سست هیچ  گاه جنین م کردند، هدایت م بسیار نسل  های شوم، زاده مادرم درون از آن که از پیش

ویتمن والت .۱۴۸



بپوشاند. را آن نم  توانست چیز هیچ نبود، خمود

م  ساید. را ان پل پله  های از پله  ای پاهایم

گام  ها، میان بزرگ  تر گروه  هایی و اعصار، از گروه  هایی گام هر بر

به سحابی او برای م  روم، باال و باال هم چنان و کرده  ام، گذر وقت ش در پایین پله  های تمام از

م یابد، جمود سیاره ی

او، بر کرده کپه مطول آهستۀ چینه های

دهند، خوراک ش بی شمار رستن های

نهادندش. زمین بر مراقبت در و افکندند دهان هاشان به هیوالسان هامورهای

بخشند. خوش و پرعیار مرا که تا شده گرفته کار به پیوسته نیروها تمام

خویش. نیرومند روح هم ره یِ در ایستاده ام مقام این در اینک

ران. دی قدر به دربرگیردم تاری نجواگونِ وت س و

خویشتن سرود .۱۴۹



بینم چشم به آن چه تمام و م کنم نظاره را پراکنده منظومه  های و م گشایم را بام م روزنۀ شباهنگام

دورترها منظومه های کرانۀ حت درآرم رمزی خطّ به را کرانه توانم که باال آن تا گردند چندافزون

را.

ویتمن والت .۱۵۰



۴۵

سرشار. و گل گون موزون، آدمیت، آخ سب  روح! و پرنشاط پرشورِ همیشه ! جوان پهنۀ ای آخ

برون سوی و برون سوی م  شوند، گسترده هماره م شوند، گسترده م  پراکنند، گسترده  تر و گسترده  تر

برو ن سوی. هماره و

کنند. خاموش م عاشقان َم

هم سایی م عموم تاالرهای و خیابان ها میان در پوست م، روزنه های بر انبوه به لب هام بر لبالب

سوی آیند برهنه م کنند،

شباهنگام، من

سرم، فراز بر چهچه  زنان و رقصان رود تخته  سنگ  های فراز از آهای! دهند، سر هوار روز هنگامۀ

خویشتن سرود .۱۵۱



درهم تنیده، بوته های تاک ها، گل، بسترهای جانب از زنند صدا نام به مرا

م  کنند، جلوه زندگان م از لحظه هر در

خیال سان، لطیفِِ بوسه  های با م  زنند بوسه را تن م

دارندم. عطاشان و م  آرند بیرون قلب  ِشان از مشت مشت را بوسه  ها گویند چیزی آنکه بی

یاوران َش به گردند، مطیعانه او دور به گردونه ها و است مال را خویش خورشید من خورشید

واال، گسترۀ از جماعت م پیوند،

م سازند. را واالترین شان از ذرات و آیند، به دنبال واالتر دسته های و

آن چه تمام و گیت ها و شمایان من اگر ماند، وقفه در نتواند هیچ گاه و نیست کار در وقفه هیچ

سرانجام م کاستیم، رنگ باخته ای غوطه خوردۀ به م بودیم لحظه این در رویه هاشان، بر که یا زیر در

نم آمد. کار به طوالن گردش این

برم   گشتیم، ایستاده  ایم که جایی همین به دوباره حتم به

ویتمن والت .۱۵۲



فراتر. و فراتر آنک و فراتر چنان شویم روانه بی ش و

به که افول به رو روزهای مالحتِ آمدی، خوش آی است! ترقّ در باوقار و وه  مندانه ش پیری،

نایی! کالم

مخاطره به را دوره این عب، م متر میلیارد هزار چند ی تاریخ، دوران از میلیارد هزار چندک

کرد، نخواهد پریشان یا نم  اندازد

پاره. ی جز هرچیزی پاره ای اند، هرآینه آنان

آن چه م پراکند م پراکند، را خویش تنها که نه سامان هر

م  دهد نشان نیز را آمد خواهد وجود به خودش از بعد که آن چه ه بل

بی شماری زمان آید، شمار به که قدر هر است، بی  کران فضای م  بینیم، که دورست  ها سوی آن در

است. حاضر فراسویش

بی گمان، است، مقرر میعادگاه م

خویشتن سرود .۱۵۳



معشوقِ آن متعال، کامه  رادوی سرآمد، میعاد به آیم که تا انتظار به و بود خواهد آن جا خداونگار

بود خواهد اویم، حسرتِ در که راستین

آن جا.

بی خبر، و بوده  ای حسرت ش در کار آن بر تولّدت بدو از که بسا چه

بوده  ای. این گونه ، خش در چه و آب بر چه همه جا، که بسا چه

رویم پیش که ذار ب و را خویش برای از من و دل بند پسر ای تو کش دوش بر را ژنده ات لباس

شتابان،

م رویم. چنان سان آری آزاد ملت های و حیرت زا شهرهای به آمد خواهیم

ویتمن والت .۱۵۴



۴۶

آمد. نخواهد و نیامده شمار به هرگز آن قدرِ و است، من آنِ ان م و زمان وترین نی که دانم

بشنوید!) بیایید (همه گان ابدی، سیاحت سوی برم دارم گام

جنگل، از چیده عصایی و و نی کفش های ضدباران، است قبایی من نشان های

صندل م، بر نم آساید رفیق هیچ

فلسفه ای، نه صومعه ای، نه دارم، کرس یی نه

نگردانم. ره نمون بانک کتاب خانه، شام، میز به را آدم هیچ

کنم، رهنمون خواهم تپه  ای فراز بر را زنان و مردان شما از ی هر لی

م شود، قالب کمرهاتان گردِ به چپ م دستِ

خویشتن سرود .۱۵۵



بزرگ راه ها. و خش ها از چشم اندازهایی سوی کند اشاره راست م دستِ

تکیه لمبرهای م روی را دستان تان کف بسپارید، من به را بار دو هر شده، طاق طاقت ِتان که شاید

دهید،

کرد، خواهید جبران برای م را همین وقت ش به و

نیفتیم. زمین بر هیچ باری دگربار و م آغازیم زان پس

انداختم، نظاره غرقاغرق فردوس بر و رفتم باال تپه ای از سپیدْدمان پیش روز این

آن هاست در که هرچیزی دانش و لذّت و سیارات، بر که هنگام آن آیا پرسیدم خویشتن م روان از و

م  شدیم؟ اشباع و راض م  یافتیم، دست

از آن از فراتر و گذاریم سر پشت که بدان جا تا اوج به تا گیریم نشان که لی ، ن گفت روان َم و

گیریم. سر

برای از آن از کن گذار که باید ندارد، تو برای از را جاده از گذار یارای ان ی هیچ نه من، نه

ویتمن والت .۱۵۶



خویشتن ت.

که باید گویم، پاسخ َت نتوانم که گویم پاسخ َت سپارم ت، گوش و من از پرس سوال ها هم چنان

خویشتن ت. به دست دریابی

دل بند، پسر بنشین صباح ی آید، دست به جوار در نیست، دور

خویشتن ت و خفت که آینه هر لی نوش، برای از شیر و خورد برای از این جا کلوچه هایی ست

، گرفت سر از دل پذیر جامه های در را

عروج. برایِ برای ت کنم باز را دروازه ای و بدرودی بوسۀ نام به م بوسم ت،

م  شویم، را چشمان َت بخار اینک را، حقیرانه رویاهای دیده ای بسیار و کفایت به

زیستایی ت. از دم هر و نور پرتو وه ش به ده خو را خویشتن ت که باید

ساحل، جانب در تخته  ای به م جست تمس که حال م زده ای آب به بزدالنه که بود دیرزمان

خواهانم ت، بی باک شناگری حال

خویشتن سرود .۱۵۷



من، بر اندازی ناوک آیی، باال دگربار دریا، دل در زن شیرجه که

. بپراکن را موهایت خنده زن و زن فریاد

ویتمن والت .۱۵۸



۴۷

من، ورزش کاران ْام مربی یِ

م  رساند، اثبات به مرا صدر سعۀ  م  کند، من از فراخ  تر را سینه اش من به دست که مردی آن

افکند. زیر به را مربی ش تا م آموزد لوای ش تحت آن که سیاق م به ورزد را مباهات بیش ترین

افتن ها، ش

خوانش در ، کرج ران در نر، گاو چشم به رفتن نشانه در ، مشت زن در سوارکاری، در اول مقام

بانجو، نواختن که یا سرودی

صابون  زده، و لطیف صورت  های بر را آبله چال چالِ صورت هایی و ریش و جازخم ها م داند واالتر

برحذراند. آفتاب از که آنان بر را آفتاب سوخته گان ْاند از زیبایی به که آنان و

خویشتن سرود .۱۵۹



این از برتابد؟ روی من از تواند که کیست بدین حال سازد. جدا من از را راه ش که م آموزم ش

معناشان که بدان جا تا بود خواهند گوش هات بالی واژه هام ، باش تو هرآن که آیم دنبال ت به ساعت

دریابی. را

کشت ی انتظار به که آن زمان گذرانم وقت تا که یا نگویم دالری برای از را چیزک ها این

نشسته ام،

تو، زبان چنان که کنم ادا ، ران سخن خویشتن م قدر به تنها که تویی (این

م کند.) شدن رها به آغاز من در خورده، گره دهان َت در

که خورم سوگند و نگویم، سخن خانه ای در مرگِ یا عشق از دگربار هیچ گاه که خورم سوگند

مانند من با محرمانه که زن و مرد آن بر ر م همه گان، بر نکنم ترجمان را خویشتن اسرار هیچ گاه

آزاد. هوای در

شایستگ یِ از بل به ارث برده اش، توان از نه شد، خواهد مردی همان عاشق ش ام، که پسری

ویتمن والت .۱۶۰



خویش،

باشد، پرهیزکار ترس یا هم رنگ سرِ از که آن جای به است شریر

م خورد، را کباب ش شوق به و دالرام ش دل باختۀ

مرا خواه اگرکه کند جریحه دار را او تیز فوالد از سخت تر بی اعتنایی ی یا ی طرفه عشق

برو، ساحل جانب که یا بلندی ها به دریابی

کلیدی، امواج تکانه های یا قطره ای و تفسیری ست پشه ریزترین

رازم محرم دربسته ای مدرسۀ یا جای هیچ کنند. تصدیق را واژه گان َم ، اره دست پارو، چماق،

بهتر اند. آنان از خردساالن و گستاخان اما نیستند،

م داندَم، نی به من، به است نزدی ترین جوان انی م

برد، خواهد خویش با مرا روز تمام م برد خود با را خُمچه ش و تبر که ن هیزم ش

دارد، آوازم صدای از خوشایندی احساس زند شخم را زمین که حال مزرعه پسرک

خویشتن سرود .۱۶۱



آنان عاشق ام و جاشوان و ماه گیران هم ره در م روم شوند، حراک باد با که کشت  هایی در

را.

من ست، آنِ از حمله، و پیش روی حال در یا اردوزده سربازِ

نگذارم، ناکام را آنان من و جویند، مرا بسیاری جنگ آستانۀ در شب هنگام

جویندم. شناسند مرا که آنان باشد) آخرین شان که (شاید وه پرش شب آن در

فتاده، پتویش بر تنها که آنک م ساید ارچ ش رخسارۀ به رخسارم

ارابه ش، افتادنِ دست  انداز به ندارد اعتنا است من فکر در که راننده

دریافتند، مرا سال خورده مادر و جوان مادر

کجای اند، که برند یاد از و کنند رها را سوزن لحظه ای زن و دختر

هیچ و نیست، روح از فراتر بدن که گفته ام و گفتم شان. آن چه داد خواهند ادامه همه گان و آنان

است، آن خویش آن که از نیست واالتر خدای، نه چیزی،

ویتمن والت .۱۶۲



گام کفن، در پوشیده خویش، تشییع سوی بردارد گام هم دردی و عاطفه بدون را مسافت هرکه و

برم  دارد،

خریدیم، را زمین از گل چین شاید سنت ی بی انباشتِ تو یا من و

را، اعصار تمام یِ آموزه های سازد حیران نیام ش در دانه ای نمایش که یا چشم ی به لمحه و

بدل قهرمان به که شاید م کند پیروی آن از جوان مرد اما نیست خدمت و سوداگری هیچ و

گردد،

چرخ زن، جهان برای از سازد کانون لی نیست لطیف چنان چیزی هیچ و

جهان. میلیونْ ی شمار پیشاپیش ماند متین و آرام روان َت که ذار ب ، زن یا مرد هر به گویم و

حول هرچه پیرامون اوام کنج که من که چرا نباش، او کنج خدای پیرامون آدمیت، به گویم و

حول الفتم در حد چه تا گویند نتوانند عبارات از آرایه ای (هیچ نیستم، او کنج خدای

مرگ.) حول و خدا

خویشتن سرود .۱۶۳



دریابم توانم نه و ندارم، او از دریافت کم ترین که حال ، چیزک هر در را خدای دیدم و شنیدم

باشد. خویشتن م از فت آورتر ش تواند که آن جا کیست که

ویتمن والت .۱۶۴



۴۸

این از دل پذیرتر را پروردگار که باشیم داشته امید باید چرا نیست، تن از فراتر روح که گفته ام

دریابم؟ روز

م  بینم، خداوند از نشانه  هایی آن، از لحظه هر در و شبانه روز از ساعت هر در

آیینه، در خویش م رخسارۀ در و درم یابم را پروردگار زنان و مردان رخساره های در

پروردگار نام با ی شان هر و شده اند، رها خیابان در که پروردگار جانب از نامه هایی م یابم

شده، مهر

م روم، که جایی هر به دانم که چرا فتاده اند، که همان جایی کنم رهاشان و

همیشه. و همیشه برای وعده سر بر آمد خواهند نامه ها ر دی

خویشتن سرود .۱۶۵



۴۹

. کوش هراساندن َم به که بیهوده ست نابودی! تلخ آغوش ای مرگ! ای تو چنان که و

مرگ ها،

این.) از پیش ده هزاربار مرد ه ام خویشتن من که نیست (تردیدی

فردوس، اختران ای اال آن جا م شنوم را نجواهاتان

بی پایان، برکش های و گذارها ای اال — گورها علف های ای اال — آفتاب ها ای اال

سازم؟ جاری کالم به چیزی که توانم ونه چ نیارید کالم به هیچ شما اگر

پاییزی، جنگل بر آرمیده بستر که گل آلود آب گیر از

گذران، غروبِ سرخ افق  های از آید پایین که مهتاب از

ویتمن والت .۱۶۶



منجالب در که سیاه ریشه های بر م فشاند — را غروب و روز درخشش های م فشاند،

م پوسند،

م آید، خویش کار سوی قابله بی درنگ یده. خش شاخه های معوج ناله های سوی م نشاند

ظرافت به درهای آستانۀ جوار در م  رساند، یاری و م  گیرد و م  فشارد که را ماهری دستان م بینم

گریز راه و را آزادی راه م  دهم نشان م  دهم، نشان را خروج مجرای و م  دهم تکیه دولنگه زیبای

را.

نیازارد، را خاطرم که گرچه مفیدی، کودی که م پندارم بی جانْ تن تو ای و

م بویم. را رویان و خوش رایحه سپیدِ رزهای

م  رسانم. خربزه  ها جالدادۀ پستان  های به را دست م م  کنم، دراز گلبرگ  ها لب گونه سوی را دست م

بازتابیدۀ پرتوهای مات، کورسوی آن که درم یابم م روم، باال شب از م روم، باال مهتاب از

نیم روزَست،

خویشتن سرود .۱۶۷



جاوید. و اصل اه جای سوی کوچ و بزرگ نسل  های میانِ از آیم بیرون و

ویتمن والت .۱۶۸



۵۰

است. من در که دانم لی — چیست که ندانم — است من در چیزی

گیرم عرق شُران و عذاب بینان بی شمارانِ ترک گفتن های شمارِ به را تو ! زندگ ای تو پیرامونِ و

دربردارم من، (لب ریزام . طوالن خوابی — م ورم خواب به گیرد، آرام و آسوده تن م آن گاه —

را.) توده ها

نمادی خطابه ای، یا لغت نامه ای هیچ در ناگفته، واژه ای ست — است بی نام — من ندانم را این

نیست.

نشینم. انتظار به چارچوب بر نزدی اند، که آنان سوی شوم معطوف

آفرینش این برای از خورم، تاب برش من که زمین از بیش بر وادارد آویختگ به را چیزی این،

خویشتن سرود .۱۶۹



سازد. بیدارم گرفته آغوش در مرا که هنگامه ای یاوری ست،

خواهان که بود؟ خواهد شام ش مجلس ره سپار همه از پیش که برده؟ پایان به را امروزَش کار که

دارم. تمنا خواهران َم و برادران برای اجمال! به بازگویم. بیش تر باید که شاید زند؟ قدم من با است

بسیار هم حاال همین که داد خواه نشان آیا شوم؟ روانه آن که از پیش گفت خواه سخن آیا

است؟ دیر

خواهران َم؟ و برادران ای آی م بینید

است این — است خیال وصلت، سرشت، این — نیست مرگ یا بی سامان این

. خوش بخت همان — جاوید زندگان

ویتمن والت .۱۷۰



۵۲

ایت ش عمرم گذراندن بطالت به و یاوه  گویی از سازد، متّهم م و م زند شیرجه خال دار شاهین

برد.

خویشتن سرود .۱۷۱



۵۱

از را خزانه ام تا شدم ره سپار و کردم. ته شان انباشتم، را آنان من — م پالسند حال و گذشته

کنم. پر آینده

بام های فراز بر را خود بربری یاوه سرایی ترجمه ناپذیرست، زبان َ م هم نیستم، رام شدن هرگز هم

آرم. صدا به جهان

فریفتگ که هنگامه ای رخساره م به بنگر گویی م؟ راز به که داری چه باال! آن گوش دهندۀ ای اال

نم مانم من و نشنود را تو ری دی هیچ و، ب سخن (صادقانه سازم. خاموش دم م با را عصرگاه عشق

دقیقه ای تنها

بیش تر.)

ویتمن والت .۱۷۲



من، محض بازایستند روز بارقۀ آخرین

بر است هرچه به سانِ راست به و وقفه پس از مرا تصویر م افکند

سایه، در توسن های

کشاند. شب گیر و وهم سوی نیرنگ به مرا

دارم؟ تناقض خویشتن م با آیا

آفتابِ بر را سپیدَم موهای م  شوم، روانه نسیم به سان م کنم، انکار را خویشتن م پس خب بسیار

به را خویشتن م شوم. تل قیطان کنگره های در و م افشانم گردبادها در را تن م م پراکنم، گریزپای

کف در بجوی  بازخواه ام که اگر برویم، می دارم دوست  شان که علف  هایی با تا وام  گذارم خاک

مه ت. چ

سالمتِ مایۀ  تو برای این همه با لی دارم، معنا چه یا کیست ام که دانست خواه دشواری به

کرد. خواهم گرم و پاک را خون َت و بود، خواهم کامل

خویشتن سرود .۱۷۳


