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والت ويتمن شاعر جدال و اصالت
 مبرا كنيد مرا. . . 

ويتمن را پدر »شعر آزاد« مي نامند، كسي كه وزن 
و قافيه سنتي را زير پا گذاشت و صدايش تنفس 
روح تازه امريكا بود. »شعر آزاد« گونه يي شعر است 
كه از وزن خاصي پيروي نمي كند و مي تواند درباره 
هر موضوعي باشد. ويتمن در اشعارش از هويتي به 
هويت ديگر مي رود و »خود«هاي مختلفي به خود 
مي گيرد. او براي اينكه شاعري »نمايانگر« باشد بايد 

به همه چيز و همه كس تبديل شود. 
نقدهايي كه از آثار والت ويتمن به جا مانده 
است نشان مي دهد كه او همواره در گردابي از 
بگومگو و بحث و جدل قرار داشت. تخطي از 
قوانين شعر، استفاده از موضوعات تابو و رفتارهاي 
بي پرواي او از مواردي بود كه مطبوعات معتبر به 
آن مي پرداختند. شيفتگي نسبت به ويتمن زماني 
افزايش پيدا كرد كه ناشران، كتاب »برگ هاي علف« 
را بدون اجازه او چاپ كردند. دادگستري بوستون 
جلوي پخش اين كتاب را گرفت و به آن لقب 
»ادبيات موهن« داد. نوشته هاي مربوط به ويتمن 
كه در مطبوعات چاپ شده بود- از داستان هاي 
عامه پسند او گرفته تا نقدهاي ادبي- اهميت بسيار 
داشت چرا كه شهرت نقدگرايانه و بلندمدت او از 

همين متون مجادله آميز شكل گرفت. 
از طرف ديگر، نقدهاي نوشته شده توسط خود 
ويتمن نشان مي دهد كه او عالقه داشت نظر مردم را 
درباره رابطه اش با ادبيات مديريت كند. در »والت 
اينگونه  را  شاعر خودش  و شعرهايش«  ويتمن 
توصيف مي كند: »همچون مردي بي خبر از اثري 
چون كتاب يا موجودي چون نويسنده.« او همچنين 
مقاله »والت ويتمن: پسربچه يي بروكليني« را در 
روزنامه ديلي تايمز بروكلين چاپ كرد. اين مقاله با 
اين ادعا آغاز مي شود كه: »براي داوري اشعار واقعي، 
شناخت شاعر هم الزم است.« سپس خودش را به 
گونه يي توصيف مي كند كه انگار به همبسته بودنش 

با امريكاييان طبقه كارگر تاكيد مي كرد. 
زندگينامه نويسان  و  منتقدان  تمام  تقريبا 
در شگفتند كه خواندن آثار والت ويتمن تا اين حد 
فراگير و كتاب هايش بسيار پردرايت است. شايد 
علت اين شگفت زدگي اين باشد كه ويتمن، مردي 
كه تحصيالت آكادميك كمي دارد، بارها گفته است 
كه ترجيح مي دهد به صداي غرش دريا گوش كند تا 
به يك شعر حماسي قدرتمند و هميشه از متني كه 
اصالت ندارد نفرت داشت. نبايد نتيجه گرفت كه 
ويتمن از ادبيات كالسيك آگاهي نداشت، چراكه او 
شاعران بزرگ امريكايي را از تقليد اينگونه آثار ادبي 
منع مي كرد. او مي گفت: »هيچ گونه تصويرسازي، نه 
از دوران كهن، نه از كالسيك ها، نه حتي اسطورگان، 
نه مصر، نه يونان، نه روم و نه حتي نهادهاي سلطنتي 

و آريستوكرات اروپا.«
نقد ادبي والت ويتمن بر دو استاندارد تكيه زده 
است: در هر قطعه ادبي ويتمن همان گونه كه به 
دنبال تعالي هنري بود، به دنبال اهداف دموكراتيك 
نيز مي گشت. آنچه ويتمن براي خلق ادبيات متعالي 
تجويز مي كرد عبارت بود از: خويشتنداري، اصالت، 
هدف، خوش بيني، جهان شمولي، دغدغه طبيعت، 
دغدغه زندگي معاصر و تاكيد بر دموكراسي. در 
واقع اينها جوهره ادبياتي است كه ويتمن از آن 

سخن مي گفت. 
نثر  شكسپير،  افراط كاري هاي  در  ويتمن 
پرطمطراق هوگو و جزييات زننده بايرون ضعف 
و ناتواني مي ديد. در عوض موسيقي وزين كيتس 
و ظرافت هاي كالريج را ترجيح مي داد. او از راسين 
و كورني ايراد مي گرفت چراكه آثارشان براساس 
الگوبرداري بود و درحالي كه اشعار امرسون غني 
و هدفمند بود، اشعار الن پو اينگونه نبود. از نظر 
ويتمن، هگل آنقدر جهاني بود كه به راحتي در 
امريكا پذيرفته مي شد و هازليت دموكرات و رهايي 
بخش بود. ديكنز در بهترين حالتش يك نويسنده 
و خالق شخصيت هاي  دموكرات، يك خردمند 
كه  بود  خواهد  اين  نهايي  برداشت  بود.  بزرگ 
شاعري كه تمامي فضايل نسخه شده را توامان دارد 
خود والت ويتمن است. او با ثابت قدمي تالش 
كرد تا نويسنده يي دموكرات باشد. هم در شعر و 
هم در نثر، ويتمن تالش مي كرد ميان دو استاندارد 
ذكر شده هماهنگي ايجاد كند: همان طور كه مدام 
در پي فحواي دموكراتيك بود، به دنبال تعالي هنري 

نيز مي گشت. 
در شعر »شاعران آينده«، ويتمن مي گويد: »من 
مردي هستم كه به آرامي پرسه مي زنم بي آنكه توقف 
كنم/ به شما نگاهي اتفاقي مي اندازم و سپس رويم را 
برمي گردانم/ به خودتان وامي گذارم تا آن را ثابت 
كنيد و شرح دهيد/ من توقع پاسخي اساسي از شما 
دارم.« آن نگاه ساده و تصادفي تاثير عميقي داشته 
است، چراكه نويسندگان بسياري تالش كرده اند 
پروژه ويتمن را تمام كرده و خود را بهتر بشناسند. 
واكنش ها متفاوت بوده است، از اتهام سازي گرفته 
تا وي را قرين افتخار كردن. تاثيرات شاعرانه از 
ويتمن گاه به تقليد از گام آهنگ او برمي  گردد و گاه 
به تقليد از سبك او. اما بسياري از شاعران، همچون 
وليام كارلوس ويليامز، فهميده اند كه تنها راه نوشتن 
شبيه به ويتمن اين است كه شبيه به او ننويسند. با 
اين حال، ميراث ويتمن تنها اين ژانر نيست كه در آن 
معروف شده است. سواي شعر، ويتمن تاثير بسيار 
زيادي بر داستان، فيلم، معماري، موسيقي، نقاشي و 

ديگر هنرها گذاشته است. 
ويتمن از يك آوازه بلند بين المللي بهره مند شد. 
شايد ويليام فالكنر نيز به اندازه ويتمن بر امريكاي 
جنوبي تاثير گذاشته باشد. اما نه فالكنر و نه هيچ 
نويسنده امريكايي ديگري، به اندازه ويتمن در نقاط 
مختلف دنيا تاثير نگذاشته است. تمام نسخه هاي 
»برگ هاي علف« به زبان هاي اسپانيايي، فرانسوي، 
آلماني، ايتاليايي، چيني، ژاپني و بخش هايي از آن 
به تمامي زبان هاي اصلي عربي ترجمه شده است. 
اهميت ويتمن تنها ريشه در ادبيات او ندارد، بلكه 
او را يك پيام آور آزادي و انقالب مي دانند. به طور 
كلي، تاثير بين المللي ويتمن را مي توان در حلقه هاي 
نويسنده،  يك  عنوان  به  كه  يافت  آزاديخواهانه 
زيبايي و قدرت را با هم همبند مي كرد و همواره 
سرانجام  به  را  دموكراسي  نويد  كاستي هايي  با 

مي رساند. 
برگرفته از كتاب ها و مقاالت: كنت.  ام. پرايس و 
موريس. او. جانسون

ادبياتجهان
چند شعر از والت ويتمن

فاتحان حقيقي
ـــــاورزان،  كهنـــه  كش
كهنه مسافران، كهنه كارگران 
)گيرم كه گوژپشت باشند يا 

زمين گير( 
ــه  ــان ك ــان، آن كهنه مالح
جان  به در برده اند از بسيار 
سفرهاي پر خطر و توفان ها 

و كشتي شكستگي ها، 
ــده از  ــربازان بازآم كهنه س

اردو، با جراحت ها و هزيمت ها و جاي زخم هاشان، 
ــانه   ــت- اين ش ــد كافي اس ــده مانده ان ــه زن همين ك

خالي نكردگاِن زندگاني دراز!
ــا، رنج ها و  ــته اند از دل تالش ه ــد و پديدار گش آمده ان

جنگ هايشان 
تنها همين است دليل برتري فاتحان حقيقي بر ديگران. 

  
اشك ها

اشك ها! اشك ها! اشك ها!
در شب، در تنهايي، 

اشك ها بر ساحل سپيد فرو مي چكند و فرو مي چكند
و شن ها اشك ها را فرو مي مكند، 

اشك ها، ستاره يي نمي درخشد، همه جا تاريكي است و 
ويراني، 

اشك هاي نمناك روان از چشمان بسته سري دهان بسته؛ 
كيست اين شبح؟ كيست كه در تاريكي اشك مي ريزد؟

ــه ها  ــكل خميده كه روي ماس ــت اين توده بي ش كيس
چمباتمه زده؟

اشك هاي اشكبار، اشك هاي هق هق دار، رنج هايي كه با 
فريادهاي وحشي خفه مي شوند؛ 

اي توفان فراگير و خيزنده كه دوره مي گردي با قدم هاي 
تندت در امتداد ساحل!

اي توفان مالل انگيز وحشي شبانه بادخيز، كه مي غري 
و نوميدي!

اي سايه كه آرام و آراسته يي به گاه روز، 
با سيمايي آرام و گام هايي موزون، 

اما وقتي به گاه شب مي گريزي و دور مي شوي از انظار، 
ــك ها! اشك ها!  ــي است از اش زمان وارهاندن اقيانوس

اشك ها!
  

براي تو، اي دموكراسي
بيا، مانا خواهم ساخت اين اقليم را، 

شكوهمند ترين تباري را خواهم ساخت كه خورشيد 
تاكنون بر آن تابيده، 

سرزمين هاي الهي و مغناطيسي خواهم ساخت، 
با عشق رفيقان، 

با عشق مادام العمر رفيقان. 

چون درختان ستبر كرانه  رودهاي امريكا، 
همراهي را خواهم كاشت، 

ــر  ــاي بزرگ و سرتاس ــه  درياچه ه ــداد كران و در امت
چمنزار ها، 

ــاخت كه دست در  شهرهايي جدايي ناپذير خواهم س
گردن هم افكنده اند، 

با عشق رفيقان، 
با عشق جوانمردانه رفيقان. 

به تو تقديم مي كنم اين شعر را، 
ــوي محبوبم! اي  ــو  اي بان ــه ت ــراي خدمت ب تقديم ب

دموكراسي!
اين ترانه ها را با تحرير مي خوانم براي تو، براي تو. 

  
پرسه زنان در انديشه )پس از خواندن هگل( 

پرسه زنان در انديشه در باب جهان، موجود كوچكي را 
ديدم كه نامش »خير« بود و شتابان و استوار مي رفت به 

سوي ناميرايي، 
ــتابان  ــر« مي نامند كه ش ــتره يي ديدم از آنچه »ش و گس

مي كشاند خودش را تا گم شود و بميرد. 
  

سطري بر گوري
چه دعايي بخوانم براي تو، اي كه آرميده يي در اين گور؟

چه سنگي، چه سطرهايي بر سنگ گورت حك شود  اي 
ميليونر؟

بي خبريم كه تو چگونه زندگي كردي، 
اينقدر دانيم اما كه تمام ساليان عمرت به داد وستد هاي 

مكرر گذشت ميان جماعت دالل
نه اهل شجاعت بودي، نه اهل افتخار و نه اهل نبرد. 

فقير اما نخبه
والت ويتمن، سال ۱۸۱۹ در خانواده يي پرجمعيت 
در بروكلين به دنيا آمد. در ۱۲ سالگي پس از ترك 
تحصيل به كار در چاپخانه و مطالعه آثار ادبي از هومر 
و شكسپير تا تورات پرداخت. او تا  ۱۷ سالگي در 
نيويورك به عنوان متصدي چاپ كار كرد و با هنر و 
ادبيات جديد آشنا شد. پس از مدتي معلمي، در زادگاه 
خود، از سال ۱۸۴۱ به روزنامه نگاري حرفه يي پرداخت 

و اين شغل را با وقفه هايي تا آخر عمر ادامه داد. 
كه   )Long Islander( آيلندر  النگ  روزنامه 
ويتمن موسس آن است، هنوز چاپ مي شود. او به 
عنوان طرفدار دموكراسي و آزادي به مبارزه سياسي 
مي پرداخت كه به علت عضويت در حزب خاك آزاد در 
سال ۱۸۴۸ سرويراستاري مجله »ديلي ايگل« بروكلين را 
از دست داد. پس از مدتي روزنامه نگاري در نيواورلئان 
»بروكلين  آزاديخواه  روزنامه  بازگشت؛  بروكلين  به 
فريدوم« را تاسيس كرد و شروع به توسعه شيوه خاص 
خود در شعر كرد. تا اينكه در سال )۱۸۵۵( نخستين دفتر 
شعر خود را با عنوان »برگ هاي علف« شامل ۱۲ شعر 
بدون عنوان و يك مقدمه تاريخي، منتشر كرد. او خود 
جلد كتاب را طراحي، حروفچيني و با هزينه شخصي 
چاپ كرد. ويتمن ويرايش دوم برگ هاي علف را در 
سال ۱۸۵۶ منتشر كرد كه شامل ۳۳ شعر و نامه يي از 
امرسون )كه بر ويرايش اول كتاب نوشته بود( و درآمدي 
طوالني از ويتمن در پاسخ امرسون بود. او ويرايش و 
تكميل اين كتاب را تا آخر عمر ادامه داد و نسخه هاي 
مختلفي از آن به چاپ رساند. آخرين ويرايش برگ هاي 
علف معروف به »ويرايش بسترمرگ« كه او در سال 
۱۸۹۲ پيش از مرگ منتشر كرد، كتابي بزرگ با ۳۸۳ شعر 
است كه در ۱۴ فصل تنظيم شده اند و فصل ها عنوان 

»كتاب ۱« تا »كتاب ۱۴« را دارند. 

   ترجمه و تاليف: ثنا ولدخاني

اثريادداشت يك

زندگي

گفت وگو ي اختصاصي با كنت پرايس و كاترينا 
برنارديني، پژوهشگران آثار ويتمن

ملك الشعراي دموكراسي
 193 سال از تولد ويتمن گذشت

   علي مسعودي نيا

وال��ت ويتمن را ن��ه فقط يك ش��اعر ب��زرگ و مهم 
امريكايي كه سرچشمه و خاستگاه تحول شعر مدرن 
امريكا دانس��ته اند. ش��اعري كه با آث��ار خود جنس 
جدي��دي از زيبايي شناس��ي را ب��ه جهاني��ان معرفي 
كرد، تابوها و س��نت هاي ش��عري آنگلوساكسون را 
در هم شكست و به س��احتي گام نهاد كه تا پيش از او 
تصورش هم براي شعراي انگليس��ي  زبان ميسر نبود. 
ويتمن، شاعري ياغي بود با آراي ادبي منحصربه فردي 
كه ريش��ه در ادراك اجتماعي و سياس��ي او داشت. 
ويتمن ب��ا گفتمان هاي ت��ازه خود در عرص��ه ادبيات 
امريكا ظهور كرد و از دموكراس��ي گفت و هر چه نزد 
مردم محبوب تر و مشهور تر مي شد، مطبوعات بيشتر 
او را منفور مي دانس��تند. تاثير ويتمن نه بر شعر امريكا 
و بريتانيا كه بر شعر مدرن كل دنيا آشكار است. همين 

امر انگيزه يي ش��د ت��ا از دكتر 
كنت م. پرايس، اس��تاد ادبيات 
دانش��گاه نبراس��كا بخواهم به 
برخ��ي پرس��ش هايم درب��اره 
والت ويتمن پاس��خ گويد چرا 
ك��ه در كارنامه او آث��ار مهمي 
چون ويراست مجموعه اشعار 
ويتمن، مجموعه مقاالتي درباره 
مجموعه ش��عر او »جوانه هاي 
چمن« و كتاب »دوباره نويس��ي 
ويتم��ن: معرف��ي زندگ��ي و 
آث��ار« ديده مي ش��ود. خودش 
پيش��نهاد ك��رد كه پرس��ش ها 
را با هم��كاري يك��ي ديگر از 
پژوهشگران آثار ويتمن-يعني 
كاترينا برنارديني- پاسخ گويد. 
حاصل متني اس��ت كه در ادامه 

مي خوانيد. 
 

 در برخ��ي متون انتق��ادي و 
آنتولوژي ه��ا )از جمله »ش��عر 

قرن بيس��تم امريكا« اثر كريس��توفر بيچ( با شاعران يا 
شعرهايي مواجه مي ش��ويم كه با صفت »ويتمن وار« 
)Whitmanic( توصيف مي شوند. گاهي نيز در اين 
متون از عناصر »ويتمن وار« در شعر برخي شاعران ياد 
مي شود. اگر ممكن اس��ت قدري توضيح دهيد كه در 
چه زماني به يك شعر يا يك شاعر چنين صفتي اطالق 

مي شود؟
شعر ويتمن را با خصيصه هايي چون شعر آزاد )شعر 
ــطرهاي طوالني  بدون وزن و قافيه يا free verse(، س
و فهرست وار بودنش مي شناسند البته خصايص ديگري 
هم در شعر او هست مثال او از روي عمد از قافيه پردازي 
ــي الگوي  ــا به نوع ــاي آن غالب ــد و به ج ــز مي كن پرهي
ــونده )يا همان آنافورا كه درعلم بديع به تكرار  تكرار ش
ــود( اتكا مي كند.  يك يا چند عبارت متوالي گفته مي ش

از منظر مضموني و تماتيك، او بر زيبايي طبيعت، شكوه 
ــي و تقدس پيكر آدمي تاكيد  و بلند مرتبگي مردم معمول
ــاني با  مي كند. در نزد ويتمن كيفيت حواس تجربي انس
ــاس روحاني و مذهبي او تلفيق شده است )ولو به  احس
شكلي غير تعليمي(. شعر او از دموكراسي ستايش مي كند 
و بازه متنوعي از آدم ها را در بر مي گيرد. شعري كه چنين 

خصايصي داشته باشد را مي توان ويتمن وار دانست. 
  اگ��ر بخواهيم با منظري سبك شناس��انه به خوانش 
شعرهاي ويتمن بپردازيم، آيا به نتيجه قطعي و متقني 
خواهيم رسيد؟ منظورم اين است كه آيا مي توانيم شعر 

او را ذيل يك سبك معين دسته بندي كنيم؟
اگر سازو كارهاي سبك شناسانه يي كه در پرسش قبلي به 
آنها اشاره داشتيم را به كار بگيريم، به اين نتيجه مي رسيم كه 
والت ويتمن به شكلي آگاهانه فرم هاي سنتي و متداول را بر 
ــزد و از آنها تخطي مي كند  هم مي ري
و خود را از تسلط و نفوذ پنتامتر هاي 
يامبيك )شعر هاي پنج بحري يا پنج 
وتدي وابسته به وتد مجموع. هر وتد 
ــت از يك هجاي كوتاه و  عبارت اس
ــنت  يك هجاي بلند( متداول در س
ــون نگه مي دارد.  ادبيات بريتانيا مص
ــد: »قفل  خود او در جايي مي نويس
ــاييد! خود درها را هم  درها را بگش
ــيد!«  ــان بيرون بكش از چارچوب ش
ــعري  ــت تا ش ويتمن در تالش اس
 (distinctive( ــا متمايز و منش نم
ــنت  ــب يك س عرضه كند كه مناس
ــك رزم نامه  ــد: ي ملي امريكايي باش
ــاس يك »من«  )epic( مدرن بر اس
ــرود  ــر و ليريك. »س ــي متكث جمع
ــهورترين شعر او  خودم« شايد مش
ــد پيچيدگي هاي  ــد كه مي توان باش
ــخصي او را به  ــه ش هويت و تجرب
ــا اين  همه،  ــي كند. ب خوبي بازنماي
ــعري  ــعر مذكور ش ــد كه ش هر چن
ــت درباره »شما«ي  شخصي است، در عين حال شعري اس
ــت درباره تمام آدميان: »چرا كه آن   خواننده و نيز شعري اس
ــما نيز بايد به خود ببنديد.«  ــبتي كه به خود مي بندم، ش نس
ــر ماهيتي بزرگ  ــعرهاي ويتمن به عبارت ديگ »من« در ش
ــخصي او كامال با خط  و متوسع دارد. حماسه و رزم نامه ش
مشي رزم نامه هاي كالسيك متفاوت است كه كارشان خلق 
ــي بيروني. از  ــت با نمود و نمايش اپيزود هايي قهرمانانه اس
ــن، بايد از بازنگري  ديگر ويژگي هاي قابل توجه آثار ويتم
بوطيقايي شعرش ياد كنيم. گواه اين موضوع شش ويرايش 
 (Leaves of Grass( »مختلف از كتاب »جوانه هاي چمن
است كه استفاده او از زباني بسيار تجربي را نشان مي دهد كه 
ــره و زبان محاوره  با گفته هاي عاميانه و اصطالحات روزم
ــده از  ــي و واژه هاي به عاريت گرفته ش و كد  واژه هاي علم

زبان هاي بيگانه تلفيق شده است. 

  مي دانيم كه ويتمن ب��ر ارتباط حياتي و نمادين ميان 
ش��اعر و جامعه تاكيد بس��ياري داشته اس��ت. قدري 
درب��اره ويژگي هاي اي��ن ارتباط توضي��ح دهيد. آيا 
مي توان چنين ارتباطي را به عنوان اساس نظريه شعري 

او در نظر گرفت؟
ــال ۱۸۵۵ »جوانه هاي  ــه ويرايش س ويتمن در مقدم
ــت كه  ــاعر اين اس ــد: »محك يك ش ــن« مي نويس چم
ــي ورزد و  ــورش مهر م ــودش به كش ــدر كه خ همان ق
ــورش نيز مجذوب او باشد.« در  مجذوب آن است، كش
حقيقت او عقيده دارد كه يك شاعر بزرگ بايد در آغوش 
خوانندگانش پذيرفته شود، اما درباره خودش اين عقيده 
ــود: او در ابتداي كار  ــباتي همراه ب با نوعي خطاي محاس
ــتاق و عالقه مندي را  ــاعريش چندان خوانندگان مش ش
به سمت خود جذب نكرد و ارزش كارهايش به تدريج 

ــيد و حقانيتش را  به اثبات رس
ــعر ويتمن به طور  نشان داد. ش
مستقيم با خوانندگان در ارتباط 
ــت، از آنها سوال مي پرسد و  اس
ــان؛ چنين  به هيجان مي آوردش
ــاد او  ــر مبناي اعتق وضعيتي ب
ــي آفرينش  ــت حيات به خاصي
ــيار مستحكم  ادبي و ارتباط بس
ــت. براي  ــا خوانندگان اس آن ب
ــن ابزار  ــعر موثرتري ويتمن ش
ــته كالم درآوردن  بيان و به رش
ــت  يك ديدگاه دموكراتيك اس
ــبك فرمال  ــك س ــق ي از طري
ــا و تابوها  ــه كه عرف ه بي طبق
ــوت مي كند و  ــه مبارزه دع را ب
تجسمي مي شود از يك جامعه 

پلوراليستي با عقايد متنوع. 
و  منتق��دان  از  بس��ياري   
مورخ��ان ادبي بر اي��ن عقيده 
هستند كه والت ويتمن را بايد 
نخستين »ش��اعر دموكراسي« 

در امريكا ناميد. دليل نس��بت دادن چني��ن لقبي به او 
چيست؟

مولفان ديگر امريكايي هم هستند كه پيش از او درباره 
ــته اند، اما هيچ كدام آنها همانند ويتمن  ــي نوش دموكراس
ــي غرقه  به طور تمام و كمال در روح و جوهر دموكراس
نبودند. او در عين حال در سال ۱۸۷۱ مقاله يي مفصل در 
ــت به نام »دورنماهاي دموكراسي«  باب دموكراسي نوش
ــتي ها  ــه موضوع آن كاس )Democratic Vistas( ك
ــم اندازها و  ــي امريكايي و چش و ضعف هاي دموكراس
پتانسيل هاي آن است و در عين حال به راه هايي مي پردازد 
كه نويسندگان از آن طريق مي توانند به تحكيم دموكراسي 
كمك كنند. همين است كه او سزاوار چنين لقبي مي شود. 

 تاثير شگرف ش��عر والت ويتمن بر شاعران نسل بيت 
آشكار اس��ت. اما به غير از آنها كدام شاعران دنباله روي 

س��بك و س��ياق ويتمن بودند و كدام يك از خصايص 
شعري او همچنان در شعر امريكا دنباله رو و هوادار دارد؟

اد فولسام، جيم پرلمن و دن كمپيون، ويراستاران كتاب 
»والت ويتمن: موازين ترانه هايش« )۱۹۹۸( نشان داده اند 
كه تقريبا تمام شاعران امريكايي اين حس را داشته اند كه 
بايد به شعر ويتمن بازگردند و آن را مورد بازنگري قرار 
دهند. تمام اين شاعران به شعر ويتمن رجوع مي كنند تا 
ــعه اش ببخشند يا با آن  با آن وارد مشاجره شوند يا توس
وارد گفت وگويي انتقادي شوند. تاثير ويتمن روي برخي 
ــاعران- همچون ازرا پاوند يا آلن گينزبرگ-آشكارتر  ش
است از تاثيرش بر شاعري چون تي. اس. اليوت. ويتمن 
همچنان به تاثيرگذاري خود بر شاعران معاصر هم ادامه 
ــا ترتوي كه از  ــاعري چون ناتاش داده است، از جمله ش
ــاعران اين روزگار در اياالت متحده به  برجسته ترين ش
ــعر ويتمن حيات  شمار مي رود. ش
ــته و با  ــي هم داش ــر بين الملل و تاثي
ــور وارد  ــاعران چندين كش آثار ش
ــعر او زنده  ــده است. ش ديالوگ ش
ــي  باقي خواهد ماند چرا كه كوشش
ــود دارد براي  ــدرت در آن وج پرق
ــي و پيچيدگي  ــردن زيباي تصوير ك
ــعر او هنوز هم مي تواند  زندگي. ش
به شكل غير منتظره يي تازه جلوه كند 
و اين خصيصه را مديون رك گويي 
خالص و اصل و مهر و شفقت ذاتي 
ويتمن و ظرفيتش براي قرابت يافتن 
ــت و اين خصلت  با خوانندگان اس
ــكارترين  ــور تقريبي آش اخير به ط
دليل واكنش هاي متنوع نويسندگان 
ــت.  ــعر ويتمن اس ــه ش مختلف ب
ــندگاني كه خود به سنت هاي  نويس
ــي و برهه هاي مختلف  مختلف ادب

تاريخي تعلق دارند. 
  ب��ه عن��وان پرس��ش پايان��ي 
مي خواهم اشاره يي داشته باشم به 
گفته »مري اسميت ويتال كاستلو« كه در نقد آثار ويتمن 
مي نويسد: »شما واقعا نمي توانيد بدون والت ويتمن و 
كتاب »جوانه هاي چمن« دركي از امريكا داشته باشيد.« 

آيا شما هم عقيده او را تاييد مي كنيد؟
ــد: »ويتمن يعني  ــاعري چون ازرا پاوند مي نويس ش
ــه اين حقيقت كه  ــت ب امريكا« ويتمن ايماني قوي داش
كارهايش مي تواند دربرگيرنده چشم انداز امريكا باشد و 
ــد. بنا براين شايد  توانست اين ايمان را تحقق هم ببخش
ــد كار والت ويتمن را  بتوان گفت كه هيچ كس نمي توان
ــت  بدون فراچنگ آوردن ايده  »امريكا«يي او و كانتكس
فرهنگي، سياسي، تاريخي و جغرافيايي شكل دهنده اين 

ايده به طور واقعي درك كند. 
٭ دكتر سيروس پرهام، مترجم اشعار ويتمن از اين 
كتاب به نام »برگ هاي علف« ياد كرده است. 

يادداشت دو

كه  هنگامي   ،۱۸۵۵ تابستان   -۱
حدود  سي وشش ساله  ويتمن  والت 
۸00 نسخه از كتاب شعرش را به خرج 
خودش و با عنوان برگ هاي علف منتشر 
كرد، البد، پيشاپيش واكنش مرورنويسان 
روزنامه ها و منتقدان مجالت را پيش بيني 
مطلقا  ابتدا  معمول،  )مطابق  بود  كرده 
بي اعتنا ماندند و، بعد، ناگهان به خشم 
آمدند و نوشته هاي ويتمن را اصال شعر 
ندانستند(، چراكه خود او نيز، از دوازده سالگي، نخست در مقام 
خبرنگار و، بعدتر، در نقش سردبير در روزنامه ها قلم زده بود و 
مناسبات حاكم بر ژورناليسم دوران را به خوبي مي شناخت. 
عالوه بر آن، تا آن اندازه به نوبودگي آثارش استشعار داشت كه 
عكس العمل خصمانه مخاطباني را كه همواره، هنگام مواجهه 
با چيزي بديع و خالف آمد عادت، احساس خطر مي كنند و 
فرياد »واشعرا« سر مي دهند انتظار بكشد. هرچه باشد، اين 
سنخ از مخاطبان هنر و ادبيات – با اشتراك در سطح نازل سليقه 
زيباشناختي شان و، نيز، در توقعات مبتذل مصرفي اي كه از آثار 
هنري دارند– شايد از بعد انقالب صنعتي و شكل گيري طبقه 
متوسط، كمابيش در تمام كره ارض پخش و توزيع شده اند، 
چه ايران اين سال ها را در نظر داشته باشيم و چه اياالت متحده 

سال هاي دور، روزگار ويتمن را. 
ويتمن هم، البته، بيكار ننشست و شخصا دست به كار شد: 
يادداشت هايي درباره برگ هاي علف در روزنامه ها نوشت 
و، به جاي سپردن صرف كتابش به كتابفروشي ها و انتظار براي 
خوانده شدنش توسط مخاطب آرماني، آن را به طور ناشناس 
براي نويسندگان و شاعران و منتقدان ارسال و آنان را به داوري 
درباره اش دعوت كرد. از قضا، از اين ميان، نسخه يي كه براي 
رالف والدو امرسون، نويسنده و متفكر امريكايي، ارسال شده بود 
منجر شد به نوشتن نامه يي كه مشهورترين نامه در تاريخ ادبيات 
امريكا قلمداد مي شود. امرسون، كه از سال ها پيش در انتظار 
شاعري بود كه تبعات ناگزير زندگي امريكايي را در شعرش به 

تصوير بكشد، پس از دريافت آن نسخه بي نام و نشان، گمشده اش 
را يافت و آن را با تعبيرهايي مثل »فوق العاده ترين قطعه ذكا و خرد 
كه امريكا تا به  حال پديد آورده« ستود. ويتمن بالفاصله متن نامه 
را در ابتداي چاپ دوم برگ هاي علف منتشر كرد و باعث خشم 
امرسون و البته، فروش بيشتر كتاب شد. كتابي كه، در نخستين 
چاپ، از ۱۲ شعر شكل گرفته بود و قطعي نازك داشت، به تدريج 
و در ويرايش هاي هفت گانه يي كه در زمان حيات ويتمن از آن به 

انتشار رسيد، قطورتر و به همين ميزان، مشهورتر شد. 
۲- برگ هاي علف را اثري مانيفستيك مي توان دانست، 
كتابي كه كنش نوشتن و انتشار آن، با فاصله گيري معناداري از 
مناسبات معمول نوشتن و نشر دوران، كنشي است جهت مند 
و بنياد گذار: چه از لحاظ سر و شكل ظاهري نامتعارف كتاب، 
چه از منظر ادعايي كه در مقدمه اش طرح مي كند و چه به دليل 
تغيير اساسي اي كه در مباني زيباشناختي اشعار آن، در قياس با 
شعر رايج زمانه، به چشم مي خورد. بيهوده نيست كه ويتمن،  
مدام مي كوشد تا، با نوشتن درباره كتابش، آن را توضيح بدهد و 
از طريق ارسال آن براي منتقدان، پيامش را تبليغ كند، پيامي كه 
به شكلي معنادار، در طول زمان حيات او، تا دم مرگ در حال 
 Deathbed Edition تكميل است: آخرين ويرايش كتاب
نام دارد.   هرگز هيچ چهره ادبي مدرني همچون ويتمن مورد 
ستايش پيروان و دوستداران اش قرار نگرفته. طرفه آنكه اين 
خيل عظيم عالقه مندان را، غالبا، اشخاصي از دو گرايش به ظاهر 
متضاد تشكيل مي داده اند: يك سو، مذهبيون نوگرا بودند و، سوي 
ديگر، طيفي از سكوالرهاي علم باور. اين واقعيت گيج كننده 
درباره تركيب هواداران ويتمن را، اما، مي بايست به عاملي درون 
شعر او و در دل جهاني كه او در اشعارش از نو خلق مي كند 
مربوط دانست يا، به عبارت ديگر، پيامي كه او در تراز محتوايي 
به دنبال انتقال آن است. شعر ويتمن شعر ستايش زندگي و 

موهبت هاي آن است، هرچند نبايد اين خصيصه را در سطحي 
ماورايي دريافت. ويتمن ستايشگر دوستي و عواطف انساني 
است، عواطفي كه، به عكس تلقي رايج آن روزگار، ماهيتي البته 
تنانه و زميني دارند. چنان كه مايكل وارنر در مقدمه درخشانش 
بر نسخه پنگوئن مجموعه  آثار ويتمن مي نويسد، جهان ويتمن، 
جهان واره يي كه او در شعرش ترسيم مي كند، نيازي به رستگاري 
ندارد؛ پيشاپيش رستگار شده. به تبع، سوژه شعر او - سوژه يي كه 
قريب به نيم قرن پيش از انتشار تفسير روياهاي فرويد، بنيادگذار 
روانكاوي، به شقاق نفس خود آگاه است- كسي است كه 
حيات انساني اش را، با تمام تناقض ها و كمبودهايش، مي پذيرد 
و تقديس مي كند. عالي ترين نمود آن جهان و اين سوژه مدرن 
دريافت،  مي توان  براي خويشتن«،  »سرودي  در  را  ويتمني 
بلندترين شعر او كه آغازگر برگ هاي علف بوده، تا به امروز و 

براي قريب به ۱۶0 سال. 
۳- با اين همه، بسيار پيش از آنكه خصايص محتوايي و 
جهان واره مفهومي شعر ويتمن استنباط شود و آري گويي 
جسماني او به زندگي محافظه كاران ادبي زمانه را بر سر غيرت 
بياورد، آنچه موجب خشم مخاطبان متوسط الحال آن روزگار 
شده بود خصلتي بود صوري: بلندي نامتعارف سطرها و نبود 
هيچ نشاني از وزن و هيچ نوعي از قافيه. باز هم، چنان كه تاريخ 
هنر و ادبيات نمايان كرده، نوگرايي مضموني و به طريق اولي، 
بدعت زيباشناختي فقط توسط فرم هاي نو و شكل هاي تازه بيان 

ميسر است. 
 در شعر انگليسي زبان تقطيع، عموما، به شكل قطع كردن 
سطر شعري، پيش از رسيدن جمله به تماميت معنايي خود، 
انجام مي گرفت و باعث تشديد تنش ميان آوا و معنا، دو جنبه 
زبان شاعرانه، مي شد. افزون بر آن، استفاده از قافيه در انتهاي هر 
سطر نيز، مجددا، بر اين ترجيح آوا بر معنا مي افزود. در مقابل و 

به خالف كاركرد معمول تقطيع، سطرهاي ويتمن تا جايي پيش 
مي رفتند كه معناي جمالت كامل شود. به اين دليل گاه يك سطر 
شعري ويتمن تا حد سه، چهار سطر معمول گسترش مي يافت و 
مخاطب تنها با ديدن نقطه پايان جمله بود كه متوجه تمام شدن 
آن مي شد. اين تمهيد، عالوه بر جنبه آشنايي زدايانه اش - كه 
بالفاصله مخاطب را به پرسش از ماهيت متني كه مي خواند وادار 
مي كرد-  موجب مي شد شعر، حتي بدون حضور شاعر و صداي 
دكلمه اش، همچون خطابه يي غرا، پرطنين و شدت مند خوانده 
و در اصل، شنيده شود: خصلتي كمي به ويژگي كيفي شعر بدل 
مي شد. رد تاثيرپذيري آشكار نسل بيت از ويتمن را نيز، حدود 
يك قرن بعد، از همين افزايش كمي طول سطرها و نتيجه كيفي 

ناگزيرش مي توان گرفت. 
۴- »به اين مناسبت، شاعر امريكايي، والت ويتمن، در 
تحت تاثير زندگاني در آن سرزمين، قواعد اوزان و قوافي اروپايي 
را، كه يادگار دوره هاي ابتدايي و سادگي بودند، تقليد نكرد. بلكه 
متكي به اسلوب تازه يي در اشعار خود شد و آن شعر سفيد )يعني 

شعر آزاد از وزن و قافيه( بود.«
 بهار ۱۸۹۲، هنگامي كه ويتمن سالخورده روزهاي آخر 
زندگي اش را پشت سر مي گذاشت، قطعا، هيچ نمي توانست 
تصور كند كه سال ها بعد، نزديك به نيم قرن بعد، شاعري ايراني، 
بدعت گذار چون او و رويارو با ناماليماتي بسي بيش از او، 
بخشي از مقاله اش را به معرفي او اختصاص مي دهد و مي كوشد، 
با پيوند زدن تغييرات مضموني و فرمي هنري به تغييرات كالن تر 
اجتماعي و سياسي، مبناي نوآوري او و بسياري ديگر از هنرمندان 
سراسر جهان را توضيح دهد.  نيما يوشيج نوشتن مقاله »ارزش 
احساسات در زندگي هنرپيشگان« را در آذرماه سال ۱۳۱۹ به 
پايان برد. آن زمان او، البد، مطلع بود كه در سرزمين گل و بلبل، 
كه بسي بيش از نيم جمعيت آن بي سوادند، كسي نام والت ويتمن 
امريكايي را نشنيده، چنان كه كسي نوشته يي را كه موزون و مقفي 
نباشد شعر نمي داند. با اين همه، توگويي مقاله اش را - چنان كه 
شعرهايش-  نه براي مجله موسيقي، كه براي آيندگان مي نوشت 

و براي تاريخ و براي ما. 

بدعت ها و بدايع والت ويتمن

زندگي همچون سطري بي پايان

  ميالد 
كاميابيان

مولفان ديگر امريكايي 
هم هستند كه پيش از او 
درباره دموكراسي نوشته اند، اما 
هيچ كدام آنها همانند ويتمن به 

طور تمام و كمال در روح و جوهر 
دموكراسي غرقه نبودند. او در 

عين حال در سال 1871 مقاله يي 
مفصل در باب دموكراسي نوشت

شعر ويتمن به طور 
مستقيم با خوانندگان 

در ارتباط است، از آنها 
سوال مي پرسد و به هيجان 

مي آوردشان؛ چنين وضعيتي بر 
مبناي اعتقاد او به خاصيت حياتي 

آفرينش ادبي و ارتباط بسيار 
مستحكم آن با خوانندگان است


