
سرودی مقدس برای حال چرندِ تو
» اثر آلن گینزبرگامریکاشعر «

 ترجمۀ شروین افشار

ـارۀ باب دیالن - ـستند اسکورسیزی درـب ـکا» را در ـم ـایی از شــعر «امرـی ـین بار بخش ـه  اوـل
 «راهی به خانه نیست» - شنیدم. حال و هوای شعر برایم جذاب بود. بعده ها فهمیدم که این

 است. آلن گینزبرگشعر پس از «زوزه» یکی از مهمترین آثار 

 در این ـشعر حال و هوای کشوری توصیف می شود که قرار بوده «سرزمین ـفراوانی نعمت» و
 مأمن بندگان مقرب خدا باشد تا بتوانند «رویای امریکایی» را با تمام معنویت سرشار و رفاه
 اجتماعی بی حدش درک کنند. اما امریکایی که در این شعر توصیف می شود - که اصال نه از
 واقـعـیت آن روزها دور است و نه از واقـعـیت امروز - ترکـیـبی است از پارانویای سیاسی،
 جنگ طلبی، و تعصب مذهبی که به دنبال اینها فقر، بی عدالتی، و دخالت در امور کشورهای

مفلوک دیگر هم ظاهر شده است. 

 فکر کنم از زمانی که برای اولین بار این شعر را ترجمه کردم، بیش از هفت، هشت ماه گذشته
اشر برای انتشار  است. پس از این که ـنسخۀ ترجمه شده راضی ام کرد و روند ـکسب اجازه از ـن
 ترجمه طی شد، تصمیم گرفتم که همراه با آن،  معرفی ای پر و پیمان در مورد آلن گینزبرگ را
 ارائه کـنم که از همان معـرفی،  بشود مقالـۀ خـوبی را هم برای ویکی پدیای فـارسی استخراج
 کرد. اینچنین بود که ترجمۀ آمادۀ انتشار به مدت شش ماه در گرد و غبار گرفتاری های زندگی
 روزمره فراموش شد. باالخره تــصمیم گرفــتم که پس از یک تــصحیح نهــایی و افزودن

پانویس های الزم، منتشرش کنم.

اشاره به چند نکته در مورد این ترجمه الزم است: 

ـمه ـریا، که ترجمه های خوب او نزد عالقمندان ادبیات شناـخـته اول از ـه  از دوستم میالد زـک
 شده است، صمیمانه سپاسگزارم که وقتی را برای خواندن و ویرایش نسخۀ اول ترجمه صرف
 کرد. بی شک حرف هایی که در مورد این شعر و شیوۀ ترجمه اش زدیم، در کیفیت ترجمه مؤثر

بوده است. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Allen_Ginsberg


متن زبان اصلی شعر بنابر نسخه ای است که در نشانی 
http  ://  www  .  english  .  upenn  .  edu  /  ~afilreis  /  88  /  amercia  .  html  

وجود دارد. البته این نسخه را با متن شعر در کتاب 
Collected Poems (1947-1980), Harper Perennial Modern Classics

ۀ دـیگر این که، این ـشعر به هم  مقابله کردم و در مورد ـبرخی از تـفاوت ها ـتصمیم گرـفتم. نکـت
 همراه چهار شــعر دیــگر از گینزبرگ تــوسط علی اصغر بهــرامی ترجــمه و در کتاب «شــعر

 ) چاپ شده است. در وـیـرایش نـهـایی ترجـمـۀ خودم، در ـچـند۱۳۸۴ـعـصیان» (ـنـشر نی، 
بخش از شعر از این ترجمه هم ایده هایی گرفته ام. 

تحلیلی از این شعر به قلم سارا رایت در نشانی زیر قابل دسترسی است:
http://www.gradesaver.com/classicnotes/titles/ginsberg/essay1.html

 همچـنـین، برای ـکـسانی که دوست دارند ـمـتن اصلی این ـشـعر را با صدای خود گینزبرگ
 ، نسخه ای از شعر است که با نسخۀ منتخباولیبشنوند، دو ویدئو در یوتیوب موجود است؛ 

 است و در آن صدای گینزبرگ با موسیقی تام ویتس همراهی می شود و در برای ترجمه یکی
 ، نسخه ایدومی) از ویتس. Closing Timeاصل ترانه ای است در آلبوم «وقت تعطیلی» (

دایی) از ـشعر است که سرخوشانه در جـمعی خوانده می شود و حضار  متفاوت (و احتماال ابـت
ن ها  بیدائماً در حال کف و سوت زدن ـهستند. عالوه بر اـی   که این ـشعر رایک ویدئوی ترکـی

 با بخش ـهـایی از فیلم های اسکورسیزی و کاپوال و ـمـوسیقی ـجـیم مورـیـسون و مارک ایشام
آمیخته است، یافتم که شاید برایتان جالب باشد. 

کان متعلق به آلن گینزبرگ است: در پایان الزم است بگویم که حق تکثیر ترجمۀ این اثر کما

Copyright © 1984, 1995, Allen Ginsberg. All rights reserved.

 اجازۀ ترجمۀ فارسی این اثر که اجازه ای غیرتجاری است و منحصر به این وبالگ است،
 بنیاد گینزبرگکه کارگزار حقوقی )   http  ://  www  .  wylieagency  .  com(توسط آژانس ویلی 

 است، صادر شده است. بنابراین هرگونه استفاده از این اثر در هر جای دیگر نیازمند کسب
اجازۀ مجدد از این آژانس است.

http://www.youtube.com/watch?v=y6l_smqPvg0
http://www.gradesaver.com/classicnotes/titles/ginsberg/essay1.html
http://www.english.upenn.edu/~afilreis/88/amercia.html
http://www.allenginsberg.org/
http://www.wylieagency.com/
http://www.youtube.com/watch?v=zOuHTLnTvMw
http://www.youtube.com/watch?v=tEUjTpyBhOo


امریکا
گینزبرگ آلن نوشتۀ
افشار شروین ترجمۀ

کنون هیچ ام. امریکا، هر چه داشتم به تو دادم و ا
.۱۹۵۶ ژانویه ۱۷امریکا، دو دالر و بیست و هفت سنت، 

تحمل افکارِ خود را ندارم.
امریکا، کی جنگ انسانی را تمام می کنیم؟

گورت را گم کُن با آن بمب اتم ات.
حالم خوب نیست، مزاحمم نشو.

تا وقتی حالم سرِ جایش نیاید، شعر نخواهم نوشت.
امریکا، کی فرشته گون خواهی شد؟

کی لباس هایت را خواهی کند؟
کی از میان گور به خود خواهی نگریست؟
 خواهی شد؟۱کی الیق [یک] میلیون تروتسکیست ات

امریکا، چرا کتابخانه های تو سرشار از اشکهاست؟
امریکا، کی از تخم مرغ هایت به هند خواهی فرستاد؟

حالم از خواسته های ابلهانه ات بهم می خورد.
کی می توانم به یک سوپرمارکت بروم و آنچه را الزم دارم در ازای زیبایی خود بخرم؟

امریکا، از همۀ اینها گذشته، من و تو هستیم که بی نقصیم؛ نه جهان بعدی.
تشکیالتت از سرِ من زیاد است.

تو مجبورم می کنی که بخواهم قدیس باشم.
باید راههای دیگری برای رفع و رجوع این مناقشه باشد.

 در طنجه است. فکر نمی کنم باز گردد. بدشگون است این.۲باروز
تو بدشگونی یا این نوعی شوخی است؟

سعی می کنم نتیجه ای بگیرم.
دلمشغولی هایم را ترک نخواهم کرد.

امریکا، اصرار نکن؛ می دانم که چه می کنم.
امریکا، شکوفه های آلو می ریزند.



ماههاست که روزنامه نخوانده ام؛ هر روز کسی به خاطر قتل به دادگاه می رود.
 هستم.۳امریکا، من دلتنگ وبلی ها

امریکا، من در بچگی کمونیست بوده ام و شرمنده نیستم.
هر فرصتی که دست دهد ماری جوانا می کشم.

روزهایی متوالی در خانه ام می نشینم و به گل های سرخ مخفی شده خیره می شوم.
وقتی به محلۀ چینی ها می روم، مست می کنم و هرگز شریکِ رختخوابم جور نمی شود.

به این نتیجه رسیده ام که دردسر در پیش است.
باید می دیدی که چطور مارکس می خواندم.

روانکاوم فکر می کند که راست گرای بی نقصی  هستم.
به درگاه خداوند دعا نمی کنم.

تصوراتی عرفانی دارم و لرزشهایی کیهانی.
امریکا، هنوز برایت نگفتم وقتی عمو مکس از روسیه برگشت به سرش چه آوردی.

با تو حرف می زنم.
آیا اجازه می دهی که زندگی احساسی ما بدست مجلۀ تایم بگردد؟

من شیفتۀ مجلۀ تایم هستم.
هر هفته می خوانم اش.

 هر بار که به روزنامه های فروشگاه نبش خیابان سرک می کشم، عکس های روی جلدش به من
خیره می شوند.

در زیرزمین کتابخانۀ عمومی برکلی می خوانم اش.
 همیشه برای من از مسوولیت صحبت می کند. تاجران جدی اند. تهیه کنندگان سینما جدی اند.

همه جدی اند اال من.
فکر کنم من امریکا باشم. 

باز دارم با خودم حرف می زنم.

آسیا علیه من بر می خیزد.
شانس چینی چشم بادامی را ندارم.

بهتر است که منابع ملی ام را در نظر آورم.
 منابع ملی ام چنین است؛ دو سیگارپیچ ماری جوانا، میلیون ها آلت تناسلی و یک ادبیات

 مایل می رود و ساعت و بیست و پنج هزار موسسۀ روانی.۱۴۰۰شخصی غیر قابل چاپ که 



 نه از زندان هایم می گویم و نه از میلیون ها تنگدستی که در قوطی حلبی های من زیر نور
پانصد خورشیدْ عمر می گذرانند.

فاحشه خانه های فرانسه را برچیده ام، بعدْ نوبت طنجه است.
آرزویم این است که با وجود کاتولیک بودنم، رئیس جمهور شوم.

امریکا، چگونه می توانم برای حالِ چرند تو، سرود مناجات مقدّسی بنویسم؟
  ادامه خواهم داد؛ شعرهای من چون خودروهای او منحصربفرد است، با۴چون هنری فورد

اینکه اینها، همه، در جنسیت متفاوتند.
  دالر زیرِ قیمت۵۰۰ دالر، ۲۵۰۰امریکا، از شعرهایم به تو خواهم فروخت؛ هر قطعه 

شعرهای کهنۀ خودت
 را آزاد کن۵امریکا، تام مونی

 را نجات ده.۶امریکا، وفاداران به جمهوری دوم اسپانیا
کو و وانزِتتی  نباید بمیرند.۷امریکا، سا

 هستم.۸امریکا، من پسران اسکاتس بِرو
 امریکا، وقتی هفت سالم بود، مامان مرا به میتینگ کمونیست ها برد، آنها هر مشت نخود را
 به یک ژتون می فروختند و هر ژتون پنج سنت بود و سخنرانی ها آزاد بود و همه فرشته گون

 بودند و دلسوز کارگران بودند و همه چیز صادقانه بود و تو هیچ نمی دانی که حزب در
  پیرمرد باوقاری بود؛ یک انسان واقعی، ماما۹چه چیز خوبی بود، اسکات نیرینگ۱۹۳۵
  را در لباس عادی اش دیدم، حتماً همه۱۱ گریه ام انداخت، یک بار ایزرئیل آمتر۱۰بلور

جاسوس بوده اند.
امریکا، تو واقعاً نمی خواهی بروی بجنگی.
امریکا، همه اش تقصیر روس های بد است.

آن روس ها، آن روس ها، و چینی های چشم بادامی. و آن روس ها.
 روسیه می خواهد زنده بخوردمان. قدرت روسیه دیوانه وار است. می خواهد خودروهایمان را

از گاراژهایمان بدُزدد.
گو را بقاپد. الزم دارد ریدرز دایجستِ سرخ. می خواهد کارخانه های  می خواهد شیکا

خودروسازی مان را در سیبری. دیوانساالری گنده اش اداره کند پمپ بنزین هایمان.
کاسیاه های  فایده ندارد. اَه. مجبور می کند او سرخپوست ها را که باسواد شوند. او الزم دارد کا

نَره غول.
هاه. همۀ ما را مجبور می کند که شانزده ساعت در روز کار کنیم. کمک.



امریکا، قضیه خیلی جدی ست.
امریکا، این برداشت من است از مالقات کوتاهی با تلویزیون.

امریکا، درست است این؟
بهتر است راست بروم سراغ کار.

 حقیقت دارد، من نمی خواهم به ارتش بپیوندم یا با چرخ تراش در کارخانجات ابزار دقیق
مشغول شوم، به هر حال نزدیک بین ام و روان پریش.

امریکا، پای لنگ ام را در راه صعب می گذارم.



نظریه ای مارکسیستی که افکار لئون تروتسکی را - مانند انقالب جهانی کارگران و دیکتاتوری کارگری تحت مبانی دموکراتیک - تبلیغ می کند.۱
ابلWilliam S. Burroughs، ۱۹۱۴ – ۱۹۹۷ویلیام باروز (۲ یر ـق یت. آثار آوانگارد او تأـث سل ـب ۀ ـن سندۀ امریکـایی و از اعضای اولـی  )، نوـی

توجهی بر ادبیات و فرهنگ عامیانه داشته است.
  بنیان گذاری شد و۱۹۰۵)، تشکلی سیاسی که برای اولین بار در سال Industrial Workers of the Worldجمعیت کارگران صنعتی جهان (۳

 هنوز هم پابرجاست. عقاید سیاسی این تشکل بر وحدت کارگران در یک کالس اجتماعی واحد و انتخاب گرداندگان صنایع و فروشگاه ها توسط
خود کارگران و کارمندان، مبتنی است.

 )، صنعتگر امریکایی و بنیانگذار شرکت خودروسازی فورد. او برای اولین بار مفاهیمی چون خطHenry Ford، ۱۸۶۳ – ۱۹۴۷هنری فورد (۴
مونتاژ مدرن و تولید انبوه را معرفی کرد و به کار بست.

ونی (۵  )، رهبر امریکـایی جنبش های کارگری در سانفرانسیسکو که به جرم بمبگذاریThomas Joseph Mooney، ۱۸۸۲ – ۱۹۴۲تام ـم
محکوم و زندانی شد.

ین Second Spanish Republicجمهوری دوم اسپانیا (۶ یت دولت در اسپانیا ـب کـم وۀ حا سوی۱۹۳۱ آوریل ۱۴)، شـی انی که شاه آلفوـن   (زـم
مو د ریویه را و دورانی از آشوب، کشور را ترک کرد) و  انی که آخـرین گروه از۱۹۳۹ آوریل ۱دوازدهم پس از سقوط دیکتاتوری ژنرال پرـی   (زـم

نیروهای جمهوری خواه توسط نیروهای ملّی گرا به رهبری فرانسیسکو فرانکو محاصره شدند و جنگ داخلی پایان گرفت).
کو (۷ Ferdinandoفردیناندو نیکوال سا  Nicola  Sacco، ۱۸۹۱ – ۱۹۲۷) ـزتی ـومو واـن Bartolomeo) و بارتوـل  Vanzetti، ۱۸۸۸ – 

تل در سال ۱۹۲۷ سلحانه و ـق ودند که به جرم سرقت ـم ی ایتالیایی تبار ـب ارگر و آنارشـیست امریکاـی دند.۱۹۲۷)، دو ـک اساچوست اعدام ـش   در ـم
کان به عنوان موردی جنجال برانگیز از نظر بیگناهی محکومین و عادالنه نبودن دادگاه ها، مطرح است. پروندۀ قضایی ایشان کما

  جوان سیاه پوست دوازده تا بیست ساله به جرم تجاوز به دو زن۹) نام پرونده ای قضایی است که در آن Scottsboro Boysپسران اسکاتس برو (۸
انی برانگـیخت و بـیست سال اه ها به اعدام محکوم ـشدند. این پرونده توـجهی جـه  سفیدپوست، به اشتباه ـتوسط هیئت های ژوری سفیدپوست دادـگ

پس از واقعه تمام متهمین آزاد شدند.
 )، نویسنده، اقتصاددان، فعال صلح، و استاد دانشگاه امریکایی در رشتۀ جامعه شناسی کهScott Nearing، ۱۸۸۳ – ۱۹۸۳اسکات نیرینگ (۹

 بخاطر دیدگاه های ضد جنگ و ضد کار کودکان از تدریس در دانشگاه ها محروم شد.۱۹۱۵در سال 
)، سوسیالیست و کمونیست امریکایی، و هماهنگ کنندۀ جنبش های کارگری.Ella Reeve Bloor، ۱۸۶۲ – ۱۹۵۱اال ریو بلور (۱۰
)، عضو بنیانگذار و رسمی حزب کمونیست امریکا.Israel Amter، ۱۸۸۱ – ۱۹۵۴ایزرئیل آمتر (۱۱


