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 و است آمریکا معاصر شاعرهای و ها نویسنده مشهورترین از بوکاوسکی چارلز

این قرن،  نویسندگان و عرانشا ترینِ صمیمی و بانفوذترین که کنند می ادعا بسیاری

 در آلمانی مادری و آمریکایی سرباز پدری از 1920 در بوکاوسکی. خود اوست

 و آوردند آمریکا آنجلس در  لس به را او که بود ساله سه. شد متولد آلمان آندرناخِ

 داستان اولین که بود ساله چهار و بیست. کرد زندگی شهر همین در سال پنجاه

 سن در او. کرد آغاز را شعر نوشتن سالگی، پنج و سی در و کرد تشرمن را اش کوتاه

 کالیفرنیا در پِدرو سان در خون سرطان اثر بر 1994 مارچ 9 در و سالگی سه و هفتاد

 کرده تمام را «پسند عامه» رمان نوشتن آنکه از بعد کوتاه زمانی درست درگذشت،

 .بود

 شامل کرد، منتشر کتاب پنج و چهل عمرش های سال طول در بوکاوسکی چارلز

 همچنان او، مرگ از بعد. شعر دفتر ها ده و کوتاه داستان مجموعه ده رمان، هفت

انتشارشان  و رسند می بازار به اش نشده منتشر تاکنون های نوشته از هایی کتاب

 نشده دیده تاکنون که هایی نامه و ها داستان شامل بر شعرها، همچنان ادامه دارد،

 گسترده محبوبیتی است و بوکاوسکی شده ترجمه زبان ها ده به او های وشتهن. بودند

 .دارد جهان کل در
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 دفترهای شعر چارلز بوکاوسکی

 ای است اینترنتی مجموعه

 برای لذت بردن از اشعار این شاعر برجسته قرن بیستم،

 شما برای هرگونه استفاده از این مجموعه،

 خواه بازنشر آن، اجرای صوتی آن یا هر گونه استفاده دیگر،

 تنها نیازمند به استفاده از نام کامل اثر،

 نویسنده با امالی درست آن و نام کامل مترجم هستیدنام کامل 

 گونه مجوز دیگری از مترجم نخواهید بود. و نیازمند به کسب هیچ

 

 توانید شما می

 ها را به شکل موردنظرتان بازنویسی یا ویرایش کنید این ترجمه

 عنوان حق سانسور هیچ بخشی از آثار را نخواهید داشت. هیچ اما به

 

 سور این شعرها بزنید،اگر دست به سان

 اید. ها را کامل از دست داده دیگر حق استفاده از آن

 

 سیدمصطفی رضیئی
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 چارلز بوکاوسکی، تلفظ درست

 سیدمصطفی رضیئی

 

ها  تواند کمک ترجمه در ایران، بحث آزمون و خطاست، یا حداقل به این شکل بود، چون االن ابزار قدرتمند اینترنت می

 Charlesها،  بست رسیده است. برای سال باشد برای مترجمی که در مفهومی مانده است، یا در تلفظی به بن

Bukowski  چارلز بوکوفسکی»را به اشتباه نوشتم.» 

ای به اسم چارلز بوکاوسکی صحبت  هرچند یک موقعی در یک سریال تلویزیونی امریکایی، شنیدم در مورد نویسنده

 جا بوکاوسکی بود. های مختلف شعرخوانی از بوکاوسکی گوش کردم و همه کنند. بعدها، در یوتیوب فایل می

های  ها به من یاد دادند از سایت تری صحبت کردم و آن های عاقل خودم و نشستم با آدمبعد هم شک کردم به دیدگاه 

 شود برای یافتن تلفظ درست کلمات استفاده کرد. مختلفی می

 رو شد: شت و با چنین جدولی روبهنو جا اینشود امالی نام بوکاوسکی را به انگلیسی در  مثالً می

Bukowski 

 

Pronunciation:  b oo K OW s k ee  

b  oo  K  OW  s  k  ee  

bat  food key cow  so key see  
 

 

 

 گوش کرد. کلمهشود در سایتی مانند فورو، به تلفظ درست  چنین می هم

کردم و تلفظ  ها اشتباه می که برای سال این چند خط را فقط برای این نوشتم که دو تا مورد گفته شده باشد: یکی این

که اشتباهم را تصحیح کردم ولی من پاسبان تلفظ یا ترجمه نیستم، این  اشتباه را استفاده کرده بودم؛ دومی هم این

اش از  جا، درست بینید، بنویسید بوکاوسکی. این ترجمه خودتان، هرجور درست میترجمه من است، شما مختار هستید در 

 ای من این شده است: چارلز بوکاوسکی. دیدِ حرفه

http://www.pronouncenames.com/pronounce/Bukowski
http://www.forvo.com/word/charles_bukowski/#en
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 مستی و سرمستی با چارلز بوکاوسکی

 مقدمه مترجم

soodaroo@gmail.com 

www.soodaroo.blogfa.com 

www.facebook.com/soodaroo 

 

 یک

چیز از غروب آفتاب بر خلیج فارس در بوشهر، در پادگان نیروی دریایی ارتش شروع شد. جایی که  خیلی کوتاه، همه

قراری احمقانه از عشقی از دست رفته، پرینت شعرهای چارلز بوکاوسکی را دستم گرفتم و  بار در اوج یک بیاولین 

اند به همین کار. بعدها هم برایم مهم  دانستم بیشتر از ده مترجم دیگر هم نشسته ها. هنوز نمی نشستم به ترجمه آن

های جدیدی اضافه  ل، هرازچندگاهی، شعرها یا داستانسا -؟ 9یا  – 8ها پیش است، در گذر این  نبود. ماجرای سال

های قبل. یک زمانی هم پنج جلد از شعرها را توسط نشر افراز فرستادم به وزارت فرهنگ و ارشاد  کردم به ترجمه

های وزارتخانه هم چهار جلد را شفاهی توقیف اعالم کردند و یک جلد را با چند شعر حذف شده،  اسالمی. آقایان و خانم

مجوز گرفته، هرگز منتشر شد. روزنامه کیهان لطف کرد و در مورد یک سری از همکارهای   مجوز دادند. هرچند کتاب

کنیم  و از  بندوباری جنسی می های خوبی نیستیم و تبلیغ سکوالریسم و بی ادبیاتی نوشت، از جمله من و گفتند ما آدم

 همین مدل اراجیف. 

توانم با خیالی  خره قراردادم با نشر افراز لوو شد. حاال بدون هی  ارتباطی با این نشر، میها ماند تا باال چند وقتی ترجمه

هایم برگردانم، تمام شعرهایی که حذف کرده بودم و به ارشاد نفرستاده بودم، همه را،  راحت، تمام سانسورها را به ترجمه

ای در ترجمه استفاده شده است، نسخه  باشم چه کلمه شان را به دفترهای شعر برگردانم و بدون اینکه نگران تک به تک

شان بدهم. به لطف اینترنت، مجانی و بدون هی  حذفی. قرار است چهار جلد بشوند. شاید  نهایی آنها را به دست خواننده

ه کجا های من یکی، خودم را ب حالی ها چه باشد و اینکه پریشان هم بیشتر شدند، بستگی دارد به اینکه بازخورد کتاب

 برساند. 

 

 دو

هایی که در میانه قرن بیستم امریکایی  شود که من شیفته شعر امریکای شمالی هستم، نمونه تر این می شرح مفصل

شکوفا شدند. بیشتر هم به خطوط بلند عالقه داشتند و به شعرهایی سراپا سپید. نسل بیت مثالً. بوکاوسکی نسل بیت 

mailto:soodaroo@gmail.com
mailto:soodaroo@gmail.com
http://www.soodaroo.blogfa.com/
http://www.soodaroo.blogfa.com/
http://www.facebook.com/soodaroo
http://www.facebook.com/soodaroo


8 

گفتند فقط  ماند. برایش  . خودش است و خودش بوده است و خودش باقی مینیست، متعلق به هی  نسل خاصی نیست

 اش بود. جو و شراب اش بود و عاشق آب کرد این طعنه را: عاشق ماشین تایپ کند و خودش هم رد نمی تایپ می

نجای تری گذراند، از اینجا به آ زد. جوانی سخت اش می کودکی سختی گذراند، با یک پدر روانی که هر روز کتک

اش در تمام زندگی  امریکای رفت و فقر را چشید و زندگی طبقه محروم امریکایی را از نزدیک لمس کرد. امیدواری

شود دید. همین  اش می اش، در خطوط شعر و داستان و مقاله نوشتن بود. این عشق به نوشتن را در خطوط زندگی

ها نتوانم از او جدا  مس کرده و وادارم کرده در تمام این سالکند. روح مرا ل اش است که روح آدمی را لمس می امیدواری

 بشوم.

کند  کند. قمار می نویسند و بحث می کند، می هرچند که رک و راست، بوکاوسکی شبیه به یک دیوانه تمام عیار رفتار می

زند. نوشتن را  ه میگوید و همیشه به سیاستمدارها و روشنفکرها و پولدارها، طعن هایش می کند و از سکس و مست می

 برد. نویسد، تا وقتی که سرطان خون، او را همراه خودش می های ممکن می کند، تا آخرین لحظه هم هرگز ترک نمی

 

 سه

آیی. اتفاقی که برای من افتاد. وزارت فرهنگ و  افتی و بیرون نمی اش گیر می چارلز بوکاوسکی یک دام است: درون

ای کامل به  آید مجموعه های مختلف. ولی خوششان نمی جوز داده است، با ترجمهارشاد اسالمی به چند کتاب او م

خواهند. این طرف  خواهند یا چه نمی سبک بوکاوسکی کار بشود. هرچند من دیگر برایم مهم نیست داخل ایران چه می

ها هوا سریع  د و زمستانیابن شب امتداد می هایش روزها تا نزدیکی نیمه کنیم، جایی که تابستان کره زمین زندگی می

 بارد یا هوا ابری است. شود و همیشه باران می تاریک می

اش رسیده است که از هراس بوکاوسکی کمی رها شوم. چهار جلدی  وقت« دوشنبه»لطف سایت  درنهایت ولی، االن به

 ها هستند: شوند، این عنوان که بتدریج منتشر می

 ضربی سازی مثل بنواز پیانو مست - 1

 هایت انگشت نوک از کمی وقتی تا

 بچکد خون

 دعای خیر پرنده مقلد – 2

 آب در سوختن - 3

 شعله در شدن غرق
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 ای )منتخب اشعار به انتخاب مترجم( اجاره های اتاق ی عاشقانه شعرهای - 4

ها. یکی منتخب اشعار است: منتخب نیست درحقیقت،  سه کتاب، متن کامل شعرهاست برابر نسخه اصلی کتاب

روز، یک جلدشان منتشر بشود. بستگی به  45ام. قرار است هر یک ماه، یا هر  ای است که ترجمه کرده های پراکندهشعر

ها و رهایشان کنم به آغوش  های من دارد که چقدر وقت بگذارم روی بازخوانی کارها، مطمئن بشوم از ترجمه لشی تن

 ند.هایشان بروند. امیدوارم از کلیت کار راضی باش خواننده

ها به زبان انگلیسی. فونت و عالیم نگارشی هم قرار است  ها، قرار است شبیه باشند به نسخه اصلی کتاب بندی صفحه

ها در جاهایی بشکنند که بوکاوسکی شکسته است. ابداً سعی نکردم زبان را بشکنم،  جمله  همین باشند. سعی شده است،

های شعرخوانی بوکاوسکی در یوتیوب  د با زبانی شکسته بهتر باشد، فایلتوان کنید زبان ترجمه می لطف کنید اگر فکر می

خواند و طعنه در لحن است نه در شکستگی زبان. درحقیقت، زبان،  یا جایی دیگر را تماشا کنید. ساده از روی متن می

 وار است بیشتر تا شکسته. سراپا روزنامه

 

 چهار

دنبال خلق شاهکار »ای در ایران گفتم:  درنهایت امر، صحبت همان حرفی است که چند سال پیش در مصاحبه

اش را بخواهید، شاهکار را قبول هم ندارم. قرار نیست شاهکار کنیم، قرار است کارمان را بکنیم. من  راست«. روم نمی

های دیگر مقایسه  اضی نباشند. شاید بخواهند با ترجمهها هم ر کنم. احتماالً یک سری خواننده هم نشستم کارم را می

های دیگر مقایسه نکردم، کارم را همیشه با نسخه اصلی و  کنند و اعتراض داشته باشند. ولی من کارم را با ترجمه

 انگلیسی کار مقایسه کردم. مالک هم همین است. 

االن وقت یک مهمانی جمعی است: لذت بردن از ام و  ها با مستی و سرمستی چارلز بوکاوسکی زیسته درحقیقت، سال

ها  های شخصی ممیزهای کتاب. امیدوارم برای اکثریت خواننده نظری شعرهایش بدون حذف بدون سانسور بدون تنگ

 بخش باشد. امیدوارم. لذت

 

 پنج

بوکاوسکی را دوست دارد. هایش و اینکه چقدر چارلز  ها و امیدواری ها برای کیا و تمامی ناامیدی عاقبت، تمام این ترجمه

 ات پسر! به سالمتی

 

 شش
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سایت فیلتر شد و از اینترنت  منتشر کرد. بعد هم وب« دوشنبه»سایت  پیوست: نسخه نخست دو جلد اول مجموعه را وب

شود مجموعه در آنجا ادامه پیدا کند. جناب هادی ابراهیمی با مهربانی  حذف شد. بعد هم اطالع دادند دیگر نمی

منتشر بشوند. در شهر خودمان، در ونکوور همیشه زیبا. حاال « شهرگان»سایت  ها در وب شان اجازه دادند کتاب همیشگی

زمان بر روی اینترنت خواهند بود و یک نفس آسوده خواهم کشید که این مجموعه هم به سرانجام  هر چهار جلد هم

 خودش رسیده است.

 

 م رضیئی

 ساحل غربی امریکای شمالی

 2014دسامبر  14 –وور مترو ونک
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 ها باشد برای کیا این ترجمه

 هایش و تمامی امیدواری

 

 سیدمصطفی رضیئی
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1 
 علت و معلول

 
 
 

 دمیرن خودشان می  یها اغلب با دستها  بهترین
 که فرار کرده باشند،فقط برای این

 مانند هایی که باقی میو آن
 فهمند درست و حسابی نمیهرگز 
 کسییک چرا 

 داش بخواه دل یک وقتی باید اصالً
 از دست

 آنها
 .ری بشودفرا
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2 
 پایان

 
 
 

 وقت به خودمان زحمت هایی هستیم که هی  ما مثل رُز
 قتی باید گل داده باشیم ودهیم، و شکوفه زدن را نمی

 شکلی شده که انگار این
 اش از خورشید حال
 انتظار کشیدن
 به هم خورده.
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3 
 اوه آره

 
 
 

 چیزهای بدتری از تنها بودن هم
 دوجود دار

 کشد اما اغلب چند دهه طول می
 تا این را بفهمی
 ها و بیشتر وقت

 فهمی وقتی این را می
 که دیگر خیلی دیر شده

 تر ازو هی  چیزی بد
 خیلی دیر
 نیست.
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4 
 زخم موقع اصالح

 
 
 

 کنند، طوری که مردم نگاه می درست نیست: وقت کامالً گفت هی 
 نوازد، طوری که کلمات نوشته طوری که موسیقی می

 شوند. می
 درست نیست: تمام چیزهایی که به ما وقت کامالً گفت هی 
 هایی که م مرگدویم، تما شان می لهایی که دنبا اند، تمام عشق آموخته

 کنیم، هایی که زندگی می میریم، تمام زندگی باهاشان می
 درست نیستند، وقت کامالً ها هی  این
 ،شوند میها به زحمت به حقیقت نزدیک  ینا

 کنیم هایی که زندگی می این زندگی
 یکی بعد از دیگری،

 کنیم شان می به نام تاریخ روی هم تلنبار
 ها، زباله گونه

 و راه، انهدام نورها
 درست نیست، کدام کامالً هی 

 توانند زحمت می به گفت اصالً
 درست باشند.

 
 جواب دادم،
 کنی فکر می

 م؟دانست ها را نمی این
 

 و از آینه دور شدم.
 صبح بود، بعدازظهر بود،

 شب بود.
 

 چیزی عوض نشده بود
 چیز سر جای خودش قفل شده بود، همه

 چیزی برق زد، چیزی شکست،
 ماند. چیزی باقی

 
 ها پایین رفتم من از پله

 و واردش شدم.
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5 
 چالشی بر تاریکی

 
 
 

 ها چشم درتیر خورده 
 موز درتیر خورده 
 در کونتیر خورده 

 وسط یک رقص در تیر خورده مثل یک گُل
 

 شود مان پیروز می های جوری روی دست اینکه مرگ چه
 آور است، شگفت

 ور دارندهای احمقانه زندگی با که چقدر به فرماین
 آور است، شگفت

 
 که چقدر خنده خفه شدهاین

 آور است، شگفت
 شود که چقدر شرارت ممتد میاین

 آور است، شگفت
 

 ها اعالم کنمزود باید جنگ خودم را به جنگ آن خیلی
 ام چنگ بزنم باید به آخرین قطعه زمین

 باید از فضای کوچکی حمایت کنم که خودم
 دهد ام اجازه می ساختم که به زندگی

 ادامه یابد
 

 ها نیستزندگی من، مرگ آن
 مرگ من، مرگ آنها نیست...
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6 
 تنها با بقیه

 
 
 

 پوشاند گوشت استخوان را می
 ها یک ذهن هم این توو آن

 گذاشتند و
 ،یک روح هم ها وقت بعضی
 ها را به دیوار ها گلدان و زن

 کنند خرد می
 ،نوشند و مردها بیش از حد می

 و هی  کسی
 دیگری را
 کند، را پیدا نمی

 کنند فقط نگاه می
 دهند، به جستجو ادامه می  ولی

 خزند و  ها می توی تخت
 آیند. بیرون میها  از تخت

 گوشت استخوان را
 پوشاند  می

 گوشت دنبال چیزی
 بیشتر از گوشت

 گردد. می
 
 هی  ابداً

 نیستدر کار شانسی 
 

 مان همه
 توی یک سرنوشت

 گیر کردیم.
 

 هرگزهی  کسی 
 ری رادیگ

 کند. پیدا نمی
 

 اند های شهر پر شده دونی زباله
 اند ها پر شده خانه نشئه
 اند ها پر شده خانه دیوانه

 اند ها پر شده بیمارستان
 اند ها پر شده قبرستان

 
 هی  چیز دیگری

 شود. پر نمی
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7 
 ام گی ساله 43شعری برای تولد 

 
 
 

 آخرش تنها مانده
 توی قبر یک اتاق

 بدون سیگار
 – نوشیدنی بدون

 فقط یک المپ
 فقط یک شکم گنده؛

 موها خاکستری
 و خوشحال

 اتاق را داری. حداقل که
 

 ... صبح
 بیرون

 آورند: دارند پول در می
 ها، نجارها، قاضی
 ها، دکترها، کش لوله

 ها، ها، پلیس فروش روزنامه
 ها، شور ها، ماشین سلمانی
 ها، فروش ها، گل پزشک دندان
 ا،ه ها، آشپز کارخدمت
 ها... تاکسی راننده
 

 و تو
 سمت چپ به

 زنی غلت می
 تا آفتاب

 روی پشتت بتابد
 هایت و از روی چشم

 کنار
 برود.
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8 
 حاال که چی؟

 
 
 

 ها آمدند و رفتند، کلمه
 من مریض نشستم.

 ها خوابیدند. ، گربهخورد تلفن زنگ می
 زند. جارو می 1لیندا

 ام من منتظر زندگی
 ام. من منتظر مرگ

 
 .گرفتم شجاعانه جشن می توانستم کاش می

 این فقط یک درمان گند شده
 داند: درخت بیرون این را نمی اما

 کنم ش با باد را تماشا میا دارم حرکت
 توی آفتاب آخرهای بعدازظهر.

 
 ،رای گفتن نیستجا دیگر چیزی باین

 به جز انتظار کشیدن.
 رود. هر کسی تنهایی راه خودش را می

 
 ن بودم،اوه، یک زمانی جوا

 اوه، یک زمانی وحشتناک
 جوان بودم!

                                                           
1
  Linda 
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9 
 راست است

 
 
 

 2های لورکا یکی از بهترین خط
 گوید: می
 عذاب، همیشه»

 «عذاب...
 

 به این فکر کن،
 وقتی یک سوسک را

 کشی یا  می
 تیغ برداشتی تا
 اصالح کنی

 
 یا صبح بیدار

 شوی می
 تا با خورشید

 رو شوی. به رو

                                                           
2
 Lorca 
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10 
 مهربان باش

 
 
 

 خواهند ز ما میهمیشه ا
 تا دیدگاه

 های دیگر را بفهمیم، آدم
 اهمیت ندارد عقایدشان چقدر

 مانده عقب
 احمقانه یا

 انگیز باشد. نفرت
 

 از آدم خواسته
 شود می

 ها،آن  تا اشتباه کلی
 ها رای آن رفتهگی هدر  زند

 با مهربانی
 تماشا کند،
 هااگر آن مخصوصاً
 پیر باشند.

 
 اما سن

 ا داریم،کل چیزی است که م
 ها بدآن

 اند، پیر شده
 هاچون آن

 بدون هدف
 کردند، گی می زند
 ها از دیدنآن

 ورزیدند. امتناع می
 

 ها نیست؟اشتباه آن
 

 پس اشتباه کی است؟
 اشتباه من؟

 
 خواهند تا از من می

 هادیدگاهم را از آن
 مخفی کنم،

 خاطر ترس از به
 ها.ترس آن

 
 سن، جنایت نیست
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 اما شرمندگی

 مداًزندگی ع
 هدر رفته

 
 در میان تعداد زیادی

 های عمداً گی زند
 تلف شده

 
 چرا،
 این
 یکی

 جنایت
 ست.ا
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11 
 سقوط

 
 
 

 ی خانه، عریان گوشه
 هشت صبح، روغن بذر کنجد

 ، کارم به کجامسیحامالم،  بر بدنم می
 رسیده؟

 هایی تاریک برای خنده زمانی در داالن
 جنگیدم. می

 خندم. حاال نمی
 ام، ام و بهت زده روغن کردهخودم را غرق 
 خواهی؟ چند سال می

 چند روز؟
 خونم کثیف شده و یک فرشته

 سیاه بر موزم نشسته است.
 شوند و چیزها از چیزی ساخته می

 رسند. نمی ییجاک به هی 
 فهمم، سقوط شهرها را می

 فهمم. ها را می سقوط ملت
 گذرد. هواپیمایی ساده از فراز سرم می

 نم، انگارک به باال نگاه می
 به باال نگاه کردن معنایی دارد.
 درست است، آسمان گندیده:
 زیاد برای هر کدام از ماها

 کشد. طول نمی
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12 
 وسط جهنم راندن

 
 
 

 مردم خسته، غمگین، آتشین هستند؛ مردم
 هستند. زده وحشتخورده و  جو هستند، مردم فریب شک و انتقامخ

 اند. مردم خشمگین و درهم کوفته
 کنم شان می رانم و بررسی ها میمیان آندر زادراه من در آ

 –ها مانده چی از آنکه شان،  در روش رانندگی
 –تر از بقیه  بعضی با تنفری بیشتر، بعضی آرزده

 بعضی دوست ندارند بگذرند، بعضی سعی در منع
 عبور دیگران دارند

 –جایی در خطوط را دارند  به بعضی سعی در توقف جا
 –تر و نوتر دارند  های گران بعضی تنفر از مدل
 تر متنفرند. های قدیمی از ماشین یشانها بعضی توی ماشین

 
 آزادراه سیرکی از احساست ارزان و آراسته است،

 آیند بشریت در حرکت، بیشترشان از جایی می
 هاکه آن

 روند به همان اندازه یا بیشتر جایی می ازش متنفرند، و به
 تنفربرانگیز است.

 سی از چیزی است که ما داریم به آن تبدیل شدیم وآزادراه در
 ها، برخورد ها و مرگ بیشتر تصادف

 های موجودات ناکامل هستند، از زندگی
 انگیز و محو شده. ترحم

 بینم رانم، روح شهرم را می وقتی در آزادراه می
 اش ها قلب و زشت است، زشت، زشت: زنده

 را خفه
 اند. کرده
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13 
 بانو ی بر جهنم یکا مرثیه

 
 
 

 خوابند ها شب که می بعضی سگ
 بینند. البد خواب استخوان می

 های تو یادم هست و من استخوان
 ات توی بدن

 بودی عالیو 
 لباس سبز تیرهآن توی 
 های مشکی کفش آنو 

 پاشنه بلند و براق،
 دادی همیشه وقت مستی فحش می

 شد موهایت روی تو رها می
 دارد خواست از درون چیزی که نگه می می

 بیرون بریزد
 شود:بمنفجر 

 خاطرات پوسیده
 گذشته

 گندیده، و تو باالخره
 با مرگ
 رفتی،

 مرا با االن
 گندیده

 تنها گذاشتی:
 سال 28
 است
 مُردی

 هنوز به یادت هستم
 بیشتر
 از بقیه؛

 تو تنها کسی بودی که
 بیهودگی

 نظم
 فهمیدی؛ زندگی را می

 شان فقط بقیه همه
 از موضوعات جزئی

 ی بودند،ناراض
 موضوعات چرت و پرت درباره
 زدند؛ های پرت می نق
 ، تو3جین
 دانستی که قدر می آن

                                                           
3
  Jane 
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 مُردی.
 نوشم جا میاین

 های تو به افتخار استخوان
 که این سگ

 هنوز
 بیند. شان را می خواب
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14 
 برای جین

 
 
 

 ها روز زیر علف 225
 دانی. و تو بیشتر از من می

 .فتهت را وقت است خون خیلی
 ب خشکی توی یک جعبه هستی.و چو
 است؟ شکلیهمین 

 توی این اتاق
 های عشق ساعت

 سازند. هنوز سایه می
 

 وقتی رفتی
 با خودت چیز را همه تقریباً
 بردی.
 زنم ها زانو می شب

 جلوی ببرهایی
 باشم. گذارند من که نمی

 
 چیزی که تو بودی
 تکرار نخواهد شد.

 اند را پیدا کردهببرها م
 هم نیست.م یم دیگرو برا
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15 
 4ها  برای روباه

 
 
 

 برای من متاسف نباش.
 ،آسوده یمن انسان
 آرام هستم.انسانی 

 
 برای بقیه متاسف باش

 که
 قرار بی

 کنند شکایت می
 
 که

 مرتب
 شان را زندگی

 بخشند شکلی دوباره می
 مثل
 .هایشان مبل
 

 با رفقا و
 شانهای رفتار

 زنند قدم می
 

 سردرگمی
 شان ابدی
 است
 

 و این
 روی هر کسی که

 ببیند
 گذارد. تاثیر می

 
 ها باشد:ات به آن حواس

 هایکی از کلمات کلیدی آن
 «عشق»

 است.
 

 هایی باشدات به آن و حواس
 که فقط
 گیرند دستور می از خدا

                                                           
4
 باز و مکار است. های دغل توضیح: روباه، یک اسم در زبان انگلیسی برای آدم 
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 هابرای اینکه آن

 های خودشان گی توی زند
 اند. کامل شکست خورده

 
 برای من متاسف نباش

 چون تنها هستم
 

 حتیچون 
 های ترین لحظه سختدر 

 وحشتناک،
 طنز

 هست. همراهم
 

 من سگی هستم
 رود عقبی راه می

 
 5من یک بانجوی

 درهم شکسته هستم.
 

 یک دکل تلفن هستم
 برپا ایستاده در

 6دو، توی اوهایو توله
 

 من مردی هستم
 توی این شب
 ماه سپتامبر
 خورم. غذایم را می

 
 ات را کنار دردی هم

 بگذار.
 گویند ها میآن
 بآ

 مسیح را زنده نگه داشت:
 برای ورود
 هم یباید یک کم

 شانس خوش
 باشی.

                                                           
5
  Banjo 

6
 Toledo, Ohio 
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 تاریکی میان هایی در دوست

 
 
 
 توانم هالک بودن از گرسنگی می

 توی یک اتاق کوچک
 در یک شهر غریبه را به یاد بیاورم.

 ها پایین، به موسیقی کرکره
 کردم کالسیک گوش می

 جوان بودم
 قدر جوان بودم آن

 چاقویی توی خودم،که مثل 
 داد آزارم می

 کهچون هی  راهی نبود به جز این
 شود تا جایی که می

 –شوی بپنهان 
 نه با ترحم و آه ناله که با

 وحشت از شانس محدودی که دارم:
 .یافتنارتباط  برای در تالش

 
 موتسارت، باخ، بتهوون، –سازان قدیمی  آهنگ
 زدند ، تنها کسانی بودند که با من حرف می7برامز
 ها مرده بودند.و آن
 

 سرانجام، گرسنه و مجروح، باید به
 های رو شدن با شول به م، برای رورفت ها می خیابان
 درآمد و کم

 ،دادم پس میآور مصاحبه  مالل
 آن طرف میزها  مردهای غریبهبا 

 مردهایی بدون چشم
 مردهایی بدون صورت

 دزدیدند هایم را از من می که ساعت
 ستندشک ها را میآن

 شاشیدند. ها میبه آن
 

 ها، حاال من برای ویراستارها، خواننده
 منتقدها
 کنم کار می

 
 گردم و همراه با اما هنوز ول می

 موتسارت، باخ، برامز و
 ها بعضی دوست

                                                           
7
 Mozart, Bach, Beethoven, Brahms 
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 بعضی مردها
 نوشم می

 ها تنها چیزی که الزم داریم وقت بعضی
 ها را الزم داریم فقط مرده

 تا تنهایی بشود ادامه داد
 ما را کننده ا دیوارهای محبوست

 از جا بکنند.
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 تناسخ

 
 
 

 خانه تویآمد  مدختر یک دوست
 تختم را مرتب کرد

 کف آشپزخانه را تمیز کرد و برق انداخت
 دیوارها را پاک کرد

 جارو زد
 شویی را تمیز کرددست

 وان را و
 کف حمام را شست

 ها و موهایم را ناخن
 کوتاه کرد.

 بعد
 درست همان روز

 کش آمد و سینک آشپزخانه لوله
 و توالت را تعمیر کرد

 گاز اجاق را درست کرد و مرد اداره
 چی تلفن را تعمیر کرد. و تلفن

 نشستم. مطلقتمیزی  درحاال اینجا 
 .محض سکوتدر 

 دخترم بهم زدم. با هر سه تا دوست
 چیز حالم بهتر است، وقتی همه

 هم ریخته بود. به
 عادی خودم برسم:وضع به کشد تا  چند ماهی طول می

 یاد. صحبتی گیر نمی یک سوسک هم برای هم حتی
 م را از دست دادم. ا ریتم
 توانم بخوابم. نمی
 توانم بخورم. نمی

 کثافتم را از من
 دزدیدند.
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 شورش در مقامات

 
 
 

 نیم وقت گذاشتم-و-ساعت-االن یک همین
 وپا چلفتی کارت فردا را دست

 کنم. آماده می
 اهم به شعرهایم بپردازم؟خو کی می

 شان بگذارم؟وقت برای              
 ها فقط باید صبر کنندب، آنخ
 شان را در ها باید پاهایآن

 پیش تاالر گرم کنند
 نشینند و پشت سر من جایی که می
 کنند. وراجی می

 فهمد که ، نمی8ناسکی این چی»
 ها دیوانه شده بود، وقت پیش بدون ما خیلی

 «ها مرده بود. وقت پیش خیلی
 تواند ما را کند می داند، اما فکر می می»

 «پشت سرش بگذارد و پیش برود!
 !« دیواااانه»
 «اش را خشک کنیم! نوشتن بگذارید چشمه»
 !«هها»
 !«هها»
 !«هها»
 کوبند و رهای کوچولو پاهایشان را به زمین میشع
 خندند. می

 شود و شان بلند می ترین بعد بزرگ
 د.رو سمت در می به

 «روی؟ هی، کجا داری می: »مپرس ازش می
 «جایی که قدرم را بدانند.»

 بعد، او و
 شان ناپدید بقیه
 شوند. می
 

 کنم، پشت ماشین جو باز مییک آب
 اتفاقی نشینم و هی  تایپم می

 افتد. نمی
 

 مثل االن.

                                                           
8
  Chinaski 
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 ها فضایی

 
 
 

 ممکن است باور نکنی
 هایی هستند اما آدم

 وندر گی می که به میان زند
 با اصطحکاک یا

 ناآرامی
 خیلی کمی.

 خوب  پوشند، ها خوب لباس میآن
 خوابند. خورند، خوب می می
 گی ها متمرکز زندآن

 شان خانوادگی
 هستند.

 هاآن
 هایی از اندوه لحظه
 دارند

 اما روی هم رفته
 شان ندارد تاثیری روی
 و اغلب حس

 خیلی خوبی دارند.
 میرند ها میو وقتی آن

 مرگ
 در ت، معموالًآسانی اس
 خواب.

 
 ممکن است باور

 نکنی
 ها جور آدم اما این

 وجود دارند.
 

 هااما من یکی از آن
 نیستم.

 هااوه نه، من یکی از آن
 نیستم،

 زهی  نزدیک یکی ا
 ها بودن همآن

 نرفتم
 

 جانآخوب آنها 
 هستند
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 و من 
 اینجا.
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 سرسختی  خطا بهتاریخ یک مادر

 
 
 

 کتک خورده و ،الغر ،خیسام آمد،  یک شب در خانه
 زده وحشت

 هایی خیره سفید بدون دم با چشم یک گربه
 اش تو و بهش غذا دادم و ماند  آوردم

 و به من اعتماد کرد تا وقتی ماشین یک دوست توی راه ورودی از رویش رد شد
 پزشک بردم که گفت،مآنچه ازش مانده بود را پیش یک دا

 ا بهش بده...ها ر ش کم است... این قرص ا شانس»
 م شکسته بوده و یک جوری خوب شده،ه ش خرد شده، اما قبالً ا ستون فقرات

 تواند راه برود، به این وقت نمی اگر زنده بماند، هی 
 جا را ببین،کس نگاه کن، بهش شلیک کردند، اینهای پرتو ای عکس
 یک دم هم داشته، چنین قبالًها هنوز اون تو هستند... هم مرمی

 «ا قطع کرده...ر  کسی آن
 

 گربه را برگرداندم خانه، یک تابستان داغ بود، یکی از
 اش کف  ها، گذاشتم دهه های ترین داغ

 خورد، ها را دادم، نمی حمام، بهش آب و قرص
 ، انگشتم را توی آب مرطوب کردم وکرد آب را لمس نمی

 اش را خیس کردم و باهاش حرف زدم، هی  دهن
 وی حمام ماندم و با اوجایی نرفتم، زمان زیادی ت

 رااش کردم و او برگشت م  آرام لمسحرف زدم و خیلی 
 طور که رنگ و همان آبی کم های خیره چشم  نگاه کرد، با آن

 اش را کرد  اولین حرکت ،گذشت روزها می
 کشید با پای جلویی خودش را به جلو می

 کردند( )پاهای عقبی کار نمی
 خودش را به سطل آشوال رساند

 خزید تویش
 پیروزی ممکن بود تنها بر 9ترومپت نواخت صدایش مانند

 بر حمام و بر شهر نواخته شد، من به این گربه
 بود، نه اینکه واقعاًبرایم بد  –وابسته شده بودم 

 کافی بد بود بد باشد، اما به اندازه
 

 یک روز صبح بلند شد، ایستاد، ولو شد و
 فقط به من نگاه کرد.

 
 «توانی... یتو م»بهش گفتم؛ 

 
 شد، آخر سر شد، ولو می کرد، بلند می هنوزم سعی می

 مثل یک مست،درست چند قدمی راه رفت، 
                                                           

9
  trumpet 
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 خواستند تکان بخورند و دوباره افتاد، استراحت کرد، پاهای عقبی نمی
 بعد بلند شد.

 
 های چپ، دانید: حاال بهتر از همیشه است، چشم اش را می  خودتان بقیه

 اما وقارش برگشته و آن نگاه دندان، بی تقریباً
 وقت نرفت... هایش هی  توی چشم

 
 خواهند ها میشود. آن ها با من مصاحبه می وقت و حاال بعضی

 کنم و ادبیات بشنوند و من مست میزندگی و  درباره
  شم خیره، تیر خورده، تصادف کردهچ گربه
 نگاه کنید،»گویم:  کنم و می را بلند می  دم بی

 «نید!به این نگاه ک
 

 خواهی می»گویند مثل،  فهمند؛ چیزی می ها چیزی نمیاما آن
 «قرار گرفتی؟ 10بگویی تحت تاثیر سلین

 
 نه، با این چیزی که اتفاق افتاد،»گیرم،  گربه را باالتر می

 «با چیزهایی مثل این، مثل این، مثل این!
 

 لرزانم، او را توی نور گربه را می
 داند... آرام است، می گیرم، دود گرفته و مست باال می

 
 شود ها تمام می اینجاست که مصاحبه

 های ها مورورم وقتی بعدها عکس وقت اگرچه بعضی
 آنجا من هستم و گربه هست و بینم و چاپ شده را می

 هم عکس گرفتیم. با
 

 است، چرندیاتاش  ها همه داند این خود گربه هم می
 کند. مان کمک می همه  ک جوری بهاما ی

                                                           
10

  Celine 
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 خواستم بمیرم که می شبی

 
 
 
 خواستم بمیرم شبی که می  آن

 توی تخت عرق کرده بودم
 شنیدم را می ها جیرجیکو صدای 

 ها بود و بیرون دعوای گربه
 روی کردم روحم قطره قطره و حس می

 مالفه
 ریزد فرو می

 که به زمین برسد، از جایم پریدمو درست قبل از این
 تر از آن بودم که راه بروم ضعیف

 ها را روشن کردم اما راه افتادم و تمام چراغ
 و بعد به تخت برگشتم
 و دوباره فرو ریختم و

 بلند شدم
 ها را روشن کردم تمام چراغ

 من یک دختر هفت ساله دارم
 خواهد من بمیرم و مطمئن هستم نمی

 اهمیتی مگر نه اصالً
 نداشت

 تمام آن شب
 کسی زنگ نزد هی 
 جو نیامدکسی با آب هی 

 دخترم زنگ نزد دوست
 بود و جیرجیرکشنیدم صدای  کل چیزی که می

 هوا گرم بود
 ام و به بلند شدن خوابیدن

 دادم ادامه می
 های خورشید از پنجره تابید تا وقتی اولین اشعه

 ها از میان بوته
 و بعد روی تختم ماندم

 ام آخرسر سرجایش ماند و و روح
 خوابیدم.
 آیند دم در و ها می حاال آدم

 نند به در و پنجرهز می
 زند تلفن زنگ می

 زند تلفن دوباره و دوباره زنگ می
 آورد های مهمی را پست می نامه
 های عشق. های تنفر و نامه نامه
 شود. چیز دوباره مثل قدیم می همه
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 یا چه نویسنده

 
 
 

 دوست دارم 11چیزی که در مورد ای ای کامینگز
 این است که خودش را از

 تقدس
 کلمه
 ردهجدا ک

 و با سحر
 و خطر کردن

 دهد هایی می به ما خط
 که روی وجودت

 شوند. پهن می
 

 ها احتیاج داشتیم! چقدر به این
 چقدر توی آن روش

 قدیمی
 آور مالل

 الغر شده بودیم.
 

 البته، بعدش تمام
 مقلدهای

 ای ای کامینگز آمدند.
 طور تقلیدش کردند همان
 که بقیه از کیتس،

 و بقیه 12برن، بایرون شلی، سوین
 کپی کرده بودند.

 
 البته

 فقط یک
 ای ای کامینگز هست.
 یک خورشید هست.

 یک ماه هست.

                                                           
11

  e. e. cummings 
12

  Keats, Shelly, Swinburne, Byron 
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 نوشتن

 
 
 

 اغلب تنها چیزی
 است

 بین تو و
 ها. غیرممکن
 نه نوشیدن،

 نه عشق زنانه،
 نه ثروت
 با آن

 برابر نیست.
 

 هی  چیزی به جز
 نوشتن

 تو را حفظ
 کند. نمی
 

 دیوارها را از فرو ریختن
 جاتن

 دهد. می
 درها را از

 دارد. بسته شدن باز می
 

 تاریکی را
 کوبد. درهم می

 
 نوشتن
 کاوروان

 نهایی
 است،
 

 گانترین خدای مهربان
 .است خدایان

 
 نوشتن مرگ را

 زند. پس می
 هی  عذری را

 شناسد. نمی
 

 و نوشتن
 زند قهقهه می
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 بر خویش،
 بر درد.

 
 آخرین

 آرزوست،
 آخرین
 توضیح.

 
 نوشتن
 تمامی
 ها این

 است.
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 آیند طور که شعرها می همان

 
 
 

 طور که هزارها شعر نوشتی، همان
 فهمی که خیلی کم می

 کار کردی.
 

 به سطح باران، آفتاب،
 ها و روزهای ترافیک، شب

 رسی. ها می ها و صورت سال
 

 گی کردن تر از زند رها کردن این ساده
 ثلست، تایپ کردن یک خط بیشتر شعر، االن مها همین

 نوازد، مردی هستی که توی رادیو پیانو می
 ها خیلی کم بهترین نویسنده

 گفتند.
 شان ترین و مزخرف
 خیلی زیاد
 نوشتند.
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 ها مثل گنجشک

 
 
 

 گی بگیری، گی دادن، باید زند برای زند
 وزن ماند و بی طور که اندوهایمان شناور می همانو 

 ،ماسد خون می-بر دریایی از میلیارد
 نار انبوه مصممی از ماهیان درهم پیچیدهمن از ک

 با پاهایی سفید، موجوداتی شکم سفید گندیده،
 های محیط در طول ساحل فرو افتاده و شورش کرده در برابر احساس

 گذشتم.
 کودک عزیز، من فقط همان کاری را کردم که

 تو کردند؛ من پیر هستم، زمانی کهها با  گنجشک
 وقتی مد است بخندی؛ مد است جوان باشی؛ گریه کردم

 از تو متنفر بودم، وقت عشق ورزیدن،
 خواست. ها شهامت کمتری می این



47 

26 
 پرده
 
 
 

 ترین آخر یکی از طوالنی  پرده
 کنند ها ادعا می ، بعضی آدماست های تاریخ موزیکال

 اند. این را صدها بار دیده
 :بود من توی اخبار تلویزیون دیدم، آخرین پرده

 ها و تشویقی اشک ها، هوراها، گل
 توفانی.

 من این موزیکال خاص را ندیدم
 خواستم هم دانم اگر می اما می
 اش کنم، حالم را توانستم تحمل نمی

 کرد. بد می
 به من اعتماد کن، دنیا و

 هایش و تفریحات هنری آدم
 خیلی کم روی من تاثیر داشتند، البته فقط بر روی من.

 ها، آنهنوز، بگذار آنها از هم لذت ببرند
 ها چیزها من و من از این از در خانه

 شویم، تشویق دور نگه داشته می
 توفانی

 خود من.
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 خواهد های بیشتری را می مرگ، مرگ

 
 
 

 خواهد و تارهایش پر هستند: های بیشتری را می مرگ، مرگ
 گانه جوری بچه آید، چه گاراژ بابا یادم می

 کردم ها را از تارهایی جدا می های مگس جنازه
  –اش فرار کرد  توان از بین کردند می هایی که فکر می چسبیده به پنجره

 هاهای چسبناک، زشت و لرزان آن بدن
 کوبید خنگ به پنجره می  های دیوانه مثل سگ

 تنها برای یافتن گریزی و گذشتن
 تر و بعد جهنم یا بهشت به گریزی بزرگ

 پنجره، تا لبه
 زشمرمو و بعد عنکبوت از میان حفره

 حفاظ عصبی و بی
 کرد. ها فوت میهای در تالطم آن بر بدن

 جاآویخته در آن
 دانند ابتدا درست و حسابی نمی

 فهمند میو بعد ناگهان 
 آید، چیزی از میان رشته پایین می

 مرطوب شبکه
 سمت حفاظ ضعیف لرزش به

 و نبض؛
 آخرین حرکت ناامید پایی مودار

 جا بر پنجرهآن
 زنده در نور آفتاب،

 ابیده در سفیدی؛ت
 شبیه عشق. و تقریباً

 پایان گذشت،
 مکد: اول عنکبوت خاموش می

 کند ش را پر می بدن
 از چیزی که زمانی زنده بود؛
 گیرد آن را از پشت در چنگ می

 زند خون او را نفس می
 طور که بیرون دنیا هست همان
 خواهد گاه من فریاد می و گیج

 چرخانم: ها میو من جارو را بر آن
 نکبوت خنگ با خشکی عنکبوتیع

 کند ش فکر می ا هنوز به طعمه
 دهد، مبهوتی را چرخ می  و پای شکسته
 حرکت، بی مگس واقعاً
 برای کمک دست دراز کرده؛است کثیف   یک نقطه

 کنم من قاتل را با لرزش جارو آزاد می
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 شود و بیمار و او لنگان دور می
 خزد ی تاریک میا سمت گوشه به

 شوم ش میا م خزشاما من مزاح
 ؛است خزیدن او مانند قهرمانی درهم شکسته

 کند اش را دراز می و پای خرد شده
 در حرکت  در حالحاال

 در باالی سرش
 کند و نگاه می

 گردد ش میا به دنبال دشمن
 ی دلیر،هایجور و یک
 میرد بدون دردی واضح می
 خزد سادگی به عقب می به

 قدم به قدم
 اردگذ چیزی را بر جای نمی

 قرمز حماقت  زمانی که کیسه حتی
 ترکد می

 افتند، رازهایش فرو می
 دوم و من کودکانه می

 یک قدم پشت سرم. ییخدا یبا خشم
 بازگشت به آفتابی ساده

 مبهوت
 یابد طور که دنیا ادامه می همان

 با لبخندی خشن
 انگار کسی دیگر

 دید یا را میجنایت م
 حس کرده باشد.
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 ها بند شرط کل
 
 
 

 کنی، آیی و فکر می ات پایین می  ها صبح از تخت قتو بعضی
 خندی می خودتتوانم، اما  نمی این بار دیگر واقعاَ

 آید و  های این شکلی یادت می زمان تمام
 روی، صورت ات را می روی، توالت شویی میبه دست

 بینی، اوه خدای من، اوه خدای من، اوه خدای من، توی آینه را می
 زنی، ل موهایت را شانه میحاره اما به
 دهی، ها را می پوشی، غذای گربه ت را می ا های بیرون لباس
 گذاری، داری، آن را روی میز صبحانه می وحشت را برمی روزنامه
 کنی، د به خود زندگی روشن میوزندگی را برای ورماشین ، بعد دهی را می ت خداحافظی همسر  بوسه

 شوی. می مبارزه بار دیگر وارد میدان ها نفر مثل خودت یک مثل میلیون
 

 خوری، تاب می و حاال توی آزادراه در ترافیک پی 
 در حالی که رانی ی میچیز روی و هم سراغ هی  سمت چیزی می هم داری به

 کنی، گردی و موتسارت را پیدا می داری توی رادیو می
 یهایجور که خب یک چیزی هست، و تو یک

 آور غ و روزهای ماللروزهای آرام و روزهای شلو
 گذرانی، و روزهای پرتنفر و روزهای نایاب را می

 کننده چون شان هم پرشور و ناامید همه
 قدر متفاوت از هم هستیم. هم و این قدر شبیه به مان این ما همه

 
 کنی، یک خروجی پیدا می

 گذری، ترین بخش شهر می خطرناک وسطاز 
 انگیز داری برای چند لحظه حسی شگفت

 خورد  هایت سُر می گذاری و از کنار استخوان طور که موتسارت اثرش را توی ذهن تو می انهم
 آید. هایت پایین می و تا کفش

 
 اند این نبرد ارزش جنگیدن را دارد گفته
 رانیم طور که در کنار هم می همان
 بندیم. شرط امروزمان را میو 
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29 
 توانیم بکنیم؟ کار می هچ
 
 
 

 .مانده است، یک لطافت توی بشریت شان توی بهترین حالت
 هایی ها، عمل وقت دار درک و بعضییک مق
 ،توی بشریت مانده است دالورانه
 اش روی هم آشفتگی است، یک دنیا که اما همه

 زیاد چیزی ندارد.
 عمیق و  دهخوابی مثل یک حیوان گنده

 تواند او را بیدار کند. چیزی نمی هی  تقریباَ
 شود بربریت، اش می هترین شکلوقتی فعال باشد، ب
 های ناعادالنه، قتل. خودخواهی، قضاوت

 
 توانیم با آن داشته باشیم، با بشریت؟ چه کاری می

 
 هیچی.

 
 .کنیمپرهیز  بایدشود از این  تا جایی که می

 باهاش طوری رفتار کنید که انگار سمی، شرور و
 خرد است. بی
 ودش راهایی وضع کرده تا خ باش. قانون مراقباما 

 در برابر تو حفظ کند.
 تواند بدون علتی تو را بکشد. می

 و برای فرار ازش باید محکم باشی.
 توانند فرار کنند. خیلی کم می

 
 اش را بچینی. با خودت است که برنامه

 
 ی را ندیدم که توانسته باشد بگریزد.سک هی 
 

 های گنده و  بعضی آدم
 ها فرار نکردندمشهور را دیدم، اما آن
 ها گنده و  چون فقط بین آدم
 مشهور هستند.

 
 من فرار نکردم

 ام توی دوباره و  اما سعی
 دوباره تالش کردن را هم

 کنار نگذاشتم.
 

 ام را قبل از مرگ امیدوارم زندگی
 به دست بیاورم.
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30 
 بردباران زمین را به ارث خواهند برد

 
 
 

 اگر من پشت این
 دستگاه تایپ

 کشم، زجر می
 کاهو فکر کن بین

 چه حسی داشتم؟ 13اسها توی سالیان چین
 کنم  به مردهایی فکر می

 ها که توی کارخانه
 شناسم، می

 که هی  راه فراری
 – ندارند

 شوند با زندگی خفه می
 شوند با خنده خفه می
 یا لوسیلی 14توی باب هوپ

 ، وقتی15بال
 تا بچه 3یا  2

 توپ تنیس را به
 کنند. دیوار پرت می

 را هی ها  بعضی خودکشی
 کنند. وقت ثبت نمی

                                                           
13

 Salinas 
14

 Bob Hope 
15

  Lucille Ball 
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31 
 همسرش، نقاش

 
 
 

 ها بود، ها و اردک هایی از مردها و زن روی دیوار طرح
 خورد مثل سبز توی ترافیک پی  می  و بیرون یک اتوبوس گنده

 ، تورگینف،16جنونی خارج از خط امواج؛ تورگینف
 ، جین آستین،17چنین جین آستین خواند و هم رادیو می

 اون زنه را   خواهم بروی پرتره ی، میو سر کاروقتی ت»
 «ام کار کنم. 28توی روز 

 
 رفت، داشت اش راه می مرد درست روی مرز چاقی بود و همه

 داری شد؛ گیرشان افتاده بود؛ او را مانند مگس بال له می
 هایش خوردند، و چشم توی تار پیچیده داشتند می

 ی از خشم و ترس سرخ بود.ا مانند پسر بچه
 

 خواست خودش را از دنیا جدا کند، تیزتر از نفر داشت و میمرد ت
 خیس بر او آویخته بود؛ 18اش مانند یک پولیپ تیغ بود، و جرات

 اش داشت و خودخواسته شکست خورده سعی در لرزاندن دست
 ی کافی گرم نبود. ( به اندازهی نان با تیغ درون آب )که مثل زندگیهنگام بریدن طول

 
 )گراور بر روی سنگ( 1843آوریل  15انسیون، دیروز، خیابان تر

 19پاریس، بیبلوتک ناسیونال
 
 «زنه صورتی داشت که تا حاال روی هی  زنی ندیده بودم.»
 «جریان چیه؟ یک ماجرای عشقی؟»
 «توانم عاشق زن بشوم که. به هر حال، حامله هم بود. خر نشو. نمی»

 رشیدخورد؛ نور خو گل را مار می –توانم نقش بزنم  نمی
 دهد، های لخت را می های پسر بچه دروغ است؛ و بازار بوی کفش و لباس

 تابی هست کهو جور رودخانه هست، ضربه هست، پی  چیز یک و زیر همه
 کشد، گزیده و در حسی گیج و شکفته... من باال می  مقبره  خود را به زحمت از لبه

 زنند، شان را رنگ میهای رانند و خانه مردها ماشین می
 خرند. نشینند؛ کاله می اند؛ مردهایی که توی سلمانی می ها دیوانهاما آن
 

 فونتین ی مورت هوی . مجموعه
 20پاریس، لوور

 
 «گراست. جنسدانم که هم بنویسم، می 21ی کیسر باید درباره»

                                                           
16

 Turgenev 
17

 Jane Austin 
18

 polyp 
19

 Daumier. Rue Transonian, le 15 Avril, 1843. 
Paris, Bibliotheque Nationale 
20

 Corot. Recollection of Mortefontaine. 
Paris, Louvre 
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 «خوانی؟ می 22هنوز داری فروید»
 .«299ی  صفحه»

 اش کند و مرد بندها را زیر دست زن کاله کوچکی درست می
 زند، مانند حلزونی از درون صدف، از تخت بلند گره می

 کند االن من رود، و مرد فکر می شود، و زن به کلیسا می می
 وقت و سگ را دارم.

 وقت کلیسا: مشکل ماسک این است که هی   درباره
 کند. توییر نمی

 شوند و زیبا نیستند. هایی هستند که بلند می ادب گل چنین بیهم
 صندلی توی ایوان است که پایه ندارد و  چنین جادوهم

 شکم و دست و گردن و دهان تا در میان باد
 مانند احمقی درون تونل فریاد بکشد.

 
 هایی از مرد به تخت برگشت و فکر کرد: به دنبال قطعه

 گردم، هوا بر فراز سر مردمان شناور است. هوا می
 نشیند، های درختان می بارد بین شاخه وقتی باران می

 تر از کبوتر. تر و با خونی واقعی گرم
 

 کند اروشو. مسیح صلیب را خرد می
 23ی بیکر خانه موند، کتاب هانوور، کالج دورث

 
 اش سر تا پا سوخت. ی خواب مرد در میانه

                                                                                                                                                                                     
21

 Kaiser 
22

 Frued 
23

 Orzco. Christ Destroying the Cross. 
Hanover, Dartmouth College, Baker Library. 
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32 
 بدترین و بهترین

 
 
 

 ها ها و زندان توی بیمارستان
 بدترین هستند، 

 ها خانه توی دیوانه
 بدترین هستند، 

 ای اجارههای ارزان  های اتاق یف تختتوی رد
 بدترین هستند، 

 های شعرخوانی، توی جلسه
 های راک، توی کنسرت

 ها، توی اعانه برای معلول
 بدترین هستند، 

 های تدفین، توی مراسم
 های ازدواج، توی مراسم

 بدترین هستند، 
 پراید، توی رژه

 های اسکی، توی میدان
 ،های جنسی اورجیتوی 

 د، بدترین هستن
 در نیمه شب
 صبح. 3در ساعت 
 صبح. 4:45در ساعت 

 بدترین هستند،
 بارند، آسمان فرو می وسطاز 

 کنند، ها شلیک می جوخه
 ها بهترین هستند، توی این

 به هند فکر کردن،
 کورن نگاه کردن، های پاپ به دکه

 اندازد، تماشای گاونر که ماتادور را گیر می
 ها بهترین هستند، توی این
 ی بوکس زیر نور ماه،تماشا

 خاراند، یک سگ پیر که خودش را می
 ،پالستیکیهای  بادام زمینی توی بسته

 ها بهترین هستند، توی این
 ها، پاشی روی سوسک سم

 یک جفت جوراب تمیز،
 دهد، قدرت طبیعی که استعداد طبیعی را شکست می

 توی این بهترین هستند،
 کنند، هایی که شلیک می جلوی جوخه

 های دریایی، ن نان برای مرغانداخت
 فرنگی، خرد کردن گوجه
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 توی این بهترین هستند،
 ها با رد سیگار، قالیچه

 رو، شکاف توی پیاده
 اند. های زنی که هنوز عاقل مانده گارسون

 
 اند هایم مرده دست

 قلبم مرده است
 سکوت

 موسیقی راک خدای 24رقص آرام اِداجیو
 سوزد دنیا می

 این برای من
 ست.بهترین ا

                                                           
24

 Adagio 
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33 
 ناماری
 
 
 

 مند، جادوییشکوه
 پایان بی

 دختر کوچولوی من
 یخورشید

 –است بر روی قالی 
 بیرون از خانه

 چیند، هاه! گل می
 یک پیرمرد،

 بطری به بول،
 اش بلند از صندلی

 شود می
 کند به من نگاه می 25ناو ماری
 اما فقط
 عشق
 بیند، را می

 هاه! و من تندتر
 و  روم با دنیا پیش میهمراه 

 خواهم طوری که می عشق درست همان
 نااز ماری

 سمت من به
 گردد. باز می

 

                                                           
25

 Marina 
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34 
 پرسش و پاسخ

 
 
 

 لخت نشسته و در اتاق شبی تابستانی
 چاقو را زیر نوشد، تیوه می
 تمامیزند، به  گرداند، لبخند می هایش می ناخن
 کند که دریافت کرده که هایی فکر می نامه

 کرده و  گویند چگونه زندگی به او می
 –چه نوشته است 

 ها را جلو برده استها زندگی آن این نامه
 شان وقتی همه

 اَواقع
 ناامید
 رسند. نظر می به
 

 گذارد، چاقو را روی میز می  تیوه
 دهد اش می اش حرکت با انگشت

 ای درخشان دایره
 با سرعت

 زیر نور چراغ
 چرخد. می
 

 تواند کنی: کدوم احمقی می تو فکر می
 بدهد؟ را نجاتم
 

 شود درست وقتی چرخش چاقو متوقف می
 کنی: جواب را پیدا می

 خودت باید خودت را
 نجات بدهی.

 
 زند هنوز لبخند می

 
 یک سیگار –الف 

 زند آتش می
 یک مشروب دیگر –ب 
 ریزد می
 چاقو را دوباره –پ 
 اند.چرخ می
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35 
 مال خودمان است

 
 
 

 ستاهمیشه یک فضایی 
 که مادرست قبل از این
 به آن فضا برسیم

 بخش عالی به آن آرام
 آن مکث،
 وقتی مثالُ

 شوی روی تخت تلپ می
 کنی چیزی فکر نمی به هی 
 یا مثالَ

 یک لیوان آب از شیر
 ریزی برای خودت می
 چیزی وقتی وارد هی 

 شوی نمی
 
 این

 فضای مالیم
 خالص

 
  ارزش
 ها زندگی قرن

 را دارد
 

 مثالَ
 

 ات را بخارانی فقط گردن
 از پنجره بهوقتی 
 ی تهیا شاخه

 کنی نگاه می
 

 این فضا
 وجود دارد
 که از وجودشقبل از این

 مطمئن شویم
 و وقتی مطمئن شدیم

 دیگر
 رسیم. به آن نمی

 
 هرگز.
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36 

 شعر
 
 
 

 یک 
 عالمه

 آورد همراهش می
 

 نامیدی
 ناخشنودی

 
 و

 وارستگی
 طلبد می
 
 تا

 بتوانی
 چند تا
 شعر
 خوب
 

 بنویسی.
 

 این 
 کار

 یهرکس
 نیست

 
 خواه
 ها راآن

 بنویسد
 
 حتییا 
 

 بتواند
 ها راآن

 بخواند.
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37 
 اند توکاها امروز خشن

 
 
 

 خشک و پیر  تنها مثل یک باغ میوه
 پهن بر روی زمین
 شدن. تسلیممنتظر استفاده و 

 
 ویران مثل یک سگ کوچولوی بیرون شده

 افتم. دراز می ای گوشه
 

 لبریز از اشک مثل
 دختر گروه کرپیر 

 اش را دریافت کرده است. که آخرین چک حقوقی
 

 در دستورات تو، معبود من، واالی من
 .استیک جور حقه و کلک 

 
 توکاها امروز خشن هستند

 مثل 
 کنند ناخن پا رشد می
 توی شب یک

 زندان...
 شراب   شراب   ناله

 کنند و  توکاها پرواز می
 کنند و  پرواز می
 نوازند  چنگ می

 ولی و استخوانی.آوازهای اسپانی
 

 جا و  و همه
 جا...ک  هی 

 قدر بد است که رویا همان
 سوزی و الستیک پنجر روغن

 بد هستند:
 

 رویم چرا پیش می
 ها و  با ذهن
 هایی پر از جیب

 خاکستر
 بدی همانند پسر بچه

 اخراج شده از مدرسه...
 تو به من

 بگو،
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 ها تو که توی بعضی انقالب
 قهرمان بودی،
 دهی، ها درس می تو که به بچه

 نوشی، تو که با آرامش می
 های گنده داری تو که خانه

 زنی، و توی باغ قدم می
 تو که مردی را کشتی و صاحب

 زن زیبایی هستی
 تو به من

 بگو
 چرا من مانند یک تکه آشوال

 خشک
 بر روی آتش هستم.

 
 مطمئن باش ما یک سری

 مکاتبات
 جذاب خواهیم داشت.

 شد.پستچی سرش شلوغ خواهد 
 ها و  ها و پل ها و مورچه و پروانه
 ها گورستان

 های آشوالی ها و ماشین بازارهای موشک و سگ
 به کارشان ادامه خواهند داد

 در حالی که
 مان تمامما تمبرهای

 شود می
 و/ یا
 مانهای ایده
 تمام
 شود. می
 

 چیزی شرمگین از هی 
 نباش؛ فکر کنم خدا منظورش

 چیزی مثل قفل
 روی درها

 است. بوده
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38 
 این چیزها

 
 
 

 کنیم شان می این چیزهایی که ما بیشتر از همه حمایت
 هی  ربطی به ما ندارند،

 کنیم ها میو ما این کار را با آن
 خاطر ماللت یا ترس یا پول به

 یا هوشی مجنون؛
 حوزه و قلمرو شمع و روشنایی ما

 کوچک است،
 اش را نداریم. قدر کوچک که تحمل آن

 پریم مان از جا میهای با ایده
 دهیم: فکرمان را از دست می و هسته
 اش موم بدون فیتیله، همه
 بینیم که زمانی معنای هایی را می و نام
 کمی

 داشتند،
 ها توی شهرها های روح مثل نشانه

 و فقط قبرها واقعی هستند.
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39 
 گیر افتاده

 
 
 

 توی زمستان توی
 های المپ  هایم اندازه سقف چشم

 تا پا دارم مثل موش اما 4. خیابان هستم
 شورم و  دارم را خودم می-رت موشُ

 و وکیل ندارم. من راستخمار ماندم و 
 صورتم مثل دستمال گردگیری شده. شعرهای

 خوانم و فوالد توی دستم دارم. عاشقانه می
 

 توانم گریه کنم. نمی مردم تا دوست داشتم می
 زندگی کنم.توانم  ها هم نمیبپاها را تحمل کنم، بدون آن
 سرم را روی یخچال سفید

 خواهم مانند کنم و فریادی می آویزان می
 هق برای زندگی برای ابد، اما آخرین هق

 م. تر ها گنده از کوه
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40 
 ها شورش

 
 
 

 ام دوبار توی زندگی
 سوخت تماشا کردم شهر می

 ترین موضوع و جذاب
 ورود
 مدارهاسیاست

 بعد از واقعه بود
 اشتباهات نظام را

 کردند اعالم می
 های جدیدی را سیاست
 برای فقرا
 کردند. اعالم می

 
 چیزی درست  آخرین بار هی 

 نشد.
 چیزی درست این بار هم هی 

 شود. نمی
 

 مانند. فقیرها فقیر می
 طور. بیکارها هم همین

 مانند. خانمان می ها بی خانمان بی
 

 ،مدارهاو سیاست
 ها، همیشه ی اینتمامچاق شده از 

 بخو خیلی
 زندگی خواهند کرد.
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 لبخندی همیشگی

 
 
 

 ها توی تنگ روی میزماهی قرمز داشتیم و آن
 کهگذاشتیم  میهای سنگینی  نزدیک پارچه

 چهارچوب پنجره را پوشانده بودند
 زدند و  زدند و چرخ می چرخ می

 خواست ما می  ، از همهمادرم، همیشه لبخندزنان
 «شاد باش! 26هنری»گفت،  تا شاد باشیم، به من می

 توانستی گفت: اگر می و درست می
 بهتر بود شاد باشی

 اما پدرم به زدن مامان و من
 چند بار در هر هفته

 داد ادامه می
 در حالی که

 سوخت چهارچوب شش فوتی بابا از درون می
 توانست بفهمد که چون نمی

 کنند. از تو دارند بهش حمله می
 

 مامانم، ماهی بیچاره،
 اشد. دو یا سه بار هر هفتهخواست شاد ب می

 بزن! لبخندگفت: شاد باش، هنری،  خورد. بهم می کتک می
 زنی؟ نمی لبخند هرگز چرا 
 

 و این زد، تا بهم نشان بدهد ش لبخند میو بعد خود
 ترین لبخندی بود که دیده بودم غمگین

 
 شان،ها مردند، هر پنج تای یک روز ماهی

 ده،روی آب شناور بودند، به پهلو خوابی
 شان هنوز باز بودهای چشم

 ها را جلوی گربه انداختآن ،و وقتی بابا به خانه آمد
 روی کف آشپزخانه و ما مامان را نگاه کردیم

 زد. لبخند می
 

                                                           
26

 Henry 
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 27خانوم کارسون مک کولر

 
 
 

 از الکل مرد
 توی یک پتو پیچیده شده بود

 دار روی صندلی دسته
  وسط عرشه

 یک کشتی بخار
 پیما. اقیانوس

 
 هایش کتاب تمام

 بودند باری تنهایی وحشت
 

  هایش درباره کتاب تمام
 ستم

 .عشق بودند عشقی بی
 

 ی چیزی که برایتمامیعنی 
 او باقی مانده

 بود
 

 طور که مسافرهای بیکار همان
 اش را کشف کردند بدن
 

 به کاپیتان خبر دادند
 

 او را سریع به جای دیگری
 در روی کشتی

 فرستادند
 

 چیز  ه همهطور ک همان
 طوری که درست همان
 او نوشته بود
 کرد. ادامه پیدا می

                                                           
27

 Carson McCuller 
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 28ناسکی تبریک، چی

 
 
 

 است شده نزدیک هفتاد سالم
 های کوچک ها، هدیه پستال ها، کارت نامه
 کنم. های غریبه دریافت می از آدم

 گویند، مبارک است، همه به من می
 مبارک است.

 
 دانم منظورشان چیست: می

 کنم ه من زندگی میاین جوری ک
 توی نصف این مدت

 باید مرده بودم
 

 های گنده استفاده خودم را توی انبوهی از سوء
 دفن کردم، نسبت به خودم

 توجه بودم بی
 ی  تا نقطه تقریباَ
 ،رفتم پیش می جنون

 جا هستم هنوز همین
 جلوی این ماشین خم شدم

 توی این اتاق تا نیمه پر از دود،
 یآب  سطل آشوال گنده
 سمت چپ من
 های پر از قوطی
 خالی است.

 
 دکترها هی  جوابی ندارند

 و خداها هم
 اند. در مانده

 
 مبارک است، مرگ،

 برای صبری که داشتی. 
 توانستم تا جایی که می

 ات کردم. کمک
 

 حاال یک شعر دیگر دارم
 روم زنان به بالکن می و قدم

 چه شب خوبی آن بیرون هست.
 
 ت.رت و جوراب پایم اسوش

                                                           
28

 Chinaski 
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 خارانم، ام را می آرام شکم
 کنم بیرون را نگاه می
 مانم بیرون را خیره می

 رود جایی که تاریکی به مالقات تاریکی می
 

 بازی  درست وسط جهنم این توپ
 دیوانه.
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 29من و فالکنر

 
 
 

 ید، اماا هاش خسته شد دانم از شنیدن ، میدرست
 انگاراش تکرار کرد،  اش و همه یک مضمون را باید همه

 قدر غریب و نظر این کند آنچه به سعی می
 وجور کند رسد جمع دورافتاده و مهم برایشان می

 کنند چون همه همین کار را می
 مان از یک جنس هستیم و از یک فرم هستیم همه

 زهای جلوی خودش رایو هر کسی باید چ
 مرتب و مرتب دوباره درک کند چون

 هاستاز آنی فردی کوچولوی هر کدام  زهاین معج
 شانس کوچولوی خودشان

 
 تر از آن مثل حاال که مانند قدیم و قبل
 م و با رادیوی سیاه کوچولوی پهلوی خودمنوش آرام شراب قرمز خوبی را می

 را سمفونی بعد از سمفونی
 کنم گوش می

 
 آورند، های مشخصی را به یادم می ها شهرهای مشخص و اتاق بعضی سمفونی

 ای مشخصیآورند آدم ه یادم می
 شان گذشته است قدر از مرگ آن

 توانند از قوانین قبرستان هم سرپیچی کنند که حاال می
 

 آورند، را به یادم می ها و پاها ها و دست ها و استخوان ها و قفس و تله
 
 پریدند وسط هایی که می آدم
 یا های کوچک اجاره اتاق

 با شادی و جنون و 
 نفوذ هایی غیرقابل صورت

 رساندند ها می عجزهرا به مم
 

 توانم ها با گوش کردن هنوز می و حاال بعد از دهه
 اثری تازه بشنوم که در کل

 خورشیدی درخشنده و تابناک
 است
 

 از افالک انسانی
 شمار از شگفتی های بی الیه

 خیزند به پا می
 

                                                           
29

 Faulkner 
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 پایان از موسیقی موجی حجیم و بی
 خدایانه به همراه دارد کاوشی بی

 
 هنگام در دود به دید بصری و احساسها مح نویسنده

 ی نامحدودا ها به کرانه دان حالی که موسیقینوشتن هستند، در 
 برند هجوم می

 
 و شکوه دارد نالد میقدیمی  30درست همین حاال تایکوفسکی

 5ی  های سمفونی شماره وسط
 اولی بود که این را شنیدم هاما درست به همان خوبی دفع

 
 31هایم را نشنیدم، کار اریک کائوتس محبوبها است یکی از آن  مدت
 طور شراب قرمز خوبم را بنوشم و گوش کنم دانم اگر همین اما می

 رسد نوبت به او هم می
 

 شان هنوز مانده است از بقیهو بقیه هم هستند، یک عالمه 
 

 طوری و این
 نوشیدن و  شود یک شعر دیگر درباره این می

 موسیقی گوش کردن
 

 ست؟تکراری است، در
 

 کند و  اش تکرار می اما به فالکنر نگاه کنید، نه فقط یک چیز را همه
 که آن را توی کند تکرار می
 یک مکان
 کند تکرار می

 
 مان یک بار دیگر های زندگی بگذارید من از این غول پس لطفاَ

 ی ما و  های کالسیک زمانه دان جلو بزنم: موسیقی
 های گذشته زمانه
 

 مطناب را از گردن
 ور کردندد
 

 های شما را هم شاید طناب
 شل کنند.

 

                                                           
30

 Tchaikowsky 
31

 Eric Coates 
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 ات چطوره؟ سالم، حال

 
 
 

 ها هستند:ترس از چیزی که آن
 مرده.
 

 هاحداقل آنها بیرون توی خیابان نیستند: آن
  ند تو بمانند، آنا  مواظب
 اند، شان نشسته های چسبناک که تنها جلوی تلویزیون دیوانه
 های الکی. از خنده است، پر  شان پر از قوطی زندگی

 
 شان آل ایده  محله

 های پارک شده پر از ماشین
 های سبز کوتاه چمن
 های کوچک خانه

 شوند درهای کوچکی که باز و بسته می
 دیدارهای فامیلی
 در طول تعطیالت

 شوند یی که بسته میدرها
 اند پشت کسانی که چقدر آرام در حال مرگ

 اند مانده ی که هنوز زندها پشت مرده
 تان معمولی ساکت  توی محله
 های پر از پنجره با خیابان
 پر از رنج

 پر از سردرگمی
 پر از وحشت
 پر از ترس

 پر از نادیده گرفته شدن
 

 یک سگ پشت حصار ایستاده
 

مردی ساکت پشت پنجره است.
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 آنفوالنزا دارم و 

 کار دیگری هم برای انجام دادن نمانده
 
 
 

 گفته این خوانم و به می 32جان دو پَسو کتابی درباره
 کتاب زمانی جانِ

 رسیده بود با 33های هالیوود کمونیستِ رادیکال، کارش به زندگی توی تپه
 هایش گذاری سود سرمایه

 34وال استریت ژورنالو 
 خواند.  می
 
 افتد. نظر اغلب همین اتفاق برای همه می به
 

 دهد سخت رخ می سختی و بهندرت  چیزی که به
 کاری در جوانی به مردی از محافظهاین است که یک 
 سالی تبدیل شود. خر در کهن یک رادیکال کله

 به هر حال،
 کارهای کارهای جوان تبدیل به محافظه نظر محافظه همیشه به
 شوند. پیر می

 این یک جور جریان ذهنی برای کل طول عمر است.
 

 اما وقتی یک رادیکال جوان آخرسر یک
 شود رادیکال پیر می

 منتقدها
 کارها و محافظه

 کنند انگار از جوری باهاش برخورد می یک
 تیمارستان

 فرار کرده باشد.
 

 توانید جوری است و شما می  سیاست ما این
 اش را مال خودتان داشته باشید. همه
 
 اش دارید. نگه
 

 خودتان کون اش را توی همه
 حواله کنید.
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 John Dos Passos 
33

  The Hollywood Hills 
34

 Wall Street Journal 



74 

47 
 گویی کوتاه در بعدازظهر با و گفت

 جان فانته
 
 
 
 کردم وقتی فالکنر توی هالیوود کار می»گفت،  می

 کرد و  توی هالیوود کار می
 بود مستقدر  بدترین بود: آخرهای بعدازظهر این

 کردم اش می توانست روی پاهایش بند شود و برای همین کمک که نمی
 تاکسی بگیرد

 هر روز هر روز هر روز.
 

 من من ماندم، در حالی که  اما وقتی از هالیوود رفت،
 ها باید شعورش را داشتم ، آن موقعنوشیدمنمیاون جوری که باید 

 رفتم و از آن جهنم خود را اش می دنبال
 «کشیدم. بیرون می

 
 تو هم به خوبی فالکنر»بهش گفتم: 

 «نویسی. می
 
 از توی تخت بیمارستان پرسید،« ؟واقعاَ»

 زد.  لبخند می
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 آبی سینه

 
 
 

 هست توی قلب من 35سینه آبی یک 
 خواهد بیرون بپرد که می

 رسد اما زورش به من نمی
 خواهم ، نمیبمان جا ناگویم هم من می

 اجازه بدهم کسی
 تو را
 ببیند.
 

 آبی توی قلب من هستسینه یک 
 خواهد بیرون بپرد که می

 را از  مریزم و نفس اما من کلی ویسکی رویش می
 کنم، دود سیگار پر می

 ها فروش و مشروب ها هرزهو 
 ها های سوپرمارکت و فروشنده

 فهمند که وقت نمی هی 
 جاست.پرنده آن

 
 آبی توی قلب من هست کهسینه یک 
 خواهد بیرون بپرد می

 رسد اما زورش به من نمی
 گویم، من می

 را مخواهی  همان پایین بمان، می
 داغان کنی؟

 خواهی به کارهایم می
 گند بزنی؟

 بهمهایم در اروپا را  خواهی فروش کتاب می
 ؟بریزی

 
 آبی توی قلب من هست کهسینه یک 
 خواهد بیرون بپرد می

 گذارم اما من خیلی باهوشم، فقط می
  یاید ها شب بیرون ب وقت بعضی

 ،دنا هوقتی همه خوابید
   هستی، در آنجا دانم تو گویم، می می
 ب، پس غمگین خ

 نباش.

                                                           
35

 Blue Bird از  –غم و تنهایی  –کشد  آبی در زبان انگلیسی پیش می  مهی مهاجر آمریکای شمالی. اینجا به خاطر نوع معنایی که کل رندهیا کبود مرغ، نام یک پ
 دهد. آبی معنای الهام ادبی را هم می  پرندهآبی استفاده شده است. سینه 
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 ش، خود سر جای گردانم برش میبعد 
 یک کم ولی بعد 
 تا حاال نگذاشتمخواند،  آواز می
 بمیرد،

 برد مان می جوری هم خواب و ما همین
 جوری  این

 رازی برای خودمان هستیم،
  زیباست تاقدر  نآو 

 یک مرد را
 کنم به گریه بیندازد، اما من گریه نمی

 تو چی؟
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 بار شمردن 8
 
 
 

 از توی تختم
 تا پرنده 3

 کنم میتماشا 
 روی سیم

 تلفن.
 شان یکی
 .پرد می
 بعد

 یکی دیگر.
    ،هیکی ماند

 بعد 
 ن یکی همیا

 رود، می
 دستگاه تایپم

 هنوز
 سنگ قبره.
 و من هی 
 کنم، کاری نمی

 به جز تماشای
 ها. پرنده

 فقط فکر کردم
 بگذارم تو هم بدانی،

 .گاییده
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 بیت اینتل -16 8088چیپ 

 
 
 

 توانی توی دیسک درایو نمی
 36مکینتاش اپل

 را اجرا کنی. 37کهای ریدیو شَ برنامه
 6438توانی هم با یک کومادور  نمی

 یک فایلی را بخوانی و اجرا کنی
 درست کردی. 39ام بی که با یک کامپیوتر خانگی آی
 40رو و اوزبُرنپ هر دوتای کامپیوترهای کی

 دارند 41پی/ام ل سیمهای عا سیستم
 های هم را خط توانند دست اما نمی
 بخوانند

 طرزشان ) های دیسک چون فورمت
 های شان( در شکل نوشتن

 متفاوتی هستند.
 کند اما استفاده می 43اس داس ام 422000مدل تَندی 

 هایی را اجرا کند که  توانند بیشتر برنامه نمی
 اند ام درست شده بی های خانگی آی برای کامپیوتر

 کهمگر این
 های مشخصی را ها و بایت بیت

 ،اصالح کنی
 44اما باد هنوز روی ساوانا

 ،دوز می
 و در بهار
 خوانند و  توحلقی آواز می ها بوقلمون
 شانهای  ادهجلوی م
 آورند.  ادا در می

                                                           
36

 Apple Macintosh 
37

 Radio Shack 
38

 Commodore 64 
39

 IBM 
40

 Kaypro and Osborne  
41

 CP/M 
42

 The Tendy 2000 
43

  MS-DOS 
44

 Savannah 
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 اعتراف

 
 
 

 ،در انتظار مرگ
 ای که مانند گربه

  ،بر روی تخت
 خواهد پرید.

 
 برای همسرم  من واقعاَ
 متاسفم

 
 این بدنِ
 خشکِ
 سفید

 ،را خواهد دید
 ش خواهد داد، بعدا یک بار تکان

 شاید
 ش بدهدا ک بار دیگر هم تکانی
 45«هنک!»
 

 هنک جوابی 
 دهد. نمی
 

 مرگم نگرانم
 کند که کند، همسرم نگرانم می نمی

 با انبوهی از هی 
 تنها خواهد ماند.

 
 خواهم می

 بداند که
 هایی که شب تمامی

 ،کنارش خوابیدم
 

 های بحث آن تمامی حتی
 ،بیهوده

 همیشه چیزهای
 بودند یا العاده خارق
 

 های سختی هو کلم
 که همیشه
 ترسیدم شان می از گفتن

                                                           
45

 Hank 
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 را حاال
 توان  می

 به زبان
 :آورد
 

 دوستت
 دارم.



81 

52 
 ها کفش

 
 
 

 وقتی جوان هستی
 یک جفت کفش فقط
  زنانه

 پاشنه بلند
 لباس کمدکه  توی 
 ،خالی باشند
 :کنند را شهوتی میو ت های استخوان

 وقتی پیر باشی
 ها فقط این

 ،یک جفت کفش
 بدون 
 کسی هی 
 شان توی

 ،هستند
 و دوباره
 .کنند را حشری میو ت های استخوان
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 حساب کتاب کردن

 
 
 
 ش را بریدا گوش 46گوگ وَن

 داد به یک
 فاحشه

 که توی اوج تنفر
 ش کرد یک طرف.ا پرت
 

 ها هفاحشوَن، 
 ها را گوش
 ،خواهند نمی
 هانآ

 خواهند. پول می
 

 زنم برای همین تو چنین حدس می
 بودی:نقاش بزرگی 

 چیزهای دیگر را
 فهمیدی. زیاد نمی
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 Van Gogh 
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 ؟کنی میمست 

 
 
 

 دفتر قدیمی زرداز آب درآمده، روی ساحل افتاده، 
 شود، می دوباره آشکار

 نویسم می خودم  من دوباره دارم توی تخت قدیمی
 درست مثل سال 

 .پیش
 دوشنبه

 دکترم را خواهم دید.
 ،دارم آره دکتر، پاهایم ضعیف شده، سرگیجه»

 ، پشتم اذیتمدارم سردرد
 «کند. می

 ؟کنی میمست »خواهد پرسید: 
 ،روی میت را های ورزش
 «خوری؟ هایت را می ویتامین

 کنم من فقط فکر می
  که زندگی

 هنوز همان ماللت ولی ، م کرده استبیمار
 ،های متویر همان عامل

 ها مسابقهتوی  حتی
 دویدند م که مینیب میرا  ییها اسبفقط 
 منظر بهاین و 
 معنا بود. بی

 بندی دور بعد، های شرط بعد از خرید بلیط
 زودتر بیرون رفتم.

 «؟روی داری می»پرسد:  دار می گیشه
 .«است آره. کسالت بار»گویم:  می

 کنی اون بیرون اگر فکر می»گوید:  بهم می
 ، باید دوباره تر شدهکسالت بار

 «جا.  دی همینبرگر
 مهست اینجا طوری من این

 دوباره
 ام هایم ولو شده روی بالشت

 فقط یک پیرمرد
  فقط یک نویسنده

 ترفبا یک د
 زرد.

 چیزی روی زمین
 سمت من به
 آید. می
 اوه،
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 این دفعه
 فقط
 ام بود. گربه
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 یک پیشنهاد

 
 
 

 تلفن یک و نیم صبح زنگ زد
 پشت خط بود: 47و یک مردی از دِنور

 
 ناسکی، یک پیشنهاد از چی»

 «دِنور داری...
 
 «ها؟»
 
 درسته، من یک مجله دارم و چند تا »

 «خواهم... شعر از تو می
 

 یک صدایی از پشت سرش شنیدم:
 «!ناسکی... ، چیاییدمتگ»
 

 گفتم،
 «جا یک دوست هم داری،بینم اون می»
 

 آره، حاال، شش»جواب داد؛ 
 «خواهم... تا شعر می

 
 صدای دیگری شنیدم:

 !«آشغالهناسکی  ! چیریدهناسکی  چی»
 

 «؟ندت مست کردهای رفیق»دم: پرسی
 

 «کنی. که چی؟ تو هم مست می»جواب داد: 
 
 «درست...»
 
 !«احمقهناسکی  چی»
 
 بعد

 ش را ا ویراستار مجله آدرس
 به من داد و من آن را

 پشت یک پاکت نوشتم.
 
 «مان بفرست... همین حاال چند تا شعر برای»

                                                           
47

 Denvor 
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 «توانم بکنم... ببینم چی کار می»
 
 «نویسه! یم گهناسکی  چی»
 

 «خداحافط.»گفتم؛ 
 

 «خداحافظ.»ویراستار گفت: 
 

 گوشی را گذاشتم.
 تعدادی  قطعاُ
 های تنها  آدم

 هستندآن بیرون 
 دانند که نمی
 شانهای با شب

 چه کار کنند.
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 دل و جراتیک رادیوی با 

 
 
 

 یمبود 48دوکورونادوم خیابان   توی طبقه
 عادت داشتم مست کنم

 ن پنجره بیرون پرت کنم و رادیو را از میا
 د و البتهرک برنامه پخش میهنوز در حالی که 

 شکست شیشه پنجره را می
 افتاد و رادیو روی سقف می

 نواخت هنوز می
 گفتم: می کو من به زن

 «، عجیب رادیوی باحالی!یاو»
 صبح روز بعد پنجره را از

 کردم لوالهایش باز می
 بردم را به خیابان می آنو 

 ربُ پیش شیشه
 گذاشت. دیگر رویش می  که یک شیشه

 دادم من به پرت کردن رادیو از پنجره ادامه می
 کردم هر باری که مست می

 ماند روی سقف باقی می رادیو بر و
 –نواخت  هنوز می
 جادویی یرادیوی
 ی شجاعرادیو

 و هر روز صبح پنجره را پیش
 بردم. بُر پس می شیشه

 م شدجوری تما چه درست یادم نیست دقیقاَ
 ستایادم  هرچند

 جا رفتیم.نآآخرسر از 
 پایین بود که یک زنی طبقه

 کرد؛ توی باغ با لباس شنا کار می
 کند با بیلچه زمین را می

 داد هوا را می اش کونو 
 و عادت داشتم پشت پنجره بنشینم

 تابید می اش کون سرتاسر برو آفتاب را تماشا کنم که 
 خت.نوا در حالی که موسیقی جادویی می

                                                           
48

  Coronado Street 
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57 
 گاوها توی کالس نقاشی

 
 
 

 هوای خوب
 – است مثل زن خوب

 افتد همیشه اتفاق نمی
 افتد و وقتی اتفاق می

 کشد. طول نمی زیادهمیشه 
 مردها
 تر هستند: محکم

 اگر بد باشند،
 ستاشانس بیشتری 

 مانند،اقی بطوری ب همین
 یا اگر خوب باشند

 طوری ادامه  همین احتماالَ
 دهند، می

 زن اما یک
 کند توییر می

 با
 ها بچه
 سن

 رژیم غذایی
 وگو گفت
 سکس
 ماه

 بودن یا
 نبودن خورشید یا

 های خوب. زمان
 یک زن را باید پرستاری کرد

 جزء جزء
 با عشق،

 جایی که یک مرد
 شود تر می قوی

 اگر مورد تنفر قرار بگیرد.
 

 نوشم می 49امشب توی بار اسپنگلر
 آیند هایی یادم می و گاو

 نی توی کالس نقاشی کشیده بودمکه یک زما
 رسیدند نظر می ها خوب بهنآو 
 جانها از هر چیز اینآ

 نوشم رسیدند. توی بار اسپنگلر می نظر می بهتر به
                                                           

49
 Spangler’s Bar 



89 

 گیج عشق ورزیدن کدام و
 اند: ها رفته متنفر بودن از کدام، اما قانون
 تنها خودم را دوست دارم و 

 – از خودم متنفرم
 تندایس ها بیرون از من مینآ

 افتد پرتقالی که از روی میز می مثل
 رود؛ این چیزی است که  خورد می و غلت می

 :مباید تصمیم بگیر
 خودم را بکشم یا
 ؟عاشق خودم بشوم

 کدام یک خیانت خواهد بود؟
 ها دانسته

 آیند؟ از کجا می
 

 ی درهم شکسته:ا ها... مانند شیشه کتاب
 ها تمیز کنم،باید کونم را با آن

 تر دارد تاریک، لبا این حا
 بینی؟ شود، می می
 

 نوشیم و با هم جا می)ما این
 زنیم و حرف می

 شناسیم.( نظر هم را می به
 

 هایی گاوی با پستان
 را بخر تر بزرگ

 را تر گاوی با کپل بزرگ
 بخر.
 

 .حاضر و آمادههای  دست
 

 ریزد جو میآببرایم  ساقی بار
 دهد م هل میو لیوان را روی میز بار به سمت

 کند طول میز را طی می
 المپیک  مثل یک دونده

 های من که مثل یک جفت بالشت کلفت هستند و دست
 دارند لیوان را بر می

 کنم، کنم، بلندش می ش میا نگاه
 ماللت بار. یک وسوسهشاش قطرات طالیی 

 نوشم و می
 ایستم جا میاین

 است هوا برای گاوها بد
 شدهموی من آماده اما قلم

 تا نقش بزند
 ...های سبز رو به افق علف یهای چشم
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 گیرد میاندوه سرتاسر وجودم را فرا 
 کشم جو را تا آخر سر میو من آب
 یک 

 دهم پیمانه سفارش می
 تندتر

 که به من حماقت و عشق الزم برای
 ادامه
 دادن
 را

 بدهد.
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58 
 افسردگی

 
 
 

 50گی تاریخ افسرد
 شود. می هاما  شامل همه

  
 نویسم های کثیف می توی برگه من

 در حالی که به دیوارهای آبی خیره هستم
 و هی .

 
 قدر به افسردگی عادت کردم آن
 که

 مانند دوستی قدیمی
 روم. به پیشوازش می

 
 خواهم داشت سوگواریدقیقه  15حاال 

 برای یک مو قرمز از دست رفته، 
 به خدایان خواهم گفت.

 
 شود بد می اَکنم و حالم نسبت این کار را می

 غمگین نسبتاَ
 شوم بعد بلند می
 51پاک شده

 یچیز گرچه هی ا
 .نشده استحل 
 

 ست که با اردنگی زدنا  این چیزی
 نصیبم شد.به کون مذهب 

 
 من باید یک درکونی هم به

 زدم میمو قرمز 
 

 جایی که ذهن او و نان او و 
 او  کره
 در...
 

 دارم انگیزی اما، نه، حس غم
 ز؛چی درباره همه

 فقط یک ،مو قرمز از دست رفته
 دست دادنی باشکست دیگر در 

                                                           
50

 Melancholia  
51

 CLEANSED 
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 طول زندگی بود... در
 

 کنم و رادیو گوش می حاالیبه کوبش 
 .زنم خند مینیش

 یک چیزی توی من خوب نیست
 به جزالبته 
 گی. افسرد
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59 
 حاال
 
 
 
 دوم نشستم  طبقه تویجا این

 توی پیژامای زرد رنگم
 قوز کردم

 ه بودن راهنوز ادای نویسند
 آورم. در می
 وی لعنتیررُیک پُ

 هفتاد و یک ساله،
 های موزم را سلول
 گی زند

 با خودش برده.
 های کتاب ردیف

 پشت سر من،
 به موهای کم پشتم

 کشم، دست می
  و به دنبال کلمه

 گردم. می
 

 هاست که حاال دهه
 ها، من دارم خانوم

 ها، منتقد
 ها و دانشگاه

 ها را پوک کله
 کنم. عصبانی می

 
 هانآزود  خیلی

 زمانی برای جشن
 خواهند داشت.

 
 «شده... وحشتناک مبالوه»
 
 «زمخت...»
 
 «منحرف...»
 

 هایم در کیبورد دست
 52م ا تاش مکین

 شود. غرق می
 همان دستگاه قدیمی

                                                           
52

  Macintosh 
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 گیشهمی
 ها که من را از توی خیابان

 های پارک و نیمکت
 بیرون کشید،

  ط سادههمان خ
 همیشگی

 های ارزان اقکه توی آن ات
 یاد گرفتم،

 شان توانم از دست نمی
 بدهم،
 جا نشستماین

 دوم  کف طبقه
 توی پیژامای زردم

 ،گلوله شدم
 هنوز دارم ادای نویسنده

 آورم. بودن را در می
 

 زنند، لبخند می هان باالآخداها از 
 زنند، لبخند می هان باالآخداها از 
 .زنند لبخند می هان باالآخداها از 
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 تبلیغی ایشنم
 
 
 

 ها را داشته باشم،توانم آن من نمی
 آنها را داشته باشی، توانی و تو هم نمی

 ما بهش
 رسیم نمی
 
 ب رویش شرط نبندخ
 بهش فکر هم حتییا 

 نکن
 

 فقط هر روز صبح
 بیرون بیا تاز تخت

 
 حمام 
 اصالح
 لباس
 بپوش

 و بیرون برو
 شا سمت به
 

 اینچون بیرون از 
 ماند کل چیزی که می

 خودکشی و
 است جنون
 
 توانی نمی اصالَتو پس ب خ

 داشته باشی زیادی انتظار
 

 روی سراغ خب می
 کار 

 با حداقل
  پایه

 حقوقی
 ممکن است

 
 مثل وقتی که 

 روی بیرون می
 خوشحالی
 تا  ماشین
 ممکن است هنوز احتماالَ
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 سرجایش باشد
 

  –جا باشد و اگر آن
 هایش الستیک
 پنجر
 اند نشده
 

 شوی رش میو بعد سوا
 و اگر 

 تو شروع  –روشن شد 
 کنی. می
 

 ترین و این لعنتی
 ستا  فیلمی
 که تو

 توی عمرت دیدی
 چون

 خودت هم 
 تویش
 –هستی 

 
 کم  بودجه

 و چهار میلیارد
 منتقد
 

 ترین و طوالنی
 ییاجرا

 که بهش امید 
 بندی می
 

 یک
 روز

 است.
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 سطل آشغالیهای  گی زند
 
 
 

 دوز امشب باد سنگینی می
 و باد سردی است

 و من دارم به
 کنم. پسرهای توی صف فکر می

 شان یک بطریهای امیدوارم بعضی
 قرمز داشته باشند.شراب 

 وقتی که توی صف باشی
 شوی که متوجه می

 چیز همه
 صاحاب دارد

 چیز همهو به 
 ند. ا هقفل زد

 جوری دموکراسی این
 کند: عمل می

 داری توانی چیزی که می
 ش داریا سعی داری نگه

 و بهش اضافه کنی
 گر ممکن باشد.لبته اا

 طوری دیکتاتوری هم همین
 کند: کار می

 ش راهای فقط خواه مخالف
 کند یا اسیر می
 کند. نابود می
 کنیم. خودمان را فراموش میهای  مخالفما فقط 
 دو حالتبه هر 

 باد
 سرد

 سنگینی
 است.
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 هزار 40
 
 
 

 ،زمین مسابقهامروز توی 
 ،ودب 53روز پدر

 ورودیبلیط  هر
 به یک کیف پول وابسته بود

 و هر کدام
 یک سورپرایز کوچولو

 توی خودش
 داشت.

 
 بیشتر مردها

 سال داشتند 55تا  30بین 
 شدند، داشتند چاق می

 شلوارکشان با های خیلی
 ،ول بودند

 شان ها توی زندگینآ
 کسل شده بودند،
 کوفته شده بودند...

 
 هانآشان بزنند،  در حقیقت، مرگ

 ارزش نوشته شدن را حتی
 هم ندارند!
 چرا دارم
 این کار را

 کنم؟ می
 
  شایسته حتیها  این

 یک بستر مرگ هم نیستند،
 کوچولوی 54های این وال
 ها، خزنده
 کهفقط این

 هانآیک عالمه از 
 هست،

 ها، شویی توی دست
 های غذا، توی صف

 جوری نها یکآ
 دهند خودشان را نجات می

 

                                                           
53

 Father’s Day 
54

 Whales 
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 توی حداقل درک
 مکن،م

 اما وقتی شما
 ا راهنآاین همه از 

 طوری این
 بینید، می
 ،نیستندجا این لیوهستند جا این

 گوزند، کشند، می نفس می
 کنند، اظهارنظر می
 ی هستندا منتظر صاعقه

 که نخواهد آمد،
 های سفید منتظر اسب

 افتخار
 ند،ا هباقی ماند
 ی هستندا های دوست داشتنی منتظر زن

 جانآکه 
 نیستند،

 نتظر بردن،م
 منتظر رویاهای

  ی که خواهند آمدبزرگ
 ها رابیاید و آن
 ببلعد،
 کنند، ها هی  کاری نمینآاما 
 شانهای نها توی صندلآ

 خورند، تلوتلو می
 شانهای داگ با هات

 شوند، فرسوده می
 گی سگی، زند

 شانهای به گوشت
 زنند، گاز می

  نها دربارهآ
 از دست دادن
 کنند، شکایت می

 کنند، می سرزنشرا  ها اسب
 های جوآب

 نوشند، سبز می
 های پارکینگ محوطه

 هاستنآهای  پر از ماشین
 ند،ا هشان را نداد که پول قبض

 دیگر  برای یک مسابقه ها اسب
 شوند، زنده می
 سمت مردها به
 بندی های شرط پنجره

 آورند فشار می
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 محسور شده،
 پدرها پدرها و بی

 دوشنبه
 هاست،نآمنتظر 
 ن شوخیاین آخری

 هاست.نآ گنده
 

 ها و اسب
 سر تا پا
 اند. زیبایی

 که چقدراین
 توی این زمان
 توی این مکان

 زیبا هستند
  آور شوک
 ،است
 شان گی زند
 جااین

 برق 
 زند؛ می

 معجزه 
 رخ 
 دهد، می
 در جهنم. حتی
 

 تصمیم گرفتم
 تا برای یک دور دیگر مسابقه

 بمانم.همینجا 
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 ی شدهسرهم بند یک شعر تقریباَ

 
 
 
 تا  های آبی ظریف بینم که با دست می

 هایت ظریف نیست نوشی، نه، دست از چشمه می
 ند، و چشمه در فرانسه است،ا  هایت کوچک دست

 ت به من را نوشتی و  ا جایی که تو آخرین نامه
 وقت از تو نشنیدم. جواب دادم و دیگر هی 

  بارهتو عادت داشتی شعرهای احمقانه در
 ، و توبودند شان همین شکلی خدا بنویسی، همه ها و فرشته

 هاشناختی و بیشتر آن معروفی را می تو هنرمندهای
 ، ادامه بده،استخوب  گفتم می دادم، و ت را میا  جوابمن های تو بودند، و  معشوقه
 کنم شان بشو، من حسودی نمیهای گی وارد زند

 ان بهمرا ندیدیم. یک بار توی نیوارولئ  وقت هم چون ما هی 
 هم را ندیدیم، نزدیک شدیم، نصف خیابان فاصله، اما اصالَ

 رفتی و  تو با مشهورها می ،بهم را لمس نکردیم. خ اصالَ
 نوشتی و البته، و چیزی که فهمیدی این بود که به مشهورها می

 شان مشهورها نگران شهرت
 ن دختر جوان زیبای توی تختآنه  -هستند 
 دهد، و بعد صبح می خطکه بهشان  نهاستآکه با 
  شوند تا شعرهای تکراری درباره یبیدار م
 به ما  این را ،است دانیم خدا مرده ها و خدا بنویسند. می فرشته
 شاید  کنم، زیاد مطمئن نیستم. د، اما وقتی به تو گوش میان هگفت

 همان شعرهای تکراری است؛ یک زمانی تو یکی از  مساله
 ن به ویراستارها،بهترین شاعرهای زن بودی و م

 ست اماا  را چاپ کنید، دیوانه ها همین، است خودش»گفتم؛  ناشرها می
 من عاشق تو هستم« ش هی  دروغی نیست. ا ست. توی آتیش ا معجزه

 ، فقطاست نکرده اش وقت لمس مثل مردی که عاشق زنی است که هی 
 داریم. های کوچکی از هم را نگه می ، عکسباشد برایش نوشته

 شدم، اگر توی یک اتاق کوچک ر عاشق تو میبیشت
 کردم، شویی گوش میپیچیدم و به شاشیدن تو در دست میداشتم سیگارم را 
 تر شد. هایت غمگین وقت نیفتاد. نامه اما این اتفاق هی 

 ت را دادم، تماما هایت بهت خیانت کردند. بچه، جواب معشوقه
 که  هایت خیانت کردند. کمکی نکرد. تو گفتی معشوقه

 و  استکنار یک پل  نیمکت نآیک نیمکت برای گریه داری و 
 پل بر روی یک رودخانه است و هر شب روی نیمکت 

 کردی که هایت گریه می و برای معشوقه نشستی می
 اما ،ت کرده بودند. جواب دادما  و فراموش اند زجرت داده
 ت، ا کشی هیچی نشنیدم. یک دوست بهم از خود وت دوباره از

 ش، گفت. اگر با تو ا چهار ماه بعد از اتفاق افتادن سه
 مالقات کرده بودم

 با تو مشکل داشتم یا تو با من مشکل من  احتماالَ
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 شد. جوری می همینش ا  داشتی. بهترین شکل
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64 
 اتراق

 
 
 

 بازی توی آفتاب، توی آفتاب صبح عشق
 توی اتاق یک هتل

 باالی کوچه
 گردند؛ ها می جایی که مردهای فقیر بین بطری

 بازی توی آفتاب عشق
 تر از خون ما، بازی روی فرشی سرخ عشق
 فروشند را می یبازی وقتی پسرها تیترهای خبر عشق

 ،فروشند می ها را و کادیالک
 های پاریس بازی کنار عکس عشق

 .55فیلدچستر زبا  و یک بسته
  –های فقیر  آدم –بازی وقتی بقیه مردها  عشق
 ند.نک کار می

 ...تا این –ظه لح آن
 گذرد، هایی که می شاید در سال
 له در ذهن مانده باشد،مفقط یک ج

 روزهای زیادی بودند
 نشست و  کشید و می شد و خودش را می وقتی زندگی متوقف می

 ماند مثل قطاری بر روی ریل. منتظر می
 از هتل رفتم 8ساعت 

 بودند و   ها در کوچه گربه 5و ساعت 
 .کوچه بودند در ها و گداها بطری

 کردم و فکر کردم، باالی سرم نگاه می  و من به پنجره
 دانم کجا هستی، نمی دیگر اصالَ

 کهو رفتم و گیج این
 رود زندگی کجا می

 رسد.  وقتی به پایان می

                                                           
55

 Chesterfields 
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 اوه، ماها مطرود هستیم

 
 
 
 ی:ا خدمه، چه مسیحااوه 

 شعرهای 
 هایر ع ش، همیشه یبیشتر
 .یبیشتر
 

 مد،اگر خودش نیا
 اش  زنانه بیرون قیدی چرب با بی

 بکش. اسم خودت را بین نورها ببر،
 اش به اون باالها بکش

 در هشت و نیم این  تصویراش کن، یازده ضرب  توی اندازه
 

 اش شعرها را بیرون بکش. مثل یک معجزه همه
 
  ها مزخرترین همه ، نویسندهمسیحیااوه 
 ها هستند! الت
 فرو افتاده، های های زرد، شانه دندان

 بدون غریزه، پر از کک و 
 های لِگویی، سطحی... توی اتاق

 شان های دستپاچه با قلب
 گویند به ماها می

  –مشکل دنیا توی چیست 
 دانستیم که یک گله پلیس انگار ما نمی

 توانند یک کله را خرد کنند و می
 تری در برابر جنگ، بازی کثیف

 مرگ است...
 شخوان یک بارها جلوی پی یا آن پایین

 کند پنهان از همسری که او را ستایش نمی
 شان را هایی که بابای و بچه
 خواهند نمی

 اش توی استفراغ گوید که قلب به ما می
 ،است مان توی استفراغ غرق شده غرق شده است. به جهنم، قلب همه

 ها، با شعرهای بد، بین قدم زدن توی پارک
 های زننده توی عشق

 غرق شده است.
 کند که تنهاست و  ا شاعر فکر میام

 است 56کند که رمبو کند که خاص است و فکر می فکر می
 کند و فکر می

                                                           
56

 Rimbaud 
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 است. 57که اِذرا پوند
 

 دانی که و مرگ! مرگ چی؟ می
 هم مرد، 58کیتس حتیمان خواهیم مرد؟  همه
 هم مرد! 59میلتون حتی

 ، البتهاو را کشتند – 60و دیلن توماس
 جانی و های م آن مشروب توماس همه

 – خواست نمیهای مفتی را  جنده
 ها را بهش تحمیل کردند، اینها... آن

 گذاشتند تا بتواند وقتی باید تنهایش می
 !بنویسدبنویسد  بنویسد  

 
 شاعرها.

 
 از آنهادیگر هم   و البته یک گونه

 شانهای هست. آنها را توی دهکده
 نکردم، چو جاها چی کار میپیدا کردم )از من نپرسید آن

 دانم.( خودم هم نمی
 
 اند و  دنیا آمده ها پولدار بهآن

 کنند توی شان را کثیف نمیهای آنها دست
 ها یا ها یا با روغن گریس توی ماشین کشتارگاه
 شورند یا ظرف نمی
 فروشند، بنزین نیستند یا مواد مخدر نمی رانند یا توی پمب تاکسی نمی

 
 این بهشان وقت فهمیدن زندگی را 

 دهد. می
 

 شوند شان وارد می تیل های کاک آنها با جام
 دارند شان را گرم نگه می و قلب

 نوشند فقط و وقتی می
 نوشند. اش را می یک ذره

 
 نوشی که جوی سبزی را میتو همان آب

 یا همراهت آورده
 ها فهمیدی که این چون توی این سال

 –هستند  خسیسدار های پول شرف بی
 کنند، جای پست هوایی استفاده می سنتی به 5آنها از تمبرهای 

 ها را موقع ورود تو  دهند که تمام خوراکی ها قول میآن
 اند آماده کرده

                                                           
57
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 ها ویسکی تا از گالون
 سنتی. اما چنین چیزی 50سیگارهای 

 جاها وجود ندارد. جور  وقت این هی 
 –کنند  می مخفیشان را از تو های و آنها زن
 شان  را  را، دختران، خدمتکارها، بقیه شان شان را، همسران سابق همسران

 کنند، از تو مخفی می
 اند و  چون شعرهای تو را خوانده

 خواهی گاییدن همه است و  کنند کل چیزی که تو می فکر می
 چیز است. که یک زمانی درست بود و  گاییدن همه

 درست تقریباَدیگر 
 نیست.

 
 –و 

 نویسد شعر میهم  خود این مرد
 شعر،
 مههالبته، 
 شعر
 نویسند. می
 

 خود این مرد یک عالمه وقت دارد و
 پستی هم در شهر دارد و یک صندوق

 راند و  سه چهار بار در روز به شهر می
 رود و امیدوار پذیرفته شدن اش می پستی سراغ صندوق

 شعرهایش است.
 

 کند که فقر ضعف فکر می
 روح است.

 
 کند که ذهن تو بیمار است چون تو فکر می
 کنی و مجبوری ش مست میا همه

 ها توی کارخانه ده دوازده ساعت شب
 کار کنی.

 
 آورد، زیبا، از یک  اش را به خانه می این مرد زن

 تر ثروتمند دزدیده مرد کم
 .است شده

 ثانیه بهش نگاه کنی 30دهد برای  به تو اجازه می
 بعد او را بیرون 

 فرستد. این زن به یک دلیلی داشت می
 کرد. گریه می

 
   خانه تو سه چهار روزی توی مهمان

 یک بار برای شام، یا یک وقت دیگر»گوید:  هستی، می
 «بیا.
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 کی یا گوید دقیقاَ وقت نمی اما هی 
 حتیفهمی که  کجا. و بعد تو می

 او  توی خانه
 هم نیستی.

 
 تو توی

 های او هستی، اما یکی از خانه
 یک جای دیگری اوخود   خانه
 –است 
 دانی تو نمی

 جا.ک
 
 اش را توی های سابق زن حتیاو 

 های دیگرش هنوز نگه بعضی از خانه
 داشته است.

 
 اش های سابق اش دور نگه داشتن زن کل تالش

 ای چیزی لعنتی خواهد از هی  از تو است. او نمی
 کنی: اش هم نمی دست بشورد. و سرزنش

 های سابق او جوان، دزدیده شده، حبس شده، تمام زن
 کرده، با باس، تحصیلل مستعد، خوش

 آلمانی هستند.-های مختلف فرانسوی لهجه
 

 ها و!: آن
 نویسند. یا شعر هم می
 کنند. یا نقاشی می

 گایند. می
 

 اما مشکل اصلی این مرد این است که به صندوق
 اش توی شهر برسد تا شعرهای پستی
 اش را پس بگیرد و  رد شده
  های پستی بقیه اش هم به صندوق میک چش

 ها هخان
 باشد.
 

 زده قحطیهای  پوست موقع، سرخ در همین
 های شهرهای بافت را توی خیابان ها و سبدهای دست مهره

 فروشند. کوچک بیابانی می
 

 های او راه ندارند ها به خانه پوست سرخ
 ی دارند بلا نه به این خاطر که اخالق گه

 هاکه چون آن
 کثیف هستند و 
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 کنم که ه میسواد. کثیف؟ به پیراهنم نگا بی
 اش را لکه انداخته است. جو جلویآب
 کنم و ام را روشن می سنتی 6سواد؟ سیگار  بی

 این مساله را فراموش 
 کنم. می
 

 ها یا یک کسی قرار بود تویخود او یا یکی از آن
 آهن ایستگاه راه

 به دنبال من بیاید.
 

 جاالبته، آن
 ما برای دیدار شاعر»نبودند. 
 «هیم بود!جا حاضر خوابزرگ آن

 کنم و هی  ب، به دور و برم نگاه میخ
 و   صبح 7که بینم. به جز این عر بزرگی را نمیشا
 درجه است. مشکل این بود که هی  40هوا 

 حتیباری باز نبود. هیچی باز نبود. 
 زندان هم باز نبود.

 
 او یک شاعر است.

 شناس، چنین یک دکتر هم هست، یک دکتر روان هم
 به هی  خونی اش جوری دست این

 گوید که دیوانه هستم یا شود. به من نمی آلوده نمی
 چون هیچی پول –نه 

 ندارم.
 
 شود اش خارج می تیل زنان با جام کاک قدم

 شود، برای دو سه ساعت ناپدید می
 خبر بعد ناگهان بی

 گردد، بر می
 تیل با همان جام کاک

 تر از مند تا مطمئن شود که من به چیزی ارزش
 گیخود زند

 چنگ نزده باشم.
 

 راقیمتم دارد م  آبجو سبز ارزان
 دهد )هورا( و  کشد. قلبم را نشانم می می

 نفس دهد که نفس به من یک قرص می
 کند.  م را متوقف مین زد

 چیز مناسبی برای نوشیدن اما هی 
 دهد. بهم نمی

 
 تایی کوچولو نوشیدنی برای 6  او یک بسته

 ک ساعت و ورود من خریده بود، اما توی ی
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 اش تمام شد. پانزده دقیقه همه
 

 «خرم. جو میبرایت بشکه بشکه آب»گفته بود: 
 

 هایش( اش استفاده کردم )یکی از تلفن از تلفن
 جو وتا آب

 ویسکی ارزان برایم بفرستند. شهر ده مایل دورتر بود،
 پایین تپه. من دالرهایم را دانه دانه از توی

 یدم. البته، پسرههایم بیرون کش کوچک پول  دسته
 انعام هم

 خواست. می
 

 سختی بینم که به حاال با این شکل و شمایل می
 حتیتوانم دیلن توماس باشم،  می

 کریلی هم حتیهم نیستم،  61رابرت کریلی
 اش لک روی پیراهن

 جو نداشت.آب
 
 اش های سابق حال، وقتی دستم به یکی از زنهر به

 تر از آنی بودم که بتوانم رسید، مست
 کاری بکنم.

 
 کنم اش را تصور می ، قیافهترسیده هم بود. واقعاَ

  –که از بین پنجره خیره مانده بود 
 –ی دست بشورد ا چیز لعنتی خواست از هی  نمی

 و خانوم را تنها ول کند، وقتی من 
 کردم... داشتم کار خودم را می
 موسیقی داشت درحالی که توی شبکه

 اوشد و  پخش می 62«گالوز رژه تا»
 اول به کون من شلیک کرد و 

 بعد به موز
 ام. بیچاره

 
 یک مزاحم...»گفت:  ها میشنیدم که به آن صدایش را می

 کس و کارم های سابق بی داشت به یکی از زن
 «کرد. تجاوز می

 
 ها یک شعر بینم توی یکی از مجله حاال می

 چاپ کرده. چیز خوبی نیست.
 

 ی من یک شعر درباره
 63چنین: پوالک هم

                                                           
61

 Robert Creeley 
62

 “The March to the Gallow” 
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  زند. پوالک درباره اش نق می همهپوالک 

 زند، کشورهای دیگر، تمام کشورها، پوالک کشورمان نق می
 کند، مثل یک احمق، بین بیش از اندازه توی کارخانه کار می

 کنند. کار می« دار هایی لکه روح»های دیگری که با  احمق
 نوشد جوی سبز رنگ میپوالک دریاهایی از آب

 ک بواسیر دارد و زخمپر از اسید. پوال
 کند ها را دور خودش جمع می دارد. پوالک کونی

 اش  هایی خل و چل... پوالک از زن کونی
 متنفر است، از دخترش متنفر است. دخترش
 الکلی خواهد شد، یک جنده. پوالک یک

 دارد. پوالک یک« همسر چاق سوخته»
 متشنج دارد. پوالک روده

 تشنج موزی دارد.
 

 ر )و البته شاعر.( این شعرات دکت ممنون
 دانم که هنوز پول قرص ی هم دارد؟ میا هزینه

 را بهت بدهکارم.
 

 شعرت زیاد هم خوب نیست
 اش بیرون بکشم. اما حداقل توانستم یک چیزی از توی

 های تو به همین اندازه زننده بیشتر چرت
 پر از آب مرطوب و   هستند، که یک کیسه

 یک دور را بردی. متورم. اما این دور تو است،
 خواهی من این تابستان هم می

 را دعوت کنی؟ ممکن است
 سهم بلیط قطار را 

 پوست هم پیدا کنم که خودم بدهم. یک دوست سرخ
 هایت آشنا شود. پلکی دوست داشته باشد با تو و هم

 ترین اسب توی خورد که بزرگ او قسم می
 ایالت کالیفرنیا را دارد.

 
 زنی؟ و حدس نمی

 وست هم پ سرخ
 شعر
 نویسد. می

                                                                                                                                                                                     
63

 The Plack 
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66 
 جمع  نابغه

 
 
 

 کافی خیانت، تنفر، خشونت، پوچی در  به اندازه
 ها هست تا هر ارتش یا هر روزی را پر کند. میانگین آدم

 
 کنند و هایی هستند که قتل را منع میها آن و بهترین قاتل

 کنند و  هایی هستند که عشق را تبلیغ میبهترین متنفرها آن
 زنند. هایی هستند که دم از صلح می تو جنگ آخر سر همانها  بهترین

 
 زنند، خدا الزم دارند هایی که حرف خدا را میآن
 اند ناآرام  کنند، هایی که تبلیغ صلح میآن
 شناسند. زنند، عشق را نمی هایی که دم از صلح میآن
 

 ها باش خوان مواظب موعظه
 ها باش مواظب آگاه
 خوانند کتاب می اش هایی باش که همهمواظب آن
 هایی باش که از فقر متنفراندمواظب آن

 یا بهش مورورند.
 افتند هایی باش که زود به تعریف کردن میمواظب آن

 ها هم تعریف خواهند خواست،چون در عوض خود آن
 کنند هایی باش که زود سانسور میمواظب آن

 ترسند، دانند می چون از چیزهایی که نمی
 اش به دنبال جمعی ثابت هستند مههایی باش که همواظب آن

 چون توی تنهایی هیچی نیستند،
 مواظب مرد میانگین   زن میانگین باش

 ها میانگینی استشان باش، عشق آن مواظب عشق
 دنبال یک میانگین.

 
 اما نبوغی در تنفرشان هست

 قدر نبوغ هست تا تو را بکشد توی تنفرشان آن
 تا هر کسی را بکشد

 ندخواه انزوا را نمی
 فهمند انزوا را نمی

 سعی در نابودی هر چیزی دارند که
 مال خودشان نیست،

 قادر به خلق هنر نیستند
 فهمند، هنر را نمی
 فهمند عنوان خالق بودن می شان را به آنها شکست
 فهمند عنوان شکست دنیا می این را فقط به

 قادر به کامل عشق ورزیدن نیستند
 فهمند، نیمه می عشق تو را نصفه
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 ها از تو متنفرندو آن
 و تنفرشان کامل است

 
 مانند الماسی درخشان

 مانند یک چاقو
 مانند کوهستان
 مانند یک ببر
 مانند شوکران

 
 برترین هنرشان همین است.
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67 
 شعر موزون

 
 
 

 خواند ماهی قرمز کل شب را با گیتارها می
 روند، ها پایین می ها با ستاره و جنده
 روند، ین میها پای ها با ستاره جنده
 بندیم، می 4:30بخشید آقا، ما ساعت  می

 کنار گرد  ن  مامان  ت کثی  فه،
 اش، روند و بقیه ها پایین می ها با ستاره و جنده

 اش. رو  ند و ب  قیه و جن   ها  پایی   ن با می
 توانی برگردی ، تو نمی64بخشی جک می

 ی دیگه شدما من عاشق یک شیره
 اش ژاپنیه، ه و یک دوماش ایتالیایی سه چهارام
 روند ها می  و جنده
 روند ها می جنده
 اش و بقیه

                                                           
64

 Jack 
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68 
 ات بگیرد بگذار در آغوش

 
 
 

 خواه صلح یا شادمانی،
 ات بگیرد بگذار در آغوش

 
 وقتی جوان بودم

 جور چیزها کردم این فکر می
 کاه هستند،معنی، جان بی

 خرید، ذهنم هایم می خون بدی در رگ
 ، تربیتیخورد پی  و تاب می

 غیرواقعی داشتم.
 

 مثل سنگ گرانیت سفت بودم، به 
 خورشید
 کردم. نگاه می

 به هی  مردی و 
 به هی  زنی، مخصوصاً

 اعتماد نداشتم.
 

 های کوچک  توی جهنم اتاق
 کردم، چیزها را زندگی می

 کردم، شکستم، خرد می می
 شدم، از وسط شیشه رد می

 کردم. نفرین می
 کشیدم، یهر چیزی را به چالش م

 کردند، م میهمیشه بیرون
 کردم و  شدم، همیشه دعوا می همیشه زندانی می

 کشیدم، داخل و از دعواها خودم را بیرون می
 شدم. خارج از ذهنم می

 ها چیزی بودند برای به آغوش کشیدن و  زن
 سرکوفت زدن، من هی 

 دوست مردی
 نداشتم.

 
 کردم و  شول عوض می

 ز تعطیالت،کردم، ا شهرها را عوض می
 ها، تاریخ، بچه

 ها، ها، موزه روزنامه
 ها، بزرگ مامان
 ها، ها، فیلم ازدواج

 ها، کن جمع ها، آشوال عنکبوت
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 بریتانیایی، اسپانیا،  لهجه
 فرانسه، ایتالیا، گردو و 

 رنگ
 نارنجی

 متنفر بودم.
 کردم. ام می جبر عصبی

 زد. اپرا حالم را بهم می
  65چارلی چاپلین
 وتقلیدی بود 

 ها برای  گل
 گراها جنسهم

 بودند. 
 

 صلح و شادمانی برای من
 های نشانه
 پَستی 
 بودند،

 های مستاجرهای ذهن
 ضعیف

 و
 پوسیده.

 
 کردم طور که عبور می اما همین
 ام، های خیابانی کاری از کتک
 ام، های خودکشی از سال
 کردم، م را باز میراه

 هر زنی را به چنگ
 کم کم –آوردم  می

 خودم
 میدم کهفه

 من هم 
 با بقیه

 هچی فرقی ندارم،
 من هم مثل بقیه هستم.

 
 شان همراه با تنفر همه

 زننده و زشت بودند،
 شان های جزئی با نارضایتی

 دادند، خودشان را جال می
 مردهایی که توی خیابان باهاشان

 کردم، کاری می کتک
 هایی از سنگ داشتند، قلب

 زدند، همه به هم سیخونک می
                                                           

65
 Charlie Chaplin 
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 گذاشتند به  کردند، سر هم کاله می تر میهم را م
 های خاطر پیشرفت

 اهمیت، بی
 دروغ یک

 اسلحه بود و 
 ها نقشه

 همه پوچ بود،
 سیاهی

 کرد. دیکتاتوری می
 
 ط، به خودمحتام

 ها وقت دادم بعضی اجازه می
 حس خوبی داشته باشم.

 هایی آرام را لحظه
 هایی ارزان تو اتاق

 پیدا کردم،
 به فقط با خیره شدن

 ی کمد دستگیره
 لباس،

 با گوش کردن به باران
 در تاریکی.

 چه کمتر الزم داشتم،هر
 احساس بهتری
 داد. بهم دست می

 
 ام شاید زندگی دنیای بعدی، خسته

 کرده بود،
 دیگر فریبندگی 
 کوباندن کسی در

 کردم، گو را حس نمی و گفت
 یا فریبندگی فرو رفتن در 

 بدن یک زن مست
 بیچاره
 اش یکه زندگ

 در اندوه و غم
 از او گریخته بود.

 
 وقت نتوانستم زندگی را هی 
 طور که هست بپذیرم، همان
 توانستم وقت نمی هی 
 های زندگی را سم  همه

 حریصانه فرو برم،
 بلعیدم، هایی را می فقط بخش

 اش را، هایی جادویی لطیف بخش
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  هایی آماده بخش
 مورد پرسش واقع شدن.

 
 دانم کی نمی
 چیز را شکلی تازه دادم، همه دوباره

 چیزها را،  تاریخ، زمان، همه
 توییر

 اتفاق افتاده بود.
 چیزی درون من
 آرام گرفت، روان

 شد. 
 دیگر الزم نبود

 ام را مرد بودن
 ثابت کنم،

 اصال الزم نبود که
 هی  چیزی را
 ثابت کنم.

 
 شروع به دیدن چیزها کردم:

 های قهوه ردیف لیوان
 پشت پیشخوان یک

 افه،ک
 رو پیاده  یا سگی در گوشه

 زد، قدم می
 یا طوری که یک موش
 باالی کمد لباس من

 تمام قد
 اش با بدن
 هایش با گوش
 اش با دماغ

 ایستاد، 
 ماند، ثابت 

 یک کوچولو از زندگی را
 توی خودش داشت و

 هایش به من نگاه کرد چشم
 هایش و چشم
 زیبا
 بود،
 رفته  –بعد 
 بود.
 

 حس خوبی داشتم،
 وی بدترین شرایطت

 حس خوبی داشتم،
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 و شرایط
 بدی  واقعاً

 داشتم،
 مبگذار بگویم، رئیس

 پشت میزاش،
 خواست می

 کند.  ماخراج
 

 روزهای بسیاری را از
 دست دادم.

 شلوار، م کترئیس
 کروات، عینک داشت و 

 باید از اینجا»  گفت: می
 «بروی.

 
 «ب.خ خیلی»به او گفتم: 

 
 باید کارش را
 اد،د انجام می

 یک زن، یک خانه، چند تا بچه،
 ها و به حساب صورت

 احتمال زیاد یک
 دوست دختر

 داشت.
 

 برایش متاسف بودم
 او گیر افتاده بود.

 
 توی نور خورشید
 مشتعل راه افتادم.
 تمام روز مال من

 بود،
 البته

 موقت.
 

 )کل دنیا
 توی گلوی دنیا
 گیر کرده بود،
 همه عصبانی،

 بودند، گول خورده، فریب خورده
 سرد، همه دل

 اعتقاد بودند.( بی
 

 های من به جوانه
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 ی های ژنده پاره صلح، خرده
 شادمانی
 گویم. آمد می خوش

 
 ها را تمام این

 گیرم، ترین زنان در آغوش می مانند جذاب
 ها، های پاشنه بلند، مانند سینه مانند کفش

 آوازها،
 کارها.

 
 )حرفم را اشتباه نفهم،

 احمقانه وجود دارد که بینی چیزی مثل خوش
 شود و  چیز مسلط می بر همه
 مشکالت اساسی را  همه

 جزئی از خودش
 –کند  می

 بینی یک جور پوشش است و  این خوش
 یک جور بیماری است.(

 
 چاقو دوباره نزدیک

 گلویم شد،
 دوباره شیر گاز را

 گذاشتم، باز می
 اما وقتی دوباره

 های خوش لحظه
 بازگشتند،

 در خیابانمانند دشمنی 
 ها نجنگیدم،با آن

 را فتح کنند،گذاشتم م
 ها غرق شدم،در آن
 ام ها را به خانهآن

 دعوت کردم.
 توی آینه حتیمن 

 نگاه کردم،
 ی کها درست همان لحظه

 کردم فکر می
 چقدر زشت هستم،
 دیدم را حاال چیزی که می

 دوست داشتم، آره، تقریباَ
 تیپ هم بودم، خوش

 یک کم شکاف خورده و 
 زبر بودم،

 ها، ها، برآمدگی زخم
 چیزهایی نامتناسب،
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 شان روی هم، همه
 قدرها هم بد نبود،آن

 تیپ بودم، خوش تقریباَ
 حداقل بهتر بودم از
 صورت بعضی از این

 های سینما که ستاره
  مانند گونه

 کون یک بچه
 مانند. می
 

 و سرانجام احساسات
 واقعی دیگران را هم

 کشف کردم،
 ،البته خیلی دیر

 مانند همین صبح،
 وقتی که بیدار شدم

 تخت  درست لبه
 زنم را دیدم،

 فقط شکل سرش را
 دیدم می

 )فراموش نکردن
 ها زندگی و  قرن

 مرگ و 
 مردن،
 ها، م هر

 موتسارت مرده است اما
 اش هنوز موسیقی

 توی همین اتاق
 کنند، ها رشد می هست، علف

 شود، زمین عوض می
 پرش منتظر من  تخته
 است،(

 کل سر همسرمش
 را دیدم،
 جا بود،هنوز همان

 مشتاق زندگی او شدم،
 مشتاق بودن با او

 همین جا
 زیر همین پتو.

 
 اش را پیشانی
 بوسیدم،
 ها پایین رفتم، از پله

 از خانه بیرون رفتم،



121 

 سوار ماشین خوب 
 خودم شدم،

 کمربند ایمنی را بستم،
 فرمان را دستم

 گرفتم.
 نوک انگشتانم

 گرم بود،
 تا پایین بدنمگرم 

 تا پایم بر روی 
 پدال گاز،
 یک بار
 دیگر 

 وارد جهان شدم،
 ها پایین راندم، از تپه
 ها رد شدم، از خانه
 های پر و خالی از خانه
 ها، آدم

 پستچی را دیدم،
 برایش بوق زدم،

 برایم
 دست
 تکان
 داد.
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69 
 باران یا درخشش

 
 
 

 وحش ها توی باغ کرکس
 شان(تای )هر سه

 و آرام روی درخت خیلی ساکت
 شان نشسته بودند قفس

 هاو زیر آن
 روی زمین
 بزرگ گوشت گندیده قرار داشت،  یک تکه
 ها تا خرخره سیر بودند، کرکس
 های فدرال ما خوب سیرشان کرده  مالیت
 بود.
 
 سمت قفس بعدی به

 رفتیم.
 جا نشسته مرد آنیک 

 بود روی زمین
 گه

 خورد. خودش را می
 او را شناختم

 قبلی خودمان بود، پستچی
 اش همین بود: عالقه  عبارت مورد

 «چه روز زیبایی.»
 

 آن روز من زیبا بود.
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70 
 شانس

 
 
 

 یک وقتی
 ما جوان بودیم
 پشت همین
 دستگاه...
 کردیم مست می

 کردیم سیگار دود می
 کردیم تایپ می
 مان واقعاَیک ز
 باشکوه
 واری معجزه

 هنوز هم
 باقی مانده

 است
 اما این بار

 جای حرکت به سمت به
 زمان،
 زمان
 سمت  به
 ما

 کند حرکت می
 هر کلمه را
 کند مشتی می

 کوبنده بر کاغذ
 واضح
 سریع
 سخت

 یک جای خالی
 را
 پر
 کند. می
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71 
 گیر کرده

 
 
 

 عشقم، لخت نشو، آخه
 به یک مانکن خواهی رسید:

 مانکن را لخت نکن،
 ممکن است

 راعشق م
 پیدا کنی.

 خیلی وقت پیش
 کردی. را فراموشم

 کردی و  یک کاله جدید را امتحان می
 بیشتر از همیشه

 شدی. لوند می
 

 یک بچه بودی و 
 یک مانکن بودی و 

 مرگ بودی.
 

 توانم از چنین چیزی نمی
 متنفر باشم.

 هی  کار غیرعادی که
 کردی. نمی

 من فقط خودش را هم
 خواستم. می
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72 
 همین

 
 
 

 مزخرف و خودستا همانند
 رهای مشهو جمع آدم

 برای تشویق ظاهراَ
 بزرگی خودشان،

 تو 
 مانی که زده بر جای می شگفت
 اند، شان کجا جا ماندههای واقعی
 کدام 

 یا غار گنده
 ها را در خود پنهان کرده استآن

 طور که همان
 هاآور آن ذوقی مرگ بی

 خم شده
 هنگام دریافت لقب،

 طور که همان
 ها احمق
 دوباره
 شوند، خر می

 تو
 مانی جایی میزده بر  شگفت
 اند، شان کجا جا ماندههای واقعی

 ی وجودا اگر واقعی
 داشته باشد.

 این مزخرف خودستا
 هاست دهه
 مانده باقی
 و 

 با بعضی استثناها
 هاست قرن
 مانده. باقی
 این
 چنان ترسناک آن
 رحم است چنان با قطعیت بی آن

 تو را  که جربزه
 کند پودر می

 مانعی در برابر امید
 شود می
 ینهم

 سازد چیزهای کوچکی می
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 مثل
 برپایی یک سایه

 یا
 های تو ایستادن بر کفش

 یا
 قدم زدن در خیابان

 ی بیشترا با دشواری
 تقریباَ
 آسا مرگ
 طور که همان

 شوند مشهورها جمع می
 ظاهراَ

 بزرگی خودشان را
 تشویق کنند،

 ها طور که احمق همان
 بشریت را دوباره

 کنند خر می
 تو 

 حالت تهوع داری
 بیمار.  مادر قحبه
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73 
 یا تخت اجاره

 
 
 

 زندگی نکردی
 تا وقتی روی تخت

 ی باشی،ا اجاره
 یک تخت با هیچی جز

 یک المپ و
 مرد دیگر، 56

 همراه هم فشرده شده روی
 های سفری تخت

 وقتی همه
 به یک باره
 کشند، خرناس می

 و بعضی از آن
 ها خرناس
 واقعاَ

 عمیق و 
 زشت و 
  – باور هستند غیرقابل
 سیاه

 فین فینی
 وقیح

 ،است مادون یک انسان
 خس کنان خس

 درست از وسط خود
 جهنم.
 ذهن تو
 زیر این تقریباَ
 ها از هم مرگ
 مرگ  –پاشد  می

 صداها و 
 مخلوطی از

 بوها:
 های سفت و  جوراب
 نشسته
 شاش و   بوی

 ها و  گه شورت
 ها زیرپوش

 و برفراز کل این
 هوای به آرامی
 در حال گردش،
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 یی مانندبو
 های پر و  سطل آشوال

 سرپوش بی
 جاری است.
 ها و این بدن

 میان تاریکی
 چاق و الغر

 و
 اند، خمیده
 بعضی
 پا بی
 دست بی

 بعضی
 مخ بی
 

 و بدتر از
 همه:

 نبود کامل
 امیدواری

 ها راآن
 کفن کرده 

 است،
 ها راآن

 کامل
 پوشانده است.
 قابل تحمل

 نیست.
 تو بلند
 شوی می

 روی بیرون می
 ها ان خیابانمی

 باال و 
 روی پایین می
 روها توی پیاده
 کنی ها را رد می ساختمان
 ها های خیابان گوشه
 مانی، می

 گردی و بر می
 دوباره به
 همان 
 خیابان،
 کنی فکر می
 این  همه
 مردها
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 یک زمانی
 بچه بودند،
 چه اتفاقی

 شان برای
 افتاد؟

 و چه اتفاقی
 برای من
 افتاد؟
 جا ایناین

 بیرون
 یکتار
 و

 سرد
 است.
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74 
 : با تمام عشقی که داشتم، البته کافی نبود66برای جین

 
 
 

 دارم، پیراهن را برمی
 های براق مهره
 سیاه را
 ،دارم بر می

 این چیزها یک زمانی دور
 گوشت 

 کردند، حرکت می
 گو،دروغتو گویم  و من به خدا می

 گفتم هر چیزی که مثل می
 این حرکت کند

 رایا نام م
 بداند
 میرد وقت نمی  هی

 وسط واقعیت عام مرگ،
 و من لباس محشر

 براو را 
 ،دارم می
 جذابیت او رفته است،  همه

 زنم، خداها حرف می  و من با همه
 خداهای یهودی، خداهای مسیحی،

 زن اشیاء، های چشمک تراشه
 ها، ها، نان ها، قرص بت
 ها، خطرها، عمق

 ،محیط هوشمند این اطراف
 مرخص تا دیوانه 2گوشت  آب صحرایی تویهای  موش

 بدون داشتن هی  شانسی،
 خوار شانس، خوار دانش، مرغ مگس مرغ مگس

 کنم ها پشت می به این
 ها و این  به همه

 دانم چه میهر
 کنم: پشت می

 اش روی دست من: لباس
 اما
 ها جین را به من این

 گردانند. بر نمی

                                                           
66

 Jane 
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75 
 هستم... من جااین
 
 
 

 ستم، آخرهایصبح دوباره مست ه 3ساعت 
 صفحه 15دومین بطری شراب، حدود 

 شعر 
 تایپ کردم،
 یک پیرمرد

 خاطر گوشت دخترهای جوان توی این  به
 سحر محو

 دیوانه است،
 جیگر رفت
 مزاج رفت

 دهد لوزالمعده باد در می
 باال  فشار خون فقط تا طبقه

 کند عود می
 

 های هدر رفته این سال  در حالی که ترس همه
 خندند پاهایت می  بین دو پنجه

 کند هی  زنی با من زندگی نمی
 مراقبم نیست 67هی  فلورانس نایتینگلی
 دهد برایم نمایش نمی 68هی  جانی کارسونی

 
 جا ششاگر دچار حمله شوم، این

 ام حریصانه گوشت را از روز دراز خواهم افتاد، سه گربه
 ام بازوها، کمر، کله
 پاره خواهند کرد

 
 پخش خواهد کرد... رادیو موسیقی کالسیک

 
 وقت شعرهای پیرمردی ننویسم به خودم قول داده بودم هی 

 ش، شود بخشید بینی، می الب است، میاما این یکی ج
 توانم از خودم استفاده کنم و  هاست نمی چون مدت

 هنوز خیلی مانده
 خواهم این برگه را صبح، می 3جا، ساعت این

 از دستگاه تایپ جدا کنم
 پر کنم و  یک لیوان دیگر
 خالی کنار بگذارم

 
 بازی کنم تر و تازه عشق با یک شاهد کامالَ

                                                           
67

 Florence Nightingale 
68

 Johnny Carson 
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 شاید دوباره
 شانس  خوش
 شدم
 

 اول برای 
 خودم
 

 بعدش
 برای تو.
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76 
 قلبت چطوره؟

 
 
 

 هایم توی بدترین زمان
 های پارک روی نیمکت
 ها توی زندان

 یا زندگی کردن با
 ها فاحشه

 همیشه یک جور
 رضایت
 –داشتم 
 گویم نمیبهش 
 –شادی 

 بیشتر یک جور توازن
 درونی بود

 که وجود داشت
 افتاد حاال هر اتفاقی که می
 ها و بهم توی کارخانه

 کرد کمک می
 ام با و وقتی رابطه

 دخترها
 شد. خراب می

 
 کرد بهم کمک می

 ها و  بین جنگ
 های پشتی دعواها توی کوچه

 توی
 ها. بیمارستان

 
 ارزانموقع بیدار شدن توی یک اتاق 

 توی یک شهر غریب و 
 –کشیدن پرده 
 وارترین نوع این دیوانه

 رضایت است
 

 و راه رفتن روی زمین
 رسیدن به یک کمد قدیمی با

 –ی شکسته ا آینه
 دیدن خود، زشتی،

 زنی. چیز پوزخند می بر همه
 

 چیزی که بیشتر از همه مهم است
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 این است که تو
 چه جوری
 بین آتش
 داری. قدم بر می
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77 
 تر با یک زن مسن ام رابطهولین ا
 
 
 

 کنم وقتی حاال به گذشته نگاه می
 هایی که از من استفاده به سوء
 شد

 قدر معصوم شرم دارم که آن
 بودم،

 اما باید بگویم
 توی مشروب روی مشروب
 نوشیدن هم پای من بود،

 فهمیدم، اش را می و من زندگی
 اش در مورد چیزها احساس

 توی گذر زندگی
 ده بود،داغون ش

 که من چیزی بیشتر از یک و این
 رفیق

 موقتی نبودم؛
 ده سال از من پیرتر بود
 و کُشنده از گذشته و 
 حال آسیب دیده بود؛

 کرد: با من بد تا می
 وفایی، مردهای بی

 دیگر؛
 رنجی 

 کرد گزاف بر من تحمیل می
 رنجی ممتد؛
 کرد؛ گفت، دزدی می دروغ می

 وفا بود، بی
 بودند،مردهای دیگری هم 

 های خودمان را داشتیم؛ و وقتی باز لحظه
 مان تمام شد نمایش آبکی

 با رفتن او به کما
 در بیمارستان،
 ها برای ساعت
 اش نشستم کنار تخت

 با او حرف زدم.
 هایش را باز کرد و بعد چشم

 را دید:و م
 «دونستم این تو خواهی بود، می»

 هایش و بعد چشم
 را
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 بست.
 

 روز بعد مرده 
 بود.

 دو سال بعدی را
 نوشیدم. تنهایی می
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78 
 هوای بد دعا در

 
 
 

 دانم چه کار خدایا، نمی
 کنم.

 که دور و بر آدم باشند.است  خیلی خوب
 ها راهی برای بازی باآن

 ها تخم
 بلدند

 و به کیر خیلی
 جدی

 کنند نگاه می
 گردانند برش می

 ش چرخانند می
 کنند اش را بررسی می هر بخش

 شانوقتی موهای بلند
 ات روی شکم
 ریخته.

 کردن و ساک زدن نیست  این تنها مساله
 یابد که به درون مرد راه می

 چیزهاست،  بقیه  کند، این مساله اش می و سبک
 چیزها.  بقیه تمامی

 بارد حاال امشب باران می
 جا نیستکسی این و هی 

 ها جاهای دیگرآن
 کنند چیزهای دیگر را بررسی می

 های جدید روی تخت
 های جدید ی حالتتو

 یا شاید هم
 های روی تخت
 قدیمی.

 بارد، به هر حال امشب باران می
 پروا به جهنم، یک باران بی

 ریزد... فرو می
 شود کرد. کار خیلی کمی می

 روزنامه خواندم
 فیش گاز را پرداختم
 فیش شرکت برق

 فیش تلفن را پرداختم
 بارد. هنوز باران می

 کنند ها مرد را سبک میآن
 گذارند عد میو ب
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 خودش  در آبمیوه
 شنا کند.

 از مد افتاده الزم دارم  من یک فاحشه
 امشب جلوی همین در

 ش ببندد،در را با چتر سبز
 چتر سبز را ول کند،

 اش باران شبانه را از روی کیف
 گه بگیرند مرد،»بتکاند، بگوید: 

 توانی یک موسیقی بهتر نمی
 بیرون بکشی؟ از رادیو

 «روشن کن...و شوفاژ را هم 
 همیشه این وقتی است که مرد با

 چیزها  عشق و بقیه
 شود و پر می
 کند، ورم می

 باران چلپ چلوپ
 آسا سیل

 بارد، هنوز می
 ها و  برای درخت

 ها و هوا خوب است... علف
 برای چیزهایی خوب است

 کنند. که تنها زندگی می
 دهم هر چیزی می

 تا امشب
 دست یک زن رویم باشد

 کنند و  را سبک میا مرد آنه
 کنند او را ول می

 تا به باران گوش کند. 
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79 
 نشینی قبع
 
 
 

 این بار کارم تمام شد.
 

 مثل نیروهای آلمانی شده بودم
 ها شالق خوران در برف و کمونیست

 آیند خمیده پیش می
 های توخالی توی با روزنامه
 های کهنه. پوتین
 

 قدر وحشتناک است گرفتاری من همین
 بدتر. شاید هم

 
 پیروزی چقدر نزدیک بود
 پیروزی دم دست بود.

 
 ام ایستاد وقتی دختر جلوی آینه

 تر و زیباتر از جوان
 هر زن دیگری که دیده بودم

 یاردها و یاردها موی قرمزش را شانه
 زد و  می

 کردم. تماشایش می
 

 خواب آمدو وقتی به تخت
 زیباتر از همیشه بود

 مان خیلی خیلی خوب بود. و عشق
 

 یازده ماه طول کشید.
 

 حاال رفته است
 رفت، درست مثل بقیه.

 
 این بار کارم تمام شد.

 
 راه درازی را باید برگردم و 

 به کجا
 برگردم؟

 
 افتاد. مرد جلویم

 
 از رویش رد شدم.
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 یعنی کار این مرد را هم ساخته؟
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80 
 پس این

 
 
 

 درست مثل قبل
 قبلی   یا دفعه
 قبل از آن  یا دفعه
 کیر را داریم اینجا

 س را داریمو اینجا ک
 را داریم. دردسرجا و این
 

 هر بار
 کنی فکر می

 ام: حاال چیزی یاد گرفته
 بهش اجازه دادم این کارها را بکند

 و این کارها را کردم،
 خواهم، این چیزها را نمی حاال دیگر اصالَ

 فقط یک کم آرامش
 و یک کم سکس

 جزئی دیگر  یک خردهو 
 عشق.

 
 کشم وباره انتظار میحاال د
 شوند. ها رقیق می و سال
 م را هنوز دارمنگاه

 و دیوارهای آشپزخانه
 زرد هستند.

 چینم و  روی هم می ها را روبه بطری
 به صداهای پا

 کنم. گوش می
 

 امیدوارم مرگ همراه چیزی
 کمتر از این باشد.
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81 
 سه تا پرتقال

 
 
 

 اولین باری که پدرم شنید داریم این
 کنم پرسید: وسیقی را گوش میم  قطعه
 «این چیه؟»

 جواب دادم:
"عشق برای سه تا پرتقال" اش  نام»

 «است. 69
 گفت:

 «که جریان دارد،پسر، این»
 منظورش سکس بود.

 همیشه موقع گوش کردن به این آهنگ
 کردم فکر می

 اند، جا نشستهسه تا پرتقال آن
 تواند چقدر  دانی پرتقال می می

 نارنجی بشود،
 نارنجی و قدرتمند.چقدر 

 هم همین چیزی 70شاید منظور پروکوفیو
 بوده که
 پدرم فکر

 کرد. می
 اگر هم بوده، من طور

 اش را دوست دارم، دیگری
 ترین چیزی  وحشتناک

 که به فکرم برسد
 این است که بخشی از من

 از انتهای 
 مآلت

 بیرون بریزد.
 خاطر بهوقت پدر را  هی 

 این کارش
 بخشم، نمی

 را بهمحیله او 
 دام انداخت،

 هی  نجابتی در
 بینم. پدری نمی
 گویم من می

 پدر را بکش
 که اوقبل از این

 بیشتر شبیه شود به

                                                           
69

 Love For Three Oranges 
70

 Prokofiev 
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 چیزی مثل
 من.
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82 
 ام، پیتر شکنجه شده خیلیدوست   درباره

 
 
 

 ای که استخر داشت توی خانه
 کرد زندگی می

 اش گفت شول و می
 آورد. پدرش را در می

 نظر ال. بهس 44سال داشت. من  27
 توانستم از شر او نمی

 هایش مرتب برگشت  خالص بشوم. رمان
 انتظار داری چی کار کنم؟»زد:  خورد. نعره می می

 نیویورک بروم و دست ناشرها را
 «ماچ بوسه کنم؟

 ات را ول کن، نه. اما شول»گفتم،  بهش می
 برو توی یک اتاق کوچک و 

 «کارت را بکن.
 چیزی برایالزم دارم،  بیمهاما من »

 «ادامه دادن الزم دارم، چند تا کلمه، چند تا نشانه!
 کردند، ها این جوری فکر نمی بعضی آدم»
 ...«71گوک، واگنر ون
 گوک یک برادر داشت که اوه، به جهنم. ون»

 هر وقت رنگ الزم داشت
 «داد! بهش می

 
 گَندم بودم و   نهببین، امروز توی خا»گفت،  می

 هادانی آن روشنده. میآمد تو. یک ف یک آقایی
 زنند. رانندگی با ماشین چه جوری حرف می
 گفت به شان حرف زدن. می تعطیالت  جدیدشان. درباره

 را آن باال دیده اما فراموش کرده 73فیدِلی یو –رود  می 72فریسکو
 سال 54 احتماالَ کمردکی آن را درست کرده. 

 تنها اپرای یو  فیدِلی»ب بهش گفتم: خداشت. 
 و بعد بهش« است. بتهوون
 منظورت»پرسید: « توی احمق!»گفتم: 
 منظورم این است که تو احمق هستی،»گفتم: « چیه؟
 سال داری و  54

 «دانی! هیچی نمی
 
 بعد چی»

 «شد؟

                                                           
71

 Wagner 
72

 Frisco 
73

 Fidelio 
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 «من رفتم.»
 تمنظورت این است که او را با زن»

 «تنها گذاشتی؟
 «آره.»
 
 توانم کارم را ول کنم. همیشه توی نمی»گفت:  می

 شوم،  ید پیدا کردن مشکل دارم. وارد میکار جد
 کنند و  هایم گوش می کنند، به حرف بهم نگاه می

 ها! برای این کار خیلی گیرند، آه شان را می جا تصمیمهمان
 جا نخواهد ماند،است، این باهوش

 استخدام او منطقی نیست. ب واقعاَخ
 شوی و هی  مشکلی هم نداری: جا میوارد آن توحاال، 

 رسی که نظر شبیه کسی می الکلی پیر هستی، بهمثل یک 
 کنند: کنند و فکر می کار الزم دارد و بهت نگاه می

 کار الزم دارد! جا کسی داریم که واقعاَ!: حاال اینها آه
 اش کنیم اگر استخدام

 مدتی طوالنی خواهد ماند و 
 سخت

 «کار خواهد کرد!
 
 ودانند ت ها، می کدام از این آدم هی »پرسید،  می
 «نویسی، تو شاعر هستی؟ می
 «نه.»
 اش حرف وقت درباره هی »

 با  حتیزنی.  نمی
 من! من هم اگر تو را توی مجله ندیده بودم

 «فهمیدم. وقت نمی هی 
 «درست است.»
 ها بگویم که تو آن آدم  هنوز، دوست دارم به همه»

 نویسنده
 هستی.

 هنوز دوست دارم
 هابه آن

 «بگویم...
 «چرا؟»
 کنند تو فقط زنند. فکر می ی تو حرف می درباره هاخب، آن»
 «بند و الکلی هستی. شرط 
 «ها هستم. دوی اینمن هر»
 های عجیبی داری. زنند. روش ات حرف می ب، دربارهخ»

 کنی. تنها سفر می
 من تنها دوستی هستم که

 «داری.
 «آره.»



146 

 خواهم از تو دفاع کنم. تو را از رو بردن. می»
 ویم تودوست دارم بهشان بگ

 شعر
 «نویسی. می
 جا دارمی آنها این اش کن. مثل همه ول»

 «مان مثل هم هستیم... کنم. همه کار می
 کار را بکنم.  این خودمب، پس دوست دارم برای خ»

 دوست دارم بدانند چرا 
 با تو

 زنم. زبان حرف می 7روم. من به  به سفر می
 موسیقی خودم را

 «فهمم... می
 «ش کن.فراموش»
 هایت ب. به خواستهخ خیلی»

 «گذارم. اما چیز دیگری هم هست... احترام می
 «چی؟»
 کنم پیانو دارم فکر می»

 زند یک بخرم. اما بعد به سرم می
 توانم ویولون هم بگیرم. اما آخرسر نمی

 «تصمیم بگیرم!
 «پیانو بخر.»
 این جوری»

 «کنی؟ فکر می
 «آره.»
 

 در حال فکر کردن
 به این موضوع

 دور شد.
 
 ن هم دارم بهش فکرم

 تواند همیشه با کنم می کنم: فکر می می
 های غمگین اش و موسیقی ویولون
 بیشتری
 باز گردد.
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83 
 یک سردبیر و یک شاعر دیدارم کردند

 
 
 

 ها برده بودم و  دالر از دالل 115تازه 
 لخت روی تخم ول بودم

 کردم ها گوش می به اپرای یکی از این ایتالیایی
 یک خانوم هرزه راحت شده بودم و تازه از شر

 خوردها  ی روی چوبا وقتی که ضربه
 جا ریخته بودندقدرها پیش این ها یک ماه پیش یا همین چون پلیس و

 –شد بلند نعره زدم  تا جایی که می
 خواهی؟ جاست؟ مرد، چی میکدام خری آن

 صدایی دادزنان جواب داد، من ناشر تو هستم!
 دارم.و من غر زدم، من که ناشر ن

 در بعدی را امتحان کن. و او باز داد زد:
 هستی، مگه نه؟ و من بلند شدم و از بوکاوسکیتو چارلز 

 توی سوراخی در دید زدم پلیس نباشد
 و یک پارچه دور بدنم پیچیدم

 ها را باز کردم.به قوطی آبجو لگد زدم و راه ورود آن
 یک سردبیر با یک شاعر.

 ردبیر(نوشید )س جو میشان آب فقط یکی
 جای شاعر و یک برای خودم نوشیدم ب من هم دو تا قوطی بهخ

 را تماشا کردندکنان نشستند و م و آنها عرق
 و من هم نشستم به توضیح دادن 
 که من از نگاه عادی شاعر نیستم

 ها گفتم ها و کشتارگاه ی دامداری ها دربارهبه آن
 ما های دوانی و شرایط بعضی از زندان های اسب و مسابقه

 اش بیرون کشید و سردبیر ناگهان پنج تا مجله از کیف چرمی
 جو سُر دادهای آب و آنها را بین قوطی

 74، رمبو ویالنهای جهنم گل  و ما درباره
 بعضی شاعرهای مدرن حرف زدیم:  و قیافه

 های تمیز و غیره: رسند، با ناخن نظر می خیلی معصوم به 75جی. بی. می و ولف هیدلی
 چیزهای ریخته روی زمین غذرخواهی کردم  م و همها جو، ریشهای آب قوطیخاطر  من به
 کشیدیم ما خمیازه می  زود همه و خیلی

 و سردبیر ناگهان ایستاد و من گفتم:
 روید؟ دارید می

 و بعد سردبیر و شاعر از در بیرون رفتند
 ها از چیزی که دیدندش را ببرد، آن فکر کردم مرده شورو بعد 
 مدشان نیا خوش

 جو و اپرای ایتالیایی و اما من قوطی آب
 فروشم، های کثیفم را که نمی جوراب ساق بلند زیر تختم و ناخن

                                                           
74

 Flowers of Evil, Rimband, Villon 
75

  J. B. May and Wolf of the Hedley 
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 فروشم من وزن و زندگی و خطوط را می
 جو لگد زدم و راه افتادم و به یک قوطی پُر آب

 شان و به پنج تا مجله نگاه کردم با اسم خودم روی جلد
 و ماندم که معنایش چیست،

 زنیم توی مان نعره می کنیم یا همه م که ما داریم شعر کار میماند
 یک چادر گنده
 ها را سفت به آغوش بکشیم. و سوراخ کون



149 

84 
 76هایم برنده بورس گوگنمصاحبه با 

 
 
 

 تا اینجای جنوب امریکا آمده بود 77یک گاگ
 اش آمد تو زنان با جنده قدم

 نشست و تختم  و جنده لبه
 ی هم انداختاش را رو پاهای لطیف
 کردم جوری به پاهایش نگاه می و من همین

 کشید اش دست می و مرد به کروات نخی
 ام را داشتم و من بدمستی دیشب
 و مرد از من پرسید

 در مورد شاعرهای آمریکایی
 کنی؟ چی فکر می

  کرهای خاصی دربارهو من هم بهش گفتم خیلی ف
 شاعرهای آمریکایی ندارم

  کننده کسل واقعاَ و بعد از چند تا سوال
 دیگر پرسید

  طور که پاهای این جنده گوشه )همان
 هایی مثل موز من باقی مانده بودند( سوال

 دهید ب؟ به هی  چیزی که اهمیت نمیخ
 اما اگر معلم یک کالس بودید و یکی از

 پرسید کدام شاعرهای آمریکایی را شاگردها می
 ،باید بخوانند
 گفتید؟ ها میچی به آن

 کردم کردم و فکر می ی جنده را نگاه می ور که پاهای روی هم افتادهط همان
 توانم با یک مشت مرده را ضربه فنی کنم می

 دقیقه جنده را بکنم 4توی 
 آنجلس را سوار شوم قطار لس 
 بروم و توی صحرا راه بیفتم 78به آریزونا
 وقت توی یک کالس  توانستم بهش بگویم که هی  و نمی

 دهم درس نمی
 آید طور از شعر آمریکایی خوشم نمی مینو ه

 آید های آمریکایی هم خوشم نمی که از کالس
 ها از من انتظار دارندیا از شولی که آن

 انجام بدهم،
 برای همین هم گفتم،

  هدربار 79اس الیوت، شعرهای دی اچ الرنس  ویتمن، تی
                                                           

76
 Guggenheim Recipient 

77
 Gugg 

78
 Arizona 

79
 Whitman, T. S. Eliot, D. H. Lawrence 
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 ها و هیوالها. و بعد فهمیدم که خزنده
 یکا است.ویتمن تنها شاعر واقعی آمر

 جورهایی آمریکایی نیست و  و الیوت یک
 د، و نبوآمریکایی  آن یکی اصالَ

 دانست. ها را می او هم این
 دانست من االن گند زدم. می

 عذر نخواستم اما اصالَ
 کردن جنده فکر کردم  بیشتر درباره

 دانستم وقتی برود عاشق این زن شده بودم اما می تقریباَ
 نخواهم دید وقت او را دوباره هی 

 و ما با هم دست دادیم و گاگ گفت
 اش منتشر شد آن را برایم خواهد فرستاد وقتی مقاله

 ی نداردا دانستم مقاله اما می
 دانست و خودش هم این را می

 و بعد گفت
 ام را بعضی شعرهای ترجمه شده به انگلیسی

 فرستم تان می برای
 و من گفتم خوب است

 جا رفتندو نگاه کردم از آن
 و ضربه کفش پاشنه بلند جنده را

 های سبز تماشا کردم روی پله
 ها رفته بودندو بعد هر دوی آن
 خورد اش لیز می اش روی کل بدن اما یادم بود لباس

 مثل یک پوست دوم
 ام وحشی بودم و از عشق و از غم و من از صبح

 گذاشت و از حماقتی که نمی
 هی 

 صحبتی را
 دنبال کنم

 م را تمام کردمجو خودو برگشتم تو و آب
 یکی دیگر باز کردم
 ام را پوشیدم کت کینگ کهنه

 اورلئان های نیو و رفتم بیرون توی خیابان
 و همان شب

 هایم نشستم و اخالق مزخرفی داشتم و  با دوست
 گه بودم

 بد دهن و پست و
 رحم بی
 وقت ا هی هو آن
 فهمند نمی
 چرا.
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85 
 گل و داربست

 
 
 

 گر خواهم مرددی  البته، ده دقیقه
 و برایش آماده هم هستم

 ام این است نگران کننده واقعاَ  اما مساله
 شود ناشرم بازنشسته می-که ویراستار

 تر اگرچه ده سال از من جوان
 است.
 45سال قبل بود )من یک  25فقط 
 بودم( رسیده  ساله

 مان را شروع کردیم وقتی ما وصلت نامقدس
 های ادبیات را آزمودیم، آب
 کدام از ماها چندان هی 

 شناخته شده
 نبود.
 

 کنم شانس آوردیم و هنوز هم  فکر می
 قدر همان

 آوریم شانس می
 حاال

 منصفانه است شرایط نسبتاَ
 که او مشتاق بعدازظهرهایی

 بخش  گرم و لذت
 در باغ باشد

 خیلی بیشتر از من.
 

 به تنهایی دوایی بر زهرها استنوشتن 
 نشر و ویرایش. ی کهحالدر 

 است و ها تالش نقد کردن حساب
 فرسایش

 خودش را دارد
 که البته همراه سر و کله زدن با

 ها و نیازهای کوچک شکایت
 بسیاری از

 نابوه است نانازهای اصطالحاَ
 که نابوه نیستند.

 
 برای بیرون رفتن از کار

 کنم اش نمی سرزنش
 های و امیدوارم عکس
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 را برایم بفرستد: 80اش لین رو
 اش را. خیابان باغ

 
 دنبال ناشر دیگری

 خواهم رفت؟
 دنبال دوستی که در روسیه

 فروخت؟ های پوست می کاله
 یا آن هیوال در شرق

 با آن همه مو
 های مرطوب و  هایش. با آن لب توی گوش
 چسبناک؟

 
 ناشر من-یا ویراستار

 و ها گلبا خروج از دنیای 
 ها داربست
 ساختار

 تجارت سابق خود را
 ی،ا به خواهرزاده
 دختری یا

 کسی از بیگ
 81سار

 خواهد داد؟
 

 اش را به یا ماترک
 های بازار فروشنده

 خواهد سپرد
 82ها که مثل الزاروس

 خیزند، به پا می
 انگشت بر موضوعاتی

 گذارند؟ تازه مهم یافت شده می
 
 تواند چیزهای وحشتناکی را می  آدم

 تصور کند:
 ی کارهای ناسکی، از االن همه آقای چی»

 باشد 83ید در فرمت رندوشما با
 و با سه تا فاصله

 ی ا روی کاغذهای رشته
 «تایپ شده باشد.

 
 معایب قدرت
 سقوط زندگانی

                                                           
80

 Rose Lane 
81

 Big Sur 
82

 Lazarus 
83

 Rondo form 
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 چیزی که  و همه
 برایت مانده
 یک دسته
 زگیل است.

 
 ناسکی، نه، نه، آقای چی»

 «فرمت روندو.
 
 هی، مرد،»پرسم،  می

 ی سی از دهه
 «چیزی شنیدی؟

 
 سی؟  دهه»

 «این دیگر چیه؟
 

 ام ناشر فعلی-ویراستار
 و من
 هایی ن زما
 کردیم ی سی را بحث می دهه

 رکود اقتصادی بزرگ
 های کوچکی که و حقه

 یاد ما داد...
 هیچی با تقریباَ مثالَ

 ات را بگذرانی زندگی
 جوری و یک

 جلو بروی.
 
 از ب جان، اگر احتماالَخ

 ات های بین پرده نمایش
 لذت بردی،

 ات، از ماشین زناشویی
  ت و کوددهیکش
 های زود هایت، فقط صبح بوته

 هایت هایت، نواربندی کردن آبیاری کردن
 های هرز که نگذاری علف

 رشد کنند
 و 

 طور که من از نوشتن همان
 برم: لذت می

 با استفاده از یک عالمه
 کود.
 

 و ممنون
 برای قرار دادن من در
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 الف 512ی  خیابان دو النگ پر شماره
 جایی بین
 الکل و

 ون.جن
 

 همراه هم ما
 مان را های دستکش

 زمین گذاشتیم
 و شرایط را
 قبول کردیم

 در آخرین زمان حتی
 هنوز هم

 در میان خاکسترهای آتش
 در میان درختان

 دیده
 شویم. می
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86 
 دیگر کدام خری است 84تام جونز

 
 
 

 رفقاتی با یک دختر
 ساله از 24

 شهر نیویورک
 ی بودا دو هفته

 وقتی کردیم زندگی می
 شدند و ها روی هم تلنبار می زباله

 یک شب همسر پیر
 ام آمد و  ساله 34

 خواهم می»گفت 
 طرف را
 این کار را کرد« ببینم.

 اوه،»و بعد گفت 
 «تو چه کوچولوی نازی هستی!

 دانم بعدش فقط می
  –های وحشی بود  گربه  نعره

 آن همه نعره و خرا
 های حیوانات زخمی، شیدن، ناله

 خون و شاش...
 

 مست بودم و شورت
 ها راپایم بود. سعی کردم آن
 از هم جدا کنم و افتادم،

 روی زانوهایم پی  خوردم. بعد
 ها وسط در آن

 جلویی بودند و وسط راهرو و 
 بیرون توی خیابان.

 
 های پلیس دسته

 کوپتر ریختند. هلی
 پلیس باالی خانه

 خورد. چرخ می
 

 شویی ایستادم و  توی دست
 د زدم.توی آینه پوزخن

 سالگی 55توی سن 
 یا العاده اغلب چنین چیزهای فوق

 افتد اتفاق نمی
 بهتر از شورش

                                                           
84

 Tom Jones 



156 

 ها. واتس
 

 ساله 34زن 
 برگشت تو. سرتاسر خودش را

 هایش شاشیده بود و لباس
 تا پلیس  2پاره بود و با 
 خواستند بدانند شد که می همراهی می

 چرا.
 

 کشیدم شورتم را که باال می
 بدهم. سعی کردم توضیح
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87 
 دو جور جهنم

 
 
 

 صبح 5هفت سال توی یک بار نشستم، از 
 داد( بار دو ساعت زودتر من را راه می مسئول)
 صبح 2از 
 

 آمد به یادم نمی ها اصالَ وقت بعضی
 اتاقم برگردم

 
 های بلند انگار برای همیشه روی آن صندلی

 نشسته بودم
 

 ها هیچی پول نداشتم، اما نوشیدنی
 آمدند می
 ها دلقک بار نبودمای آنبر

 شان احمق بار بودم برای
 های ها، یک احمق، احمق اغلب زمان

 کند خرتری را پیدا می
 اش کنند که ستایش

 و
 جا خیلی شلوغاین
 بود.
 

 داشتم: منتظر بودم نظری در حقیقت
 العاده چیزی خارق
 اتفاق بیفتد.

 
 شدند ها تلف می طور که سال اما همان

 یفتاد،اتفاق ن هیچی اصالَ
 اش شده بودم مگر خودم باعث

 
 های بار را خرد کردم، یک دعوا با یک غول آینه
 فوتی، الس زدن با یک لزبین، چند بار 7

 قدرت داد زدن و جا باز کردن و جا باز کردن
 عواهایی که من شروع نکرده بودمتا د

 خاموش کنم و غیره و غیره و غیره
 

 جایک روز فقط بلند شدم و از آن
 رفتم
 

 طوری همین



158 

 
 جوری نهایی شروع کردم به نوشیدن و اینو ت

 چیز خوب بود توی سکوت همه
 

 شان سر بعد، انگار خداها از آرامش قلبی من حوصله
 ها ها به در اتاقم شروع شد: خانوم رفته باشد، ضربه

 ها را سراغ این خداها خانوم
 احمق 
 فرستادند می
 

 شد و وقتی شان پیدا می ها هر دفعه یکی و خانوم
 شان کار یکی
 شد تمام می

 –که به من فرصت نفس تازه کردن بدهند بدون این –خداها بالفاصله 
 فرستادند. یکی دیگر می

 
  –روی تخت  حتی –کرد  ی صادر میا و هر کدام معجزه

 ب آخرسرو خ
 شد چیز بد می همه
 

 البته، اشتباه من بود، هی این را به من
 گفتند، می

 آمد. توی بار یادم می اما من هفت سال
 وقت هی  توی آن هفت سال تقریباَ

 خواب به کسی نرسیدمتوی رخت
 

 ها بهدهند یک مرد تنها بنوشد، آن نمی خداها اجازه
 فرستند کنند: خانومی می اش حسادت می قدرت ساده و رستگاری

 به در بکوبد
 شان ها همه های ارزان یادم هست، انگار زن آن هتل  من همه
 ها و بعد: بودند: رقص آرام خوب روی چوبیک زن 

 کرد. ما پخش می موسیقیتان  اوه، شنیدم رادیو»
 وقت شما را توی هستم. اما هی  603ایم. من پایین توی اتاق  همسایه

 «هال ندیده بودم.
 
 «بیایید داخل.»
 

 ات را داری، آزادی مردان، کنی و پرهیزکاری هایت را ول می و بعد توپ
 د نیازی نیستگوین ها میآن

 افتی و بعد تو یاد بار می
 وقتی رفتی پشت سر غول هفت فوتی و زدی

 اش را از سرش انداختی، نعره زدی: کاله کابوی
 های سالگی پستان 12بندم تا  شرط می»

 «زدی! ات را مک می مامان
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 اش کن، هی آقا، فراموش»کسی توی بار گفت: 

 فهممه چی داره اش خرابه، عوضیه، نمی روان
 «گه! می
 
 گویم: گویم و دوباره هم می فهمم دارم چی می می کاملمن »

 « بندم... شرط می
 

 طوری که تو مردی وقتی  دعوا برد و من اما نمردم: نه آن توی
 خداها هماهنگ کردن آن همه خانوم در بزنند و 

 شان رفتی معجزه  تو سراغ اولین جذبه
 

 حتید، احمق بود و منصفانه بود: آرام بو دعوای بعدی نسبتاَ
 یک کم هم ترسیده بود و برای یک مدتی خوب پیش رفت

 هایی که خداها درست مثل خانوم
 فرستاده بودند

 
 ها یک فرقی بود: فکر کنم با خانوم

 یک کم شانس داشتم.
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Love Poems of 
Flophouses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charles Bukowski 
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دفترهای شعر چارلز بوکاوسکی را با ترجمه سیدمصطفی رضیئی در 

 بخوانید سایت شهرگان وب

 

 ضربی سازی مثل بنواز پیانو مست - 1

 هایت انگشت نوک از کمی وقتی تا

 بچکد خون

 دعای خیر پرنده مقلد – 2

 آب در سوختن - 3

 شعله در شدن غرق

 ی )منتخب اشعار به انتخاب مترجم(ا اجاره های اتاق ی عاشقانه شعرهای - 4
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