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

این قرن،  نویسندگان و شاعران 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 منتشر 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 نوشته. بودند

 .دارد جهان کل در

  



5 

 

 دفترهای شعر چارلز بوکاوسکی

 ای است اینترنتی مجموعه

 برجسته قرن بیستم،برای لذت بردن از اشعار این شاعر 

 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،

 نام کامل نویسنده با امالی درست آن و نام کامل مترجم هستید

 نخواهید بود.گونه مجوز دیگری از مترجم  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

 

 اگر دست به سانسور این شعرها بزنید،

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

 

  سیدمصطفی رضیئی
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 1لیندا کینگبه 

 های خوب دلیل همه برای

 

 بوکاوسکیچارلز 

 

 ها باشد برای کیا این ترجمه

 هایش و تمامی امیدواری

 

  سیدمصطفی رضیئی

  

                                                           
1
 Linda King 
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 فهرست شعرها

 
I 

 دارهایی است دنیا پر از مغازه
 های هاروارد  که کالسیک

 اند. را خوانده
 ای صفحه 2۵جزوه مجانی  – 1
 دودهای ماشین – 2
 ترین بازنده کل دنیا بزرگ – ۳
 آشغالی – 4
 ام دختری با دامن خیلی کوتاه بیرون پنجره – ۵

 خواند: کتب مقدس می
 زندان مویامِنسینگ: – ۶
 ای کتانی: هایی از منظر پارچه یادداشت – ۷
 خانه سرگرمی – ۸
 یک آکادمی دیگر – 9

 یک روز در زمین مسابقات اوک تِری – 10
 باران – 11
 های رنگی پرنده – 12
 یک ده درصد اکبیری دیگر – 1۳
 به سرانجام رساندن – 14
 مست است، – 1۵

 بوکاوسکی پیر
 مست است.

 جلسه شعرخوانی – 1۶
 های الغرباریک قاتل – 1۷
 ای اهل خودکشی آخرین روزهای بچه – 1۸
 بنگ بنگ – 19
 شدند ام رد می پوش از جلوی پنجره مرد سیاه ۵ – 20
 شاعرالهامِ  – 21
 هر کسی – 22
 داستان و شعر – 2۳
 ها و ماه و ستاره – 24

 و جهان:
 دماغ را هدف بگیر – 2۵
 خانه من خانوم و آقای صاحب – 2۶
 شبی بد – 2۷
 گرازها توی آسمان – 2۸
 شاعرهای سفیدپوست – 29
 پوست شاعرهای سیاه – ۳0
 میلیونرها – ۳1
 شعر – ۳2
 نقاش – ۳۳
 مفتش – ۳4
 ویلیامدوستم  – ۳۵
 تا شعر ۳00 – ۳۶
 برداری در ساعت دو صبح وزرنه – ۳۷
 واقعیت – ۳۸
 زلزله – ۳9
 زندگی خوب در فرودگاه اوهیر – 40
 بازها گلف – 41
II 

 عنکبوت روی دیوار؛
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 اش قدر طول چرا این
 دهی؟ می
 مرغ مقلد – 42
 هاه هاه هاه هاه هاه، ها ها – 4۳
 رسید نظر می بهچسب و دنیا که خوب  یک روز دل – 44
 فضای تهی – 4۵
 و نیم ساعت... ۳:1۶ – 4۶
 موش صحرایی – 4۷
 گرم – 4۸
 رادیو – 49
 آریال – ۵0
 ای خاکستری و تیره گذر لحظه – ۵1
 کمال اندوه – ۵2
 ها همان حرامزاده – ۵۳
 شکار – ۵4
 آتش گنده – ۵۵
 جنگ جهانی دوم – ۵۶
 ها مورچه – ۵۷
 نوشت در جریانی منزوی می – ۵۸
 ران چینی شش قایق – ۵9
 سوختن – ۶0
 زار صدایی در بیشه – ۶1
 وحشی – ۶2
 چهارم جوالیی – ۶۳
 کارناوال – ۶4
 درجه 99 – ۶۵
 سال جدید و خجسته – ۶۶
 بند کفش – ۶۷
 خنکای سبز – ۶۸
 زندگی – ۶9
III 

 جا ها همه معشوق
 های خشک شده مثل برگ

 مارچوبه.
 ماتادور امریکایی – ۷0
 ای از مد افتاده دیدم. فاحشهامروز  – ۷1
 شعری برای باربارا، شعری برای جین، – ۷2

 شعری برای فرانسیس، شعری برای
 هرکدام از آنها.

 غذای حاضر آماده – ۷۳
 کوتوله – ۷4
 کریسمس مبارک – ۷۵
 مارینا: – ۷۶
 همراهی با دانته – ۷۷
 یک شب جذاب – ۷۸
 خطری بر جادوانگی من – ۷9
 اوج – ۸0
 یک مردزن  – ۸1
 لباس تنگ بنفش – ۸2
 کمابیش؛ برای ژولی: – ۸۳
 کند کند و پیدا می کند و پیدا می همین شکلی ادامه پیدا می – ۸4
 تنها مانده با سگ – ۸۵
 دعا برای یک رمان بفروش – ۸۶
 آن یکی – ۸۷
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 تا حاال یک پلنگ را بوسیدی؟ – ۸۸
 تا گل میخک 2 – ۸9
 شب 10مرد و زن در تخت در ساعت  – 90
 پاسخ – 91
 شکاف – 92
 باطری خالی کردن – 9۳
 مار توی هندوانه – 94
 سَبک – 9۵
 دوش – 9۶
  –اش بکنیم  اگر قبول – 9۷
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I 

 

 دارهایی است مغازهدنیا پر از 

 2هاروارد های کالسیککه 

 اند. را خوانده

 

  

                                                           
2
 The Harvard Classics 



11 

 

1 

 یا صفحه 25ی مجانی  جزوه
 
 
 

 خاطر و به میرم برای یک آبجو می
 میرم زندگی میاز خودِ 

 ۳هالیوود ی گرفتهبادتوی یک بعدازظهر 
 کف اتاق از رادیوی کوچولوی قرمزم

 کنم. سمفونی گوش می
 

 گفت، دوستی می
 رو و ی پیاده فقط کافیه بروی گوشه»

 دراز بیافتی
 نهک یک کسی بلندت می

 .«شه یک کسی مراقبت می
 

 رو نگاه کردم از پنجره به پیاده
 رفت رو می بر پیاده

 آنجا دراز نکشید،
 های مخصوص$$$$های مخصوص و  فقط توی جاهای مخصوص برای آدم

 و
 های مخصوص راه

 خاطر یک قوطی هالیوود دارم به ی گرفتهبادوقتی توی بعدازظهر 
 میرم آبجو می

 زیبا خودش از جلوی پنجره تو فاحشههیچی نیست به جز یک 
 کند، رد می

 دکن میش ی تو رد زده ی قحطی از جلوی پنجره
 ها را پوشیده، بهترین لباس

 گویی، برایش مهم نیست تو چی می
 کنی، کنی، داری چه کار می مهم نیست چطور نگاه می

 ش سبز نشدهتا وقتی که جلوی راه
 ،ریند هرگز نمی ،فقط یک زن استباشی، 

                                                           
3
 Hollywood 
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 اش ندارد، هیچ خونی هم توی بدن
 جلوی پنجره گذشت.طوری که شناور از  البد هم یک جور ابر بود رفیق، این

 
 توانم دراز بکشم حتی نمیم که قدر مریض آن

 ترسانند را میروها م پیاده
 ترساند، را میکل شهر کوفتی م
 شوم، می دارم تبدیل به چی

 ام چیزی که االن شده
 ترساند را میم
 

 ها رفته آه، خودستایی
 رفته دویدن گنده در مرکز

 هالیوود گرفتهبادبعدازظهر توی 
 کند بیرون تف میبه  اش را کند و موسیقی کثیف رق و تروق میرادیویم ت

 های خالی آبجو. بر کف اتاق بین آن همه قوطی
 

 شنوم حاال صدای آژیری می
 شود تر می نزدیک

 گردد موسیقی متوقف می
 گوید: مرد توی رادیو می

 فرستیم تا یی می صفحه 25ی مجانی  تان جزوه ما برای»

 «های کالج را بدانید. هزینهی  حقایقی درباره
 

 شود و های خالی محو می آژیر در میان کوهِ کارتن
 ی جوشان ابر آن نگرم و کپه دوباره بیرون پنجره را می

 –ها باقی نمانده  پایین
 لرزاند های آن بیرون را می باد گیاه

 منتظر عصرم منتظر شب منتظر نشستن روی صندلی در
  –کنار پنجره 
 کند، رهایش میآشپز زنده 

 قرمز و نمک خورده-صورتی
 های برنده و  خرچنگ با آن دست
 کند. بازی ادامه پیدا می

 
  را ببرد.یکی بیاید م
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2 

 ماشیندودهای 
 
 
 

 درست همین جلو نگه داشتند
 شان غرق آتش بود انگار ماشین

 زد دود آبی سوزان از کاپوت و اگزوز بیرون می
 داد های توپ می صداهایی شبیه گلوله شموتور

 غرید، ماشین وحشیانه می
 یارویی بیرون آمد

 و یک قلوپ گنده از گفت یا مسیح
 ی کرباسی آب نوشید کیسه

 یاروی دیگری بیرون آمد و نگاهی به ماشین انداخت
 و گفت یا مسیح

 و از یک پینتی ویسکی نوشید و 
 اش داد. بعد بطری را به رفیق

 ایستادند و ماشین را نگاه کردند،هر دو تا 
 ی آب به دست. یکی ویسکی به دست، یکی کیسه

 شان نبود تن 4ها های معمولی هیپی لباس کیسه از این
 پوشیده بودندمعمولی ی قدیمی  های کهنه فقط لباس

 رنگ پریده، کثیف و پاره.
 ام رد شد یک پروانه از جلوی پنجره

 ها دوباره به ماشین برگشتندو آن
 آرام راه افتادند و

 فروشان های نمایشی مال مثل سوارکارهایی سوار اسب
 خندیدند هر دو تا می

 شا  و هر کدام از بطری
 نوشید... می
 

 پروانه رفته
 هو آن بیرون حبابی از دود

 بیست فوت دورِ زمین را پر کرده.
 

                                                           
4
 hippies 
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 که در پانزده سال گذشته های واقعی آدماولین 
 م.دید ۵آنجلس ستوی ل

  

                                                           
5
 Los Angeles 
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 ترین بازنده کل دنیا بزرگ
 
 
 

 فروخت: هایش را می همیشه آن جلو روزنامه
 «برنده را انتخاب کنید! با یک پول خرد پولدار شوید!»

 های دور سوم یا چهارم و وسط
 اش مچاله شده دیدی بر تخته گندیده می

 و رولراسکیتر زیرپایش است.
 کرد؛ هایش می اش را هماهنگ حرکت دست بدن
 جای پا داشت چولویی بههای کو کپه

 اش ساییده شده بودند. های اسکیت های چرخ و لبه
 ها یک چیز مزخرفی ها را ببینی و به آن توانستی داخل چرخ می

 چسبیده بود
 شد خاموش می اش روشن کشد و چراغ جیغ می

 های امپریالیستی! جرقه
 پیچیدی، میتر حرکت کند، وقتی سیگارت را  توانست از هرکسی سریع می

 شنیدی اش را می صدای آمدن
 «خدای بزرگ، این دیگر چیست؟»پرسیدند،  وارد همیشه می های تازه آدم
 

 ترین بازنده کل دنیا بود او بزرگ
 کرد اما هرگز رها نمی

 کشید: دالری نعره می 2خورد و جلوی پنجره  چرخ می

 خواهید ها! چطور می اسبی است، احمق 4این »

 تا را شکست 4

 «بدهید؟
 توانستی بخوانی می 4باالی تخته روی عدد 

 به یک. ۶0شانس 
 هرگز نشنیدم شانس برنده انتخاب کرده باشد.

 
 کنم همانجا هم خوابد. فکر می ها می گفتند بین بوته می

 مُرد. چون دیگر اینجاها ول
 نبود.
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 چاق بلوند گنده اینجاها بود فاحشهیک 

 بعد هم بلند کرد و اش می که برای شانس هی لمس
 خندید. می
 

 هم  فاحشهکسی هیچ شانسی ندارد.  هیچ
 رفته است.

 
 ها. برای ما احمق –خورد. البته  کنم هیچی هرگز به درد ما نمی فکر می

 درصد برد خودمان، 1۵ایم با  تو چپیده  این
 خواهی به یک رویابین بگویی اما چطور می

 درصد برد بر روی یک  1۵که 
 گوید، خندد و می بلند بهت میرویا هست؟ فقط 

 اش همین؟ همه
 

 دلم برای آن
 ها تنگ شده! جرقه
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4 

 آشغالی
 
 
 

 گفت که ما می آشغالی
 کنیم را قبول نمی شما  ناخواستههای  متن

 بر زمین گذاشته بودیک زانو 
 داشت گردن کشیش دور نگاه میش را از ا  و کله

 داشت ی خیابان نگه که اتوبوس سبز گوشه و همین
 ،یک چالق و یک ساحره و یک دختر کوچولو با گلی در دست

 از آن بیرون آمدند.
 گفت که ما میآشغالی 

 کنیم را قبول نمیی شما  ناخواستههای  متن
 و بعد به چالق و ساحره شلیک کرد

 ،نکردآتش اما رو به دختر کوچولو 
 پایین دویدرا خیابان بعد 

 باال رفتسقف یک گاراژ  و باالی
 دوباره پرش کرد

 بود در نوسانباالی سرش  ۶گودیر بلیمپ تبلیغی طور که بالن همان
 گفت او شش تا تیر دیگر انداخت و می

 ناخواستهاین هم چند تا متن 
 خورد، مکثی کرد، ش تاب می و بالن کوچک باالهای کله

 بعد به مردهایی سر خم کرده بود که با چتر نجات از بالن بیرون پریده بودند
 خواندند. می ۷«سالم بر مریم باکره»و 

 ویژه وارد محوطه شدند پلیسهشت تا ماشین 
 و دور گاراژ را محاصره کردند،

 گفت که ما میآشغالی و 
 کنیم را قبول نمیی شما  ناخواستههای  متن

 تیر زدها را  و یکی از پلیس
 واقعی شروع شده بود. تیراندازیو بعد 

 ،ایستاده بوددر مرکز آسمان آشغالی 
 ها گرفته بود تفنگ پرش را به سمت آن

                                                           
6
 The Goodyear Blimp 

7
 Hail Marys 
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 کرد را شلیک می ها ی آن گلوله و همه
 گفت می و

 کنیم، را قبول نمیی شما  ناخواستههای  ما متن
 ش شد، و بعد اولین گلوله وارد سینه

 او چرخید
 ش وا  ش خورد، یکی به گردن و یکی دیگر به پشت

 بعد باالی سقف گاراژ پایین افتاد،
 و خون روی قیرگونی سقف جاری شده بود،

 ،مثل خود خون ،مثل عسلی از خون ،خون مثل شربتی از خون
 جاری شده بود،

 مرد گفت

 های... ، ما متنیا مریم باکره
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 ام کوتاه بیرون پنجره دامن خیلیدختری با 

 :خواند کتب مقدس می
 
 
 
 فروت شنبه. گریپیک
 های ارتودوکسی  کلیسا در محلهخورم.  می

 در غرب ما است. ۸روسی
 دختر سبزه است
 با هویتی شرقی،

 نگرد یی به کتب مقدس می قهوه های گنده با چشم
 کوچک قرمز و 9ی من. یک جلد کتب مقدس پایین پنجره

 خواند طور که می و هماندارد مشکی 
 خورد، خورد، تکان می پاهایش تکان می

 اند و دختر پاهایش ریتم رقص گرفته
 خواند... تب مقدس میک

 های بلند و طالیی، گشواره
 دو النگوی طالیی بر هر بازو

 کنم که ش، حس میا کوتاه دامن خیلیو 
 ش را به آغوش کشیده است،لباس بدن

 هاست، ترین برنزه ش سبکلباس
 خورد، سو و به آن سو تاب می  و دختر به این

 جوان گرم توی همین آفتاب... کشیدهپاهای 
 

 جا نیستفراری از بودن او در اینهیچ راه 
 هیچ میلی هم نیست به...

 کند رادیوی من موسیقی سمفونیک پخش می
 تواند بشنود که دختر نمی

 برابر شده با اما حرکات دختر دقیقاً
 سمفونی و 

 هایش... ریتم
 

                                                           
8
 The Russian Orthodox 

9
 The Bible 
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 دختر سبزه است، سبزه است،
 خواند. می خدا درباره

 
 هستم. من خدا
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 :10زندان مویامِنسینگ
 
 
 

 جاکردیم و همان ورزش آشغال پرت می  توی محوطه
 همز بکردند که ا چند تا احمق با توپی بازی می

 گره زدن لباس پاره درست شده بود
 هم  دادیم آن یکی یا دو بار در روز باید حرکتی به خودمان می

 –سلسل دستی آن باال توی برج بود خاطر م به
 سمت ماها را  چند تا یاروی صورت مبهم تفنگ

 گرفته بودند، اما
 کردیم محض رضای خدا، توی همین فضا یک جورهایی بازی می

 و بود مان آمده و چندتایی مهارت دست
 ،داشتیم شانسهم مقداری 

 های زندان توی مشت من بود. زود کل پول خیلی
 –آمد  و توی روزهایی که بعدش می ها و صبح

 برها، جیبها،  ها، چاقوزن خبرچینها،  کل آژان
 ها، وچل ها، خل فاحشهها،  زورگیرها، دیوانه

 آشپز، ی آمریکا، حتی ای رویا از کف رفتهه رئیس
 زدند شان صدایم می یعنی کل منتقدهای من، همه

 ، صداشان توی یک جور موج جاودانگی رها بود،«بوکاوسکیآقای »
 یعنی من چنین حسی داشتم،

 های مرده گل ی گرازها یا اما واقعیتی بود مثل کله
 و کِشش همین

 را به جایی رسانده بود که:م
 اندازها. بودم. قهرمان طاس« بوکاوسکیآقای »

 در آن هیچی پول توی دنیایی که تقریباً ،ها مرد پول
 نبود.

 یعنی جاودانگی.
 خواندم، نه، که نمی 11های شعرهای شِلِی من برای آن

 آمد: میها سراغ من  و همه چیزی بعد از خاموشی چراغ
 خواستم پسرهای الغرباریکی که نمی
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 Moyamensing 
11

 Shelly 
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 ها و سیگارها و ها و بستنی استیک
  و، جدیدترین شمارههای ن تراشی، تیغ کف ریش
 رفتند که را کِش می 12نیویورکر
 خواستم. من می

 خود بهشت را داشته باشی ،تر از این است که توی جهنم چه جاودانگی، بزرگ
 راتا وقتی که مبردم  ی ازش لذت میطور و من همین

 ها پس انداختند، ه توی خیاباندوبار
 تایپم پس انداخته بودند، مرا دوباره سراغ ماشین
 زده و دوباره معصوم، تنبل، وحشت

 میرا.
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 The New Yorker 
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 :کتانی ای هایی از منظر پارچه یادداشت
 
 
 

 زد و  ام بر در خانه 1۳یک گل جان اف کندی
 ش شلیک کردند،به وسط گردن

 14تایی دور نوکِ هند هایی ده دستهها  گالیل
 اند جمع شده

 ند؛بار می 1۵قطره بر سیالن  قطره
 خوانند. می خودشان را 1۶جرماین کریرِ ،خوراکی ها صدف ده
 

 ام گرفته 1۷های فیلیپین در همین حال، من خارش از لجن
 کپور های ماهی های چشمعمق تا 

 جای رویاهای ی یک کپورها خورده
 اند. آه، شده 1۸بولیوارسیمون 
 ها فاصلههای چهارچوب  محدودیت دستِ آزادی از

 لذیذ خواهد شد.
 جنگ عالی است،

 ،چکد و سوراخ شده محکم میراه 
 زد قهقهه می تمام سال ۷2 19هاور شوپن

 کوتاه در بنگاه رهنییک سر شبی مردی قدو 
 گفت: شهر نیویورک به من می توی

 ! اما من   یدهمسیح خیلی بیشتر از من توجه به خودش د»
 «تر از خودش جلو نرفتم...هم کم

 
 قدر است که ب، فاصله از پنج درجه همانخُ

 قدر است که فاصله از سه درجه همان
 فاصله از یک درجه:
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 John F. Kennedy 
14

 India 
15

 Ceylon 
16

 Germaine Creer 
17

 The Philippines 
18

 Simon Bolivar 
19

 Schopenhauer 



24 

 

 :اند ان مقوی و شیرینش همه
 تویشانی چیزهایی که ما  همه

 یمگیر افتاد
 

 تر از خود خواب هستند ها دقیق خواجه
 

 ،کند شده است، هند مسخرگی میمهر پستی دیوانه 
 

 ماند. میباقی آخرین گل پا دار جهان   مارمولک
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 ی سرگرمی خانه
 
 
 

 ساحل ی بهتوی شب زمستان
 راندم

 کردم به سکوی نمایش سوخته و پایین ریختهو نشستم و نگاه 
 اند مانده بودم که چرا گذاشته

 جوری توی آب ول بماند. همین
 بپرد،خواستم از آب بیرون  می

 بترکد،
 ،محو گردد

 شود؛پاک 
 این سکو دیگر نباید توی این آب نشسته باشد

 شا با مرد مجنون خوابیده درون
 ...20شا ی سرگرمی ی خانه ی سر تا پا سوخته و روده  با دل

 گویم مزخرف است، این چندش را تکه پاره کنید، من که می
 ن سنگ قبر افتاده وسط آب دریا راای
 هایم دورش کنید. چشمز جلوی ا

 
 و بکندهای دیگری پیدا  تواند سرواخ مرد دیوانه می

 شان بخزد.توی
 روی همین سکو که بود مرتبهشت سالم 

 زدم. قدم می
 

  

                                                           
20

 The funhouse دهند.ایدردلدارندوتصویرهارامتفاوتنشانمیهاییمختلفکههرکدامحقهباآینه«شهربازی»درایخانه

اندتاباعثسرگرمیبازدیدکنندگانبشوند.شوندودیگرابزارهاییدرخانهقرارگرفتهجامیهاوراهروهاجابهدیواره
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9 

 دیگریک آکادمی 
 
 
 

 بینی، را می هادهند، آن جوری ادامه می چه
 اند شان نشسته جلوی درهای قدیمی خانه

 های ضخیم و  لکه و لباس های کثیف و پر با کاله
 جایی هم ندارند تا بروند؛ هیچ
 های خمیده، بازوهای افتاده روی کله

 اند. زانوها، منتظر مانده
 بینی، ایستاده می 21ها را جلوی در هیئتیا آن
 شانصدتای ی هفت همه

 یی گاومیش ساکت مثل گله
 کوچک هستند نمازخانهمنتظر باز شدن درهای ورودی 

 روند های زمخت به خواب فرو می ته روی نیمکتجایی که سیخ نشس
 کنند به هم تکیه می

 کشند و  خرناس می
 بافند: رویا می
 مردانی
 بدون 

 هیچی.
 

 توی شهر نیویورک
 جایی با هوایی سردتر

 ی خودشان ها جن زدهآن
 خزند ها می ها زیر رادیاتور ماشین وقت شوند، این مردها بعضی می

 نوشند، و ضد یخ می
 و بعد شوند میبرای چند دقیقه گرم و ممنون 

 میرند. می
 

 تر و  فرهنگی کهن هرچند
 تر وجود دارد؛ هوشمندانه

 دهند و  جا خودشان را کش و قوس میاین
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 The Mission 
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 مانند، منتظر می
 22بلوار  در حالی که در سانست

 24ها و یپیی 2۳ها هیپی
 های پنجاه دالری به پا با پوتین

 کنند. می 2۵سواری مفت
 

 شنوی که هیئت صدای مردی را می در جلوی
 گوید: به دیگری می

 «.برده 2۶جان وین»
 «چی را برده؟»دهد:  دیگری جواب می

 و آخرین ته سیگارش را توی خیابان
 کند. پرت می

 
 فکر کردم این یکی دیگر

 بود. یخوبجوابِ 
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 Sunset Boulvevard 
23

 hippies 
24

 yippies 
25

 hitchhike 
26

 John Wayne 
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 27ریاوک تِ مسابقات زمین یک روز در
 
 
 

 بردن یکی،تا شانس برای  12، 2۸رول فایلِت
 در کننده گیجها راهنماهای این اولین دور مسابقات بود، آن

 و من دومین دور مسابقات را هم شویی مردها داشتند دست
 یکی، شانس برای بردنتا  19، 29بولد کارِجاز دست داده بودم، 

 اش سوارکار همه کدور را مرده رفت چون پسر ۳0کنتاکی الرک
 نیست، و منشانس برای یک هجوم روش خوبی برای سواری دو تا  روی زین ایستاده بود که اصالً

 دالر، چون اگر قرار است 1.10بیف خوردم  یک ساندویچ روست
 و در سومین مسیر  ش هم خوب غذا بخوریا قبلورشکست بشوی باید 

 بهش نزند که ۳2کشنالکرد تا ف د خودش را جمع و جور میبای ۳1گراندبای
 د، ناظرها حدود پانزده دقیق بحث کردنداش افتاده بو اش دنبال همه

 دالر از دست ۵2که بگذارند بازی ادامه پیدا بکند، و آن موقع من قبل از این
 هیچی هم برنده نشده بودم،داده بودم و 

 کرد، و در دور چهارم مسابقات، آبِریون زحمت ارزشی برای خودش پیدا می زندگی به
 رفتم که ۳4پوز سراغ میستی ریاما  ،برد کنم بازی را می فکر می ۳۳باب

 ششم مسیر از دست داد و  دور هشتمِ اش را توی یک چاله در یک شانس
 باب ماهرانه برد و  پا شد. آبریون دیگر هیچی برایش نمانده بود وقتی دوباره سر

 قهوه فنجانی یک پول خرد بود ودالر از دست داده بودم،  ۶۷من آن موقع 
 که احتماالً رسید نظر می ی سابق به فاحشهفروش شبیه یک  دختر قهوه

 و بعد دور پنجم مسابقات بود، کریستی جوری نبود این
 کردم که با سیزده به یک برد و من مقام سوم را داشتم، فکر می ۳۵استار

 و حاال ای را ببرم های مسابقه این ماده توانم نمی ۳۶بولد استریت
 دم که برایمدالر از دست داده بودم و یک هات داگ خری ۷۷

 و بعدش من  از رفته بودپنجاه سنت آب خورد و توی دو تا گ
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 The Oak Tree 
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Filet’s Rule 
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 Bold Courage 
30

 Kentucky Lark 
31

 Grandby 
32

 Factional 
33

 Aberion Bob 
34

 Misty Repose 
35

 Christie’s Star 
36

 Bold Street 
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 برد اما ۷به  ۶که از لحاظ مسافتی  شرط ببندم ۳۷بروک ر دادم تا روی نیربیست دال
 دالر از دست داده بودم و ۶۵ام شده بود، خوب حاال  4تا اسب  ۵توی 

 زد و  ، اما دیگر کسی با من حرف نمیهنوز هم هیچی از آب نگرفته بودم
 دالر گذاشتم روی برد 1۵. من نسی داشتمشا کرد، هنوز ام نمی کسی اذیت

 و 40و سی سی ۳9تا گذاشتم روی برد چاچتاو چارلی ۵و  ۳۸موینگ اکسپرس
 یک ۵به  ۳در  41، مانتاشانسم هشت به یک شده بودحاال 
 واند او را شکست بدهد وبود، من دنبال کسی بودم که بت بازی آشکار برنده

 تا ۵ترسیدم و فقط  تاخت و من از همین می اش را می رفتم. مانتا راه 42سراغ هالیوود گاسیپ
 و من و فقط یک دور مسابقات جلوی رویم بوددالر از دست داده بودم  42بردم، حاال 

 ،44و ده تا روی برد سِدار کراس 4۳تا گذاشتم روی برد وِسپِرال 20
 دالر از دست داده باشم و  ۷2ایان مسابقات یعنی قبل از پ

 دالر هم 12کردم و باید  صاف میام را  بدهیدالر  ۸4باید 
 در بعد از دور هشتم،. حاال بازی شروع شده بود: زدم به جیب میسود 

 ماند. دوستان من، نخورده می ات دست ای نبود، اما حساب بانکی . هیچ چیز گندهبرنده شدم دور نهم
 هایی با اسب. شد میهمین هم ، های مسابقه ها آموزش در زمین از سال یعنی بعد

 های خودت بمانی . تو فقط باید سر برنامهاینجا داریم کلفت بندی پوست اصیل و شرط هاینژاد
 و بگذاری خودشان سراغ تو بیایند. عشق به زن هم همین شکلی است، یا عشق به زندگی. تو باید

 آیم و  روز دوباره به مسابقات می 2یک کم برایش زحمت بکشی. توی یکی یا 
 نوشم توی  بینید که سریع چیزی می را میکنم. آن شب م ک کم بهتر بازی میی

 کِشند. ها به سمت پارکینگ جلو می ی زمین مسابقات در حالی که بازنده کافه
 با من حرف نزنید یا مزاحم من نشوید و من هم

 شوم. قبول؟ نمی تان مزاحم
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 Near Brook 
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 Moving Express 
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 Choctaw Charlie 
40

 C. C. 
41

 Manta 
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11 

 باران
 
 
 

 .ارکستر سمفونیک
 توی رعد و برق

 کنند اجرا می 4۵واگنر درآمدی از پیش دارند با صدای بلند
 کنند شان را زیر درختان ترک می ها صندلی و آدم

 ،دوند فرنگی می و به زیر کاله
 آورند، خندند، مردها ادای خونسردی در می ها می زن

 اندازند، را دور می سیگارهای خیس
 فرنگی جمع و همه زیر کاله نوازند واگنر می

 ها بلند شدند و  ها هم از درخت پرنده یاند. حت شده
 ند و بعد نوبتا هفرنگی آمد شان زیر کاله همه

 است، 4۶ستزلی 2ی  راپسودی اطریشی شماره
 بارد، آها نگاه کن و باران هنوز می

 یک مرد تنها زیر باران
 گردند و برمیشوند.  کند. حضار متوجه حضورش می گوش می
 کند. می ارکستر کار خودش راکنند.  نگاه می

 ،مرد در شب زیر باران نشسته است
 کند. باید یک مشکلی داشته باشد، گوش می
 مگه نه؟

 تا موسیقی گوش است اینجا آمده
  کند!
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 Wagner 
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 The Hungarian Rhapsody #2 by Lizst 
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 های رنگی پرنده
 
 
 

 و ام بودند ی. درب کناربودکلی آپارتمان توی این ساختمان 
 رفتگ را نمی کسی جلوی این ید و هیچکش د و زن جیغ میز کتک میها زن را  شب مردک

 دیدم، و روز بعد زن را می
 کنار راهرو ایستاده با خم توی موهایش و

 ،گوید می ایستاده زیر آفتاباست و زن  های سیاه چپانده اش را توی جوراب کون گنده
 «!روم بیرون نمی اصالً، باشی جاساعت در روز توی این 24اش بزنند،  خدایی گند»
 

 کوچک، 4۷آید، مغرور، یک ماتادور بعد مرد بیرون می
 ،اش بیرون افتاده گیری ش از لباس آفتابا  یک سطل گه خالص، شکم

 بوده،واقعاً همین مرد جذابی بوده، شاید هم  زمانی احتماالً
 گوید: می کایستند و مرد جا می االن هر دو همین

 «. فکر کنم برای شنا بروم»
 رود و  دهد و مرد سراغ استخر می زن جوابی نمی

 زند، آب پر از ماسه شیرجه می ماهی و بی بین آب بی
 ،4۸پروکسیدِ کدئین

 و نوشم قهوه می ،ایستم ی آشپزخانه می و من کنار پنجره
 ...تیره و متعفن را از ذهنم خط بزنم تصویراین کنم تا  سعی می

 آرنج به آرنج مردمان زندگی بکنی توانم ها، نمی ی این بعد از همه
 ها راتایی از آنبدون اینکه بخواهی چند

 هایت داشته باشی. جلوی چشم
 هاشنوند. هر بار که آن هر بار که فالش توالتم را بزنم، آنها می

 .شنوم شان را مییصدا ،روند به تخت می
 

 ی رنگی رود و با دو پرنده زود زن به داخل خانه می
 هازنند. آن هایی هستند. حرف نمی دهدانم چه پرن آید. نمی درون قفس بیرون می

 جنباند و  های پردار خودشان را می نظر دم خورند، به یک کمی تکان می
 کنند. اش همین کارها را می رینند. همه می
 کند. شان می ایستد و نگاه می
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 Matador 
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 The peroxide-codein 
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 ،بیرون افتاده از استخر ،کوچولو ماتادورکوچولو،  ماهی تن آید: یرون میمرد از استخر ب
 .کنان، خیس چسبیده به تن شنای چکه نازیبا، با لباس یسفید یک

 «خانه! ها را ببر توی پرنده»
 «ها هم آفتاب الزم دارند! اما پرنده»
 «خانه! تویها را ببر  پرنده  گفتم،»
 «د!میرن ها می پرنده»

 !«ها را ببر توی خانه پرندهبه من گوش کن، گفتم، »

 های سیاه شلواری ش توی آن جوراب دارد، کون گنده ها را بر میو آن شود زن خم می
 رسد. نظر غمگین می به

 شنوم. . بعد صدایش را میکوبد بهم میمرد در را پشت سرشان 

 بوم!
 کشد زن جیغ می 

 بوم! بوم!  
 کشد زن جیغ می   

 بوم!بعد:  

 کشد. زن جیغ می   
 

 ریزم و به چیز جدیدی فکر یک فنجان دیگر قهوه می
 ها فقط زن را شب معموالً ککنم: مرد می
 را روز و خواهد زنک ک حاال میزد. مرد می

 ،رسد نظر هم مرد نمی . هرچند چندان بهشب کتک بزند
 اما یکی از معدود مردهای توی این حوالی

 است.
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 درصد اکبیری دیگریک ده 
 
 
 

 گفت، می
 با تفسیر درستی

 هایت را خواندم... نوشته
 بعد به جلو خم شد

 اش را بر زمین ریخت. و لیوان شراب
 

 مادر پیرم نعریف کشید، کون این را بگیرید
 باندازیدش بیرون!

 
 کارگزار ادبیگفتم، اما مامان، این 

 من است! با هم یک سیگاری توی
 پالزا کشیدیم! میدان

 
 هامو ماچ کند. جواب داد، خب بهش بگو ممه

 
 )آدم نامتعادل،

 کورکورانه یک دور دیگر شراب
 مان ریخت.( برای همه

 
 گفت، من بیانگرشان بودم،

 سرش را باال گرفته بود، سامرست موآن، بن هِک،
 و توماس چارلی.

 
 طوری که البدی حدس زده باشی بعدش ادامه داد، و همین

 است! ده درصدیان بیرون، بابای اووه، کار من مام
 

 اش رفیق گفت
 فورشافت بوده؟

 
 پرسیدم، مامان؟ 
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 فورشافت کیه؟
 

 سامرست موآن!جواب داد، 
 توی خر!
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 به سرانجام رساندن
 
 
 

 – را نادیده بگیر ی ممکنها احتمال تمامو  ها تمام مفهوم
 – را نادیده بگیر ۵0فائوست شدگیِ لعنترا نادیده بگیر، عنکبوت،  49بتهوون

 :اش برسان برسان، به سرانجام  اش به سرانجامعزیز دلم، فقط 
 ، یک شکم پر از لوبیا،یک کار ،یک خانه

 یکن ها را پرداخت می مالیات
 گایی می

 توانی بگایی و اگر نمی
 کشی. به آغوش می

 کار هم سخت اما خیلی ،پول دربیاور
 نفر دیگردهی تا یک  اش پول می فوق –نکن 

 و –رساند  اش می به سرانجام
 بنوش تا کافی اندازه اما به ،سیگار نکش هم خیلی

 آرام بمان و
 ،ها دور بمان از خیابان

 ،کنات را خوب پاک  کون
 ،کناز یک عالمه هم کاغذ توالت استفاده 

 رینی یا مودبانه نیست تا مردم بدانند که تو می هم رفتار اصالً
 ،بویی شبیه به ریدن بدهی توانی حتی می

 ی کافی اندازه به البته اگر
 نبوده باشی. مراقب

  

                                                           
49

 Beethoven 
50

 Faust 
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 است، مست

 پیر بوکاوسکی

 است مست
 
 
 

 میز چنگ زده بودم به لبه
 م آویخته باالهایبا شکم
 کمربند

 
 های المپ خیره ماندم و به سایه

 جاهایی که دود سیگار از هم 
 بر روی شد باز می
 هالیوود های شمال

 
 هاشان را پایین گذاشته بودند پسرها تفنگ
 شان را باال گرفته بودند لجنیو آبجو سبز 

 
 ام پایین افتادم موقع من از روی نیمکت همان

 و پرزهای موکت را مثل موهای کُس
 بوسیدم می
 

 انگار برای مدتی طوالنیقفل شده 
 قفل خورده بودم.
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 ی شعرخوانی جلسه
 
 
 

 های ظهر وسط
 ای کوچک نزدیک ساحل کلبهدر 

 هوشیار
 هایم جاری است عرق بر دست

 ای از عرق بر روی میز نقطه
 کنم آن را با انگشتم پخش می

 پول خون پول خون
 کنند عاشق این هستم این کارها را با بقیه بکنم خدای من البد فکر می

 خانه اش برای نان است و آبجو و اجاره اما همه
 پول خون

 های بد هستم پر از حس گندبدجوری عصبی 
 افتم افتم دارم می دارم می  مردم بیچاره

 
 شود یک زنی بلند می

 رود بیرون می
 کوبد در را بهم می

 
 یک شعر کثیف

 یک نفری بهم گفته اینجا
 شعرهای کثیف نخوانم

 
 

 االن دیگر خیلی برایش دیر شده.
 

 بیند خوانم، آنها را نمی هایم بعضی از خطوطی که می چشم
 بلند آنها را

  –خوانم  می
 پناه لرزان بی
 گند
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 شنوند صدایم را نمی
 گویم، و می

 اش همین است، کارم من کنار کشیدم، همه
 تمام شده.

 
 و بعد در اتاقم

 اسکاچ و آبجو دارم:
 خون یک جمع.

 
 این بعدش است

 تواند سرنوشتم باشد: می
 های الغر شکمهای پول خرد در تاریکی بر  پنجه کشیدن برای سکه

 شان  هاست از دست با خواندن شعرهایی که مدت
 ام. خسته

 
 و عادت کردم فکر کنم

 رانند ها را می مردهایی که اتوبوس
 کنند ها را تمیز می توالتیا 

 رسانند  ها مردهای دیگر را به قتل می یا در کوچه
 احمق هستند.
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 های الغرباریک قاتل
 
 
 

 بودند چهار تا یارو دم در آمده
 همه صد و هشتاد سانت قد

 پایدند، را می شان و اطراف
 شان، پوندی 210های  با آن بدن

 های الغرباریک، گفتم، قاتل
 بیایید تو،

 دست وارد شدند ها نوشیدنی بهو آن
 –گرفتند  را مردپیرو دور 
 هستی، ها؟ بوکاوسکی ،پس تو

 خواهید؟ های گاییده، چی می قاتل هاه
 نداریم وخُب، ماشین 

 کلوب شبانه برود باید به یک ۵1لی
 توی هالیوود.

 گفتم، بزنید برویم.
 رفتیم سراغ ماشینم

 مان هم مستِ پاتیل بودیم و همه
 های ماشین گفت، یکی عقب

 خوانیم، وقت است شعرهای تو را می خیلی
 ، و من هم گفتم،بوکاوسکی

 نویسم، وقت است که می خیلی
 بچه. ما لی را جلوی کلوب شبانه ول کردیم 

 جو و سیگار بخریم ی کافی آب اندازه و بعد جایی ایستادیم تا به
 را ۵2که بس بود تا استراتوسفور

 جر بدهد.
 ها نشستیم برگشتیم اتاق من و با قاتل

 و نوشیدیم و دود کردیم.
 بخش بود. جورهایی لذت یک

 ،کنم دود مینوشم و  شان بیشتر می فهمیدم از کل
                                                           
51

 Lee 
52

 Stratosphere50اشودتکیلومتریباالیجوزمینشروعمی11گویند.اینحلقهازایدرباالیجِوزمین،بهآنهواکرههممیحلقه

یابد.کیلومترباالتر،امتدادمی
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 مثل دعواها هایی فهمیدم که توی محدوده اما
 دیگر جلوی چمن خانه

 روزگار من یکی گذشته است.
 ها فقط خیلی جوان بودند و  مادرقحبهاین 

 هم گنده.خیلی 
 که غش کردندبعد از آن

 شان یک بالشت و پتو دادم کدامبه هر
 ی سیگارها و مطمئن شدم که همه

 خاموش شده باشند.
 

 گنده بودند فقط سه تا بچهصبح 
 تاشان توی حمام، دودر بندهای خودشان بودند

 آوردند و  باال می
 یک ساعت بعد

 شان رفته بودند. همه
 

 های شعرهای من، خواننده
 توانم بگویم که ازشان نمی

 آید. خوشم نمی
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 خودکشی اهل ای آخرین روزهای بچه
 
 
 

 بینم میحاال خودم را 
 خودکشی گذشت، هایی که بر و شب روزهابعد از آن همه 

 شدم، استراحت استریل بیرون کشیده می های با ویلچر از یکی از آن اتاق
 م(شانس بود چون من مشهور و خوشفقط  )البته،

 –زده  هوش و ماللت وسط پرستار کمآن هم ت
 –ام  ط سیخ روی ویلچر خودم نشستهجا من فقاین

 ام های تاریک پس کله بخش اند و به شیدههایم عقب ک نابینا، چشم تقریباً
 اند خیره مانده

 مرگ... ی ازترحمالتماس به 
 
 «نیست؟ روز دلچسبی ، واقعاًبوکاوسکیآقای »
 
 «آره، آره...  اوه،»
 
 وجود هم ندارم گذرند و من حتی برایشان ها از کنارم می چهب

 شود زنان رد می ی دوست داشتنی قدمهای و زن
 ی داغ گندههای  با آن کون

 داغو تنگ  هایچیز بقیه و سوراخ کون داغ و
 کند تا عشق ورزیده بشود دعا می

 وجود هم و من حتی برایشان
 ندارم...

 
 ، توی این سه روز گذشته،بوکاوسکیآقای »

 «.اولین آفتابی است که داریم
 
 «آره، آره.  اوه،»
 
 جا سیخ روی ویلچر خودم نشستم،این

 ،است  های کاغذ شده این برگهتر از  پریده بدنم رنگ
 هیچ خونی، بی
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 ،بوکاوسکیقماری از کف رفته، من، با مغزی رفته، با 
 رفته...از کف 

 
 «، روزی دوست داشتنی نیست؟بوکاوسکیآقای »
 
 «اوه، آره، آره...»
 

 هایم بیرون شاشم، آب دهان از لب توی پیژامایم می
 پاشد. می
 

 –دوند  ای در کنار هم می ن مدرسهدو پسر جوا
 
 «هی، این یاروی پیر را دیدی؟»
 
 «زند! مسیح، آره، حالم را بهم مییا »
 

 ،همه تهدیدها برای انجام چه کارهایی  بعد از آن
 باالخره یک نفر دیگر خودکشی را برایم

 انجام داد.
 

 مان ای نزدیک کند، یک گل رز از بوته پرستار ویلچر را متوقف می
 کند، می

 دهد. های من جا می آن را توی دست
 

 دانم که این نمی حتی
 ،شا چیست. با این همه خاصیت

 خودمتوانست اَن دماغ  می
 باشد.
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 بنگ بنگ
 
 
 

 گفت اسکلت می
 عضروفی است قطعاً

 داد اش را تاب می داشت پای گچی
 باالی میز من،

 اش همین بود، و همه
 بنگ بنگ،

 به من نگاهی انداخت،
 و این بدن استخوانی خودم بود

 و چیزی که باقی ماند
 من بودم،

 ای بود جا روزنامهو این
 روی میزم رها شده

 و کسی روزنامه را تا زد
 و من تا خوردم،

 من روزنامه بودم
 زیر بازوی یک نفری

 من و برگه
 هایی داشت چشم

 دیدم و من اسکلت را می
 کرد نگاه می

 و درست قبل از بسته شدن در
 مردی را دیدم که تقریباً

 بود، ۵۳شبیه ناپلئون
 بود، ۵4شبیه هیتلر تقریباً

 جنگید، داشت با اسکلت من می
 بعد در بسته شد

 ها پایین رفتیم و ما از پله
 و بیرون رفتیم

                                                           
53

 Napoleon 
54

 Hitler 
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 و من زیر بازوی
 ی چاق بودم یک مرد کوتوله
 دانست که هیچی نمی

 ،و من ازش متنفر شده بود
 بهتفاوت بود نسبت  چون بی

 که چقدر از او متنفر هستم این واقعیت
 طور که تای من را باز کرد همان

 توی مترو
 و من بر پشت پیرزنی

 .، پایین افتادمپخش شدم
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 شدند ام رد می پوش از جلوی پنجره مرد سیاه 5
 
 
 
 شدند ام رد می پوش از جلوی پنجره مرد سیاه ۵

 شنبه بودیک
 رفتند. شان به کلیسا می همه

 
 شدند؛ ام رد می پوش از جلوی پنجره مرد سیاه ۵

 سن داشتند یسال ۶0تا  40بین 
 ش داشتا  کدام لبخند کوچکی روی صورتهر

 مثل یک رطیل.
 

 ها نبود،زنی همراه آن
 همراه من نبود.هم زنی 

 
 کردم می شان نگاه

 –رفتند  تایی راه می طوری که پنج
 ،دو تایی با هم نبودند

 ،زدند با هم حرف نمی
 فقط همین لبخندهای کوچولو بود.

 
 شان در طول هفته هر کدام

 کارهای وحشتناکی کرده بود...
 ش دزیده بود،ا پسرک انباردار را با تیر زده بود، از شریک

 هولناک پاچلفت مردهای کوچولوی دست
 شدند. ام رد می از جلوی پنجره

 
 پوش با مرد سیاه ۵

 لبخندهایی کوچک.
 

 شان شلیک بکنم به توانستم با مسلسل می
 بدون احساسی

 مبتذل.
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 شان را بسوزانم: بدون قطره اشکی همه
 مرگ تمامی این چیزها

 توی فصل بهار.
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 الهامِ شاعر
 
 
 

 یارویی بود که
 یک هزار دالر درآورده بود

 آن هم توی یک روز
 تر نبود از در شهری که بزرگ

 ۵۵اِل پاسو
 هایی که بین  با تاکسی
 های بانوان کلوبها و  دانشگاه

 جهیدند. می
 

 توانی که مردک را سرزنش بکنی، کوفت، نمی
 دالر هم کار کردم، 1۶ای  من برای هفته

 تا 1۶استعفا دادم و یک ماه با همان 
 زندگی کردم.

 
 و بود ش از او تقاضای طالق کرده  زن

 دالر 200ای  هفته
 خواهد. نفقه می

 
 مرد باید مشهور باقی بماند

 جوری همینو 
 زد. حرف می

 
 را هایش من کتاب

 جا همه
 .دیدم می

  

                                                           
55

 El paso 
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 هرکسی
 
 
 

 ترینِ بلوزها را دارم، خدایا من غمگین
 این زنک آمد نشست اینجا و 

 پرسید،
 تو واقعاً چارلز بوکاوسکی

 هستی؟  
 و من گفتم
 فراموشش کن  
 حسِ خوبی ندارم  
 بدجوری غمگینِ غمگینم  
 خواهم میو کل چیزی که   
 گاییدن توست.  

 
 و بلند خندید  
 و فکر کرد دارم  
 کنم خوشمزگی می  
 کردم و اوه من فقط داشتم به باالهای پاهای الغر بلندش به آن بهشت نگاه می  
 دیدم اش را می روده بزرگدیدم و  جیگرش را می  
 دیدم مسیح را آن تو می  
 فولک -جهید برای یک راک باال و پایین می  

 
 زدگی درونم بلند شدند تمام این خطوط قحطی  
 و من از جایم راه افتادم  
 اش زدم و روی کاناپه چنگ  
 اش جر دادم اش را روی صورت لباس  

 
 و اهمیتی ندادم  
  تا ته دنیا تجاوزش کردم  
 یک مرتبه دیگر  
 تا آنجا باشم  
 هرکجایی  
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 واقعی باشم  
 

 آره  
 اش روی کف اتاق شورت  
 افتاده بود  
 رفت و کیرم تو می  
 رفت توش کیرم خدای من کیرم می  

 
 من چارلز هرکسی  
 بودم.  
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 داستان و شعر
 
 
 

 گفت، ببین، این داستان، می کمرد
 دانند که ماجرای من بوده. همه می

 
 گفتم، خدای من، هنوز داری به آن ماجرا

 کنی؟ لگدپرانی می
 بنویسی خواهی داستانی کردم می فکر می

 را عیان بکنی؟ منی  تا چهره

 ات آمده؟ چی سرِ آن داستان
 

 که آن داستان را مجبور نیستی
 !ی من بنویسی درباره

 
 اش بکن، گفتم، فراموش

 مهم نیست. اصالً
 

 ،از جایش جهید و در را بنگی بهم کوفتمرد 
 ی در نشکست شیشه

 ،اما چوب پرده و خود پرده
 .ندپایین افتاد

 
 به پایان برسانم،ای را  کردم تا این نمایش تک پردهسعی 

 و خیال شدم بی
 خواب رفتم. به تخت

 
 تلفن زنگ خورد.

 
 جا آمده بودمگفت، گوش کن، وقتی به آن کمرد

 خواستم که این شکلی رفتار نمی اصالً
 بکنم.
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 گفتم، اوضاع خوب است،
 آرام باش.

 
 دوباره دراز کشیدم تا بخوابم و فکر

 کردم، می
 ی این مردک حاال شاید یک شعر درباره

 بنویسم.
 

 که هیچ راه خروجی نیست، فکر کردم، ظاهراً
 ،شوند ی حقیقت عصبانی می همه همیشه درباره

 کنند شان ادعا می چند همههر
 ها، باوری هم دارند. که به این

 
 خوابیدم و صبح
 شعر را نوشتم.
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 ها و ماه و ستاره

 و جهان:
 
 
 

 –های طوالنی شبانه  روی پیاده
 جور چیزها این

 برای روح
 :هستندوب خ خیلی

 ها دزدانه نگاه انداختن میان پنجره
 دار خسته های خانه تماشای زن

 کنند تا شان را می ی سعی که دارند همه
 شانآبجوی - از - هرهای دیوانهبا شو

 کنار بیایند.
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 هدف بگیردماغ را 
 
 
 

 جلو، توی مادرقحبهبیا ، ۵۶کامفورک
 ات خم شو روی زانوهای خل

 و بعدش من دوباره طوری بزنمت که
 ...ول بشوی
 چی گفتی؟  
 ات رو له کردم؟ های تن گفتی من لوله  

 کشمت! می
 

 شورت را ببرند. ات را خفه کن. مرده گریه
 ات را توی دریا انداختیم خب، ما ماشین خیلی

 و به دخترت هم تجاوز کردیم
 مان را کاری واقعیتممکن  های خواستیم احتمال فقط میاما ما 

 گسترش بدهیم، خفه شو! خودم گفتم که
 هر مردی باید آماده هر چیزی باشد و اگر

 مرد پس اصالً نباشدآماده 
 درخت است،یک برگ  یست بز است کاغذیادداشت است یان

 دانستی عوضی، تو خودت باید سرتاپای این تله را می
 نهاییعشق یعنی رنج 

 پیروزی یعنی شکست نهایی
 بخشش یعنی بردگی نهایی

 هیچ راهی هم به بیرون
 بینی، خودت که نیست... خودت که می

 فهمی؟ می
 

 اش را باال نگهدارد ، کله۵۷هی مایکی
 اش را خرد کنم. ا این لوله دماغخواهم ب می

 دماغ را شورت را ببرند، تقریباَ مرده
 یادم رفته بود!

                                                           
56

 Comfork 
57

 Mickey 



54 

 

 ی زندگی است. هر ثانیهقرتی، مرگ خود 
 های کاغذ مرگ هستند. تو داری جوراب تقویم مرگ است. برگه

 ات مرگ است. های پیراهن پوشی: یعنی مرگ. بستن دگمه می
 کنی؟ دمای هوا شان را حس نمی های نازک ورزشی مرگ هستند. بوی پیراهن

 ها مرگ جمرگ هستند. هوی تخفیفهای  مرگ است. دختر کوچولوها مرگ هستند. کوپن
 هستند. خودت یعنی

 دانستی؟ نمی
 

 ب مایک، سراغ دماغ هم رفتیم.خ خیلی
 پاشی. هایت نه، خیلی خون باال می نه، تخم

 ،شود؟ اوه، آره، قدیم راننده تاکسی هم بوده ش میا  یعنی چی که پس کی وقت
 ۵۸یسونیدان مداش آن هم درست وسط م ما خودش را از وسط تاکسی

 اش را داغان کردیم، به پیردختر اش، ماشین هبیرون کشیدیم، خان
 اش را با گازوئیل اش تجاوز کردیم، خیلی خوشگل بود، زن دوازده ساله
 سوزاندیم.
 نگاه کناین یکی هایش  به چشم

 کند... برای بخشش التماس می
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 من خانه و آقای صاحبخانوم 
 
 
 

 ساله، خانوم به دیوار آشپزخانه ۵۶
 2:2۵تکیه داده بود در 

 صبح
 همان بافتنی همیشگی قرمز

 از بازوهایش
 آویزان بود.

 
 مرد از ورای صورت قرمزش

 گفت
 یک چیزی بپز

 بخورد
 

 سه سال قبل موقع دعوا
 یک درخت را پایین انداختیم

 ککه مچ من را موقع بوسیدن زن بعد از آن
 گرفته بود.

 
 های جو توی لیوانآب 
 لیتری یک 
 نوشیدیم می  
 جوی مزخرفآب 
 توی  
 های یک لیتری لیوان 
 نوشیدیم. می  

 
 زن بلند شد

 و
 شروع کرد به سرخ کردن

 کرد یک چیزی
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 کل شب 
 خواندیم ما آوازهایی می

  19۳9میالدی تا  192۵از آوازهایی 
 میالدی.

 
 های کوتاه حرف زدیم و  ی پیراهن ما درباره
 و  ۵9کادیالک

 ۶0 خواه دولتِ جمهوری
 ی رکود اقتصادی دوره

 ها تالیما
 ها اسب

 ۶1اوکالهاما
 

 زن گفت
 مادر به حرام

 جا.بیا این
 

 به جلو خم شدم مست
 و شروع کردم به

 خوردن.
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 بد یشب
 
 
 

 باند خ های بار هم آدم ساقی
 بال رفته بود و وقتی ساقی سراغ چوب بیس
 مردک کوتولو ایتالیایی با بطری

 اش کوبید توی صورت
 .بلند شد فاحشه ییچندتا جیغ و

 شویی مردان من تازه از دست
 بیرون آمده بودم

 وقتی که دیدم ساقی بار
 شود روی زمین ولو می

 ی سیگار را باز کرد و بعد دیدم جعبه
 اش را بیرون بیاورد، تا اسلحه

 و من چرخی زدم
 و دوباره بیرون رفتم،

 و بعد ایتالیایی
 ضعیف دفاع کرده بود

 چون من صدای شلیک را شنیدم
 موقع که داشتمدرست همان 

 کردم. ام را باز می در ماشین
 

 طول خیابان را پایین راندم
 و وارد خیابان هفتم شرقی شدم

 و هنوز یک بلوک هم جلو نرفته بودم
 که پلیس جلویم را گرفت.قبل از آن

 
 سعی داری کسی را بکشی؟

 هایت پرسید. گفت، چراغ پلیس داشت می
 را روشن بگذار.

 
 و مردک یک پلیس چاق گنده بود

 اش را اش جلوی کاله کرد همه سعی می
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 تر بکشد تر و عقب عقب
 اش. کله پسِدر 
 

 ام را گرفتم و بعد به سمت جریمه
 کردن ۶2مجتمع راندم. بیرون هتل رنو پارک

 و پایین رفتم سراغ
 .۶۳هری

 
 جز یک کله قرمز جا ساکت بود و آرام، بهآن

 از خود تر حتی گنده، گنده
 مردک پلیس.

 
 عسلم ،صدایم زدزن 

 و من دو تا نوشیدنی سفارش دادم.
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 گرازها توی آسمان
 
 
 

 قلمرو الماس و قلمرو
 صلیب و قلمرو عنکبوت و قلمرو

 ،قصاب
 قلمرو تو و من شوند از جدا می
 شوند از قلمرو واقعیتِ کم می

 ریاضیاتی
 قبرهای شوند با آن سنگ چند برابر می

 زیر نور مهتاب
 

 پیش رفتنفقط 
 است از خود تری دار گنده های دل و جرات معجزه
 ی مرگ و زندگی، منظورم این است که دایره

 – فایدگی در برابر بی پیش رفتن
 ،کردن این متفاوت است از زندگی

 کنند، ها پرواز می که مگس بگویی طوری مثالً
 دهد تا متوجه بشویم که قدر روشنایی به ما می ی که مغز آنطور

 مدل قربانی هنرمندانه شدن استزندگی فقط یک 
 ش، زندگیخود  ممکن خودش. در بدترین حالت  آن هم در بهترین حالت

 گرازهایی است وسط آسمان.
 

 های سوزنی قلمرو سنجاقک
 های خردل قلمرو شیشه
 مبتذل شده دیگر های دیوانه و عشقی که قلمرو سگ

 
 قلمرو تو و من

 
 هر سرشب خم بشوی مثل انگشتی خمیده

 یگر راست نخواهد شدکه د
 هر بوسه امیدی است به بازگشت به اولین بوسه،

 اش شده است، هر گاییدن درست شبیه قبلی
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 کوب کرده، میخهر فردی که در برابر محو شدن خودش را 
 گردد، می باز

 ها آشغال هایی هستیم که به سطل های امیدواری ما برده
 اند کشانیده شده

 سالی در کهن
 ای بریزیم. برنامهخواهیم  تازه می

 
 گفتن قلمرو دیدار و ترک

 قلمرو تو و من
 شود وقتی که وارد می اش مرگ درست سر برنامه

 شنبه است و بعدازظهر یک
 درست مثل همیشه

 تر از چیزی است که تر و ساده خیلی راحت
 فکرش را کرده بودیم.
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 شاعرهای سفیدپوست
 
 
 

 زنند های خیلی زود در می صبح شاعرهای سفید معموالً
 زنند زنند و زنگ می طور در می و همین

 زنند زنند و در می زنگ می
 های تو کشیده هستند؛ هرچند کل پرده

 شوی از سر جایت بلند می بدمستآخرسر تو 
 کنی ی این موجود سمج را تصور می قیافه

 ات شده، یک جور شانسی بزرگ نصیب البد یک خوش
 پول،زن یا  –جایزه 

 «خب! خب! خیلی خیلی»زنم،  بعد نعره می
 عریانم را  ی زشت گردم تا بدن گنده دنبال چیزی می
 ها باید اول استفراغ بکنم، وقت بپوشاند. بعضی

 شود تا دوباره باال بیاورم. بعد آب غرغره کنم؛ غرغره باعث می
 –روم  سراغ در میعاقبت  –کنم  اش می فراموش

 «سالم؟»
 «هستی؟ بوکاوسکیتو »
 «. بیا تو.ها»
 

 –کنیم  نشینم و به هم نگاه می می
 –مردی خیلی قوی و جوان 

 – های مد روز جدیدترین لباس
 –رنگارنگ و ابریشمی 

 –صورتی مثل راسو 
 «را نشناختی؟م: » پرسد می
 «نه.»
 اخالق نبودی. از شعرهایم جا آمده بودم. خوشهم این قبالً»

 «ات نیامده بود. خوش
 «ها هست که از شعری خوشم نیاید. دلیلخیلی »
 «ها را امتحان بکن. بیا این»

 شان تر از کاغذهایی هستند که روی دهد. چاپلوس شعرها را به من می
 آویزی دارند و نه اند. نه دست نوشته شده
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 ای. نه صدایی. دیگر جلوترشان را شعله
 خوانم. نمی

 
 اَه، اَه و»گفتم: 

 «اَه.
 
 دوست ها را هم یعنی این»

 «؟نداشتی

 
 «ماند. تبخیر شده میاش  که همهمثل یک ظرف شاش  –جا هیچی نیست این»
 

 شود و دور اتاق گیرد، بلند می میپس مردک کاغذهایش را 
 برای تو ۶4توی مالیبو فاحشه. من چند تا بوکاوسکیببین، »رود:  راه می

 شان را شبیه وقت تا حاال هایی که هیچ فاحشهکنار گذاشتم، 
 «ندیده بودی.

 
 «اوه آره، عزیز دلم؟»پرسیدم: 

 
 «آره، آره.»او جواب داد: 

 
 و بعد از در بیرون

 دوید.
 

 ی او هم درست مثل شعرهایشهای مالیبوی فاحشه
 هرگزبودند: 
 .نیامدند
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 پوست شاعرهای سیاه
 
 
 

 شاعرهای سیاه و
 ،جوان

 آیند:  می سراغ در اتاقم
 «هستی؟ بوکاوسکیتو »
 «بیا تو.آره. »
 
 نشینند و به اتاق ویران و ها میآن

 کنند. به من نگاه می
 

 دهند. می بعد شعرهاشان را به دستم
 خوانم. شعرها را می

 
 و شعرها را پس « نه»گویم:  می
 دهم. می
 
 ات ازشان خوش»

 «نیامده؟
 
 «نه.»
 
 مان توی کارگاه ادبی ۶۵لوری جونز»

 «آمده بود...
 

 ادبیهای  از کارگاه»گفتم: 
 «متنفرم.

 
 ، یک عالمه از این پسرهای۶۶لوری جونز، ری برادبری»

 «گفتند این کارها خوب هستند... گنده... می کله
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 ات را  ا هم فقط کونشعرهای بدی هستند، مرد. آنه»

 «زدند. وازلین می
 
 ی فیلمنامه هم بود. او کل این ایده را ی گنده یک نویسنده»

 .«۶۷های وات نویسندهشروع کرد: کارگاه ادبی 
 
 ات را بینی؟ دارند سوراخ کون نمیاصالً آه، خدایا، خودت یعنی »

 خارانند! تو باید کل شهر را کامل بسوزانی! می
 !«خورد از این کارهایتان حالم بهم می

 
 تو فقط این شعرها را»

 «فهمی... نمی
 
 ها فقط ریتم هستند، پر از فهمم، این می»

 بدیمزگی. تو شعرهای  بی
 «نویسی. می
 
 ببین مادرقحبه، من توی رادیو بودم، شعرهایم را»

 «چاپ کرده! ۶۸تایمز آنجلس لس
 
 «اوه؟»
 
 ب، تو از این کارهاخ»

 «کردی؟
 
 «نه.»
 
 را کهکارهای م تهمادرقحبه، هنوز تا  ،خب خیلی»

 «ندیدی!
 

 فایده است به شما بگویم که من  فکر کنم که ندیدم. و بی
 ،نیستمها  ضد سیاه
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 چون
 یک جورهایی

 دیگر فقط حال بهم زن شدهکل ماجرا 
 است.
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 میلیونرها
 
 
 

 شماها
 دصورت نداری
 دصورت نداری

 توانید نمی و ابداً اصالً
 –به هیچی هم بخندید 

 بگویم انبهت یدبگذار
 های زیر پل های عوضی توی اتاقک من با کودن

 نشستیم به نوشیدن
 دارندهای بهتری  که دلیل

 هاشان هنوز یک کم روشنایی دارد شمچ که
 که صداشان هنوز کمی احساسات دارد،

 آمد و وقتی هم صبح می
 ،اما مریض نبودیم ،مان بد بود ما حال

 خورده نبودیم، اما فریب ،فقیر بودیم
 افتادیم و اواخر بعدازظهر هامان دراز می و توی تخت

 درست ،شدیم بلند می
 مثل میلیونرها.
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 شعر
 
 
 

 ریخت از گرمای ، عرق میی اتوبوس باز بود نیش راننده
 ی کناری پنجره

 – راننده هیچ شانسی نداشت
 اش بود، با خورشیدی غیرممکن جلوی چشم ۶9فقط هالیوود بلوار

 ی کاری غیرممکن، و برنامه
 ها هستند که هیچ شانسی ندارند.  خیلی

 فهمیدم که شانس خیلی کمی برای هر کدام از
 کند، مان نمی کند یا شغل ثابت حفظ مان نمی شعر حفظماها هست. 

 شغل خوبی باشد یاخواهد  میحاال 
 شغل بدی باشد.خواهد  می

 ،چسبیم و تا وقتی از دست برود اش می کوچک ما به یک تکه
 ایم. دیگر فقط به همان چنگ زده

 هایی که هست و  ها، تعطیالت ، شروع رقصها ی ناقوسها حلقه
 ...هایی که هست جشن
 ی بدمان خیانت کنیم...رویاها کنیم به میسعی 
 ای و بعد که سراغ هر مردی رفته فاحشهتوِ   شعر،

 ای... او را هم رها ساخته
 ی اتوبوس هالیوود بلوار را دارد راننده

 اش را روی من ام که ران مرده من کنار خانوم چاقی نشسته
 انداخته.

 پشت هر گوش راننده نوار باریکی از عرق 
 کشد تا عرق را با دست خجالت میجاری شده. 

 تمیز کند.
 شان خوانند یا از پنجره یا چیزی می ندنگر مردم به جلو می

 اند.  به بیرون خیره مانده
 غلتد نوار باریک عرق می
 غلتد در پشت گوش می

 آید، بعد از گردن پایین می
 بعد محو
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 .است شده
 زند، میی اتوبوس داد  ، راننده۷0خیابان واین

 جا خیابان وایناین
 است.

 آوری هم گفت. هم گفت. چه چیز حیرت یآخرسر یک چیز درست
 در خیابان واین پیاده شدم. نوشیدنی الزم داشتم یا چیزی برای

 خوردن. دیگر هیچ اهمیتی به اتوبوس
 برای انتشار دادم. این شعری رد شده نمی

 است. دیگر نیازی هم به آن ندارم.
 یشتری خواهند بود.های ب اتوبوس

 
 فکر کردم برای شروع یک چیزی بخورم و در کنارش

 چیزی هم بنوشم.
 

 در تاریکی به راه افتادم و وارد تاریکی شدم و 
 نشستم و 

 منتظر ماندم.
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 نقاش
 
 
 

 روی ایوان کنارم آمده بود
 ش ا با یک جور نیش غیرعادی توی صورت

 جا ایستاده بودیمو همان
 نوشیدیم. میشراب 

 ش را دور چیزی پیچیده بود،نقاش کت
 –بعد کت را کنار زد 

 کاله پلیس بود
 هایش. به همراه کل نشان

 «بیست دالر برای این بهم بده.»گفت: 
 دار کاله لبه خفه شو،»گفتم: 
 «؟خورد ها به چه دردم می پلیس
 «پس ده دالر.»گفت: 

 «پلیس را کشتی؟»
 «دالر... ۵»
 هزارتایی آمد که در نمایشگاه  چی سر آن شش»

 «ات در آورده بودی؟ ماه پیش
 اش را توی یک بار نوشیدم. اش را نوشیدم. همه همه»

 «ش هم نرسید.و به من یک آبجوی»گفتم: 
 «دالر... 2»
 «پلیس را کشتی؟»
 ...«دورش را گرفتیم، یک کمی هم مشت و لگد بهش پراندیم»
 «خواهم. نمیاش را  دیگر این کلهها.  جربزه بی»
 «سنت برای خریدن یک بطری کم داریم... 1۸مرد، ما »
 

 سنت به نقاش دادم ۳۵من 
 او را هایم انگشت نوک و بعد زنجیر پشت در را محکم انداختم، با

 کند، بیرون راندم. با مادرش زندگی می
 د،ز کتک میدخترش را  مرتب دوست

 کشد. هرچند های خوبی نمی هم نقاشی و اصالً
 های منفور کردم که خیلی از شخصیتفرض 
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 شان را به جاودانگی اند راه توانسته
 باز بکنند.

 
 کنم. من که دارم روی جاودانگی خودم کار می
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 مفتش
 
 
 

 خوانم می ۷1توی وان حمام دارم سلین

 72سفر به انتهای شب
 خورد تلفن زنگ می

 شوم و بلند می
 پیچم.  ای دور خودم می حوله

 پشت خط است ۷۳اسمارت سِتیارویی از 
 پرسد ام می در مورد صندوق پستی خانه

 ام چگونه که زندگیو این
 گذرد. می

 گفتم نه چیزی توی صندوق پستی مانده
 و نه چیزی توی زندگی.

 دارم جواب سر باالمردک فکر 
 دهم. خودم هم امیدوارم می

 فقط همین باشد.
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 دوستم ویلیام
 
 
 

 شانسی است: آدم خوش ۷4ویلیام دوستم
 اش بدهد هیچ تخیلی ندارد تا شکنجه

 
 اولین شغل خودش را حفظ کرده

 اولین زن خودش را حفظ کرده
 

 مایل رانندگی کند هزار ۵0توانید با یک ماشین  می
 و یک ترمز هم نبرد

 
 رقصد مثل یک قو می
 های تهی ممکن را دارد و زیباترین چشم

 های اِل پاسو این طرف
 

 مثل یک بهشت است اش باغ
 هایش همیشه محکم و نو هستند های کفش پاشنه

 دهد و محکم دست می
 

 ها عاشق او هستند آدم
 

 وقتی دوست من ویلیام بمیرد
 خواهد بودنمرگی ناشی از جنون یا سرطان  قطعاً

 
 شود زنان درست از کنار شیطان رد می قدم

 گذارد و به بهشت پا می
 

 هید دیدامشب او را توی مهمانی خوا
 زند و خند می نیش

 دست گرفته مارتینی به
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 سعادتمند و خجسته
 شویی همان وقتی که یارویی توی دست

  .گاید اش را می زن
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 تا شعر 300
 
 
 

 ،گفت ببین مردک می
 من توی دو ماه سیصد تا 

 شعر نوشتم،
 را به من داد و  یشی شعرها و کپه

 فکر کردم
 .اوو اوو

 زنان رد شد و  دختری جوان قدم
 مردک یک بشقاب ذرت و گوشت وبرای 
 آوردهویج 

 ای در کلبه
 کنار ساحل بودیم

 و دریا موج گرفته بود
 های سفید را ورق و من صفحه

 زدم. می
 مردک گفت نوشیدم و 

 نوشتم
 و دخترک جوان گفت

 چیز دیگری هم الزم دارید
 تان  که برای
 بیاورم؟

 بودم و من فقیر مردک ثروتمند بود
 خورد و دریا موج می

 های سفید را ورق و من صفحه
 زدم. می

 پرسید،
 کنی؟ تو چی فکر می
 و من هم گفتم

 ب، بعضی ازخُ
 ها... این

 ام را تمام اما حرف
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 نکردم.
 بعد برای قدم زدن بیرون

 ها تا جایی رفتم که رفتم. روی ماسه
 کردم و میها خیس بودند و به آب نگاه  ماسه

 ماه به
 و و بعد برگشتم

 کردم روی چوبی رفتم و فکر می زنان تا پیاده قدم
 .اوو اوو
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 وزنه برداری در ساعت دو صبح
 
 
 

 کنند کوییرها از این کارها می
 دیگر داری کهیا این

 ترسی؟ از مرگ می
 ،شانههای  ، عضلهبازوهای  ، عضلهشکمهایی  عضله

 خواهی با این همه عضله چه کار بکنی؟ می
 کنند و  ها را جذب خودشان می ها خانوم خب، عضله

 –دارند  میقلدرها را توی ساحل دور نگه 
 بخ

 که
 چی؟

 اش را دارد؟ ارزش
 را ۷۵اش را دارد که مجموعه آثار بالزاک ارزش

 داشته باشی؟
 ای در اسپانیا یا یک تعطیالت سه هفته

 داشته باشی؟
 یا، این هم یک جور دیگر

 رنج بردن است؟
 دادند تا این کار را انجام بدهی، به تو پول میاگر 

 شدی. ازش متنفر می
 بازی کند، اگر به مردی پول بدهند تا عشق

 شود. ازش متنفر می
 

 هنوز هم، آدم الزم است تا
 –ورزش بکند 

 این بازی مکتوب شده:
 فقط مغر و روح

 اند. بیرون ورزش مانده
 ات را و ورزش تمام کنغر زدن را 

 کن.شروع 
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 ی مردم وقتی بقیه
 ،اند خوابیده

 کند تو داری کوهی را بلند می
 هایی از شعر با رودخانه

 بارند. که ازش پایین می
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 واقعیت
 
 
 

 آلود من مشهور خون کوچولو وهای  آرنج
 ی من )مشخصاً( و خورده های گرهزانو

 هایم تخم حتی
 پشمالو و به هدر رفته.
 ها گذشتن ساختمان زدن و از کنار این عصرهای آبی قدم

 هایی که خوانند بر فصل دعا می ییزیبابه جایی که جهودها 
 دانم هیچی ازشان نمی

 را تنها رها خواهند ساختو م
 روند ام باال می هایی که از بدن مرده ها و مورچه با سوسک

 در جاهایی که
 تر از آنی هستند خیلی واقعی

 تا لمس بشوند.
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 زلزله
 
 
 

 –ی معنای تراژدی ندارند  درباره هیچ نظریها  آمریکایی
 ها ها را مثل میمونتواند آن ریشتری می ۶.۵کوچولوی  ی یک زلزله

 –به جیغ و داد بیاندازد 
 –ه شکسته باشد یک تکه ظرف چینی ک

 –که شکست خورده باشد  ۷۶ت ملی نجاتماموری
 

 ساعت شش صبح
 اند هاشان نشسته ها توی ماشینآن
 –زنند  اش دور و اطراف چرخ می مهه

 خواهند به کجا بروند؟ می
 

 ا راکنسروی آنه های قوطی وچولو زندگییک هیجان ک
 در هم شکسته است

 
 غریبه در کنار غریبه نشسته

 کنند از ترس نامفهوم خودشان وراجی می
 ترس پریشان کننده

 آور... ترس خنده
 

 ،هایم هایم، سقف عزیز دلم، کوزه
 ام بانکیحساب 

 
 اند شان داده فقط یک کم قلقلک

 با یک پر
 اش را ندارند... ها تحملو آن
 

 فرض کنید شهرشان را بمباران بکنند
 کنند طور که شهرهای دیگران را بمباران می همان

 الف گنده-نه با یک بمب
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 ای های معمولی خوشه فقط با یکی از این بمب
 هر روز بعد از روز قبل،

 هر روز،
 طوری که توی دیگر شهرهای دنیا اندرست هم
 افتد اتفاق می

 کنند؟ بعد چه می
 

 توانست امروز شما را ببیند ی دنیا می اگر بقیه
 آورد شان خورشید را به زانو در می خنده

 افتدند ها از توی زمین بیرون می گل و حتی
 ۷۷های بولداگ درست مثل سگ

 بهش تعلق دارید کنند که واقعاً و شما را تا جایی دنبال می
 حاال هر جایی که باشد،

 جا کجاست،دهد که آن و کی اهمیت می
 جاشود از همین فقط تا جایی که می

 دورتر باشد.
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 78زندگی خوب در فرودگاه اوهیر
 
 
 

 در فرودگاه  انتظار سه ساعت
 ها ی قاتل ، احاطه شده۷9شیکاگو

 کنم میزی خالی پیدا می
 خواهم و اسکاچ و آب می

 نشینند چهار تا واعظ میوقتی 
 اش ها خیره به روزنامهنگرند، یکی از آن من میو به طرف 

 کرده، دویده سمت دیوار، مستجا یارویی گوید، این می
 آدمی را کشته، چهار نفر را مجروح کرده.

 دیگری گفت، اگر جای او بودم،
 کشتم. خودم را می

 جوی گنده سفارش دادمیک آب
 ی خودم. نوشته یو نشستم به خواندن رمان

 جا را ببین،اش گفت، این زنامهیکی از باالی رو
 دو تا یارو بوده،  جا بوده، نه،یارویی این

 اند واگن حمل لیکور را خالی بکنند، سعی کرده
 کرده. حتی اند فقط نوشیدنی حمل می اند که نفهمیده قدر احمق بوده آن

 اند و  مهر واگن را هم نشکسته بودند. راننده را جایی بسته
 اند. راننده بوق ماشین را زده و  بعد برای خوردن قهوه متوقف شده

 اند و  ها رفته یک ماشین پلیس ایستاده و داستان تمام شده. پلیس
 اند.  دو تا یارو را گرفته

 اند، شان گفت، عجب یاروهایی احمقی بوده دیگری
 آمد. ین سرشان میباید هم

 یکی دیگرشان به گارسون گفت، ببین عزیزم،
 خواهیم، خواهیم چیزی بنوشیم، ما نوشیدنی نمی نمی

 شما را جایی ندیدم؟ که من قبالًبریم، و این چهار تا قهوه لذت میاز  اما واقعاً
 هه هه هه؟

 جوی دیگر برایمبه گارسون گفتم، یک آب
 جایی شما را در هیچهم  نوشم و قبالً بیاورید. من می
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 جون با چهار تا فنجان قهوه و یک آبندیدم. گارسو
 خودم  شسته بودم به خواندن رمانی نوشتهبرگشت، و من ن

 و چهار تا واعظ آن طرف نشسته بودند
 ، هاشان با قاشق به هم زدن قهوه

 کلینگ کلینگ کلینگ،
 کردم، این رمان بد نشده، و من فکر می

 ام هم رمان بدی نشده، اما رمان بعدی این اصالً
 ام را بلند کردم و تا ته نوشیدم، جوی قبلیخواهد شد و آباز این بهتر 

 جوی جدید را نوشیدم و  و بعد کمی از آب
 کلینگ کلینگ کلینگ

 خوردند، ها می جوری به فنجان ها همین قاشق
 ها سرفه کرد و  و یکی از واعظ

 همه غمگین بودند به جز 
 من.
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 بازها گلف
 
 
 

 کردم های پارک رانندگی می وسط
 هایی شدم متوجه مردها و زن

 کردند گلف بازی می
 بندی شده، های قسمت ی چمن باالی محوطه

 هم سن و سال من بودند،
 هاشان چاق شده بود، اما بدن

 و موهاشان خاکستری شده بود،
 هاشان خرد و داغان شده بود، و صورت

 خودم باقی مانده بودم،و من مبهوت صورت 
 های قرمز، زده، و حسود مثل مورچه وحشت

 کرد، ی فروشگاه نگاهم می به من از آینه
 هایش دیوانه بودند دیوانه بودند دیوانه بودند و چشم

 ام ادامه دادم و شروع کردم به آواز خواندن به رانندگی
 آوردم صداهایی در می

 از یک سرود جنگی
 بودو خورشید سر جای خودش 

 شناسم، گفت، خب، من که تو را می و خورشید می
 و فرمان ماشین شوخی داشت،

 زد، و داشبورد داشت قهقهه می
 داند بینی، کل آسمان هم می می

 گویم که من در مورد هیچی دروغ نمی
 های خودش را دارد مرگ هم خروجی حتی

 مثل یک تئاتر تاریک شده.
 جلوی تابلوی توقف ایستادم و 

 گرفت ها و مردم و شهر را در بر می درخت ،طور که آتش همانو 
 دانستم که جایی برای رفتن هست می

 و راهی برای پیش رفتن هست
 وقت هم الزم نیست تا چیزی را و هیچ

 از دست بدهی.
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II 

 عنکبوت روی دیوار:

 اش قدر طول چرا این

 دهی؟ می
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 مقلد مرغِ
 
 
 

 مقلد کل تابستان مرغِ
 افتاده بودگربه  دنبال

 آورد ادایش را در می
 آورد ادا در می
 آورد ادا در می
 رفت، زد و غره می نیش می

 خزید ای ایوان می های گهواره گربه زیر صندلی
 درخشید اش از آن زیرها می دم

 گفت مقلد می مرغو چیزهایی عصبانی به 
 فهمیدم. نمی که من کالً

 
 داشت میهایش را بر دیروز گربه آرام باالهای خیابان گام

 اش بود، مقلد زنده توی دهن مرغِو 
 های شکسته، هایی با آن پرهای زیبا و نقش زنان، بال بال  بال

 پرهایش مثل پاهای زن از هم باز شده بودند،
 آورد، و پرنده دیگر ادا در نمی

 خواند، کرد، دعا می می التماس
 اما گربه

 داشت ها خرامان گام بر می که میان قرن
 داد. نمی به او نشانای  توجه اصالً

 
 دیدم که پرنده به دهان

 زیر ماشینی زرد خرید
 تا در جایی دیگر با هم چانه بزنند.

 
 تابستان تمام شده بود.
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 هاه هاه هاه هاه هاه، ها ها
 
 
 

 با پاهای میمونی
 کوچولو و آبی

 دارد سمت تو گام بر می به
 پاشند ها از هم فرو می که پشت سرت ساختمان همین

 جوند و هواپیماها آسمان آبی را می
 ی قوری است، محشر مثل دسته

 جا است، همین
 دانی خودت هم می

 اندازی می داری یخ توی چای
 کنی، داری ازدواج می

 شوی، به دیدن دار می داری بچه
 روی، ات می پزشک دندان
 زنی ها جیغ نمی شب

 خواهد، میزدن جیغ  ات هرچند دل
 شماری، تا ده می

 ،ورزی می ات عشق به زن
 جا نباشدات آن یا اگر زن

 جا نباشدکسی آن یعنی اگر هیچ
 ،شماری خب تا بیست می

 روی، شوی و به آشپزخانه می بلند میاز جایب 
 ای داشته باشی، یعنی اگر آشپزخانه

 نشینی به عرق ریختن جا میو آن
 صبحدر این در ساعت سه صبح. 

 با پاهای میمونی
 کوچولو و آبی

 دارد. سمت تو گام بر می به
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 رسد نظر می چسب و دنیا که خوب به یک روز دل
 
 
 

 شیر روز یک
 دش وارد 

 دبازو را چنگ ز
 درست از باالی آرنج
 بازوی قدیمی خودم

 انداخت می هایش را بازوی چروکیده خودم که مرتب تاس
 و

 کشم نعره می
 خودم  خواب اتاقتوی 
 فهمم نمیهیچی را  و کالً

 و شیر خیلی برایم
 خواهد بود، قوی
 –شوند  ها وارد اتاق می و آدم

 خودت، حرامزادهدختر، پسر  یک همسر، یک دوست
 های خیابان ای از پایین غریبه
 و یک
 دکتر

 و
 هاآن

 کنند تماشا می
 اشیر هنوز هم اهمیتی به حضور آنه و

 دهد، نمی
 بازوی من دیگر رفتهو بعد 

 گذارد ی من می اش را روی سینه طبی و دکتر گوشی
 خواهد سرفه بکنم و بعد و می

 گوید رو به بقیه کرده و می
 شانسی هست 
 اش اما فکر نکنم که حریف 
 شوک و خونی که از دست –بشود  
 داده. 
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 دانستم، ، خودم هم این را میبه جهنم

 و حاال شیر بازی دیگرم را گرفته
 کنم شیر را به زانو در بیاورم سعی می

 اندازد اش نقاشی روی دیوار را می دم
 بادی هلندی و یک  تصویری از آسیاب

 دریاچه
 

 چسبی است روز دل
 رسد نظر می دنیا خوب به

 خواهد دلم می
 یا بخوابم بروم گیری ماهیبه شنا بروم یا  برای

 زیر یک درخت
 اما شیر که رهایم

 کند نمی
 

 بعد
 دیگرم را هم بازوی
 خورده

 
 اند به هایم زانو زده فامیل

 دعا خواندن
 شان البته به جز همه
 دکتر

 
 زند ام چنگ می شیر به سینه

 خواهد به قلبم برسد می
 خواهم برایم سیگاری روشن بکند از دکتر می

 کند و همین کار را می
 

 بعد کشیش وارد اتاق
 شود می
 

 اهمیتیهم به حضور کشیش  شیر
 دهد نمی
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 ی شیر جایی چیزی شنیده بودم درباره

 ها کند وقت کند یا بعضی ها سریع عمل می وقت که بعضی
 کند عمل می

 
 دهد ها را ترجیح می سال کهن دانستم که عموماً می

 یا مردهای جوان یا ها حتی نوزادها را وقت هرچند بعضی
 جود های جوان را می زن
 

 نعره کشیدم، 
 نجاتم بده!خدای بزرگ! نجاتم بده! 

 
 های دوروبرم حرکتی اما آدم

 کنند نمی
 گذارند شیر من را می

 بجود
 کند که من هایی را زمزمه می کشیش طلسم

 فهمم هیچی ازشان نمی
 دکتر به من پشت کرده و به بیرون پنجره

 نگرد می
 

 ماه جوالی است
 با بوی کره توی هوا

 شوم به و من خیلی تند و سریع تبدیل می
 گذشته ی ازیادبود مثل چیزی
 هایم  طور که جلوی چشم همان

 بینم، کبوتری، کرکسی و خوار می ای گوشت بینم، پرنده دهانی می
 ای فرشته

 سوزند می
 

 جود را می شیر قلبم
 کشد ام می ای روی کله و دکتر مالفه

 و هنوز اوایل صبح
 است
 حرکت های نجیب بی و آدم
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 اند کنار تخت من ایستاده
 اند هایی بد به خواب فرو رفته ا نفسها ببیشتر آن

 بازی ها مرتب عشقو خیلی کم از آن
 کنند می

 ها هنوز همو بیشتر آن
 از من
 آید. شان نمی خوش

  



91 

 

45 

 فضای تهی
 
 
 

 کوفته های آفتاب زن
 مردهاشان یهمراه بی

 ؛۸0سانتا مونیکا  در دوشنبه
 کنند یا در زندان هستند یا مردها کار می

 اند؛ خل شده
 دختر شناور در لباس پالستیکییک 

 در انتظار مانده...
 اند ها سر درآورده های صخره ها از گوشه خانه
 اند. سمت دریا سر خم کرده و به
 ها خالی هستند کافه

 خالی هستند؛ خوری های خرچنگ رستوران
 گویند زمانه رکود است، می
 گویند روزگار خوب دیگر تمام شده است، می

 کار بگذاری بین یک مرد بی توانی فرق دیگر نمی
 و یک هنرمند،

 اند شان شبیه به هم شده همه
 اند، ها همه یکی شده و زن

 فقط یک ذره بیشتر پریشان و ناامید.
 

 مانیم ها می ما در کمپ هیپی
 ...۸1توی توپانگا کانیون

 ولی صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید؛
 ی ساحل ی کانیون و کل محدوده کل محدوده

 ماندهتوجه  بی
 فایده مانده بی

 خواهد. میهمین که مردم تهی،  اتاقگویند،  می

 
 ها آتشی ندارند هیزم
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 دریا کثیف شده
 ها خشک هستند تپه

 معبدها ناقوسی ندارند
 خوابی نمانده برای عشق تخت

 
 کوفته بدون هیچ مردی های آفتاب زن
 

 یک قایق بادبان
 

 زندگی غرق شده.
  



93 

 

46 

 و نیم ساعت... 3:16
 
 
 

 باشم اینجا قرار بوده شاعر بزرگی
 و توی این بعدازظهری خوابم گرفته

 جا به حقیقت مرگ آگاه هستم مثل گاومیشی گندهاین
 دود جلو می گرفته و سمت من هدفکه 

 و توی این بعدازظهری خوابم گرفته
 جنگد میبوکس در حلقه ها آگاه هستم و مردهایی که  جا به حقیقت جنگاین

 های خوب آگاه هستم حقیقت غذای خوب و شراب خوب و زنجا به و این
 و توی این بعدازظهری خوابم گرفته

 ها آگاه هستم من به عشق زن
 و توی این بعدازظهری خوابم گرفته،

 غلتم تابد می سمت آفتابی که از پشت پرده می به
 اند های تابستانی کجا مانده ام مگس مانده

 رسد، خاطرم می به ۸2آلود همینگوی خون مرگ عمیقاً
 و توی این بعدازظهری خوابم گرفته.

 
 آلود نباشم رسد که توی بعدازظهرش خواب یک روزی می
 ها را بجوشاند فشان رسد که شعری بنویسم تا آتش یک روزی می

 های آن بیرون بر فراز تپه
 اما همین حال توی این بعدازظهری خوابم گرفته

 «ساعت چند شده؟، بوکاوسکی»نفری از من پرسید،  و یک
 «دقیقه و نیم ساعت. ۳:1۶: »و جواب دادم

 فایده دارم، انگیز، احساسی بی ، احساسی نفرتوجدان دارم بدجوری عذاب
 کنم آمیز دارم، حس می احساسی جنون

 توی این بعدازظهری خوابم گرفته،
 ،خیلی هم خبخب،  کنند، خیلی لیساها را بمباران میها کآن

 ،خیلی هم خباند، خیلی خب،  ها شده ها توی پارک سوار پونی بچه
 اند، ها لبریز از هزارها کتاب دانش شده خانه کتاب

 اند آرام گرفتهای در همین نزدیکی  ای توی رادیویی های برجسته موسیقی
 و من توی این بعدازظهری خوابم گرفته،
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 گوید گوری درون خودم دارم که به من می
 بقیه این کارها را بکنند، بگذار بقیه ببرند، اَه، بگذار

 بگذار من بخوابم،
  خرد در تاریکی قرار گرفته

 ،کشد پیش می  سمت روشنایی وها بهمثل جار
 اند های تابستانی رفته روم که مگس جایی میمن به همان

 حاال سعی کنید مرا گیر بیاورید.
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 صحرایی موش
 
 
 

 و نیمی خودم، با یک مشت محکم، در شانزده سال
 پخش زمین کردمپدرم را 

 های بد را روی زمین پرت کرده بودم، خورده با نفس یک عوضی ظالم آفتاب
 و چند وقتی به خانه نرفتم، فقط هر از چند گاهی

 کردم یک دالری از مامان سعی می
 عزیز دلم بگیرم.

 
 کوفتی ۸4بود و یک وین ۸۳س آنجلسدر ل 19۳۷سال 

 واقعی شده بود.
 

 گشتم تر ول می با یاروهای مسنمن 
 ها ماجرا همیشه یک چیز بود:اما برای آن
 های عمیق و هراسیده از هوایی سنگین فرو ببرند ها نفس بیشتر وقت

 هایی را تیغ بزنند که پول چندانی بنزین و پمپ
 تر بین ما بود که شانس نداشتند، و چند تا خوش

 کرد در پیک پسرهای پاره وقت کار می
 .۸۵یونیون وسترین

 
 –شان را نداده بودیم  پول اجاره خوابیدیم که ای می های اجاره ما توی اتاق

 نوشیدیم و شراب می ۸۶و ایل
 کشیدههایی پایین  با پرده

 ماندیم خیلی ساکت خیلی ساکت می
 کردیم ای کل ساختمان را بیدار می و بعد یک دفعه

 زنی با یک دعوای مشت
 شکستیم ها را می ها و المپ صندلیشکستیم و  ها را می شیشه

 دودیدیم پایین می ها از پله  انو بعد دو
 سر برسدکه پلیس درست قبل از آن
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 شدند شان سرباز جنگ می در آینده هابعضی از ما
 زده  های خالی قحطی ها و کوچه ولی حاال توی خیابان

 دویدند آنجلس می  لس
 ی ما و همه

 شدیم آخرشب دور هم جمع می
 ۸۷اتاق پیتتوی 

 جا کپهما همان  عب جای کوچک زیر پلکان،یک مک
 شدیم می

 ها بدون حضور زن
 بدون کشیدن سیگارها

 بدون هیچی برای نوشیدن،
 های زیاد دارها انتخاب در همان زمانی که پول

 هاکشیدند و دخترهای جوان به آن می خودشان را یدک
 دادند،  ای را می هر اجازه

 شدیم شان فقط رد می وقتی از جلوی پنجرهبعضی دخترها بودند که 
 انداختند. های ما تف می به سایه

 
 یک وین کوفتی
 واقعی شده بود.

 
 سه تا از ما که زیر پلکان چپیده بودیم

 در جنگ جهانی دوم کشته شدند.
 

 یکی از ما االن مدیر یک شرکت تولید
 است. خواب تختابر 
 

 من؟ االن سی سال دارم،
 شده از قبل تر برابر گندهشهر چهار یا پنج 

 اما درست به همان اندازه فاسد است
 من  و دخترها هنوز هم به سایه

 جنگ جدیدی را به دلیل جدیدی راهاندازند،  تف می
 توانم شغلی پیدا بکنم زحمت می اندازند، و االن به می

 کردم: هایی که آن زمان هم کار پیدا نمی به همان دلیل
 توانم هیچ کاری را نمیدانم،  من هیچی نمی
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 انجام بدهم.
 

 شب در اتاق من را سکس؟ خب، فقط پیرترها بعد از نیمه
 بینند و ها نور اتاق را میتوانم بخوابم و آن زنند. نمی می

 شوند. می کنجکاو
 

 خواهند، ها را نمیپیرترها. شوهرهاشان دیگر آن
 خوبی کافی پاهای  ها به اندازهاند، و اگر آن هاشان رفته بچه
 اند( مانده باقی م بدهند )پاهایی که تا االننشان

 روم. خواب می باهاشان به تخت
 

 کنم آورند و من سیگارهاشان را دود می های پیر برایم عشق می خب زن
 و خودشان
 زنند حرف می
 زنند حرف می
 زنند حرف می

 رویم و  خواب می و بعد دوباره به تخت

 آورم عشق می شان برایمن 

 کنند و  ها احساس خوبی پیدا میو آن
 زنند حرف می

 که خورشید باال  تا وقتی
 آمده باشد، بعد ما

 خوابیم. می
 

 کوفتی ۸۸یک پاریس
 واقعی شده.
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 گرم
 
 
 

 تابستان بود تقریباً هنوز در اتاق زیرشیروانی بیدار مانده بودم و
 و نشسته بودم به نوشیدن شراب

 کشیدند و ای که رنج می آتشی شده و تماشای کبوترهای
 گاییدند میهمدیگر روی سقف داغ 

 کردم و  و به صداهای رادیوی خودم گوش می
 نوشیدم شراب می

 ریختم جا لخت نشستم و عرق میو همان
 گشتم نگاری بر می کاش دوباره به کالس روزنامه کردم ای و آرزو می

 جایی که همه نابغه بودند.
 

 خاطر عدم پرداخت اجاره بیرون انداختند وقتی که مرا به حتی
 هم هوا گرم بود و من برای عضویت گروهی امضا دادم که

 شد و  ها باز نمی پنجره –کشاند  سمت غرب می آهن را به راه
 ها صد سال بود از غبار کنار ماشین ها و گوشه صندلی

 ما قوطی بازکن ندادندا ،های کنسرو غذا دادند لبریز شده بود. به ما قوطی
 کردیم و ها باز می کنار صندلی ها را با گوشه و ما قوطی

 خوردیم خام می ۸9غذاهای ریز خام و لوبیای لیما
 داد موم شمع میی  آب مزه

 لم داده بودم، 90های تگزاس ها در میانه و من زیر ردیفی از درخت
 را پیدا کرد که روی نیمکت پارکشهر کوچکی بود، و پلیس م

 شویی داشت، را توی یک سلول انداختند که فقط یک دستخوابیده بودم و م
 ها و  دزدی  بود، سینک نداشت و از من دربارهآب ن
 ها پرسیدند، قتل

 زیر نور یک المپ داغ
 و هیچی پیدا نکردند

 مان رساندند ترین شهر در هفده مایلی را به نزدیکآنها م
 د و بیرونم انداختیک یاروی گنده یک لگد سنگین دم کونم ز

 عمومی رفتم  خانه من به کتاب
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 داد هایی به من نشان می نظر عالقه دار به جایی که خانوم جوان کتاب
 خواند را می رفتارهایم

 خواب رفتیم شب با هم به تخت و اواخر همان
 و من بیدار شدم و رد دندان تمام بدنم را پر کرده بود و گفتم،

 راباشد، ممکن است مات  خدایا، عزیز دلم، حواس
 سرطانی بکنی!

 
 تو چقدر احمقی!  زن گفت،

 
 قدرها هم زنم که همان حدس می

  احمق بودم.
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 رادیو
 
 
 

 ام توی کله های عجیب چشم
 من بزدل هستم و احمق هستم و دلقک هستم

 توانم گوید می کنم که به من می و به صدای مردی گوش می
 از  عریضو یک تقویم  دستم بگیرمها را  رستوران راهنمای

 را ورق بزنم های فرهنگی اتفاق
 

 جا نیستمامروز فقط این
 های مهم فرهنگی دارم ای به اتفاق خواهم به رستورانی بروم و نه عالقه مینه 

 خواهم ها می یک آلونک قدیمی روی این تپه
 بدون اجاره

 تا بمیرم غذا و نوشیدنی کافیو 
 

 ام توی کله های عجیب چشم
 غریبی ها روش

 
 هیچ شانسی هم که نیست
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 91آریال
 
 

 
 اوه خدای من، اوه خدای عزیز من

 شود به که کارمان ختم می این
 انتهای یک طناب

 مال توی یک توالت لجن
 خیلی هم دور از پاریس،

 هایی که برامان مهم بودند، خیلی هم دور از ران
 با پاهامان آویزان باالی سادگی

 یک توالت کثیف،
 ، زنگ تلفنباالی 

 های باز نشده، باالی نامه
 شاشند... هایی که در خیابان می باالی سگ

 
 از من تر بزرگمردهایی 

 اند. در همراهی با زندگی شکست خورده
 

 دیدید: را می 92دوست داشتم برادرم مارتی
 شریر، باهوش، عزیزکرده،

 خوب هم خیلی تقریباً
 .کرد کارهایش را می
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 تیره خاکستریی ا گذر لحظه
 
 
 
 جا ایستادیاین

 کنی؟ چه کار می
 بر 9۳ای آزالی عیان مثل بوته
 یک زنبورعسل.

 
 تبر را کجا گذاشتی،

 کجا کار را تمام کردی؟
 

 پلکند صدا این اطراف می آرام و بی
 بر چوب گندیده،

 گردند. ها را می توی گنجه
 ی تابستانی! توی این زمانه

 
 خورشید کجا است،

 است؟دریا کجا 
 

 اند! خداها رفته
 کند چیزی زمزمه می همه

 با جدیتِ فروتن خود...
 کنند با هاشان را پاک می ها صورتآن

 کتان و کهنه
 اند. و منتظر صبح مانده –
 

 آتش کجاست،
 شعله کجاست؟

 
 ها ! و موشباران یورش

 زنند... روی خاکسترها نقش عزا می
 زند: صدایی توی ذهنم را شخم می
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 «.اند مردهخداها »
 

 زمان کجاست،
 مکان کجاست؟

 
 یک جورهایی آسوده، به پایان رسیده،

 کنم، به ورای خودم گوش می
 خورد، ام که بذر می به پرنده

 هایش هستم امیدوار چهچه
 های و مقداری بنفش به آن عقب

 پاشم. هایم می سفید آرنج
 

 عاشق این پرنده هستم،
 قدر وضوح: ی کاشتن، با این نیاز ساده

 
 تواند باشد که یک خدا هر چیزی می

 توانیم الزم داشته باشیم. همین االن می
 صدای هواپیما باالی سر

 دار... مردی بال
 تر، هرچند هنوز خالص نشده باشد، حاال قوی

 اما از خطر عبور کرده.
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 کمال اندوه

 
 
 

 شنوم حتی صدای کوهستان را می
 خندند طوری که می همان

 شان های آبی گوشهباال و پایین 
 هایشان و پایین آب
 اش گرفته ماهی گریه

 ها و تمامی آب
 هایشان است. اشک

 کنم به آب گوش می
 روم هایی که در نوشیدن می در شب

 شود قدر گنده می و اندوه آن
 شنوم ام صدایش را می که در صخره

 شود های کمد لباسم می دستگیره
 شود کاغذی افتاده بر روی زمین می

 شود کفشی می پاشنه
 شود شویی می کاغذ لباس
 تبدیل به 

 شود دود سیگار می
 های تیره را ای از تاک نمازخانه
 رود... باال می

 
 اهمیت چندانی ندارد

 
 کمی عشق چندان هم بد نیست

 یا خیلی کم از زندگی
 

 شمارد آنکه می
 باالی دیوارها منتظر است

 ام دنیا آمده برای همین به
 
  های مرگ فریب بدهم. تا رزها را در خیابانام  دنیا آمده به
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 ها همان حرامزاده
 
 
 

 رسد سر میرو  پیاده در  مرده دوان
 دست گرفته، های خمیردندان به آگهی

 مست کرده،مرده شب سال نو 
 از کریسمس راضی شده،

 از شکرگذاری خرسند شده،
 ،اش سر رفته چهارم جوالیی حوصلهاز 

 ،گردد در روز کارگر ول می
 ،مانده  ایستر سردرگم جشن در

 های تدفین منگ شده، سر مراسم
 آورد بازی در می ها دلقک توی بیمارستان

 ؛سر زایمان عصبی شده
 ها ها و شورت رود و جوراب مرده به فروشگاه می
 ها و  ها و کاسه و کمربندها و فرش

 ،خرد خوری می میزهای قهوه
 رقصد مرده با مرده می

 خوابد میمرده با مرده 
 خورد. مرده با مرده می

 
 شود. اش می های گرازها گشنه مرده با تماشای کله

 
 شود مرده ثروتمند می

 شود تر می مرده مرده
 

 ها همین حرامزاده
 

 قبرهای باالی زمین این سنگ
 

 چیز قبر برای گندزدن به همه یک سنگ
 گویم: و من می

 بشریت، تو از همان اول هم
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 هیچی ازش نداشتی.
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 شکار
 
 
 

 ای گذشت خدایا، چه روز طوالنی
 تا اسب سواری توی هم گره خوردند، ۳

 اش را سوزاند، آشپز دست
 خواستند خالی ورزشگاهی  را دوباره به محوطه 94ای پیتس

 بود، بازی بهم خوردهچون 
 دوباره فرار کرد 9۵و ماهی گرونیون

 دور شد روغنیدر دریایی 
 کار بی های الکلیریزی بکند و  تا در ساحل تخم

 اش بزنند به چنگ
 دار های کرباسی لبه با کاله

 باشد.شان  همراه و هیچی زن که

 بادبانی را ببینی های یک قایق توانی چراغ بیرون ساحل می
 گذرد که می

 اند عرشه مهمانی گرفته بر
 با یک عالمه دختر و کلی شوخی و 

 ی چیزها، بقیه
 را توی یک کامیون تا اسب سواری ۳آن و 

 کردند و  انگذاشتند، از جمعیت دورش
 شلیک کردند، چیزهای کوچکی مثل همین و  انبهش
 ی چیزهایی که گذشت بقیه

 کنند کار را خلق می بی های الکلیچیزهایی هستند که  همان
 دار، های کرباسی لبه با کاله

 رسند، شان نمی هایی که به و زن
 ماهی گرونیونکنند  سعی میدر عوض ها  این

 بگیرند.
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 E. Pitts 
95

 Grunion 
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 آتش گنده
 
 
 

 بر بیابان هایی کاکتوسآتش هستم مثل  برمن 
 های یک بندباز آتش هستم مثل دستبر من 
 ی عنکبوت های آویخته آتش هستم مثل چنگبر من 

 
 آتش هستم با خودت و خودمبر من 

 
 شوم وارد داروخانه میآتش بر من 
 آتش هستم من برآتش بر من 

 دهد و  م را میی پول بقیهدختر  
 خندد به من می 

 
 ام جا تنها بر روی تختآتش اینبر من 

 من بر آتش همراه با تو
 

 خوانم من بر آتش کتابی می
 ،9۸ی الکساندر کبیر ، درباره9۷ی هیتلر ، درباره9۶تروتسکیی  کتابی درباره

 یک بار دیگر  مرده زنده ولی؛ و بشریتی ی هر کسی اصالً درباره
 دنافت زمین به راه میبر 
 

 کنم ها نگاه می من بر آتش به علف
 کنم که  هایی نگاه می من بر آتش به پرنده

 اند های تلفن نشسته بر سیم
 –دهم  به تلفن جواب میمن بر آتش 

 شوم زند به جلو خم می وقتی تلفن زنگ می 
 سوزم دارم می 

 
 کنم من بر آتش به مخمل نگاه می

 کنم خوابیده نگاه میی  من بر آتش به گربه
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 Trotsky 
97

 Hitler 
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 Alexander the great 
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 سوزانی هستمپناه  من موجودی بی

 انسوزپناهی  های بی ی موجود بین بقیه
 

 کنم قبرها نگاه می کشم و به سنگ ام دراز می بر پهلوی چپ
 –کنم  قبرها نگاه می شم و به سنگک ام دراز می بعد به پهلوی راست

 شان همه
 سوزند می
 

 چسبانم میمن بر آتش تمبری بر روی کاغذ 
 اندازم پیچم و دور می ها را توی روزنامه می من بر آتش آشغل

 و امیدواری ها و فقر ها و کوتوله با قهرمانمن بر آتش 
 من بر آتش با عشق و با خشم

 من بر آتش مثل خفاشی که وارانه آویخته باشد
 لبخند بزندها ای آنه انعام دست گرفته باشد و برخدمتی کاله ثروتمندی را به  مثل پیش

 
 من بر آتش داخل فروشگاه

 کنم ترین زن ممکن را تماشا می زنانه
 زمینی ساالد بردارد خم شده تا سیب

 
 برد های آسمان را می ای که چشم من بر آتش مثل قیچی

 جوشند م میصدهزار میمون درون قلب لی که یکمن بر آتش در حا
 ناامیدواری یها قرن و در

 افتند هق می به هق
 

 آتش مثل چاقویی تمیز و تیز در کشوی آشپزخانه رمن ب
 

 من بر آتش مثل گدایی در هند
 گدایی در نیویورک

 گدایی در لس آنجلس...
 های اوج گرفته دود و شعله

 ای در زیر من... و خاکستر مچاله شده
 

 رود من بر آتش مثل سیرکی که به دوردست می
 شود میقهرمانی که بر روی یک زانو افتاده و تسلیم 
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 همگی سوزان
 همگی تنها
 جا همگی یک

 خاکستر
 

 ای و متروک ای اجاره حمامی کثیف در خانهوان مثل من بر آتش 
 من بر آتش مثل سوسکی که با کفش خودم کشتم

 
 ها ها و با حیوان من بر آتش با مردها و با زن

 شوند و همگی در تاریکی اخته هستند و  که همگی شکنجه می
 هستندپنهان منزوی  های مکانهمگی در 

 
 ها ارتش-ها و ضد من بر آتش مثل ارتش

 من بر آتش مثل مردانی که بیشتر از همه ازشان متنفرم
 

 آتش هستم ی برمن بی هیچ شانس
 

 آتش چقدر چاق است، ران بر روی آن است
 رسد نظر ابدی می قربانی شدن به

 رسد نظر ابدی می تحمل به
 .خورشید بر روی آتش است..

 
 ها یو افق صیغلی قرمز

 ها و گریه
 ها و گریه

 و تو و من
 

 سوزاند: چیز را می خورشید همه
 

 ها ها، ابرها، بستنی سگ
 

 پایان
 

 پایان پلکان
 پایان اقیانوس
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 آخرین نعره
 

 سوسکی درون شیشه
 شده دربرابر شعله  لوله

 و جمجمه
 سرانجام

 شود تسلیم می
 

 دود بلند
 شود. می
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56 

 دومجنگ جهانی 
 
 
 

 جا که واقعیت صرفاً داستانی بامهارت کار شده استاز آن
 ی پسرها و دخترهای خوب بگذارید اسم این را داستان بگذاریم تا مثل همه

 باقی بمانیمخاطر بتوانیم آسوده 
 

توانستم ببینم یک پل طالیی بود و من به  هایی یا چیزهایی که می بودم با دریاچه 99به نام فریسکو جایی شیکمن در 
 نوشیدم میی کافی  همیشه به اندازه کردم تا بنوشم چون تقریباً ام دندان دراز نمی ی کافی از پنجره اندازه

 
ات  های کوفتی و به همسایهمن به پدر پیرم در لس آنجلس نوشته بودم که تو بهتر است داستانی از خودت سر هم کنی 

 خواهم پا به جنگ تو بگذارم بگویی چون من نمی
 

شدم و تو متولد  رو نمی چون من با مامانت روبه تو توی این دنیا نبودیخاطر جنگ نبود این جنگ آخری نبود  اگر به

 نشده بودی

 پسر، کشور تو توی جنگ است!!!!
 

 بودحوادث جنگ این واقعیت که تولدم به دلیل 
 اش خلق کند دنبال ای نیست تا حوادث بعدی را هم به نظر من دلیل موجه به
 

 مست کردممن بیرون رفتم و کامل  
 

 وظیفه رفتم زنان به دفتر نظام بعد صبح روز بعد قدم
 

م شد و رگ سرنگ خیره ماندم که وارد سرخیک پسری بود غش کرد وقتی خون از رگ بازویش گرفتند و من به نوک 
 شد و حسی قوی داشتم من وارد لوله می  دم سرخیتماشا کر

 
 ها به ماتحت من هم نگاه کردندآن 
 و بعد رفتم تا خندق را تماشا کنم 

 
 ات کردی ات را چپه تن رتومردک به من گفت که ش

 ام کردم ام را راسته تن رتوبلند شدم و ش
                                                           
99

 Frisco 
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 کرد را تماشا میمردک نشسته بود و م 

 ؟چیه 100پیکاسوراجع به نظرت 
 کشی؟ نویسی یا نقاشی می اش گفتم خیلی خب بعد گفت خب حاال می اول 
 آره   
 و؟ 

 بهش گفتم که تنهایم کشی؟ نویسی یا نقاشی می میو چی؟ پرسیدم 

 بگذارد

 هایت را کجا آویزان کردی؟ هایت را کجا چاپ کردی؟ نقاشی نوشته
 شان قبول نشد هیچی   
 شان را قبول نکرده جایی هیچی هیچ   

 اش را دادم که نه جنگ باور داری؟ مردک پرسید و جواببه 

 اش را دادم که نه مردک پرسید و جوابخواهد به جنگ بروی؟  ات می دل

 خداییجواب دادم که چون مطمئن نیستم  های باوجدان نیستی؟ چرا تو بین معترض

 وجود داشته باشد

 ی دیدار داریم، یک مهمانی برای ی بعدی ما یک جلسه چهارشنبه

 جا ببینم من دارم تو راخواهم تو را آن ها و هنرمندها می دکترها، نویسنده

 آیی؟ کنم می دعوت می
 نه   

 مردک گفت خیلی خب الزم هم نیست بیایی
 پرسیدم منظورتان مهمانی است یا منظورتان جنگ است؟

 
 فهمیم مگه نه؟ کنی ماها نمی مردک گفت هر دو تاشان تو فکر می

 
 نه
 

 ی کاغذ چیزهایی نوشت و کاغذ را تا زد و آن را به کارت من چسباند با برگهمردک روی 
 همان خطوطها را به هم متصل کرد، باالی  ی کاغذ آن یک گیره

 
 شوربرده زیاد توی برگه نوشته بود وقتی راه افتاده بودم کاغذ را باال زدم تا از مردک مرده

 توانستم ببینم همین را می اما کالً ،هایش را ببینم اش نوشته لبه
 

 رفتاری افراطی را توی خودش پنهان کرده،   
                                                           
100

 Picasso 
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 حساس است زیر ماسکی سرد
 برای من تازگی داشتند که کالً   

 کشیدند پوش سر من نعره می و بعد چندتایی مردک یونیفرم

 خواهند خطا که تو را نمی خیلی خب شد مادربه
 زنان بیرون رفتم وسط و من قدم
 تمیز و آسمانی شفافهوایی    

 
 کند م بد کار میقلبروم و گفتم نه گفتم  ام پرسید که به جنگ می خانه صاحب

 باال رفتم و   شد و چقدر متاسفم و من به طبقه زنک گفت که چقدر بد
 های خوب ریختم برای خودم یکی از آن نوشیدنی

 
 انجام دادیزند تو کار اشتباهی  بد می مزند قلب بد می مزند قلب بد می مقلب

 مستقیم داخل جهنم روی شاید تو باید بروی وشاید تو باید ب
 خواهد تو را نمی 101عمو سام گذارند یت تو را کنار میها بروی، رفیق

 هستی  تو خل
 لبخند زدم و یکی دیگر از نوشیدنی برای خودم ریختم 

 
 های ارزان اما چند وقتی گذشته بود و توی یکی دیگر از این اتاق ،دانم چند وقت بعد بود نمی

 صوت داشتم و داشتم به دومین نوشیدم یک ضبط پورت میشراب از یک بطری  102نشسته بودم توی شهر فیلی
 کردم گوش می 10۳بخش دومین سمفونی برامز

 وقتی تقی به در اتاقم خورد 
 تقی خیلی مودبانه بود 

 
 اختم حدس زدم یاشن مین کسی راو چون 

 ی خیابان است که عاشق من شده های گوشه یکی از این هزره
 ی نوبل را به من اهداء کند یا یکی آمده جایزه 

 
 اند آی آمده بی شان گفت از اف و بعد در را باز کردم و دو تا یاروی گنده آن پشت بودند و یکی

 و دیگری گفت که بازداشت هستی
 

 ی برامز برداشتم از روی صفحه به اتاق برگشتم و سوزن را
 ات مرکز شهر و چند تا سوال از تو بپرسیم خواهیم ببریم گفتند می
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 خیلی خب
 ات را برداری چون ممکن است چند وقتی طول بکشد بهتر است کت

 
 رسید نظر می ها پایین رفتیم و وارد خیابان شدیم و سوار ماشین شدیم و به ما از پله

 ها صورتی آویخته مانده و یارویی دیگر عقب ماشین بود و  نجرهانگار پشت هر کدام از پ
 ها را حرکت ندهبگذار و آن هایت را روی یکی از زانوهایت او گفت هر کدام از دست

 ما مدتی با ماشین راندیم و بعد  
 م را بخارانمدست بلند کردم تا دماغ

 مواظب آن دست باش!ها نعره زد یکی از آن  

 کند نسبت عادی رفتار می این یارو بهشان گفت  ریکی دیگ
 شان را گرفتیم شان را گرفتیم آره یک خوب فکر کنم یک خوب

 
 کردم که من چه کار کردم اوه خدایا اوه مسیحا فکر می

 کردم که من چه کار کردم فکر می
 
 ها و تصویرهای جز عکس را به اتاقی بردند که بیشترش خالی بود بهم

 آویخته به دیوارها
 

 ها باشی توانی یکی از این عکس بینی که می دار ولی خیلی جدی گفت می صدایی نیش 
 گفتم که آره 

 اند آی مرده بی ها مردهایی هستند که در راه خدمت به اف این
 ها من را به اتاق دیگری بردند جایی که مردیآن 

 هایش را باال زده بود پشت میزی نشسته بود و آستین
 

 ؟بوکاوسکی
 

 آره 

 ؟104ری سی جونیورهن
 آره.  

 تو کدام گوری است؟ 105عمو جان
 چی من؟

 عمو جان تو کدام گوری است؟    

                                                           
104

 Henry C. Jr 
105

 Uncle John 
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 فکر کردم منظورش این است که من یک     
 ام با هایی را به قتل رسانده ورازی دارم که من آدم جور رمز

 !بوکاوسکیعمویت: جان     
 جان مرده ،اوه مرگ     

 خطا را پیدا کنیم! این مادربه ایم ما نتوانسته تعجبی ندارد

 ای؟ نویسی جنگ طفره رفته چرا از نام
 هستم 4Fمن   

 ؟4Fهه 
 ام آره روانی 
 که به هیات نظارت خودت بگویی؟ات را عوض کردی بدون این ل سکونتچرا مح  

 کردم ماجرای من تمام شده اهمیتی ندادم مسیحا چون فکر می
 جا شدی؟ چرا جابه 
 انداختند بودن من را بیرون می مستخاطر  اش به همه  

 میش خون باال آوردها ام گفت روی مالفه خانه صاحب
 

 ت نظارت خودت اطالع ندادی؟چرا به هیئ
 

ی پست آدرس جدیدم را دادم  جا شدم و به اداره ی خیابان هشتاد یارد جابه اید من فقط از گوشه ببینید شماها خل شده
 کردم این عمل می خواستم قایم بشوم بهتر از اگر می

 

 حاال ما که تو را کتک نزدیم، زدیم؟
 نه 

 بند نزدیم، زدیم؟ به تو دست که حاال ما
 نه  

 های بیشتر نگه داریم... خواهیم تو را برای بررسی می
 
 ی پایین بردند به یک سلول کوچک با توالت و سینک را به طبقهم

 کردم نگاه می ها میلهتختی نبود صندلی نبود من کنار پنجره ایستادم و به 
 های اصلی شهر بود و  صبح شنبه بود و این یکی از خیابان

 کردم هوا آفتابی بود و بیرون مردم را نگاه می
 رفتند و  موسیقی فروشی می ی صفحه خیال بودند راحت آسوده توی مغازه زدند و بی قدم می

 گیرند قتی زندگی را ازتان میبارید من احساس خوبی نداشتم چون و موسیقی به میان خیابان می
 شود وقتی شما را به بیمارستان برده باشند و  اش تنگ می تان برای سادگی دل

 شما روی یک تخت مشغول مردن باشید یا باالخره برگردید یا 
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 دانید کی برخواهید گشت یا اگر شما خالص بشوید به زندان برده شده باشید شما نمی
 رسد نظر می که نورخورشید چقدر خوب بهافتید  جا است به فکر میاین
 ی خیابان و خریدن یک روزنامه زدن به گوشه  جا است که فقط قدماین
 شود می 10۶بتهوون 9زی شبیه سمفونی نظر چی به
 

 تر بود روز بعد من را به زندانی دیگر منتقل کردند که زندانی بزرگ
 نظرم بهرا توی سلولی انداختند با یک مرد چاق کوتوله که م

 رسید تاجر می
 

 هستم 10۷یلراش را دراز کرد: من کورتنی تا  مردک دست 
 ی یک ملت دشمن شماره 

 من باهاش دست دادم
 پرسید شما برای چی به زندان افتادید؟

 گویند من سرباز فراری هستم ها میآن  
 دارند مردک گفت گوش کنید فقط یک مساله هست ما را این اطراف دوست نمی

 که سرباز فراریشان نداریم و این ای برای ستفادهیچ ااول ما ه
 چه افتخاری میان دزدهاست 
 ؟ها 
 منظورتان چیست؟  
 منظورم این است که عوضی 

 تنهایم بگذار
 تنهایم بگذار

 
 گویم چه جوری این کار را بکنی گفت اگر بخواهی خودت را بکشی می

 خواهم چنین چیزی را بشنوم گفتم نمی 
 جا را برداری پر از آب بکنیدلو آنفقط باید آن 

 اش ببری ات را دربیاوری پایت را توی آن بکنی اول یک کم پایین کفش
 کنی ام و تو کارت را می دارم روی شانه بعد المپ باالی سرت من تو را باال نگه می

 شوی و  جا شل است بعد تو خم میپیچ آن
 کنی اش می توی سوالخات را  چرخوانی و انگشت ات می حباب را با انگشت

 جا بیرون رفتیو بعد از این
 
 اش بود درباره یآور شرمو  غریباما یک چیزی  ،رسید نظر من که خوب می به
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 برای همین تصمیم گرفتم این کار را نکنم
 روی نیمکت دراز کشیدم و خیلی زود حس کردم چیزهایی

 زنند ام می مثل ساس دارند نیش

 بندی؟ ببین من پرسیدم تو شرط می 
 منظورت چیست؟  

 های بیشتری بگیرم توانم ساس خرد شرط ببندیم که می منظورم گفتم بگذار سر یک پول
 نسبت تو به

 آیند  بیرون نمی ها تا قبل از تاریک شدن هوا که واقعاًآن 
 شود پرسیدم یعنی بدتر از این می  
 شوند، یعنی سی برابر می 

 تا حاال به نگهبان گفتی؟
 گویم دوباره هم بهش میآن کوفتی؟  

 جاها ساس داریم! هی کوفتی اینکوفتی هی کوفتی!!! ما این

 جا بیا ببر!شوربرده را از این مردههای  ساس
 خبری از هیچ کسی نشد 

 جک بازی کردن و پنج دقیقه بعد کوفتی بلکو  21ما شروع کردیم به 
 زنان پیدایش شد قدم

 ها احتماالً لعنتیجاها نعره نکشید و شما قدر این این 
 اید جا آوردهمراه خودتان این حشرات را به اینه 
 ورزش گرمم توی توی حیاط  

 داد کم احساس بهتری بهم دست می روزی مانده بود و کم ۵، 4، ۳و گرما شود  می
 آوردم ما همیشه چیزی که بیرون در می آوردم بیشتر از آن پول بیشتری در میچون 

 آمد و با خودش کردند آشپز پایین می ها را خاموش می اما وقتی چراغ ،گرسنه بودیم
 آورد و من  پیچ می های گوشت مربا و کِرِم و قهوه و تکه

 ی من وراجی درباره ملتِدشمن  دادم یا شاید دو دالر و دوستِ یک دالر بهش می

 که ما تازه شروع کردهموقعی  و درست همانگذاشت  را کنار می 4Fهمراهی با یک  شیاطین سلول در
 حرفی بردار گنده تیلور کاله ،ها بندی ساس خردمان سر شرط بودیم به لذت بردن از پول

 اما من حسی ،سر دنگ خودش دچار مشکل بشود زد، می
 دیوار را برکردم و  قبری پیدا می داد و احساسی سنگ شاعرانه بهم دست می

 روانیو ی یک  ها بودم... و دشمن شماره تر از این من من چابک کردم ام احساس می کله
 در همان موقعی که دنیا ندکشید شان بیرون می از تنبا مشت و لگد ها را  جامعه ارواح ساس

 فشرد: با جنگ جهانی دوم هایش را با خشم بیشتری در دست می تخم
 و ما در مرگ کوچولوی خودمان فراموش کرده بودیم وقار کوچولوی

 بود را تایید کنیمهر چیزی که این جنگ 
 متگف طوری که می اماااا همان 
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 هایی که داشتیم از درست همان موقع  
 کشان از سلول بیرون کشاندند ها ما را کشانبردیم آن هامان لذت می ساس

 روز بعدش ۶یا  ۵   
 ها بود و ضدعفونی بحث شکایت ساس

 را کنار یک لهستانی انداختندمو  
 یا چیزی شبیه این

 پیر بود پیر بود پیر بود  
 را پاره کردی م مان اولین دیدار زد و مالفهه 

 هایم را روی بند پهن کنم من به حیاط ورزش رفته بودم تا رخت
 خودم 10۸جدی سر بازی پوکر رغم صورت و من پوست خیلی حساسی دارم به 

 توانند خشن باشند خودت های پشمی تنها چیزهایی هستند که نمی و مالفه
 منظورم چیست و به پیرمرد هم همین را گفته بودمدانی  می

 اش باالی توالت نشسته بود پیرمرد همه 
 زد و تمام آن چیزهای موقت موقت ی خالی زور می توی لوله

 ها های پوالک و ژنده های آویخته به رخت جوراب لباس
 است، قصه( )این یک زاده لهستانی هستم یک نجیب)فراموش کردی بگویی  

 توانم مثل هر مردی از  ام سر رفته و می مگه نه( )یک کم از این داستان حوصله
 یک تکه گوشت گرم بدن استفاده کنم مگه نه؟(

 باالی سر توالت بودمردک همیشه   
 خواند زد و می زور می

 تارا بوبو گُ تارا بوبو را بخور  

 تارا بوبو گُ تارا بوبو را بخور  
 کرد می کرد و تکرار تکرار می   
 خندید و بعد بلند می  

 مکرد اما کل چیزی که حس می ،گفت مردک حقایق زندگی را به من می
 راند ها را از آسمان میهای یک شاهین آن یی بود که چنگالها آبی مثل سینه

 جا را پوشانده بود ی پشمی بود که کل مرا پوشانده بود و همه ش این مالفها همه
 

 اش هم دو تا مردک را کشتم و لعنتی پیر من همین االنببین به مردک گفتم 

 االن تو را هم خواهم کشت همین کونممثل خاراندن 

 
 دیدم که خندید و برای یک لحظه می آن ابله پیر فقط به من میو 

 ی گوشت ی چروکیده های من نزدیک مرده کاری ممکن بود چرا که نه دست
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 ها االن هم مرده و چشم را بکشی که همین توانی چیزی نمی ی گفته ی ی کی او بودند
 هایی که دنبال یک گربه کند مثل بچه از زبان بیرون افتاده ششی که برای رسیدن به هوا تالش می

 فهمیدم چی بود که توی ی خیلی زشتی شده بود و نمی اما منظره ،اند ی نخ افتاده گلوله
 توانست قضاوت بکند که چه انجام شده بود که یک مرد تنهایی بود که نمی 109جنایت و مکافات

 تری بود کار ساده خداو روی کردن به  دانست میو  توانستکه او  اما این ،چیزی را از ریشه کنده

 کندی چیز را از ریشه می چون آخرسر همه
 عدکنی و ب )هرچند اغلب اول از خودت شروع میچیز یعنی خودت را هم  همه

 شد و یک اشتباه می خداجوری  رسی به حذف بقیه( و این حذف خودت تازه می
 کردی بعدش را حذف می خدارسید چون اگر تو  کار به سرانجام نمی

 سال بعدی ۶0یا  ۳0یا  20رسیدی و خودت توی  تو به حذف خودت می
 همین مردک داستانسال پشتکار ریشه گرفته و سنت و برای  2000توانستی برابری بکنی با  نمی

 تواند کاری اشتباه کرده باشد هرچند خودش ای کرده بود که اعتراف کرده بود می کار عاقالنه
 حس درستی داشت و گذاشتم پیرمرد به توالت خودش ادامه بدهد و تارا بوبو وراجی کند و توی

 خوابیدم های پشمی می مالفه
 

 کردند می شان را از باالی برج دنبال ها بازی احمقانهآن 
 ها تفنگ ام جی خودشان را پایین گرفته بودند کوفتی 

 
 شدند ها گرم می داشت و بازنده مردکی که تاس داشت همیشه بیشتر چیزهای توی ظرف را برمی

 انداز اما یارویی بود به طاس ،کند گفتم که چرا این جوری می کنم باید به پیرمرد می فکر می

 فرو نکن تا وقتی خودم بهت بگویمت را آن تو دوباره دستگفت  می
 

 و این فقط تا وقتی بود که کوفتی مشغول بود و بعدش نوک فلزی اسلحه را 
 پایین گرفته بود 

 
 را توی یک جور اتاق انداختندآنها دوباره سراغ من برگشتند و م 

 ردندک ها یک جور گزارش تهیه میآن
 ها خواستند چندتایی کلمه هجا کنمآن 

 و چیزهایی شبیه این 110مثل آندرناخ
 من آن موقع ریش قرمز بلندی داشتم 

 و از من پرسیدند چرا این ریش را دارم
 و من گفتم 
 هاده آخر یک سلول باشید جایی که آنتا حاال ش  
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 کنند و همین تیغ توسط تیغ اصالح را از اول سلول به هم رد می
 حاال شده با یک پیرمردیآخرین مرد توی آخرین سلول هم استفاده شده باشد و تا 

 اش خوردن و توالت و اصالح باشد و  بوده باشید که تنها لذت زندگی

 دست شما باشد؟ اولشما بخواهید یک سوم لذت زندگی او را بگیرید که تیغ و اصالح 

 های پشمی کنار بیایم عالوه من این ریش قرمز را دارم تا مالفه به
 هستم یروانها گفت باور دارد من یکی از آن 

 روز بعدش بود که 4یا  ۳حال  هر به
 گذاشتند من بیرون بروم 
 کردم ی فیزیکی دیگر ارتش را رد می اش باید یک برنامه فقط اول

 اما یک بار دیگر
 من نتوانستم کارهاشان را انجام بدهم 

 روز  و درست همان
 گذاشتند من بروم 
 که یک اتاق پیدا کنم در پارک قبل از این حتی  

 ی فیلی خانه دراز کشیدم بیرون کتاب
 به پشت 

 روند و گذاشتم های علفی از من باال می کردم ساس افتادم و حس می
 ها خیلی زیبا تمیز بودندبخزند چون آن

 تر بیایند و گذاشتم ابرها پایین 
 اش زد و همه هایم را می اما آسمان رنگ بدی داشت چشم ،ی من برسند تا به کله

 کردم لبریز شدم از اندوه یخوب نبود حس م
 شوند و شنیدم دخترهایی نزدیک می 
 ها اشتباهی خورد به قوزک پای من خندند و یکی از آن زنند و می حرف می

 و بعد خندید اوه اوهو گفت 

 و من خیره مانده بودم  
 ها گفتبا آن ریش قرمز خودم و یکی از آنها به آن

 خواهم!!! اووووووووه من این مردک را می
 و بعد من غلت زدم و دوباره سراغ ابرهایم برگشتم 
 تا کمی بعد  

 
 مثل با زحمت باال کشیدن خودم از درون قبر

 کردم بر نیمکت پارک نشستم ترافیک گذرا را تماشا می
 ها رد شدند و بعد کاروانی طوالنی از کامیون

 خواستند زندگی کنند پر از سربازهای خوب جوان که فقط می
 ای عاشق این شدم همراه جمعیت باشم کردم و برای لحظه جوان بودم و تماشا میو من هم 
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 ها به من رو کردند و از اولین کامیون اما یک بار دیگر آن
 هو زننده و فاسد و متنفر بلند شد هیجاندادند و بعد  شان بلند شد و فحش می صدای سوت

 ده بود از صدایی گرمها باشم و کل خیابان پر ش خواستند من هم همراه آن می
 اپرایی شده بود و چه چه آمدند و  های بیشتری به آرامی می و کامیون

 وقت نخواستم و  خواستم هیچ اپرایی بود حاکی از سرزنش و اعتراض و محکومیت، اما من جنگی نمی
 خوب بود و من دست تکان دادم ات انداختن  خدایا خدایا تاس

 ات بلند بشوی! عوضی باید از روی ماتحت مردهتوی و لبخند زدم و یکی نعره زد 

 
 رفتند گذرند به همان مسیری که باید می ها را تماشا کردم میآناما من این کار را نکردم  

 جا استستم که غش کرده بود از اینکه آنها هخیال کردم یکی از آن
 

 ی ماها خیلی همه 
 ها جوان بودندجوان بودم من جوان بودم آن

 کنم خیال میاما من   
 والی لغزنده است  در بین گلگراز بودن است جنگ بودن در 

 ها جوان نبودمی آن اندازه من به
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57 

 ها مورچه
 
 
 

 العاده فوق ها مسافر قدیم
 وقتی هیچی پول هم بودم، حتی

 گفتم دو  نداشتم. توی بعضی شهرها می
 ها به شهرهای شهرها هم سه روز... سال، بعضی ماندم هفته می

 ها دو یا سه باره سراغ وقت رفتم، بعضی مختلف می
 گشتم. یک شهر بر می

 جا هستم... فقط توی یک شهر نیستم که...حاال این
 توی یک آپارتمان هستم... ده سال گذشته...

 ده سال...
 آخرین آدم این تو قبل از من

 ها زن را در حالی بردنددیوانه شده بود، آن
 کشید نعره می

  گنده ی توی یک مالفه
 آپارتمانهمین سفید، و من به 
 اسباب کشیدم.

 ،های گوناگونی چیز خوب است... شغل همه
 های وروش های مختلف، راه زن

 ...را گذراندم مختلف
 چیز از سر گذشت... نظر یک جوری همه به

 جا دارم،ها را این اما حاال مورچه
 مرتب توی چاهک حمامهستند،  روانیجا های این مورچه
  سازند... توی چاهک تازه خشک شده میخانه 

 حمام... 
 :شود می پذیر و بهداشتی و زشت چیزی دل

 کنم شیر آب گرم را باز می
 خورند توی کنم چرخ می و تماشاشان می

 ی جهنم... کننده  گرداب سوزان غرق
 تروتمیز است...

 ...گردندند اش بر می اما همه
 هایی بیشتر و بیشتر... مورچه
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 رسد. ها می گردند و بعد نوبت برگشتن زن می ها بر مورچه
 ی جدیدی را خواستم کار دسته امروز می

 بسازم، هم توی وان و هم توی چاهک آب،
 تلفن زنگ خورد،

 بود. گفت، 111دوستم دَنی
 خواهم شناسم. می گوش کن، تو تنها مرد واقعی هستی که می

 خودم را بکشم...
 بده... اش انجامگفتم، برو، 

 تنهایم گذشته، جوری فقط زن تنهایم گذاشته، همین نی گفت،دَ
 اش عاشق شد... من واقعاً ام می زحمت متوجه دیگر به

 .(اش بلند شد گریه. )مبود
 ه است،وش کن، مالقات با یک عوضی یک حادثگ گفتم،
 ات بکند یک واقعیت اساسی است، یک نفر ترکولی 

 ات بیاید مخالف واقعیت اساسی باید خوش
 کنی... میحرکت 

 کنان( گفت ممنون و گوشی هق دَنی )هق
 را گذاشت.

 ها و هر دو تا شیر آب را با هم برگشتم سراغ مورچه
 باز کردم.

 
 ها را خیلی خوب سوزاندم و غرق کردم.آن
 

 بعد تلفن زنگ خورد،
 اش بدهم. خواهم انجام دَنی گفت، گوش کن، می

 اش بدهم. خواهم انجام می واقعاً
 

 گذاشتم.گوشی را 
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58 

 نوشت می منزوی جریانیدر 
 
 
 

 جا نشستم این
 کنم تایپ می
 یک دوست  در خانه

 یک کتاب سیاه کنار ماشین تایپ پیدا کردم:
 112بر خورشید عصبانی باش.جفرز: 

 کنم، اغلب به جفرز فکر می
 هایش و  هایش و به شاهین به سنگ

 به انزوایش.
 جفرز یک منزوی واقعی بود.

 نوشت. می آره، او باید
 کنم که هایی فکر می کنم به منزوی دارم سعی می

 اصالً و ابداً
 و به هیچ شکلی

 راه فراری پیدا نکردند
 که اشتباه نیست،کنم نه، این و من فکر می

 جورهایی، این کارشان مرگ است. یک
 جفرز زنده بود و منزوی بود و 

 هایش را زده بود. حرف
 ها و انزوایش ها و شاهین به صخره
 ند.ه بودتوجه شد

 نوشت منزوی می جریانیاو در 
 مردی گیر افتاده در یک گوشه

 ای بود اما چه گوشه
 افروز شده بودند. هایش وحشت تا آخرین نشانه

 
 ،«ی خودم را ساختم من صخره»برایم پیغام فرستاده بود، 

 داشتنی به دم اتاق او آمده بود، دختری دوست
 «.تو باید مال خودت را بسازی»

 را داغان کرده بود 11۳این همان دختری بود که اذرا
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 جوری او را و دختر به من نوشته بود که جفرز این
 رد کرده بود.

 بر خورشید عصبانی باش.
 ای بود که نمرده بود. جفرز صخره

 .آرام گرفتهاش کنار من  کنم کتاب االن که تایپ می
 کنم که داغان شدند اش فکر می ی مردمان به همه

 را دار زدند، به خودشان شلیک کردند، خودشان
 سم خورده بودند...

 ناپذیر حبس کرده بودند. خودشان را در مقابل بشریت تحمل
 جفرز مثل مردمان خودش بود:

 او نیازمند اوج و زیبایی بود
 اش و این چیزها در شکل انسانی

 های ها را در شکلموجود نبود. او آن
 یرانسانی من تمام شده،های غ اش پیدا کرد. شکل غیرانسانی

 من بر جفرز عصبانی هستم. نه،
 من عصبانی نیستم. و اگر دختر دم در اتاق من بیاید

 ها، ی این من هم او را رد خواهم کرد. بعد از همه
 پیر خودمان 114روی اِذ خواهد دنباله کی می

 باشد؟
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59 

 یچینران  قایقشش 
 
 
 

 آن شب
 زیر نور ماه جدیدی

 ای ساعت دیواری فاختهویق مزاحم  جیغبا 
 بسته

 ران چینی را گرفته بودند ها جلوی شش تا قایقآن
 11۵توی اسکیدرو
 11۶در سن پدرو

 مند میلیون دالر جنس ارزش 2۸با 
 هاشان. شده توی پوتین قایم

 
 ای پیر بوده گفتند که کوتوله ها میآن

 ای قایقی در خانه
 زدند که پروانه نقش می

 همسرش  بر جسم خوابیده
 ها.انگیز آن رویای رقتدر 
 

 فروشند و  ترین چیزها را می گفتند هنرمندها ارزان می
 چقدر هم تند و سریع.

 
 کنگ در همین حال، مردکی چاق در هنگ

 شنود، ماجرا را می
 گیرد هنر را کنار بزند تصمیم می

 و
 در عصبانیت خودش

 تبدیل به آقای عدالت بشود
 زند های نو و تمیز خودش را گند می مالفه

 زند ای زنگ می به شماره
 و قرار ترور
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 یکی مانده به آخرین
 قهرمان آمریکایی را

 کند. معین می
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60 

 سوختن
 
 
 

 های گذشته، و لذت
 ودودر پارک هالی چرانیادآوری دختر غاز

 ،19۵0سال در 
 ها های قرمز و ترومپت کت

 هایی زخم چاقو خورده و زخم اشتباهات خورده؛ و صورت
 نشینی آخرین عقبی  من آماده

 هستم؛
 من یک اجاق نفتی مدل قدیمی دارم،

 دارم 11۷بِل تا قوطی سوپ کامپ 22شمع دارم، 
 و عمویی هشتاد ساله در آندرناخ

 دارم در آلمان
 که زمانی همبرگرپز اصلی شهر

 قبل ها مدتوقتی من  بود
 دنیا آمده بودم. هب

 کشد با موسیقی رنج تمام وجود من درد می
 کوبند ام می در خانه ها به و آدم

 نوشند و  شوند و با من می داخل می
 زنند، حرف می

 شوند، نمیمتوجه ساکت بودن من  ها اصالًاما آن
 آشپزخانه را تمیز کردم

 دنبال موش افتادم تا از زیر تخت بیرون آمد
 شوم برای و دارم آماده می
 شان. یی تمام بلندترین شعله

 
 ابرها و به بانوها،ها نگاه کردم و به  به ساختمان

 شد، م باز میها را خواندم و بند کفش روزنامه
 خواب ماتادورهایی را دیدم شجاع بودند و گاوهای نر شجاع بودند

 ها شجاع بودند و  و مردمان شجاع بودند و گربه
 ها شجاع بودند. بازکن قوطی
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 عمویم با دستی لرزان برایم نوشته بود:

 دختر کوچولویت چطور است،»
 ام  ات سالم هست؟ به آخرین نامه بدنو 

 «پاسخی نداده بودی...
 

 عزیز من، 11۸عمو هینریخ»جواب دادم، 
 دختر کوچولوی من بسیار باهوش است و زیبا است و 

 همچنین خیلی هم خوب است. امیدوام شما هم خوب و 
 ضمیمه 119نایک عکس هم از ماری شادمان باشید.

 ها مثل بدهید. اوضاع اینکردم. نوشتم وقتی توانستید جواب 
 همیشه است.

 با عشق، 
 «هنری.  
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 زار صدایی در بیشه
 
 
 

 رفیق،
 ،120لیاندوه شیبِ

 زار برگشت سمت صدایی در بیشه که به  همین
 و به نیزه کشیده شده بود

 نام او را همی توسط مردی با پنج فوت قد که حت
 دانست نمی

 که بعد رگ زیرگلوی او را زده بود،
 اش بیرون کشیده بود، دندانی طال را از دهان

 اش را کنده بود، هر دو تا گوش
 اش را باز کرده بود بعد کیف پول

 سیما را پاره کرده بود که و عکس دختری خوش
 شد نامیده می 121«الئورا»خیلی ساده 

 منتظر مانده بود 122که در شهر کنزاس
 لیبرای رسیدن شیبِ

 جان گوش، بی بی
 آلود خون
 خیلی اتفاقی کمی زودتر مرده بودکه 

 ی ماها از بقیه
 که مثل او

 به دالیلی ناشناخته
 خواهیم مرد.
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62 

 وحشی
 
 
 

 برداری شدن، بعد از گاه، بعد از گرفته شدن اثر انگشت و عکس زمانی در بازداشت
 ها،ی آن همه

 خاکستر سیگارم روی کف زمین افتاد
 وچل شد گفت، و پلیس خل

 «کنی کدام گوری هستی؟ میخدای من، فکر »
 حاال از  خیلی خوب، مردک باهوش،»و پلیس گفت، « زندان بخش»گفتم، 
 ها پایین برو این پله

 طول راهرو را طی کن و بعد
 «.سمت چپ بپیچ  به

 من پایین رفتم 
 به سمت چپ پیچیدم و

 حاال نوبت این شده بود...
 هیوال را داشتم، آنجا این

 سلول، تنهایی، تنهایی،ی یک  پشت یک قفل گنده
 ها بود هایی دور میله و سیم

 سلول مخصوص خمارها در بخش لس آنجلس بود
 ها بودو این حیوان خانگی آن

 را دیداین هیوال م
 دوان آمد دوان

 ها انداخت ها و سیم و خودش را شوریده به میله
 کردم جا ایستاده بودم و تماشایش میخواهی مرا بکشی و من همان می

 :فتمبعد گ
 «سیگار؟ با یک سیگار دود کردن چطوری؟»

 چیز پشت سیم خرخر کرد و چند بار دیگر غرید
 و من یک سیگار بیرون کشیدم

 ها بعد چیز به من لبخند زد و من سیگار را از بین سیم
 به تو هل دادم

 هایش گذاشتم و سیگار را سیگار را روی لب
 برایش روشن کردم.

 «.آید من هم ازشان بدم می»گفتم: 
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 ی مثبت خند زد و سرش را به نشانه چیز نیش
 تکان داد.

 
 پلیس آمد و من را با خودش برد

 و با پنج تا چیز کمتر زنده
 توی یک سلول انداخت.
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 چهارم جوالیی
 
 
 

 آور است شگفت
 تعداد مردمانی که رنج را

 کنند. حس نمی
 

 تاشان را توی یک اتاق بیاندازید چهل
 بدهید به همدیگر فشارشان

 حال وگوهای بی ها گفت ساعت
 هاو آن

 کنند غش نمی
 کشند نعره نمی

 شوند یا حتی وچل نمی خل
 لرزند. نمی

 
 کشند که ها انتظار چیزی را مینظر آن به

 وقت اتفاق نخواهد هیچ
 افتاد.

 
 ها هستند یا ها به راحتی جوجهآن

 هاشان. ها در آغل خوک
 

 تواند این را خرد فرض کند می یآدم حت
 هاشان چشم بپوشید البته اگر بتوانید از صورت

 هاشان چشم بپوشید. و از حرف
 

 رد بشودماه وقتی چهارم 
 شان برگردند های جداگانه ها به سوراخو آن

 را خواهد دادبعد خورشید بوسه سالم م
 نظر خواهند رسید. روها دوباره خوب به بعد پیاده

 
 هاشان برگشته به قفس
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 شان رای بعدی برجسته رویایی تعطیالتها آن
 بینند.  می

 روز کارگر خواهد بود احتماالْ
 ها به همدیگر تنه بزنند که توی آزادراه

 با هم حرف بزنند
 چهل تا توی یک اتاق،

 ها، خواهرها، مادرها، برادرها، عموها، ها، عمه پسرخاله
 ها، همسرها، شوهرها، ها، مادربزرگ پسرها، پدربزرگ

 شان، کل بقیهها،  ها، دوست معشوقه
 چهل تا توی یک اتاق،

 هیچی حرف بزنند، درباره
 خودشان حرف بزنند.  درباره
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 کارناول
 
 
 

 اش کرده بود و توی تخت مستمرد 
 به خواب رفته بود و 
 آتش شروع شده بود

 سوزاند می
 تا وقتی که رفیقی در اتاق بغلی

 بوی دود را حس کرده بود و 
 دویده بود داخل اتاق

 سعی کرده بود او را از آتش دور کندو 
 هایش او را کشیده بود با دست

 و پوست بازوهایش کنده شده بود
 و رفیق دوباره چنگ زده بود

 تر عمیق
 های استخوان، تا نزدیک

 و مردک بیدار شده بود و نشسته بود
 و مردک شروع کرده بود به جیغ زدن

 و کورکورانه دویدن،
 بودبه چندتایی دیوار خورده 

 آخرسر از دو تا در رد شده بود
 خواستند تایی مرد دیگر که می و با دوازده

 جلویش را بگیرند
 خودش را آزاد کرده بود
 و داخل حیاط دویده بود

 زد نعره می
 دوید هنوز می

 درست دویده بود وسط چند تا سیم خاردارد
 های خاردار گیر افتاده بود و بین سیم

 زد نعره می
 لند کردندها او را بو آن

 ها و او را از دست سیم
 آزاد کردند
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 او برای سه روز و سه شب بعدی

 هنوز زنده بود
 

 نوشیدن و سیگار دود کردن
 برای سالمتی
 مضر هستند.
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 درجه 99
 
 
 

 ماه سپتامبر بعد از روز کارگر،
 12۳درجه در بِربانک، کالیف، 99دمای هوا 

 دنبال یک مگس افتادم،
 ی زرد رنگ؛ ای بر روی یک پرده قهوهیک مگس کوچولوی 
 توی یک چنین روزی

 ،ها بخوابند قدر عاقل هستند تا زیر درخت ها آن مکزیکی
 طلبی هستند ی جاه زده ها مبتالی محنت اما آمریکایی

 مند و غمگین و  یابند قدرت ها نجات میآن
 نجور، روان

 بارانند همین حاال با پول مالیات من دارند بمب می
 زده در آسیا، مردمی قحطیبر 

 جنگم که از پرده بلند شده االن که دارم با مگس کوچولو می همین
 و به بازویم وارد شده است؛

 خورد، ام به مگس نمی دهم و ضربه دست تکان می
 نجور، من آمریکایی روان

 چسبی هستند، مالیم هستند، پسرهای خلبان سوار هواپیماها پسرهای دل
 کشند، تفاوت می ها بیآن

 با افتخار و وقار،
 بدون تنفر.

 های  ای است که به سروان شناسم، خودش حاال یک حرفه شان را می یکی
 دهد، درس می 124اورگان ی درآمریکایی در دانشگاه

 کردیم،  مستنوشیدیم و چندین مرتبه اش  با خودش و خانوم
 پس به من هم درس داده،

 چسب بوده. یعنی دل
 درجه در بِربنک 99
 جا نشستممن اینو 

 افتند، هر تعداد از چیزها اتفاق می
 افتند، اغلب چیزهایی غمگین اتفاق می
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 خزند ها می اند و زیر ماشین شده مستهای فحاش که بد مثل مکانیک
 دهند کشند و فحش می که دندان می مستهای  پزشک و دندان
 آورند، های کچل که کلی گند به بار می و جراح

 اش را از ورودی خانه ماشین تایمزی  و سردبیر مجله
 آورد بیرون می

 بعد از جروبحثی با همسرش،
 درجه شده در بِربانک 99هوا 

 ام است، و هواپیمای جت باالی کله
 فکر نکنم بمبی روی من بیاندازد،

 ی کافی پول مالیات ندارند، ها به اندازه این آسیایی
 شود یهای باهوش کسانی هستند که ادعا م و تنها آسیایی

 زنند، اند، خوب انگلیسی حرف می العاده موهبت یافته شده خارق
 ی اوج گرفته بر گونه ی لبخندهای بهشت کنند بعالوه های پرپشت خاکستری بلند می ریش
 هایی درخشان و  چشم

 گیرند بر مقبره تا چهار دالر ورودی می
 متانت و جدایی از دنیاخواهی را درس بدهند

 اند. اهوش شهر را هم زدهو مخ نصف دخترهای ب
 درجه در بِربانک شده 99هوا 
 اند نجات خواهند یافت هایی که نجات یافته و آن
 میرند خواهند مرد، هایی که میو آن

 های شویم سر ظهر ساندویچ هایی شبیه می شویم و به وزغ و بیشترمان خشک می
 جوند، همبرگر می

 دانم چه کار کنم... نمی
 بشوم،پول بفرستم و راهی 
 با من مهربان باشید،

 آید، خوشم می
 چسب و سرراست، دریادماندنی، تالشی، دل هیچ بی

 وقت کسی را من هیچ
 توانم این مگس را  نمی ام، من حتی بمباران نکرده

 بکشم.
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 سال جدید خجسته
 
 
 

  –دانم  بندی آنها را می زمان
 اش چسب اول پرستار با ماشین زرد دل

 – بعدازظهر 4:10 – شود وارد می
 همیشه به من یک عالمه از پاهایش را

 –کنم  و من همیشه تماشا می –دهد  نشان می
 –کنم  بعد فکر می

 عزیز دلم، پاهایت را برای خودت نگهدار،
 بعد، بعد از آن،
 شود مردی وارد می

 اش را از بولداگسگ و 
 آورد چرت در می

 درست همان موقعی که من
 کنیم، کنم. ما همدیگر را برانداز می میهایم را پست  نامه
 کنم، من بدون کار کردن زندگی می –زنیم  وقت حرف نمی هیچ

 کند؛ او بدون زندگی کردن کار می
 –کنیم  جلوی خانه او دعوا می های بینم یک روزی باالی چمن خودمان را می

 «خور! توی مفت»زند،  نعره می
 زنم: اش نعره می و خودم در جواب

 «برده! پادو!»
 جود را میسگ بولداگ او پای مطوری که  همین

 کنند. را سنگسار میهایش م و همسایه
 

 زنم بهتر جذب حدس می
 شویم می 12۵ی مکزیکی لوبیاهای پرنده
 12۶و پراید روز بال

 ها. این تمامی تا
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 بندکفش
 
 
 

 یک  یک زن،
 الستیک پنجر، یک

 بیماری، یک
 هایی جلوی روی خودت، میل؛ ترس

 مانند حرکت می قدر بی هایی که آن ترس
 شان بکنی توانی بررسی می

 های مثل مهره
 شطرنج...

 چیزهایی گنده نیستند که مردی را به
 کشانند. مرگی که برایش آماده باشد، یا جنون می

 سوزی، طغیان... قتل، زنای با محارم، سرقت، آتش
 است کوچکهای  ای از تراژدی نه، مساله امتداد مجموعه
 رساند.... که مردی را به جنون می

 مساله مرگ عشق او نیست
 های سست است که مساله بندکفش بل

 وقتی زمانی باقی نمانده...
 وحشت زندگانی است که

 وردآ با جزئیات ناچیزش هجوم می
 تر از سرطان انسان را بکشد تواند سریع که می

 ست...جا و همیشه همین
 ها های ماشین یا مالیات پالک

 های باطل شده گواهینامهیا 
 ها، ها یا اخراج شدن یا استخدام شدن

 اش دادن، یا اش دادن یا با تو انجام انجام
 های سرعت غیرمجاز، دریافت جریمه

 ها یا ها یا موریانه ها یا موش نرمی استخوان یا جیرجیرک
 ها یا یک ها یا مگس خروس

 شکافی بر توری، یا تمام شدن گاز
 یا فوران زدن گاز،

 ،مست  خانه متوقف شدن سینک، صاحب
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 دهد و دولتی که جمهوری که اهمیت نمی رئیس
 دیوانه شده.

 که شبیه تختی پریز چراغی که شکسته، ابر
 تیغی شده؛ جوجه
 رسانی در کاربراتور و پمپ سوخت  موتور ماشین، دالر برای تنظیم 10۵

 سارس روباک
 تلفن و بازاری سنگینو فیش 

 بسته
 ی توالت، تهی شکس و لوله

 و چراغی که سوخته...
 چراغ هال، چراغ جلویی ماشین، چراغ عقبی ماشین،

 اش چراغ درونی ماشین؛ همه
 تر شده از جهنم تاریک

 و دو برابر 
 تر. گران

 های پای شکسته ها هست و ناخن خلقی کج ی مساله بعد همیشه
 و ملتی که تاکید دارند

 دوستان تو هستند؛
 ها؛ها هست و بدتر از آن همین مساله همیشه

 شیرهای آب چکه کننده، مسیح و کریسمس؛
 ساالمی آبی، نه روز بارش مداوم باران،

 ای پنجاه سنت آواکادوهای دانه
 های جگر و سوسیس

 ارغوانی.
 

 ها یا ساختن این
 طوری که یک خدمتکار زن در نورم روی تقسیم ساعت کار همین

 ی که لگن بیمارستانیطور کند، یا همین کار می
 شود، تر می خالی

 طوری که توی یک کارواش هستی یا یک مامور اتوبوس هستی یا همین
 یا دزد کیف یک خانوم پیر هستی،

 گذاری رو باقی می زنان توی پیاده ها را جیغ خانوم
 های شکسته توی سن با دست

 هشتاد سالگی.
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 دفعه یک
 بینی ات می ماشینی بغلی  دو تا چراغ قرمز توی آینه

 و خون توی لباس زیر
 خودت؛
 دالر برای یک نوار 9۷9درد؛ و  دندان

 دالر برای یک دندان ۳00و 
 طال،

 و چین و روسیه و امریکا، و 
 موهای بلند و موهای کوتاه و مو

 ها و  نداشتن، و ریش
 وقتی هیچی زاگ زیگعالمه  و یک صورت نداشتن،
 شویی بروی خواهی دست وقتی میاستثنای یکی  دگمه نداری، به

 ات. وروده و یکی دیگر سفت شده دور دل
 

 های در رفته با هر کدام از بندکفش
 صد بندکفش در رفته، از بین یک

 یک مرد، یک زن، یک
 چیز

 وارد تیمارستان
 شود. می
 

 خب مواظب باشید
 اید وقتی خم کرده

 تان را ببندید. بندکفش
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  خنکای سبز
 
 
 

 چی هست؟
 های زرد، یک زن پیر، چاق، لباس

 های پاره جوراب
 جلوی جدول نشسته با

 یک پسر کوچولو.
 بعدازظهر ۳درجه گرما توی ساعت  9۸
 نظر  به

 رسد. وقیح می
 رسند، نظر می اما نگاه کن، آرام به

 تقریبا خوشحال هستند،
 خورند ی سبزرنگ می ژله

 درخشند. و رزهای قرمز می
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 زندگی
 
 
 

 شدن توسط گرازی باجویده 
 هایی بد نفس

 
 خورند طور که لیموها در باد موج می همین

 
 زرد و مال خودمان.
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III 

 جا همه ها معشوق

 های خشک شده مثل برگ

 مارچوبه.
 

  



147 

 

69 

 ماتادور آمریکایی
 
 
 

 البته، مرد هنوز هم انتخاب خودش را دارد
 ها، گاوبازی تمام شدن بعد از

 اما مثل هر مرد دیگری
 کشد. ای خودش را جلو می انتخاب ویژه

 اش بکنی ات حس توی شکمتوانی  می
 رسانند، وقتی تو را به این نقطه می

 گفت، ک میو دختر
 «.یا من یا گاوبازی»
 

 مرد از عشق روی برگرداند
 تا بتواند به صورت مرگ نگاه کند.

 
 ببینید 12۷توانید او را در تیجوئانا می

 استهای شاخ گاو مشغول  نزدیک
 اش را بعد از شانس قبلی شانس

 کند. او چندین بار امتحان می
 مالی شده. خونی

 
 چیز ماند شاید همین و آدم می

 کند دارد توی شکم او کارش را می
 جنگد موقعی که می

 او را از حدی که باید
 کند تر می نزدیک

 
 شمشیر راست کرده به

 سمت خورشید،
 کند: ماجرا ادامه پیدا می

  در عشق.
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 از مد افتاده دیدم ای فاحشهامروز 
 
 
 

 12۸ترفیتی سوپرمارکتدر 
 داشتم برمی ودکاتایی  تایی جین و یک پنج داشتم یک پنج

 زنک موهای بلوند رنگ کرده داشت
 اش آسوده بود راه سفید راه و با لباس سیاه

 پوشاند که فقط تا باالهای زانو را می
 ندگنده بود هایش پستانو 

 چاق شده بودو یک ذره هم 
 ،ادد اش می انداخت تنفر خودش را نشان و دخترک فروشنده که کارش را راه می

 ها عادت کرده بود ی این به همه فاحشهاما 
 اش مانده بود ی پول و منتظر بقیه

 اش چپانده شوند هایی که توی ساک و منتظر بطری
 رفت میاز مغازه بیرون  فاحشهو وقتی 

 ددر آسودگی بیرون رفته بو
 هاشان بلند کرده بودند و ملت سر از مجله
 کردند اش می فروشی نگاه روزنامه و پسرهای دور دکه

 کردند اش می کردند نگاه هاشان را پارک می هایی که ماشین و آدم
 داشتم و من پشت سرش گام بر می

 کردم اش می و من نگاه
 و زن سوار یک ماشین سبزرنگ شد

 سبز میزبیلیاردی
 سیگار روشن کرد، 
 راند سمت جایی می و مطمئن هستم به

 جادویی
 خندند و جایی که مردم همیشه می
 شود موسیقی همیشه نواخته می

 ها خوب هستند و نوشیدنی
 چسب هستند ها دل و مبلمان و فرش

 ها بلند هستند و کوه
 اند ها ایستاده و سه تا چوپان آلمانی جلوی چمن
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 شود اش می متوجه و وقتی زن عشق بورزد آدم
 و قیمت عشق او یک عمر زندگانی نیست،

 و دود آبی سیگار بر ظرف سیاه
 و مخلوط چیزهای دیگر، آبجوخورد کمی مرطوب  خاکستر تاب می

 کرد خاطر یک پلنگ هدایت می زن تو را با اطمینان
 رساند، تو را به یک آهو می

 دیدی و باید زن را توی وان می
 ند از یکی از اینخوا داشت یک ملودی می

 اپراهای ایتالیایی.
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 شعری برای باربارا، شعری برای جین،

 شعری برای فرانسیس، شعری برای

 هاهر کدام از آن
 
 
 

 ماهی گل را خورد
 قبرها سوت کشیدند و سنگ
 129دیکسی

 گفتی دیگر طوری که تو به من می همین
 دهی اهمیتی نمی در کل

 
 فروشی دنیا پیرمردهای توی امانت

 کشتند کردند و خودشان را توی ذهن من می شان نگاه می به اطراف
 وقتی تو گفتی دیگر

 دهی اهمیتی نمی
 

 روزی که تو را با عشق جدیدت
 دیدم

 تو و عشق جدید تو
 زدید را قدم میداشتید طول بلوار م

 از کنار قصابی رد شدید
 از کنار لیکورفروشی رد شدید

 از کنار آژانس 
 شدیدمعمالت امالک رد 

 

 ها ها
 

 من دیگر مرتبه یک
 دادم اهمیتی نمی

 
 ای شدم و خرید کردم داخل مغازه

 سفالی عشق  یک مجسمه
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 یک کاکتوس کوچک
 یک بسته میگو

 کش سبزرنگ یک جفت دست
 یک دسته چاقو

 فلفلی شیریمرغ  چندتایی تخم
 انگیز هیجان

 تایی یک پنج
 اسکاچ

  شده  لوله  و یک نقشه
 های تگزاس پایین

 ها را داخل یک ساک گذاشت ای این فروشنده همه
 ساکی باد کرده و سنگین شده و

 دانستم که یک چیزی آخرسر من می
 دارم.
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 غذای حاضر آماده
 
 
 

 دختره گفت،
 دخترم را دوست

 ات شعرخوانی  ی به آخرین جلسه
 بردم.

 ب؟پرسیدم: خب، خ
 جوان و زیباست.  گفت:

 پرسیدم: و؟
 تو جربزهاز 

 اش بهم خورد. حال
 

 بعد روی کاناپه ولو شد
 هایش را و چکمه

 بیرون کشید.
 گفت:

 پاهای خوشگلی ندارم.
 

 ب، منفکر کردم، خ
 شعرهای خوبی ندارم، این دختر هم

 پاهای خوشگلی ندارد.
 

 این به آن در.
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 کوتوله
 
 
 

 به دست گرفته بودیم  بستنی قیفی
 یک سگ ما را ترسانده بود

 بودیمگل چیده 
 توی آفتاب دست توی دست هم گذاشته بودیم.

 
 دختر کوچولوی من شش ساله است

 ای قدر خوب است که هر دختربچه و همان
 تواند باشد. می
 

 من برگشتیم  زنان به خانه قدم
 جایی که دو خانوم داشتند از در 

 آمدند. آپارتمان کناری بیرون می
 

 شان کوتوله بود، یکی
 قوزی بود تقریباً

 مانند. با پاهایی بشکه
 
 هنک، مشکل این زن »

 «چیست؟
 

 متاسفم، خانوم کوچولو، 
 دانست من نمی  که بچه

 هیچ مشکلی در شما
 نیست.

  



154 

 

75 

 کریسمس مبارک
 
 
 
 جا نشستماین

 موقع خودم را رساندم و  ، درست بهبدمست
 کنار مادر دخترم نشستم،

 جا نشسته پیر و موخاکستریمادرش این
 نشستم پیر و موهایی جوگندمی...جا من این

 مان هم هست، جا دختر شش سالهاین
 ،1۳0ی ابتدایی ادیسون کریسمس در مدرسه

 ی دسامبر، هفده
 ساعت یک بعدازظهر. 

 نشینم. ها می من اغلب با زن
 و یاروی دیگری هم هست...  جا یک یارویی هم هست،آه، این

 مشکل این ولگردها چیست؟
 شغلی ندارند؟ چقدر

 بد.
 

 اول یک چیزهایی هست...
 ها پنج نامزد الزم دارند برایآن

 انجمن معلم و والدین.
 کنند، چهل تا خانوم پیر خودشان را نامزد می

 رسند. نظر می زیرکاه به مثل هیتلرهایی آب
 خواهد نامزد پنجم باشد... کسی نمی هیچ

 اگر همه موافق این هستند که نامزدها به »
 در موافقت طفاًهمین تعداد ختم بشوند، ل

 «آری بگویید؟
 جاست... کسی پایک سگ هم این

 گذارد روی دم او می
 «یکی...! یی»غرد:  سگ می
 شوند. خندند، نامزدها به همین تعداد ختم می همه می

 یا حضرت مسیح،
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 با غرش یک سگ...
 

 شوند. ها ردیف می خب، بچه خیلی
 های کوچولو انتظاری در کار نیست. ارکستر. آدم

 های کوچولو موچولو، کوچولوهای خیلی جدی. ویولونبا 
 دهند. ها را شکل می ها بخش نوازندهآن

 نوازند زیرنظر می« های کریسمس آهنگ»بعد 
 .1۳1آقای پلِپر و آقای مِتلِر

 خیلی هماین دیگر ب، مِتلِر؟ اوه خ
 خوب نیست.

 
 «کوچولوی کریسمس.پنج ناقوس »کنند،  آقایان پلِپر و مِتلِر با خوشرویی اعالم می

 جای اتاق بچه مسیح به  
 اند گذاشته« تخت بچه ننویی»یک 

 گویند. دلیلی هم برایش نمی
 

 سگ را از سالن بیرون
 جا نشستم انداختند. هنوز همین

 خمار.
 

 های مهدکودکی است بعد آواز بچه
 . دوشیزه بووِر و 1۳2«ها جرینگ ناقوس»

 اند. ها داده آواز را یاد بچه 1۳۳دوشیزه لیمو و دوشیزه لیبرمَن
 

 کنم... برگه برنامه توی دستم را چک می
 ها باقی مانده؟ چقدر دیگر از این

 
 های روی صحنه سیاه، سفید، شوم بچه متوجه می

 پارچگی در اینجا درست کردند جور یک ای هستند... یک بومی و قهوه
 دهد. میمان  چیز را ساده نشان اما کار راحتی هم بوده است، همه

 های کالس دوم، سوم و چهارم... بچه
 ،«دوازده روز کریسمس»گیرند،  هایشان را باال می نقاشی
 گیرند؛ دوباره باال، پایین و دوباره باال ها را پایین می نقاشی
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 1۳4تا ماجرای کبک و درخت گالبی هم تمام بشود.
 اند. عالی. حتی با  ها کارشان را انجام داده بچه

 لطف خانم ال براش و  شان. به وجود استباهات
 این برنامه اجرا شده است. 1۳۵خانم بیتیکس
 رسد به بعد نوبت می

 چندان هم 1۳۶های مقدس. های کاج و توت ماجرای مخروط
 کار خوبی از آب درنیامده است.

 
 های کالس پنجم و ششم است... حاال نوبت بچه

 «...بابا نوئل و موش»داستان 
 فهمد چه کسی نمی م است. هیچصدایشان دره

 1۳۷خوانند. کارشان را زیرنظر آقای دوئرفلینگر می
 شان کرده است. پران اند. او هم جفتگ انجام داده

 نشیند شان می نشاند و خودش هم همراه آنها را روی صحنه می
 توانی و حاال کالً فقط می
 را بشنوی. دوئرفلینگرصدای زیبای آقای 

 جا هست. اینجا در مرکز صحنه نشسته است. همه دوئرفلینگرنظر  به
 اش را نشان یکی آنجا دارد سوراخ کون

 دهد. دوست دارد بجهد و در این اطراف می
 اش های کالس پنجم و ششمی خواند و به بچه خواند و می بدود. می

 دهد تا پشت های کوچولویی می نقش
 ار به حسادت نسبت بهکنم خودم را واد اش باشند. سعی می گروه سرود یک نفره

 کنم اما دوئرفلینگرآقای 
 توانم. خیلی هم خوشحالم که جای نمی

 گردد ها سمتم برمی نیستم. یک زن از آن طرف ردیف صندلی دوئرفلینگرآقای 
 «.صدای زیبایی دارد»زند،  لبخند می

 آره،»دهم،  جواب لبخندش را می
 «طور است. همین

 «درخت کریسمس»با های کالس سوم، چهارم و پنجم  بچه
 بعد البته ما
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 را داریم« عرشه سال»
 1۳۸لطف خانم هومز. به
 

 ها اوه، خدای من، حاال نوبت کالس اولی و دومی
 است! گه عصبی هستم،

 دانم چه مریضم، نمی
 ها افتادم. باید بکنم. زمان خودم را کشیدم. مست توی کوچه

 توانم این را تحمل تا زن خوابیدم. دیگر نمی ۵0با 
 نظر ام به کنم... مادر بچهب

 رسد. من آرام می
 ترسو هستم... خودش کجاست؟

 آورند مرتبه همه را از پشتی تو می یک
 اینجا دیگر چه خبر است؟

 
 شود، بچه من هم اینجا است، از کنارم رد می

 زند و  لبخند می« سالم! سالم!»گویم،  می
 «شششش...»گیرد،  هایش می انگشت جلوی لب

 
 های کالس اول و دوم. کشند. بچه صف میجلوی صحنه 

 لطف آقای کانرز، خانم مک کورمیک، خانوم ناگاتا، به
 خب. . خیلی1۳9خانم سامارگ

 «...خیلی تپل برای کریسمس... »
 رسد، نظر نمی چندان جالب به

 خندش باز است. اما دخترم به من خیره مانده و نیش
 دهد، خواند، دست تکان می آوازش را می

 شان دهم، تمامی اش می زنم، دست تکان میلبخندش 
 زنند... زندانی کشیده پیر... خند می نیش

 است.« بازی قطار اسباب»بعد نوبت 
 کنند، زنیم. به ترتیب سر خم می حاال یک کم بهتر شده است. دست می

 اش باقی شان منتظر نوبت هرکدام
 ماند. می
 

 بچه یک جایی 
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 رفته است...
 

 را از دستبقیه برنامه معنایش 
 دهد، می

 140به جز یک معلم خیلی جذاب بومی چیکانو
 در لباسی زرد

 «سکوت شب»آید و  جلو می
 خواند. را به اسپانیایی می

 
 دود، هنوز در همین اطراف می دوئرفلینگرحال آقای  درهمین

 آید، دود، تو می از در بیرون می
 دهد، اش را نشان می سوراخ کون

 در یک حالت اورژانسی گنده
 دود... به جلوی صحنه می

 
 «دوئرفلینگر»زند،  نفری صدایش می  یک
 کسی هنوز او را فراموش نکرده هیچ

 دهد، اش را نمی است. خودش اجازه
 مخصوصاً به بانوان توی سالن.

 
 کند. برنامه ادامه پیدا می

 «بگذار صلح بر زمین باشد»
 خوانیم. آخرین مورد همراه هم این را می

 است.برگه برنامه 
 

 اند، فقط یادشان مانده ها کریسمس را فراموش کرده دهنده مالیات
 نشین هستند. هایشان چقدر دل بچه

 
  –رویم  ام می همراه هم به آپارتمان مادر بچه

 اند که امروز و آنجا یک اخطار گذاشته
 کند کنند. مادر ادعا می گاز را قطع می

 قبالً برگه اخطاری دریافت
 نکرده است. 

 برم را به خیابان پنجم می آنها

                                                           
140

 Chicano 
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 در سانتا مونیکا
 تا جلوی دفتر شرکت گاز.

 
 دست خداحافظی

 اند. ای ایستاده دهم. گوشه شان می تکان
 دخترم سوراخی در

 اش دارد، شلوار سیاه
 درست در باالی

 زانو...
 
 بگذار صلح بر زمین باشد»

 و این را از من شروع کن.
 بگذار صلح بر زمین باشد،

 که پدرمان است، با خدایی
  –ما برادرهای همدیگر هستیم 
 بگذار در یک هماهنگی کامل

 «در کنار برادرم گام بردارم.
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 مارینا:

 

 

 
 باشکوه، جادویی،

 پایان، بی
 دختر کوچولویم

 خورشید است
  –بر روی فرش 

 بیرون در
 چیند، ها! گل می

 پیرمردی
 چروکیده نبردها

 اش بلند از صندلی
 شود می

 کند نگاهم میو او 
 هایش فقط اما چشم

 عشق است،
 ها! و من

 ؤوم تندی همراه دنیا می
 گردد و عشق دوباره سراغم برمی

 درست مثل اینکه منظورم
 ها بوده باشد. انجام همین
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 همراهی با دانته
 
 
 

 گم شدم 141بهشت  من توی دره
 ای نشستیم با چهار تا زن توی آشپزخانه
 ی مردها و عشق و زندگی و  خندیدیم و حرف زدیم درباره

 ،آمیزش
 بهشت گم شدم  من توی دره

 من کلمه را گم کردم و مسیر را گم کردم و روشنایی را گم کردم،
 ای نشسته بودند چهار تا زن توی آشپزخانه

 چندین گالون قهوه
 و حاال نوشیدند

 جلوی پنجره نشستم
 به بیابان خیره ماندم،

 ،142ی با دانتههمراه
 خواهند. بهشت چه می  ام بانوان دره مانده

 شان. این سه تا خواهر با یک دانه دوست
 

 ی کوچک، از بین این پنجره
 ها ها شن ها مگس ها گوسفندها اسب ها سگ بچه

 بینم، ها را می ها مرغابی جوجه
 شنوم حاال اسم مردها را از توی آشپزخانه می

 خندند، و  و دخترها می
 جاام، من یکی این اندهمن م

 کنم؟ چه کار می
 ها و  این دخترها... این آزمون ممتد احساس

 ها و  ها و حقیقت ها و منطق ایده
 های روحی حالت

 ها... ها، نابودی نابودی
 
 بهشت گم شدم.  ن توی درهم

                                                           
141

 Paradise Valley 
142

 Dante 
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 اش بدهد: آدم باید یک جایی از دست
 را انتخاب کردم؛ هرچند عشق 14۳من آریزونا

 ،بود، من توی صحرا گم شدمدیشبی خوب 
 من تسلیم شدم.

  

                                                           
143

 Arizoona 
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 یک شب جذاب
 
 
 

 دخترم دوست
 شروع کرد به خرد کردن

 های من بطری  همه
 های های اسکاچ من و بطری بطری
 من، آبجو

 توی همین مدت
 کشید، زد و جیغ می نعره می

 بعد از در رد شد
 رفت.بیرون و دوان 

 
 تا پلیس  ۳دقیقه بعد  ۵

 وارد شدند،
 دست داشت، شان تفنگ شکاری به یکی
 ا از منو آنه
 های مختلفی پرسیدند، سوال
 شان پرسید: یکی

 تو چه کاره
 هستی؟

 
 جواب دادم،

 ام. نویسنده
 

 مپوزخند پلیس
 زنان سراغ ماشین  زد، قدم

 م رفت،تایپ
 چند تایی کاغذ برداشت و 

 شروع کرد به خواندن.
 

  ای من درباره کلمه 2000  مقاله
 معنای خودکشی 
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 بود.
 
 نظر که چندان نظر پلیس را جلب به

 نکرده بود.
 

 هابعد از رفتن آن
 من کل راه را تا

 رفتم 144آلتادِنا
 و با یک پیردختر خوب

 ساله ماندم 22
 چندتایی گلدان

 تا گربه ۳
 گرا همجنستا مرد  ۳

 ساله ۷یک پسر 
 یک سگ، و 
 منسانتی از  20در  24یک عکس 

 شومینه،آویخته باالی 
 نظر خردمند به

 رسید. می
  

                                                           
144

 Altadena 
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 خطری بر جاودانگی من
 
 
 

 هایش را درآورد زن جلوی من لباس
 اش را جلوی چشم من گرفته بود کس

 درحالی که من توی تخت با یک بطری
 جو مشغول بودم.آب
 

 ت را ازپرسیدم، زگیل روی کون
 کجا آوردی؟

 
 زنک گفت، این زگیل نیست،

 یک خال سیاه است، یک جور 
 عالمت از زمان تولدم.

 
 ترساند را میاین چیز م  گفتم،

 بگذار ماجرا را
 فراموش کنیم.

 
 من از تخت بلند شدم و 

 زنان به اتاق دیگر رفتم و  قدم
 ای نشستم و  روی صندلی گهواره

 تاب خوردم.
 

 زن از اتاق بیرون آمد. حاال، گوش کن، توی
 لی زگیل و زخم و ی پیر. تو ک گوزیده

 همه جور چیزهای دیگر روی بدنت
 ترین داری. باور دارم که زشت

 پیرمردی هستی که
 تا حاال دیدم.

 
  اش کن، یک کم دیگر درباره راموشگفتم، ف

 ت به من بگو.آن خال سیاه روی کون
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 زن به اتاق دیگر برگشت

 لباس پوشید و دوان از کنار من رد شد
 در را به هم کوبید

 رفته بود.و 
 

 و فکرش را بکنید،
 زنک تمام دفترهای شعر من را هم

 خوانده بود.
 

 کسی نگوید که فقط امیدوارم به هیچ
 من خوشگل نیستم.
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 اوج
 
 
 

 ... جایی در اروپایک جایی
 ی سوم، صحنه  ی دوم، پرده

 ...14۵زیگفرید
 لرزید کل ساختمان می

 هایی هم بود شعله
 پایان دنیا رسیده بود،

 شدند، ها به میان هوا پرتاب می بدن
 هایی مثل دلقک

 ...روانی
 ارکستر نواختن را 

 کنار گذاشت.
 بمب! یک»یکی نعره کشید: 

 بمب بمب بمب بمب« بمب بود!
 بمب.

 من بلوند چاق را چنگ زدم
 اش انداختم اش را جر دادم و از تن لباس
 شششوربرررده! مرده

 خواهم نمی»بلونده گفت: 
 ی اپرا داشت خانهکل « بمیرم!

 آمد. خون کف زمین پایین می
 های بیشتر ریخته بود. شعله

 ها. فاجعه دود. دود. جیغ
 اش مجذوبشده بود. من 

 شده بودم.
  

                                                           
145

 Siegfried 
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 زن یک مرد
 
 
 

 رویای یک مرد
 ایی است با دندانی از طال فاحشه

 و یک بندجوراب،
 بوی عطر

 با ابروهای مصنوعی
 ریمل

 ها گوشواره
 رنگ کمشورت صورتی 

 های بلند پاشنه
 های بلند با شکافی کوچک جوراب

 عقب جوراب چپی،
 یک ذره کوچولو چربی،
 یک ذره کوچولو مست،

  چولو احمق و یک ذره کوچولو خلیک ذره کو
 کند نمیهای کثیف تعریف  که شوخی

 ش داردتا زگیل روی پشت ۳و 
 برد آورد که از موسیقی سمفونیک لذت می و ادا در می

 ماند ای می فتهو یک ه
 فقط یک هفته

 زند گاید و ساک می کند و می شورد و آشپزی می ها را می و ظرف
 اندازد و کف آشپزخانه را برق می

 دهد ات نمی هایش را نشان کدام از بچه و عکس هیچ
 زند اش حرف نمی اش یا شوهر فعلی ی شوهر سابق یا درباره

 شدهکه کجا دبیرستان رفته یا کجا متولد یا این
 یا کجا آخرین بار به زندان افتاده

 یا عاشق کی هست،
 ماند فقط یک هفته می

 فقط یک هفته
 وقت رود و دیگر هیچ کند و می و کارش را می

 گردد برنمی
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 ها. ی جا مانده روی کمد لباس برای آن یک دانه گوشواره
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 بنفش تنگ لباس
 
 
 

 ا یک جورهایی شهرتساله ب 44ی سوپرانوی  جایی خواندم این خواننده
 ی چهارم پایین افتاد طبقه  از پنجره

 و خودش را کشت، خب، فکر کنم که مشکلی وجود نداشته برای
 ی سوپرانو با یک جورهایی شهرت، اما خواننده
 تر طبقه منطقی ۸کنم که  فکر می

 بود. می
 شناسم، خواهرِ مادرِ دختر این زن را می

 من، چندین سال پیش بود،
 اش داده بود طالقشوهرش 

 چهارم پایین پرید  طبقه  و او از پنجره
 و هر دو تا پایش را شکست

 و چند مشکل دیگر هم پیدا کرده بود.
 این زن خشن و سرسخت نبود؛  اندازه شاید این سوپرانو به

 ها کنار آمد، مشکل  با پاهای شکسته و بقیه 14۶خب، هلن
 من  خانهچسب به  و یک روز توی یک لباس بنفش تنگ دل

 اما هیچ اتفاقی ،آمد و ما تنها بودیم
 خواستم، نیفتاد، من چیزی نمی

 و ما حرف زدیم
 و او حاال با چیزی ازدواج کرده،

 هایی که انبا یکی از منفورترین رو
 شناسم... من می

 زند، شوهره فلوت می»  گوید، ام می مادرِ بچه
 «اند... ها با هم کنار آمدهآن

 دن من آمد و من دم در ردش کردم:شوهره یک بار به دی
 او مرگ را دور خودش مثل بوی دهان تلنبار کرده بود.

 طبقه برود 12من به خواهره توصیه کردم به یک ساختمان 
 وقتی این یکی هم شکست خورد...

 او را صاحب  باید روزی که با لباس تنگ بنفش آمده بود،
 شدم... می

                                                           
146

 Helen 
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 اش... این یارو با این فلوت
 ....پاشد اش بیرون می گه فلوت احتماالْمردک 

 کند آدم البد فکر میهایش،  و هلن با آن همه پول
 کرد. یک چیزی بهتری انتخاب می
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 ولی:ژکمابیش، برای 
 
 
 

 ،سایه بمب گرفتهای  یا از میان پنجره 14۷در هاموند
 ی،رنگ شده از فساد روزهای مست آبی از میان استیکی که
 دهان، از میان امضاء و آب

 ،14۸از میان ساوانا
 ها مثل رگ درهم پیچیدههای تاریک  خیابان

 گیر افتاده بین پرچین سرو کوهی، از میان عشقی سرریز کرده
 اکتبر؛ماه یک روز   افتاده  پشت پرده

 ها، ها و خط ها و پنجره شکلاز میان 
 که لک شراب بر آن افتاده، 149از میان کتابی از کافکا

 ها، ها و زندان وستاز میان همسرها و د
 جوان ایستادن یک زمانی

 ،1۵0نِر شنیدن بتهوون یا بروک
 فقط سواری بر دوچرخه،ی یا حت

 جوان شبیه آن،
 غیرممکن،
 طول پل رد شدن از

 1۵1در فیالدلفیا
 ات، زندگی فاحشهو مالقات با اولین 
 حس، ها، خمار و بی افتادن بر روی یخ
 کند، می کنی، زنک تو را بلند تو زنک را بلند می

 ها، مانع تمامیتا آخرسر، خندیدن بر 
 وقت بیشتر معصومانه یا موهبت یافته نبود، هیچ ازدواجی هیچ

 آورم، هایش را به یاد می آورم و آره چشم و من نام او را به یاد می
 ،اش بود چپیی  و یک خال سیاه کوچولو بر شانه

 ب ما پایین رفتیم، پایین در اندوه، اندوه،و خ
 های چرب، بر اتاقی با لکه نشسته

                                                           
147

 Hammond 
148

 Savannah 
149

 Kafka 
150

 Beethoven or Bruckner 
151

 Philadelphia 
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 جوشیدند. در حال شنیدن حبوباتی که می
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 کند کند و پیدا می کند و پیدا می ادامه پیدا می یشکل همین
 

 ی درد و رنج  های تو درباره کل نوشته»
 «یک مشت گه است...

 
 
 

 فقط چون به تو گفتم موسیقی راک
 آورد قلبم را به درد می

 فقط چون با هم خوابیدیم و بیدار شدیم و 
 همدیگر را خوردیم

 ها بودیم و در زمین مسابقات فقط چون توی ماشین
 با هم بودیم

 ها های حمام در اتاق ها در وان در پارک
 با هم بودیم

 دوتایی یک قو را دیده بودیم و فقط چون هر
 یک سگ را دیده بودیم آن هم در یک زمان

 دیده بودیم یک نسیم بر پرده دوتاییفقط چون هر
 نواخت

 تو یک دفعه تبدیل شدی به یک منتقد ادبی
 

 کردی من را حجاری می  فقط چون تو باید کله
 خواندی هایم را می و کتاب

 هایت هایت و الس ی عشق و به من درباره
 گفتی و سفرهایت می

 دانم فقط چون من اسم دختر تو را می
 کردم و چون الستیک ماشین تو را عوض

 تو یک دفعه تبدیل شدی به یک منتقد ادبی
 

 ی فتوکپی قبول کرده چاپ کند فقط چون سه تا شعر تو را یک مجله
 ای ات نوشته فقط چون یک رمان در مورد جنون فردی

 ای داری و موهای بلند قهوه لرزانی میت را کونفقط چون 
 تو یک دفعه تبدیل شدی به یک منتفد ادبی
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 دفعه تو را گاییدیم 144فقط چون 
 تو یک دفعه تبدیل شدی به یک منتقد ادبی

 
 ب، پس، به من بگو،خ

 شان واقعی است؟ ها... رنج کدام ی این نویسنده بین همه
 چی؟ آره، خودم هم باید حدس

 زدم... رنج خودت واقعی می
 مان است. پس، در بهترین عالیق همه

 ریستن راکه قدرت گکسانی تکان بده به زندگی  دست بدرود
 طوری که و همین اند هم از دست داده

 های بنفش بانوهای سفیدپوش در اتاق
 پوشند، های آبی و سبز می گوشواره

 هم برای من تکان بده. یدست بدرود
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 تنها مانده با سگ
 
 
 

 مشغولی بدون دلسفید ) کوتاه آستینمردهایی با 
 زدن هاشان را برای قدم زندگی( سگ

 برند بیرون می
 ای ی حرفه طوری که من مسابقه همین

 کنم و  بسکتبال در تلویزیون تماشا می
 اما متوجه یک ،برد می شان کدام مشغولی ندارم که دل  هیچ

 ام خانوم در جایگاه سرپوشیده شده
 دقیقه زنگ زد و 10:1۵با آن پاهایش )ویراستار من دیشب ساعت 

 را خوابیده گرفت...مچ م
 باید شاید برای همین است که

 را 1۵2ی گرترود اشتاین آثار منتشر نشده
 .(االن منتشر کند

 
 موسیقی سمفونیک االن

 خیلی چیز بدی شده
 )منظورم بد برای خودم است(

 خواند و از می مستیویولون از زندگی 
 تاشاندانشجوی هردو قبر و من

 هستم.
 

 االن همین
 عشق من رفته دنبال آپارتمانی

 کالیفرنیا در ونیزِ
 بگردد و

 اش تنها را با سگم
 ساکت و معصوم نیست به اسم گذاشته )موجودی که اصالً

 1۵۳سیخ سیخ
 ویولون و نکه پشت صندلی من نشسته به گوش کرد

                                                           
152

 Gertrude Stein 
153

 Stubby 
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 صدای تایپ من(.
 

 گویند که می
 های ترافیک، بوکسورها و  خوارها، پلیس آتش
 ها دارهای فروشگاه گیشه
 ها حقیقت را وقت بعضی

 توانم را میدانند. )من کاری که  می
 دهم.( انجام می

 
 تواند انجام بدهد بهترین کاری که آدم می
 داشتن بعدازظهری است

 پرداخت شده، یک کم غذا توی یخچال  با اجاره
 مانند و چیزی مرگ

 یک نقاشی بد توسط یک نقاش بد
 اش چون خری )که آخرسر می

 چیز دیگری در این اطراف هیچ
 نیست.(

 
 کالیفرنیا رفته آپارتمانی در ونیزِوجوی  ن به جستعشق م

 رود. در آن باالهای سقف چیزی وارانه راهش را می
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 بفروش رمان دعا برای یک
 
 
 

 نویسیم  منتظر ماندم تا دوست رمان
 کلمات را روی کاغذ بیاورد

 زن نویسنده توی آشپزخانه نویسنده
 کند به تیمارستان فکر می

 کند به شوهر سابق خودش فکر می
 ام اش را سرگرم نگه داشته ساله ۳که من دختر  درحالی

 که حاال توی وان حمام است؛
 خب، گوش کن، فکر کنم بعد از تیمارستان یا

 تو به استراحت نیاز داشته باشی... تایش 2
 باشد روانی االنتواند  نویسیم می دوست رمان

 یا توی همین خانه با من نباشد،
 :باشمآدم روانی اینجا یا شاید من 

 خواهد زن چندین بار به من گفته می
 هایم را ببرد اگر من این کار را نکنم تخم

 یا آن کار را نکنم.
 هایم را توی خط با ب، شانسم را با تخمخ

 کنم این مسیر امتحان می
 بهتر است رمان خوبی باشد

 یا حداقل رمان بدی باشد که پرفروش بشود.
 
 پیچم میجا نشستم سیگار بعد سیگار این

 درحالی که به صدای تایپ زن
 کنم. گوش می

 آمیز نبوغ  فکر کنم که برای هر واقعه
 نفر باید برای همان واقعه ۶یا  ۵

 رنج بکشند
 هاآن

 مردک
 زنک.
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 هم خوب. خیلی
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 آن یکی
 
 
 

 تو هیچ اسمی ندارد  بچه
 موهای تو هیچ رنگی ندارد

 صورت تو هیچ گوشتی ندارد
 انگشتی نداردپاهای تو هیچ 

 کشور تو ده تا پرچم دارد
 

 صدای تو هیچ زبانی ندارد
 خزند های تو مثل مارها می ایده

 های تو هیچ همتایی ندارند چشم
 

 خوری های گل می تو دسته
 کنی ها پرت می گوشت سمی سمت سگ

 
 بینم توی راهروهای باشگاه مردد ماندی تو را می
 بینم روی هر کسی چاقو کشیدی تو را می
 گردی شقی دنبال یک قلب می بینم دوره افتادی با کله تو را می

 
 رود و وقتی خورشید چرخان پایین می

 روی زنان از آشپزخانه بیرون می تو قدم
 هایت با یک نوشیدنی توی دست

 کنی جدیدترین آهنگ را زمزمه می
 زنی با لباس تنگ قرمزت و به من لبخند می

 ... العاده خارق
  



181 

 

88 

 یک پلنگ را بوسیدی؟تا حاال 
 
 
 

 کند یک پلنگ است این زن فکر می
 بازی ها موقع عشق وقت و بعضی

 کند غرد و تف می می
 ریزد و موهایش پایین می

 کند هایش نگاه می و او از کناره
 دهد هایش را نشان می و نیش

 کنم. ورزی را دنبال می بوسم و عشق هرحال او را می اما من به
 بوسیدی؟تا حاال یک پلنگ را 

 تا حاال یک پلنگ ماده را بوسیدی که از
 برد؟ ورزی لذت می عمق عشق

 نورزیدی، رفیق. تا حال عشق
 خرماهایت ها و موش تو با سنجاب

 ها و گوسفندهایت. و فیل
 تو باید با یک پلنگ بخوابی

 خواهی با نمی بعد تو دیگر اصالْ
 ها ها، گوسفندها، روباه خرماها، فیل ها، موش سنجاب

 هایت باشی، گرگ ماده و
 خواهی به جز یک پلنگ ماده هیچی نمی

 دارد پلنگ ماده طول اتاق را گام بر می
 دارد، پلنگ ماده طول روح تو را گام بر می

 ی دیگر دروغ هستند های عاشقانه ی آهنگ همه
 افتد وقتی پوست نرم سیاه بر بدن تو به حرکت می

 کند، ت سقوط میو آسمان بر پشت
 رویایی حقیقی است پلنگ ماده

 و هیچ بازگشتی ندارد
 یا هیچ خواهشی بر...

 پوست بر بدن تو،
 کنکاش  ادامه

 های پلنگ قفل شدی. و تو توی چشم
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 تا گل میخک 2
 
 
 

 تا گل میخک آورد 2عشق من برایم 
 عشق من برایم قرمز آورد

 عشق من برایم خودش را آورد
 عشق من گفت نگران نباشم

 الزم نیست تا بمیرمعشق من گفت 
 

 تا گل میخک بر روی میز است 2عشق من 
 کنم گوش می 1۵4بِرگ که به شوئن درحالی

 شود در عصری تاریک به روشنایی نزدیک می
 

 عشق من جوان است
 سوزند؛ ها در تاریکی می میخک

 زن رفته طعم بادام به جا گذاشته
 اش مثل لیمو بود بدن

 
 میخک سوزان قرمز 2

 زن دور از من نشستهطوری که  همین
 بافد های چینی می حاال رویای سگ

 هایش جرنگ انداخته بین ناخن جرنگ
 

 عشق من ده هزار میخک سوزان است
 ای ساکت نشسته مقلدی است در گوشه عشق من مرغ

 ی درخت بر شاخه
 طور که گربه همین

 کند. قوز می
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 Schoenberg 
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 شب 10مرد و زن در تخت در ساعت 
 
 
 

 قوطی ساردین شدم.زن گفت، مثل یک 
 های اولیه شدم. کمک  گفتم، مثل جعبه

 گفت، مثل ساندویج ماهی تن شدم.
 فرنگی شدم. گفتم، مثل یک تکه گوجه

 گفت، مثل هوای بارانی شدم.
 گفتم، مثل ساعتی متوقف شده شدم.
 گفت، مثل دری قفل باز شده شدم.

 گفتم، مثل فیلی شدم راه خواهد افتاد.
 باید اجاره پرداخت کنیم.گفت، مثل وقتی شدم 

 گفتم، مثل وقتی شدم باید شغلی پیدا کنیم.
 گفت، مثل وقتی شدم تو باید شغلی پیدا کنی.

 
 گفتم، حس کار کردن ندارم.

 
 دهی. گفت، مثل وقتی شدم به من اهمیتی نمی

 گفتم، مثل وقتی شدم باید به هم عشق بورزیم.
 گفت، مثل وقتی شدم باید خیلی زیاد به هم عشق بورزیم. 

 گفتم، مثل وقتی شدم باید بیشتر هم عشق بورزیم.
 گفت، مثل وقتی شدم تو باید شغلی پیدا کنی.
 گفتم، مثل وقتی شدم تو باید شغلی پیدا کنی.

 گفت، مثل وقتی شدم باید بنوشم.
 تایی اسکاچ شدم. ی پنج گفتم، مثل یک بسته

 ثل این شده بطری نوشیدنی را تمام خواهیم کرد. گفت، م
 گویی. گفتم، مثل وقتی شده تو راست می

 شوی. خیال می گفت، مثل وقتی شده تو بی
 گفتم، مثل وقتی شده حمام الزم دارم.

 گفت، مثل وقتی شده تو هم حمام الزم داری.
 م را بشوری.مثل وقتی شدم توی حمام باید پشتگفتم، 

 شده تو دیگر عاشق من نیستی.گفت، مثل وقتی 
 گفتم، مثل وقتی شده عاشق تو هستم.
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 کنم. گفت، حاال آن چیز را درونم حس می
 کنم. چیز را درونم حس می گفتم، من هم همان

 گفت، مثل وقتی شده االن عاشق تو باشم.
 ات هستم. گفتم، مثل وقتی شده بیشتر از عشق تو من عاشق

 ، حس جیغ کشیدن دارم.انگیزی دارم، گفت گفت، حس شگفت
 کند. کنم برای همیشه ادامه پیدا می گفتم، حس می
 توانی. کنم می گفت، فکر می
 که.گفتم، مثل این
 که.گفت، مثل این
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 پاسخ
 
 
 

 از بیرون دوان وارد اتاق جلویی خانه شد
 خندید، می
 

 خواستی، میخل ب، تو همیشه یک زن خ 

 مگه نه؟ 
 .هاهاهاهاها، ها 

 شدی، می خلهای  تو همیشه مسحور زن 

 شدی؟ مگه نمی 
 .هاهاهاهاها، ها 

 
 آبکی  گفتم، اوه، بنشین، من قهوه 
 درست کردم. 

 
 ی آشپزخانه در شنبه  پنجرهما کنار 

 آنجلس نشستیم،  لس
 و من گفتم،

 
 زند؟ بینی قدم می آن مرد را می 

 
 گفت، آره. 

 
 کند؟ دانی به چه فکر می می 

 
 کند؟ فکر میبه چه  

 
 کند که کند، فکر می گفتم، فکر می 
 خواهد برای صبحانه یک برش نان می 
 بد نیست. 

 
 یک برش نان برای صبحانه؟ 
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 را خیال کنی  ی خل توانی یک مادرقحبه می آره، 
 برای صبحانه 
 خواهد؟ یک برش نان می 

 
 توانم خیال کنم. من که نمی 

 
 همدیگربلند شدم و قهوه ریختم. بعد به 

 ها شب قبل اشتباهی  وقت نگاه کردیم. بعضی
 خواستیم بفهمیم رفته بودیم و می

 مشکل از آشوب شکم زن بود
 یا سوزاک من

 یا چیزی اشتباه شده بود.
 

 مان را بلند کردیم، نان تست تویش فرو کردیم قهوه
 هامان سوزان سوال بود چشم

  آشپزخانه در شنبه  و کنار پنجره
 نشسته بودیم،آنجس   لس

 در انتظار مانده.
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 جدایی
 
 

 
 گفت، مرگ، بگذار بیاید، می

 دوانی بود، های اسب بعد از تمام شدن دورهای مسابه
 زیب شلوارها باز مانده بود،

 درالر برنده شده بود ۸0
 همراه یک زن بیرون رفته بود

 های توقف و چراغ قرمزها را عالمت
 کرد رد می

 راند ساعت یک طرف خیابان میمایل در  ۷0با سرعت 
  –و بعد صدا را شنیده بود 

 های توی جاده خورده بود به یکی از این مانع
 های پروازکنان، برای تعمیر یک چیزی و چراغ

 جهیدند، چیزهایی که روی کاپوت باال می
 و ماشین به کناره مانع توی خیابان ماسیده بود

 و درست به موقع ماشین را صاف کرده بود
 کنار یک ماشین پارک شده به سالمت رد شده بود، از

 مست بود اما اولین مرتبه در
 زد، سال گذشته بود به چیزی می ۳۵

 بست رسیده بود، و به یک خیابان بن
 دور زده بود، از آن بیرون آمده بود،

 دو مرتبه دیگر سمت راست پیچیده بود
 دقیقه بعد داخل آپارتمان خودش ۵و 

 ته بود و بود. سراغ تلفن رف
 نفر همراهش 14یک ساعت بعد 

 نوشیدند.  می
 همه به جز آدم اصلی 

 احوال بود و روز بعد مریض
 اش برگشته بود و زن پیش
 اش را در شهر گفت کیف و زن می

 مایلی دورتر از شهر 100اش(  های شناسایی دالر و تمام کارت ۵۵گم کرده است )
 ز مرد باشددیگر از انتظار خسته شده بود که تماسی ا
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 یا نباشد،
 توانم مان نباشد، نمی گفت، دیگر جدایی بین می

 اش بکنم تحمل
 گفت، آورد و زن می و مرد باال می

 خواهی خودت را به کشتن بدهی، فقط می
 خب، دیگر جدایی نباشد، مرد جواب داد، خیلی

 دانست دوباره و دوباره اما می
 افتد همین اتفاق می

 شان، مرتبهدرست شبیه این آخرین 
 اش را تمیز کرده بود و خودش را شسته بود و بلند شده بود و دهان

 خواب برگشته بود و همراه زن به تخت
 اش کرده بود و زن مثل یک بچه بغل

 جور مردی هستم؟ کرد، به جهنم، من چه و مرد فکر می
 داد و بعد دیگر اهمیتی نمی

 و همدیگر را بوسیدند
 اش خوب شده بود و حال

 بعدی.  مرتبهتا 
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 باطری خالی کردن
 
 
 

 چیز آماده برای نوشتن یک شعر جاودانه، همه
 شب بود، 9:۳0اعت س

 ی کار بشوم، را گرفته بود تا آمادهکل روز م
 عالی ردیف باشم،

 جلوی ماشین تایپ نشستم
 به کلید دست دراز کردم و بعد

 کل برق منطقه رفت.
 کرد. اش کار می زن داشت روی رمان

 ب، پس ما هم باید بهگفت، خ
 خواب برویم. تخت

 بار هم را گاییده بودیم ۵شب گذشته  2چون در 
 مان تصمیم گرفتیم بهتر است توی این وقت

 های ترسناک تعریف کنیم.  داستان
 زن برایم داستان دو تا خواهر را گفت توی جنگل گم شده بودند

 ی یک دیوانه رسیده بودند، اما هوا که به خانه
 جایی توی دیدشان نبود رد بود و تاریک بود و مرد دیوانه هیچس

 و یکی از خواهرها روی یک تخت خوابید رفتند برای همین هم به داخل خانه
 و دیگری روی تخت دیگر خوابید،

 و اواخرشب یکی از خواهرها بیدار شده بود از
 وجوکنان یک صدای جست

 بود و سر بلند کرده بود و مرد دیوانه باالی سرش
 خورد ای تاب می روی صندلی گهواره

 خواهرش روی زانوهایش بود،  و کله
 و من هم یک داستان تعریف کردم

 توی یک اتاق مستی دو تا ولگرد  درباره
 اش کرد و اش را توی دهان ها روی زمین نشست و دستو یکی از آن

 اش را خورد و  اش را خورد و بعد بازویش را خورد و بعد کل دست دست
 کرد، اش را خورده بود و آن یکی ولگرد تماشایش می زود کل بدن خیلی

 هم کف اتاق نشست و همین کار را کرد،  مستو بعد آن ولگرد 
 افتادند... های نئون بیرون که روی کف خالی اتاق می زن المپ و داستان تمام شد با نور چشمک
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 خواستیم بخوابیم ب، ما میخ
 هایی که روشن شده بودند پو بعد بیدار شدیم از کل الم

 عالوه رادیو و تلویزیون که روشن شده بودند، هب
 و گفتم اوه خدایا، زندگی دوباره برگشت،

 حال باید بخوابیم،هر و زن گفت، خب، االن به
 چیز را خاموش کردم و خب من بلند شدم و همه

 هامان را بستیم و ما چشم
 من افتاد،  کرد، این سر رمان جاودانه کر میو زن ف
 من افتاد،  کرد، این سر شعر جاودانه فکر میو من 

 ی نوعی الکتریسته است، چیز وابسته همه
 داشت، را نیم ساعت بیدار نگهها م نور چراغ

 جوم برای دیدم که من کبریت و حباب المپ می بعد رویا می
 نژاد خودم هستم. توی زنده مانده و من بهترین
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 مار توی هندوانه
 
 
 

 فرانسوی از هم گرفتیم  ما توی وان حمام بوسه
 وفلک شدیم بعد بلند شدیم و سوار چرخ

 من روی صندلی پایین افتادم
 بعد دو تا ساندویچ پنیر خوردیم

 ها آب دادیم و  به گلدان
 خواندیم. نیویورک تایمز

 هستی در عمل است
 عمل در هستی،

 بین ماه و دریا و حلقه
 وان حمام قرار گرفته

 های رام زیباتر از موش
 شوند، موهای بلند قرمز می

 برند های پدر من دوباره باریک می دست
 های سبزرنگ، هایی با چشم من سوار اسکیت شدم جلوی کولی

 لرزاند، ها گاری خرید را می مار توی هندوانه
 تر از چسب ما بین کاغذهایی وارد شده بودیم که دل

 زدیم، جزه بودند و توی پارک قدم میمع
 زد، شاهین روز و شب لبخند می

 ها رد شدیم ها و فیل ما از جلوی قورباغه
 از جلوی غارهای کوهستان رد شدیم

 کردند، هایی رد شدیم روی لوح احضار کار می از جلوی معلول
 پای دختر پیچ خورد
 پای من پیچ خورد

 ما سوار شدیم و باال رفتیم و پایین رفتیم و چرخ
 خوردیم،

 پذیر و مقدس عطافمعقول بود و ان
 و احساس خیلی خوبی داشت،

 خیلی خیلی احساس خوبی داشت،
 زد نور قرمز چشمک می
 شد، بالون زپلین دور می
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 گرفت، جنگ پایان می
 دادیم وقوس می مان را کش بعد ما بدن

 کردیم، و به سقف نگاه می
 کردیم، به دریای آرام سقف نگاه می

 چیز مرتب بود، همه
 وان حمام برگشتیمبعد همراه هم به 

 و چند بار دیگر
 فرانسوی از هم  بوسه

 گرفتیم.
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 بکسَ
 
 
 
 بک جواب هر چیزی است...سَ

 راهی تازه برای جلو رفتن در ماللت یا
 یک چیز خطرناک.

 گرا انجام بدهی بار را سبک که کاری ماللتاین
 که یک کار خطرناک را بدون سبکترجیح دارد به این

 انجام بدهی.
 

 گونه  1۵۵ژاندارکسبک 
 گونه  1۵۶جان باپتیست

 گونه 1۵۷مسیح
 گونه 1۵۸سقراط

 گونه، 1۵9سزار
 گونه. 1۶0گارسیا لورکا

 
 بک تفاوت استسَ

 یک راه برای انجام است،
 یک راه برای به پایان رساندن است.

 
 اند حواصیل آرام بر دریاچه ایستاده ۶

 آیی یا تو لخت از حمام بیرون می
 راکه مبدون این

 ببینی.
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 Joan of Arc 
156

 John the Baptist 
157

 Christ 
158

 Socrates 
159

 Caesar 
160

 Garcia Lorca 
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 دوش
 
 
 

 دوست داشتیم بعدش دوش بگیریم
 کرد( )آب من را بیشتر از او حشری می
 و صورت او همیشه نرم و آرام بود

 شست را میو اول م
 گرداند هایم می صابون را دور تخم

 کرد ها را بلند می تخم
 فشرد، ها را میآن

 شست: را میبعد کیرم 
 «که هنوز سیخ است!هی، این»

 پایین...بعد کل آن موهای 
 شکم، پشت، گردن، پاها،

 م باز بود،نیشم نیشم باز بود، من نیش
 شستم... و بعد من او را می

 اش، من اول کس
 گرفت اش قرار می های کون ایستادم، کیر بین گونه پشت سرش می

 لغزاندم، اش می آرام صابون را روی موهای کس
 شستم، جا را با حرکتی نرم میاین

 بیشتر از حد الزم، کردم احتماالُ مکث می
 اش را، شستم، بعد کون بعد پشت پاهایش را می

 اش، بوسیدم گرداندم، می اش را، برش می اش را، گردن پشت
 اش، اش، گردن زدم و شکم ها را چنگ میزدم، آن هایش را صابون می پستان

 جلوهای پاهایش، زانوهایش، کف پاهایش،
 اش، یک بار دیگر، برای شانس... و بعد کس
 رفت ی دیگر و بعد زن اول بیرون می یک بوسه

 خواند وقتی من هنوز توی حمام بودم ها آواز می وقت حوله، بعضی
 گذاشتم تر باز می آب را گرم

 آسا داشتم احساس خوبی از عشقی معجزه
 رفتم... بعد من هم بیرون می

 اواسط بعدازظهر بود و آرام، معموالً
 زدیم دیگری حرف میو موقع لباس پوشیدن از چیزهای 
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 شد انجام داد، که می
 کرد، اما همراهی با هم بیشترش را حل می

 کرد چیز را حل می در حقیقت، همه
 ماندند چون تا وقتی که این چیزها حل شده باقی می

 در تاریخ زن و 
 شد، شان متفاوت می کداممرد، برای هر

 شان... کدامبهتر یا بدتر برای هر
 بود تا یادم بماندقدر عالی برای من، آن
 های نظامی عبور دسته

 داشتند هایی که در خیابان بیرون گام بر می و اسب
 عبور خاطرات رنج و شکست و اندوه:

 ها را برایم آوردی، ی این لیندا، تو همه
 ها را ببری، وقتی تو این

 دهی، این را آرام و ساده انجام می
 هکار در خواب مرده باشم به جای اینطوری که انگ

 ای باشم، آمین. در طول زندگی مرده
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97 

 –اش بکنیم  اگر قبول
 
 
 

 –بینم را قبول کنیم  چه مییم آناگر بتوان
 کنند، می دیوانهاگر موتورها ما را 

 شوند؛ ها آخرسر ختم به تنفر می اگر عشق
 این ماهی توی بازار

 هامان خیره مانده؛ رو به باال به داخل ذهن
 افتند؛ هایی توی تارعنکبوت گیر می مگس شوند، هایی فاسد می گل

 های شیرهای توی قفس گیر افتاده، ها، نعر شورش
 های دالر، های عاشق اسکناس دلق
 ها؛ گرفته هایی در حرکت مثل گروگان هایی با آدم ملت

 ها، دزدهای روز و شیون
 های شلوغ، زندان

 کارهای عوام، بی
 هایی ممتد، های در حال مرگ، آتش چمن
 قدر پیر که عاشق قبر باشند. یی آنمردها

 
 شان، در نمایش ممتد زندگی این چیزها و بقیه

 خورند. بر محوری فاسد تاب می
 

 اند مان گذاشته ها یک ذره موسیقی برایاما آن
 کننده همین گوشه، و نمایشی میخکوب

 یک خمره اسکاچ، یک کروات آبی،
 ،1۶1مبویک جلد کوچک از اشعار ر

 خود شیطاندود انگار  اسبی می
 اش را لگد کرده دم

 کشد، و بعد، ها و نعره می بری علف
 دوباره عشق،

 ی خیابان مثل اتوبوسی این بار در گوشه
 راند، می

 شهری در انتظار مانده،

                                                           
161

 Rimbaud 
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 ها، و گل شراب
 دارد آب در طول دریاچه گام بر می

 و تابستان و زمستان و تابستان و تابستان و 
 دوباره زمستان.
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MOkingbird 
Wish Me Luck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 سایت دوشنبه بخوانید 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 - ۳

 شعله در شدن غرق

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