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 چارلز بوکاوسکی

1920 - 1994 



 

 و است آمریکا معاصر شاعرهای و ها هنویسند مشهورترین از سکیبوکاو 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 کهآن 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



 

 دفترهای شعر چارلز بوکاوسکی

 ای است اینترنتی مجموعه

 ه قرن بیستم،برای لذت بردن از اشعار این شاعر برجست

 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

 ید بود.گونه مجوز دیگری از مترجم نخواه 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

  



 

 وسکی، تلفظ درستچارلز بوکا

 سیدمصطفی رضیئی

 

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

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

Bukowski  چارلز بوکوفسکی»نوشتم را به اشتباه.» 

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

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

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

 شود برای یافتن تلفظ درست کلمات استفاده کرد. مختلفی می

 رو شد: دولی روبهنوشت و با چنین ج جا اینشود امالی نام بوکاوسکی را به انگلیسی در  مثالً می

Bukowski 

 

Pronunciation: �b oo K OW s k ee��

b  oo  K  OW  s  k  ee  

bat  food key cow  so key see  
�

 

 

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

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

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

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

 ای من این شده است: چارلز بوکاوسکی. دیدِ حرفه

http://www.pronouncenames.com/pronounce/Bukowski
http://www.forvo.com/word/charles_bukowski/#en


 

 مستی و سرمستی با چارلز بوکاوسکی

 مقدمه مترجم

soodaroo@gmail.com 

daroo.blogfa.comwww.soo 

www.facebook.com/soodaroo 

 

 یک

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

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

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

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

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

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

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

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

 همین مدل اراجیف. 

توانم با خیالی  تباطی با این نشر، میها ماند تا باالخره قراردادم با نشر افراز لغو شد. حاال بدون هیچ ار چند وقتی ترجمه

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

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

شان بدهم. به لطف اینترنت، مجانی و بدون هیچ حذفی. قرار است چهار جلد بشوند. شاید  یی آنها را به دست خوانندهنها

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

 برساند. 

 

 دو

هایی که در میانه قرن بیستم امریکایی  ته شعر امریکای شمالی هستم، نمونهشود که من شیف تر این می شرح مفصل

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

mailto:soodaroo@gmail.com
mailto:soodaroo@gmail.com
http://www.soodaroo.blogfa.com/
http://www.soodaroo.blogfa.com/
http://www.facebook.com/soodaroo
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گفتند فقط  یش ماند. برا نیست، متعلق به هیچ نسل خاصی نیست. خودش است و خودش بوده است و خودش باقی می

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

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

اش در تمام زندگی  مریکایی را از نزدیک لمس کرد. امیدواریامریکای رفت و فقر را چشید و زندگی طبقه محروم ا

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

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

 بشوم.

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

زند. نوشتن را  گوید و همیشه به سیاستمدارها و روشنفکرها و پولدارها، طعنه می هایش می کند و از سکس و مست می

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

 

 سه

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

ای کامل به  د مجموعهآی های مختلف. ولی خوششان نمی ارشاد اسالمی به چند کتاب او مجوز داده است، با ترجمه

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

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

 بارد یا هوا ابری است. یشود و همیشه باران م تاریک می

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

 ها هستند: شوند، این عنوان که بتدریج منتشر می

 ضربی سازی مثل بنواز پیانو مست - 1

 هایت انگشت نوک از کمی وقتی تا

 بچکد خون

 نده مقلددعای خیر پر � 2

 آب در سوختن - 3

 شعله در شدن غرق



 

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

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

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

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

 هایشان بروند. امیدوارم از کلیت کار راضی باشند. خواننده

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

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

سکی در یوتیوب های شعرخوانی بوکاو تواند با زبانی شکسته بهتر باشد، فایل کنید زبان ترجمه می لطف کنید اگر فکر می

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

 وار است بیشتر تا شکسته. سراپا روزنامه

 

 چهار

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

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

های دیگر مقایسه  ها هم راضی نباشند. شاید بخواهند با ترجمه کنم. احتماالً یک سری خواننده هم نشستم کارم را می

های دیگر مقایسه نکردم، کارم را همیشه با نسخه اصلی و  ا ترجمهکنند و اعتراض داشته باشند. ولی من کارم را ب

 انگلیسی کار مقایسه کردم. مالک هم همین است. 

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

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

 بخش باشد. امیدوارم. لذت

 

 پنج

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

 ات پسر! به سالمتی

 

 شش



� 

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

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

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

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

 خودش رسیده است.

 

 م رضیئی

 ساحل غربی امریکای شمالی

 2014دسامبر  14 مترو ونکوور 

 

  



� 

 

 برای استیو ریچارد

 

 

 چارلز بوکاوسکی

 

 

 ها باشد برای کیا این ترجمه

 هایش امی امیدواریو تم

 

 سیدمصطفی رضیئی
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 فهرست

 

 مقدمه شاعر
1 

 قلبم را
 هایش در دست

 گیرد می
 19۶3تا  1955شعرهای 

 ها تراژدی برگ � 1
 ای که شعرهایم را برده به فاحشه � 2
 وضعیت امور جاری دنیا از پنجره طبقه سوم � 3
 برای مارلین میم � 4
 زندگی من با بروردین � 5
 نداشتای  هزینه � ۶
 رمانس ادبی � ۷
 دوقلوها � 8
 روزی که در موزه محلی � 9

 لس آنجلس باران بارید
 صبح 2آبجوی ساعت  � 10
 رزها گفتند هورا � 11
 ها هنرمند یکشنبه � 12
 شاعر پیر � 13
 دوانی مسابقه اسب � 14
 وگاس � 15
 خانه � 1۶
 گوشه خورشید � 1۷
 ها وراج � 18
 تختخواب انگیز در بعدازظهری دل � 19
 کشیش و ماتادور � 20
 عشق و شهرت و مرگ � 21
 پدرم � 22
 پرنده � 23
 نفسی تنها � 24
 دالری 100دالری و فاحشه  340اسب  � 25
2 

 تصلیب در دستانِ یک مرگ
 19۶5تا  19۶3شعرهای 

 نمایی از پشت توری � 1
 تصلیب در دستانِ یک مرگ � 2
 علف � 3
 جار و جنجال � 4
 ایی دیگر نماندهبانور گودی � 5
 کارگرها � ۶
 لوبیا با سیر � ۷



� 

 مامان � 8
 ها و تیربار و زمان سنج برج � 9

 ها، ها، راهبه چیزی برای مشتری � 10
 ها و تو... های سوپرمارکت فروشنده

 با من بچرخ � 11
 چیزی کمبود تقریباً همه � 12
 شماره شش � 13
 اید... دور من جمع نشوید، اما اگر آمده � 14
 پریشان داخل آتشی زندگانی مانند � 15
 خورش � 1۶
 نیلوفرها توی مخ من � 1۷
 جوری نیستند ها این دانم که مرده ام، اما می من مرده � 18
 ای در برف مثل بنفشه � 19
 ای از دوردست نامه � 20
 مردی در آفتاب � 21
 زن � 22
 های به هدر رفته مثل کل سال � 23
 دانند یشان، همه آنها م همه � 24
 چسب یک روز دل � 25
3 

 در خیابان وحشت و
 در مسیر زجر

 19۶8تا  19۶5شعرهای 
 بطری آبجو � 1
 بدن � 2
 ناک اوت � 3
 یکشنبه پیش از ظهر � 4
 دوانی دور هفتم اسب � 5

 سوزند خورند و می ها این پایین تاب می وقتی فرشته
 ها در مورد بیرون رفتن برای داخل آوردن نامه � ۶
 خواستم دولت را سرنگون کنم می � ۷

 اما کل چیزی که خواباندم
 زن یکی دیگر بود

 دخترها � 8
 یادداشتی همراه نامه رد اثر � 9
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شاعر مقدمه  

 بوکاوسکیچارلز 

 

کارهای جدیدتر و شعرهای دفتر آخر،  دهستنمن  19۶8تا  1955های  شعرهای سه دفتر اول این کتاب، آثار سال
آمده  19۷3تا  19۶9های  چه بر سر سال ماند البد میخواننده گیرند.  در بر میرا  19۷3تا  19۷2های  ام بین سال سروده

توی این مدت جایی نرفته بودم. دفتر  ناپدید شده بود. هرچند 1954و  1944های  سال ( دراست، چون نویسنده )ظاهراً
و  19۶8( شعرهای اواخر سال 19۶9، 2)انتشارات گنجشک سیاه 1شوند ها فراری می هتپ های وحشی بر روزها مثل اسب

ابتدایی ی شعرهای پنج دفتر چاپ فتوکپی که در سه دفتر  اند، به عالوه را همراه خود کرده 19۶9بیشتر طول سال 
( 19۷2ات گنجشک سیاه، )انتشار 3ی مقلد دعای خیر پرندهاضافه گشتند.  روزها...که به  همین کتاب نیامده بودند

ها، دوستان، دشمنان،  ب، منتقدهای من، خوانندهرا در خود دارد. خ 19۷2وایل سال و ا 19۶9شعرهای اواخر سال 
هایی را در خود دارند که  وشته، نی مقلد پرندهو  روزهای من به همراه  های جدید، کتاب تازه های سابق و عاشق عاشق

 آورم. ل نوزده سال گذشته به حساب میها را بهترین کارهایم در طوآن

اش  دستان قلبم را بر. برای دفتر آورند به خاطرم میهای کتاب، خاطرات متمایزی را همراه خود  هر کدام از بخش
مرتبی  موجودتا مطمئن بشود که  کرد ر نشر، اول باید براندازم میشدم. ویراستا 5مجبور به سفری تا نیو اورلئان 4گیرد می

م نشستم، سوار قطار شدم، توی واگن ۶ی پست، در ترمینال آنکس نه. توی ایستگاه پایین محل کارم در اداره هستم یا
کند. ای داشت، مرا بسنجد و قضاتم  چ نوشیدم و به نیو اورلئان تاختم تا یک عوضی سابق که انتشاراتی کهنهآب و اسکا

را از  8مان مثل شروود اندرسون، فالکنر و همینگویهای از خوبها )و او چند تا  سندهباور داشت که بیشتر نوی ۷جان وِب
شوند. من رسیدم و به دیدار  هایی کریه می شان دور بشوند، بدل به انسان های تایپ وقتی از ماشین ،(نزدیک دیده بود

ضی ، تو عوبوکاوسکی»ی حرف زدیم، بعد جان وِب گفت، ا رفتم، ما نوشیدیم و دو هفته 9جان و همسرش لوئیس
، اش همین نبود همه ش رفتم. هرچندمن هم از شهر« کنم. حال کارهایت را چاپ میهر من به درست، امااین هستی، 

بودند. دوباره های فقیرنشین لس آنجلس  شان توی یک هتل سبز بیرون محلههای  زود این دو تا با دو تا سگ خیلی
های  . بین پنجرههم رسید خداحافظینوبت به ولی  چیز بررسی شد. نوشیدن و حرافی. هنوز هم عوضی بودم. همه

 هم منتشر شد... قلبم را...اش گرفته بود.  قطارهای رفت و برگشت و دست تکان دادن. لوئیس آن طرف پنجره گریه

نوشته  19۶5را در طول یک ماه خیلی گرم و شاعرانه در نیو اورلئانِ سال  10مرگ دستان یکتصلیب در شعرهای  کپه
شنیدم و  وردم. ناقوس کلیساها را میخ خوردم، هوشیار بودم، اما تلوتلو می رفتم و تلوتلو می خیابان راه می بودم. توی

به یک  قلبم را...اش همین بود. بعد از انتشار  شنیدم، همه و صدای زخمی خودم را می آمد های زخمی می صدای سگ
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برگرداندند. من را به نیو اورلئان دم و جان و لوئیس دوباره میک جور سیاهی و خاموشی محو بو آباد رفته بودم و با حلبی
ده بود( خیلی به قهرمانی اش )که مر جر شدم که همسر سابقایی نزدیک آنها در خانه خانومی چاق و مهربان مست گوشه
یس وزن جهان نزدیک شده بود، درست یادم نیست که ماجرا سر چی بود. هر شب پیش جان و لوئ یا میان وزن سبک

ها از در و دیوار جلوی چشم ماها باال و  نوشیدیم و سوسک رفتم و تا خود صبح دور میزی کوچک در آشپزخانه می می
نوشیدیم و  ( و ما هم میبزنند که از دیوار بیرون زده بودها عاشق این بودند که دور حبابی چرخ  رفتند، )سوسک پایین می
 زدیم. حرف می

ی جان  کردم. بعد لباس پوشیده و به خانه بیمار غش می خوابیدم، تقریباً صبح می 10:30ا رفتم و ت آخرسر به اتاقم می
دیدم، آرام،  یان پنجره میانداختم. او را از م رفتم. انتشاراتی زیرزمین خانه بود و قبل از در زدن، نیم نگاهی به او می می

 داد. را به خورد ماشین چاپ میم تصلیبهای کرد و کاغذ دیشب نبود، چیزی زمزمه می هم خراب خونسرد و اصالً

اش خیلی جمع باشد، وقتی  )آدم باید حواس« ، شعر تازه آوردی؟بوکاوسکی»پرسید:  شدم می همین که داخل می
 نگاری بشوی.( روزنامه تولید دهی، خیلی ساده ممکن است جذب روند شعرهایت را برای چاپ می

ها ماندن کنار آن عوضی جذاب نبود  شد. آن موقع اصله عبوس و سنگین میاگر یک دسته شعر همراهم نبود، جان بالف
آوردم، حال  کوبم. عصر، اگر یک بغل شعر با خودم می کردم که به ماشین تایپم می و بعد خودم را توی اتاقم پیدا می

 شد. جان هم بهتر می

 8و  ۷، ۶، 5  شان کوچک بود و صفحه نهنوشیدیم، خا ا میه نوشتم. ما کنار سوسک شعرهایم را میمرتب ب، من هم خ
ها توی یک  تابک 4و  3، 2، 1های  و صفحه رفت کسی حمام نمی ه بود، چون هیچها توی وان حمام تلنبار شد کتاب

جا هفت و نیم فوت کاغذ تلنبار شده بود. ما  گری نبود تا چیزی را بگذاری. همهزود هیچ جای دی صندوق گنده و خیلی
ب، جان یک جور قفسه با الوارهای اش بود. خ تخت آن طرفزدیم. وان مفید بود، اما  کاغذها قدم میط بین حتاخیلی م

خوابیدند و تخت را ول  دور انداخته ساخت. البته پلکان و راهرو هم بود. و جان و لوئیس روی یک تشک در راهرو می
دارم  جا! همه بوکاوسکیجا، این بوکاوسکی»ت: گف کرده بودند. حاال جای بیشتری برای تلنبار کاغذها بود. لوئیس می

بلعید. روزگار غریبی شده  خانه شعرهایم را مینوشیدیم و چاپ زدند و ما می ا میشان ر ها چرخ سوسک« شوم! می رسماً خل
 بود... تصلیببود و این ماجرای 

زدیم.  نوشیدم و حرف می می خوردیم و ماندم. قرص می جا میرفتم و کل شب را همان می 11جان توماس مرتب به خانه
زدیم. جان آن  حرف میمان نوشیدیم و هردوتای داشتم و می هم قرصی برمیخورد و من  هایش را می یعنی جان قرص

بعد داشت. روز  کرد، خوب بود یا بد، مزخرف یا جذاب، چرت و پرت یا موثر، همه را نگه می چیز را ضبط می ها همه موقع
طوری بود. فهمیدم اغلب چقدر خرفت و  اقل برای من اینقدر شد، یا حددیم و فرآیندی گرانکر مان گوش میهای به حرف

 بافتم. میهم ها توی هوشیاری  وقت بافم، یعنی حداقل وقتی نشئه بودم. و بعضی خودخواه و پرت می

آوردم. شعرها را  انم. من همهای ضبط صدا، جان خواست تا برایش چند تا شعر بیاورم و بخو توی یکی از همین دوره
ها گذشت. یک روز توماس به من زنگ  جا گذاشته و فراموش کرده بود. شعرها را به سطل آشغال انداخته بودند. ماههمان
او نوار شعرها را برده و « گویی؟ جان، کدام شعرها را می» «آید. ، از این شعرها یک کتاب خوب در میبوکاوسکی»زد: 
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ار را خودم این ک»گفت: « برد. وقت می یاده کنم، خیلیها را از نوار پباید دوباره آن»کرده بود. گفتم: دوباره گوش 
 شان را داشتند.  تایپی زود شعرها دوباره نسخه من هم موافق بودم و خیلی« کنم. می

م آن موقع یک مرد کچل و مو قرمز، با پیشانی بلند و صاف، وسواسی و مهربان، و لبخندی خیلی محو و دائمی سراغ
با نام جان  ودهای نایاب ب آمد. او مدیر یک دفتر فروش مبلمان و صاحب یک شرکت خدماتی و کلکسیونر کتاب

جو نوشیدیم و روی او نشستم و آب آشپزخانه روبهرا به صورت فتوکپی چاپ کرده بود. توی . بعضی از شعرهای م12مارتین
ت. این شروع انتشارات گنجشک سیاه بود، دفتری که به هایم را نوش های کارهایم را امضاء کردم و او هم چک نسخه

 دانستیم.  کدام از ماها این را نمی ساخت، اما آن موقع هیچ گارد آمریکا را منتشر می-یی از ادبیات آوان زودی بخش عمده

 ه بودم وسی کردی نوار پیاده کرده بود. نسخه تایپی او را بررمن به جان مارتین شعرهایی را نشان دادم که توماس از رو
و چند روز بعد به من زنگ زد:  ین شعرها را با خودش به خانه بردکارش را دقیق و درست انجام داده بود. جان مارت

و به این شکل، شعرهای گم شده، دوباره کشف « کنم. ها یک کتاب داری و من خودم آن را برایت چاپ می توی این»
در در خیابان وحشت و پرواز گنجشک سیاه بود. اسم کتاب را گذاشتم شان، شروع اوج گیری  ی چاپی شده و نسخه

 .13مسیر عذاب

کنم، )حداقل برای یکی دو تا دلیل( بیشتر از  نگاه می 19۷3تا  1955های  حاال که به شعرهای نوشته شده بین سال
م خواه که اصالً د شد و یا اینام چه شکلی خواهن دانم که شعرهای آینده نمی آید. البته، اصالً شعرهای موخرم خوشم می

دانم که تا کی زنده خواهم بود، ولی چون شعر نوشتن را خیلی دیر شروع کرده بودم، آن  نمی نوشت یا نه، چون در کل
کنم که آخرسر شعرها چند سال زندگی اضافه را به من خواهند بخشید، تا آن زمان،  سالگی، حس می 35هم در 

 ن را پیدا خواهند کرد.ام، مسیر خودشا شعرهای بعدی

 

 چارلز بوکاوسکی

 19۷4ی  ژانویه 30
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 قلبم را
 هایش در دست

 گیرد می
 

 1963تا  1955شعرهای 
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 دراز بکش
 دراز بکش و مثل یک حیوان

 منتظر بمان
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 ها تراژدی برگ

 
 
 

 اند، ها مرده بیدار شدم و سرخس تشنگیبه 
 اند؛ های ذرت شده دی دانهرها به ز گلدان

 هم رفته مزن
 هایی خونین های خالی مثل جنازه و بطری
 اند؛ را محاصره کردهشان م با پوچی

 تابد، ولی خورشید هنوز هم خوب می
 زند و  هایم را هوار می دیر پرداخت اجاره  خانه جریمه و صاحب
 دانی االن یک مان ساخته؛ می نیاز احاطه زردی بی

 یک دلقک ها، کمدین خوب الزم دارم، از آن قدیمی
 پوک که هایی از درد پوک، درد با شوخی

 چیز دیگری هم وجود ندارد؛ واقعی است، و هیچ
 ط با تیغ قدیمی اصالح کردماحتم

 مردی که زمانی جوان بوده و 
 کهگفتند نبوغ دارد؛ اما این می

 ها است، تراژدی برگ
 اند های مرده مانده های مرده، و گلدان و سرخس

 گذارم یک قدم میروی تار و من به راه
 خانه ایستاده جایی که صاحب

 متنفر و قاطع
 را به قعر جهنم حواله کندخواهد م می

 خورند و بازوهای چاق و خیس عرق او توی هوا چرخ می
 کشد و جیغ می
 کشد جیغ می  سر اجاره

 چون دنیا به هر دوی ماها
 پشت

 کرده. 
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2 
 ی که شعرهایم را بردها فاحشهبه 
 
 
 

 مان را های خصوصی ویند که ماها باید پریشانیگ ها می بعضی
 از توی شعرهایمان بیرون بکشیم

 هایی هم دارند، و دلیل بمانیم 14که انتزاعی
 ،خدایااما 

 دوازده تا شعرم رفته و کاغذ کاربن نگذاشته بودم و 
 هایم را هم بردی، طرح

 شان را بردی، اوضاع مزخرف شده:های بهترین
 ی پرت کنی؟ا بکوبی و به گوشهیه را هم مثل بقخواهی م می

 های پول مست هایم را نبردی؟ معموالً چرا پول
 برند. ها را می خیابان زنان خوابیده گوشه نفس نفس

 بردی: را که نباید میم  اما شعرهای
 نیستم 15ببین، من شکسپیر

 ترم، یک موجود خیلی ساده
 یگری؛دیگر خبری از شعر نخواهد شد، نه انتزاعی و نه هیچ مدل د

 همیشه و درست تا آخرین لحظه
 ها هست ها و بدمستی فاحشهخبر از پول و 

 طور که خود خدا هم گفته، اما همان
 انداخت وقتی پاهایش را روی هم می

 بینیم یک عالمه شاعر خلق کردیم که می
 اما چندان هم خبری از

 خلق شعر
 نیست.
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 وضعیت امور جاری دنیا

 سوم طبقه از پنجره
 
 
 

 کنم که ین باال دختری را تماشا میاز ا
 های بلند سیاه، بافتنی نازک سبز پوشیده، لباس آبی کوتاه، جوراب

 بند هم انداخته جور گردن و یک
 اند هایش چیزهایی کوچولو و بد قواره ولی سینه

 کند هایش را نگاه می و ناخن
 کشد ها را بو می اش علف و سگ سفید کثیف

 خورد؛ و سرگردان چرخ می
 زند، بوتری هم هست، چرخ میک

 زند جان بال می اش نیمه های عصبی با تیک
 و من این باال با لباس زیر ایستادم،

 و منتظر ماندم نوشم میجو  با ریش سه روزه، آب
 تا یک اتفاق ادبی و یا موسیقیایی بیفتد؛

 چرخند و یک مرد الغر پیر چرخند و می ها میاما آن
 دختر را دیدهاش  توی آخرین گردش زمستانی

 ها؛ ی کاتولیک های مدرسه با لباس
 ها و کشتی هست 1۶جایی آن دورها آلپ و یک
 کنند؛ االن دریاها را رد می همین
 اند تلنبار شده 1۷های اچ و آی جایی کپه کپه بمب و یک

 .مان کند روانهها را  قدر زیاد که پنجاه تا دنیا را خراب کند و مریخی آن
 چرخند، وری میج مینهپایین   اما این

 کند، جا می دختر پاهایش را جابه
 اند، سر جای خودشان هستند خودشان ایستاده  های هالیوود سرجای و تپه

 ها و  ها و خل پر از مست
 ها، یک عالمه بوسه توی ماشین

 :18حاال هر چی که بشود، بشودخوب نیست:  ها اصالً اما این
 ریند نمیسگ سفید کثیف دختر خیلی ساده 

 کند میهایش را نگاه  ختر آخرین بار ناخنو د
 اش و با چرخش طوالنی کون

 رود اش می زیرزمینی سمت دربار به
 نگران نیست( اش روان است )خیلی ساده اصالً زده هم به دنبال سگ یبوست

 کبوتر تنها می گذراند.سمفونی احساس  را در تماشای بیو م
 ب، ظاهر اشیاء را ببین، آسوده باش:خ

 شوند.  وقت رها نمی هیچ ها بمب

                                                           
16�The Alps 
17� H - & A-Bombs 
18�che sera, sera  
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 19برای مارلین میم

 
 
 

 گردی مشتاق به خاکسترهایی سوزان تبدیل می
 شوی هایی وانیلی می ی اشک سوژه

 های تاریک شب روشن در میانههایی  ات شمع بدن راسخ
 ،شد میبرای مردان 
 تر شده تو تاریک و حاال شب

 رسد ها نورشان به تو نمی و شمع
 و را فراموش کردیمجورهایی ت و ما یک

 خوب نیست و این اصالً
 تر هستند های واقعی به ما نزدیک اما بدن
 کنند، هایت را سوراخ می ها استخوان طور که کرم و همان

 خواهم برگردم و به تو بگویم که می من واقعاً
 ها و  ها و فیل همین اتفاق برای خرس

 ها و  ها و مورچه مستبدها و قهرمان
 افتد، میها هم  قورباغه

 ولی تو برای ماها چیزی را آوردی
 یک جور پیروزی کوچولو

 گویم: خوب شده، و برای همین هم می
 و بگذار دیگر افسوسی نخوریم،

 مثل گلی که خشک شد و دور انداختیم،
 خواهیم کرد، ما به یاد خواهیم آورد، ما فراموش

 ما منتظر خواهیم ماند. کوچولو، کوچولو، کوچولو،
 گیرم م را به افتخار تو باال میجامیک دقیقه 
 زنم. و لبخند می

 

                                                           
19

marilyn m. 



� 

5 
 زندگی من با بورودین

 
 
 

 کنید گوش می 20بعدی که بورودین  دفعه
 دان بود یادتان باشد که او فقط یک شیمی

 نوشت؛ که برای آرامش موسیقی می
 ها، اش لبریز شیشه خانه
 ها بود، ها و تیغ ها، هنرمندها، مست جودانش

 گویند: نه. جوری می فهمید چهوقت ن و هیچ
 کنید بعدی که بورودین گوش می  دفعه

 کرد ت او استفاده میهای ن تان باشد که همسرش از برگهیاد
 ها را پر کند های گربه تا جعبه

 های شیر گندیده را بیرون بیاندازد؛ یا شیشه
 خوابی داشت زن آسم و بی

 خوراند پز می مرغ آب و به شوهرش تخم
 خواست سرش را بپوشاند می و وقتی مرد

 تا از صداهای خانه در امان باشد
 گذاشت تا از مالفه استفاده بکند؛ زن فقط می

 بعالوه همیشه یک کسی توی
 تخت مرد مهمان بود

 خوابیدند، زن و شوهر جدا از هم )اگر می
 رفتند( به خواب فرو می

 ها هم پر بود صندلی و چون اغلب همه
 یدخواب ها می مرد توی پله

 پیچید؛ و یک شال قدیمی دور خودش می
 گفت که مرد کی ناخن کوتاه کند، زن می

 کی آواز نخواند و سوت نزند،
 یا کی لیموی زیاد به چایی بزند

 یا کی چایی را با قاشق هم بزند؛
 ی دو، با بی ماینور شماره سمفونی

 شاهزاده ایگور
 ؛21های آسیای مرکزی در جلگه

 برد که اش می مرد فقط وقتی خواب
 بست؛ هایش می تیره دور چشم یک پارچه
 به یک مراسم رقص رفت 188۷توی سال 

 توی آکادمی پزشکی
 و یک لباس شاد ملی پوشیده بود؛

 رسید نظر می به 22جا استثنایی شاد و گیحداقل این

                                                           
20�Borodin 
21�Symphony #2, in B Minor 
Prince Igor 
On the Steps of Central Asia 
22�Gay ������������������������������� �
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 و وقتی روی زمین افتاد
 کند. همه فکر کردن که لودگی می

 کنید بعدی که بورودین گوش می دفعه
 دتان باشد که...یا
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 ی نداشتا هزینه

 
 
 

 سر پوشیده  این کوچولو توی محوطه
 با موهای رنگ قرمز خورده

 ردفش میهایش را به من  سینه
 سالن پوکر  و درباره

 دکر وراجی می 23گاردنا
 من هم دود سیگارم را توی

 کردم اش فوت می صورت
 24گاه ون گوگو درباره نمایش

 زدم حرف می
 ها پیدا کرده بودم هاو را باالی تپ

 و آن شب
 مدبر وقتی او را به خانه می

 گفت
 ی استا قرمز گنده بهترین اسب مسابقه

 که او تا حاال دیده...
 البته تا وقتی من لخت شدم، هرچند فکر 

 کنم برای ماجرای ون گوگ
 پنجاه سنتی

 .خواسته بودنداز من 

                                                           
23� Gardena poker parlors 
24�Van Gogh�
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 رمانس ادبی

 
 
 

 خوانی آشنا شدم ی شعرخوانی یا مجله گاری یا جلسهن جور نامه با این یکی از طریق یک
 فرستاد، ی تجاوز و لذت برایم می اش شعرهای شهوانی درباره و زن همه

 های کوچولوی ما شده بود، ها قاطی روشنفکربازی و این
 و سمت شمال راندم ماشینم را برداشتمبرای همین گیج کرده بود و جورهایی را یک م

 ها رد شدم و آزادراه ها ها و دره و از کوه
 خواستم نخوابیدم، هیچی ننوشیدم، فقط خواب می هیچی

 برای پنج یا ده سال بعدی، آخرسر متل را پیدا کردم
 کثیف بود، توی یک شهر آفتابی توی یک جاده

 جا نشستم به سیگار کشیدنو آن
 خل شده باشد، کردم، آدم باید واقعاً فکر می

 ان رسیدمو بعد یک ساعت هم دیر به قرارم
 و او بانویی مضحک پیر بود

 به پیری خودم، خیلی هم سکسی نبود تقریباً
 و به من یک سیب خیلی خام و خیلی سفت داد

 هایم آن را جویدم؛ دندان که با باقی مانده
 مرد زن از یک جور بیماری ناشناخته می

 خودش به من گفت یک چیزی شبیه آسم است
 و بهش جواب دادم، مگوی گفت یک رازی را به تو می می
 سالت شده و هنوز باکره هستی. 35دانم، تو  می

 اش را آورد، ده یا دوازده تا شعر بود: بعد دفترچه
 خواندم ها را میش و باید آنکارهای کل عمر

 کردم تا مهربان بمانم و سعی می
 شعرهای بدی بودند. اما واقعاً

 های بوکس، و با او به یک جاهایی هم رفتیم، به تماشای مسابقه
 اش گرفته بود و زن توی دود سیگار سرفه

 کرد طور دور و برش و دور و برش را نگاه می و همین
 ها آن آدم به همه
 کارها آن ورزش به همه
 فرشد. هایش را به هم می و مشت

 شوی، مگه نه؟ زده نمی هیجان پرسید تو اصالً
 زده بودم اما آن شب توی آن همه تپه کلی هیجان

 دیگر هم او را دیدیم ار دفعهو سه چه
 توی چند تا از شعرهایش هم به او کمک کردم

 م چپانداش را تا ته حلق جورهایی زبان و یک
 و وقتی او را ول کردم
 هنوز باکره مانده بود

 خیلی خیلی بدی بود. و شاعره
 سال بسته نگهدارد 35کنم که وقتی زنی پاهایش را برای  و فکر می

 تا خیلی برایش دیر شده
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 عاشق بشود
 یا شاعر.
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 دوقلوها

 
 
 

 گفتم ام و من بهش می گفت من چقدر عوضی شده پیرمرد هر از چند گاهی می
 گفتم نقاشی و نوشیدن یاد بگیر و  گوش کن، می 25برامز
 ها و دالرها نباش ی زن برده

 مادرت را به یاد بیاور، مسیحخاطر  زد، به اش داد می اما پیرمرد همه
 یاد بیاور، کشورت را به

 دهی...! ماها را به کشتن می تو همه
 

 اش سال ماندن سر یک شغل هنوز بابت 20چرخیدم )که بعد از  پدرم می توی خانه
 کردم اش نگاه می های مرده دالر بدهکار بود( و به کفش 8000

 کاشته های رز را می ها، انگار عصبانی بوته به رد پاهایش روی چرم کفش
 اش نگاه کردم، آخرین سیگار او ، به سیگار مردهکرد می اقعاًو این کارها را و

 و آخرین تختی که آن شب بر رویش خوابیده بود، و حس کردم باید تخت را مرتب بکنم
 ماند؛ وقتی هم که رفته هنوز ارباب تو می حتیتوانستم؛ چون پدرت  اما نمی

 اام ،زنم که این چیزها هر از چند گاهی اتفاق افتاده حدس می
 توانم جلوی موج فکرهایم را بگیرم. نمی

 
 که هفت صبح کف آشپزخانه بمیریاین 
 پزند مردم نیمرو می  وقتی بقیه 
 آزاردهنده نیست 
 که سر خودت آمده باشد.مگر این 

 
 اش را کندم؛ بیرون رفتم و یک پرتقال از درخت برداشتم و پوست درخشان

 د؛کنن ها خوب رشد می اند؛ علف ها زنده حیوان
 فرستد، روسی به زمین می  هنوز نورش را از ورای ماهواره خورشید

 زنند، ها دید می ها از پشت پرده کند، همسایه احساس همین حوالی پارس می سگی بی
 شوم، گرد حساب میجورهایی )فکر کنم( ول ام، و یک من اینجا غریبه

 میشه مثلشک ندارم که تصویر جالبی از من ساخته بود )پسر عزیزم و من ه
 خاطر یک زن در چیز را به جنگیم( و اینکه من همه ی کوهستان با هم میشیرها
 تواند صاحب او بشود: زن می �ام هم نیست  به هیچی ول کردم، اما اصالً 2۶دائورته

 او مرد پیر
 من  
 بود   

 مرده.   و حاال
 

 رنگ او را بپوشم شلوار آبی کم خواهم کت داخل خانه، می
 چیزی است که تا حاال داشتمبهتر از هر 

 هایم مثل مترسکی در میان باد آویخته و دست

                                                           
25�Brahms�
26 ��Duarte�
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 خوب نیست: و این اصالً
 

 هر چقدر هم که از او متنفر بودم
 .خاطر بیاورم توانم او را زنده به هم نمی باز

 
 توانستیم دوقلوهای هم باشیم ما درست شبیه هم بودیم، می
 پدر پیرم و من: همه همین را

 او با صورتی درخشان جلوی همهگفتند.  می
 کرد کاشتن می  گیاهی را آماده

 .خوابیدم میی در خیابان سوم ا فاحشهو من با 
 
 

 ب. این لحظه را برایم باقی بگذارید: جلوی آینهخ خیلی
 شلوار پدر بر تن کت

 من هم منتظر
 مرگم.
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 محلی روزی که در موزه

 لس آنجلس باران بارید
 
 
 

 یهودی خم شد و
 تا مسلسل را به 99رد. مُ 

 دوانی را برد رسانند. کسی دور سوم اسب فرانسه می
 و من روی 

 کردم بال قدیمی کار می ملخ هواپیمای تک 
 بندی وارد شد. باران و مردی با چشم

 ها بارید و آمبوالنس بارید و می شروع شده بود، می
 کوفتند به هم می

 ها و هر چند توی خیابان
 ودچیز کدر شده ب همه

 آمد ها خوشم می از این حرکت
 2۷ها در نیو اورلئان وقت درست مثل آن

 نبات زنده مانده بودیم که با آب
 کردم و کبوترها را نگاه می

 پشتی که اسمی فرانسوی داشت توی کوچه
 و درست پشت سرم یک رودخانه شد

 یک خلیج
 و ابرهای بیمار در طول

 خوردند که مرده بود آسمانی جم می
 ی که سزار چاقو خورد،درست وقت

 جا به خودم قول دادم کهو همان
 چیز را طوری به یاد بیاورم یک روزی همه

 که بود.
 

 ی کرد و گفت:ا مرد سرفه
 «آید؟ باران بند می»

 جواب ندادم. ملخ قدیمی را
 ها دست کشیدم و به مورچه

 گوش سپردم که بر سقف باالی سرم
 جا بیرون برواینخوردند، گفتم از  دنیا چرخ می  روی لبه

 ها را  برو مگر نه پلیس
 کنم. خبر می

                                                           
27� New Orleans�
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 صبح 2ساعت  یآبجو

 
 
 

 هیچی مهم نیست
 زنی اما وقتی روی تشک دست و پا می

 جوا رویاهایی احمقانه و یک قوطی آبب
 میرند ها می میرند و اسب ها می موقع برگ و همان
 اند؛ خانه به راهرو خیره ماندههای صاحب و خانوم

 های افتاده، موسیقی پشت پرده سرزندگی
 توی آخرین غار یک مرد،

 در جاودانگی کِشنده
 و انفجار؛

 های شیر آب داخل سینک هیچی نیست فقط چکه
 بطری خالی

 خوشحالی مصنوعی
 محصوری جوانی،

 پناه زخمی و بی
 آموزی ها را می کلمه
 زنی ها چنگ میبه آن

 تا بمیری.
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 رُزها گفتند هورا

 
 
 

 هورا، امروز روز شکفتن است رزها گفتند
 سرخ هستیم. یو ما همانند خون

 
 رزها گفتند هورا، امروز چهارشنبه است

 و ما جایی که سربازها و 
 افتند ها فرو می عاشق

 نشینیم، به گل می
 .اند را خوردهو مارها بر کلمات 

 
 رزها گفتند هورا، تاریکی به

 شود، می آید، مانند روشنایی که ناگهان محو باره می یک
 تاریک و  هایی قارهخورشیدی 

 گذارد. هایی از سنگ از خود به جا می ردیف
 

 ها، ها و ساقه رزها گفتند هورا، ریشه
 افکن، امروز جمعه است ها، زنبورها، هواپیماهای بمب پرنده

 دستی مدالی را از پنجره بیرون گرفته است، 
 شود، با سرعت نیم مایل در ساعت بیدی رد می

 هورا هورا  
 رزها گفتند هورا، 

 کنیم های خود یک امپراتوری حمل می ما بر ساقه
 چرخد: خورشید بر دهان ماست که می

 هورا   هورا   هورا
 طوری تو هم شبیه ما شدی. و این
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 ها شنبههنرمند یک

 
 
 

 کردم، گذشته نقاشی می  دو تا یکشنبه
 گویی، کار خاصی نبود، راست می

 اهای بزرگی در هم شکستند:اما توی مسابقات روی
 هایش را در آورد و یک هزره بود، تاریخ لباس

 و من صبح بیدار شدم
 شان مثل سایبان بودهای ها را دیدم بال زدن عقاب

 28من با مونتگنیو و فیدیاس
 های سطل آشغالم دیداری داشتم، بین شعله

 ها دیدم را در خیابان 29بربرها
 خورد؛ م میجویدن ج ریتم با همراه شانهای کله
 های آبی دیدم های شرور را توی وان بچه
 خواستند ها می هایی به زیبایی خود گل ساقه

 بار بیماری را دیدم  دهو من پرن
 اش فرو افتاده بود؛ که روی آخرین پنی مرده

 را 30من صدای دومینیکو تئوتوکوپولوس
 کرد؛ های جنگل شنیدم، باالی قبرش سرفه می در شب

 خانه قدبلندتر نبود صاحب و خدا، از خانوم
 از من ساعت را پرسید؛  با موهای قرمز رنگ شده،

 ام ام دیده های خاکستری عشق را در آینه من علف
 کردم؛ های توفانی سیگارم را روشن می وقتی جلوی آن تشویق

 خزیدند ها روی دیوارهایم می مثل سوسک 31ها کادیالک
 آموز بودند؛ رهای رام و دستزدند، مثل بب ماهی قرمزها توی تنگ چرخ می

 کنم  ها نقاشی می شنبهآره، این یک
 اش هولناک شده: خاکستری، شورشی تازه، کل آسیاب

 باید مشت کوبانم را با کلر و تنظیف پاک کنم
 ها و اسیدها رد بشوم، و سیب 32باید از بین آدرناخ
 اش را هم بگویم که زنی اما بعد، باید راست

 خواند و  کند و آواز می ت میپایین کلوچه درسطبقه 
 دهند. شیرینی می های من مزه های نقاشی طرح پایه

                                                           
28�Montaigne and Phidias 
29�Barbarians 
30� Domenico Theotocopoulos 
31� Cadillacs 
32� Andernach�
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 شاعر پیر

  
 
 

 ها باشم دادم تا روباهی بین سرخس البته که ترجیح می
 باشد جیبمتوی  33که عکسی از اسپد پیرتا این

 و صدای آهنین گروه کر را بشنوم و حرکت پاها پاها پاها
 دهند شان نشان می چیز را جز شورت پرند، همه ین میدخترهایی که باال و پای

 االن هم من باید مرده بودم اما همین
 

 وزد جا بادهای شرور می همه 
 مرده 34و کیتس 
 میرم و من هم می 

 
 چون هیچی به کوفتی بداخالقی نیست

 رو هم شده باشی  که شاعری پیر و ترشتا این
 ات هم توی بدن
 ات هم توی کله

 تازند جز بیرون جایی نمی ها به هیچ ت هم، اسبا و توی شانس
 به کیف پول نازک سبزت افتاده، 35های وگاس و سرطان تاس

 کنی گوش می 3۶شوستاکوویچ یزیاددیگر  واقعاً
 مکی، جو را با نی میهای آب و قوطی

 با دهان و ذهنی درهم شکسته
 اند. ها رها شده مردان جوان توی کوچه

 ظهری داغ  از پنجره
 شود. خوری و مگسی مضحک از دستت فراری می تاب می

 افتم و هی، به سنگینی رعد پایین می
 کنند: اما پایین همه تو را درک می

 میرد، نه مست بوده و نه می
 دهد، شاعر پیر در راهرو گنگ سر تکان می

 کوبد گناه می های بی عصایش را پشت سگ
 کند به و تف می

 چیزی که از کل خورشید مانده.
 ی کوچولو آورده چند تا بستهچی پست

 گردد اش بر می و شاعر به اتاق
 کند، های رز از هم باز می گل  ها را مثلو آن

 فقط فریادهایی بلند و خودشیفته،
 و تابوت شاعر پر از

 هایی از خود جهنم شده. یادداشت
 بینی اما صبح هنوز هم او را می

                                                           
33� Old Spad 
34� Keats 
35� Vegas 
36� Shostakovich  
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 کند، های کوچکی را با پست روانه می پاکت
 خانه گران اجارهو هنوز ن

 سیگار   
 شراب    
 ها زن     

 ها اسب
 است   

 هنوز نگران
 است و  38نبتهووسمفونی سوم و ، 3۷اریک کوتس

 سه ماهه پیش خودش نگه داشته و 39چیزی که شیکاگو
 ها و  بطری  اندوخته

 .40مال سیگارهای پال
 ساله، 42شود،  ساله می 42توی آگوست 

 وندد ها توی مغزش یورتمه می موش
 که اوجوند قبل از آن افکارش را خام می

 رسیده باشد. ی ماشین تایپبه کلیدهااش  دست
 پیر هستند: 41شاعرهای پیر به بدی کوییرهای

 چیزی غیرعادی توی خودشان دارند:
 شانخواهند از شما برای کارهای ها میسردبیر

 تشکر بکنید اما
 متاسفانه...
 پایین  
 پایین   
 پایین    

 اریکراهروی ت
 منتهی به راهرویی تهی از زنان

 به برداشتن آخرین تخم
 و نشستن بر روی کلیدها:

 کلیک کلیک یک کلیک دیگر
 با صداهای تلویزیون

 با صداهای بهار
 کلیک کلیک یک کلیک دیگر:

 یک شاعر پیر دیگر هم
 شود. خالص می

 

                                                           
37�Erick Coates  
38�Beethoven’s 3rd 
39� Chicago  
40� Pall Mall  
41� Queer 



� 
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 دوانی اسبمسابقه 

 
 
 

 درست مثل وقتی است که
 روی تو تحلیل می

 پاشی از هم می  42ل ویکترولمث
 ؟(آنها را یادت مانده)

 روی می 43و تو به مرکز شهر
 کنی و دعوای پسرها را تماشا می

 و بلوندهای گنده که 
 اند با یکی دیگر نشسته

 ی:ا ها شده و تو هم سن ولگردهای پیر توی فیلم
 ت باد چربی گرفته،مخت را سیگار پر کرده، شکم

 اما هیچی پول نداری،
 دنیا نظری به این جور جور شاهدی هم نیست، و هیچ هیچ

 اما مثل همیشه
 بیشتر دعواها بد هستند،

 و بعد هم
 گردی پارکینگ بر می  به محوطه

 کنی، شان را تماشا می نشینی و رفتن می
 کنی، و آخرین سیگارت را روشن می

 اندازی، و بعد ماشین پیرت را راه می
 ان نیستیماشین پیر شده و خودت هم چندان جو

 رانی به پایین خیابان می
 شوی پشت چراغ قرمز متوقف می
 و اگر هیچ مشکلی هم نباشد

 آیند: باز هم سراغ تو می
 هایی یک ماشین پر از جوان

 خندند که می
 کنی ها را تماشا میو رفتن آن

 تا وقتی که
 کوبد کسی پشت سرت به بوق می

 لغزی و تو می
 به سمت چیزهایی که از

 زندگی
 ه.ماند
 های شخصی، انگیز، با ترحم رقت

 گذاری، و پا به روی صحنه می
 ها برسی کنی به جوان و سعی می

 های گم شده متوقف بکنی عشق و چرخ سرنوشت را مثل همه

                                                           
42� Victrola  
43� Downtown �
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 ها و تا ساحل را با جوان
 تازی پیش می

 داری و محکم ات را روشن نگه می سیگار گنده
 خندی، می

 کشانی ها را به اقیانوس میآن
 خرین پری دریایی،تا آ

 های شنگول ها و وال های دریایی و کوسه آخرین علف
 گوشت و خون و وقار، تا آخر ِ

 مانند ها میو آخرسر آن
 دهی، و تو در اقیانوس ادامه می

 سوزانند هایت را می سیگار لب
 مثل عشق

 سوزاند. میها بد  قدیمکه 



� 
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 وگاس

 
 
 

 خواستم رنگ بزنم بسته را می درختی یخ
 ها پایین ریختند بمب اما

 کرد های سبز و خورشید نگاه می و وگاس از بین سایه
 صبح بود دقیقه 30و  3ساعت 

 44آتالنتیک مانثلیمن بدون ناخن مُردم، بدون یک نسخه از 
 کشیدند جیغ می 45ها در بمباران میالن های پرنده ها مثل ناله پنجره

 مهای صحرایی زندگی کن و من پایین رفتم تا با موش
 ها خیلی روشن بودند اما چراغ

 و فکر کردم بهتر است تا برگردم و سر یک کالس شعر 
 بنشینم:

 
 انگیزی از غزل در درون توصیف حیرت

 جهنم؛
 ام نشسته و صلیب مثل مگسی بر پنجره

 های ریز ذهنم را های مادرم برگ نفس
 لرزاند؛ می

 
 گردم سوار به لس آنجلس بر می و من بین ابرهای بدمستی مفت

 خوانم آورم و آن را می م در میای از جیب و نامه
 پرسد، این دیگر چیست؟ کامیون می و راننده

 گویم مال دختری در شمال است که همیشه با و می
 ترین بزرگ 4۷نالید که هیلدا دو لیتل اش به من می و همه  خوابید، می 4۶اذرا پوند

 صورتیکاتب ماها بوده؛ خوب هیلدا به ماها چند تا خدای 
 یونانی داده بود نقش گرفته روی چند تا ظرف چینی، اما بعد خواندن کارهایش

 هایم آویخته بود. تا قندیل یخ از استخوان 140هنوز هم 
 

 .روم راننده گفت، من کل راه را تا لس آنجلس نمی
 

 دهند های ما سر تکان می در ذهن 48الهای سٍ خب، زنبق گفتم، خیلی
 د خانهو یک روز با هم تا خو

 تازیم. می
 

 ش را بخواهی، ما فقط تاراست  گفت،
 جا را با هم هستیم.همین

 ی زمان پالسیده فاحشهد؛ گذاشتم کارش را بکن

                                                           
44�The Atlantic Monthly 
45� Milan 
46� Ezra Pound 
47�H. D 
48� The Calla lilies 
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 دهند... تلخ رویاها را می هایت طعم کِرِم  پستان
 بگذار من
 ی بیابان بروم؛ به میانه

 تا بمیرم تا بمیرم تا بمیرم
 

 ها ها توی سرداب صوت ضبط
 49ویاگمجوئی دی 

 ها و پیازها... مجله
 

 دقیقه بعد یک 45
 را سوار کردفورد قدیمی م

 و این بار
 خفه خون گرفتم.

                                                           
49

Joie di Maggio
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 خانه

 
 
 
 سازند ها دارند یک خانه میآن

 تر یک نصف کوچه پایین
 جا نشستمو من این

 ها پایین پرده
 کنم، به صداها گوش می

 کوبند، ها می ها بر میخ چکش
 تک تک تک تک،

 شنوم، ها را می پرنده و بعد صدای
 و تک تک تک تک

 روم و بعد به تخت می
 کشم؛ پتو را تا گردنم باال می

 یک ماه است دارند
 های خانه زود آدم سازند و خیلی این خانه را می

 خورند، خوابند، می خواهند آمد... می
 روند، ورزند، به دور و اطراف می عشق می

 اما یک جوری
 االن 

 چیزی درست نیست،
 رسد، نظر مثل یک جنون می به

 های توی مردها با میخ
 روند شان از خانه باال می دهان

 خوانم، می 50و من در مورد کاسترو و کوبا
 زنم ها قدم می و شب
 های خانه نمایان است و دنده

 روند، بینم راه می ها را می ش گربه ا و داخل
 روند، ها راه می مثل گربه

 گذرد و بعد پسری سوار بر دوچرخه می
 و خانه هنوز کامل نیست

 و صبح مردها
 برخواهند گشت

 خورند توی خانه وول می
 شان،های با چکش

 یا خانه رسد مردم دیگر نباید اصالً نظر می و به
 بسازند،

 ازدواج رسد مردم دیگر نباید اصالً نظر می به
 کنند؛

 نظر مردم دیگر نباید کار کنند، به
 شان های کوچک و توی اتاق

                                                           
50�Castro and Cuba�
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 های دوم بنشینند هدر طبق
 زیر نورهای الکترونیکی بدون پرده؛

 وجود داردچیزها برای فراموش کردن  نظر خیلی به
 چیزها برای انجام دادن، و خیلی

 ها، بازارها، بارها، و توی داروخانه
 خواهند ها نمیاند، آن مردم خسته

 ایستم جا میها آن حرکت کنند. و من شب
 کنم و این خانه نگاه می هو به میان

 خواهد ساخته شود؛ خانه نمی
 بینم های بنفش را می اش تپه  از میان
 نورهای عصر را و  و اولین

 هوا سرد است
 بندم های کتم را می و دگمه

 نگرم ایستم از میان خانه می جا میو آن
 کنند شوند و به من نگاه می ها متوقف می و گربه

 شوم تا وقتی شرمنده می
 روم رو می شمال پیاده  سمت و به

 جایی که
 خرم جو میسیگار و آب

 گردم. و به اتاقم باز می
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 خورشید  گوشه

 
 
 

 اند ی از خورشید گشتها گاوها به شکوه گوشه
 ها را برای این جمع پیرها خواهند کشتو هرچند آن

 سوزند، گاوها هنوز مثل خود آتش می
 و هرچند گاوهای بزدلی هم هستند مثل

 ه هستند و مردهای بزدلی که هستند،بزدلی ک 51ماتادورهای
 مانند بیشتر گاوها هنوز اصیل می

 میرند و اصیل می
 شان ندارد، های الکلی اثری بر روی ها و عشق و نمادها و جرگه

 کشانند و وقتی او را بیرون می
 هیچی نمرده

 چیزی رد شده
 و تعفن نهایی

 جهان را فرا گرفته.

                                                           
51�Matadors�
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 ها وراج

 
 
 

 ر طول روحمپسر با پاهای گِلی د
 زند قدم می

 زند ها و رهبر ارکستر ور می زندهها، نوا راوی  درباره
 ؛52داستایوفسکی  های کمتر دیده شده رمان  و درباره

 جوری کلفت را ادب کرده، گوید چه می
 بلد نبود درست لباس فرانسوی بپوشد حتییک کودن که 

 را هم نوشته؛ ها ها و چه و چه
 کند تا من نرها مِن و مِن میه  جوری درباره پسر همین

 شوم، ی هنرها متنفر میاز تمام
 و هیچی تمیزتر از این نیست تا

 یا برگردیبه یک بار 
 شان را تماشا کنی، دوانی برگردی و دویدن به اسب

 ببینی چیزها بدون این
 ها و غوغاها و پچ پچ

 ها ها و حرف ها و حرف حرف
 تازند، پیش می

 زند، ا پلک میه بافد، چشم دهان کوچک می
 هنرها یک پسر، یک بچه، مریض

 ش باشدهنوز به هنرها چنگ زده مثل اینکه دامن مامان
 و من ماندم چند ده هزار تا
 مثل این توی دنیا هستند

 های بارانی توی شب
 های آفتابی توی صبح

 توی عصرهای آرامش
 های کنسرت توی سالن
 ها توی کافه

  های شعرخوانی جلسهتوی 
 کنند. زنند، بحث می د، گند میزنن ور می

 
 مثل خوکی که با یک زن خوب

 رود خواب میبه رخت
 وقت آن زن را و تو دیگر هیچ

 خواهی. نمی

                                                           
52� Dostoevsky �
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 خوابانگیز در تخت بعدازظهری دل

 
 
 

 های سیاه تابستان سرخ و ساتن
 ذغال و خون

 های روی مالفه گودی
 روند ها پیش می در حالی که حلزون

 شوند و بیدها خل و چل می
 ند حباب المپهخوا می

 شهرهای مصنوعی را
 سوراخ کنند؛

 برای زن سیگار روشن کردم
 و زن پالسمایی از آرامش را

 باال کشید
 تا ثابت کند ما دو تا

 های خوبی هستیم  عاشق معشوق
 سیاهی، سفیدی بر روی سیاه و خود
 درخشند و زانوهایش در تاریکی می

 هایی تقاطع
 خت،های کلفت ت بر مالفه

 کنترل آسانسور... او را  گفت پسره می
 شناسی؟ می

 گفتم آره.
 زند. ش را کتک میعوضی است... زن

 دستم را صاف روی
 هایش گذاشتم. سطح خمیدگی

 را ببرند، پدر پیرمشور  مرده
 خواهد وارد بازی بشود! او هم می

 دست دراز کرده و بطری را
 دارم، به پشت افتاده بر می

 کشم، و بطری را سر می
 ها مثل سوپی از علف

 کند دهانم را پر مزه و صدای منگ خودش می
 و زن گوش وایستاده

 چرخند هایش می چشم
 های خبری مثل دوربین

 ترکم از خنده میو من یک دفعه 
 یشود مثل نهنگ بنده از قهقهه رها میموجی کو

 که کف و بزاغ
 ها بکوبد و  مندش را به کاغذ دیواری شکوه
 که چرا،داند  نمی حتی

 خندد و زن هم می
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 نواخت من خیره شدهیک و به جنون
 خندد می

 سیگارش را بر هوا باال
 گرفت

 شد سیگار تمام می
 شد خالص می

 و ما در تخت با هم بودیم
 خندیدیم می

 دادیم، و اهمیتی هم نمی
 چیز خیلی و همه
 خیلی

 بامزه شده بود.
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 کشیش و ماتادور

 
 
 

 گ گاو را تماشا کردممر 53توی هوای آرام مکزیکی
 و حاال سر بزرگ گاو بریدند ها گوش او راو آن

 مثل یک تکه سنگ خالی
 ترسناک بود.

 
 روز ماشین را کنار یک صومعه نگه داشتم

 طالیی و آبی را نگاه کردیم-های قرمز و گل
 لرزیدند. که مثل ببرها در باد می

 
 ی مسیحی، ها را کنار هم بچینید: گاو، قلعه این  همه

 ی گاو، ماتادور زانو زده، بدن مرده
 کشیش که از پنجره خیره بود

 مثل خرسی توی قفس.
 

 هایت را و شک دعوایمان بشودشاید تو بازار 
 با نوارهای ابریشمی جلو بکشی: اما من فقط همین را 

 شان زندگی کردمگویم: من توی معبد هر دو تای می به تو
 ید حاال، آنهاشا �چیز و هیچی باور داشتم  و به همه 

 در معبد من بمیرند.

                                                           
53� Mexican�
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 عشق و شهرت و مرگ

 
 
 

  ام نشسته االن هم بیرون پنجره همین
 رود میبه بازار مثل پیرزنی که برای خرید 

 کند نشسته و تماشایم می
 ها ها و پارس سگ ها و مه بین سیم

 عصبی عرق کرده
 یا تا یک دفعه

 پوشانم پنجره را با روزنامه می
 به مگسی کوبیده باشی کهو مثل این

 شنوی اش را می صدای جیغ
 توی سطح کل شهر

 و بعد رفته.
 

 این شعر را باید
 با سکوتی ناگهانی

 تمام کرد.
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 پدرم

 
 
 

 با خودش یک تکه
 آورد ذغال، تیغ و شالق می

 ها از و شب
 ترسید خودش می  کله

 پوشاند اش را با مالفه می و کله
 تا یک روز صبح در لس آنجلس

 ف باریدبر
 و برف را دیدم

 چیدانستم که روی هی و می
 پدرم
 شود حساب باز کرد نمی

 جای  و وقتی به یک
 تری رفتم بزرگ

 خودم را هم  بازی اولین واگن اسباب
 برد، روی یک سنگ آهکی نشستم

 سنگ آهکی سوزان
 هیچی نداشتم
 رفتم و  به بیابان می

 برای اولین بار
 آوازی خواندم.
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 پرنده

 
 
 
 هایی سرخ و منگ رنده با چشمپ

 مثل من پروازکنان آمده بود
 کل راه را از خود مصر

 صبح بود 5ساعت 
 :پرسد و می خورد اش تلوتلو می روی کفش ورزشی تقریباً 54و ماریا

 چی بود، یک موشک؟
 باال رفتیم.  و ما به طبقه

 ریختم 55شراب بندریمن دو تا لیوان 
 و ماریا تو رفت و گلدان را

 دآب دا
 کشیدم ام را دست می و من ریش سه روزه

 کردم خل فکر می  و به پرنده
 و این به سرم زد:

 کل مساله فقط همین بود که
 تر به هر چه سریع

 یک جای بهتری بروی
 چون در انتظار مرگ ماندن

 شود. ماریا بیرون آمد تر می ساده
 ها را پس زد و مالفه
 ام را در آوردم های روغنی س و من لبا

 بر روی تشک شیرین خزیدمو 
 هایم را بر صداها و نور آفتاب بستم، و چشم

 شد شنیدیم که پاهای زن رها می و می
 رفتند های پشتم فرو می شنیدم که زانوی یخ بسته روی خمیدگی و می

 و اسم پرنده را گذاشتم
 5۶آقا آمریکا

 و بعد خوابم برد.

                                                           
54

 Maria 
55

 Port 
56

 Mr. Amercia 
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 نفسی تنها

 
 باالی دریا

 های کوچکی هست صخره
 شب شده، اواخر شب رسیده، و

 نتوانستم بخوابم
 ها گذاشتم و ماشین را باالی صخره

 و مثل مادری فلزی به من خیره مانده
 روم ها پایین می و من از صخره

 پاشد یک خرده سنگ پایین می
 شوم و ناغافل زخمی می

 های دریایی لیز و از روی گیاه
 کنم راهم را به آن پایین باز می

 زمخت، گم گشته
 رسم به غرابت ساحل می

 اند، ها پر کرده را عاشق معشوقو کل دور و بر م
 هیوالهای دو کله

 ماند گردند و خیره می بر می
 به جنون

 ؛تنهانفسی 
 گذرم شان می شرمنده، از بین

 های خیس هم رد بشوم تا از ردیفی سنگ
 اند که خط ساحلی را پر کرده

 هایی سفید؛ به شکل ردیفی دندان
 ماسیده به روی سنگی صافنور ماه 

 جا هستمو حاال که این
 جا باشمهم تا اینخوا دیگر نمی

 دهد دریا بوی گند می
 دهد و صدای فالش توالت می

 جای بدی است برای مردن؛
 هر جایی برای مردن بد است،
 اما یک اتاق زرد بهتر است با

 دیوارهای آشنا و 
 های غبار گرفته، پس... المپ

 احمقانه استالبته که هنوز هم 
 مثل شغالی توی سرزمین شیرها باشی؛

 هاباره از بین آنراهم را دو
 باز کردم، از وسط پتوها و 

 شان های شیرین ها و نوازش ها و بوسه آتش
 رد شدم

 ها باال رفتم دوباره از صخره
 کنند ها زیر پایم جا خالی می سنگحالم بدتر شده، 

 ست   و آن باال آسمان سیاه است، دریا سیاه ا
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 پشت سر من
 بازی از دست رفته

 و یک جفت کفش را آن پایین جا گذاشتم
 یک جفت کفش خالی

 مانم، خیره می کاپوتو توی ماشین به 
 نشینند نورها عقب می

 خورم پیچ و تاب می سمت شرق  توی جاده
 شوم ها می باال رفته و تو و بیرون زمین

 راه با پاهایی عریان و جورابی راه
 زنم رون میجا بیاز آن

 باید دنبال جای دیگری
 بگردم.
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 دالری 100 جندهدالری و  340اسب 

 
 
 

 توانی من را فکر نکن من شاعر باشم، می اصالً
 دوانی ببینی های اسب مست توی مسابقه هر روزی نیمه

 بندم، یی و کل زمین شرط می های یورتمه ها، اسب چهارم روی یک
 هایی هستند جا زناما بگذار بهت بگویم، این

 ها که به وقت و بعضی روند پول باشد که جایی می
 های صد دالری، ه جند  کنی، این ها نگاه می این جنده

 کنی طبیعت شوخی ندارد که ها فکر می وقت بعضی
 طوری جمع کرده و این و کون را سر پستاناین همه 

 کنی و  کنی و نگاه می هم چسبانده، نگاه می شان را به همه
 های معمولی باشند. ها همان زن شود این کنی و باورت نمی ینگاه م

 کند بخواهی که ولی یک چیز دیگری هم دارند که تو را مجبور می
 های بتهوون را خرد کنی تابلوهای نقاشی را جر بدهی و آلبوم

 درست وسط پشت جان: به هر حال، فصل
 گذشت و پسرهای گنده بیچاره شدند،  دار می کش
 بردارها، ها، فیلم کننده ها، تولید یی هغیرحرف  همه
 های پوست، خود های مریم مقدس، فروشنده مبلغ

 که امروز روزش بود: 5۷ها و سنت لوئیس های اسب صاحب
 های آخر مسابقه زمین خورد: یی نزدیک یورتمه  اسب

 دوید و معمولی و زشت بود، با سری رو به پایین می
 رط بستم،برد و ده دالر رویش ش می 1به  35و 

 اش زد، سوار کار اشتباهی زمین
 اش برد جایی که تنها باشد، از حصارهای بیرون

 توانست چهار برابر این سرعت هم براند، وقتی می حتی
 و طوری که پیش رفته بودند،

 اون راه را تا حصار بیرونی زمین رفتند،  همه
 دوید اسب بعدی دو مایل را توی یک مایل می

 بود م خلو برد مثل خود جهن
 خسته هم نشده بود، حتیو اسب 
 ها جنده  بلوند بین تمام ترین و گنده

 اش که به زحمت چیز دیگری توی بدن پستاناش کون و  همه
 آمد.   ی پرداخت داشت، همراه من به پنجره

 
 اش کنم آن شب نتوانستم تباه

 گشتند های بهاری ول می اگرچه حشره
 کوبیدند. و روی دیوارها می

 اش نشسته بود ا زیرپوشبعد ب
 نوشید کهنه می 58گرانداد

                                                           
57

 Saint Louis 
58

Old Grandad
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 و پرسید
 یک مردی مثل تو

 وسط این همه کثافت
 چه کاره هست؟

 و گفتم:
 من شاعرم

 
 خندیدبلند اش را عقب انداخت و  و سر قشنگ

 
 تو؟ تو... شاعری؟

 
 گویی، گفتم، فکر کنم راست می

 گویی. فکر کنم راست می
 

 کرد، و هنوز خوشگل نگاهم می
 کرد. نگاهم می  وز خوشگلهن

 اش را ممنون آن اسب زشت بودم و همه
 که این شعر را نوشت.
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 مرگیک  دستانِتصلیب در 
 

 1965تا  1963شعرهای 
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 است، خالیتاریکی 

 های ما بیشتر قهرمان
 .گفتند اشتباه می
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 نمایی از پشت توری

 
 
 

 از طول اتاق گذشتم
 به آخرین دیوار

 پنجرهبه آخرین 
 به آخرین خورشید صورتی رسیدم

 هایی حلقه گشته دور دنیا خورشیدی با دست
 هایی حلقه گشته دور من خورشیدی با دست

 شنوم مرگ قهرمان را می  زمزمه
 های موجودات دریایی توی فکر استخوان

 اند؛ خود سنگ شده که حاال تقریباً
 چهارچوب توری مثل یک روح شده

 اند، طی کردهخ ها رویش را خط و مگس
 هایم ها و فحش تنش

 مال یک خوک هستند،
 خورشید صورتی  خورشید صورتی

 مزاراز تقدس تو بی
 خزی طول زندگی می درهای مطال  با تذهیب

 ها و پاها و صورت من وقتی انگشت
 رسند به این می

 همسرت  پردازی خوابیدن با یک فاحشه در خیال
 تو هم باید یک روز سر هیچی بمیری

 مثل درست
 خود
 من

 .که سر هیچی زندگی کردم
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 مرگیک  دستانتصلیب در 

 
 
 

 شد آره، فکر کنم راه از وسط دره شروع می
 کشیدند شیارهای کوهستان طول دره را باال می

 دادند شان ادامه می و به راه
 خوردند برای و افسوسی نمی

 های هلو ها و درخت یوزپلنگ
 کوهستان یک جورهایی شبیه

 یی خراب و  است با حافظه هشد پیرزنی
 یی برای خرید. کیسه

 رسیم، یعنی این را به ما ما به دشت می
 زارها است، ها و ماسه اند. این پایین گودی گفته

 و زمین از هم دهن باز کرده، بیرون افتاده، پخش شده،
 مرگ،یک اش مثل تصلیبی است در دستان  و کل
 اند و دوباره دوباره فروختهاند،  اند، باز خریده ها را فروخته زمین

 اند، ها گذشته و دوباره، جنگ
 ها به اسپانیا رانده شدند، اسپانیولی

 دوباره توی تنگناهای خودشان هستند و حاال
 ها است و من است و این زمین آناند و تقسیم اراضی  معامالت امالک شکل گرفته

 جاها ، همینکنم روم، کمی بر آن زندگی می آن راه می بر
 کنم شان تماشا میهای ، مردمان جوان را در اتاقزدیک هالیوودن

 کنند گوش میموسیقی های بی حس و حال  که به صفحه
 خورد، شان از موسیقی به هم می کنم خیلی از پیرمردها دیگر حال و فکر می

 است، خورد، و مرگ مثل خودکشی شده چیز به هم می شان از همه حال
 جا چنگها این مرگ داوطلبانه شده است و اینکه به زمین ها وقت کنم که بعضی فکر می

 بزنی بهترین پاسخ تو است
 را های فقیر و پیر ، زنبازار بزرگ مرکزیبه 

 ها پیش دیده بودم خیلی سال
 های جوان ژاپنیِ کردند با همان توریست بحث می

 گو، فرهیخته و طالیی بذله
 ها و سیبها و  ها و پرتقال های  پهن مغازه بین ویترین

 ها و خیارها و... فرنگی آواکادوها و گوجه
 رسند نظر می شناسی که چقدر خوب به ها را می و تو این چهره

 توانی قورت بدهی شان را با هم می انگار همه
 کنی. کنی و دنیای بد را با دودها رها می سیگاری روشن می

 های  بعد بهتر است تا دوباره سراغ کافه برگردی، همان کافه
 رحم و سبز رنگ چوبی، کهنه، بی

 روند شان یورتمه می های جوانی که بین با پلیس
 زده و دنبال دردسر، وحشت

 جوی این کافه هنوز هم بد استو آب
 ی استفراغ و ماندگی دارد و  ته مزه
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 شوی تا ها دوباره قوی می تو بین سایه
 ت را نادیده بگیری و این یکی را هم نادیده بگیری، تا فقر را نادیده بگیری و خود

 ساک خرید بین پاهایت را نادیده بگیری.
 بخش آواکادوها و رتسآن پایین احساس م

 کنی، آخر که را بین پاهایت حس می های شراب ها و ماهی تازه و بطری پرتقال
 زمستانی الزم ندارد؟ 59 فورت لوئِدِردیل

 هم داشتند فاحشهجا یک سال پیش این 25
 که خیلی چاق بود و   با یک چشم پوشیده

 کرد. خورشید حاال سیگار را با انگشت له می  ای دور بسته نوار نقره
 اما شاید همین هم دروغ ،تر شده گرم
 داری و  و تو ساک خریدت را بر می باشد

 کنی و  روی و خیابان را طی می بیرون می
 جو سبز توی شکمت گیر کرده مثلآب

 و  شالی کوتاه و نازک و نمایان
 پیرمردکنی و  ات نگاه می اطرافبه 

 دیگری در این اطرف
 بینی. نمی

                                                           
59� Fort Lauderdale�
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 علف

 
 
 

 پای پنجره
 مردی با

 کنم زنی تماشا می دستگاه علف
 صدای کارش مثل

 ها و زنبورها مگس
 ها شده، بین کاغذدیواری

 داغ، و بهتر از آتشمثل یک 
 خوردن استیک شده، 

 کافی سبز هستند  اندازه  ها به و علف
 کافی خورشید هست  به اندازه و خورشید
 ام زندگی  و بازمانده

 جا ماسیده همین
 کند؛ های سبز را نگاه می درخشش مگس

 غول لخت مواظب است، تلو
 و  کند میخورد و کارش را تمام  تلو می

 رود. می
 

 فهمم ها را می این تمامی مرتبهیک 
 ها پیرمردهای ول شده توی راحتی

 ۶0رادو وهای غارهای کل خفاش
 های کوچولوی توی شپش

 های مرده. چشم پرنده
 

 برد زنی را عقب و جلو می ماشین چمن
 با صدای سوختن گازوئیل

 کند. واقعاً حرکت می
 جذاب است،

 با 
 های  خیابان

 های بهار و  مسطح و زیبایی
 لبخندها.
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Colorado caves
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 جار و جنجال

 
 
 
 دوند تا پسر بچه به سمتم می 3

 زنند و  سوت می
 کشند: جیغ می

 بازداشتی! تو
 تو مستی!
 شانبازی های اسباب و با باطوم

 کوبند. به پاهای من می
 یک نشان پلیس هم  حتی

 ،بند داردشان دست دارند. یکی
 ام. هایم را باال توی هوا گرفته دستفقط  هرچند

 
 شوم می ۶1فروشی مشروب  وقتی وارد مغازه

 کنند مثل پسرها هنوز بیرون داد و هوار می
 زنبورها

 کشند. ی سنگرشان جیغ میاز تو
 پنج تا بطری از ویسکی

 ارزان
 برداشتم 

 و 
 سه تا

 شکالت.
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The liquor store
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 نمانده یدیگر 62وایبانو گود

 
 
 

 ام آمد به خانهزن مست 
 تا جلوی ایوان را سوار آهو آمده بود

 خواهند تا دنیا را نجات بدهند های زیادی می زن
 د،دارن خودشان را هم مرتب نگه نمی  اما آشپزخانه

 ...مناما 
 داخل رفتیم و سه تا شمع قرمز

 روشن کردم
 هایم را شراب ریختم و یادداشت

 برایش بردم:
 

 عرض جغرافیایی در پشت سرش بود
 و طول جغرافیایی جلویش را پر کرده بود. و 

 آور. اش. شگفت ی بدن بقیه
 توانست وسط زنی با این ابعاد می

 ۶3هات اسپرینگ ارکانزاس
 یدا کند.پ ۶4های آهاری گل
 

 سه هفته گوشت آهو خوردیم
 خانه خوابید تا توی اجارهبعد با صاحب

 کمک کرده باشد.
 بعد برایش یک جایی شغل گارسونی پیدا کردم.

 آمد خوابیدم و وقتی به خانه می کل روز را می
 هایی درخشان بودم که زن من لبریز از حرف

 خیلی
 کرد. شان می تحسین

 
 ش را گرفته بود و هشبی که دنیا مثل همیشه را

 رفت، زن خیلی ساده و معمولی می
 دنیا را رها کرد و

 مُرد.
 

 شوم ها زود بیدار می حاال صبح
 روم و منتظر رسیدن های بارگیری می به اسکله

 ها کلم
 ها پرتقال
 مانم ها می زمینی سیب

                                                           
62�Lady goiva 
63�Hot Springs Arkansas 
64� Zinnia 
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 ها را بار بزنیم یا بارها را تا کامیون
 دور بریزیم.

 
 بیدمتا ظهر غذا خوردم و خوا

 بینم رویای پرداخت اجاره خانه را می
 شده از صادرپول   با یک دسته گنده

 دنیایی بهتر. 
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 کارگرها

 
 
 
 خندند می طوالنیها بلند و آن

 وقتی که حتی
 افتد الواری پایین می

 کند و صورتی را داغان می
 کند یا بدنی را خرد می

 خندند، ها بلند و طوالنی میآن
 ها وقتی نور چشم

 شود وحشت می  پریده رنگ
 به خاطر نور و پریدگی رنگ

 آن بدبخت
 خندند؛ هنوز هم بلند می
 مغز چروکیده و سبک

 شان آن هم توی جوانی
 سازند: به ظاهر هم جوک می
 مردی که شصت ساله

 رسد گفت نظر می به
 سالم شده و  32من 

 ها خندیدندبعد آن
 شان خندیدند؛ همه

 ها برای هوای تازه وقت بعضی
 خروج دارند  ازهاج

 اند تا برگردند اما زنجیر شده
 اگر بخواهند هم  حتیبا زنجیرهایی که 

 شکنند؛ نمی
 بیرون، بین مردمان حتی
 آزاد

 خندند، طور می ها همینآن
 لنگد و  شان ابله می یکی
 خرامد می

 و اگر بشود خل و 
 کنند؛ بیرون  چلی می

 جوند، کمی نان می
 هاوراجی، خواب، شمردن پول خرد

 خیرگی به ساعت
 و بازگشت؛

 ها توی ورودی وقت بعضی
 شوند، از هولناکی یک لحظه جدی می

 بیرون ماندن برای
 که یک وقت نگذارند اصالً شاید زنند، همیشه حرف می
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 برگردی داخل؛
 موقع کار هوا گرم است و 

 ها یک کمی عرقآن
 کنند، می

 کنند و  اما هنوز سخت کار می
 قدر سخت کار نند، آنک خیلی هم خوب کار می

 ریزد کنند که اعصاب تو به هم می می
 لرزی، و به خودت می

 ها را اما اغلب این
 کنند که کسانی تحسین می

 اند از بین خودشان باال کشیده شده
 ها،  مثل ستاره

 ها و حاال ستاره
 کنند تماشا می
 کنند تا مراقب تماشا می

 کسانی باشند که
 د یاکنن تر می نرخ کار را آرام

 دهند عالقگی نشان می بی
 یا خودشان را به مریضی

 زنند می
 تا استراحت بکنند

 ی استراحت باشی )باید شایسته
 تا برای

 یک کار عالی دیگر
 آماده بشوی و انرژی

 بگیری.(
 

 میرد ها یکی می وقت بعضی
 شود می یا روانی

 فرستند اش می و بعد بیرون
 شوند واردها داخل می و تازه

 ان را ش و شانس
 کنند. امتحان می

 
 جا بودم؛ها آن سال

 اول به کار باور داشتم
 حتینواخت بود، یک

 احمقانه
 بینم که اما االن می

 ها معنایی داشته، کل این
 و کارگرهای بدون

 صورت معنایی داشتند
 هم ها واقعاًبینم که آن حاال می

 شان که کلهزشت نیستند، و این
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 چشم هم دارد 
 بیند ها میهای آن چشم دانم که حاال می

 و توانایی کار
 دارند.

 کارگرهای زن اغلب
 شان هستند،های بهترین

 کنند، طبیعی جای خودشان را باز می
 های استراحت با و توی ساعت

 شان حال کردم، اولهای بعضی
 رسیدند، نظر می های ماده به مثل بوزینه

 شوند اما بعد با بصیرت می
 فهمم که چیزهایی واقعی و می

 و زنده
 مثل خودم هستند.

 
 آن شب

 کارگری پیر
 خاکستر مو و نابینا
 خورد دیگر به درد نمی

 و بازنشسته شد
 .بیرونبه 
 

 حرف بزن!
 حرف بزن!

 زدیم. مان داد می همه
 

 جا خوداین  گفت،
 جهنم بود.

 
 تای ماها 4000هر 

 :ندخندید
 تا آخرش هم

 طنزش را
 حفظ کرده بود.
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 لوبیا با سیر

 
 
 

 مهم است: هم واقعاًهمین 
 هایت را کنترل بکنی، تا احساس

 بهتر از اصالح است یا حتی
 پختن لوبیا با سیر.

 توانیم قدر کم می همین
 مان انجام بدهیم با شجاعت دانش

 و البته جنون و وحشت هم وجود دارد
 در دانستن

 را وجود تو هایی را در که یک بخش
 د کهانپاش مثل ساعتی از هم می

 توانی بهش زخمی زد دیگر نمی
 ای که از کار افتاده است. از لحظه
 اما االن

 کند زیر پیراهن من تیک و تاک می
 زنی و لوبیاها را با قاشق هم می

 و عشقی رفته، و عشقی مرده
 و عشقی دیگر...

 هایی زیاد مثل لوبیاها آه! عشق
 ها راآره. حاال غمگین آن

 بشمار، غمگین
 ، هایی روی این شعله با احساس

 خودت را آرام کن.
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 مامان

 
 
 

 جا هستممن این
 توی زمین                     

 دهنم                                        
 مانده باز                    

 و                                      
 توانم بگویم نمی حتی                    
 .مامان                    
 و                    

 شاشند ایستند و می شوند و می ها رد می سگ
 گیرم ش را میا من؛ من همهقبر به سنگ 

 به جز خورشید
 و کت شلوارم ظاهرش

 بد شده                  
 و دیروز

 دست  آخرین تکه                 
 چپم            رفت

 ش شبیه یک چنگ خیلی کم مانده، همه
 یقی.بدون موس

 
 حداقل یک مست

 توی رختخواب با یک بسته سیگار
    تا ماشینِ  5 سوزی و آتش تواند باعث می

 نشانی و آتش                                
 تا مرد بشود. 33                               

 
 من

 توانم نمی           
 هیچ                              

 کاری                                           
 بکنم.                                                                

 توی قبر ۶5هکتور ریچموند –حاال پیوست 
   های نبات آب و  ۶۶بغلی فقط به موتسارت

 کند. حلزونی فکر می
 او            

    خیلی رفیق                       
 بدی                                           

 .است                                                         
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 Hector Richmond 
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 Mozart 
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 سنج زمانبار و های تیر برج

 
 
 

 ام شان را خورده های احمقانه من گول استدالل ظاهراً
 ی استا واقعیت ملک مردمان کوتوله ظاهراً

 ها و امتیازهای خودشان، شانسی با خوش
 نشینم من وسط سرما می و

 مانم های بنفش می مبهوت گل
 در طول پرچین

 در حالی که بقیه
 دنبال طال و
 کادیالک و

 دوند، شان می های زن دوست
 ها و و من مبهوت برگ نخل

 قبرها و سنگ
 مندیارزش

 ؛ام کرم ابریشم مانده پیله خوابیده
 مارمولک بودن

 ی کافی بد هست به اندازه
 زیکه توی آفتاب بسو

 ی کافی بد هست به اندازه
 قدرها هم بد نیست اما آن

 که هیکلی مردانه و زندگی مردانه داشته باشی
 اما نخواهی وارد بازی
 بشوی، نخواهی سراغ

 ها و  تیربارها و برج
 ها بروی، سنج زمان

 نخواهی سراغ کارواش،
 سازی، دندان

 ،فروشی روزنامه  ساعت مچی، دکه
 رادیو جیبی،

 ه وپنبموچین و 
 های بتادین بروی، کابینتی پر از قوطی

 های کاکتیل که نخواهی سراغ مهمانی
 چمن جلوی خانه

 آوازهای دسته جمعی
 های کریسمس، های جدید، هدیه نمایش

 ،۶۷نیوزویکعمر،   بیمه
 بال بیس ی ساالنه تا مسابقه 1۶2

 و تعطیالت در برمودا بروی.
 که نخواهی
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 که نخواهی
 کنم بررسی میهای بنفش را  و من گل

 گذرانند بهتر از من که می
 گذراند مارمولک بهتر از من می

 شلنگ سبز تیره
 همیشه بهار

 ها ها و پرنده درخت
 در توپهایی که رویای  گربه

 بینند نور آفتاب می
 بهتر از من

 ام ام را پوشیده گذرانند، حاال کت کهنه می
 گردم دنبال سیگارهایم می

 ردمگ دنبال کلیدهای ماشین می
 جاده، و نقشه

 ام و بیرون رفته
 دارم رو گام بر می توی پیاده

 مثل مردی به سمت طناب دار
 اش گام با قطعیت به سمت

 دارم، بر می
 ها بدون محافظ
 شوم سوارش می

 رانم اش می به سمت
 تازم اش می به سمت

 مایل در ساعت، ۷0
 دوم ی میا حرفه

 دهم فحش می
 کنم خاکسترها را رها می

 ی هر های مردهخاکستر
 ی  چیز مرده
 سوخته را،

 هزارپاها وحشت کمتری را 
 اند به چشم دیده
 تر هستند ها شجاع ارتش مورچه

 یک مار ولع کمتری دارد، بوسه
 خواهم من فقط آسمان را می

 تا من را بیشتر و بیشتر بسوزاند
 صبح باال بیاید ۶تا خورشید ساعت 

 شب در آسمان بماند و تا بعد از نیمه
 ثل در مستی همیشه باز بماند،م

 رانم اش می به سمت
 خواهم آن را نمی

 رسم ش میولی به
 رسم ش میبه

 آید و ماشین کِش می



� 

 کشد خمیازه می
 و در رویایی دیگر

 کند. پارک می
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 ها، ها، راهبه برای مشتری  چیزی

 و تو... ها ی سوپر مارکتها فروشنده
 
 
 

 یمچیز داریم و هیچ چیزی ندار  ما همه
 کنند و  اش می مردها با کلیسا حل  و بعضی

 بعضی مردها با نصف کردن
 ها پروانه

 کنند و  این کار را می
 کنند اش می حل ۶8اسپرینگ مردها توی پالم بعضی

 دراز کشیده روی سفیدهای بلوند روغن زده
 هایی کادیالکی، با روح

 ها ها و پروانه کادیالک
 همه چیز و هیچ چیز، 

 شود ین پف ذوب میصورت توی آخر
 .۶9در سلولی توی کورپس کریستی

 ها، ها، راهبه ی جا چیزی هست برای مشتراین
 ها و تو... های سوپرمارکت فروشنده

 خانه،ی در ساعت هشت صبح، چیزی در کتابچیز
 چیزی در رودخانه،

 همه چیز و هیچ چیز.
 ها جاری است توی کشتارگاه

 کنی  اش می آویزان از سقف توی یک چنگک، و تو قطعه
 یک 

 دو
 سه

 دالر گوشت 200و بعد تو 
 های تو هایش در برابر استخوان مرده خواهی داشت، استخوان

 چیزی و هیچ چیز.همه 
 همیشه برای مردن خیلی زود است و 

 همیشه خیلی دیر است،
 و رد خشک خون روی استخوان سفید لگن،

 گوید به تو هیچ چیزی نمی
 بازی ۷0رصبح پوک 5ها ساعت  و گورکن

 کنند، قهوه، انتظار برای مواد، می
 برای رها کردن ماده توی تزریق...

 ها هیچ چیزی ندارند تا به تو بگویند.آن
 

  ما همه چیز داریم و هیچ چیز نداریم 

                                                           
68

 Palm Springs 
69

Corpus Christi 
70

Poker



� 

 ناپذیر های شیشه و بوی گند تحمل روزها با لبه
 بدتر از بوی گه؛ های رودخانه  خزه

 ،احرکت و ضد حرکت روزهبازی  تخته
 عالیقی ضعیف و درمانده، با حسی بیشتر در شکست تا

 ها، در پیروزی؛ روزهایی آرام همانند االغ
 ها و لعاب خورشید خلقی ها و کج قوز کرده با تفاله

 ی نشسته در میانا باالی جاده، جایی که دیوانه
 بافند در کشد که خانه می ها انتظار می آبی و چکاوک های سینه مرغ

 مکنده. خاکستری برفی
 ، دعوانعرهو  شرابروزهای خوب پر از 

 ها دور ها، پاهای چاق زن توی کوچه
 ها، کنان و دفن شده در ناله شکم تو ورجه وورجه

 زنی هیاهوکنان مثل های مشت توی زمینهایی  ها مثل الماس نشانه
 آیند ها از زمین بیرون می ، بنفشه۷1مادر کاپری

 هایی را فراموش کن شقهای مرده و ع گویند ارتش به تو می
 که تو را غارت کردند.

 گویند العاده می ها چیزهای خوشمزه و فوق روزهایی که بچه
 مثل بربرهایی که سعی در فرستادن پیغام به تو دارند از

 قدر زنده شان هنوز آنی ها هایشان، وقتی بدن طریق بدن
 هستند تا پیام را برسانند و حس کنی و باال و 

 ها و  حساب ها و صورت ون قفلپایین بدوی بد
 های ها و ایده ها و مالکیت آل ایده

 ی مانند.ا حشره
 توانی کامل توی شان را می روزهایی که همه

 اتاق سبز گریه کنی و در قفل باشد، روزهایی 
 توانی به نانوا بخندی که می

 چون پاهایش خیلی درازاند، روزهای
 ...های زندانخیره ماندن به حصار

 
 چیز، روزهای   چیز، هیچ  و هیچ
 ها، مردهای زرد رئیس

 های بد و پاهای گنده، مردهایی که با نفس
 مانند، مردهایی که مثل وزغ، مثل کفتار می

 وقت خلق نشده است، مردهایی روند انگار موسیقی هیچ طوری راه می
 توان استخدام کرد و اخراج کرد و  کنند هوش را می که فکر می

 با همسرهایی گران که سود برد، مردهایی
 شان هستند تا هکتار زمین صاحب ۶0مانند 

 تیراندازی مشق کنند یا پز بدهند یا با آن از
 زنان دور شوند، شان قدمهای ناالیقی

 کشند، چون مردهایی که تو را می
 دیوانه هستند و این را با قانون

 ی با عرضا کنند، مردهایی که جلوی پنجره میثابت 
 بینند، ند و هیچی نمیایست پا می 30
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 توانند با آن دور دنیا هایی گران که می مردهایی با قایق
 شان های جلیقه وقت از جیب بگردند و هیچ

 روند، مردهایی مثل حلزون، دورتر نمی
 مردهایی مثل مارماهی، مردهایی مثل

 ها... کرم، و نه به خوبی همین
 

 ات را در چیز، آخرین چک حقوقی  و هیچ
 کارخانه، در بیمارستان،بندر، در 

 گیری، یک پنی برای گذشتن، در هواپیماسازی می
 هایی که یک پنی برای سلمانی، پول شغل

 شان. خواستی وقت نمی هیچ
 های ، بیماری، نوکری، دستدبر درآممالیات 

 چیزها همه �شکسته، سرهای شکسته 
 دهند. قدیمی، خودشان را نشان می بالشیک  هایی بر نقش مثل

 
 همه چیز داریم و هیچ چیز نداریم.ما 

 آیند و  ها برای مدتی خوب کنار می بعضی
 کنند. شهرت یا تنفر یا بعد رهایش می

 سن یا نبود رژیم غذایی مناسب یا لک
 ها توی کالج یا ها یا بچه توی چشم

 های جدید یا پشت شکسته موقع اسکی در ماشین
 های جدید یا همسرهای جدید یا سوییس یا سیاست

 فقط یک تغییر عادی یا ویرانی
 �گیرد  شان را می یقه

 شناختی دیروز برای ده دور مردی که می
 کرد یا برای سه شب و سه روز توی تقلب می

 نوشید، حاال فقط می ۷2های ساتوث کوه
 است زیر مالفه یا صلیب یا  یک چیزی

 سنگ یا زیر یک هذیان معمولی،
 مقدس یا کیف گلف یا  بیا کت

 روند، بندد: چه جوری پیش می را میاش  چمدان
 روند! چه جوری پیش می

 کردی پیش نخواهند رفت. کسانی که فکر می  همه
 

 روزهایی مثل این. روزی مثل امروز تو.
 شاید باران پشت پنجره سعی نفوذ در تو را

 بینی؟ دارد. امروز چی می
 این چیست؟ کجا هستی؟ بهترین

 ها وقت آیند، بعضی روزها اغلب اول می
 آیند. ها آخرها می وقت ها و بعضی وسط

 
 بد نیستند، کلیساها روی های خالی آپارتمانانبوهی 

 های اروپایی بد نیستند. مردم توی  پستال کارت
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 شان باری زده در بی های مومی یخ موزه
 هستند، اما بد نیستند. ترسناکبد نیستند، 
 ها فکر کن، نان برشته ها، به تصادم توپ تصادم توپ

 کافی گرم نیست،  برای صبحانه، قهوه به اندازه
 ت هنوز سر جایش است، سه تادانی زبان می

 کنند قرمز بشوند و  شمعدانی بیرون پنجره، سعی می
 کنند کنند صورتی بشوند و سعی می سعی می

 ها وقت دلیل نیست که زن بعضی شمعدانی باشند، خوب بی
 خواهند ها نمی دلیل نیست که االغ کند. خوب بی گریه می

 ۷3ات در دیترویت از کوه باال بروند. توی اتاق هتل
 گردی؟ یک روز دنبال سیگار می

 خوب
 دیگر. یک کم از آن. و وقتی پرستارها

 شان از ساختمان بیرون بعد از شیفت
 اند، هشت پرستار کافی کشیده  آیند، به اندازه می

 با هشت نام مختلف و هشت جای مختلف برای
 کنند، بعضی کوکا و  زار را طی میچمن �رفتن 

 خواهند، بعضی حمام گرم، روزنامه می
 کنند. کافی و  فکر نمی اصالًبعضی یک مرد، بعضی 

 ها، ها. پرتقال ها و زیارت ناکافی. تاق
 های ها، جعبه بادی ها، آنتی ها، سرخس گنجشک

 دستمال کاغذی.
 

 ترین خورشیدها ها توی آراسته وقت بعضی
 شود ها بلند می خاکسترداندودی نرم از 

 های قدیمی و  افکن و صدای کنسروی بمب
 ات را به طول اگر داخل بروی و انگشت

 فهمی طاقچه بکشی می  لبه
 شاید خاکی باشد. حتیکثیف است، 

 و اگر از پنجره بیرون را نگاه کنی
 شود طور که پیرتر می روز خواهد بود، و همان

 کنی طور نگاه می همین
 کنی گاه میطور ن همین

 مکی ات را یک کم می انگشت
 اوه اوه   نه نه   شاید

 
 کنند بعضی این کار را طبیعی می

 بعضی وقیح
 اما همه جا

 همین شکلی است.
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 Detroit 
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 با من بچرخ

 
 
 

 – است غمگین یچیز با من بچرخ، همه
 های سنگی مردان دیوانه در خانه

 در، یب
 ها در کار سنجش عشق و آواز جذامی
 در حال نقش زدن  ها قورباغه
 آسمان؛

 –گین مغ یبا من بچرخ، چیزهای
 ریزند ها بر روی کوره فرو می انگشت
 های صبحانه مثل صدف یکهنسال
 های استفاده شده، های خوانده شده، آدم کتاب

 های پژمرده، عشق مرده، گل
 بهت احتیاج دارم
 بهت احتیاج دارم
 بهت احتیاج دارم.

 ه استگریخت
 یک سگمانند یک اسب یا 

 مرده یا گم شده
 یا نابخشیده.
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 یهمه چیز تقریباًکمبود 

 
 
 

 هویت شکم
 مثل یک بادکنک سفید پالستیکی

 ارزاق است
 مثل دویدن پاها

 ها است بر پله
 دانی وقتی تو نمی

 کی کجا است.
 البته، اگر رادیو را روشن بکنی

 شاید فراموش کردی
 ات چربی جمع شده که زیر پیراهن

 اند به صف آمادهها  یا موش
 ۷4های بلوار هالیوود مثل پیرزن

 تا نمایش کمدی 
 شروع بشود.

 کنم به پیرمردها فکر می
 های چهار دالری توی اتاق

 گردند در کمد لباس دنبال جوراب می
 اند شان ایستاده یی با شورت قهوه

 و کل مدت ساعت گرم و آماده مثل
 یک مار کبری

 تیک
 کند. تاک می

 ی تر و تمیزی هم مانده باشد:اَه، شاید چیزها
 آسمان، سیرک،

 آیند، هایی که از توی ماشین بیرون می پای خانوم
 ۷5سمفونی موتسارتیک هلوهایی که مثل 

 شوند. جلوی در تو سبز می
 پوند. خودم را 198گوید  ترازو می

 صبح بود. 2:10وزن کردم. 
 های شطرنج بود. ترازو مخصوص بازیکن

 درخشان و یگانه دلیلی
 انتظار کشیدن بر سندان

 در حالی که 
 خوانی می ۷۶شاشی، ژان ژنه کنی، می دود می
 زنی؛ هایی بامزه ورق می یا نوشته

 اما شاید هنوز زود باشد

                                                           
74�Hollywood Blvd 
75�Mozart symphony  
76�Genet�
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 ات در پالم اسپرینگ بنویسی تا به عمه
 و بگویی که کجا

 اشتباه شده. 
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 شش  شماره

 
 
 

 توی یک بعدازظهر بارانی
 شرط بستمتا اسب  ۶ سر
 ان کاغذی قهوه در دستفنج

 و کمی بیشتر پیش رفتن،
 در باد

 های کوچک چکاوک
 باالی سقف جایگاه سر پوشیده

 زنند، چرخ می
 آیند ورزشکارها بیرون می

 اسب دوانی  ی محوطه در میانه
 سکوت

 و بارانی مالیم بر
 همه چیز

 در یک لحظه
 در یک شکل

 بارد، فرو می
 ها در کنار هم  اسب

 ندا و با هم آسوده
 که نبرد مدهوش شروع بشودقبل از آن

 و من زیر سقف سر پوشیده
 حس سیگار کشیدن دارم

 سازم، ام می ولی به قهوه
 آیند ها می بعد اسب

 شان در دوردست با مردان کوچک
 تازند... می

 تنگ و بخشنده و کل ماجرا دل
 شاد است

 مثل شکوفایی
 ها. گل
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 ..اید. اما اگر آمده  دور من جمع نشوید،

 
 
 

 بیرون رفته باشم وی اتاقم هستم مگر استثناًآره مطمئن باش، من ت
 ها خاموش بود در نزن اما اگر چراغ

 آمد یا بعد یا اگر صدای حرف می
 خواندم می ۷۷اگر من پروست

 یعنی اگر کسی پروست جلوی در اتاقم گذاشته باشد
 م گذاشته باشد،های خودش را برای خورش استخوان و یکی هم

 دهم یا که من پول قرض نمینو ای
 زنم تلفن نمی
 ماشینم در خدمت شما نیستم  مانده یا با باقی

 دیروز را داشته باشی  توانی روزنامه هرچند می
 ۷8ناپیراهن قدیمی یا یک ساندویچ بولویا یک 

 من بخواهی  یا روی کاناپه
 یعنی اگر شب توی خواب جیغ نکشی

 خودت حرف بزنی  توانی درباره و می
 ین یکی دیگر طبیعی شده.ا

 مان آمده دستی برای همه دوران تنگ
 ی ندارما اما فقط من خانواده

 بفرستم ۷9هایش را به هاروارد تا بچه
 شان زمین شکار بخرم، یا برای

 من آرزوهای بلند باالیی ندارم،
 خواهم تا برای یک کمی دیگر فقط می

 خودم را زنده نگهدارم
 ها در زدی وقت ب، اگر بعضیخ

 و جوابی ندادم
 و زنی هم این تو نبود

 م خرد شده باشدشاید فک
 گردم تا آن را ببندم، و دارم دنبال سیم می

 هایم دیواری یا بین کاغذ
 گردم، ها می دنبال پروانه

 یعنی اگر جواب ندادم
 ب جواب ندادمخ

 کشتن تو نیستم  یعنی هنوز آماده
 پذیرفتن تو، حتییا عاشق تو شدن، یا 

 خواهم با کسی حرف بزنم یعنی نمی
 شدم، خوشحالم روانیسرم شلوغ شده، 

 ؛زنم را گره مییا شاید دارم طناب 
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Proust 
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Bologna sandwitch 
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Harvard 
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 اگر چراغ روشن بود حتیپس 
 و صداهایی شنیدی

 مثل نفس کشیدن یا دعا خواندن یا آواز
 یک رادیو یا تاس انداختن یا

 تایپ کردن...
 فقط برو، االن روزش،

 ش نیست،شبش، ساعت
 احترامی هم نیست، یا بیاغماض   مساله
 به یک سوسک حتیخواهم به چیزی آسیب بزنم،  نمی

 نمک هایی را جمع می ها یک جور مدرک وقت اما بعضی
 که معناهایی بدهند،

 هایت آبی بمانند و بگذار چشم
 ات بمانند، یعنی اگر مویی آن باالها داشته باشی و موهایت روی کله

 شوند ها وارد نمیات.. آن یا مخ
 وقتی طناب قطع شده یا گره بخورد تا

 های جدید یا من جلوی آینه
 اصالح کرده باشم، تا وقتی دنیا

 برای همیشه
 متوقف بشود یا از هم باز بشود.
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 مانند زندگانی یآتش داخلپریشان 

 
 
 

 ام با وقاری آزاردهنده گربه
 زند پرسه می

 رود رود و راه می راه می
 با دمی سیخ

 هایی و چشم
 فشاری. دکمه

 
 ام زنده گربه

 مانده و با شکوه
 مانده و 

 .مانده قاطع مثل درخت آلو
 

 نه من و نه گربه
 فهمیم کلیساهای جامع را نمی

 و مردهایی که بیرون
 دهند شان را آب می چمن
 فهمیم. نمی

 
 قدر مرد بودم اگر من همان

 که او گربه 
 است...

 اگر مردهایی مثل این گربه
 بود

 دنیا تازه شروع
 شد می
 

 پرد گربه روی کاناپه می
 های من سرسرای تحسین بهو 

 گذارد. می گام
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 خورش

 
 
 

 سر ظهر؛ و نگاه کن:  عزیز دلم، خورش آماده
 های و کارخانه ها اره ها، خاک مورچه
 ها مثل های بانک های نسوز، سایه شیشه
 هایی وقیح؛ جوک

 کنی امروز یک نسخه از فکر می
 ؟شته باشیمدارا  80بارترید براید

 هایت چطور است؟ دندان
 

 باید پاهایم را بشورم و 
 هایم را تمیز کنم ناخن
 که دیگر از مسیح نترسمنه این

 اما
 ها هم نیستم... دیگر شبیه جذامی

 شود وقتی که مهم می
 فقر بازی کوچکی شده که 

 کنی. ات بازی می تو با زمان
 

 چی بگذار ببینم: اول پست
 81زتایمدیروز   بعد نسخه

 ما
 جوری روز این

 را تا اواخر شب
 کشیم. باال می

 
 خانه است یابعد نوبت کتاب

 قدم زدن تا پایین بلوارها.
 

 یی های برجسته آدم
 اند. تا پایین بلوارها قدم زده

 اما آدم برجسته بودن
 فاجعه است.

 
 پوندی 5  مثل میمونی که کیسه

 پایی 40یی  زمینی را تا باالی تپه سیب
 د.کش باال می

 
 ها منتظر بمانید. تحسین
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 The Bartered Bride 
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The New York Times 
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 خواهی؟ باز هم نمک می

 
 بعد غذا،

 بخوابیم. بخوابیم.
 

 بیدار هم بمانیم که
 آید. پولی در نمی
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 نیلوفرها توی مخ من

 
 
 

 خود خدا
 خود خدا

 نیلوفرها را توفانی توی مخ من کرده
 !82ها نظام نازی مثل توفان پیاده

 کنی که من فکر می
 زند؟ خشکم می

 
 نی آبی توبافت

 های آویخته و  با سینه
 و  آزاد

 کنم آن  من به زحمت به مسیح فکر می
 دانم هم بر روی صلیب، نمی

 های و قوطی چرا
 های ماه جوالیی جا است. وسطبستنی این

 اند نیلوفرها توی مغزم توفان به پا کرده
 ها یادم هست این
 اما

 فقط اگر یک دوربین
 داشتم یا یک سگ گنده کنارم

 های گنده رفت. سگ می راه
 اوضاع را واقعی

 کنند می
 مگه نه؟

 یک سگ گنده که دماغ
 دهد اش را چین می متعصب

 مثل بادی سریع
 و جذاب

 که سطح دروغین آرا
 دریاچه را 
 پاشاند از هم می

 است.
 

 جا هستی، اما منتو این
 کنم هایم را حس می دوباره غمگین شدم. دنده

 ام روی قلب گندیده
 کند و سخت کار می گول خورده

 آلو و در هم فشرده شده کیر من افسرده و خواب
 ام مثل یک آدامس جویده افتاده است مثانه

                                                           
82� Nazi�
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 شود کبدی که چاق می
 آالیی توی یک لوله گیر افتاده مثل قرل

 هایی شرمنده کپل
 اهل عملهایی  گوش
 هایی موشی دست

 دماغ شمشیر ماهی
 دهن قلوه سنگ و 

 اش: م. بقیهکن بدنم را حس می بقیه
 نیلوفرها توی مخ من

 اند های خوب مانده امیدوار زمان
 های گذشته: متفکر زمان

 ها و الماس 83کاپون
 84چارلی چاپلین

 85کالرا بو
 شان. و بقیه

 
 افتد وقت اتفاق نمی هیچ
 نظر بهاما 

 هایی هست که پوسیدگی وقت
 شود مثل متوقف می

 تراموای شهری منتظر
 یک عالمت

 ماند. می
 

 من حاال
 ول توی سینماهامثل ولگرد 

 )با نیلوفرها این باالها(
 گیرم دست تو را می
 رویم و بعد جلوتر می

 تا یک قایق اجاره کنیم
 دهم هایم را تاب می کشم، عضله اش بشویم. باد را نفس می تا غرق

 م اما شکم
 لرزد. می
 

 شویم سوار می
 ها را موتور لجن

 کند. چرخ می
 های شهری ساختمان

 های دهانمثل 
 مان ها باالی کله شترمرغ
 اند خم شده
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 و مغزمان را نوک 
 زنند. می
 

 ولی خورشید
 کشد باز هم سرک می

 تاالپ! تاالپ! تاالپ!
 های شاهکاری در گوشت کرم

 خزند. خدایا مان می قطعه قطعه
 انگار توی کلیسا

 باشم: همه چیز متعفن
 شده. روکش الستیکی

 همه چیز را
 زنم چنگ می

 اند یم گلوله برفی شدهها تخم
 بینم ماالریا را می خشکهای  وسناق

 پیرمردهایی که وارد تخت
 8۶شوند، داخل فوردهای مدل تی می

 کنند هایی که زیر ما شنا می مثل ماهی
 های کثیف و ماکارونی پر از کلمه

 ها های روزنامه و جدول
 و مرگ من، تو و 

 های بچه
 .8۷کاتزنجامر
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Model-T Fords 
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 جوری نیستند ها این دانم که مرده ، اما میام من مرده

 
 
 

 خوابند ها می مرده
 کشند شوند و نعره نمی بلند نمی

 ها که زن ندارند. مرده
 

 صورت سفید زن
 یا مثل گلی بر پنجره

 آید و به بسته باال می
 کند. من نگاه می

 
 کند پرده سیگار دود می

 و یک موشی در تصادف
 میرد راه میبزرگ

 هایم ی دستها و من به کنکاش سایه
 م. مشغول

 
 یک ساعت بچگانه اندازهیک جغد، 

 بیا، بیاخواند،  را میم
 گول خورده 88گوید اورشلیم می

 هایش نقش استخوان خورده است. و بر سالن
 

 ات را پر کرده صبح بوی علف دماغ 5حاال ساعت 
 ها وزوز ناوبرها و دره

 ی کها در نور گاییده
 آورد. می را همراه خودش 89های فاشیست پرنده

 
 روم و به تخت می کنم میالمپ را خاموش 

 آنجا هستمکند که من  زنم، زن فکر می پتو را کنار می
 کند وار زمزمه می-رضایتی رُز

 کنم من پاهایم را دراز می
 به طول تابوت

 و از دست شوم میوارد تخت 
 ها ها و شانس قورباغه
 شناکنان
 .ام شدهفراری 

 

                                                           
88�Jerusalem 
89�Fascist�
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 ی در برفا مثل بنفشه

 
 
 

 در اولین روز ممکن
 در ظهری گرفته و ممکن

 فرستم برایت تلگراف می
 

 یک
 دست استخوانی

 مزین به
 مو پوستی صاف و بی

 یک
 پسر پت و پهن با

 هایی زرد و پدری دندان
 صرعی

 تلگراف را
 ات به در خانه

 آورد می
 لبخند

 و 
 تلگراف را

 گیری می
 های دیگر از راه

 خیلی
 بهتر

 است.
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 از دوردستی ا نامه

 
 
 

 90سِن از یک اتاق کوچک نزدیک
 برایم نوشته بود.

 های رقص گفت به کالس می
 صبح 5گفت ساعت  رود، می می

 کند یا و شعر تایپ می شود میبلند 
 کند نقاشی می

 و وقتی گریه بخواهد
 یک نیمکت مخصوص دارد

 درست کنار رودخانه.
 

 هایش ترانهدفتر 
 توی پاییز

 آید. به بازار می
 
 دانستم به او چی بگویم مین

 اما
 آخرسر گفتم که

 کنات را رها  مشکالت
 های و مواظب عاشق

 فرانسوی هم باشد. 
 

 اش را کنار رادیو عکس
 نزدیک پنکه گذاشتم

 و حاال مثل موجی زنده
 کند. حرکت می

 
 کنم نشستم و عکس را تماشا می

 تا وقتی که کل
 تا سیگار ۶، 5

 ام را دود کنم. مانده باقی
 

 بعد بلند شدم
 خواب رفتم. و به تخت
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The Seine
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 مردی در آفتاب

 
 
 

 خواند برایم می 91زن از نیویورکر
 دانم نمی که خودم نخریده بودم. اصالً

 چه جوری به اتاقم رسیده بود، اما مقاله
 بود 92مافیا درباره
 های مافیا یکی از کله گنده  درباره

 گذراند خورد و خیلی خوش می که خیلی می
 هایش را خیلی زیاد و خیلی خوبی تخم های و زن

 و با مکیدن سیگارهای برگ بودندلیس زده 
 های خیلی جوان خیلی چاق شده بود و  خوب و سینه

 یک  های قلبی کارش را ساخت  یکی از این حمله
 رساند سوار روز کسی او را به جایی می

 راندند و  های گنده در جاده می یکی از این ماشین
 خوب نبودو حال یارو 

 و به پسرک راننده گفت نگهدار و بیرون
 رفت و پسر او را زیر نور خوب خورشید

 تا کنار جاده همراهی کرد.
 بود یا 93دانم کرت نمی

 یا کجای ایتالیا بود 94سسیل
 اما یارو توی آفتاب دراز کشید

 و قبل مرگ گفت:
 توانست زیبا باشد، و بعد زندگی چقدر می

 .سر رسید مرگ
 

 5یا  4ها تو باید  وقت بعضی
 هزار تا آدم بکشی تا یک جورهایی

 ها باورت بشود که گنجشک
 جاودان هستند، پول شاشیده است و 

 ات را تلف تو داری وقت
کنی. می

                                                           
91�The New Yorker  
92�The Mafia 
93� Crete 
94�Sicily�
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 زن

 
 
 

 شبیه نعلبکی  این کله
 با کلی چیزها تزئین شده

 هایم می آویزند هایی که به لب مثل لب
 وار؛ آن هم در لذتی مکانیک

 درخشند یم با آوازی یک نفره میها دست
 های اما توی دلم به کتاب

 کنم، آناتومی فکر می
 شوم و از تو جدا می

 سوزند... های خشم می ها در آتش طور که ملت همان
 

 ترین اشتباه و  بعد از اصالح احمقانه
 بازسازی، این کار

 جدایی و ترمیم دیگری بود
 تا دوباره ما را داخل خودشان بکنند.

 
 ر بعدازظهر شنبهوقا

 مثل کوبیدن به هلویی کهنه است
 داری و تو در طول اتاق گام بر می

 کند و همه چیز به روی تو سنگینی می
.ی از طرف منبه جز عشق
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 های به هدر رفته مثل کل سال

 
 
 

 95دیروز آلیس مسته
 به من یک

 شیشه پر از مربای انجیر داد
 و امروز برای

 زد اش سوت می گربه
 بهاما گر
 آمد... نمی

 ها االن گربه با اسب
 جو استتوی یک تشت آب

 یا
 21توی اتاق 

 9۶هتل کراون
 هیل

 یا در بانک
 سیتیزن نشنال در

 9۷کروکِر
 یا

 عصر وارد 5:30ساعت 
 شود شهر نیویورک می

 با یک چمدان کاغذی
 و 
 هایش. دالر توی جیب ۷
 

 کنار آلیس
 توی حیاط

 یک قار کاغذی
 کله پا

 رفت راه می
 گفت: عکسی که میبا 

 های پرتقال
 کالیفرنیایی.

 
 زد آلیس مسته سوت می

 
 خوب نبود. اصالً
 خوب نبود. اصالً

                                                           
95

Drunken Alice 
96

The Crown Hill Hotel 
97

The Crocker Citizens National Bank 
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 کنند شان را می جوری سعیهمه بد
 البته به جز

 خداها.
 

 آلیس رفت داخل تا بنوشد، بعد
 بیرون آمد.

 ش به نیمکتی در پارکتوی راه
 98اِل پاسو

 زد... طوری سوت می همین
 دوان اش دوان و عشق

 ها بیرون خزید از بین بوته
 

 چشم روشن مثل یک
 فیلم رنگی

 و منتظر دوشنبه هم
 نمانده بود.

 
 همراه هم
تو رفتیم.

                                                           
98�El Paso�
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 دانند ها میآن شان، همه همه

 
 
 

 روهای پاریس بپرس های پیاده از نقاش
 از سگ خوابیده روز نور آفتاب بپرس

 از سه تا خوک بپرس
 فروش بپرس از پسر روزنامه

 بپرس 99های دونیزِتی موسیقیاز 
 از سلمانی بپرس

 از قاتل بپرس
 از مردی که به دیوار تکیه داده بپرس

 از واعظ بپرس
 ساز بپرس از کابینت

 بر یا از جیب
 گر یا ده یا شیشه وام

 ی کودهای کشاورزی یا فروشنده
 پزشک یا دندان

 از انقالبی بپرس
 اش را توی دهن از مردی که کله

 بپرس کند شیر فرو می
 فرستد بپرس از مردی که بمب اتم بعدی را می

 کند خود مسیح است بپرس از مردی که فکر می
 گردد بپرس شب به خانه بر می آبی که نیمه از سینه

 بپرس 100از تام فضول
 میرد بپرس از مردی که از سرطان می

 از مرد یک پا بپرس
 از نابینا بپرس

 از مرد سل و ول بپرس
 خور بپرس از تریاک

 از جراح لرزان بپرس
 گذاری بپرس شان می هایی که پا روی از برگ

 از متجاوز یا
 متصدی تراموا یا یک پیرمرد که

 کند یا اش را می های باغچه علف
 از یک زورگیر بپرس

 از یک دسته کک بپرس
 بلعد بپرس از مردی که آتش می

 توانی توی ترین مردی که می از بدبخت
 ی بپرسترین وضعیت پیدا کن بیچاره

 از معلم جودو بپرس

                                                           
99

 Donizetti 
100

The peeping Tom 
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 ها بپرس از سوارکار فیل
 شخصی بپرس از جذامی، از محکوم به حبس ابد، از لباس

 از استاد تاریخ بپرس
 هایش را تمیز نکرده بپرس وقت ناخن از مردی که هیچ

 از یک دلقک یا از اولین صورتی که 
 در نور خیابان دیدی بپرس

 از پدر خودت بپرس
 از پسرت و 

 ات بپرس آینده پسرهای
 از خود من بپرس

 از یک المپ سوخته بین کاغذها بپرس
 از وسوسه شده، لعنت شده، احمق،

 خردمند، از چاپلوس بپرس
 های معبدها بپرس از سازنده

 وقت کفش نپوشیده از مردی بپرس که هیچ
 از مسیح بپرس

 از ماه بپرس
 های توی کمد بپرس از سایه

 از بید، راهب، دیوانه بپرس
 مردی که کاریکاتورهای از

 کشد بپرس نیویورکر را می
 از یک ماهی طالیی بپرس
 لرزد بپرس از سرخسی که آهسته می

 ی هند بپرس از نقشه
 از یک صورت مهربان بپرس

 ات قایم شده بپرس از مردی که زیر تخت
 از مردی که بیشتر از همه از خود دنیا متنفر است بپرس

 نوشیده بپرس می 101از مردی که با دیلن توماس
 انداخته بپرس را برق می 102های جک شارکی کش از مردی که دست

 نوشد بپرس از مرد غمگینی که قهوه می
 کش بپرس از لوله

 بیند بپرس ها را می از مردی که هر شب خواب شترمرغ
 های احمقانه بپرس های نمایش از خل

 از یک جاعل بپرس
 رسخوابد بپ از مردی که در راهرو زیر مقوا می

 ها بپرس ها و سیاره از فاتحان ملت
 اش را قطع کرده بپرس از مردی که تازه انگشت

 وسط کتب مقدس بپرس از نشانه
 های چکیده از شیر آب  از قطره

 خورد بپرس وقتی تلفن زنگ می
 از شاهدهای دروغی بپرس

 از رنگ آبی تیره بپرس

                                                           
101�Dylon Thomas 
102�Jack Sharkey�
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 پرد بپرس از کسی که با چتر نجات می 
 د گرفته بپرساز مردی که شکم در
 قدر شفاف و روان است بپرس از چشم الهی که این

 از پسری که شلوار تر و تمیز در
 یک دانشگاه گران پوشیده بپرس

 از مردی که توی وان حمام سر خورده بپرس
 از مردی که کوسه او را جویده بپرس

 های لنگه به لنگه فروخته بود بپرس کش از مردی که به من دست
 ا و هر کسی که یادم رفته بپرسه این  از همه

 از آتش از آتش از آتش بپرس...
 گوها بپرساز دروغ حتی

 از هر کسی که توی هر زمانی با او حال کردی بپرس
 توی هر روزی که دلت خواسته بود

 بارید یا خواه خواه باران می
 جابارید حاال اینجا بودی یا آن برف می

 گذاشتی وقتی به ایوان قدم می
 ز گرما زرد شده بود و بدنت ا

 بپرس از آن بپرس  از این
 از مردی که بین موهایش گه پرنده ریخته بپرس

 ها بپرس حیوان گر شکنجهاز 
 از مردی که کلی گاوبازی در اسپانیا دیده بپرس

 های نو بپرس های کادیالک از صاحب
 از مشهورها بپرس

 ها بپرس از خجالتی
 ها بپرس از زن

 مدارها بپرس از سیاست
 دارها و شناگرها بپرس از زمین
 بازها بپرس از حقه
 ی بپرسا ای کرایهه از قاتل

 ها و  ها و از چاق از کچل
 از قد بلندها و

 ها بپرس از کوتوله
 ها، از چشمی از تک

 کسانی که خیلی سکس داشتن و کسانی که
 خیلی کم سکس داشتند بپرس

 د بپرسخوان های روزنامه را می سر مقاله  از مردی که همه
 دهد بپرس از مردی که رُز پرورش می

 کند بپرس هیچ دردی را حس نمی از مردی که تقریباً
 میرد بپرس از کسی که می

 ها و تماشاگرهای زن از چمن
 فوتبال بپرس  مسابقه
 ها بپرسی آن ها و از همه این  از همه

 بپرس و بپرس و بپرس
 ها خواهند گفت:ی آن و همه
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 ی ایوان از اده بر نردهشوریده ایست همسریک 

 جو توی دستمردی با یک قوطی آب
 خیلی مردتر است.
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 چسب یک روز دل

 
 
 

 ویروس سر جای خودش هست
 های پوسیده ها مثل بند کفش مفهوم

 درد و رقص بیکن روی و دندان
 زار چمن

 روند از هم وا می
 کنم های کثیف را باز می در کشو پر از جوراب

 ها دنیای دالل
 های پر هیاهوی آهنین چون قوسبا نا

 پروانه  دسته
 کنم مثل فنا را حس می
 ها افتاده باشد و  نبرد زیر مالفه  چیزی که آماده

 بوی گند بدهد و به سمت من
 خیز برداشته باشد

 شده و  پستچی روانی
 به من پاکتی پر از حلزون داد

 که یک جور موش احمق
 سر تا پایش را جویده بود

 بوسد و  ردی دیوارها را میدر تیمارستان م
 سواری بر  رویای قایق بادبانی

 نیل خنک را دارد
 های گاوبازی  ها درباره جنگ گاو  من درباره

 های بوکس مسابقه
 خوانم جنگند می چیزهایی که هنوز می

 ها در سالن استراحت و توی کلیساها آن
 زنند کنند و پاها را دید می بازی می

 مشو من وارد کال هیچی می
 مربعی دور یک صفر نارنجی

 هایی وقیح که هایی بر دهان پوشش
 زنند: را گاز میمثل ماهی م
 روز خوبی است، مگه نه؟  صبح به خیر،

 گفتند ها را می چند تا زن چاق همین
 ها بدهمتوانستم جوابی به آن و نمی

 رو شرمنده و پایین پیاده
 داشتم گام بر می

 توانستم به او بگویم که نمی
 یی در درونم استچاقو

 درخشد فهمیدم که خورشید می هرچند می
 اند ها سر باالی زنجیرها کرده که گل

 و من هم دنیای خودم را دارم:
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 بوکاوسکیشکم، ناف، کون، 
 دارد دهد و گام بر می دست تکان می

 قیردندانی یخی با مزه 
 های تبلیغاتی جرواجر لوله

 ندآور هایی که ادای کفش بودن را در می کفش
 شوم به موقع وارد می

 ی سوزان و  در میانه
 درخشان صبح.
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 در خیابان وحشت
 در مسیر زجرو 

 
 

 1968تا  1965شعرهای 
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 روزی باشکوه در بهار بود

 شنیدیم هایی را می و از بیرون صدای پرنده
 ها دود و آلودگی که هنوز با مه

 عام نشده بودند. قتل
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 جوبطری آب

 
 
 

 آسا افتاد: ن اتفاقی معجزههمین اال
 جوی من چرخید و وارونه شدبطری آب

 زمین افتاد، پخشو بعد 
 اش بخوابد، سالم بود و دوباره آن را روی میز گذاشتم تا کف

 شانس نبودند قدرها هم خوش اما تصویرها امروز آن
 ماجرا خیلی ساده شده:  م امروز یک کم خراشید، اما بقیهام ه و کنار چرم کفش

 هایی هست توانی خیلی زیاد به دست بیاوری: قانون نمی که
 شناسی فهمی، رفتارهایی که یک کمی می که هیچی ازشان نمی

 چند تا توکا  بندانند؛ سوزانند یا یخ می که ما را می
 که چرا بعضی مردهاگوید، یا این ربه به ما هیچی نمیتوی دهن گ
 افتند های خانگی توی زندان می مثل سنجاب

 اند های گنده فرو کرده شان را توی پستان مردها کله  الی که بقیهدر ح
 این پایان  های بی این شب  توی همه

 اند که وظیفه و وحشت ماها است، و به ما نگفته
 شانسم که بطری چرا. هنوز هم خوش

 سر پا پایین افتاد، و هرچند 
 یک بطری شراب و یک بطری ویسکی دارم،

 شود، یک جورهایی بر یک شب خوب گو می و پیش ولی هنوز هم آب
 باشد:هم شده م درازتر و شاید فردا دماغ

 و شعرهایی بیشتر.  های جدید، بارانی کمتر با کفش
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 بدن

 
 
 

 خیلی وقت است که
 کله بی
 ام جا آویزان ماندهاین

 اش شده که بدنم فراموش
 چرا

 یا کی یا کجا این
 اتفاق افتاد.

 
 ها ها توی کفش و پنجه

 دهند شان ادامه می راهبه 
 دهند که و اهمیتی هم نمی

 چرا.
 

 ها و هرچند انگشت
 ها خرده انگشت

 های نگهدارنده و  و انگشت
 حرکت دهنده و 

  کننده  لمس
 چیزهایی مثل

 ها پرتقال
 ها سیب
 پیازها
 ها کتاب
 ها بدن

 ولی من منطقی
 دانم دیگر نمی

 که این چیزها چی
 بودند.

 
 ها بیشتر شبیهآن

 ایی چراغ و روشن
 اند مه شده

 
 ها سراغ و اغلب دست

 روند گم شده می  کله
 دارند و کله را سر پا نگه می

 های یک مثل دست
 بچه حلقه شده دور

 یک توپ
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 توی یک بلوک و 
 ها  هوا و چوب

 دندانی نماند
 بخش متفکری نمانده

 
 باز  و وقتی پنجره
 بشود به یک 

 کلیسا
 تپه
 زن

 سگ
 نیا یک چیز آواز خوا

 باز شده است
 

 های دست انگشت
 اند حس شده های بی بی ارتعاش

 چون هیچ گوشی نمانده
 اند چون حس شده ها بی به رنگ

 هیچ چشمی نمانده
 اند حس شده به بوها بی
 بدون دماغ

 
 کشور درگیر اراجیف

 ها قاره
 تازد. پیش می

 
 روزها و عصرها

 درخشد خورشید می
 هم روی  آن

 های کثیف  ناخن
 من
 
 صورت   توی آینهو 

 من
 شود یارویی محو می

 بخش کبود شکم
 یک بچه

 
 در حالی که همه چیز

 در حرکت است
 ها و هواپیماها کرم
 های روی زمین آتش

 شانهای بلند توی پرهیزکاری بنفشه
 رهایم کنید های من و دست
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 رهایم کنید
 رهایم کنید.  
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 ناک اوت

 
 
 

 شده بود خوار چاقی مگس  راحت تمام شد، مثل مرغ
 و کوبیدم بهش

 اش و از وقتم خوب استفاده کردم: مشت زدم و چرخواندم
 اصلی مانده بودند،  همه منتظر حادثه

 کنم، نوشم، و فکر می جو میآب
 های خانه را بچینم چه جوری مبل

 یک میز کار الزم دارم و چند تا ابزار،
 مناسب را پیدا کنم  و باید ایده

 مباید نورها را خیره بمان
 دانستم که بقیه و بعد فقط می

 کشیدند، و من روی زانوهایم افتاده بودم جیغ می
 خوانم، و وقتی بلند شدم انگار دعا می

 تر بود و من ضعیف بودم؛ او قوی
 خودم برگردم،  خب، فکر کردم، به خانه

 بودم.  ضعیفی  ی برنده من همیشه
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 شنبه پیش از ظهریک
 
 
 

 ها ، اسفناج103گابریل
 ن ریخت،پایی

 پایین ریخت و پخش شد،
 ، باربادوس،104باربادوس

 های پاهایت چی شده؟ پنجه
 

 سوزند، ها می اند، ساختمان افتاده پایین ها اند، پرنده ها شکسته شاخه
 اند، ها سر پا ایستاده فاحشه

 شوند، ها رها می بمب
 عصر، صبح، شب،

 زمینی بادام  کره
 زمینی بادام  های کره شاهین

 کشد، من نفس می  ل نیلوفرهای باالی کلهباران مث
 ها، ها، گیره گیره
 ها مثل بندهای فلزی، بوسه
 ها، هایی پر از موش دهان

 رها،در نوسان کیرخوهای  کله
 فلوریدا با ماه کامل،

 کوسه با دهانی لبریز از یک مرد
 زمینی، باران، ی بادام مرد با دهانی پر از کره
 کاود، های خاکستری را می های ساعت باران توی دل و روده

 بافند، ها را می ها رویای اسب اسب
 بافند، ها را می ها رویای گل گل

 دوند، های ساعت خاکستری گوشت نازنین من می ها بر قطعه اسب
 سوزد، کل اسپانیا بر آتش است و  نان می

 بافند، ها را می فشان شهرها رویای آتش
 اند، تر شده ها از مغزهای هر چیزی گنده بمب

 بارند، پایین می
 ها! ها، بوقلمون ها، خروس بارند بر ساعت می

 اند ها بر حصارها ایستاده بوقلمون
 اند، زمینی برآورده بادام  ها بانگ کره بوقلمون
 باال خواهد گرفت، شعله بزرگ خواهد بود، شعله

 بوسه بوسه بوسه
 افتد، همه چیز دور می

 امروز امید باران دارم، امید
 را دارم، امید دارم 105ها تمرگ جِ

                                                           
103� Gabriel 
104� Barbados 
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 موشی را بیایم، امیدوارم  در آشپزخانه
 آن را نبینم، امیدوارم
 باران ببارد، امیدوارم

 جا دور بشود،هر چیزی از این
 امید یک پل، یک ماهی، یک کاکتوس را در جایی دارم

 در حوالی بعدازظهر را دارم، جاروهاخرامیدن 
 بافم، ها را می ها و اسب رویای گل

 ها اند پل ها افتاده اند پرنده ها شکسته شاخه و
 رود و  ام در طول اتاق راه می فاحشهسوزند،  می

 زند. به من لبخند می

                                                                                                                                                                                     
105

Jets 
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 دوانی دور هفتم اسب

 سوزند ها این پایین تاب خورده و می وقتی فرشته
 
 
 

 کردم و بعد از  تابلوی امتیازها را نگاه می
 گاهی صبح در مسیر 12به  18اولین درخشش شماره 

 سقوط کرده بود... 9تا  ۶بندی از  مرز شرط
 دو دقیقه تا دور بعدی مانده و مردی چاق

 کنم، دهد، اما راهم را باز می جور به پشت من فشار می همین
 شوم گذارم و از گیشه دور می نده میرتا روی شرط ب 20

 کنم: ام نگاه می به برنامه
 ها سریِ آستین،  های دور مسابقه ارغوانی و یک چهارم

 برندهپروا، سوار مسیر  بی پوست قرمز قبل از ساعت سرخها،  و کاله
 شوند زنان نزدیک می ها قدم و آدم

 و هرچند هیچ جایی برای رفتن نیست
 کشانند خودشان را به سمت ورودی می

 هایی روی شکر دور و  ها مثل مورچه و آدم
 دارند، اطراف گام بر می

 گ فرا خواندهها را برای مرماشین آن
 اند، ها کور ماشین شدهو آن

 و حاال توی دور هفتم مسابقه
 های شکسته و زشت بوی گند عرق آدم

 موج گرفته
 و راهی برای بازگشت به رویا نیست،

 آیند بیرون می ها دروازهها از  و اسب
 گردم  و من دنبال اسب خودم می

 آید بینم، و سوارکار در گوشه جلو می ها را میآن
 کشد ر اسب شده و سر اسب را عقب میسوا
 راند، محافظ می سمت نرده و به
 جوری که اسب گام برداشته و آن

 افتد؛ او از نرده پایین می
 ام اشتباه بود کل برنامه
 به بار رفتم

 ها جلوی گیشه صف کشیده بودند، در حالی که برنده
 ام را سفارش دادم، شد و من نوشیدنی و آخرین امتیازها پخش می

 کردم جا تکیه داده و فکر میو آن
 شناختم پر از فریادهایی شیرین ها جاهایی را می قدیم

 با صداهای دیوارها
 دادند، ها شانس را نشانم می نهیجایی که آ

 شد وقتی سرانجام عصر به درون و حالم گرفته می
 خزید. شب می
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 ساقی بار گفت، شنیدم که توی دور بعدی 
 فرستند. تا اسب را می ۷
 

 سوزاندم خواندم و شمع می زمانی اپرا می
 در جایی که فقط با حضور خودم تقدس گرفته بود

 و هر چیز دیگری هم که بود.
 

 وقت در تابستان بر به ساقی گفتم، من هیچ
 بندم. ها شرط نمی مادیان

 
 آورد جمعیت به داخل بار هجوم می

 شکایت داشت
 کرد بحث می
 زد الف می

 کرد، یا سکس فکر می به خودکشی یا نوشیدن
 به اطرافم نگریستم

 دارد اش گام بر می مثل مردی که در زندان
 و هر چیز دیگری که هست

 خودش را گرفته،  قیافه
 ام را تمام کردم و نوشیدنی

 و دور شدم. 
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 ها در مورد بیرون رفتن برای داخل آوردن نامه

 
 
 

 ظهر مسخره
 خزند های کرم می جایی که اسکادران

 ستریپرهایی کهمثل ا
 . کنند تجاوزشان میتوکاها 

 
 بیرون رفتم

 و کل باال و پایین خیابان
 ،پاشاندند سبزها به هوا رنگ می  ارتش

 مثل یک چهارم جوالیی ابدی شده بود،
 نظر به درون خودم کوچک شده بودم، و من هم به

 مثل انفجاری ناشناس، یک
 که دیگر در هیچ جاییایناحساس احتمالی، 

 دشمنی
 نمانده.

 
 اش کردم دست داخلو سراغ صندوقم رفتم و 

 جا هیچیآن
 یک نامه از حتی �نبود 

 شرکت گاز هم نبود که بگوید
 کنند. دوباره گازم را قطع می

 
 یادداشتی کوتاه از همسر سابقم هم نبود حتی

 اش های االن که به شادی
 بنازد.

 
 دستم هنوز در نوعی ناباوری داخل صندوق را

 قتی ذهنم دیگر رها کردهو ،گشت می
 بود.

 
 یک مگس مرده هم حتیآن تو 

 نبود.
 

 فهمیدم که م، ولی باید میکه من احمق فکر کردم
 این شکلی خواهد شد.

 
 ها برای کسب گل تمامیطور که  رفتم همان داخل

 زدند. رضایت من جست می
 

 زن پرسید، هیچی
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 نبود؟
 

 جواب دادم، هیچی نبود، صبحانه
 چی داریم؟
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 خواستم دولت را سرنگون کنم می

 اما کل چیزی که خواباندم
 زنِ یکی دیگر بود.

 
 
 

 تا اسب و یک روباه 20تا مرد،  20تا سگ،  30
 ،اند برایم نوشتهجا را ببین، و این

 کلیسا هستی. برای ای گول خورده دولت، برای یا  تو گول خورده
 .ای خودت مانده رویاهای درونی غرق

 کنی، انی. نظام مالی را مطالعه میخو میتاریخ کشورت را 
 سال قدمت دارد. هزار 23داری که جنگ نژادی  یادداشت بر می

 
 ، با یک خیاط پیر یهودی نشسته بودیم،ماندهسال پیش یادم  20ب، خ

 بر دشمنان بود، و  دهانه توپی نشانه گرفتهاش توی نور المپ مثل  دماغ
 کرد اش زندگی می آپارتمان قیمتییک داروساز ایتالیایی هم بود که توی 

 ریختیم تا دولت توی بهترین جای شهر، ما نقشه می
 دوخت، یی را می های جلیقه متزلزل را سرنگون کنیم، خیاط دگمه

 کرد. گرفت، صورتم را روشن می هایم می ایتالیایی هی نوک سیگارش را سمت چشم
 ،بودم مستتوانم خودم هم دولت لرزانی بودم، همیشه تا آخرین حد 

 ، اما در حقیقتبودم زده، اندوهگین کتاب خوانده، قحطی
 را ذوب کند،های م توانست تمام خصومت ناز مییک کون خوشگل 

 کردم دانستم، به ایتالیایی و یهودی خودم گوش می اما آن موقع این را نمی
 کردم رفتم و سیگارهای قرضی دود می های تاریک می و به آخر کوچه

 ریختند، زدم وقتی توی آتش فرو می ها را دید می انههای خ و عقب
 مان نداشتیم، کافی مرد توی گروه  ایی را از دست دادیم، به اندازهاما یک ج

 ،نداشتیم کافی  اه، مردهای بلند، مرد به اندازهمردهای کوت
 از هم پاشید عمرجب هرج و م حرف بزنیم یا فقط کسل بودیم. خخواستی یا ما فقط می

 تنها اش دی مُرد و ایتالیایی عصبانی شد چون من با زنو یهو
 داد دولت مانده بودم وقتی به داروسازی رفته بود: اهمیت نمی

 اش خیلی ساده سرنگون شد و من سرنگون شود و زن اش شخصی
 های توی اتاق خواب کناری خواب بودند، داشتم: بچه وجدان یک مقداری عذاب

 اورلئان دم و اتوبوس گرفتم برای نیودالر توی قمار بر 200اما بعد 
 ی ایستادم موسیقی بارها را گوش کردما و یک گوشه

 و بعد رفتم داخل بارها
 و نشستم و به یهودی مرده فکر کردم

 کرد دگمه دوختن و حرف زدن بود کل کاری که می
 تر بود رد در حالی که از هر کدام از ماها قویو مُ

 دکر اش کار نمی مُرد، چون مسانه
 و شاید همین وال استریت و منهتن و 

 و رم و  نیویورک پارک مرکزی یغربخیابان کلیسا و 
 بانک شرقی را نجات داد، اما همسر داروساز خوب بود،

 و هیس کردن پاپ خسته شده بود بالشهای زیر  از بمب
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 بدن خیلی خوبی داشت، پاهای خیلی خوبی داشت،
 وی دولت نبود،کرد: ضعف ت و فکر کنم مثل من فکر می

 توی مردم بود، هر کدام توی یک جایی کم داشتند، هر کدام از مردم هیچ کدام 
 شان نبودند،های به قدرت ایده

 شدند: ها بدل به مردها می ها دولت و توی این ایده
 سرد شروع شد 10۶چیز روی یک مبل با مارتینی و خب همه

 و توی رختخواب تمام شد: عالقه، انقالب،
 کرد تلوق می بان با باد تلق یان یافت و سایهاراجیف پا

 کرد، مثل شمشیر بازها، مثل توپ در کردن صدا می
 تا اسب دنبال روباه کرده بودند 20تا مرد روی  20تا سگ،  30و 

 ها زیر نور خورشید توی مزرعه
 م را خاراندمختم نشستم و خمیازه کشیدم و شکمو من روی ت

 ی زود              دوبارهدانستم زود          خیل و می
 کنم. خیلی زیاد              مست می

                                                           
106�Martini�
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 دخترها

 
 
 

 سال 5 
 با نور همین المپ 

 کردم نگاه می
 و روی المپ را

 بود غبار مجردی پوشانده
 و

 اند جا شدهدخترهایی که وارد این
 قدر شلوغ بود تا سرشان آن

 المپ را تمیز کنند.
  

 اما برای من هم مهم نبود
 در سرم شلوغ بودق آن

 که تا خود االن
 متوجه نشده بودم.

 
 که نوراین

 خیلی بد
 درخشد می

 از بین
 کل این 
 سال. 5  
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 ی رد اثر یادداشتی همراه نامه

 
 
 

 خوب نیست اصالً
 که به پایان چیزی نرسی
 حاال هر چی هم که باشد

 دیوار
 ذهن انسان

 خواب
 داری زنده شب

 سکس
 شق کردن

 ییا بیشتر چیزهای
 توانی نام ببری که می

 یا
 نام نبری.

 
 وقتی یک مرغ

 اندازد کرمی را گیر می
 کنند را می  سر کرم  مرغ

 ها به تو و وقتی کرم
 کنند دست پیدا می
 )مرده یا زنده(
 من باید بگویم

 هرچند که منطق کمی دارد
 برند. اش را می ولی حاال خودشان که حال

 
 مثل وقتی است که تو

 این شعر را پس
 فرستادی

 و فکر کردم که تا آخر آن را
 نخواندی.

 
 تر بودند ها چاق حاال یا کرم

 یا مرغ نتوانست
 ها راآن

 ببیند.
 

 بعدی که  دفعه
 مرغی بشکنم تخم

 کنم به تو فکر می
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 زنم مرغ را با چنگال هم می تخم
 

 کنم بعد شعله را تنظیم می
 

 البته 
 اگر 

 ی ا شعله
 داشته 
 باشم.
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 اقعیداستانی و

 
 
 

 رفت او را کنار آزادراه پیدا کردند که راه می
 شده بوداش خونی  جلوی بدن سرتاسرو 

 قدیمی را برداشته  یک قوطی زنگ زده
 و ماشین

 ه بوداش را برید جنسی
 بگوید که بخواهد انگار 

 بینی که با من چی کار می
 اش را هم  کردی؟ حاال بقیه

 داشته باش.
 

 اش گذاشته بود وی یک جیباش را ت بخشی از ماشین
 و بخشی را توی یک جیب دیگر

 ها همین شکلی پیدایش کردند،و آن
 تنهایی

 ش راراه
 رفت. می
 

 او را پیش دکترها بردند
 هایی را دوباره سعی کردند تا بخش

 به او بدوزند
 ها اما این بخش

 شان توی جدایی
 بودند.شده راضی و راحت  تقریباً

 
 که کل کنم ها فکر می وقت بعضی
 های خوب کون

 تبدیل به هیوالهایی
 شوند. بر این دنیا می

 
 شاید این هم اعتراضی باشد

 علیه این یا
 اعتراضی او باشد

 چیز. علیه همه
 

 یک مرد تنها
 روی آزادی در پیاده
 وقت خودش را که هیچ

 بین
 مرورهای کنسرت و 
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 بال امتیازهای بیس
 خالصه نکرده است.

 
 خدا، یا حاال یک کسی،

 اش ببخشاید.  موهبت
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 بوکسور سابق

 
 
 

 انداخت سفت و سخت بدون را توی تله می
 گرفت اش را می خوب حال

 و عاشق جنگیدن بود
 هفت دور پشت سر هم ایستاد و فقط یک 

 کبودی کوچک دور یک چشم داشت،
 جلویش قرار گرفت 10۷کامِدون ی اهلا و بعد بچه

 -  با بازوهایی به الغری سیم
 بی بودخو  طعمه

 افتاد؛ شیرهای تماشاچی غریدند و پول توی گود می
 چندین بار طول زمین را باال و پایین رفتند،

 اما به این یکی باخت
 و دور برگشت را هم باخت

 نجنگیدند، شان اصالً کدام که در آن هیچ
 بین هوهای جمع، مثل دو تا عاشق و معشوق به بدن هم

 آویخته بودند،
 کند، کار می 108و حاال او پیش مایک

 کند و روغن و باطری ماشین را ها را عوض می الستیک
 سیاهی دور یک چشم

 اما هنوز جوان است
 پرسی اما تو هیچی ازش نمی

 فقط شاید
 کنی باران ببارد؟ فکر می

 یا
 کنی آفتابی بشود؟ فکر می

 دهد جواب می ها معموالً که به هر دوی این
 نه، ،به جهنم

 تر پر کردن باک بنزین را تمام کردی اما تو کار مهم
 گیری و  را می تو گاز

 روی.  می

                                                           
107� Kid from Camden 
108� Mike�
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 کالس

 
 
 

 ید کالس داشته باشندپسرها با
 هایی را از کف باید پادشاه

 ،پدرهای پیرشان در بیاورند
 پیچیدند سیگار می
 قدر کوچک بودند هایی که آن توی اتاق

 در آن کوچولویی را هم تا هر سایه
 شخیص بدهی؛ت

 هابرای آن
 چیز از دست رفته همه

 مثل نوری از زیر در
 ولی هنوز

 فهمند و چیزهایی را می
 کنند؛ ها را تحمل می غیبت

 تا حداند  گول خورده و ضربه خورده
 صفر

 اند منتظر مرگ مانده
 با درجه صبر

 اش مادری که به بچه
 دهد؛ غذا خوردن را یاد می

 چیز برای آنها، همه
 تهاز کف رف

 ی رز در دهان یکا مثل شاخه
 خوک؛

 باید سوختن شهرها
 .چیزی شبیه همین باشد

 هایی پر از آشغال اما مثل کامیون
 لرزند از عشق می

 بلند بشوند از جا 109این پسرها شاید مثل لورکا
 به بیرون جاده بتازند

 شان باشد، و یک شعر دیگر توی دست
 از مرگ بلند شوند 110شاید مثل الزاروس

 زنان هنوز زندهو به 
 خیره بمانند،

 و بعد مست کنند
 چیز بعد دوباره همهتا 

 خیلی غمگین
 از هم بپاشد. 

                                                           
109�Lorca 
110� Lazarus 



�� 

13 
 زندگی

 
 
 

 .مبود یدهدانی، فقط خواب می
 مگسی ول بر بازو بیدارم کرد و 

 111اسم مگس را گذاشتم بِنی
 اش کشتم بعد هم

 و بعد هم بلند شدم و نگاهی به
 صندوق پست انداختم

 شدار از طرف دولت آمده بودجور ه و یک
 ها قایم نشده بود اما چون کسی با سر نیزه بین بوته

 نامه را پاره کردم
 خواب برگشتم و به سقف خیره ماندمو به تخت

 آید، ها خوشم می از این کردم که واقعاُ و فکر می
 دیگر همین جا دراز بکشم  توانم ده دقیقه که می

 دیگر هم دراز کشیدم  و ده دقیقه
 کردم و فکر می

 که معنایی توی این تنبلی وجود ندارد، کلی کار معطل دارم
 جوری نیم ساعت دیگر اما همین

 دراز کشیدم
 و خود را کِش دادم

 و کِش دادم 
 کردم های کوچک درخت تماشا می و خورشید را بیرون از بین برگ

 و هیچ فکر جاودانی توی سرم نبود
 و این بهترین بخش زندگی شده بود

 بودشده و یک کمی پر جنب و جوش 
 ها را کنار زدم و خوابیدم  و من مالفه

 اما یک رویای کوفتی داشتم:
 دوباره سوار قطار بودم

 توی همین مسیر همیشگی رفت و برگشت پنج ساعتی،
 کنار پنجره نشسته بودم،

 آن بیرون 112شدم، چین از بغل اقیانوس غمگین همیشگی رد می
 های ذهن من خودش را عقبهای عجیب و غریب  جنس
 نشسته بود کرد، و بعد کسی کنارم می تلنبار

 زد حرف می ها اسبی  و درباره
 مثلدرست  ندکرد را جرواجر میکه موگو  های گفت نفتالینهای  گلوله
 جامرگ، و بعد من دوباره آن خود

 سینما و   دویدند مثل چیزهایی روی پرده میها  بودم: اسب
 لی سفیدی داشتندهای خی ها صورت اسب

 مهم نبود که کی آخرسر و اصالَ
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 China 
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 فهمیدند برد و همه هم این را می
 های های توی رویا مثل سواری سواری

 توی واقعیت بودند:
 چند تن سیاهی شب اطراف

 شان بر کردند که از بودن هایی را پر می همان کوه
 روی زمین شرمنده شده بودند، دوباره دریا، دوباره،

 سوزن کیر گنده دور یک چشمقطار مثل یک 
 تاخت پیش می

 رفتم شویی میشدم و به دست بلند میو من باید 
 شویی بروملند بشوم و متنفر بودم که به دستو متنفر بودم که ب

 چون کسی کاغذها را آن تو انداخته بود، یک عوضی دوباره کاغذ
 توی توالت انداخته بود و فالش

 کرد و وقتی من بیرون آمدم کار نمی
 کرد و فقط به صورت من کسی کاری نمی هیچ

 خیره بودند
 و خیلی خسته ماندم

 دانستند کی برای دیدن صورت من آماده باشند شان می چون همه
 ها متنفر هستمکه من از آن

 ها از من متنفر هستندو اینکه آن
 خواهند تا من را بکشند ها میو آن

 کنند. اما این کار را نمی
 بیدار شدم چون کسی

 نار تختم نبودک
 کنم، که بگوید اشتباه می

 بیشتر خوابیدم.
 وقتی دوباره از خواب پریدم

 سر شب شده بود. ملت از سر کار تقریباَ
 کردم که ها را تماشا میبلند شدم و روی صندلی نشستم و آنگشتند.  بر می

 شان خوب نبود. قیافهرفتند.  شان میهای به خانه
 صبح نبودند و دخترهای جوان هم به خوبی  حتی

 ها، ها، دزدها، شارالتان گشتند: مردهای جنگی، قاتل مردها بر می
 تر از شان هولناکهای جا بود، و صورت همینکل دسته 

 شده بود. هالوین های ماسک
 ی عنکبوتی آبی پیدا کردم و آن را با جارو کشتم.ا گوشه

 
 کمی بیشتر به مردم نگاه کردم و بعد خسته شدم و 

 مرغ برای خودم سرخ کردم و نشستم و کردم و چند تا تخم نمی دیگر نگاه
 با چایی و نان خوردم.

 
 حالم خوب بود.

 
 خواببعد دوش گرفتم و به تخت

 برگشتم.
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 روشنفکر

 
 
 

 زن مرتب
 نوشت می

 مثل یک شلنگ بلند
 که به هوا بپاشد

 کرد؛ اش بحث می و همه
 توانستم بگویم هیچی نمی

 ده بود،چون دیگر موضوعی نمان
 گفتم؛ ب هیچی هم نمیخ

 و آخرسر خودش
 کرد هایی می موقع رفتن بحث

 که مثل این
 تاثیر بودن خودم تو را تحت خواهم نمی

 قرار بدهم.
 

 دانستم که اما می
 ها همیشهگردد، آن بر می
 گشتند. بر می

 
 عصر 5و ساعت 

 کوفت. ام می به در خانه
 

 گذاشتم تا داخل بیاید.
 

 اند،م گفت زیاد نمی
 خواهم. میمرا  البته اگر

 
 گفتم اوضاع خوب است،

 باید دوش بگیرم.
 

 او به آشپزخانه رفت و کارش را 
 های کثیف شروع کرد. با ظرف

 
 مثل ازدواج بود:

 کنی چیز را قبول می تو همه
 انگار

 هیچ اتفاقی نیفتاده. 
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 یرمزق-چشمشاتِ یک 

 
 
 

 گفت به من می
 گرفتم ام می ی کلههمیشه کارت شهروندی را باال

 قدر کوتاه هستم اما آن
 را نبینند،که م

 های گنده بین آن همه آدم
 شوم. دور و برم گم می

 
 پرسیدم، منظورت همان جایی است که

 ی سبزی دارد؟ های گنده پرده
 

 ب، یک جورهایی آخرسر روز بعدحاال. خ
 بلند شدم و 
 چینی رفتم و یا حضرت مسیح، برای گوجه

 یک قدم بردارم توی آن هوای حتی توانستم نمی
 گرم، خیلی گرم

 مام بیاندازی و هیچی نتوانستم جمع کنم و توی کیسه
 برای همین زیر کامیون خزیدم

 توی سایه و شراب
 نوشیدم. ده سنت هم  می

 پول در نیاوردم.
 

 نوشی؟ پرسیدم، نمیتوی بار 
 

 جواب داد، چرا که نه.
 

 دو تا زن گنده هم آمدند
 است گندهو منظورم 

 و کنار ما دو تا نشستند.
 

 شان به ساقی گفت یکی
 قرمزی.-چشم یک شات

 
 .را بیاورم من هم همانبرای آن یکی هم گفت، 

 
 شان را باال کشیدند و  ها دامنآن

 خورد. شان تاب میپاهای
 

 شدم، همین را  می هوم. هووم. من داشتم خل
 چین گفتم. به دوست گوجه
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 حضرت مریم و حضرت مسیح، چیزهای گفت، یا حضرت مسیح، یا

 کنم. م را باور نمیجلوی چشم
 

 اش درست جلوی گفتم، ولی همه
 هایت است. چشم

 
 زنی؟ ها پرسید: تو مشت یکی از زن

 
 گفتم: نه.

 
 ات آمده؟ چی سر صورت

 
 . یک 113تصادف رانندگی در آزادراه سن بِردو
 داد. من هم یاروی مست بین خطوط ویراژ می

 مست بودم.
 

 بابایی، تو چند سال داری؟
 

 ،قدر پیر هستم که لیمو قاچ بزنم گفتم آن
 تر  جو ریختم تا قوی خاکستر سیگارم را توی آب بعد هم
 بشود.

 
 زن پرسید، پول داری لیمو بخری؟

 
 ات افتادن و  دنبال 114تا حاال حوالی موجاوه

 بعد به زور تو را بکنند؟
 

 جواب داد، نه.
 

 را در آوردم و باام  دالری 20من آخرین 
 مردانگی یک پیرمرد چهار تا نوشیدنی

 سفارش دادم.
 

 حتیشان را های  هر دو تا دختر لبخند زدند و لباس
 ممکن بود. بیشتر از این باالتر کشیدند، یعنی هنوز هم 

 
 شان پرسید، دوستت کیه؟ یکی

 
 هستند. 115شان لرد چِسترفیلدجواب دادم، ای
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 شما خوشبختیم.ها هم گفتند، از آشنایی آن
 

 .بروبچاو هم گفت، سالم 
 

 زنان از زیر گذر خیابان سوم تا یک بعد قدم
 هتل سبز رنگ رفتیم. دخترها کلید داشتند.

 
 اش شدیم. من که  مان داخل یک تخت بود و همه

 نفهمیدم کی به کی رسید.
 

 های ام پایین فردا صبح من و دوست
 ودیمب 11۷در خیابان سن پِدرو 11۶بازار فارم لیبر

 مان رادست باال گرفته و کارت شهروندی
 دادیم. نشان می

 
 دیدند. کارت او را نمی

 
 من را نفر آخر سوار کردند. یک زن گنده جلویم

 داد. می بندریایستاده بود. بوی شراب 
 

 ات آمده؟ زن پرسید، عزیزم، چی سر صورت
 

 بازی منصفانه، با یک خرس رقصان.
 

 جواب داد، کس شعر.
 

 ید کس گفته باشم، اما دست تو راگفتم شا
 هایم کنار زدم. که از روی تخم
 کردند. مان می همه خیره نگاه

 
 وقتی به مزرعه رسیدیم

 باال بود و آفتاب واقعاَ
 دنیا هولناک

 رسید. نظر می به

                                                           
116

The Farm labor Market 
117

 San Pedro Street 
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 ی دیدما نابغه

 
 
 

 امروز
 قطار توی

 یک نابغه دیدم
 ساله، ۶ حدوداَ

 کنار من نشست
 ارطور که قط و همان

 رفت در طول ساحل پیش می
 ما به اقیانوس رسیدیم
 و بعد او بهم نگاه کرد

 و گفت؛
 خوشگل نیست.

 
 اولین باری بود

 که این را
 فهمیدم. می
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 بینوایی

 
 
 

 وقت ندیدی تو را مردی که هیچ
 راند، به جلو می

 مردی که یک روز خواهد
 رسید.

 
 ها نیست یا مرد آن بیرون توی خیابان

 ها یا توی انتوی ساختم
 ها استادیوم

 یا اگر هم باشد
 یک جورهایی او را ندیدم.

 
 جمهورها یا او یکی از رئیس

 های ما نیست. مدارها یا هنرپیشه سیاست
 

 دانم که واقعی هست یا نه. نمی اصالَ
 

 رفتم و  ها را تا ته می خیابان
 ها و  ها و بیمارستان از داروخانه

 و شدم  ها رد می تئاترها و کافه
 مردی هست یا  که نه. کردم که واقعاَ فکر می

 
 گشتم و  اش می نصف قرن را دنبال تقریباَ

 دیدم. او را جایی نمی
 

 مردی زنده، واقعی و خیلی زنده،
 کرد وقتی سیگارش را روشن می

 آورد هایش را پایین می و وقتی دست
 بیند های او را می گفت که چشم می

 را های ببری که گذر باد مثل چشم
 نگرد. می
 

 آوردی ها را پایین می اما وقتی دست
 های دیگری هستند همیشه چشم

 اند. جا ماسیده که همان
 

 شود و خیلی زود دیگر برای من دیر می
 ام ام را گذرانده و من زندگی

 ها، ها، بزاق ها، مالفه ها، گربه بدون داروخانه
 ها، درها و دیگر چیزها، ها، زن روزنامه
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 ییجاک اما هیچ
 یک مرد زنده را

 ندیدم.
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 ها بخیر بر کرم شب  بوسه

 
 
 
 قدر خونسرد هستم تا بمیرم اما آن

 نکشم، قرص سبز دکتر را باال
 اندازم می

 نوشم چایی می
 های ها در میان گلدان و کوسه

 خورند گل پیچ و تاب می
 چرخند ده دور می
 بیست دور

 گردند من می دنبال قلب دخترانه
 ماه می   گرفته شب شنبهیکدر 

 در لس آنجلس
 کند. کسی بتهوون گوش می

 
 ام های کشیده نشسته پشت پرده

 کمین کردم
 های جدید و  و مردان بلندپروا با ماشین

 بلوندهای جدید
 رانند.  ها فرمان می به خیابان

 ام م نشستهخود  ای من توی اتاق اجاره
 ها روی دیوار با مداد رنگی و همراه بچه

 زنیم نقش میتفنگ چوبی 
 نقاشی از بانوهای عریان

 گاوهای نر
 روابط عاشقانه

 کشیم و پیرمردها را می
 بستگی به هر کدام از ماها دارد تا زندگی کنیم توی

 توانیم هر مسیری که می
 ها ها، دکترها، پلیس و ژنرال

 هر چقدر هم به ما هشدار بدهند و هر چقدر هم که
 مان بکنند، شکنجه

 است مسیر دست خودمان
 

 کنم روزی یک بار حمام می
 ها و  گربه
 ترسانند را میها م سایه

 خوابم به زحمت و خیلی کم می
 

 وقتی قلبم متوقف بشود
 تر و کل دنیا سریع



�� 

 بهتر
 تر دنبال خواهد شد و گرم

 تابستان پشت سر تابستان خواهد گذشت
 شود هوا به تمیزی آب دریاچه می

 دکن و معنایی هم تر و تمیز پیدا می
 

 اما تا آن موقع
 قرص سبز

 های لیز مسیر و  خیابان
 ها و ها و کرم یی از کرم جا دستهآن

 ها کرم
 و تا خود این باال

 حوری بلوندی هم نمانده حتیکه 
 من وتا عاشق من باشد تا بخوابیم 

 هنوز هم منتظرم.
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 و مردمان ناشناس 118جان دیلینگر

 
 
 

 دهم: اما آخرسر اهمیتی هم نمی بدشانسی است، و تازه سبک من هم نیست،
 را یاد روده و اندازند، دخترها م دخترها مرا یاد موهای توی دستشویی می

 اندازند؛ بدشانسی هستند با مثانه و دفع می
 های نخل، های پوست، درخت های موتور، مختصص ها، سوپاپ های بستنی، بچه شکم

 برهاق  را در سرمای یخ سنگشان م رد پاها توی هال. همه
 جایی محرابی باقی نمانده به جزک کنند؛ شاید هیچ زده می هیجان

 اند: دیگری هم که بوده فقط حرف از مردان بیچاره
 119، سِنِکا، ون گوک،خوشگل بچه دیلینگر، رمبو، ویلون، نِلسونِ

 ها، فاحشهها،  گیر، پرستارها، کلفت های کشتی یی هم هستند: زن ه زنان بیچارهیا اینک
 ... هرچندها شاعره

 کنیم که شکستن یخ هم کار مهمی باشد، یا فرض می
 کند  جو را بو مییک موش که داخل قوطی خالی آب

 کنند، پوک به هم نگاه می دو حفره
 های چرک شده شب که پر از کشتی یا دریای

 شوند ی نازک ذهن تو می شان وارد شبکهکه با نورهای
 شان با نورهای نمکی

 کنند د و رهایت میکنن که تو را لمس می
 تری در یک جور هند بروند؛ تا به عشق محکم

 های طوالنی را طی کنند و  هیچ دلیلی مسافت  یا بی
 آلوده باشند که های باز خواب جلوی پنجره

 ات را از هم باز کرده و بلرزاند زده باد پیراهن ی وحشتا مثل پرنده
 و همیشه چراغ قرمزها، همیشه قرمز،

 بانه و شکست، شکست... های ش سوزی آتش
 ها، بارها، ها، آشغال رطیل
 های سابق، های سابق، زندگی های سابق، صورت های سابق، زن شغل

 بتهوون مرده مثل چغندر توی قبر خودش افتاده،
 های قرمز، آره، شاید، چرخ

 ی از خود جهنم با امضای خود شیطانا یا نامه
 زنند را کتک می دیگرهم یا دو تا پسر که واقعاً

 زن، ارزان پر از دودهای نعره استادیومتوی یک 
 نشینم، جا میها برایم مهم نیست، فقط همان وقتاما بیشتر 

 های فاسد، با دهانی پر از دندان
 نشینم و هرِیک و اسپنسر و  جا میاین

 خوانم؛ می 120ماروِل و هاپکینز و برونت )امروز نوبت امیلی بود(
 یا 121ی روز میانه ساحرهکنم،  های دِوُراک گوش می و به آهنگ

 122ِ فرانک،مردمانِ ناشناس
                                                           

118� John Dillinger 
119�Dillinger, and Rimbaud, and Villon, and Babyface Nelson, and Senneca, and Von Gogh 
120�Herrick, and Spenser, and Hopkins, and Bornte – Emily. �
121�Dvorak’s Midday Witch  
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 برایم مهم نیست، اما بدشانسی است: واقعاً
 هایی از یک شاعر جوان داشتم نامه

 گفت یک روزی که خیلی جوان بود( و به من می )ظاهراً
 به عنوان یکی از را واقعاًم

 شاعر!شناسند!  ترین شاعرهای جهان می بزرگ
 های شهر قدم زدم: زیر آفتاب و در خیابانبازی: امروز  دغل

 هیچی ندیدم، هیچی یاد نگرفتم، هیچی
 نبودم، و به اتاقم بازگشتم

 زد؛ از کنار پیرزنی رد شدم که لبخندی هولناک می
 ها یادم مانده: جا فقط سیم االن هم مرده بود، و از همه همین
 ترونیکیهای الک هایی برای صورت های برق، سیم های تلفن، سیم سیم

 زنند، اند و لبخند می که مثل ماهی قرمز توی تنگ گیر افتاده
 خواست ها را نمی ی سیما هیچ پرنده  اند، هایی که رفته هو پرند
 های لبخندزن را یا سیم

 ام را بستم و )آخرسر( در خانه
 اما از پشت پنجره هم هیچ فرقی نکرده:

 شود التی کشیده میخندد، سیفونی در تو زند، کسی می ماشینی بوق می
 و بعد هم با تعجب

 کردم، هایشان فکر می ها و شماره اسب فقط به همه
 ها حواسم را برده بودند، اما جیغ

 اش پرت شده بود، مثل لورکا، مثل سقراط که حواس
 ...123مثل چَتِرتون

 ات را خیال بکنی چندان اهمیتی ندارد، که مرگاین
 کند، رست میکه یک مشکل د ات البته به جز دفع شدن

 ی پرتاب بشوی،ا باید مثل یک آشغال به گوشه
 های شاعر جوان را نگه داشتم، و هرچند نامه

 ها ندارمباوری به آن
 اما درست مثل

 های نخل بیمار درخت
 و آخرهای نور خورشید،

 کنم. شان می ها نگاه وقت بعضی

                                                                                                                                                                                     
122

Frank’s Le Chasseur Maudit 
123

Chatterton 
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 ها عاشق گل

 
 
 

 124های والکیری در کوه
 های خرامان بین طاووس

 لی پیدا کردمگ
 به گندگی

 مخود کله
 و بعد خم شدم و گل را بو 

 کردم.
 

 مگوش  یک نرمه
 بخشی از دماغم

 یک چشم
 و نصف یک بسته سیگار را

 از دست دادم.
 

 فردایش برگشتم تا
 آن گل کوفتی را خرد کنم

 اما چقدر زیبا بود
 ها را کندم. به جایش کلک یکی از طاووس

                                                           
124�The Valkerie Mountains �
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 ترافیک جریمه

 
 
 

 کارم را ول کردم دوباره
 و پلیس جلویم را گرفت
 از چراغ قرمز رد شده بودم. 125چون توی خیابان سِرانو
 ذهنم جای دیگری بود

 ها ایستاده بودم و وسط برگ
 ها بودم تا زانو توی برگ

 و سرم را هم برگردانده بودم
 ام نشوند تا زیاد متوجه بوی لیکور در نفس

 گشتمام را گرفتم و به اتاقم بر و جریمه
 و یک سمفونی خوب توی رادیو پیدا کردم،

 ها، یها یا آلمان یکی از کارهای روس
 کار یکی از پسرهای سرسخت و خشن و تیره

 اما هنوز هم لبریز تنهایی و سرما بودم
 کردم و سیگار روشن می

 و شوفاژ را راه انداختم
 و بعد کف اتاق

 ی دیدم که عکس خودم بر رویا مجله
 جلدش بود

 و آن را برداشتم و رفتم
 که دیگر من نبودماما این

 چون دیروز رفته بود
 و امروز هم فقط هرز رفت بود

 های شکاری و سگ
 ها و بیماری

 ها ها بعضی زن و زن
 گذرا مثل خوشگلی

 توی هر کدام از این کلیساهای جامع پخش بودند
 کنند، بازی می 12۶و حاال بارتوک

 داند که این مرده چه کاره است کی می
 داند که چه کاره است، که یعنی خودش هم نمی

 ام و فردا البد من هم برگشته
 سراغ شغل گاییده

 مثل مردی که زن و چهار تا بچه دارد
 را داشته باشندالبته اگر آنها هم م
 دانم که از یک جور تور اما امروز فقط می
 شکار فراری شدم

 ام، دیگر و من مرده  ثانیه 30

                                                           
125

 Serrano Ave 
126

Bartok
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 و تشخیص این مهم است
 آدم باید بفهمد
 ی راا چه نوع لحظه

 خواهد ادامه بدهد می
 یی پر از تا دل و جرات داشته باشد و جمجمه

 عطر کوهستان کشتی زن
 رمز جنگل و سنگ

 چیز به زوال لحظه رسیده همه
 کند چیز را تمیز می بازار که همهمثل بهترین صابون کوفتی 

 های همینگوی و با خودش پاریس، اسپانیا، شکوه
 ونای آبی، گاو نر تازه متولدمد

 و شبی در کمدی با رنگ قرمز
 آورد، های خودت می همین پایین، نزدیکی

 و امیدوارم پول جریمه را داشته باشم
 کنم( از چراغ رد شدم هرچند که ندارم )فکر می

 اما
 این چیزی بود که خودشان گفتند. 
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 تخواب و آرامش سکو ییک کم

 
 
 

 کنی و  لس را برای زندگی انتخاب میاگر مرد باشی، لس آنج
 کافی پا و   ، اما اگر زن باشی و به اندازهجنگی می
 رسانی، چیزها را داشته باشی، خودت را به کوهستان می بقیه

 شوی و توی پیر و خاکستری می 12۷توی بورلی هیلز
 ات را نبیند. شوی که هیچ کسی ویرانی خانه قایم می

 تان نخواهد بود لویو هیچی ج جا خب بیایید همین
 مذهبی توی آلونک کناری که به جز یک دیوانه

 بیند و رادیوش را  نوشد و الهام می اش شراب ارزان می همه
 کند، خدای من! بلند گوش می واقعاً

 شناسم! گراها را می معنوی حاال همه
 میرم می دانم که حتماً دانم که چقدر زیاد گناه کردم و می می

 خودم آماده بشوم...و باید برای مرگ 
 اما اول باید یک کمی بخوابم

 فقط یک کمی خواب و آرامش سکوت. 
 

 جا باالیپنجره را باز کردم و او آن
 هایش بود چمن

 رقصید یک ثِنا را می
 گرا یک پیر معنوی
 یک هر چیزی.

 شلوار کوتاه قرمز شنا پوشیده بود
 اش قشنگ برنزه شده و شراب نوشیده بود بدن

  پاچلفتی بودند  ایش سنگین و دسته اما حرکت
 خیلی چاق بود

 مردی گردویی، از شکل افتاده و بدشکل توی
 سالگی. 55

 ها داد و پرنده هایش را توی نور آفتاب تکان می و دست
 گریختند زده می وحشت

 ی خودش برگشت. زنان به داخل خانه و بعد چرخ
 

 جا چقدر خوب است اما نمای خیابان از این
 ها و دخترهای جوان و  ا و پیرزنه ژاپنی

 بینی. گداها را می
 هایی گنده داریم نخلما 

 یک عالمه پرنده
 هایی نه چندان بد... و پارکینگ

 ماها تاثیری ندارد  اما جنون مذهبی
 سر کار برودبخواهد مرد خیلی باهوشی است تا 

                                                           
127

Beverly Hills 
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 تای ماها ول هستیمجوری هردو و این
 دکن ش گوش میی خوداو هم به رادیو

 نوشد می
 شویم  مان اول به جهنم حواله می دانم کدام و نمی

 ام دوانی های اسب اش یا من با فرم او با کتاب مقدس
 دانم که کمی از حاال می ،ها هم صدای او را بشنوم ولی اگر قرار باشد آن پایین

 کمک الزم دارم، و رقص بعدی مال خودم خواهد شد.
 

 شدم که جایی قایم میبرای فروش داشتم و توی یک ش چیزیکنم کا می آرزواالن فقط 
 دیوارهایش دوازده فوت ارتفاع داشتند

 با چند سری خندق
 هایی گنده و زرد. زنو 

 اما مثل همیشه
 ها و روزهایی طوالنی در پیش است. شب ظاهراً

 حداقل امیدوارم که المپ رادیو دوباره به کار بیفتد
 و بیشتر امیدوار مرگ او هستم،

 مان برایش دعا کردیم و ردوتایکه ه
 اش هستیم.  آماده
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 رسید مینظر  بهچسبی هم مرد دل حتی

 
 
 

 های متفاوتی چیده بود چیز را مرتب و تمیز توی بسته همه
 فرستاد 128اش در سنت لوئیس پاها را برای عمه

 129کله را برای مرشدی در بروکلین
 ،130شکم را برای قصابی لوچ در دی موینیس

 نه را برای کشیش جوانی در لس آنجلس فرستاده بود،اندام زنا
 اش انداخت، بازوها را جلوی سگ

 کرد و  شکن استفاده می عنوان فندق ها به از انگشت
 اش را های خوب اش و بخش کل بقیه

 ها و کون را جوشاند و سوپ درست کرد مثل پستان
 تر شده بود. مزه غریب از خود دختر هم خوش که واقعاً

 
 ی توی کیف زن را خرج کردها پول

 شراب فرانسوی خوب خرید، با لوبیا و یک پوند علف
 آثار  دراز؛ مجموعه دو تا طوطی دم و

 فوتی گرفت، یک قیچی با 5تا موز قرمز  5را خرید،  131کیتس
 های عاج و یک جعبه شیرینی برای دسته

 خانه خرید.زن صاحب
 

 بعدی را نوشید و خورد و خوابید سه شب و سه روز
 ها آمدند و وقتی پلیس

 رسید نظر می خیلی آرام و دوستانه به
 و کل راه را تا کالنتری

 ها زد و رنگ کوه از هوا حرف می
 ها نبود. هم شبیه قاتل ، اصالًگفت و چیزهای گوناگون دیگری

 
 بود. شده خیلی عجیب 

                                                           
128�St. Louis 
129�Brooklyn 
130� Des Monies 
131� Keats 
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 ها توی آسمان بچه

 
 
 

 اند پسرها آمده
 یی پسرها از دکل قهوه

 اند باال رفته
 کن بهطور که آبگرم همان

 خروشید اسپانیایی می
 یی پسرها از دکل قهوه

 �اند  باال کشیده
 

 برای همین جنگیده بود 132شارلمانی
 خورد اش تاب می از توی ماشین 133دوک

 پوستی مثل خرس به تن کرده
 و برای همین

  �پا آویزان مانده بود   کله
 

 یی پسرها از دکل قهوه
 اند باال رفته

 تا از 4 یا 3
 ها؛آن

 ما تازه به این ساختمان
 ایم، اسباب کشیده

 ها هنوز باز نقاشی
 هایی از اند، نامه نشده

 انگلستان و شیکاگو و
 چین و 

 اند، نیو اورلئان هنوز باز نشده
 جو باز شدهآباما 
 وتا پرتقال  5و 
 گالبی هم روی میز داریمتا  4

 قدرها هم بد نیستپس زندگی آن
 خواهد تا ر میدال 15فقط یکی 

 گاز را راه بیندازد، 
 اند پسرها از دکل باال رفته

 تا به روی آبی تیره
 های گاراژ بپرند سقف

 و من پشت پرده
 لخت ایستادم،

 کشم، سیگار می

                                                           
132� Charlemagne 
133�II Duc �������������� �
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 تاثیر قرار گرفتم و تحت
 تاثیر قرار گرفتم شد تحت تا جایی که می

 انگار خود
 مریم باکره بیرون

 رقصید؛ می
 و از بین پنجره

 و در سمت شمال
 بینم که به تا مرد را می 2

 دهند تا کبوتر غذا می 45
 ها تا از پرنده 10تا  8

 اند های جداگانه شکل داده حلقه
 انگار با نخی گردان
 به هم وصل باشند،

 بعدازظهر شده و 3و ساعت 
 سیگار خوبی است.

 
 برای همین جنگیده بود 134سیسرو

 و  135ژاک الموت
 همین جنگیده بودند،سر  13۶واسالو نیجیسنکی

 یده و دولی کسی گیتار ما را دز
 ام. هایم را نخورده ها است ویتامین هفته

 
 روند های آبی تیره راه می پسرها روی سقف

 شوند؛ در شمال کبوترها به هوا بلند می
 پایان چیز بی همه

 مقدس است و
 من دود خاکستری و آرام را

 کنم. رها می
 

 بعد زنی با کتی قرمز
 شنی یک مقام مسوولبه رو

 ی  یک جور مدیره
 آموزش

 گیرد که آسمان باید  تصمیم می
 تمیز بشود:

 
 هی!!! شما پسرها از آن باال

 پایین
 بیایید!

 
 به زیبایی آهوهایی است که 

                                                           
134�Cicero 
135� Jake LaMotta 
136�Waslaw Nijnsky 
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 شان از دست شکارچی
 گریزند. می
 

 برای همین جنگیده بود 13۷آگریپینا
 138میتریداتیس حتی
 گیده بود.برای همین جن 139ویلیام هزلیت حتی

 
 االن هیچ کاری نمانده

جز چیدن اسباب. 

                                                           
137� Agrippina 
138�Mithridates  
139�William Hazlitt 
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 هوا روی ساعتم داغ شده

 
 
 

 هوا روی ساعتم داغ شده
 است 140اشتاین فینکلکه به خاطر 

 که سه تا تخم دارد
 اما هیچی قلب ندارد، اما شماها باید بفهمید که

 وقتی تخم آدم پایین بکشد
 افتد ی، قلب برای چیزهای دیگری به کناری مفاحشهیا 

 و نگذارید به نجابت آشکار بیش از حد بها داده شود.
 کشانند چون توی این بازی گند شما را پایین می

 تا بچه ۶هم با یک جور پادشاه ول و لرزان و بابای   آن
 گیرد اش را می کاری و کون بواسیری برای آخرین بار چک بی

 هایش است؟ تر از تیغ گوید گل رز برجسته و کی می
 گویم، ، من نمی141هنری

 آمد، اش می های تخت خوش و وقتی عشق تو زانوهای شل پیدا کرد و از کفش
 اش شده او را با یک چیز دیگری عوض بکنی شاید وقت

 با یک چاه نفت مثالً
 یا با یک گله گاو.

 من برای جدل خیلی پیرم
 روم و سراغ شعرهایم می

 شوم غیرمنتظره هم ناک اوت می  و با یک ضربه
 بعد از دور قبلی، یدور

 فکر کنم 142ها دوست دارم تا به کایسر وقت اما بعضی
 های پر از مدال و دیگر هیچییا هر کدام از آن

 خواندیم 143یا اولین باری که ماها دو پسو
 اش خواندیم، یا  آن شلوارهای لولهرا با  144یا الیوت

 هوا پشت ساعتم داغ شده
 استاشتاین  فینکلاش به خاطر  که همه

 چیز خشن و سخت شده جا همه گوید: همه دانید چی می خودتان میکه 
 هایم در تگزاس یادم هست و یک بار توی ولگردی

 کردم، صد تا کشاورز با صد تا ها را نگاه می هجوم به کالغ
 یا ساچمهتفنگ 

 زدند تنفر توی آسمان جلق می  با کیر گنده
 ند،افتاد زنده و نیمه مرده پایین می ها نیمه  و کالغ

 ها را نجات بدهند کشتند تا پوکه ها را با چماق میو آن
 ها قدم زدند و  ها بعد برگشتند و بین جنازه و کالغ

 زدند و  ها را مک می های مرده زبان

                                                           
140� Finklestein 
141�Henry 
142�The Kaiser 
143�Dos Passo  
144� Eliot�
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 و سوگواری داشتند و رهبرهای جدیدی انتخاب کردند و 
 بعد کل دسته به خانه برگشت تا جاهای خالی را پر کند.

 جا باشند،توانی بکشی که نباید آن می یی راتو فقط چیزها
 بود و ساعت من هم و  جا میباید آناشتاین  فینکلو 

 دانم اگر شعرهایم بد شده شاید خودم، و می حتی
 قرار بوده تا بد باشند و اگر خوب هستند

 هرچند جنگ کوچک را �شکلی بوده  البد همین
 باید دنبال کرد،

 اما هنوز هم غمگینم
 کوچک جایی توی یک سنگالخ بودم چون توی این شهر

 جا باشم،خواستم آن نمی حتیخیلی دور از جاده، و 
 دو دالر توی کیفم بود، و کشاورزی برگشت رو به من و 

 پرسید ساعت چند است و 
 اش را ندادم، من جواب

 ها را برای سوزاندن جمع کردند. کالغ  و بعد آنها همه
 انگار سوزاندن بهتر از کندن پرها بود،

 پرها و یک کم گازوئیل
 های کپه و از آن پایین

 نمرده یک کالغ هنوز کامالً
 زد. به من لبخند می

 
 بعدازظهر بود.  4:35ساعت 
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 145رت بروکبانویی منتظر روپی برای ا نامه

 
 
 

 دار؟ یا یی سرزبان چی، تو منتظر چی هستی؟ یک جان دان پسر مدرسه
 تعفن زندگی پر بکند؟ یک جور معشوق واقعی که وجود تو را از

 رفتم و  من احمقم و جنتلمن نیستم: روی بروکلین بریج راه می
 ماسد: اثرتر می ، خودکشی هم کمیشو دکلی توی شلوارم آویزان بود، اما هر چی پیرتر می

 کمتر و کمتر مانده تا بکشی. 
 های بیمار و  های گوشت، کروات ها و پاره ب بین پوستخ

 هایی ریختم مثل پرتقال ها را می طرحِ طرحها، من  صندوق  بقیه
 ام. گرانه های حیله پر از موسیقی مِن و مِن

 
 های بروک؟ نه. من یک میمونم با یک زیتون توی ماسه

 ها، سیرک ببرها، های تو گم شدم، سیرک بوزینه سیرک قهقهه
 خودشان قبل از  های اقتصادی با منشی های گاییدن  سیرک روانی

 و تو انتظار چی را داری؟... 5:15ساعت 
 

 سرخ تپل چپانده بشود توی مغز خشک تو؟ گونه 14۶یک رنگ پیکاسوی
 
 ب، اتاق آبی دود بخارهای من بود، به جهنم،خ

 احساس بودی، دریایی بی
 ی تو بودند میوههای آویزان من آخرهای آب و انگشت

 های تو، دار فحش های تیغ و افتادند بین شاخه
 که جنتلمن نیستی

 لمن نیستی،جنت
 ،های مار خشن مثل نیش  عشق رها کننده

 ها و  مگس  ها، همهمه مگس  ایوانی لبریز از همهمه
 زن و قرمز تو ها، و دهان نعره دروغ
 ی تو که های نعره چراغ

 کوبیدند: مثل سررسیدهای موعد گذشته می
 

 مست! دوباره مست!
 توی احمق!

 
 ردآلو!... هیچی و فقط زها پستانب، یتس، کیتس، خ
 

 ؟چی آمد چی، چی سر اسپانیا آمد؟ سر پسرم لورکا
 ؟ که باید به تیپ ملحق بشوم!چی آمد سر انقالب

 جاها بیرون!بذار برم از این
 

                                                           
145�Rupert Brooke 
146� Picasso�
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 د فقطاوت بین یک شاعر خوب و یک شاعر بتف

 شانس است
 
 
 

 همین بود. فکر کنم
 کردم توی یک زیر شیروانی در فیالدلفیا زندگی می

 گرمی شد و برای همین توی بارها تابستان خیلی
 هیچی که مانده بود ماندم، هیچی پول نداشتم و با تقریباً می

 ی هستم کها وزنامه چاپ کردم و گفتم نویسندهیک آگهی توی ر
 گردد... دنبال کار می

 ی بودم کها دروغ مزخرف خوب بود، من نویسندهیک 
 دنبال یک کم وقت و یک کم غذا و یک کم پول

 زیر شیروانی بودم. ارهبرای اج
 چند روز بعد وقتی آخرسر از جایی برگشتم

 به خانه
 تان خانه گفت، یک نفر دنبالخانوم صاحب

 گشت و من گفتم می
 البد اشتباه شده. گفت،

 اش کنید یک خواست کمک نه، یک نویسنده بود و می
 کتاب تاریخی بنویسد.

 دیگر فتهدانستم این یعنی پول یک ه میب است و گفتم، اوه، خ
  �ماند  منظورم چیزی بود که می �خانه  اجاره

 زده را نگاه کردم برای همین هم نشستم و نسیه شراب نوشیدم و کبوترهای گرما
 آمد. کشیدند و پدرشان در می روی سقف داغ رنج می

 بلند کردم صدای رادیو را واقعاً
 شراب نوشیدم و ماندم چه جوری کتاب تاریخ را

 کار کنم. جذاب اما واقعی
 وقت برنگشت زاده هیچ اما آن حرام

 آهن ملحق شدم کشیدن راه  و من آخرسر با دسته
 رفتیم غرب

 قوطی غذا دادند  و به ما قوطی
 اما در باز کن ندادند

 های ها و گوشه ها را روی صندلی و ما قوطی
 شکستیم پر از گرد و غبار می  قطارهای صد ساله

  و غذا نپخته بود و آب مزه
 داد شمع می یتیلهف

 و من به وسط یک گونی آشغال جایی توی
 تگزاس

 فرار کردم
 های خوشگل توی جا سبز بود با خانه همه

 دوردست
 یک پارک پیدا کردم
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 شب را خوابیدم سرتاسر
 را پیدا کردند و انداختند توی سلول یک زندانو م

 ها و  و از من در مورد قتل
 ها پرسیدند. دزدی

 هایم بیرون بکشند یک عالمه چیز از توی کتابخواستند  ها میآن
 خودشان را ثابت کنند  تا بازده
 هم خسته نبودم ها قدر آناما من 

 ترین شهر بعدی رساندند ها من را به بزرگو آن
 پنجاه و هفت مایل دورتر

 ام زد شان یک لگد در کون ترین گنده
 ها رفتندو آن

 جوری قفل شده بودم: اما من همین
 عد توی دفتری در تاالر شهر نشسته بودمدو هفته ب

 توی آفتاب نیمه خواب بودم مثل یک مگس گنده روی بازویم
 را به مالقات شورا بردو همان حدودها زنی م

 گذرد دانستم چی دارد می و من خیلی جدی گوش کردم انگار می
 های شهر گندیده کجا دانستم بودجه انگار می

 ول مانده بودند.
 ام پر از بدن  خوابیدم و بیدار که شدم همهتخت بعدها توی 

 رام رد دندان بود و گفتم یا مسیح، نگاه کن، بچه! تو احتماالً
 نویسم! های کریمه را دوباره می سرطانی کردی! و من دارم تاریخ جنگ

 زن آمدند...  آنها به خانه  و همه
 ها: کابوی  ها، همه کابوی  همه

 چاق، کسل و پوشیده از غبار.
 مان با هم دست دادیم. ا همهو م

 شان گفتند یک جفت جین کهنه تنم بود، همه
 یی، ها؟ اوه، تو نویسنده
 ب، فکر کنم.و من گفتم، خ

 کنند که... و بعضی هنوز دارند فکر می
 قدرها باهوش نشده بودند. بقیه، البته هنوز آن

 هان دو هفته بعد آ
 را از شهرم

 فراری دادند.
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 های توی بعدازظهر و آدم لرزند ها می پرده

 کنند نمایش را تمرین می
 جا و توی برلین و توی شهر نیویورک و تویاین

 مکزیکو
 
 
 

 ام، گوشی پزشکی روی مثل حاملگی منتظر زندگی
 شکم گذاشتم

 شنوم اما کل چیزی که االن می
 های های پیانو در چهارچوب کوبش دندان

 مغز است
 )کسی توی محله از

 آید که خیلی ش میا خوش 14۷وین گِرش
 بد شده برای

 (من
 و زن پشت سرم نشسته

 جا نشستههمانجا نشسته همان
 کند و سیگارهایش را دود می

 شوند و حاال پرستارها از بیمارستان همین حوالی خارج می
 شان زیر نور آفتاب عریان استهای و لباس

 تا به شادمانی مردگان و مرگ و دکترها مشغول باشند
 کند. من کمکی نمی اما این هم به

 
 دریدم های لذت می ها را هم با نالهشد آن اگر می

 شد نه چیزی اضافه می
 برد نه چیزی با خودش می

 
 حاال حاال

 
 بوقی  توی تابستان خسته

 یا ثل زنبقی که رها بشود و به خانهکوبد م می
 تکیه بدهد و 

 های... حساسیتد نتوان هایی که ماها خالی کردیم می بطری
 را... خفه بکنندخدا 

 
 بینم: آورم و صورتم را در آینه می حاال سر باال می

 شد مردی را بکشم که اگر فقط می
 مردانگی را کشته

 
 بیشتر از خود من 148ها و سیگارهای برگِ چیروت جوش قهوه

                                                           
147

 Gershwin 



�� 

 اند توی کل زندگی به من کمک کرده
 کرده باشم یتا من به خودم کمک

 
 قزن پشت سر من دختری دارد که عاش

 مردهایی شده که ریش و صندل و کاله بره دارند
 کنند و  کشند و با دقت مو شانه می که پیپ می

 پایان از کنند و بی شطرنج بازی می
 روح و از هنر

 زنند.  حرف می
 

 همین هم کلی خوب است: تو باید عاشق
 چیزی باشی

 
 خانههای آب صاحب های لوله اال که چکهح

 ر کردهدنیا را از بارانی تقلبی پ
 وین حاال با آوایی مثل و گِرش
 149گریک

 شود تمام می
 

 ها چقدر معمولی و سخت است! غیرممکن است! ی این آه، همه
 ها را کاش کسی شاه بلوط

 کرد وحشی می
 

 اما نه
 فکر کنم باز هم همین شکلی

 جو و بعد یکیک قوطی آببشود: 
 قوطی دیگر و بعد یک قوطی

 دیگر
 

 بعد شاید نصف پینت
 چاسکا

 دود و دود و آره دود سه تا سیگار 
 شب  زیر نور الکترونیکی خورشید

 جا زیر دیوارهای این زن و پنهان شده این
 اش در حالی که زندگی
 ها ها را از خیابان ها مست پلیس

 کنند جمع می
 

 دانم که تا کی دیگر نمی
 آورم دوام می
 کنم جوری فکر می اما همین

 اوی! خدای من!

                                                                                                                                                                                     
148

 Cheroots 
149

Greig 
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 ها زنبق
 اند و  ا پا راست کردهسر ت

 هایی مثل پر از رنگ
 هایی که به خورشید نیزه

 نشانه رفته باشند
 لرزد مسیح مثل مربا می

 د و زمانیکن نگاه می 150ام شبیه گاندی گربه
 چیز همه  چیز همه 
 های توالت مردانه در موزاییک حتی 
 نظر ایستگاه مرکزی واقعی به 
 رسیدند: می 

 
 ها هم حاال کل آن آینه

 های پر از صورت
 ها شدهآن
 

 رزها
 ها جنگل

 بدون هیچ پلیس دیگری
 بدون هیچی از

 من.

                                                           
150� Gandhi�
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29 
 شرخرهابرای 

 
 
 

 توجیه شده
 ها توجیه شده مرگ  همه
  ها همه ی مرگ ها همه قتل  همه

 گذرها،
 هیچی پوچ و بیهوده نیست

 گردن یک مگس هم حتی
 پوچ و بیهوده نیست

 
 و یک گل

 مثل یک پسر کوچولو
 زند یالف م

 کند ها را رد می و بین ارتش
 هایش را و رنگ

 باال گرفته بود. 
  



� 

 

4 
 

سوختن در آب غرق شدن 
 در شعله

 
 1973تا  1972شعرهای 
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 فقط یک مرتبه ،ام شده  کنی که من دیوانه اگر فکر می
 ات همسایه  چهکن تا از باغسعی 

 یک گل بچینی
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1 
 حاال

 
 
 

 فرنگی گوجه هایی اندازه جوش
 بدنم را پوشانده، کل

 توی بیمارستان محلی
 مته توی بدنم راندندچند تا 

 و
 طور که خورشید مثل هر روز درست همان

 رفت پایین می
 مردی توی بخش نزدیک ماها بود

 زد شیون می 151جواش  داشت سر دوست
 !جو! جو! جو! اوه جونالید:  و می

 ! پیش من برگردد!جو
 

 برنگشت در کلجو 
 قدر ناله و  ی عمرم اینوقت تو و من هیچ

 شیون نشنیده بودم.
 

 باالی یک تکه کون داشت االنجو 
 کرد یا کار می

 کرد. حل می یداشت جدول
 

 همیشه گفتم که اگر
 خواهی بفهمی کی دوست تو هست، می

 برو و یا به  خانه دیوانهیا به 
 زندان.

 
 خواهی بفهمی که عشق یک  و البته اگر می

 باخت ابدی نیست.
 

 شانس بودم هایم خوش ا جوشمن ب
 گذاشتند و شکنجه شدم مته
 152را مادره، هم حوالی کوهستان سیه  آن

 رفت؛ وقتی خورشید پایین می
 توانم دانستم که می می ،رفت وقتی خورشید پایین می

 های خودم گرفتم را توی دست متهو آخرسر 
 درست شبیه

 االن.همین 

                                                           
151�Joe 
152�The Sierra Madre mountains�
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2 
 ها کن آشغال جمع

 
 
 

 این مردها
 آمده بودندجا این

 کامیون خاکستریسوار 
 خواند می رادیویشان

 
 عجله دارند

 
 جذاب هستند: نسبتاً

 های باز پیراهن
 های بیرون افتاده شکم

 
 کنند ها را جمع می آشغال سطلدوان ها آن

 دهند توی باالبر قرارشان می
 کشد ها را باال میو بعد کامیون آن

 با آن همه سروصدا...
 

 ها ن شغلبرای بدست آوردن ای
 اند های تقاضا را پر کرده ها فرمآن
 دهند و  خانه می ها پول اجارهآن

 رانند های مدل قدیمی می ماشین
 

 کنند های شنبه مست می شب
 

 حاال توی آفتاب لس آنجلس
 ها اند و با باالبر با سطل آشغال ها برگشتهآن
 

 روند ها یک جایی می آن آشغال همه
 

 زنند ها سر هم داد میو آن
 

 شوند شان سوار کامیون می بعد همه
 رانند سمت دریا می غرب به

 دانند  ها نمیکدام از آن هیچ
 ام که من زنده

 
153شرکت دفع رِکس

 

                                                           
153

REX DISPOSAL CO.
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3 
 وحش باغ

 
 
 

 اند ها قالب گِل گرفته و خسته فیل
 کنند ها حرکتی نمی و کرگردن

 اند هایی مرده و ابله شده گورخرها ساقه
 غرند و شیرها نمی
 دهند ی نمیشیرها اهمیت

 خورند غذا نمی الشخورها در کل
 کنند ها حرکتی نمی و کروکدیل

 و یک مدل میمون عجیب و غریب داشتند
 شان از یادم رفته، که نام

 نرشان آن باالهای چوبی نشسته بود،
 را پایین انداخت و از شرش خالص شد،  ماده
 اش همین بود، همه

 خند زد،اش دراز کشید و نیش بعد به پشت
 دخترم گفتم من به دوستو 

 افتاد. ی در اینجابزن برویم، آخرسر یک اتفاق
 

 زدیم. همین حرف می توی خانه درباره
 

 وحش جای خیلی غمگینی است، گفتم، باغ
 آوردم. داشتم لباس در می

 
 رسیدند، نظر می ت، فقط آن دو تا میمون خوشحال بهگف

 آورد. داشت لباس در می
 

 یمون نر را دیدی؟پرسیدم، نگاه توی صورت م
 

 ات آمد. گفت، تو هم فقط از همان خوش
 

 بعد توی آینه یک 
 دیدم. و به مدل میمون عجیب و غریب را می

 ها و  زرافه
 به کردم، مخصوصاً ها فکر می ها و فیل کرگردن

 ها. فیل
 
 وحش ب، باید دوباره به باغخ

 رفتیم.  می
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 تلویزیون

 
 
 

 جایی رفتم تا فیلمی را در
 زیون ببینیم،تلوی

 154الکساندر کبیر
 ها آمدند و اول از همه ارتش

 تا تا تا
 ها، شمشیرها، سپرها، ها، چاقو ها، نیزه اسب

 باریدند... مردانی که فرو می
 �را گرفتیم  155رولِر دِربی برنامهبعد 

 کرد، جا دختری یکی دیگر را خفه میاین
 �بعد دوباره سراغ الکساندر برگشتیم 

 ید و پدر الکساندر را کشت،یارویی بیرون پر
 الکسی هم یارو را کشت، الکسی پادشاه شد،

 �دِربی  برنامهدوباره زدیم 
 هایش با کفش مردی لبه گود افتاده و یکی دیگر

 �کوبید  او می توی کله
 کِشند ها جلو می و این طرف ارتش

 جنگند، دود هست و  توی یک جور غار می و ظاهراً
 شعله و شمشیر

 بارند... ه فرو میو مردانی ک
 شده، 15۶نوبت تاندِربِرد

 زند یک دختر زیر کون یک دختر دیگر شیرجه می
 �کند  او را کف زمین پخش می

 کند که الکساندر ایستاده و به مردی گوش می
 گیالسی شراب در دست گرفته، و این پسره واقعاً

 رود ش را میراه اش را کرده و کند، بعد پشت گیرد، خودستایی می حال الکساندر را می
 �کشد  و الکساندر او را با نیزه می

 ها حاالاند و آن در زمین باقی ماندهها  تاندِربِرد
  �اند  را توی گود فرستاده 15۷جان گنده

 کِشند، ها جلو می تا، و ارتش تا تا
 کنند، شاتاالپ می  توی آب شاتاالپ

 چیز ها سراغ همهها، آن توی جنگل
 روند می

 �تا  تا تا
 شود، گنده برنده نمیجان 

 �اند  حاال دوباره دخترها توی گود آمده
 میرد الکساندر می

                                                           
154�Alexander the Great 
155� Rollers derby 
156�The Thunderbirds 
157�Big John 
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 میرد الکساندر کبیر می
 رود و حاال ارتش از جلوی او رژه می

 یی پوشیده و شبیه سیاه بامزه الکساندر جامه
 استشده  158ریچارد برتون

 آورند را در می خودهایشان و پسرها جلوی او کاله
 به الکسی است و بعدو این عشق ارتش 

 آیند، گیرد، چند تا مرد دوان دوان جلو می الکسی راهش را می
 کنی؟ پرسد، الکسی، پادشاهی را به کی واگذار می می  یکی

 االن کی پادشاه است؟
 مانند. ها منتظر میآن

 میرد. و می ترین، گوید، به قوی الکسی می
 ها به ما ابرها، بهشت

 دهند و  و راه آن باالها را نشان می
 شان در آمده تاندِربِرد جان

 ی آخر، آنها ثانیه 12توی این 
 برند، می 110به  112

 شده، جمعیت از شادی خل
 توی نور پر از حباب شده،

 جوان، خوش، شاهزاده شب
 ،باکره سالم بر مریم

 بر عیسی مسیح، و چه شبیسالم 
 شد.

                                                           
158

 Richard Burton
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5 
 شکست خورده

 
 
 
 نه
 

 شا توانیم ببریم نمی توانیم نمی
 

 توانم ببریم که نمی فقط به این نتیجه رسیدم
 

 شود گفتیم که می فقط یک مدتی می
 اما فقط برای یک مدتی

 
 اش توانیم ببریم دانیم که نمی حاال می

 
 توانیم بمانیم و نه ببریم نه می

 و نه بدویم و نه بمیریم
 

 یا کار خوب بکنیم و بمیریم
 

 یا کار بد بکنیم و بمیریم
 

 برد حاال این را می یک نفر دیگر
 

 جا هست و برای همین یک نفر دیگر این
 ایم جا مانده ماها همین

 
 توی این ماجرا شکست خوردن ما

 هولناک شده
 

 اما اتفاق افتاد
 

 باید غیرممکن را قبول کرد
 

 تر است از مهم حتیباید بدانی که این 
 و  ترمزهاکبوترها و 

 عشق.
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 آتیشی

 
 
 

 ی آتیشی بود،دختره آتیشی بود، خیل
 ش برسد،کس دیگری به خواستم دست هیچ نمی

 گشتم، و اگر به موقع به خانه بر نمی
 اش را نداشتم و  تحمل و اگر رفته بود، من واقعاً

 شدم... می روانی
 دانم احمقانه بود، بچگانه بود، می

 گرفتار بودم.  اما من گرفتار شده بودم،
 

 مهای آن روز را تحویل داد من کل نامه
 را داخل یک کامیون ارتشی قدیمی انداخت تام 159و بعد هندرسون

 های شبانه را هم ببرد محموله
 لعنتی وسط راه داغ کرد و 

 جوری ادامه داشت و شب همین
 کردم خودم فکر می 1۶0و من به میریام آتیشی

 خوردم طرف و آن طرف تاب می  توی کامیون این
 های پر آن عقب بود های نامه کیسه

 ری که جوش آوردهو موتو
 دما روی حداکثر افتاده و عقربه
 آتیشی
 آتیشی

 درست مثل میریام. 
 

 گشتم پریدم و بر می جوری بیرون می همین
 سه تا تحویل و بعد برگشتن به ایستگاه
 رسیدم، ماشینم فقط منتظر مانده بود تا

 م برساند که در ایوان آبی منخود  مرا به میریام
 ها نشسته بود اسکاچ به دست کنار سنگ

 داد پا روی پا انداخته و زانوهایش را تاب می
 درست مثل همیشه...
 دو تا توقف دیگر و 

 کامیون پشت چراغ قرمز ماند، جهنم شده بود که
 کرد... پرانی می دوباره لگد

 العجل بود. رسیدم، هشت ضرب باید ساعت هشت به خانه می
 

 بعد آخرین محموله را تحویل دادم و کامیون
 ک و نصفی بلوک مانده به ایستگاه خوابید...ی

 شد... شد، روشن هم نمی روشن هم نمی
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 درها را قفل کردم، کلید را برداشتم و تا
 خود ایستگاه را دویدم...

 کلیدها را دادم... امضا کردم...
 شان کجا خاموش کرده، گفتم ماشین کوفتی

 ...1۶1جیغ کشیدم، بین پیکو و وِسترین
 

 دویدم، کلید را روی در انداختم، ... کل راهرو را
 اش بود و یک یادداشت... در را باز کردم... لیوان

 
 مادرقحبه: توی
 ساعت بعد غذامان منتظرت ماندم 5من 

 ولی تو که عاشقم نیستی
 توی مادرقحبه

 شود یک کسی عاشق من میباالخره 
 کل روز را منتظرت مانده بودم

 م. 
 

 وان باز بماندنوشیدنی ریختم و گذاشتم شیر آب 
 بار توی شهر هست 5000
 شان راتای 25و من 

 دنبال میریام گشتم
 

 اش گرفته بود را توی دستاش یادداشت م بنفش 1۶2تدِی خرس
 و خرس به بالشت تخت تکیه داده بود

 
 به تِدی خرس هم یک نوشیدنی دادم، مال خودم را نوشیدم

 و در آب داغ وان
 فرو رفتم.
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 عشق

 
 
 

 ، گاز،مگفت، عشق می
 ت کم،رِشَ

 دستم را ببوس و برو
 هایم را ببوس لب

 موهایم را ببوس
 هایم انگشت

 هایم ذهنم را چشم
 اش بشوم بگذار فراموش

 
 ، گاز،مگفت عشق می

 سوم داشت یک اتاق توی طبقه
 و دو جین زن

 تا ویراستار 35
 های کاریابی و نصف آژانس

 او را رد کرده بودند،
 چیزی گویم که حاال من هم نمی
 توی چنته داشت

 
 شیرهای گاز را باز گذاشت او همه

 شان و بدون بستن
 اش رفت خوابتوی تخت

 
 چندین ساعت بعد یارویی توی راهرو و مسیر

 309اتاق 
 کرد سیگار روشن می

 
 و یک کاناپه بیرون پنجره پرتاب شد

 یی خیس از هم پاشید یک دیوار مثل ماسه
 زمین اوج گرفت پا بین هوا و 40ی ارغوانی ا شعله

 
 خواب یاروی توی تخت

 فهمید یا برایش مهم نبود نمی
 اما من باید بگویم که

 آن روز
 نسبت خوب کارش به
 شده بود. 
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 بسوزان و بسوزان و بسوزان

 
 
 

 شناختم می 1۶3یک هلندی توی بار فیلی
 ریخت. جویش میمرغ خام توی آب تا تخم 3که 
 ساله. هنوز ۷1

 کرد، کار می
 قوی بود،

 نشستم جا کنار او میو آن
 هایم سالگی 20توی 

 بلند دورتر تا صندلی پایه 5یا  4
 ترسناک
 مخرب
 نورزیده. عشق

 گیرند ها اوج می دانی، اندوه ب، میخ
 ها اندوه
 سوزانند سوزانند و می سوزانند و می می

 بعد چیزهای دیگری
 کنند. جاهای خالی را پر می

 گویم که اوضاع خوبی بود نمی
 اقعاًاما و

 تر شده بود، راحت
 ها و حاال بیشتر شب

 �کنم  به آن هلندی پیر فکر می
 کل یک زندگانی را توانم تقریباً می

�برگردم و نگاه کنم 
 

 هنوز هم به یادش هستم،
 استاد من، همان موقع و 

 همین حاال. 
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 راه
 
 
 

 های زمین به قتل رسیده در کوچه
 ی پرچم سرمازده در برابر میله

 ها مونث جارهدر ا
 

 کرده در تاریکی برای تاریکی تحصیل
 

 های سرریز باال آورده در توالت
 ی پر از سوسک و موشا های اجاره در اتاق

 
 خوانیم ندرت آوازی می هعجیب نیست که ب

 روز باشد یا ظهر یا شب
 

 فایده های بی جنگ
 فایده های بی سال

 فایده های بی عشق
 

 پرسند، می ها ازمانو آن
 نوشی؟ قدر زیاد می اینچرا 

 
 اند ب، فکر کنم روزها را ساختهخ

 تا حرام بشوند
 اند ها را ساخته ها و عشق سال

 تا حرام بشوند
 

 �کند تا بخندیم  مان می توانیم گریه بکنیم، ولی کمک نمی
 مثل بیرون پراندن

 ها، آل رویاها، ایده
 ها است. سم
 

 نخواهید تا آوازی بخوانیم،
 است،خنده آواز ماها 

 بینی چه شوخی هولناکی شده می
 

 خندید مسیح هم باید باالی صلیب می
 کرد هایش را گیج می جوری قاتل این
 

 حاال بیشتر از همیشه قاتل هست
 نویسم.  ها می و من شعرهایم را برای همان
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 های... بیرون از دست

 
 
 

 های یک عشق بیرون از دست
 های عشقی جدید. و در دست

 
 نجات یافتموی صلیب از مردن ر

 کرد با زنی که مواد دود می
 نوشت هایش را می آوازها و داستان

 تر بود، و از آخری خیلی مهربان
 تر... خیلی خیلی مهربان

 بهتر بود. یکم و سکس همان قدر خوب بود یا یک
 

 خیلی جالب نیست که روی صلیب باشی و تنهایت بگذارند،
 راموش کنی کهتر است تا عشقی را ف بخش خیلی لذت

 اثری
 نداشت،

 که ها عشق مثل همه
 آخرسر

 ...اثری نخواهند داشت
 

 بازی کنی تر است تا عشق بخش خیلی لذت
 1۶4مار دِل درتوی ساحلی 

 و بعدش 42ی  توی اتاق شماره
 روی تخت بنشینی

 مشروب خوب بنوشی، حرف بزنی و لمس کنی
 سیگار بکشی

 
 گوش کنی... ها موجبه 
 

 ام ردهبارها و بارها مُ
 باور کرده و منتظر، منتظر

 در یک اتاق
 خیره به سقف ترک خورده

 منتظر یک تلفن، یک نامه، یک ضربه به در، یک صدا...
 شد درونم آتشی می

 رقصید... شبانه می های ها توی کلوب در حالی که او با غریبه
 

 های یک عشق بیرون از دست
 های یکی دیگر. و توی دست
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 بخش نیست مردن روی صلیب لذت
 ت را در تاریکیتر است که نام بخش یلی خیلی لذتخ

 هایت توی گوش
 زمزمه کنند.
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 مرگ یک ابله

 
 
 

 زد، ها حرف می ها و گنجشک از موش
 سالگی موهایش سفید بود. 1۶و توی 

 زد و مادرش اش می پدرش هر روز کتک
 کرد. توی کلیسا شمع روشن می

 و آمد  اش وقت خواب پسر می مادربزرگ
 ها وجودش را رها بکنند کرد شیطان دعا می

 زد. اش زار می کرد و باالی انجیل ایستاد گوش می جا می و مادرش همان
 
 نظر متوجه دخترهای نوجوان نبود به
 های پسرها نبود نظر متوجه بازی به
 نظر متوجه چیز چندانی نبود به

 داد. ی نشان نمیا ساده عالقهخیلی 
 

 هایش شت داشت و دنداندهانی خیلی گنده و ز
 لق بودند
 روح بود. هایش کوچولو و بی و چشم

 رفت. ما عاشق اش بیرون می کم از خانه
 اش بودیم شکنجه

 اما پدرش
 مردی گنده و ترسناک بود و 
 کرد. او را به جای ماها شکنجه می

 
 ساله 1۷یک روز پسر مُرد، و هنوز تازه پسری 

 با شادمانیی کوچک مرگ را ا شده بود. توی محله
 روز بعد 4یا  3کنند، و  دنبال می
 اند. اش کرده فراموش

 
 باقی ماها مرگ این پسر توی تمامی اما ظاهراً

 زدیم اش حرف می ماند. مرتب درباره
 مان مردانه-هم با صداهای پسرانه  آن

 عصر درست قبل تاریکی ۶ساعت 
 درست قبل شام.

 
 و حاالها هم هر وقت، یعنی یک دهه بعد

 رانم ماشین توی محله میبا 
 کنم هنوز هم به مرگ او فکر می

 ها را فراموش کردم ی مرگ حالی که کل بقیه در
 ی که از آن موقعا و هر چیز دیگه

 اتفاق افتاده.
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 ها رزم

 
 
 

 روند سربازها بدون اسلحه رژه می
 اند قبرها تهی

 خرامند ها زیر باران می طاووس
 

 روند خند به لب رژه میلب ها مردهای گنده پایین پله
 

 کافی هست و  غذای کافی هست و اجاره
 زمان کافی هست

 
 شوند ها پیر نمی زن
 

 شوم من هم پیر نمی
 
 گردها انگشتر الماس به دست دارندول
 

 دهد هیتلر با یک یهودی دست می
 

 دهد آسمان بوی گوشت کبابی می
 

 ی سوزانما من پرده
 

 من آبی جوشانم
 

 ام شیشه  های بُرنده من یک مارم من لبه
 ام من خون

 
 ام عصبانیمن این حلزون 

 خزم.  ام می سمت خانه
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 هی، عروسکِ من

 
 
 
 رفت 1۶5را ترک کرد و به یوتامهفته پیش  5

 کردم که رفته. یعنی من فکر می
 برایش پست کنم ای آن روز رفته بودم تا نامه

 و دیدم روی نیمکت ایستگاه اتوبوس نشسته،
 از پشت سر

 دیدم وهایش را میم
 من اوج گرفت ها دوباره در و کل کوبش

  �اش نگاه کردم  سریع جلو کشیدم و به صورت
 های سبز، ها، دماغ گنده، چشم مک یک نفر دیگر بود. کک

 هیچی، هیچی.
 

 رفتم از این بار به آن بار می 1۶۶بعد توی خیابان وِسترن
 و بعد او را دوباره جلوی خودم دیدم.

 شناختم، سب، کونی که میهمان شلوار چ
 و دوباره موهایش جلویم بود،

 رفت، طوری که او راه می و همان
 تر رفتم تا به خودش برسم، سریع

  �اش را دیدم  کنارش آمدم و صورت
  �های آبی، دهنی مثل وزغ  پوستی، چشم دماغ سرخ

 هیچی، هیچی، هیچی. 
 

 زد. بعد نوبت دختری بود که در بار پیانو می
 ود، اما موهایش خیلی شبیه او پایین ریخته بود،خودش نب

 قدر بلند بود و برای یک لحظه، شد خودش. و موهایش همان
 همان شکلی، و  اما نه دقیقاً ،هایش شبیه بودند و لب

 اش ماندم، مست بودم، موقع آواز دید که خیره
 کرد، و او اش کمک می البته، و این به اغفال

 را بشنوی؟ پرسید، دوست داری چیز خاصی
 �خواند  ، و او میمن  عروسکِگفتم، 

 
 هی، عروسکِ من...

 
 االن سر بلند کردم و خودش را آن طرف خیابان دیدم، همین

 شد داشت از آپارتمانی آن طرف خیابان خارج می
 با یک مرد بلوند جوان و عینک آفتابی زده بود،

 و من فکر کردم، او با عینک آفتابی
 کند، و او از میان پنجره به من لبخند زد ر میآن طرف خیابان چی کا
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 اش سوار ماشین اما دست تکان نداد و بعد با مرد جوان
 شد، ماشین جدیدی بود، کوچک و قرمز، گران،

 مطمئن مرتبهها به سمت غرب راندند. این و آن
 بودم که خودش بود.
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 شبی ناچیز

 
 
 

 زن گفت، تو بیرون آمدی
 یاروو بعد لگد زدی به ماشین 

 ها و بعد خودت را انداختی بین بوته
 کل باغچه را داغان کردی،

 ات مال چی بود دانم کل این خشم نمی
 کنی اول باید یک کم فکر کنی؟ اما فکر نمی

 شناسم، ازش می عالیمن یک استاد آرامش 
 یاد. ات می خوش

 
 زن گفت، جوابم را بده،

 اش نگران کنی، همه جور کارها می وقتی از این
 ها پلیس خاطر ها هستم، و خیلی هم به سیدن پلیسر

 شوم. پارانوئید می
 

 زن گفت، جوابم را بده، چرا 
 چنین رفتارهایی داری؟

 
 خواهی که کنی؟ می زن گفت، گوش می

 من االن بروم؟
 

 یک صندلی برداشتم و  ،وقتی رفت
 از پنجره به بیرون پرتاب کردم، یک عالمه

 اش خرد شیشه بود و کل
 شد.

 
 تا 1۶۷و از ویلز هیوالی مرده، در هوا شناور ماندهند تا چ

دارند، چند تا؟ آنجلس را گام بر می  لس
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 وجوی یک شغل در جست

 
 
 

 فیلی بودم و ساقی یک چیزی   توی کافه
 اش را به من بده، ، یک خوب1۶8پرسید و گفتم جیم

 خواهم ام تا اعصابم آرام بگیرد، می آمده
 ؟دنبال کار بروم. گفت، تو

 تو و کار؟
 آره جیم، یک چیزی توی روزنامه دیدم،

 خواهد. تجربه هیچی نمی
 و ساقی گفت کوفت، تو کار الزم نداری،

 جو را تمام کردمو من آب
 ها بود و سوار اتوبوس شدم و حواسم به شماره

 تر شدند جا نزدیکها به آن و خیلی زود شماره
 جا بودم و بعد درست همان

 بوس ایستاد و و سیم را کشیدم و اتو
 پیاده شدم.

 یک ساختمان گنده بود که از حلب درست کرده بودند
 درهایی کشویی کثیف

 در را کشیدم و داخل شدم
 اش یک سطح صاف بود، ی وجود نداشت، همها و طبقه

 سنگین، مرطوب و پر
 که چیزهایی را از وسط اره بکنندو صداهایی بود مثل این

 جا تاریک بود هو چیزهایی را سوراخ بکنند و هم
 شان کاله آهنی داشتند و مردها روی کله

 دادند های فلزی را بر زمین هل می و مردها ارابه
 کردند و کار میبودند ها نشسته  و مردها روی ماشین

 جا فریادهای نور و تندر بودو آن
 و یک دفعه یک لگن پر از آتش از باالهای

 جوشید هایش می غرید و با شعله من رها شد، می  کله
 آمد و مستقیم به طرف من می بودو از یک زنجیر شل آویزان 

 و من فقط جا خالی دادم
 و حس کردم که گرما از رویم رد شد

 و بعد یکی پرسید:
 خواهی؟ جا چی میاین

 ترین توالت شما کجاست؟ نزدیکو من فقط پرسیدم، 
 و او جایش را گفت

 اش شدم و من داخل
 دیدم مردها را می های و بعد بیرون آمدم و شبح

 کردند و  ها حرکت می که بین صداها و شعله
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 سمت در خروجی رفتم، خارج شدم و  من به
 با اتوبوس به بار برگشتم و نشستم

 و یک نوشیدنی دیگر سفارش دادم، و جیم پرسید،
 چی شد؟ گفتم جیم، من کار الزم ندارم

 آمد تو و نشست و همه فاحشهو بعد این 
 کردند، ظاهرش که خوب بود، و این یادم هست که اش برگشتند نگاه

 خواست برای اولین بار توی کل عمرم دلم می
 روز بعد 3یا  2اش را داشتم، اما  من هم یک کس و بقیه

 از این عقده هم رد شدم و دوباره
 خواندم. های کاریابی را می آگهی
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 امتیاز 8
 
 
 

 این یکی
 رسید همیشه وقت بدی می

 
 فکر کنم

 مرد صادق و  نوعاً
 خوبی بود

 
 امتیاز 8توانست خودش را به  اما نمی
 برساند

 
 خوریم ماها ضربه می همه

 اما یک جورهایی
 کرد مان را قبول می باخت او مسئولیت

 
 بعد از یک دیدار با او

 احوال بودم روز مریض 4یا  3برای 
 

 ها وقت خواب و بعضی  به او غذا و جای
 دادم پول می

 
 داد زد و فحش می قدر غر می وری اینج اما او چه
 کشید جویم را هورت میهای آب و قوطی

 
 اش را بگیرد اگر منتظر بود تا به خاطر کارهایش چیزی دست

 گرفت اش را نمی ب هیچی دستولی خ
 چون هیچ کار و تالشی در کار نبود

 
 بدون نور

 بدون عشق
 بدون خنده

 بدون آگاهی
 هیچی نداشت تا

 به یاد بماند
 
 زد جوری بود که حالم را به هم می نای

 آورد وقتی خودم غمگین بودم او برایم غمگینی می
 آورد وقتی خود خل و چل بودم او برایم جنون می

 
 مرد خودخواهی هستم
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 مان گفتم که  توی آخرین خداحافظی شیرین

 کشم دیگر بار او را به دوش نمی
 

 خواهد باال بیاورد حاال وقتی روحم می
 خودش متکی باشدباید به 

 به توانایی و 
 ی خودش به اراده

 ی به درا و منتظر ضربه
 نماند. 
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 دعوای سگی

 
 
 

 شده بود روانیسگ 
 زد غرید و چنگ می می

 کرد ها می ماشین  دنبال
 نالید توی خواب می

 و باالی هر ابرو یک زخم درست و حسابی داشت
 

 شنویم: صدایش را از بیرون می
 تکاند ک چیزی را آن بیرون میدارد گند وجود ی

 تر از خودش برابر گنده 5چیزی 
 جلوی سگ پرفسور آن طرف خیابان ایستاده بود

 پرورشی قیمتسگ تحصیل کرده گران
 ماها توی دردسر افتاده بودیم  اوه، همه

 
 ها را از هم جدا کردمآن

 داخل خانه دویدیم روانیو با 
 پشت در را انداختیم

 دیمها را خاموش کر چراغ
 ها را از آن طرف خیابان تماشا کردیم و آ

 واپس معصوم و دل
 

 نفر آمده بودند 8یا  ۷ ظاهراً
 شان را ببرند تا سگ

 
 ی لرزان با آن موهای پریشان گنده  حاال این کیسه

 داند که نباید از خط وسط خیابان خوب می
 تر برود. آن طرف
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 ها نامه

 
 
 

 زن کف اتاق نشست
 قوایی رفتم  سراغ یک جعبه

 خواند میهایی عاشقانه را  نامه
 که برایش نوشته بودم

 دراز کشیده بودند جا تا دخترش همان 4و هر 
 توی یک پتوی بنفش پیچیده شده

 و سه چهارم وجودشان خواب بود
 

 بعد یک جدایی دوباره به هم رسیده بودیم
 یا آن شب شنبه

 ی او ماندم خانه
 

 رفتند و  په را میها باال و پایین ت بیرون ماشین
 وقتی آن شب با هم خوابیدیم

 شنیدم ها را می صدای جیرجیرک
 

 ها کجایند که به خوبی من آن احمق
 کنند؟ زندگی نمی

 
 عاشق دیوارهایش شدم

 هایش عاشق بچه
 اش عاشق سگ

 
 کردیم ها گوش می ما به آواز جیرجیرک

 دستم دور کمرش افتاده بودم
 اش بود هایم روی شکم انگشت

 
 شود، ک شب مثل این حریف کل زندگی میی

 گیرد جلوی هجوم مرگ را می
 

 ام بودم های عاشقانه من عاشق نامه
 گفتند ها راست میآن
 

 اَه، چه کون خوشگلی داشت!
 اَه، چه روح خوشگلی داشت!
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 آره، آره

 
 
 

  چندان کمک خاصی نکردوقتی خدا عشق را آفرید، 
 ا کمکی نکرده ها را آفرید، به سگ وقتی خدا سگ
  معمولی بود کارش خیلی  ها را آفرید، وقتی خدا سیاره

  داد ک ابزار استانداردبه ما ی وقتی خدا تنفر را آفرید،
 ه بودرا درست کردم بخ را آفرید،وقتی خدا م

 اش برده بود وقتی میمون را آفرید، خواب
  وقتی زرافه را آفرید، مست کرده بود

 شئه بودوقتی موادمخدر را آفرید، ن
 اش بدجوری گرفته بود دلو وقتی خودکشی را آفرید، 

 
 ت دراز کشیدیتوقتی تو را آفرید که توی تخ

 کند دانست چی کار می می
 مست بود و نشئه

 زمان درست کرد ها و دریا و آتش را هم و کوه
 

 بعضی از کارهایش اشتباه بود
 اما وقتی تو را آفرید که توی تختت دراز کشیده بودی

 ش رسیده بود.ا تمام جهان ملکوتیبه 
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 169اِدی و اِیو

 
 
 

 دانید می
 پنج سال

 روی یک صندلی بار
 نشستم می 1۷0جایی توی فیالدلفیا

 
 نوشیدم ها را می مدل شراب ترین آبجو و ارزان های گرم قوطی

 زدند سیر کامیون کتکم می های شکم ها راننده و توی کوچه
 ه باشمتا سرگرمی شب بانوان و آقایان شد

 
 گویم ام که هیچی نمی زندگی کودکی درباره

 چون بیمارگونه
 غیرواقعی است

 
 ام مال وقتی است اما حرف اصلی

 سال 30که بعد از 
 به دیدن دوستم اِدی رفتم

 
 هنوز توی همان خانه
 اش بود با همان زن همیشگی

 
 و خودت حدس بزن:

 اش از من هم زارتر بود حال
 

 بلند بشود اش توانست از صندلی نمی
 

 عصا
 آرتروز

 
 اش موهای باقی مانده

 سفید شده بود
 

 گفتم، خدای من، اِدی،
 

 دانم، بیمار شدم و دیگر گفت، می
 آید نفسم باال نمی

 
 اش آمد. زمانی الغر بود. بعد زن

                                                           
169�Eddie and Eve 
170�Philadelphia�
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 زدیم. با هم الس می قبالً
 

 پوند وزن داشت و  210حاال 
 کرد چپ نگاه می چپ

 
 گفتم، خدای من، اِیو.

 دانم. ، میگفت
 

 همه با هم نوشیدیم. چندین ساعت بعد بود
 اِدی به من گفت

 اِیو را به تخت ببر. کارهای خوبی باهاش بکن،
 توانم کاری باهاش بکنم. من که دیگر نمی

 
 اِیو خندید.

 
 ما باز هم نوشیدیم.
 جوچند تا یک لیتری آب

 .نوشیدیم جوپایان آب بی
 

 اِدی باال آورد.
 ف گنده آورداِیو برایش یک ظر

 تو باال آورد  و اِدی همان
 گفت هایش به من می و بین تشنج

 که ماها مرد بودیم
 مردهای واقعی

 دور و بر ماها چه خبرهایی هست دانستیم که کالً می
 خدایا

 جوان 1۷1های این پانک
 هیچی مردانگی ندارند.

 
 ما او را تا تخت کشاندیم

 هایش را در آوردیم لباس
 اش برد زود خواب و خیلی

 کرد. خوروپووف می
 

 به اِیو شب بخیر گفتم
 بیرون رفتم و سوار ماشینم شدم

 جا نشستم و به خانه خیره ماندم. و همان
 بعد دور شدم.

 . اش بدهم تا انجام فقط همین کار مانده بود

                                                           
171� punks 
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 گیر ماهی

 
 
 

 آمد صبح بیرون می ۷:30هر روز 
 زمینی، و  با سه تا ساندویچ بادام

 جویک قوطی آب
 کشید. هایش سر می که بین لقمه

 آالگیری کوچک  بعد با یک چوب قزل
 جا  رفت و همان سه چهارم طول اسکله را جلو می

 نشست ها می ساعت
 مهم نبود که چقدر هم هوا گرم بشود و اصالً

 ی پوش دورش را پر بکنند.ا خوش سبز و قهوه و چند تا الکلی
 گرفت دار می خال  چه کوسه و ماهیهای دریایی، ب او چند تا چند تا ستاره

 زند. کسی حرف نمی و با هیچ
 ها در طول روز وقت بعضی

 نوشید. جویش میاز قوطی آب
 دز عصر وسایل و صیدهایش را جمع می ۶ساعت 

 رفت را می اسکلهزنان طول  قدم
 کرد چندین خیابان را رد می

 شد می 1۷2اش در سانتا مونیکا بعد وارد آپارتمان کوچک
 کرد ی عصر را باز می رفت و روزنامه خواب می قبه اتا

 دار را های خال ها و ماهی های دریایی، بچه کوسه و همسرش ستاره
 انداخت. توی سطل آشغال می

 
 کرد اش را روشن می بعد پیپ

 ماند.  و منتظر شام می

                                                           
172�Santa Monica�
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 های داغ کون

 
 
 

 آن جمعه شب
 ها دخترهای مکزیکی توی کارناوال کاتولیک

 رسیدند نظر می خوب به تمایزبه شکلی م
 شان توی بارها ول بودندشوهرهای

 رسیدند نظر می جوان بهو دخترهای مکزیکی 
 های قوی خمیده، های عقابی و آن چشم با آن دماغ
 های داغ توی آن شلوارهای جین تنگ، با آن کون

 گذراندند، یک جورهایی روزگار می
 ندهای داغ خسته شده بود شان از آن کونشوهرهای

 رفتند، شان راه میهای دخترهای جوان مکزیکی با بچه و
 شان بود، های قوی خمیده و غمی واقعی توی چشم

  �شان مرد بودند افتادند که شوهرهای هایی می د شبوقتی یا
  �دیگر زیبا نیستند  یشانحاال شوهرها

 شان گفته بودندهای چه چیزهای زیبایی به زن قبالً
 شنوند، وقت نمی هیچچیزهای زیبایی که دیگر 

 های کارناوال و زیر نور ماه و زیر درخشش چراغ
 ها ایستاده بودم،دیدم و آرام و سوگوار آن را می ها این  همه

  �کردند  ها نگاهم را دنبال میآن
 بز پیر به ما خیره شده،

  �زند  مان را دید می نگاه
 شدند، زدند، گروهی رد می زدند، حرف می به هم لبخند می

 انداختند. خندیدند، از باالی شانه نگاهی به من می می
 یی رفتم زنان به غرفه قدم

 بستم و یک کیک شکالتی بردم شرط ی یازده پول خردی بر شماره
 شکالتی سیزده رنگ باالیش داشت. که چوب

 این برای یک کاتولیک سابق کافی و منصفانه بود
 گرما و جوانی و   و تحسین کننده

  تفاده ماندههای بال اس کون
 های سوگوار. مکزیکی
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 چیست؟در یک عنوان   فایده

 
 
 

 رسند بهش نمی
 –ها  مرگی زیبا در میان شعله

 موش، طناب، های خودکشی، مرگ قرص
 هر چیزی...

 دهند، شان را جر میهای دست
 کنند، خودشان را از پنجره به بیرون پرت می

 آورند، هایشان را از حدقه در می چشم
 کنند رد میعشق را 

 کنند تنفر را رد می
 کنند. کنند، رد می رد می

 
 رسند بهش نمی

 ش را ندارند،ا  زیباها تحمل
 ،ها پروانه هستندنآ
 ها کفتر هستند،نآ
 نها پرستو هستند،آ
 رسند. ها بهش نمینآ

 
 بلند ناگهانی یک شعله

 کنند در حالی که پیرمردها در پارک شطرنج بازی می
 بخو یک شعله، یک شعله

 در حالی که پیرمردها در آفتاب توی پارک
 کنند. شطرنج بازی می

 
 شوند یک اتاق پیدا می زیباها گوشه

 ها و سکوت ها و سوزن درهم گره خورده با عنکبوت
 هانآفهمیم چرا  نمی هرگزو ما 

 خیلیکه ها نآرفتند، 
 خوشگل بودند.

 
 رسند، بهش نمی

 میرند ها جوان می زیبا
 خود های زشت گیبه زند ها را زشتو 

 .کنند رها می
 

 عاشقانه و هوشمندانه: زندگی و خودکشی و مرگ
 طور که زیر نور آفتاب پیرمردها توی پارک همان

 کنند. شطرنج بازی می
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 ببر ماده

 
 
 

 های وحشتناک. جدل
 بار های صلح و حداقل، دراز افتادن

 او  روی تخت گنده
 ها بود، چسب گل های دل که قرمز رنگ و پر از ردیف

 ام پایین بود کله و شکم
 سر به پهلو گذاشته

 پاشید ها بر رویم می و نور و سایه
 و او در اتاق دیگر

 کرد، آرام حمام می
 ها ورای من است، ی اینتمام

 درست مثل بیشتر دیگر چیزها،
 کنم، دارم با یک رادیوی کوچک موسیقی کالسیک گوش می

 کنم.  وش میشلوپ آب را گ کند، من شلپ او حمام می
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 شکار

 
 
 

 گفت، گیر افتاده
 از آب هم بیرون افتاده،

 حاال چی هست؟
 

 است 1۷3جوئنماه دار  گفتم یک نهنگ پشت خال
 

 مردی که نزدیک ما روی اسکله ایستاده بود گفت نه،
 است، 1۷4یک سَند کوپر بیلوویند

 
 شد گفت که  مردی که رد می

 ست.ا بدون خط ساده 1۷5یک فاندانجو اِسکادریلی
 

 اش آزاد کردیم و موجود ایستاد و  ما چنگک را از دهان
 گوزید. خاکستری بود و لبریز از مو و 

 داد. های کهنه را می چاق و بوی گند جوراب
 

 کردیم. اش می بعد توی اسکله راه افتاد و ما هم دنبال
 های یک دختر داگ خورد و کلوچه از توی دست یک هات

 وفلک پرید کوچولو قاپ زد. بعد به چرخ
 های آخرش افتاد و  اش را چرخید، و نزدیکی و تا ته

 ها غلت خورد. روی خاک اره
 

 ما بلندش کردیم.
 

 بعد دوباره طول اسکله را طی کرد. 
 رفت. یی از ماها پشت سرش می جمعیت گنده

 
 کاری است و  یکی گفت که این یک شیرین

 یک مرد فقط لباس پالستیکی پوشیده.
 

 تری های سنگین هایش نفس قدمو موجود توی 
 کشید، و بعد به پشت افتاد و  می

 کفت. اش می به سینه
 

 جو رویش خالی کرد.یکی یک قوطی آب
 

                                                           
173 ����� Hollow-Back June Whale 
174�Billow-Wind Sand-Groper 
175�Fandango Escadrille�
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 هوپ، هوپ.
 

 بعد مرده بود.
 

 اسکله گرداندیم و به بعد او را تا لبه
 اش را تماشا کردیم. اش دادیم. ایستادیم و محو شدن آب پس

 
 جوئن بود دار من گفتم یک نهنگ پشت خال

 
 مردی که نزدیک ما روی اسکله ایستاده بود گفت نه،

 یک سَند کوپر بیلوویند بود،
 

 شد گفت که  مردی که رد می
 بود.بدون خط یک فاندانجو اِسکادریلی ساده 

 
 . و رفتیم مان را توی اواسط بعدازظهر ماه آگوست پی گرفتیم مان راه بعد همه
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 زنی واکس

 
 
 

 ات باید شسته بشود شینگفت مرد، ما می
 کنم، دالر این کارها را می 5اش واکس بخورد، من با  و کف

 چیزهای الزم را واکس دارم، کهنه دارم، همه
 ها نشسته بود. دارم، روی پله

 
 دالر بهش دادم و باال رفتم، 5

 ساعت بعد برگشتم، 4وقتی 
 ها ولو بود مست روی پله

 جو تعارف کرد.و به من یک قوطی آب
 کند. ت فردا ماشین را تمیز میگف
 

 فردایش دوباره مست کرده بود و 
 ش یک دالر قرضمن برای یک بطری شراب به

 بود، 1۷۶اش مایک دادم، اسم
 سرباز جنگ جهانی دوم بود و  کهنه

 .بود همسرش پرستار
 

 ها نشسته بود و  فردایش پایین آمد و روی پله
 م،ات خیره بود اش به ماشین همه  دانی، گفت می
 شود، کردم که چی می فکر می

 کنم. یک کار درست و حسابی باهاش می
 

 فردایش مایکی گفت که باران خواهد بارید
 و به هر حال توی این هوای گند که معنا ندارد تا 

 اش را واکس بزنی. ماشین را بشوری و کف
 

 فردایش دوباره بارانی بود و 
 .طور همین فردایش هم

 بعد دیگر او را ندیدم.
 اش توی خیابان بود و گفت یک هفته بعد زن

 اند مایک را به بیمارستان برده
 گویند از اش داغان شده و می و کل بدن

 نوشیدن است.
 

 گفتم گوش کن، گفته بود که ماشینم را
 دالر برای ماشینم 5زند، من  واکس می

 ش داده بودم.به
 

                                                           
176�Mike�
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 گفت او االن توی بخش اورژانس است و 
 ..میرد. به زودی می

 
 توی آشپزخانه آنها نشستم

 با همسرش نوشیدم
 تا وقتی که تلفن زنگ زد.

 اش گوشی را به من داد. زن
 جا و گفت، گوش کن، بیا این یک بود. میما

 جا دوام بیاورم.توانم این مرا ببر، نمی
 

 تا بیمارستان راندم، داخل شدم، سراغ
 تخت او رفتم و گفتم، مایک، بزن بریم.

 
 دادند به او نمیهایش را  لباس

 برای همین با روپوش سوار آسانسور شد.
 

 زد و  یک بچه آن تو لیسک مک می
 کسی اجازه ندارد تا با روپوش از گفت هیچ

 جا خارج بشود.این
 

 ات را بخور، گفتم بچه، تو فقط لیسک
 .مانیم میما نگران روپوش 

 
 ورم شده بود، سه برابر قبل بود، مایک کالً

 او را سوار ماشین کردمجورهایی  اما یک
 ش دادم.و یک سیگار به

 
 شش تایی خریدم و  بسته 2جلوی مغازه لیکور ایستادم و 

 شب با 11شان رفتیم. تا  بعد به خانه
 مایک و همسرش نوشیدیم و 

 باال... بعد رفتیم طبقه
 

 اش پرسیدم، مایک کجاست؟ سه روز بعد از زن
 دانی که باید ماشینم را واکس بزند. می
 

 مایک مرده.  گفت مایک رفته،
 

 مرد؟ گفتم یعنی واقعاً
 

 گفت آره، مرده.
 

 متاسفم. گفتم متاسفم، واقعاً
 

 کردم حاال تنها یک هفته بعدش باران بارید و فکر می
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 اش باشد دالری خوابیدن با زن 5راه صاف کردن 
 دانید اما می

 کشی کرد او دو هفته بعد اسباب
 

 ها آمدد جای آنیاروی پیر با موهای سفی یک
 زد و  اش کور بود و شیپور فرانسوی می و یک چشم

 بگیرم. پس ازش را دالری  5هیچ راهی نبود تا 
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 ها بعضی آدم

 
 
 

 شوند، وقت دیوانه نمی ها هیچ آدم  بعضی
 ها پشت کاناپه برای وقت بعضی من

 کشم، روز دراز می 4یا  3
 کنند. جا پیدا می مرا همان
 یزی نیست فرشته و گویند، چ بهم می

 ریزند و  توی حلقم شراب می
 مالند، ام را می سینه

 کنند. م را پر از روغن میتن
 کشم، شوم و فریاد می بعد، بلند می

 سرزنش، خشم 
 کنم کنم و دنیا را نفرین می ها را نفرین میآن

 ها ها را توی چمن طور که آن همان
 کنم، دنبال می

 شود، حالم خیلی بهتر می
 خورم، مرغ می ینم و نان تست و تخمنش می

 کنم، یک آوازی را زیرلب زمزمه می
 یک دفعه مثل یک نهنگ

 گنده
 چاق صورتی

 شوم. داشتنی می  دوست
 

 شوند. وقت دیوانه نمی ها هیچ بعضی آدم
 وحشتناکی را های واقعاً باید زندگی

 داشته باشند.
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 بهشت...که توانایی در  پدر

 
 
 

 ا بود.گر پدرم مردی عمل
 ای توی سر داشت. یک ایده

 بینی، گفت پسرم، می می
 دهم، توی کل عمرم پول این خانه را می

 شود. بعد مال خودم می
 رسد. وقتی مُردم به تو می

 شوی تو هم توی کل عمرت صاحب یک خانه می
 و بعد دو تا خانه داری

 رسد، و  ات به پسرت می و دو خانه
 شود، ه میاو هم توی کل عمرش صاحب یک خان

  بعد وقتی او مُرد، پسرش 
 

 شود. گفتم گرفتم که چی می
 

 پدرم در تالش نوشیدن یک لیوان آب
 مُرد. او را دفن کردم.

 توی یک تابوت محکم ماهون. بعد تدفین
 دوانی رفتم. با یک بلوند قد بلند آشنا شدم. به اسب

 اش رفتیم و  به آپارتمان  بعد مسابقه
 عدش ماندم.برای شام و چیزهای ب

 
 پدرم را فروختم.  بعد یک ماه خانه
 هایش را هم فروختم. ماشین و اسباب

 هایش را به جز یکی دور ریختم و  نقاشی  و همه
 کل مرباهایش را هم دور ریختم

 )مرباهایی که توی گرمای تابستان درست شده بودند(
 گیر رها کردم اش را توی آب و سگ

 گذاشتم با دوست دخترش هم دو بار قرار
 اما به جایی نرسیدیم و 

 اش کردم. ول
 

 ها را دور ریختم. بندی و مستی پول با شرط
 

 کنم و  حاال توی یک اتاق ارزان در هالیوود زندگی می
 برم های مجتمع را بیرون می آشغال
 تر اجاره بدهم.تا کم

 
 پدرم مرد عمل بود.

 موقع نوشیدن آب خفه شد 
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 های بیمارستان را هم و هزینه
 جویی کرد.  صرفه
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 اعصاب

 
 
 

  خورد  ها وول می بین مالفه
 رو بشود، تا دوباره با خورشید روبه

 فاجعه دقیقاً
 همین است.

 هایی دوست دارم که من شهرها را بیشتر وقت
 نورهای نئون جاری هستند و 

 های عریان باالهای بار رقص
 شوند. با کوبش موسیقی دنبال می

 
 کنم. میزیر این مالفه فکر 

  تاریخ اعصاب را مختل کرده 
 مشغولی بشریت ترین دل حاال به یاد ماندنی

 دل و جرات پیدا کردن شده
 رو بشوی. تا دوباره با خورشید روبه

 
 عشق در دیدار دو غریبه شروع

 شود. عشق به دنیا غیرممکن می
 شده. شاید توی تخت بمانم و 

 بخوابم.
 

 شدم ها ها و سال گیج روزها و خیابان
 کشم. ها را تا گردنم باال می مالفه
 کنم. ام را رو به دیوار می کون

 ها بیشتر از هر انسانی از صبح
متنفرم. 
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 ها هم باال رفته اجاره

 
 
 

 دان هستند و هیوالهایی توی نمک
 جوش. هایی در قهوه فرودگاه

 های خرید است و  دست مامانم توی کیسه
 های قاشق از عقب
 ولوی شکنجه شدههای کوچ حیوان
 زنند. زار می

 
 توی کمد انسانی به قتل رسیده ایستاده

 جدید سبزی به گردن آویخته تکراوا
 و زیر کف اتاق

 ی با دماغی در رفته خفه شده.ا فرشته
 

 جا سخت است.زندگی در این
 جا خیلی سخت است.زندگی در این

 
 آیند های موجودات متولد نشده می سایه  شبکل 

 زیر تختم
 کشند. های ریز کوچولو را می ها ایده بوتعنک

 
 ها بد هستند شب
 ها خیلی بد هستند شب
 نوشتم تا خوابم ببرد می

 باید بنوشم تا خوابم ببرد.
 

 ها صبح
 بعد صبحانه

 غلتانند بینم که مرده را در خیابان می می
 بینم.( )و در این مورد هیچی توی روزنامه نمی

 
 جایی هستند ها همه و عقاب

 ها، داخل ماشینم. نشینند، روی چمن ها می بام پشتروی 
 دهند. ها چشم ندارند و بوی سولفور می عقاب
 مایوس کننده شده. عمیقاً

 
 آیند ها به مالقاتم می آدم

 نشینند رویم می های روبه روی صندلی
  خزند  ها می بینم که با حشره ها را میو آن

 های سبز و طالیی و زرد، و  سوسک
 .بکشیها را جارو آن توانی نمی
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 کنم. جا زندگی میوقت است که این خیلی

 بروم. 1۷۷باید به اوماها یزود به
 

 پاشد چیز از هم فرو می گویند که همه می
 و حرکتی نخواهد بود.

 توانی توی آب طراحی بکنی گویند می می
 های زیتون بخوابی. و باالی درخت

 ها ام که این مانده
 درست هستند؟

 
 جا زندگی کنم.انم اینتو دیگر نمی
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 ادبی خنده

 
 
 

 ی شعرهایی نگو که گوش کن مرد، به من درباره
 فرستادی، ما چیزی دریافت نکردیم،

 ها هستیم نویس ماها خیلی مراقب دست
 پزیم ها را میآن
 سوزانیم ها را میآن

 خندیم ها میبه آن
 آوریم شان باال می روی

 پاشیم شان می جو رویآب
 ها راآن اما عموماً
 فرستیم پس می

 ها خیلیآن
 خیلی غیرمنطقی هستند.
 آه، ما به هنر باور داریم،

 به هنر احتیاج داریم. ما عمیقاً
 ها دانی، خیلی از آدم اما می

 )یعنی بیشترشان(
 کنند و با با هنر بازی می

 کنند، هنر زنا می
 اند، و فقط صحنه را شلوغ کرده

 ی شدیداً با بخشش نابخشوده
 شان. میانگین

 
 دالر است 4اشتراک ما سال 

 قبل از اشتراک، مجله را لطفاً
بخوانید.
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 بستر مرگ موسیقی بلوز

 
 
 

 کنی، از آشپزخانه گفت اگر گرما را تحمل نمی می
 گفت؟ دانی کی این را می برو بیرون. می

 .1۷8ری ترومنه
 

 خود   گفتم من توی آشپزخانه نیستم، من توی
 اجاقم.

 
 تی است.سردبیرم مرد سرسخ

 زنم. های شک به او تلفن می ها توی لحظه وقت بعضی
 

 ات را با دهد ببین، تو سیگارهای برگ جواب می
 کنی، یک مو قرمز روی این بازوت ماسیده و  های ده دالری روشن می اسکناس

 یک بلوند روی آن یکی بازوت.
 

 گفت ببین، توی این فکرم تا ها می وقت بعضی
 م تا دستیارم باشد، ما بایدرا استخدام کن 1۷9و. ک.

 خواهم همین تا شاعر را یک جوری سرراست کنیم و می 5کارهای 
 پرداز است که باور دارد من او را کارها را به او واگذار کنم )و. ک. یک شاعر خیلی خیال

 ام.( از ساحل نیویورک تا خود هاوایی چاقو زده
 

 زنی؟ یبه سردبیرم زنگ زدم، ببین بچه، تو آلمانی حرف م
 دهد، نه. جواب می

 ب، به هر حال، من چند تا الستیک خوب و جدید الزم دارم،گویم، خ می
 ارزان باشند.
 دانی از کجا چند تا الستیک خوب و جدید بگیرم، حاال تو می

 ارزان باشند؟
 زنم، نیم ساعت گفت نیم ساعت بعد زنگ می

 دیگر که هستی؟
 گفتم پول ندارم تا جایی بروم.

 ات در  یدم توی شعر خوانیگفت، شن
 مست بودی. 180گاناور

 جواب دادم، چه شایعات کثیفی.
 

 ؟مست بودی
 

 . نماندهیادم 

                                                           
178� Harry Truman 
179�V.K. 
180� Oregon�
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 یک روز به من زنگ زد،

 اش با گیری. همه اوج نمی تو دیگر اصالً
 دانی، ها. می آن زن ایت با همهه هایت سرگرمی و با جدل بطری

 جا روی نیمکت نشسته، خوبی همین  بچه
 جا رسیده،کشته تا به این خودش را

 کند از همه طرف به صحنه حمله می
 زند آن هم هنوز به دیوار نرسیده و هر چیزی را قاپ می

 اند بوده 181های او دونکان، کریلی و واکوسکی مربی
 و وزن بلد است، تصویرسازی بلد است و 

 تشبیه، استعاره، چهره، وصف،
 شناسد، آره، کالمی، سجع می صدایی، هم هم
 دانی  شناسد، می جع میس

 بحر رمل و بحر هزج و بحر رجز و بحر متقارب و 
 بحر متدارک و بحر کامل و بحر وافر و بحر مجتث و بحر مقتضب

 بلد است.هم و بحر منسرح و بحر بسیط و بحر مدید 
 

 گفتم گه مقدس، گوشی را بگذار و یک
  هم پیدا بکن. هری، هنوز به گفتهپدربزرگ پیر خوب 

 ها زنده است. ولی حاال تصمیم گرفتم و  مهروزنا
 های جدید، به جای الستیک

اندازم.  ها روکش می روی قدیمی
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 Duncan, Creeley, Wakoski 
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 182چارلز

 
 
 

 اش بود سال 92
 کردند اش می هایش اذیت دندان
 کرد ها را پر میباید آن

 اش را از سال پیش چشم چپ 40
 دست داده بود

 
 گفت، مرتیکه قصاب، فقط پول می

 ت. بعدها فهمیدم کهخواس عمل را می
 شد چشم را نجات داد. می
 

 آورم، ها چشم مصنوعی را در می گفت، شب می
 وقت کارها را درست انجام کند. هیچ اذیت می

 دهند که. نمی
 

 ات است؟ چارلز، کدام چشم
 

 اشاره کرد، همین یکی،
 بعد معذرت خواست. باید بلند

 رفت و  شد و به آشپزخانه می می
 داشت.توی اجاق کلوچه 

 
 خیلی زود با یک بشقاب پر برگشت.

 
 چند تایی امتحان کن. -
 

 امتحان کردم. خوب
 بود.

 
 خوری؟ پرسید، قهوه هم می

 
 خوابم  نه، ممنون چارلز، شب -

 برد. نمی
 

 سالگی با یک زن ۷0توی 
 سال پیش، 22ساله ازدواج کرده بود.  58

 زن حاال توی آسایشگاه بود.
 
 شناسد، ن را میشود، حاال م بهتر می -

                                                           
182�Charles 
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 شویی باید بلندش بکنند. اما برای دست
 
 شود. چارلز، اوضاع خوب می -
 
 هاکند، آن ام نمی اش تحمل تر کوفتیهر چند دخ -

 کنند که من دنبال پول زنم هستم. فکر می
 
 توانم کاری برای تو بکنم؟ خرید چارلز، می -

 چیزی الزم نداری؟ یا چیزی شبیه
 این؟

 
 کردم. نه، صبح خرید -
 

 اش به صافی دیوار بود و  پشت
 ی ا یک شکم کوچولوی آلوچه

 اش زد یک چشم داشت. و وقتی حرف می
 ی تلویزیون بود. به صفحه

 
 ام را که داری؟ روم. شماره چارلز، من دیگر می -
 
 هووم. -
 
 کنند؟  چارلز، دخترها چه جوری با تو رفتار می -
 
  دوست من، چند سالی است که دیگر به -

 کنم. دخترها فکر نمی
 
 خوش، چارلز.  شب -
 
 خوش.  شب -
 

 سمت در رفتم
 در را باز کردم

 در را بستم
 

 بیرون
 تازه  بوی کلوچه
 کرد.  دنبالم می
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 توی مدار

 
 
 

 یک جایی باالهای سان فرانسیسکو بود
 ام. ی شعرخوانی بعد از جلسه

 چسبی جمع شده بودندجمعیت دل
 پولم را هم گرفته بودم

 باال بود  یک اتاق طبقه
 و یک مقدار نوشیدنی

 را کتک زد 183جا یک کونیو یارویی آن
 سعی کردم تا جلویش را بگیرم

 پنجره را شکست. بعد آن یارو عمداً
 شان گفت تا بیرون بروند به همه

 کرد و ویق می  و زن رو به یارویی جیغ
 که کونی را کتک زده بود

 گفت و مرتب نام خودش را بلند می
 و بعد یادم هست که یک ساعتی ناپدید شده بود 

 ی شعرخوانی.  قبل شروع جلسه
 کرد. جور کارها می زن از این

 البته کارهای بدی نبودند
 داد دقت و توجه انجام می اما مرتب کارهایی را بی

 گفتم که ما وسط جمع هستیم و  و من بهش می
 که بیرون بروداین

 خواب رفتمو بعد به تخت
 گذشت تا او برگردد ها می بعد ساعت

 پرسیدم، تا حاال کدام گوری بودی؟ و می
 اش ریخته بود، و او سر تا پا وحشی بود، موهایش روی صورت

 خواهم. گفتم تو خیلی سرسختی، تو را نمی می
 زد: هوا تاریک بود و عصبانی سمتم شیرجه می

 کشم! کشم! تو را می تو را می
 نباشمقدر مست بودم تا مواظب خودم  آن
 زد و  انداخت و لگد می را کف زمین میو م

 زد و  به صورتم چنگ می
 کند. بازویم را گاز می

 
 هایش را گوش گشتم و صدای قدم بعد دوباره به تخت بر می

 تاخت.  کردم که از تپه پایین می می

                                                           
183� fag 
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 184دوست من، آندره

 
 
 

 داد و  درس می 185این بچه زمانی در دانشگاه کنزاس
 ش کردندا بعد بیرون

 کار گرفت پزیلوبیا  رفت توی کارخانه
 بعد خودش و زنش به ساحل مهاجرت کردند

 اش کار پیدا کرد و مدتی مشغول بود و  زن
 خواست هنرپیشه بشود. مرد می

 خواهم هنرپیشه بشوم، می گفت، واقعاً به من می
 خواهم. اش همین را می همه

 آمد اش می ها با زن وقت بعضی
 ها.ها تن وقت بعضی
 های این اطراف پر از مردهایی است که خیابان

 خواهند هنرپیشه بشوند. می
 دیروز او را دیدم.
 پیچید.  داشت سیگار می

 یک مقدار شراب سفید برایش ریختم.
 گفتم زنم از انتظار خسته شده، می
 روم تا کاراته درس بدهم. می

 هایش از خرد کردن آجرها و  دست
 بود.دیوارها و درها ورم کرده 

 جوهای بزرگ ی چند تا از جنگ به من درباره
 جنگید که قدر خوب می شرق دور گفت، یک یارویی آن

 درجه بچرخاند 180اش را  توانست کله می
 گفت، اش چه خبر شده. می تا ببیند پشت
 سختی است. این کار واقعاً

 مرد درست چهار طرف خودت بجنگی تا 4تر است تا با  عالوه: خیلی سخت به
 های بیشتری باشند ا یک عالمه مرد بیشتری بجنگی. وقتی آدمب

 جوی خوب باکنند، و جنگ ام یک جایی را پر میهر کد
 آید. شان بر می قدرت و توانایی کافی از پس

 جوهای بزرگگفت، بعضی از جنگ می
 شان را لیس بزنند. توانند تخم شان میو از باالی  توی از پشت

 را کرد چون شود این کار  تا یک حدی می
 هایی طبیعی توی بدن هست... اگر چپه بایستی حفره

 شوی. ها هم میمتوجه آن
 

 یک کم دیگر شراب سفید بهش دادم
 بعد رفت.

 ها با ماشین تایپ هم ها نوشتن این وقت دانی، بعضی می
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andre 
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 هم کار دردناکیچندان 
 ست.نی
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 خوشحال بودم

 
 
 

 داشتمالحسنه پول  خوشحال بودم که توی حساب قرض
 های بعدازظهر جمعه بدمستی

 وقتی کار هم نداری
 

 الحسنه پول داشتم خوشحال بودم که توی حساب قرض
 دانم چه جوری گیتار بزنم نمی

 های بعدازظهر جمعه بدمستی
 

 های بعدازظهر جمعه بدمستی
 18۶های خیابان نورم آن طرف
 18۷های خیابان رِد فِذ آن طرف

 
 حسنه پول داشتمال خوشحال بودم که توی حساب قرض

 کردم و غم و جنون و  شان می با دوست دخترم نصف
 انداز دارم و توی صف ایستادم پس  خوشحال بودم که حساب

 
 روند می 188ها سمت ورمونت دیدم اتوبوس می

 اتوبوس بشوم  تر از آنی بودم تا راننده و چل خیلی خل
 گرفت ام چشم دخترهای جوان را نمی قیافه حتیو 
 

 اما من ،ایستادن سر گیجه گرفته بودم از توی صف
 کردم هایم توی این ساختمان فکر می اش به پول همه

 های بعدازظهر جمعه بدمستی
 

 دانم چه جوری پیانو بزنم نمی
 جوری احمقانه کار کنم توی کارواش همین حتییا 

 الحسنه پول داشتم خوشحال بودم که توی حساب قرض
 

 آخرسر به گیشه رسیدم
 ی خودم بوددختر ژاپن

 زد انگار یک جور خدای مسحور کننده باشم م لبخند میبه
 دوباره برگشتی، هاه؟ و بعد خندید

 اش دادم خیال و حسابم را نشان و بعد من سند زندگی بی
 تاختند. ها پایین و باالی ورمونت را می و اتوبوس

 
 رفتند شترها در طول صحرا یورتمه می
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 داشتمدختر پولم را داد و پولم را بر
 های بعدازظهر جمعه بدمستی

 
 گرفتم کالسکهبه بازار رفتم و یک 

 مرغ و بیکن و نان ریختم و بعد تویش سوسیس و تخم
 جو و ساالمی و مزه و سرکه و خردل ریختمو آب
 

 شدند زنان از کنارم رد می دار قهقهه های جوان خانه زن
 توی گاری ریختمهای ساده  دار و ساندویچ و استیک های استخوان و استیک
 فرنگی و خیار و پرتقال توی گاری ریختم و گوجه

 
 بدمستی جمعه بعدازظهر

 شان کردم و غم و جنون با دوست دخترم نصف
 الحسنه پول داشتم. توی حساب قرض خوشحال بودم که



�� 

37 
 اسپانیا در افتادن با

 
 
 

 ی که گذشتا چهارشنبه
 رفتم زیر دوش

 هایم را سوزاندم. و تخم
 

 به اسم اسپانیا دیده بودم نقاشی
 کرد، نه، کاریکاتور کار نمی

 اش ب، توی یک مهمانی دیدمخ
 و همه از دستم دیوانه شدند

 دانستم اسپانیا کیست چون نمی
 یا چی کار کرده است.

 
 به نسبت مرد خوشگلی بود
 اش شد و فکر کنم به من حسودی

 چون زشت هستم.
 
 اش را گفتند ها اسمآن

 کیه داده بودو او به دیوار ت
 رسید و من گفتم: نظر می خوشگل به

 یاد: اسپانیا، هی، اسپانیا، از این اسم خوشم می
 یاد. چرا به باغ اما از خود تو خوشم نمی

 روی تا با یک لگد گه را از ته نمی
 ؟بزدایمات  کون

 
 این خانوم میزبان را عصبانی کرد

 مالید اش را به در می و آمد و دماغ گنده
 ته بودیم توالتوقتی رف

 کردم. و تقال می
 

 اما همه از دستم عصبانی بودند.
 کند. تواند بنویسد، یک کاری می نمی ، اون که اصالًبوکاوسکی

 اش نگاه کن. بندد. به مستی اش را بهم می سر و ته
 عادت نداشت مهمانی بیاید. 

 نوشد و  چیز را تا آخر می آید و همه حاال مرتب می
 کند. دار می لکه استعداد واقعی را
 زد اش را می آمد وقتی رگ از او خوشم می

 کرد با گاز و وقتی سعی می
 ساله را 19دختر  دارد اش کن خودش را بکشد. حاال نگاه

 داند درد، و می می هایش شمبا چ
 رسد. هم نمی هکه به دختر
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 هایم را نسوزاندم فقط زیر دوش تخم

 ی که گذشت، چرخیدم تا از آبا چهارشنبه
 م را سوزان خارج شوم و سوراخ کون

 هم
 سوزاندم.
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 شبِ خیس

 
 
 

 قالی.
 زن مبهوت رویش نشسته بود.

 توانستم هیچ کاری باهاش بکنم. نمی
 بارید. باران می

 بلند شد و رفت.
 ب، به جهنم، دوباره با خودم هستم.خ

 ام را برداشتم و صدای رادیو را بلند کردم، نوشیدنی
 شتم و سایبان المپ را بردا

 یک سیگار تلخ سیاه ارزان دود کردم
 شد. که از آلمان وارد می

 تقی به در خورد و در را باز کردم و 
 یک مرد کوچولو زیر باران ایستاده بود و 

 پرسید، می
 تان نشسته؟ یک کبوتر روی ایوان

 گفتم کبوتری روی ایوان ندیدم
 و مرد گفت اگر کبوتری روی ایوانم بود

 .به او خبر بدهم
 در را بستم

 نشستم
 سیاه از پنجره داخل  بعد یک گربه

 پرید و روی پاهایم جست زد و 
 کرد، حیوان زیبایی بود و  خِرخِر می

 او را به آشپزخانه بردم و با هم یک 
 تکه ران خوردیم.

 ها را خاموش کردم بعد چراغ
 و به تخت رفتم 

 سیاه هم به تخت آمد  و گربه
 کرد و خِرخِر می

 ب، یکی شبیه خودم،ردم خو فکر ک
 بعد گربه شاشید،

 م و روی پهلوهایم و و شاشید روی شکم
 گفتم: هی، تو چِت شده؟

 گربه را برداشتم و از در رد کردم و 
 اش کردم  پرتبه بیرون توی باران 

 و فکر کردم چقدر عجیب شد، گربه به من
 شاشید

 اش به سردی باران بود. و شاش
 بعد به زن زنگ زدم

 م ببین، چِت شده بود؟ ذهنو گفت



�� 

 ات را گم و گور کرده بودی؟ کوفتی
 های تخت را برداشتم و  گوشی را گذاشتم و مالفه

 کردم بعد دراز کشیدم و به باران گوش می
 داند با چیزهایش چی کار کند ها یک مرد نمی وقت بعضی

 ها خوب است که فقط دراز بیفتی  وقت و بعضی
 به هیچی فکر و اصالً
 نکنی.

 
 گربه مال یک نفری بود

 قالده داشت.
 ولی زن را

 دانم.  نمی
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 ما، هنرمندها 

 
 
 

 189ساله، کمکم کرد تا ویکتوروال 80 ام در سان فرانسیسکو، خانهصاحب
 کردم تا بتهوون گوش می 5ها بکشم و بعد سمفونی  سبز را تا باالی پله

 زدند. با مشت به دیوارها می
 پر  یک سبد گنده وسط اتاق بود

 های شراب؛ جو و بطریاز آب
 رفتم، یک بعدازظهری خب، باید زیر نور آفتاب می

 صدای چیزی شبیه ناقوس را شنیدم
 کرد، کوفت، زمزمه می فقط ناقوس نمی

 ی اتاقم نمایان شد و بعد نور زرد و طالیی گوشه
 های سقف جایی نزدیک

 و از بین نورها و صداها
 زیبا،دیدم، خسته اما  صورت زنی را می

 کرد و  را نگاه میو از آن باالها م
 بعد صورت یک مرد هم کنارش نمایان شد،

 تر شد و مرد گفت: بعد نور غریب
 کنیم! ما، هنرمندها، به تو افتخار می

 بعد زن گفت: پسر بیچاره ترسیده و 
 ها رفتند. ترسیده بودم و بعد آن

 بلند شدم، لباس پوشیدم، و به بار رفتم
 ن هنرمندها کی هستند و چرا باید به مانده بودم ای

 شان توی بار بود و  من افتخار بکنند. چند تا زنده
 من نوشیدنی مجانی گیرم آمد، شلوارم هم از خاکسترهای

 شکستم، پیپ چوب ِ ذرتم کمی سوخت، لیوانی را هم عمداً
 گفت ویلیام  خل نبودم، اما مردی را دیدم که می

 تا یک زن داخل شد و است، و ما نوشیدیم  190سارویان
 گوش او را گرفت و برد و گفتم که نه، این

 تواند ویلیام باشد، و مرد دیگری تو آمد و گفت: مرد، تو نمی
 ب، گوش کن، من دنبال فحش وزنی، خ های خشنی می حرف

 نشو! ما بیرون بار ا من قاطیاین چیزها نیستم، ب
 عددانست چه کار بکند، و ب رفتیم، پسر خوبی بود، می

 برگشتیم تو و چند ساعت دیگر را هم نوشیدیم. بعد پیاده تا
 بتهوون را گذاشتم و  5ام رفتم، سمفونی  خانه

 های پشت دیوار را با مشت جواب مشت
 دادم. 

 
 جوری که بود، هایم فکر کردم، همان جوانیبه بعد 

 دادم، شد که اهمیتی نمی باورم نمی و اصالً
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 ه من افتخار بکنند! اما امیدوارم هنرمندها هنوز هم ب
 وقت دوباره ها هیچآن

 برنگشتند.
 

 تاخت و بعد یادم هست به جوری پیش می جنگ همین
 نیو اورلئان رفتم

 شدم مست وارد بار می
 کردم. ها غش می بعد از آن شب بارانی توی گِل

 جا و ی یکی دیگر را چاقو زد و رفتم آندیدم مرد
 .تمانداخموسیقی  توی جعبه پول خردیک 

 آهنگ شروع شد. سان
 فرانسیسکو و نیو اورلئان دو تا از شهرهای

 هستند.  محبوبم
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 توانم بمانم زن توی یک اتاق نمی پنج دقیقه هم با این

 
 
 

 آن روز رفته بودم
 تا دخترم را بیاورم

 مادرش با مرد کارگر آمد دم در
 اش بود. مرد هنوز لباس کار تن

 دادمپول حمایتی بچه را به مادرش 
 و او یک دسته شعر بهم داد که

 191منفرد آندرسون
 نوشته بود.

 ها را خواندم.آن
 نویسد. گفت، عالی می

 پرسیدم، خودش این اراجیف را چاپ کرده؟
 کند. از این کارها نمی گفت، اوه، نه. منفرد اصالً

 چرا؟
 دانم. اش را نمی دقیق علت ب، منخ

 که شاعرهایی این  گفتم، گوش کن. خودت هم همه
 شناسی. کنند می شان را چاپ نمی اراجیف

 ها هنوز برای چاپ کارهای او آماده نیستند. گفت، مجله
 به این گفتم، محض رضای خدا، واقعاً

 باور داری؟
 به این جواب داد، آره، آره. واقعاً

 باور دارم.
 بچه را هم آماده حتیگفتم، نگاه کن، هنوز 

 توانی نکردی. هنوز کفش هم پایش نیست. نمی
 کفش پایش کنی؟

 سال دارد، 8گفت، دختر تو 
 هایش را بپوشد. تواند کفش خودش می

 شود به دخترم گفتم، محض رضای خدا می
 هایت را بپوشی؟ کفش

 زند. وقت داد نمی مادرش گفت، منفرد هیچ
 نعره زدم، اوه، یا عیسا مسیح!

 عوض نشدی. بینی؟ اصالً بینی، می گفت، می
 ست؟پرسیدم، ساعت چند ا

 . منفرد یک بار چند شعر فرستاد4:30گفت 
 واقعاًها شعرها را پس فرستادند و اما آن

 عصبانی شد.
 هایت را پوشیدی، به دخترم گفتم، کفش

 بزن برویم. 
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 مادرش همراه ما تا دم در آمد.
 گفت، روز خوبی داشته باشی.

 ت.دگفتم، گه بگیرن
 وقتی در را بست، عالمتی روی در نصب

 ت:گف بود. می
 لبخند بزن.

 نتوانستم.
 راه افتادیم. 192خیابان پیکو های توی جنوب

 پارک کردم. 193ماشین را بیرون رِد اوکس
 گردم. به دخترم گفتم، االن بر می

 داخل رفتم، نشستم و اسکاچ و
 آب سفارش دادم، آن طرف بار مرد قد کوتاهی

 را کرد و کیر خیلی قرمز خمیده ه میهی در را باز و بست
 اش گرفته بود. تتوی دس

 توانی، بار پرسیدم، نمی مسئولاز 
 توانی جلویش را بگیری؟ نمی

 ات چیه؟ جواب داد، رفیق، تو مشکل
 فرستم. گفتم، من شعرهایم را برای مجله می
 فرستی؟ گفت، تو شعرهایت را برای مجله می

 فرستم. گویی، من شعرهایم را می ات بزنند، راست می گفتم، مرگ
 تمام کردم و به ماشین برگشتم. ام را نوشیدنی

 تا پایین خیابان پیکو راندیم.
 روز قرار بود بهتر باشد.  بقیه
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 کاریزما

 
 
 

 زد اش به من زنگ می این زن همه
 کنم گفتم حاال با یکی دیگر زندگی می هر چقدر هم که می

 با عشقم.
 

 شنوم، اش دور و بر خودم سر و صدا می همه
 تی،فکر کردم تو کارم داش

 گفت. زن می
 

 من؟ من چندین روزه مست نکردم.
 
 اما حس کردم که ،ب، شاید هم تو نبودیخ

 خواهد کمکم بکند.  کسی هست و می
 

 کنی خدا بوده؟ شاید خدا بوده. فکر نمی
 

 آره، او با یک چنگک از سقف آویخته بود.
 

 کردم. همین فکر را می
 

 کنم. فرنگی کشت می می گفت، توی زیرزمین گوجه
 

 کار معقولی بود.
 

 جا بروم، کجا بروم؟ باید از این
 

 شمال که هیچی نیست، غرب اقیانوس است، شرق
 ماند. گذشته. جنوب فقط می

 
 جنوب؟

 
  194آره، اما از مرز رد نشو. گرینگوها

 میرند. جاها میآن
 

 پرسید، شبیه باتالق است؟
 

 اگر تو کاهو هستی، 
 به باتالق برو.

 
                                                           

194�gringo 
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 کرد. و بعد اشت. همیشه همین کار را میگوشی را گذ مرتبهیک 
 یک روز یا یک هفته یا یک ماه بعد دوباره زنگ

 های زرد ها و صفحه فرنگی زد. او با گوجه می
 هایش در  تلفن چپانده توی جیب دفترچه

 مراسم تدفین من خواهد بود و 
 پوشد، درجه می 9۷ی رنگی را توی هوای ا کت کوتاه قهوه

 کنم.ها پیدا  خانومفتار با باید یک راهی برای ر
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 یصداهای زندگی انسان

 
 
 

 های گرم و سرد، گرمای عجیب و غریب، زن
 های خوب، اما عشق که بازی عشق

 شناسم هایی که می شود. بیشتر زن سکس نمی
 بعدازظهر روی 3بلندپرواز هستند، و دوست دارم ساعت 

 راحت دراز بکشم، دوست دارم تا های گنده بالشت
 های بیرون تماشا کنم های بوته ب را از بین برگآفتا

 در حالی که دنیای آن بیرون
 دانم اوضاع خوب است، تمامی د، میدار خودش را از من دور نگه می

 ، و دوست دارم دراز بکشمهرزههای  آن صفحه
 بازی رو به سقف بیندازم و  م را بعد از عشقشکم
 چیز شناور باشد: همه

 اش اگر فقط خودت اجازه بدهی، همه سوده باشی توانی آ خیلی راحت می
 همین را الزم داری.

 اند، این زن هم ها غریبه اما زن
 توانم که کل روز را بخوابم! گه! نمی بلندپرواز است 

 بازی! بازی! خواب! خوردن! عشق کل کارمان خوردن شده! عشق
 

 گفتم عزیزم، مردهایی االن آن بیرون هستند
 چینند، کتان می حتی زمینی، کاهو، سیب

 میرند، ها و مردهایی زیر نور آفتاب می زن
 میرند، ها می ها و مردهایی توی کارخانه زن
 خاطر هیچی، به خاطر چندرقاز پول... به

 شنوم که از هم  ها را می صدای زندگی انسان
 شود... جرواجر می

 دانی که ما چقدر خوشبخت هستیم... نمی
 

 ت را بیرون کشیدی،گفت، اما تو یک جوری خود
 شعرهای تو...

 
 عشقم از تخت بیرون آمد.
 شنیدم به اتاق دیگر رفت.

 کرد. پای ماشین تایپ می
 

 کنند صرف تالش و انرژی ها فکر می فهمم چرا آدم نمی
 خالقیت ای با مساله رابطه
 دارد.

 
 کنم بیشتر رابطه با سیاست، پزشکی، فکر می

 تاریخ و مذهب داشته باشد.
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 ها هم  توی اینالبته 

 کنند. اشتباه می
 

 م را چرخاندم و محض تغییرشکم
 م را دادم سمت سقف و کون

 خوابیدم.
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 مواظب ستون باش

 
 
 

 آمدی، نباید به این مهمانی می
 ها متنفری، دانم که از مهمانی می

 روی. نظر که به بیشترشان می اما به
 دانی حال، من که دخترم را آوردم، میهر به
 او 
 

 ؟195جاوا جین
 

 شد وفلک برگزار می آره، این مهمانی باالی چرخ
 دانی ها باال بروند، می خواهند از ستون وقتی همه می

 گویم؟ کجا را می
 

 های خرد های قرمز و پنجره جا که رنگ آره، همان
 شده 

 
 باالی همان حال، دختره دقیقاًهر آره، به

 کند. یک جشن تولد برای وفلک زندگی می چرخ
 جا گرفته بودند. زنصاحب آن زن
 خواست ستون خودش را نگهدارد می
 وفلک را نگهدارد  خواست چرخ می

 من هم  المه نوشیدنی برای همه، و دخترهیک ع
 اش درست باالی چرخ و فلک بود. اتاق

 
 رسید. نظر که عالی می به
 

 زنگ زدم. تو 
 نبودی.

 
 چیز عالی بوده. همه

 
 هاو آنخب، یک عالمه نوشیدنی بود 

 وفلک را روشن کردند، مجانی بود، با موسیقی و  چرخ
 چیزهای دیگر.  همه

 
 رسد. نظر که عالی می به
 

 مان دخترم دعوای من و دوست
 شد، با آن همه نوشیدنی 

                                                           
195

Java Jane 
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 البته.

 
 من دورتر از او ایستادم
 او دورتر از من ایستاد

 اش بود. یک جام شراب توی دست
 انداختم، ش میتیره بهیک و های عمیق تار من از آن نگاه

 پایش ضربه خورد
 یک قدم به عقب برداشت

 چرخید آن دستگاه می
 اش. پای یک اسب لگد زد دم کون

 چرخید و اوج گرفت
 چیز خیلی سریع اتفاق افتاد  همه

 اش اما من متوجه شدم که توی کل مدت چرخیدن
 ها های آن اسب با موسیقی گام

 اش را باال نگه داشته بود جام
 اش هم حرام نشود. تا یک قطره

 
 شجاعانه.

 
 شهم. فقط توی کل مدت شورت واقعاً

 نمایان بود. صورتی درخشان و 
 لو. پرتالء

 
 کردند؟ آور. بقیه چی کار می شگفت

 
 خباثت.

 
 سر بنفش درخشان؟

 
 کردم ش نمایان بود و فکر میآره، خب، شورت

 نظر که خب، اوضاع مرتب شده، اما به
 ها بود تاهای آن توی چشم یک دنیا بهتر

 من، یک قدم جلو برداشتم و گفتم
 جین.

 
 چی شد؟

 
 اش را باال گرفته بود و  چرخید و جام جوری می همین
 نظر یک چیز داد... به اش را نشان می یی نقرهکون 

 لطیف شده بود، یک حماقت لذیذ...
 

 اش سر و صدای زیادی بلند کرد... کارانه آخرسر درخشش بدل
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 چرخید طور می ، او هم همیناًدقیق
 با پاهای باز از هم 

  گیج زندگی 
  جو  نهیک

 من برایش مهم بودم که ظاهراً
 مردم هم شورتش را به بقیه

 خورد تا طوری چرخ می حال، همینهر داد. به نشان می
  پایش به پای یکی از مردها خورد 

 او هم یک قدم جلو آمد تا بهتر ببیند.
 اش آمده بود و  و با زن اش بود سال ۶۷

  تاییهردو
 حالهر خوردند، به های کاغذی اسپاگتی می روی بشقاب
 من به او زده بود  پاهای دختره

 جنباند اش را هم می دختره آخرسر کون
 اش را باال گرفته بود. و گیالس شراب

 من جلو رفتم و او را گرفتم
 و هنوز شراب را صاف گرفته بود، بعد جام را 

 و شراب را نوشید. خم کرد
 

 چسبی بوده. که مهمانی دل ظاهراً
 

 زنگ که زدم. تو نبودی.
 

 چکان تصویرهای تار عنکبوتی چکه
 مانند رطوبت سکس
 نفس بد رویاها.

 
 جا. باید آندقیقاً
 بودی. می
 

 متاسفم که 
 نبودم.
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 سوخته

 
 
 

 کند کهورک برگشته بود تا با زنی زندگی اش به شهر نیوی بچه
 دیده بود. 19۶یبوبوتزدر ک

 ساله تنها گذاشت، 32مادرش را 
 هرگزرفیقی متناسب، با حسی از طنز و 

 یک جفت جوراب را بیشتر از یک روز
 بود، 19۷ها یپوشید. پسره در بخش پورتو ریکان نمی

 ها را های آهنی جلوی پنجره جا شغلی داشت. پسر میلهزن آن
 خورد. کرده می سرخزمینی  صبح یک عالمه سیب 10خواست و ساعت  می

 صبح روز بعد زن سر کار رفت. پسر یک مقدار پول توی این
 واقعا از اماً ،خواست بگاید انداز کرده بود و می چند سال پس

 ترسید. کس می
 

 توی هالیوود نشسته بودیم و گفتم: 198من با ایلین
 باید به بچه درس بدهم

 اش برگشت تا وقتی زن پیش
 آماده باشد.

 
 بگذار خوشحال بمانند. زن گفت، نه،

 
 گذارم خوشحال بمانند. می
 

 حاال برگشته و با مادرش زندگی
 کند، سیصد و ده پوند هم وزن دارد و  می

 خورد و  تمام مدت می
 خندد، اما تمام مدت می
 هایش را ببینی... باید توی چشم

 هایی که وسط آن همه گوشت نشسته... توی چشم
 

 زد و  به پاچین جوجه گاز می
 اش بودم، گفت: عاشق به من می

 اش بودم.  عاشق

                                                           
196

 Kibbutz 
197

 The Puerto Rican section 
198

 Eileen 
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 جهنم خشم و هیاهویی ندارد...

 
 
 

 واگن نارنجی منتظر مانده بود توی فولکس
 داشتم رو گام بر می و من توی پیاده

 تایی و یک پینت اسکاچ گرفته بودم ۶تا پک  2
 و زن از ماشین بیرون پرید

 جو را چنگ زد و های آب و بطری
 رو خرد کرد ی پیادهها را توآن

 و بعد پینت اسکاچ را برداشت و 
 آن را هم خرد کرد،

 ها خواهی با این گفت: هویی! پس می می
 اش کنی و بعد بگاییش! مست

 از راهرو رد شدم و سمت زن دیگر رفتم که
 باالی پلکان ایستاده بود،

 دوان از توی خیابان آمد و  و زن دوان
 را ها را باال دوید و زن دیگر پله

 گفت: اش زد، می با کیف
 این مرد مال منه! این مرد مال منه!

 و بعد دوباره بیرون دوید
 اش شد واگن نارنجی و سوار فولکس

 رفت.و 
 با یک جارو بیرون آمدم

 ها را جمع کردم و  و خرده شیشه
 بعد صدایش را شنیدم و 

 رو واگن نارنجی توی پیاده فولکس
 راند و  م میسمت به

 ی سمت دیوار پریدم و یک جورهای
 ماشین رد شد.

 ها را بعد جارو را برداشتم و دوباره شیشه
 کردم، جمع می

 جلویم ایستاده بود؛ مرتبهو بعد یک 
 اش کرد، جارو را چنگ زد و سه تکه

 جو را دیدآب  خرد نشده  بعد یک شیشه
 ی در پرت کرد و  و آن را سمت پنجره

  یک سوراخ گرد خوشگل آن تو درست شد و
 ، محض رضایبوکاوسکیها نعره زد:  زن دیگر از باالهای پله

 خدا، با این زن برو!
 

 واگن نارنجی شدم و  من سوار فولکس
 با هم دور شدیم. 
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 کند بازی حرکت می شب نخ را بکش، عروسک خیمه

 
 
 

 این را بداندهر مردی باید 
 اش ممکن است که همه

 خیلی تند و سریع ناپدید بشود:
 زن، شغل،گربه، 

 الستیک جلویی،
 خواب، دیوارها، تخت

 اتاق؛ تمام الزامات زندگی ما
 همچون عشق، 

  شنی  اثاثپایه و  بقیه
 به هر دلیل ممکنی،

 ربطی باشد: مهم نیست چقدر هم دلیل بی اصالً
 199کنگ یی در هنگ مرگ پسر بچه

 ...200یا کوالکی در اُماها
 تو باشد.  کننده  تواند خنثی می

 ات روی کف های چینی ظرف همه
 آشپزخانه خرد شود، دخترت وارد خانه شود و 

 یی، مست، تو ایستاده
 پرسد: درست مرکز اتاق و می

 خدای من، چی شده؟
 دانم، و جواب تو: من نمی

 دانم... من چیزی نمی

                                                           
199�Hong Kong 
200�Omaha 
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 سود... تر از ران نمک سخت

 
 
 

 حرکت قلب انسان:
 ؛201در هم گره خورده باالهای میسوری

 ؛202ز مومی داغ در بوستونپوشیده ا
 ؛203زمینی در نورفولک سوخته چون سیب

 ؛204گِنی های آله گم گشته در کوهستان
 خوابی چهارپایه و مسقف در نیواورلئان؛دوباره یافت شده در تخت

 ؛205های پینتو در اِل پاسو ریشهغرق گشته و یافت شده با 
 ؛20۶آویخته به صلیب چون سگی مست در دِنوِر

 ؛20۷کباب گشته در کاالمازو از وسط نصف شده و
 های ساحل مکزیکو؛ گیری بیرونشده در یک قایق ماهیسرطانی پیدا 

 ؛208حقه خورده و به قفس درآمده در ساحل دایوتونا
 ؛ها سفید روانیدر لباس پرستاری با لباس سبز و   لگد خورده

 نیمکت انتظار در ایستگاه اتوبوس کارولینای شمالی؛
 ی شرقی؛ا باز در دهکده ی شطرنجا فاحشهشاش بز پوشیده از روغن زیتون و 

 های کنگره؛ رنگ قرمز، آبی و سفید به خود گرفته با قانون
 ی در کنزاس؛ا اژدر خورده رنگ بلوند شده کون گنده

 ؛209یک گاو نر وحشی در النسینگ شرقیجنس زنی با روحی از   دل و جرات و سوراخ شده
 ؛210های افتاده از جلو در مِسا دانانگشتان کوچک دختری با دن  دل رحم شده

 یابد و  حرکت قلب انسانی ادامه می
 یابد می

 یابد، یابد و می و می
 برای یک مدتی.البته 

                                                           
201� Missouri 
202� Boston 
203� Norfolk 
204� The Allegheny mountain 
205� El Paso 
206� Denver 
207�Kalamazoo 
208� Daytona beach 
209� East Lansing 
210� Mesa�
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 صداها

 
 
 
1 
 

 سیبلیم سیخ شده و 
 م و ابروهایم و کاله گیس

 ...هم سیخ شده هایم چشم حتی
 بعد چیزی گیجم ساخته

 خورد، صدای نور المپ تاب می
 و جادو جوش و خروش

 شنوم. ی را میا العاده و صداهای خارق
 
 
2 
 

 مثل عملی تقریباً ،ام دانم دیوانه شده می
 ناشی از تئوری:

 ها پیدا خواهند شد گم گشته
 بیمارها سالم خواهند گشت

 خالقها  خالق-غیر
 شوند. می
 
3 
 

 اگر راحت و آسوده هم بود، رام و  حتی
 شم و ها را بنو توانستم خون توده راضی، نمی

 آن را شراب بخوانم.
 
4  
 

 گرفتم و  چرا باید سپر ماشین آن دخترک زیبا را می
 کردم؟ اش قفل شده بود، بلندش می چون جک

 توانستم صاف بایستم  نمی
 شور کنار کشیدند و پشتم را را مثل یک چوبو آنها م

 توانم حرکت بکنم... اما هنوز نمی ،صاف کردند
 باه دکترها بود.اشتباه بیمارستان بود، اشت

 برداری ایکس را سر راه اتاق عکسو آن دو تا پسر م
 کنم! شکایت میانداختند... جیغ زدم 

  اما فکر کنم که اشتباه آن دخترک بود 
 اش را و نباید کل پا و ران

 داد.  نشانم می
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 فضایی، جر خورده و بیرون ریخته،  عشق سفینهگوش کن، گوش کن، 
 ات قتل، یاد بگیر از سالحعشق؛  ی، عشق،ا عشق سفینه

 های باز، بفهم، ملکوتی باش، عشق استفاده بکنی؛ منطقه
 شود. نزدیک می دارد ای سفینه
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 جهیدم، 211توی اولین رمانم مثل ا. ه.
 من کنم. احتماالً از آن موقع گرفته زندگی می

 توانم هر نگاری هستم که آمریکا داشته، می بهترین روزنامه
 به گند بکشم، و این یک چیزی ی راا سوژه

 شد. تو خیلی بهتر از اولین مردی هستی که امروز صبح در خیابان می
 چون این عین کنی، اساساً را تحسین میدیدی، م

 یا ای بودم که کال نویسنده وی دورهحقیقت است، من ت
 وجود نداشت، برای همین جایگاهی پیدا کردم،

 ب،خآمد. خیلی  هیچی دیگر پدید نمی چون
  هبدی بود. فکر کنم که االن شمار زمانه

 ها به ها باشم. اما به زحمت مثل وقتی است که غولیک آن
 اش را فراموش کن: ما رو کرده بودند. همه

 ی دارم. ا زندگی گرفته
 
7 
 

 را کشتم چون بیشتر از او 212بدی بودم، ن. س.  نویسنده
 راهای من  کردم، و بعد ناشرها بیشتر از کتاب کار می

 قبول  بیرون کشیدند، بیشتر از چیزی که بود. توی کل ادبیات قابل
 شان بود. بدترین 213بد هست. البته، درایزر  آمریکا فقط سه تا نویسنده

 را داشتیم. اما وقتیو بعد ماها م بود 214بعد توماس ولف
 کنم بین خودم و ولف یکی را انتخاب بکنم، باید سعی می

 بدترین بودن است. دوست دارم به ولف را بردارم. منظورم توی
 بد دیگر فکر کنم که ، یک نویسنده215های کاپوته حرف
 حتیها  وقت کند. بعضی ام گفت: فقط تایپ می درباره

 گویند. های بد هم حقیقت را می نویسنده
 
8 
 

                                                           
211�E.H. 
212�N.C. 
213� Drieser 
214� Thomas Wolf 
215� Capote�
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 مشکل من مثل بیشتر مشکالت بقیه، گرانباری ادبی است. من
 و افتخار و زمینی سرخ کرده  وجود دارم، پر از سیب
 ها هجومبینم، به آن های هنری را می شکل کنم، بعد به اطرافم نگاه می

 کنم. ها فکر می ها خوب است و به چی گویم چقدر اوضاعم توی این برم و می می
 کند. من  هاست ویران می هنر را قرن این همان ماللتی است که تقریباً

 زمانی نواری ضبط کرده بودم از خودم که
 خواندم. شیر واقعاً وحش می م را برای یک شیر در باغشعرهای

 شاعرها این نوار را کشید، بقیه ، انگار زجر میغرید می
 خندیدند. کردند و به قهقهه می موقع مستی پخش می

 
9 
 

 زندان را یادت هست که رمانم درباره
 ها روی دیوارهای سنگی ها و معشوق های اسب عکس

 شناور بودند؟
 جا آمدم. این مشهور شدم. به
 ی غربی و  پوش دره های موتورسوارهای سیاه من توی چشم

 رسیدم نظر می به 21۶بیکرزفیلد وحشی
 ها شهرت من را برداشتند و آن را کامل هورت کشیدند و آن
 ها را مک بزنمجبورم کردند تا تنهایی و جنون آنم

 شان از روح سیاه کادیالک و و رویای
 مروح سفید کادیالک را مک بزن

 و کونم را پر کردند و
 چپاندند هایم می توی دماغم و توی گوش

 گفتم، کمونیسم، کمونیسم، وقتی من می
 نیست.  ایندانستند منظورم  زدند و می ها نیشخند میو آن

                                                           
216

 Valley West and Bakersfield 
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 سر راست جلو تاختن

 
 
 
 را به یک چنگکم

 اند آویخته
 کند خورشید قلبم را ذوب می
 ام من پسر عموی مار شده

 ترسم رها میو از آبشا
 ها و دیوارهای سبز من از زن

 ترسم. می
 

 گیرد و  پلیس جلویم را می
 گوید به من می

 خورند ها توی باد چرخ می وقتی درخت
 )من بدمستم( که بوق ماشینم گند زده و 

 کند کن جلو کار نمی شیشه پاک
 بغل شکسته. و چراغ کنار آینه

 من چراغ یدکی ندارم،
 شان هستم و  کنم و ممنون اظهارنامه را امضا می

 شوم، سوار ماشین می
 کردم، را به خاطر چیزهایی که فکرشان را میم

 نبردند.
 

 بارد های آب می غم مثل چکه
 زندان، روی این دیوار نیمه

  هیچی  دانم شانسم شده تقریباً می
 شویی وقتی ساعتام توی دست مثل سوسکی شده

 کنی صبح چراغ را روشن می 3
 

 اش چپانده شده تا های پوک با کهنهآخرسر عشق 
 ته حلق، تصویرهای خوشحالی توی

 دانی تو ها، تو می کاغذی دستمال
 دانی. دانی تو می می

 فهمی )چیزی که باید یک وقتی این فرآیند را می
 بفهمی این است که

 ببیشتر چیزها تاثیری ندارند، خ
 سعی نکن تا چیزی را نجات بدهی، و 

 فهمی ولی اش این را می به وقت
 ( -هایت گذشته  کلی از سال

 وقتی این فرآیند را بفهمی
 بار دیگر سوزانده بشوی، 3یا  2فقط باید 
 که دورت بیاندازند، و قبل از آن
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 �دانی  خوب است که می
 توی خودت را  بس کن این سکوت گاییده

 �دفاع کن و آرام بگیر 
 شوی، درست کم تو هم تمام می کم

 ی در اینشرم  شبیه من. هیچ
 توانم وارد بار بشوم و  نیست. می

 اسکاچ و سودا سفارش بدهم و 
 اش را پرداخت بکنم، پول

 و دستم را دور لیوان حلقه بزنم،
 فهمند، ها نمیدانند، آن آنها نمی

 نه چیزی از تو و نه از من،
 زنند و از ها از فوتبال حرف میآن

 هوا و از بحران انرژی،
 رسند در به هم میشان توی آینه های و دست

 ها و  ی دست تماشای بقیه
 �نوشیم  هامان را تا آخر می نوشیدنی

 
 21۷جین، باربارا، فرانسیس، لیندا، لیزا، استال،

 صندلی تاشوی راحتی پر
 شویی، پا توی دست کله

 نام مرده، های بی سگ
 فردا، روزنامه

 آب جوشان رادیاتور ریخته بر
 یشنبه، دست را تا باال بعدازظهر پنج

 از درد عصبانی حتیسوزاند، و  آرنج می
 هم نیستی، 

 زنی خند میها نیش به برنده
 خند می زنیویی که دختر جوانی را گاییده نیشبه یار

 وقتی تو مست هستی یا بیرونی یا
 زنی. خند می به دختری که به یارو راه داده نیش

 کشند توی رزها زوزه می
 باد گرفته،

 م، وماها چیزهای الزم را گفتی
 شویم، فقط دوست داشتم نفرهای بعدی خارج می

 گفتم که  می
 مهم نیست که ماها چی گفتیم، اصالً

 وقت از دست هیچی من هیچ
 نبودم.  خل نشده

 

                                                           
217

Jane, Barbara, Frances, Linda, Liza, Stella 
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 رویایی بی
 
 
 

 گارسون زن پیری مو خاکستری
 های شب توی کافه

 چیز را رها کرده، همه
 دارم و  رو گام بر می و وقتی زیر نور پیاده

 کنم، های آسایشگاه سالمندان نگاه می پنجرهبه 
 ها نمانده.بینم که دیگر چیزی همراه آن می
 بینم های پارک می ها را نشسته بر نیمکت آدم

 فهمم که شان مییها و از طرز نشستن و نگاه
 چیزی از دست رفته. همه

 
 بینم ها را می رانندگی آدم

 شانهای و از طرز رانندگی ماشین
 اند و نه عشق ورزیدهفهمم که نه  می

  اند  عشق ورزیده شده
 چیز اند. همه نه اهمیتی به سکس دادهو 

 فراموش شده مثل یک فیلم قدیمی.
 

 ها و  ها را توی هاپیرمارکت آدم
 بینم ها می سوپرمارکت

 دارند توی راهروها گام بر می
 خرند چیزهایی را می

 شان و ازهای و از طرز تناسب لباس
 و ازشان های طرز قدم

 شان شان و حالت چشم حالت صورت
 دهند فهمم که اهمیت به هیچی نمی می

 ها اهمیتو هیچی به آن
 نداده.

 
 بینم که هر روز صدها نفر را می

 چیز را رها همه کالً
 اند. کرده

 
 دوانی بروم اگر به اسب

 یا به رویدادی ورزشی
 بینم هزارها نفر را می

 که هیچ احساسی ندارند یا
 ندارند هیچ کسی را

 شان  و هیچ کسی احساسی برای
 نداشته.
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 بینم که اشتیاقی جا می همه

 نیست به جز برای غذا،
 خانه و 

 رویا بر ها بیلباس؛ و آن
 اند. چیزها متمرکز شده همین

 
 ها ناپدید فهمم چرا این آدم نمی
 شوند نمی
 ها فهمم چرا تاریخ مصرف این آدم نمی
 گذرد نمی

 چرا ابرها
 کنند عام نمی ها را قتلآن

 ها یا چرا سگ
 کنند عام نمی ها را قتلآن

 ها ها و بچه یا چرا گل
 کنند، عام نمی ها را قتلآن

 فهمم. نمی واقعاً
 

 اند عام شده ها قتلشاید آن
 توانم این حقیقت را و فقط نمی

 ها ببینمدر آن
 هاچون آن

 بسیارند.
 

 هر روز،
 هر شب،

 ها هست تویبیشتر از آن
 ها و  ساختمانمتروها و توی 

 ها توی پارک
 

 کنند هیچ وحشتی را حس نمی
 بینند هیچ عشقی را نمی
 هایا هیچ عشقی بر آن

 نیست
 

 چقدر زیاد چقدر زیاد
 های هم نوع من از انسان
داریم. 
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 های نخل برگ

 
 
 

 شب بین نیمه 12 دقیقاً
 است 19۷4و  19۷3

 توی لس آنجلس
 های نخل بیرون روی برگ

 گرفته ام باران پنجره
 ها شیپورها و ترقه

 شوند به هوا پرتاب می
 زند. و انگار رعد می

 
 شب به تخت رفتم 9ساعت 

 ها را خاموش کردم چراغ
  �ها را کشیدم  پرده

 ها،شادمانی آنها، خوشحالی آن
 ها،های کاغذی آن های آنها، کاله جیغ

 شان، های هایشان، زن ماشین
 های آماتورشان... مستی

 
 ام زده شه وحشتشب سال نو همی

 کند می
 

 فهمد. ها نمی زندگی هیچی از سال
 

 اند و  حاال شپیورها آرام گرفته
 ها و رعدها... ترقه
 اش در پنج دقیقه تمام شد... همه

 شنوم حاال فقط باران را می
 های نخل، بر برگ

 کنم، و فکر می
 فهمم، وقت مردم را نمی هیچ

 هااما باید یک جوری بین آن
 زندگی کنم.
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Burning in Water, 
Drowning in Flame 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 سایت شهرگان بخوانید وب

 

 ضربی سازی مثل بنواز پیانو مست - 1

 هایت انگشت نوک از کمی وقتی تا

 بچکد خون

 قلددعای خیر پرنده م  2

 آب در سوختن - 3

 شعله در شدن غرق

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