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  اعترافات يک مرد که آن قدر ابله بود که با ھيوال زندگی کند
  

  
  چارلز بوكوفسكي

 طاھر جام برسنگ: مترجم
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١  
  

بلند مامانم را پوشيده يادم است که در گنجۀ لباس ايستاده بودم و کفش پاشنه 
- ماليدم و پارچه را باالتر و باالتر میروی پاھام مینرم چادر شب را  بودم و

ھای يک زن را رم لنگکردم انگار که داھام را تماشا مینه لنگبردم و در آي
و مانع جلق زدنم  به خانه آمدند زدم که دو تا از دوستانمجلق می .زنمديد می
لباس پوشيدم و بعد يکی از » .ھاستدونم که يه جائی تو اين قفسهمی«. شدند

» لعنتی ایاحمق« فرياد کشيدم. درھای گنجه را باز کردم و خود را نشان دادم
رفتند میبيرون کردم و شنيدم وقتی  و دنبال آنھا دويدم و ھر دو را از خانه

  »اين چشه؟ واقعا چه مرگشه؟«: گفتندمی
  

٢  
ھا به من بريدۀ روزنامه و عکس نشان بعضی وقت کهبود  ایرقصندۀ باله. ک
در يک بار  او را. بود رسيدهھم در حد ملکۀ زيبائی آمريکا ی مقامبه . دادمی

ھاست، مالقات ترين محل به زاغهدر خيابان آلوارادو، خيابانی که نزديک
- اما ھنوز رد خوش. چند سالی سن اضافه کرده بود و چند کيلوئی وزن. کردم

ھر دو به اندازۀ کافی . ھيکلی و اندکی کالس در او بود؛ ردی بسيار مختصر
يم و اين که چطور از عھدۀ مان کار نداشتھيچکدام. از زندگی کشيده بوديم
سيگار و شراب داشتيم و يک . آمديم، برايم معما بودامور زندگی بر می

ھای ما را در مورد پولی که قرار است بزودی برسد، خانه که داستانصاحب
  . کرديم شراب بودبيشترين چيزی که بايد تھيه می. کردباور می
شديم، آن وقت يکی بايد بلند میرا خواب بوديم، و با شروع تار ھاروز بيشتر

  .کرديمپيدا می بيداریبود که تازه ميل به 
  ».چسبهاالن يک مشروب حسابی می«: ک

  .کشيدمتوی تخت بودم و آخرين نخ سيگارم را می
  ».بپر و برو از تونی دو بطر پورتو بگير و بيار«: من
  »دو تا نيمی؟«: ک
رنده را که باعث شد دو ھفته گالو ھم نخر يا اون يکی چ. بله، نيمی«: من

  ».دو تا پاکت سيگار ھم بخر، ھر جورش که بود. سردرد بگيرم
  ».سنت بيشتر نداريم ۵٠ولی «: ک
  »شو بگو بذاره به حساب، چت شده؟ خل شدی؟بقيه. دونممی«: من
  ».دهاون ميگه که ديگه قرض نمی«: ک
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. باھاش چونه بزن خداست؟کنه گه، اين بابا اصال فکر میگه که میمی« :من
اگه الزم شد بکشونش تو ! کيرشو شق کن! براش بلرزونباسنتو ! لبخند بزن

  »!پستو، ھر جور شده شرابو تھيه کن
  ».خيلی خب، باشه«: ک
  ».دست خالی برنگرد«: من
بست و عادت داشت دولمو با يک نوار ابريشمی می. گفت که عاشق منه. ک

  . گذاشت سرشکرد میبعد يک کاله کاغذی درست می
فقط يک بطری بھش  گشت يا اگری از مغازه بر میلمعموال اگر دست خا

پيرمرد را . انداختمھا قشقرق راه میرفتم پائين و مثل ديوانه، میدادنسيه می
. دادتھديد تا وقتی که چيزھائی را که الزم داشتم میفحش و گرفتم زير می

خواستم اضافه بر آن چه میتوانستم حتا چيزھائی ھا ھم میبعضی وقت
عجب دورۀ خوبی . گشتمس برمیگاھی اوقات با ساردين، نان يا چيپ. بگيرم
وقتی تونی مغازه را فروخت سعی کرديم با صاحب جديدش ھمان معامله . بود

. ھر چند چانه زدن با او کار سختی بود اما گول زدنش راحت بود. را بکنيم
  .بشيمسه حسابی وسو شدگول خوردنش باعث می

  

٣ 
  

آمد و آن شايدم واقعا يک مته بود، بوی روغن سوخته می. مثل صدای مته بود
کردند و چرک و خون کردند و مته میچيز را در سرم و در گوشتم فرو می

 کشيدند و من نشسته بودم ھمانجا در حالی که ميمون روحم ازرا بيرون می
 ھای بزرگیپر از کورکتمام تنم . نوک يک صخره آويزان بود طنابی در

يکی از . مسخره بود و باور نکردنی. ھای ريزشده بود به درشتی سيب
آنھا طوری . دکترھا که پير ھم بود گفت اين حادترين شکليه که تا حاال ديدم

. من ھيوال بودم؛ ھنوز ھم ھستم. دور من جمع شدند که انگار ھيوالئی ھستم
در . ھای خيريهوسسهه کلنيک مرفتم بشدم و میمرتب سوار تراموا می

اين آقاھه «پرسيدند شدند و از مادرھاشان میھا به من خيره میتراموا بچه
اين !!! گفتند ھيسو مادرا می» چشه؟ ماما صورت اين آقاھه چرا اين شکليه؟

دادند که آن ھيس کردن بدترين قضاوت بود، و بعد مادرھا اجازه می
شان به من زل بزنند و من ز پشت صندلیھيوالھای کوچک با سرک کشيدن ا

گذشتند، ھائی را که از کنارم میکردم و ساختماناز پنجره بيرون را تماشا می
شدم و ھيچ کار شدم، غرق میشکست خورده در عالم خود غرق می و

ام را دکترھا در فقدان نام بھتری اسم بيماری. ديگری از دستم ساخته نبود
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- ھا بر روی نيمکت چوبی منتظر مته میساعت. دندگذاشته بو 1جوش عمومی
آورم، ھای آجری را بخاطر میآوری است مگه نه؟ خانهداستان گريه. شدم

منظمی  پرستارھای راحت و تر و تميز را، دکترھای خندانی که زندگی
ھا اين است که دکترھا پادشاه آنجا بود که فھميدم مشکل بيمارستان. داشتند

ھا بتوانند ھا ساخته شده بودند که پزشکو بيمارستان ن گهھستند و بيمارا
دکتر دکتر دکتر تو : برتری سفيد خود را ارتقاء بدھند و پرستاران را بکنند

آسانسور باسنمو ويشگون بگير، تعفن سرطان را فراموش کن، تعفن زندگی 
مان جميريم؛ آب ھويھای بيچاره نيستيم، ما ھيچ وقت نمیما مثل اين احمق. را

توانيم چيزی بزنيم که سر حال بيائيم، و نوشيم و اگر ناخوش شديم میرا می
کبک ما بايد خروس . يک آمپول کوچک، ھر مخدری که الزم داشته باشيم

داخل شدم و نشستم که آنھا مته را در . بخواند و موفقيت را بر ما ارزانی دارد
ھای کوکب و اب گلزرر زرر زررر زيررر، و ھمزمان آفت. من فرو کنند

تابيد و ھيوالھای بيچاره را پرورد و بر لباس پرستارھا میھا را میپرتقال
  .زيرررر زيررر زررر. کردديوانه می

  ».تا حاال کسيو نديدم که به اين خوبی زير مته بشينه«
  ».با خونسردی به او نگاه کن«

ھائی بزرگ انهباز ھم اجتماعی از گايندگان پرستارھا، جمعی از مردان که خ
داشتند و وقت کافی برای خنديدن، مطالعه و تماشای تئاتر و خريدن تابلو و 

  .اجتماع آنھا. نشاستۀ سفيد و ناکامی من. ھای جاریفراموش کردن لحظه
  »حالتون چطوره؟«
  ».معرکه«
  »سوزن دردتون نمياره؟«
  ».بذار باد بياد«
  »بله؟«
  ».گفتم برين کنار بذارين باد بياد«
  »چند سالته؟. شه سرزنشش کردنمی. يک بچۀ تلخ. ستط يه بچهفق«
  ».چھارده«
تو بچۀ . ھا را تحمل کردیمن فقط جرئتتو تحسين کردم، خيلی خوب سوزن«

  ».شجاعی ھستی
  ».بذار باد بياد«
  ».نبايد با من اينطوری حرف بزنی«
  ».بذار باد بياد. بذار باد بياد. بذار باد بياد«

                                                 
1 Acne Vulgaris 
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  ».شدفکر کن اگه کور بودی چه می. ش از اين کورکازياد ناراحت نبا«
  ».اون وقت مجبور نبودم توی جاکشو ببينم«
  ».پسره ديوونه است«
  ».آره ديونه ست، سر به سرش نذار«

سال مجبور شوم به  ٢٠کردم بعد از بيمارستان گھی بود و ھيچ وقت فکر نمی
-ان و زندان و جندهبيمارست. آنجا برگردم، بار ديگر از طريق کلينک رايگان

  .من را استاد صدا کن. امتحانات زيادی پس دادم. ھای زندگیدانشگاه: ھا
  

٤  
  

، مشرف به قۀ دوم يک ساختمان بوديمطب . کردمبا يک زن ديگر زندگی می
گرفت؛ نوشيدن در تمام ھمين بود که داشت جانم را می. کردممن کار می. باغ

ھميشه يک بطری را به يکی از . زطول شب و کار کردن در تمام طول رو
ساز گوشۀ خيابان معموال پنجره را با خود پيش شيشه. کردمھا پرت میپنجره
. ارم ھمين بودای يک بار کھفته. بردم که تعميرش کند، شيشۀ نو بيندازدمی

ھايم کرد، اما با پذيرفتن پولطور عجيبی نگاه می ساز ھميشه من را يکشيشه
پانزده سال تمام بطور مستمر . ای داشتند؛ مخالفتی نداشتکه به نظرش جلوه

در مصرف الکل افراط کرده بودم و يک روز صبح که بيدار شدم ديدم که 
. خون، خون، سيلی از خون. ھای سياهسنده. ن و کونم جاری شدهاخون از دھ

. زن به دکتر تلفن کرد و آمبوالنسی برای بردنم آمد. خون بدبوتر از گه است
م و از من ھا پائين ببريتر از آن ھستی که ترا از پلهستاران گفتند که سنگينپر

تونم يه کاری باشه پسرا، خوشحالم که می«: گفتم. خواستند از تخت پائين بيايم
دم در روی يک » .براتون بکنم، شما الزم نيست خودتونو خسته کنيد

چون يک گل پژمرده از  آنھا پتو را برايم کنار زدند و من. برانکارد خوابيدم
ھا از پنجره ديدند، وقتی داشتند ھمسايه. ایچه گل لعنتی. برانکارد باال خزيدم

. ھا من را  مست ديده بودندبيشتر وقت. بردند آنھا کنار در بودندمن را می
: در جوابش گفته شد» .ببين ميبل، اين يارو وحشتناکه رو«: يکی گفت

يک دھن پر از مايع قرمز کنار . يبل مھربانم» .خداوند به روحش رحم کنه«
  ...هوهاوو: نکارد باال آوردم و يکی گفتديوارۀ برا

گشتم به يک ، پولی در بساطم نبود، پس باز ھم برمیکردمبا اين که کار می
گوشه و کنار آمبوالنس ھمۀ  در. آمبوالنس پر از مريض بود .کلينيک رايگان

-، پس میظرفيت تکميله«: راننده گفت. ديمشيده بوی دراز کيھاما در قفسه
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برای اين که کسی مرافعه . خورديمما پيچ و تاب می. سفر خوبی نبود» .ريم
  . کردم که خون باال نياورمراه نندازد، ھر کاری می

کنم که اين بال سرم آه، باور نمی«: پوست را شنيدم کهصدای يک زن سياه
  »!دت کمکم کنکنم، خدايا خواومده باشه، باور نمی

  .اين جور جاھا خدا خيلی طرفدار داشت
من را در يک زيرزمين تاريک جا دادند و کسی توی ليوان آب يک چيزی به 

چھار يا پنج نفر . آوردمگاه گاھی داخل لگن خون باال می. من داد و ھمين
از . يک مرد زشت بود که بيمار روانی بود ولی حسابی قوی. بوديم آن پائين

- خورد، روی بقيه میزد، تلوتلو میآمد و پرسه میاش پائين مییتخت فنر
ھان چی ميخوام وايه جوبه، من يه ھو يا کاکا «. کردافتاد، چيزھا را پرت می

آفتابه را برداشتم که با آن بزنمش، اما ھيچ  وقت به » .جومر جاجو جوجه
ھر  .ام شدای سکندری خورد و آرسرانجام در گوشه. اندازۀ کافی نزديک نشد

بردند بعد من را می. ماندمشب تا ساعت دوازدۀ روز بعد در زيرزمين می
يکی از . من را در گوشۀ تاريکی قرار دادند. کلينيک کامال پر بود. طبقۀ يک

  ».البته«: دومی گفت» .ميرهو توی اون گوشۀ تاريک می«: پرستارھا گفت
ھمانجا وسط اتاق خون . داشتميک شب بلند شدم اما توانائی رفتن تا توالت را ن

. تر از آن بودم که بتوانم بلند شومسکندری خوردم و ضعيف. باال آوردم
پرستار را صدا کردم اما درھای بخش ھمه فلزی بودند و ھر کدام به کلفتی 

ساعت در ميان يک دو . نيم تا يک اينج، به ھمين دليل کسی صدايم را نشنيد
. بردند بيرونھا کلی مرده میشب. رده يا نهآمد که ببيند کسی مپرستار می
يک مرد را از تختش بيرون کشيدند . کردمتوانستم بخوابم و تماشا میشب نمی

برانکاردھا را . و گذاشتنش روی برانکارد و يک مالفه کشيدند روی سرش
: بدون اين که متوجه باشم داد زدم. کاری کرده بودندحسابی روغن

» .خوايم بخوابيمخفه شو، ما می«: ھای مسن گفتيکی از مرد» !پرستار«
  .سرم گيج رفت

- دو پرستار داشتند از جا بلندم می. ھا روشن بودوقتی بيدار شدم ھمۀ چراغ
» !تون باقی بمونيدتون گفتم که بايد در تختبه«: يکی از آنھا گفت. کردند

ين بود که مثل ا. جان نداشتم. خوردپتک به سرم می. قادر به حرف زدن نبودم
ھيچ ھراسی . يدمدشنيدم، اما جز برق نور چيزی را نمیھمه چيز را می

بدون اين که برايم فرق داشته . نداشتم، ھيچ ترسی؛ فقط حسی از انتظار داشتم
  . باشد منتظر ھر چيزی بودم

  ».شما خيلی بزرگيد، بشينيد رو اين صندلی«: يکی از آنھا گفت
  .کردم که سه کيلو وزن دارمحس می. بردندم آنھا مرا بر صندلی نشاندند و
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آورم که لباس يک دکتر را بخاطر می. آنھا دورم ايستاده بودند؛ مردم ،بعد
  .زدبا سرپرستار حرف می. عصبانی بود. سبز داشت، لباس عمل

  ».متر مکعب خون کم کردهسانتی... چرا به اين مرد خون تزريق نکرديد؟ «
کردم و قبل از در حالی که من اين باال کار می کاغذاش يه بخش ديگه بوده«

 !دکتر ،غير از اين. اين که من برسم کاغذاشو ببينم اونا را آرشيو کرده بودند
  ».اعتبار نداره ھم اين آقا تو بانک خون

فکر کردم اين بابا ديگر » .خوام و ھمين االنمن خونشو تا اين حد باال می«
  .تر از اين که دکتر باشدعجيب. خيلی آدم عجيبی بود. کيست

  .چھار و نيم ليتر خون و چھار ليتر گلوکز. آنھا شروع به تزريق خون کردند
زمينی، نخود فرنگی با سيب بيف برشته. يک پرستار آمد که به من غذا بدھد

  . سينی غذا را جلوم گذاشت. و ھويج
مت جونم تموم تونن به قياينا می. تونم بخورممن که اينا را نمی«: به او گفتم

  ».بشن
  ».تونهتون ھست اين غذا، جزء رژيم غذائیروی ليست. بخوريد«: گفت
  ».يه کم شير بدين«: گفتم
  .و رفت» .حاال اينا را بخورين«: گفت

  .دست نزدم
  :پنج دقيقه بعد دوان دوان آمد و جيغ زد

  ».ليست اشتباه بود. اجازه ندارين اونا را بخورين! اونا را نخورين«
  .را بيرون برد و با يک ليوان شير برگشت آنھا

بعد از اين که اولين شيشۀ خون را به بدنم زدند من را بر روی برانکارد قرار 
ھر وقت . دکتر گفت که صاف بايستم. برداریدادند و بردن به بخش عکس

  .افتادمعقب میسمت خواستم اين کار را بکنم به می
صاف بايست و نيفت اين ! اب کردیيه فيلم ديگه ھم خر! لعنتی«: داد زد
  »!قدر

  .خوردم زمينبا کون می. شدکردم اما نمیسعی می
  ».ببرش! لعنتی«: به پرستار گفت

مان بود رتش رستگاری زير پنجرهروز عيد پاک، ساعت پنج صبح ارکستر ا
زدند، و من ھای وحشتناک مذھبی، بد و بلند میآھنگ. نواختو موسيقی می
آن روز صبح، از ھر . ند، از پوستم نفوذ کردند، من را کشتندرا غم زده کرد

مرگ با من يک سانت . تر حس کردمزمان ديگر خود را به مرگ نزديک
باالخره از آنجا رفتند سر يک عدۀ ديگر را . فاصله داشت، به اندازۀ يک مو

توانستم تصور کنم که آنھا آن روز می. بخورند و من کم کم به زندگی برگشتم
  .اندبح يک دوجين از زندانيان را با اين موزيک کشتهص
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او مست بود و فھميدم که پدرم به او پول . امبعد پدرم ظاھر شد ھمراه با جنده
من و . مشروب داده و به زور او را کشانده اينجا که من را ناراحت کند

د به ھر چی من اعتقاد داشتم او منکر بو. ھا پيش دشمن بوديمپيرمرد از مدت
داد؛ صورتش از مستی باالی تختم ايستاده بود و دست تکان می. و بالعکس

  . قرمز شده بود
تونستی صبر کنی تا يه اونو چرا تو اين وضعيتم آوردی اينجا؟ نمی«: پرسيدم

  »وقت ديگه؟
  »!ارزشهھميشه گفتم که بی! ارزشيهگفتم که او آدم بی«
  »زنی به من؟ چرا؟خنجر میچرا . اول مستش کردی و بعد کشونديش اينجا«
کشم و لعنتی اگه يه کلمۀ اضافی حرف بزنی اين سوزنو از تو بازوت می«

  .پدرم بازوی او را گرفت و آنھا رفتند» .زنمتميام باال تا ميخوری می
ھمچنان . فکر کنم کسی به آنھا تلفن زده و گفته بود که من در حال مردن ھستم

  .مدآن شب کشيش آ. کردمخونريزی می
بدون اطوار، بی ھيچ  اينجا چندان بد نيست، ولی من ميل دارم! پدر«: گفتم

از اين که ديدم شروع به ناله کرد و چرخيدن دور سر خود؛ » .حرفی بميرم
زده شدم برای اين که گفتم حيرت. مثل اين که زده باشمش. زده شدمحيرت

اما اين طور . رندتسلط بيشتری بر خود داھای مريض اينجا کردم آدمفکر می
  . نبود، آنھا ھم قادر نبودند شلوار خود را باال بکشند

توانيد با من حرف پدر با من حرف بزنيد، شما می«: يکی از پيرمردھا گفت
  ».بزنيد

  . کشيش به طرف پيرمرد رفت و ھمگی راضی بودند
و  ھای تا بيستراندم و بستهسيزده روز پس از اين که آمدم اينجا، کاميون می

يک ھفته بعد اولين مشروبم را خوردم؛ چيزی که . کردمپنج کيلوئی را بلند می
  .گفته بودند زندگی را از من خواھد گرفت

  .خالص نخواھم شد از شرش. کلينيک رايگان بميرمفکر کنم روزی در ھمين 
  

۵  
روی در نوشيدن شراب عصبی شده بودم و باز بد آوردم و به خاطر زياده

ثر افسردگی قادر به انجام کار بارگيری يا پادوی که داشتم، ضعيف؛ و در ا
و توی دفتر شروع کردم  بندی گوشتپائين در بخش بستهبنابراين رفتم . نبودم

  . به راه رفتن
  »قبال تو را نديدم جائی؟«: مرد پرسيد

  ».نه«: به دروغ گفتم
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، آزمايش ی الزم را پر کردمھاجا و کاغذدو يا سه روز قبل رفته بودم ھمان
که تر، چھار طبقه پائينبردند پزشکی دادم و پس از طی مراتب اداری من را 

زد و شد و کف سبز رنگش که با خون برق میسردتر و سردتر می
ای کارم فشار دادن دکمه. کار را برايم تشريح کرد. ديوارھايش ھم سبز بودند

دای زمين خوردن آمد مثل صاز اين سوراخ ديوار صدائی در می ،بود و بعد
مرده، و بعد خيلی از اين شد، يک چيز بعد چيزی ظاھر می. فيلی با کون

ھا را بردارم که چطور آنو گفت  به من نشان داد  و مالين راخونين  ھایمرده
و پرت کنم توی چرخ باربری و يک دکمۀ را فشار بدھم تا يک نعش ديگر 

که سه شماره از (ھايم و چکمهروپوش، کاله حلبی . بعد گذاشت و رفت. بيايد
  .ھا باال رفتم و از آنجا خارج شدمرا در آوردم، از پله) تر بودندپاھايم کوچک

  ».برا اين کار زياده اتيک کم سن«
به کار بدنی سنگين احتياج . ام باز شنو پی خوام رگمی«: به دروغ گفتم

  ».خوب دارم، يه کار سنگين
  »از پسش بر ميائی؟«
  ».بازا مسابقه دادمھميشه تو رينگ بودم و با بھترين بکس. م قويهمن سراپا«
  »آره؟«
  ».بله«
  ».سوزی چيزی ھم بودیانگار تو آتش. ت پيداساز قيافه«
کاری که سر فرم . ی بکنمبا اونا بايد کار. اندستام قوی. خيال صورتمبی«

  ».نگرش داره
  ».نميارماسم تو را بجا . کنممن مسابقات بکس را دنبال می«
  ».به اسم کيد استاردوست. کنمبازی میبا يه اسم ديگه بکس«
  ».کيد استاردوست؟ نه ھمچی اسمی يادم نمياد«
ھا و شھرای کوچک بکس من تو آمريکای جنوبی، آفريقا، اروپا، جزيره«

معلوم . برای ھمين ھم تو پروندۀ استخدامی يه جاھائيش خاليه. کردمبازی می
 من دوس ندارم از بکس بازيم حرف بزنم. کردمر مینيست اون وقت چکا

برای ھمين . کنم يا چاخانشوخی می کنن دارمبرای اين که مردم خيال می
  ».ذارمنامۀ استخدامی را خالی میگم جھنم و يه جاھای پرسشمی
فردا ساعت نه و نيم صبح برو برای معاينۀ پزشکی و بعدش . خيلی خب«

  »دوس داری؟ نگينگفتی کار س. کنیمی شروع
  »...تری باشهحب البته اگه کار آسون«
االنم . کنيمدونی که برا سنای پنجاه به باال سختگيری میمی. االن نيس. نه«

ايم وخنمی. دمکه اين کارو به تو می کنممطمئن نيستم که دارم کار درستی می
  ».اينجا مردم وقتمونو تلف کنن
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  ».ستمکيد استاردوست ھ. من مردم نيستم«
  ».کارتو شروع کن. بسيار خوب کيد«: خنديد و گفت

  . از طرز گفتنش خوشم نيامد
دو روز بعد از  ورودی کارخانه داخل شدم و رفتم توی يک آلونک چوبی و 

ای که بر آن نامم، ھنری چيناسکی، نوشته شده بود را به يک پيرمرد ورقه
رار بود آنجا کسی به اسم نشان دادم و او من را به انبار تخليه فرستاد که ق

نشسته بودند و طوری يک رديف مرد بر نيمکت چوبی . رفتم. تورمن را ببينم
. انددست و پا ديدهگرا يا آدمی بیجنسکردند که انگار يک ھمبه من نگاه می
شان کردم و در جلد ، نگاهکردم تحقيرآميز استھی که فکر میمن ھم با نگا

  :گفتم شھريم رفتم و شمردهپائين
  ».تورمن کجاس؟ قراره اين بابا را ببينم«

  »تورمن؟«: يکی پرسيد
  ».آره«
  ».در خدمتتون ھستم«
  »آره؟«
  ».آره«

  :به من نگاه کرد و گفت
  »ھات کو؟چکمه«

  ».چکمه؟ کسی بھم نداده«: گفتم
. دست کرد زير نيمکت و يک جفت چکمۀ کھنۀ خشک شده به من داد

شصت پاھايم . ميسه شماره کوچکتر از پاھا: ھمان داستان قديمی. پوشيدمشان
  . ندشدله می ندتوی چکمه دو ال شده بود و داشت

آنجا . ھا را پوشيدمآن. بعد يک روپوش خونی به من داد و يک کاله فلزی
با . ھا سيگارش را آتش زدايستادم و او سيگاری گيراند يا به قول انگليسی

  ».با من بيا«: ی پرت کرد و گفتيک حرکت آرام مردانه سيگار را به کنار
پوست به ھای سياهرفتم مثل مسلمانھمۀ کارگرھا سياه بودند و وقتی داشتم می

ھا از من قد بلندتر فوت قدم بود با اين حال ھمۀ آن ۶من . کردندمن نگاه می
تر آنھائی ھم که قدشان از من بلندتر نبود سه چھار برابر از من عريض. بودند
  . بودند
  »!ھانک«: ومن داد زدتر

  . عالی. فکر کردم ھانک، پس يک نفر ھم نام من ھم بود آنجا
  . سرم توی کاله فلزی عرق کرده بود

  ».شروع کنين به کار«
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ھای شيرين کجا رفتند؟ چرا چيزی که برای شبآن ! يا عيسی! عيسی مسيح
پيش اعتقاد داشت،  »آمريکائی شيوۀ« به من پيش آمده برای والتر وينچل که
  شده است؟ شناسی نبودم؟ چهوی مردمنيامده است؟ مگر من بھترين دانشج

ھانک مرا برد باال جلوی يک کاميون دراز و خالی که در انباری پارک کرده 
  . بود

  ».ھمين جا منتظر باش«
سفيد  داررنگ موجھايی که نپوست با فرقوتا از مسلمانان سياهبعد چند 

دوان  ؛ندداشت ا گه مرغ قاطی کرده باشند،چرکتاب، به رنگ دوغابی که ب
خوک که در خون رقيق و آبکی شناور  ن پر بود از رانھر فرقو. دوان آمدند

در خون کار گذاشته شده بودند، مثل سرب، . نه، در خون شناور نبودند. بودند
  .مثل گلولۀ توپ، مثل مرگ

دند به پرتاب و بقيه شروع کر يکی از آنھا پريد تو کاميونی که پشت من بود
گرفتم و به طرف کسی که پشت سرم ھا را میھا به طرف من و من آنران

- ران. انداخت پشت کاميونمیچرخيد و آن را کردم که او ھم میبود پرت می
به محض اين که يکی را پرت . شدندتر میآمدند و مرتب سنگينھا تند تند می

فھميدم که دارند سر به سرم  .گشتم، يکی ديگر در راه بودکردم و برمیمی
زود عرقم در آمد، مثل اين که زير دوش باشم، و . گذارند که خوردم کنندمی

ام درد گرفت، دستم صدمه ديد، ھمه جايم درد گرفت و پشتم درد گرفت، سينه
يم اھچشم .به جائی رسيدم که حتی يک ذره انرژی ھم برايم باقی نمانده بود

يکی ديگر از آن  آمده بود و بيش از آن قادر نبودمنفسم بند  ،رفتسياھی می
خون رويم شتک زده بود و مرگ به آرامی در . ھا را بگيرم و پرت کنمران

ھا کمی شبيه کپل زنانه بودند و من قادر ران خوک. خورددستانم تلو تلو می
  »آھای شماھا چه مرگتونه؟«: نبودم دھنم را باز کنم و بگويم

زير کاله خود ھمۀ آنھا که  چرخيدم و مثلمن مثل فرفره می آمدند وھا میران
-نھا ھمچنان فرقوو آن .قاپيدمھا را در ھوا می، آناندمھر باطل خوردهحلبی 

ت من ھا را به سمکردند و ران، ران، رانھايی که پر از ران بود را خالی می
ده بودم و پيچ و ھا خالی شدند و من آنجا ايستانتا ھمۀ فرقو. کردندپرتاب می
خوب، . لعنتیشب بود . کشيدمخوردم و نور زرد المپ را نفس میتاب می

  .کاری را دوست داشتممن ھميشه شب
  ».با ما بيا«

باال توی داالنی که ديوارھای بلندی داشت، آن . من را به جای ديگری بردند
بله،  ،ن بود، يا نه، يک گوسالۀ درسته بودشقه گوساله آويزايک توی ھوا، 

که نگاه کردم چھار دست و پاھايشان را ديدم و يکی  خوب. ھای کاملگوساله
تازه کشته شده . آمدھا از چنگک آويزان بود و داشت به طرف من میاز آن
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درست باالی سرم از چنگک . بود و ناگھان باالی سرم از حرکت ايستاد
  . آويزان بود
چطوری . ون بسته را کشتناونا، اين زب. ھمين االن کشتنش«: فکر کردم

دن يا نه؟ اونا از کجا بدونن که من بفھمم که آدمو از گوساله تشخيص می
  »گوساله نيستم؟

  »!خيلی خب، بچرخونش«
  »بچرخونمش؟«
  ».باھاش برقص. درسته«
  »بله؟«
  »!بيا اينجا بابا! جورج! آه خدای بزرگ«

ھل داد : دو. جلوھل داد به : يک. آن را گرفت. جورج پريد زير گوسالۀ مرده
. گوساله تقريبا موازی با زمين بود. آن را محکم به جلو ھل داد: سه. به عقب

آن را گرفت برای بازار . ای را فشار داد و گوساله را گرفتيک نفر دکمه
دار خوب خورده و خوابيده و اھل شايعه و ھای خانهبرای زن. گوشت جھانی

از ظھر در لباس خانه، به سيگارشان بداخالق و ابلۀ جھان که ساعت دو بعد 
   .زنند و تقريبا ھيچ احساسی ندارندھای عميق میپک
  .يک
  .دو
  .سه

ھای زندۀ من، گوشت اش در مقابل استخوانھای مردهاستخوان. آن را گرفتم
به فکر . ھا و وزنش به من فشار آوردنداستخوان. اش در برابر گوشتممرده

ی نيمکت، پاھايش را بر ھم انداخته و فرو رفتم که يک کس سکسی، رو
جلويم نشسته و من با گيالس مشروبی در دست، آرام و مطمئن با حرف پيش 

اينو تو کاميون آويزون «: ھانک داد زد.اشرفتم تا درون تن خالی از روحمی
  ».کن

 ھمان شرم2.شرم ناشی از شکست را در حيات مدارس آمريکا ياد گرفته بودم
به من گفت که نبايد گوساله را رو زمين ول کنم چون  ھاوقتی که يکی از آن
و به ھمين دليل  داد که من آدم ترسوئی ھستم، نه يک مرداين کار نشان می

در آمريکا بايد  .به سراغم آمد ،من استحقاق زيادی نداشتم جز استھزاء و خنده
گرفتی که برای ھيچی می بايد ياد. حتما برنده باشی و ھيچ راه ديگری نداشت

انداختم، بايد از غير از اين، اگر گوساله را می. بجنگی، بدون ھيچ سئوالی
                                                 
می توانند بروند سراغ رمان عالقمندان 2   
Ham on Rye 

.سنگ روی يخ، گذاشتم«ی، »حاال دور ھم باشيم«که من فارسيشو به شيوۀ خودمانی و     
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از اين . دانستم که اين کار برايم ممکن نيستکردم، و میزمين بلندش می
  .خواستندخواستم کثيف شود، يعنی آنھا نمیشد و من نمیگذشته، کثيف ھم می
  .پريدم توی کاميون

  ».کن آويزونش«
بايد . چنگکی که از سقف آويزان بود، کند شده بود مثل انگشت بدون ناخن

گرفتم ش را میرفت عقب و قسمت بااليدادم میقسمت پائين حيوان را ھل می
! مادر سگ. کردکردم آن را به چنگک کند گير بدھم و گير نمیو سعی می

  . سخت. سخت بود. اش غضروف بود و چربیھمه
  ».بجنب«

منظرۀ . ين ذخيرۀ توانم را به کار گرفتم و چنگک به گوشت گير کردآخر
معجزه، چنگک به گوشت گير کرد و گوساله بارش را از دوشم . زيبائی بود

  . ھاھای خانه و قصابیآويزان برای اراجيف لباس. برداشت و آويزان شد
  ».تکون بخور«

با . به طرفم رحم آمدکيلوئی، پررو، گستاخ، بامزه و بی ١٣٠يک سياه 
  .خشونت آمد و نگاھم کرد

  ».مونيمما ھمين جا می«
  ».باشه رئيس«

ھا ھر بار که يکی از آن گوساله. يک گوسالۀ ديگر منتظرم بود. رفتم جلوش
توانم حمل کنم و ای است که میگوسالهزدم مطمئن بود که آخرين را بار می

  گفتممرتب به خودم می
  يکی ديگر

  فقط يکی ديگر
  دو بع

  .گور پدرش
ھا بينمشان، چشمکردند نمیھا فکر میوقتی که آن. آنھا منتظر بودند تا وا بدھم

رفتم که . خواستم پيروزی را به آنھا واگذار کنمنمی. ديدمو لبخندشان را می
. باکتير تاخت يک شمشيرباز قديمی و بیآخرين . يک گوسالۀ ديگر بر دارم

  .رفتم به طرف گوشت
  ».استراحت«: کار ادامه دادم تا يک نفر داد زددو ساعت به 
ای با قھوه و اين که آنھا نتوانسته بودند من يک استراحت ده دقيقه. پيروز بودم

شب بخار قھوه . پشت سر آنھا رفتم تا به گاری غذا رسيدم. را از پا در آورند
 نور زرد المپ و سيگار و کيک و ساندويچ را ھم زيردونات . را ديده بودم
  . ديده بودم

  ».آھای، با توام«
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  . ناممھم. ھانک بود
  »بله ھانک؟«
قبل از اين که زنگ تفريحتو شروع کنی بپر تو اين کاميونه و بذارش دم «

  ».١٨استبل شمارۀ 
ھمان کاميونی بود که تازه بار زده بوديم، ھمان که نصف بلوک طولش بود، 

  . آن طرف ساختمان ١٨و استبل 
ھای نرم چرمی صندلی. ن آن را باز کنم و رفتم داخل آنتصميم گرفتم کابي
ھائی بودند که تا آن وقت ديده بودم و اگر در ترين صندلیداشت که راحت

. من رانندۀ کاميون نبودم. بردکردم سريع خوابم میبرابرش مقاومت نمی
نگاھی به پائين انداختم ديدم نيم دوجين دستۀ دنده، ترمز، پدال و از اين 

ھا ھا و دسته دندهبا پدال. سويچ را چرخاندم و ماشين روشن شد. ھاستچيز
 ١٨ساختمان را طی کردم تا به استبل . اين قدر ور رفتم تا کاميون راه افتاد

رسيدم، در تمام اين مدت در فکر بودم که نکند من که برسم واگن ناھار رفته 
کاميون را پارک  .برايم تراژيک بود رفتن واگن، يک تراژدی واقعی. باشد

کردم، خاموشش کردم و يک دقيقه روی صندلی نشستم تا از نرمی چرم آن 
پله يا ھر چيز که قرار بود آنجا . بعد در را باز کردم و رفتم پائين. لذت ببرم

ھا با روپوش خونی و کاله فلزيم خوردم باشد را نديدم و مانند گلوله خورده
رست وقتی از جايم بلند شدم ديدم که د. اصال حس نکردم. چيزيم نشد. زمين

آنھا را ديدم که . واگن ناھار از در خارج شد و به سمت پائين خيابان رفت
  .زنندگرداند و سيگارشان را آتش میخندان از سمت بارانداز برمی

به . ھايم را در آوردم، روپوشم را در آوردم، کاله فلزيم را در آوردمچکمه
روپوش و کاله را روی پيشخوان . رفتم طرف آلونک دم ورودی حياط

  :يک پيرمرد به من نگاه کرد. انداختم
  »کنی؟چی؟ داری اين کار خوبو ول می«
بھشون بگو چک دو ساعت کارمو پست کنن يا اين که بگو اصال بکنن تو «

  ».من تخمم ھم نيست. کونشون
جو و يک آب وارد شدم بار مکزيکی در آن طرف خيابان به يک. رفتم بيرون

 مدرسۀ آمريکائی باز قانون. نوشيدم و بعد سوار اتوبوس شدم و رفتم خانه
  .شکستم داد
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۶  
  

ای بسر بسته بود و زن ديگری شب بعد از آن در يک بار بين زنی که پارچه
نور، ناقص، بی. مثل بقيۀ بارھا .ای بسر نبسته بود، نشسته بودکه پارچه

شد داد که نمینه چنان بوئی میو توالت مردا ناجور، خشن، کثيف، فقير
-شد شاشيد و استفراغ کرد، سرت را بايد بر میفقط می. نشست و در آن ريد

خواستی يک شب ديگر ھم گشتی و از شکمت میگرداندی و دنبال نور می
  . طاقت بياورد

ای نوشيدم و برای زنی که پارچهشد که آنجا نشسته بودم و میسه ساعتی می
قيمت، ھای گرانکفش: ريختش بد نبود. خريدمد، مشروب میبر سر نبسته بو

ترکيد، اما در نگاه ساقی خوشگل، کپلی خوشگل که از فرط گندگی داشت می
  .ترين کپل بودمن سکسی

  .دو تای ديگر. يک مشروب ديگر خريدم
  ».پول شدمتموم شد، بی«: گفتم

  »کنی؟شوخی می«
  ».نه«
  »جائی برای زندگی کردن داری؟«
  ».جارۀ دو روز ديگه را ھم دادما«
  »کنی؟کار می«
  ».نه«
  »پس چی؟«
  ».ھيچی«
  »منظورم اينه که مخارجتو از کجا مياری؟«
پسر خوبی داشتم که دو بار به . مدتی کارگزار يک کلوب سوارکاری بودم«

. برد بيرون گرفتنشاين خاطر که داشت يک باطری را از خروجی می
کس بازی کردم، قمار کردم و حتی در يک يه مدت ب. کارشو از دست داد

موندم که کشی کار کردم، معموال تمام شب را بيدار میکارخونۀ جوجه
، و يک روز کار سختی بود. ھای اون ورا حفظ کنمھا را از شر سگجوجه

ھا را آتش زد به انداختم اونجا که نصف جوجه سھوا يه سيگار روشن رو
ه مدت برای استخراج طال رفتم شمال ي. اضافۀ ھمۀ جوجه خروسای خوبم

کاليفرنيا، تو اسکله کار دباغی کردم، سعی کردم تو بازار کار کنم، کار 
  ».ورشکسته شدم. فروشندگی شورت، ھيچکدام از اين کارا نگرفت
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  ».مشروبتو بنداز باال و با من بيا«: گفت
. ونمشروبم را خوردم و پشت سرش رفتم بير. ش، خوب بود»با من بيا«اين 

  .ليکور فروشی ايستاديمين که جلوی يک مغازۀ راه رفتيم تا ا
  ».ساکت باش، بذار من حرف بزنم«: به من گفت

خردل مقداری سالمی برداشت، تخم مرغ، نان، بيکن، آبجو، . رفتيم تو مغازه
ھای ديگر با تند، ترشی، دو تا نيم بطر ويسکی اعال، مسکن و خرت و پرت

  .سيگار و سيگار برگ
  ».بذار به حساب ويلی ھانسن«: فروشنده گفت به

ھا از مغازه بيرون زديم و او از باجۀ گوشۀ خيابان به تاکسی تلفن زد با جنس
  . و تاکسی زود پيدايش شد و رفتيم روی صندلی عقب نشستيم

  »ويلی ھانسن کيه؟«: پرسيدم
  ».خيالبی«: گفت

بعد نشست روی . چالھا را بگذاريم در يخدر خانه به من کمک کرد تا جنس
ھای خوشگلش را روی ھم انداخت، قوزک پايش را ماليد و آن کاناپه و ساق

. ھای پاشنه بلند خوشگلشکرد، کفشھايش نگاه میرا چرخاند، به کفش
ھا را باز کردم و ايستادم و دو تا مشروب قوی درست باندرول يکی از نيمی

  .دوباره پادشاه بودم. کردم
  »اسمت چيه؟«: اب وسط کار ايستادم و پرسيدمآن شب توی رختخو

  »چی باشه؟ مکنه که اسم کوفتيچه فرقی می«
  .خنديدم و به کارم ادامه دادم

که زياد ھم نبودند را ريختم ھايم نه تمام شد و من ھمۀ جنسپرداختی اجاره خا
توی چمدان مقوائيم و نيم ساعت بعد از پشت يک مغازۀ پالتو پوست فروشی 

يک خانۀ دو طبقۀ قديمی . ھای فرسوده گذشتيمفرشھرو با سنگاز يک را
  . آنجا بود

  :زنگ خانه را زد و به من گفت) اسم زن بود که باالخره به من گفت(پپر 
وقتی صدای باز شدن در آمد، در را باز . نذار ببيندت. پشت سر من وايسا«
  ».ذارم و تو پشت سرم بيا تومی

-ای بود که پشت در را نشان میکه در آنجا آينهويلی ھانسن به وسط راه پله 
  . گرفت که در را باز کند يا نهکرد و تصميم میداد؛ نگاه می

صدای باز شدن در آمد و من پشت سر پپر رفتم . تصميم گرفت که خانه باشد
  .ھا گذاشتمچمدانم را پائين پلهتو و 

  »!ت خيلی خوشحالماز ديدن! عزيزم«. ھا که رسيد ويلی را ديدبه باالی پله
  .دستش را دور او پيچيد و بوسيدش. ويلی پير بود و فقط يک دست داشت

  .بعد من را ديد
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  »اين کيه؟«
  ».اسمش کيده. خوام با دوستم آشنا بشیويلی جون، می«

  »!سالم«: گفتم
  .جوابم را نداد

  »ھا شباھتی نداره؟کيد؟ به بچه«
  ».کردهبه اين اسم بکس بازی می. کيد النی«

  ».کيد النکلود«: گفتم
پشت ميز . رفتيم به آشپزخانه و ويلی بطری را جلو کشيد و برايمان ريخت

  .نشستيم
اين دخترا کلی . ھا خوشت مياد؟ دخترا اينو دوختناز پرده«: از من پرسيد

  ».ھنر دارن
  ».ھا خوشگلنپرده«: به او گفتم

فکر . نم تکون بدمتوانگشتامو به سختی می. دستم گرفته و حسابی سفت شده«
کنن دارم شوخی دخترا فکر می. چمه تونن بفھمندکترا نمی. ميرمرم میکنم دا
  ».خندناونا بھم می. کنممی

  ».کنممن حرفاتو باور می«: به او گفتم
  . دو تا مشروب ديگر ھم خورديم

ای، آدم با به نظر مياد که سرد و گرم چشيده. ازت خوشم مياد«: ويلی گفت
  ».اما تو کالس داری. کالسنخيليا بی. ستیکالسی ھ

  ».اماما دنيا ديده. دونمچيزی از کالس نمی«: گفتم
- ويلی يک کاله قايق. ھم خورديم و رفتيم به پذيرائی چند تا مشروب ديگر

. سواری گذاشت و پشت ارگ نشست و با يک دست شروع کرد به ارگ زدن
  . ارگ پر سر و صدائی بود

ھای ربع دالری، پنجاه سنتی، ده سنتی و ھمه از سکهروی زمين فرش بود 
نوشيديم و به ارگ نشسته بوديم و می. ھيچ چيز نپرسيدم. جور پول خورد

  . وقتی نواختن ارگ را تمام کرد به آرامی تشويقش کردم. داديمگوش می
بايد ! پليس: يک شب ھمۀ دخترا اينجا بودن، بعد يکی داد زد«: به من گفت
. دويدنديدی که بعضيشون لخت و بعضی با شورت و کرست میدبودی و می

ھمينجا نشسته . خيلی با مزه بود. شون دويدن بيرون و تو گاراژ قايم شدندھمه
  ».خيلی بامزه بود. اونا يکی يکی از گاراژ برگشتنبودم و 
  »کی بود که داد زد پليس؟«: پرسيدم
  ».من بودم«: گفت
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وقتی . ا در آورد و رفت توی رختخواببعد رفت به اتاق خواب، لباسش ر
ھا را از زمين جمع کنم پپر به اتاق خوابش رفت و او را بوسيد و رفتم سکه

  .با او حرف زد
  .رفتم پائين و چمدانم را آوردم باال. ھاکرد به پائين پله وقتی برگشت اشاره

  

٧  
  

- ت میگذاشھا کاله قايقرانی، آن کاله کاپيتان را، سر میھر وقت که صبح
کرد ايستاد و کالھش را صاف میجلو آينه می. ستسواریفھميديم روز قايق

  :گفتدويد و به ما میو يکی از دخترھا می
  »!سواریريم قايقويلی کالھشو سرش کرده، امروز می«

-افتاديم و میآمد بيرون و ما دنبالش راه میاو کاله به سر می. مثل اولين بار
  . گاراژرفتيم طبقۀ پائين به 

  . با کابين پشتنه داشت يک ماشين کھ
ی، تو بغل ھم نشستند دو يا سه تا از دختران رفتند روی صندلی جلو کنار ويل

و  پشت کابينھای و پپر و من روی صندلی طوری جا شدند و باالخره يک
مواظب . سواریاو فقط روزائی که خمار يا مست نيست ميره قايق«: پپر گفت

  ».ذاره کسی ديگه ھم مشروب بخورهمزاده نمیباش که اين حرو
  ».من به يه مشروب احتياج دارم. تف«

يک نيمی از کيفش بيرون آورد، درش را . ».مون احتياج داريمھمه«: گفت
  .بطری را داد به من. باز کرد

ای که چشاش حاال صبر کن تا از آينۀ عقب ما را نگاه کنه و درست لحظه«
  ».بزنبرگشتن رو جاده يه قلپ 

. تا رسيديم سن پدرو، بطری خالی شد. بعد نوبت پپر بود. شد. امتحان کردم
پپر يک آدامس در آورد و من يک سيگار برگ روشن کردم و از کابين پياده 

  . شديم
داد که اگر دو تا موتور داشت و ويلی به من نشان می. قايق زيبائی بود

بدون اين که گوش بدھم . ممشکلی پيش آمد چطور موتور کمکی را راه بينداز
گفت در اين حد که مثال اگر الزم شد يک چيزی می. دادمسرم را تکان می

  . چطور طناب را بکشم تا موتور روشن شود
طرز لنگر انداختن و باز کردن را ھم به من نشان داد اما من فقط به يک 

ن بر سر کردم، بعد لنگر را باز کرديم و او کاله کاپيتامشروب ديگر فکر می
  . کرد و دختران دورش بودندوسط کابين ايستاده بود و قايق را ھدايت می
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  ».ويلی، بذار من قايقو ببرم«
اسمی . اسم خود را بر قايق گذاشته بود ويلھان. خواستم قايق را ببرممن نمی
  .توانست اسم قايق را بگذارد کس شناورمی. وحشتناک

. نجا مشروب پيدا کرديم، مشروب مفصلپشت سر پپر رفتم به کابين پائين و آ
ھا شنيدم که موتور را خاموش کرد و از پله. ھمانجا مانديم به مشروب خوردن

  . پائين آمد
  ».گرديمبر می«: گفت

  »چرا؟«
اونجا سيخ نشسته . ترسم خودشو پرت کنه تو آبمی. کنی دوباره افسرده شده«

  ».خودشو بندازه تو آب ترسممی. شنا ھم بلد نيس. کنهوشو نگاه میو جل
  .)کنی ھمان زنی بود که يک کھنه بسته بود به سرش(
من ھنوز اونقد قوی ھستم که . مش بيرونکشمی. درش ميارم. پرهبذار ب«

  ».بتوانم بکشمش از آب بيرون، نگران نباش
  ».خوردينتازه شما داشتين مشروب ھم می. گرديمبر می. نه«

  .م و يک سيگار برگ روشن کردممن يک کم مشروب ريخت. رفت باال
  

٨  
  

-رود و زود برمیوقتی موتور را خاموش کرديم، ويلی آمد پائين و گفت می
ھمۀ . شد که بر نگشته بودسه روز و سه شب می. زود بر نگشت. گردد

  . پاھايش را گذاشت روی گاز و رفت. دخترھا را آنجا گذاشت و رفت
  ».سديوونه«: ز دخترھا گفتيکی ا
  ».آره«: گر گفتيکی دي

چھار دختر آنجا . پس ھمانجا منتظر ويلی مانديم. کلی غذا و ليکور داشتيم
ای خورديم فايدهآن پائين سرد بود و نه ھر چقدر مشروب می. بودند با پپر

برای گرم شدن فقط يک . انداختيم روی خودمانداشت و نه ھر چند تا پتو می
  .کردنددخترھا شوخی می. راه داشتيم

  ».نفر بعدی منم«: ھا داد زدی از آنيک
  ».فکر کنم ھمۀ آبم اومد«: يکی ديگر گفت

  »گی ھمۀ آبت اومده، من چی بگم؟اگه تو می«: گفتم
  . توانستم بيشتر بکنمآخر سر ديگر نمی. زدند زير خنده

. رفتيم پائين که تاس بازی کنيم. ھای سبزم را با خود دارميادم آمد که تاس
آنھا بازی بلد نبودند و در خالل بازی . دند و کلی پول داشتنددخترھا مست بو
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دادم و ھمينطور در طول بازی بعضی مقررات را برايشان توضيح می
  . کردم که با شرايط جور در بيايدعوض می

  .وقتی ويلی برگشت ھمۀ ما مست بوديم و در حال تاس بازی
  ».دم به کسیمار کردن نمیمن توی اين قايق اجازۀ ق«: ھا داد زداز باالی پله

ھا، دستانش را دور او حلقه کرد و زبان درازش را داخل کنی رفت باالی پله
ھا پائين آمد، بخند از پلهبا ل. دھان او کرد و چيزش را گرفت توی دست

را او از يک اپ. ريخت، برای ھمه، و ھمانجا نشستيم به بگو بخند مشروب
قول دادم . مپراتوری سانفرانسيسکوا نوشت؛صحبت کرد که برای ارگ می

. که متن موزيک را بنويسم و ھمان شب ھمگی مست و شاد به شھر برگشتيم
او شبی . ھمان سفر اولمون بود سواری المثنایمان برای قايقبعدی سفرھای

او خواھری داشت . خانمان شديم، من و ھمۀ دخترھامرد و ھمۀ ما دوباره بی
را گرفت و من در يک کارخانۀ بيسکويت سگ ھايش پولکه تا شاھی آخر 

  .کار گرفتم
  

٩  
  

کنم و انباردار جائی ھستم که لوازم ندگی میجائی در خيابان کينگزلی ز
  .فروشدپروژکتور می

نوشيدم و اکثرا يادم ھر شب يک عالمه آبجو می. انصافا اوقات خوشی داشتم
حرير کھنۀ دست يک ماشين تحرير خريدم، يک ماشين ت. رفت غذا بخورممی

. ده سال بود که چيزی ننوشته بودم. کرددوم و قراضه که کليدھايش گير می
. دانستم چه کارشان کنمدستم ماند که نمی یتمام روخيلی سريع کلی کار نيمه

ھمۀ آنھا را گذاشتم در يک پاکت و پست کردم برای يک مجلۀ جديد که در 
نکرده بودم که کسی اين  حساب. شدک در تکزاس منتشر میيک شھر کوچ

شعرھا را قبول کند اما فکر کرده بودم که دست کم کسی را از خشم ديوانه 
  .وقتم ھدر نرفته بودکند که در اين صورت 

آنھا نوشته بودند که . ھای باال بلندام را گرفتم، دو تا جواب، نامهجواب نامه
-نامه. بودند که خدايم نوشته. آورندته بودند که کارھايم حيرتنابغه ھستم، نوش

. ھا را بارھا و بارھا خواندم، مست کردم و يک جواب طوالنی نوشتم
از . نوشتمھر شب چند تا شعر و نامه می. شعرھای بيشتری فرستادم

  .مزخرفات پر بودم
خانم اديتور که خودش ھم به نوعی نويسنده بود، شروع کرد به عکس 

ھا ھر روز بيشتر نامه. بد نبودش؛ اصال فرستادن و بدک ھم نبود قيافه
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دستيارش که مرد . خواھد با او ازدواج کندنوشت کسی نمی. شدندشخصی می
اما او . که حاضر است برای نصف ارثش با او ازدواج کند گفته جوانی است

. دار استکنند که پولنوشت که پولی در بساط ندارد فقط مردم فکر می
ھيچ «نوشت مرتب می. روانی بستری شددستيارش بعدھا در يک بيمارستان 

شعرھايت در شمارۀ آيندۀ مجله چاپ «و » .خواھد با من ازدواج کندکس نمی
و ھيچ کس حاضر نيست با من . خواھند شد، يک شماره ويژۀ چيناسکی

دانی من يک نقص دارم، روی گردنم، نقص می. ازدواج کند، ھيچکس
  ».ھيچ وقت ازدواج نخواھم کرد. مادرزاد

من با تو ! بھش فکر نکن«: ک شب که خيلی مست بودم برايش نوشتمي
من ھم در عوض چندان . نقص گردنت را ھم فراموش کن. کنمازدواج می
. خوريمتو با گردنت و من ھم با صورت آش و الشم به ھم می. حشری نيستم

  »!زنيمبا ھم در خيابان قدم میدو تائی توانم تصور کنم که می
کردم و ھمه چيز را فراموش و يک قوطی آبجو ديگر نوشيدم و نامه را پست 
  . رفتم و خوابيدم

پرسد چی بيند میھر کس من را می! چقدر خوشحالم! آه«: جواب نامه رسيد
  »!چی شده؟ آه ھنری، چقدر خوشحالم. ت کامال شکفته شدهشده نيکی؟ قيافه

ترسيدم . بودندريخت بی ھائی کهعکس. کرده بودچند عکس ھم ضميمۀ نامه 
ھا نگاه کردم و به عکس. رفتم بيرون و يک نيم بطر ويسکی خريدم. ھااز آن

  :روی فرش نشستم. ويسکی خوردم
. گمکنم؟ خوب خودم میمن دارم چه کار می! خدای بزرگ يا عيسی مسيح«
بدبختيه اما خوب ! خوام بقيۀ عمرم را وقف خوشحالی اين زن بيچاره بکنممی

  »و چه کاری بھتر از اين که کسی ديگه را خوشحال کنم؟ منم کله شقم،
  .از روی فرش بلند شدم. چندان به قسمت آخر حرفم مطمئن نبودم

مست بودم و منتظر اتوبوسی . يک ھفته بعد در ايستگاه اتوبوس منتظر بودم
  .که از تکزاس برسد

افرھا مس. با بلندگو خبر رسيدن اتوبوس را دادند و من برای مرگ آماده شدم
ھا او را پيدا کردم تا از روی عکسشوند و من سعی میرا ديدم که پياده می

ھای ھای خوشگل، گامسالۀ بولوند را ديدم با ساق ٢٣بعد يک جوان . کنم
شد گفت سرحال با گردنی که ای معصوم و پرغرور، و میمحکم و چھره

  . ساله بودم ٣۵آن وقت . چندان ھم بد نبود
  .به طرفش رفتم

  »نيکی ھستين؟«
  ».بله«
  ».چمدانت را بده من. من چيناسکی ھستم«



 22

  .به محوطۀ پارکينگ رفتيم
فقط . انتظار لعنتی چقد بده. سه ساعت منتظرت بودم، دستپاچه و عصبی«
  ».تونستم بشينم تو بار و چند گيالس بزنممی

  .دستش را گذاشت روی کاپوت ماشين
  »!رسيدی حرومزاده ھمين االن. موتور ھنوز داغه«

  .خنديدم
  ».حق با شماست«

به زودی در وگاس ازدواج . ام شديم و آن را روشن کردمسوار ماشين قراضه
  .کرديم و ھمۀ پولم خرج اين کار شد و خرج سفر بازگشت به تکزاس

  .ام سی و پنج سنت بودبا او سوار اتوبوس شدم در حالی که ھمۀ دارائی
  ».ردم خوشحال بشهمطمئن نيستم که بابا از کاری که ک«

، به کن من را کمک! عيسی مسيح! خدای بزرگ«: شروع کردم به دعا کردن
  ».من توان بده، کمکم کن تا شجاع باشم
ساعت دو و نيم صبح بود که . تابی کردسراسر راه را پيچ و تاب خورد و بی

اين ولگرد کيه با خودت «: شديم شنيدم که راننده گفتو وقتی پياده می رسيديم
  »آوردی نيکی؟

اين راننده اتوبوسه چی گفت؟ داشت بھت «: کنار خيابان ايستاده بوديم که گفتم
کردم اين را در حالی که با سی و پنج سنت جيبم بازی می» گفت؟چی می
  . پرسيدم

  ».با من بيا. چيزی نگفت«
  . ھای مرکز شھر باال رفتھای يکی از ساختماناو از پله

  »ری؟کدوم جھنمی می! آھای«
باالی در را نگاه کردم ديدم بر روی يک . کليد را انداخت و در را باز کرد

  .شھرداری: سنگ حک شده
  .داخل شد

  ».خوام نگاه کنم ببين نامه دارممی«
  . داخل دفتر شد و روی ميز را نگاه کرد

  ».ھامو دزديدهبندم که اون مادر قحبه نامهشرط می. نامه ندارم! لعنتی«
  »حبه؟ کدومشون عزيزم؟کدوم مادر ق«
  »!من بيابا ! ببين. من يه دشمن دارم«

يک سنجاق سر به من . از سالن خارج شديم و او جلوی در يک راھرو ايستاد
  .داد
  »تونی اين قفل را باز کنی؟ببين می«

  :تيتر را ديدم. سعی کردم باز کنم
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ی نويسندۀ مشھور و فاحشۀ توبه کرده در حال شکستن قفل دفتر شھردار«
  ».ديده شد

  . نتوانستم قفل را باز کنم
به سمت منزلش رفتيم و پريديم توی تخت و کاری که در اتوبوس شروع کرده 

  . بوديم را ادامه داديم
ما . زنگ در به صدا در آمد صبح ٩دو روزی آنجا بودم که يک روز ساعت 

  .توی تخت بوديم
  »چه مرگشه؟«: پرسيدم
  ».برو باز کن«: گفت

ھر از گاھی . يک کوتوله پشت در بود. تم تنم و به سمت در رفتملباسی انداخ
يک کاله کوچک رانندگی . يک بيماری داشت. افتادھمۀ تنش به لرزه می

  .سرش بود
  »آقای چيناسکی؟«
  »بله؟«
  ».آقای دير از من خواسته که شھرو نشونتون بدم«
  ».يک دقيقه صبر کنيد«

گه آقای دير خواسته که شھرو یعزيزم يک کوتوله اينجاست که م«. برگشتم
  ».جنبهش میيک کوتوله که ھمه. نشونم بده

  ».پدرمه. خوب باھاش برو«
  »کی؟ اين کوتوله؟«
  ».آقای دير. نه«

  . جوراب و کفشم را پوشيدم و رفتم توی پاگرد
  ».بريم. خيلی خب رفيق«: گفتم

  
  . او ھمه جای شھر و خارج از شھر من را گرداند

و من ھر » .اينجا مال آقای ديره«: گفتکرد و میئی اشاره میکوتوله به جاھا
  .کردمداد، نگاه میبار که جائی را نشانم می

  . ھيچ حرفی نزدم
-او می. ھا آقای ديرهھا، صاحب ھمۀ اين مزرعهھمۀ اين مزرعه«: او گفت

  ».کنهشون تقسيم میذاره که بر زميناش کار کنند و بعد عادالنه زمينا را بين
  .بعد اشاره کرد. وتوله راند تا يک جنگل سرسبزک
  »بينی؟درياچه را می«
  ».بله«
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بينيد که داره اونجا راه بوقلمونو می. ھفت تا درياچۀ پر از ماھی ھستند«
  »ميره؟

  ».بله«
آقای دير ھمۀ اينجا را به يک باشگاه شکار و ماھيگيری . بوقلمون وحشيه«

تونن برا ش ھر وقت دوست داشته باشند میالبته آقای دير و دوستا. اجاره داده
  »اھل شکار ھستی يا ماھيگيری؟. شکار برن اونجا

  ».به وقتش حسابی شکارامو کردم«: گفتم
  .به راندن ادامه داد

  ».رفتآقای دير اينجا مدرسه می«
  »آره؟«
االن اونجا را خريده و مثل يک . بله، درست تو ھمون ساختمون آجری«

  ».کنهمحافظت میيادگار تاريخی ازش 
  »!عجب«

  .من را برگرداند
  ».متشکرم«: گفتم

  ».خواين فردا صبح بازم بيام؟ خيلی جاھای ديدنی موندهمی«
  ».ھمينقد کافی بود. نه، متشکرم«

  ...دوباره پادشاه بودم. داخل خانه شدم
  

را از دست دادم،  جای اين که بگويم چطور ھمه چيزبرای حسن ختام به 
ق کراوات سنجا ه زير سر يک ترک فرھيخته بود کهکنم کخالصه می
رنگ اما حنای ترک ھم بی. در برابرش ھيچ شانسی نداشتم. زدزرشکی می

شد و آخرين خبری که از نيکی دارم اين که در آالسکا با يک اسکيمو ازدواج 
نويسد و حقيقتا برايم يک عکس از عشقش فرستاد و نوشت که ھنوز می. کرد

  ».اعتبارهسفت بچسبش عزيزم که دنيا بی«: رايش نوشتمب. خوشبخت است
  .گويند اين طور بودو ھمانطور که می
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