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 چارلز بوکفسکی
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 نویسنده
 ت. آنجلسی اسلس نویسداستانو  شاعر( 1۹۹۴مارس  ۹ درگذشت -1۹۲۰آگوست  1۶زاده ) 1هاینریش کارل بوکوفسکی

کرد. او اغلب به عنوان میآنجلس است که در آن زندگی های بوکوفسکی به شدت تحت تأثیر فضای شهر لسنوشته

او  شود و سبکی تأثیرگذارِ معاصر نام برده مینویسنده

است. بوکوفسکی، هزاران بارها مورد تقلید قرار گرفته

رمان و بیش از پنجاه کتاب  ۶ ،شعر، صدها داستان کوتاه

 ت.اس نوشته و به چاپ رسانده

ع ی نامشروبوکفسکی مدعی است که حاصل یک رابطه

دهد که والدین او نشان می «آندرناخ»اما بایگانی است، 

 بعد از. اندراستی یک ماه قبل از تولد او ازدواج کردهبه

 ، خانوادهجنگ جهانی اولفروپاشی اقتصاد آلمان در پی 

نام  ظزدند و تلفصدا می« هِنری»رفتند. در زبان امریکایی، والدین بوکوفسکی او را به اسم « بالتیمور»به  1۹۲۳در سال 

آنجلس انداز پول، خانواده به حومه لستغییر دادند. بعد از پس Buk-cow-ski به  Buk-ov-ski شان را ازخانوادگی

کردند. در دوران کودکی بوکوفسکی، پدرش اغلب بیکار بود، و به رفتند، جایی که خانواده پدری بوکوفسکی زندگی می

در  آنجلس، بوکوفسکی دو سالالتحصیل شدن از دبیرستان لسز فارغا بعد. بود رفتار بد و دهن بد بوکوفسکیعقیده 

 د. نگاری و ادبیات را گذرانهای هنر، روزنامهآنجلس بود و دورهدانشگاه شهر لس

 به چاپ رسید. دو سال «داستان»بوکوفسکی در مجله « عواقب یک یادداشت بلندِ مردود»سالگی، داستان کوتاه  ۲۴در 

کرد اما مدتی را در آنجلس زندگی میمنتشر شد. در طول این مدت او در لس« تشکر از کاسلدان ۲۰»بعد، داستان کوتاه 

بوکوفسکی  1۹۵۰کرد. در اوایل دهه های ارزان اقامت میکرد و در اتاقایاالت متحده سرگردان بود، کارهای موقتی می
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. دکنشود اما بعد از دو سال و نیم آن را رها میمیرسان مشغول به کار آنجلس به شغل پستچی و نامهدر اداره پست لس

شود. وی پس از ترک بیمارستان، شروع به نوشتن شعر کرد. در او به خاطر زخم معده تقریباً وخیم بستری می 1۹۵۵در 

که  اصرار داشت «فیری»از هم جدا شدند.  1۹۵۹ازدواج کرد، اما آنها در سال « باربارا فیری»با شاعر و نویسنده  1۹۵۷

گفت که چیره دستی بوکوفسکی در جدایی آنها هیچ ارتباطی با ادبیات ندارد، اگرچه او اغلب به صورت مشکوک می

 د.خواری را از سر گرفت و به نوشتن شعر ادامه داشاعری است. در پی این جدایی، بوکوفسکی دوباره شراب

 لوییسمارینا »، یک دختر، به نام 1۹۶۴کرد. در کار میآنجلس برگشت، جایی که ده سال قبل در آن او به اداره پست لس

 د.ردنکردند ولی هرگز ازدواج نکو بوکوفسکی با هم زندگی می «اسمیت»دنیا آمد. به« فرانس اسمیت»، از او و «بوکوفسکی

و داشتن حقوق « جان مارتین»و ناشر آن  Black Sparrow Press ، بعد از بستن قرار داد با انتشارات1۹۶۹در 

 ۴۹ای تمام وقت پرداخت. او دالر، بوکوفسکی کارش در اداره پست را رها کرد و به نوشتن حرفه 1۰۰العمرِ ماهیانه امماد

من دو تا انتخاب دارم... در اداره پست بمونم و احمق » است:ای در آن زمان شرح دادهطور که در نامههمان. سالش بود

کمتر از  «ام و گرسنه باشم. من تصمیم گرفتم که گرسنه باشم.کنم که نویسندهبشم... یا بیرون از اینجا باشم و وانمود 

را که « لیندا لی بِیلی»، بوکوفسکی 1۹۷۶را تمام کرد. در « پستخانه»یک ماه بعد از ترک اداره پست، اولین رمانش به نام 

اج کردند. لیندا لی بِیلی ازدو 1۹۸۵در سال  «یلیبِ»بود مالقات کرد. بوکوفسکی و  health-food صاحب یک رستوران

 ت.اسبوکوفسکی نام برده شده هالیوودو  زنانهای با نام سارا در رمان

سالگی، اندکی بعد از تمام کردن آخرین رمانش  ۷۳کالیفرنیا در سن « سن پدروی»در  1۹۹۴مارس  ۹بوکوفسکی در 

بودایی انجام شد. بر روی سنگ قبر او این ی راهبان ، از بیماری سرطان خون درگذشت . مراسم تدفین او بوسیلهتفاله

منظور از سنگ نوشته قبر شوهرش « لیندا لی بوکوفسکی»به قول  .تالش نکنید() «Don't Try» شودعبارت خوانده می

همه آن چیزی که انجام کردن صرف کنید، آنگاه تان را برای تالشاگه شما تمام وقت»چیزی شبیه به این گفته است: 

 «.دردن بوده. پس تالش نکنید. فقط انجامش بدیکدادید تالش

یک کارگردان آمریکایی  1۹۷۳های ادبی با فیلم و سینما نیز تماس پیدا کرد. در سال چارلز بوکوفسکی در خالل فعالیت

ساز، فیلم ،«باربت شرودر»پس از آشنایی با  1۹۷۹او ساخت. در سال  بارهفیلم مستندی در «تیلور هکفورد»به نام 

فرانسوی سینما، دست به نوشتن سناریویی برای فیلمی سینمایی به کارگردانی وی زد. محصول این  هنرپیشهگردان و کار

 1۹۸1در سال  .به پایان رسید 1۹۸۷بود که ساخت آن به دالیل مالی به درازا کشید و در سال ( Barfly)همکاری فیلم 

مارکو »های کوتاه بوکوفسکی به کارگردانی داستان اساسرب( Tales of Ordinary Madness)فیلم ایتالیایی 
( Charles-Bukowskis-Tape) به نام ساعتهنیز فیلم مستند چهار  1۹۸۷در سال  «باربت شرودر. »ساخته شد«فرری

از کارگردان بلژیکی ( Crazy Love)در همان سال فیلمی به نام . های کوتاه با بوکوفسکی بودمصاحبهساخت که شامل 

های کوتاه بوکوفسکی ساخته شده بود به نمایش درآمد. پس از مرگ بوکوفسکی، داستان پایهکه بر  «دومینیک درودر»

را کارگردانی کرد. در سال ( Bukowski: Born Into This) آمریکایی فیلم مستند «جان داالگان» ۲۰۰۴در سال 

 رویهمان نام وژی بر اساس رمانی از بوکوفسکی به کارگردان نر «بنت همر» ساخته( Factotum) فیلم سینمایی ۲۰۰۵

 .سینماها رفت پرده
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 :استاز بوکوفسکی، شش رمان به چاپ رسیده

 -موسیقی آب گرم -(1۹۸۲)ساندویچ ژامبون با نان چاودار  -(1۹۷۸)ها زن -(1۹۷۵)هزارپیشه  -(1۹۷1)پُستخانه 

 (1۹۹۴) پسندعامه -(1۹۸۹)هالیوود 

 مترجم
نها یابیم! چرا؟! تنامه وی در اینترنت نمیهای خاص ترجمه کرده، هیچ نشانی از زندگیکتاب با سبکمترجمی که کلی 

 موارد زیر اشاره شده است.

ترجمه او از رمان د. کنزبان را به فارسی ترجمه میاست که آثار ادبی انگلیسی یمترجم( تهران 1۳۵۴) پیمان خاکسار

 رد.رتبه اول را به دست آو 1۳۹1در سال « تجربه»در نظرسنجی منتقدان و نویسندگان  اتحادیه ابلهان

ای از اشعار چارلز بوکوفسکی بود که با عنوان اولین ترجمه خاکسار برگزیده

منتشر شد. خاکسار  1۳۸۷سال  «سوختن در آب، غرق شدن در آتش»

گفته است به صورت اتفاقی مترجم شده و کارش را با ترجمه شعر شروع 

باشگاه »اولین رمانی که خاکسار به فارسی ترجمه کرد . کرده است

منتشر شد.  1۳۹۰های او در سال بود که دیرتر از بقیه ترجمه« زنیمشت

های ز نویسندها»گفته است: « تجربه»وگو با مجله ادبی هنری او در گفت

ای که در کارش جنون باشد آید. من از نویسندهنویس خوشم نمیپیچیده

 «.آیدخوشم می

 1۳۸۷، نشر چشمه، چارلز بوکفسکیسوختن در آب، غرق شدن در آتش،  -

  1۳۸۸، نشر جشمه، چارلز بوکوفسکی، پسندعامه -

  1۳۸۹، نشر چشمه، چارلز بوکفسکی، هالیوود -

  1۳۸۹، نشر جشمه، یلیپ راثف، یکی مثل همه -

  1۳۹۰، نشر چشمه، چاک پاالنیک، زنیاشگاه مشتب -

  1۳۹1، نشر چشمه، فلن اوبراین، سومین پلیس -

  1۳۹1، نشر چشمه دیوید سداریس، زنمباالخره یه روزی قشنگ حرف می -

  1۳۹1، نشر چشمه دیوید سداریس، !مادربزرگت را از اینجا ببر -

  1۳۹1نگار، ، نشر بهتولجان کندی، اتحادیه ابلهان -

  1۳۹1نگار، ، نشر بهپاتریک دوویت، برادران سیسترز -
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  1۳۹۲، نشر زاوش، ویکتور پلوین، اومون را -

  1۳۹۳، نشر چشمه، کیبپاتریک مک، شاگرد قصاب -

  1۳۹۳، نشر چشمه، دنیس جانسون، پسر عیسی -

  1۳۹۴، نشر چشمه، استیو تولتز، جزء از کُل -

 1۳۹۴، ، نشر چشمه، چاپ سومهیوبرت سلبی جونیور، ی برف خاموشترانه -

 کتاب
 ابتدا توضیحات مترجم در مورد رمان را بخوانیم:

شوند. همچنین شود که معموال روی کاغذ کاهی چاپ میارزشی گفته میپالپ به مجالت بی است. 1نام اصلی کتاب پالپ»

های مبتذل است )فیلم کوئنتین تارانتینو( داستان ۲به معنای ابتذال یا بازاری هم هست. مثال ترجمه درست پالپ فیکشن

 «پسندش کرده.های عامهکه سلیقه ایرانی داستان

کتاب عجیبی است. در چندین صفحه ه است. صفحه چاپ شد 1۹۶کتاب در 

فهمید، مبتذل بودن کتاب است. البته این ابتذال اول تنها چیزی که از کتاب می

گردد. به نحوه تفکر شخصیت اصلی داستان و مکالمات زشت او با دیگران برمی

در متن با کلماتی چون؛ گوز خیس، انگشت وسط، ماتحت، گوساله نفهم، 

ل، گه و... مواجه خواهید شد. پس اگر با این نوع زبان و گفتار مادرقحبه، اُزگَ

کتاب  ندناعالوه بر این ممکن است با خوکنم. مشکل دارید، کتاب را توصیه نمی

کند. گراست و شما را دچار حس منفی و بدبینی میفکر کنید که کامال منفی

ذال ده ابته نویسناولین جایی هم کگوید. اما درواقع نویسنده دارد واقعیت را می

 کتاب است: 1۳کند صفحه معرفی می داررا به شکلی خنده

آمده. اولین چیزی که گیج شدم و زل زدم به پاهاش. همیشه از پا خوشم می»

زدم که بیایم موقع تولد توجهم را جلب کرد پا بود. ولی آن موقع داشتم زور می

 «زنم.در جهت مخالف زور میبیرون. از اون به بعد هم با این شانس نکتبم دارم 

ه تمام ای کای چیره دست روبرو هستیم. نویسندهاما بعد از مطالعه چند صفحه از کتاب متوجه خواهیم شد که با نویسنده

د. آنجلس را به صورتی طنزآمیز به تصویر بکشهنر خود را بکار گرفته است تا زندگی شخصی یک کارآگاه خصوصی در لس
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ای دارد. اوج داستان هم مطمئنا در پایان داستان اتفاق العادهن کشش فوقتوانید زیاد از خود دور کنید. چوکتاب را نمی

 خواهد افتاد. من که حسابی شکه شدم. 

سال شاید هم پیر، صورتی متناسب، کمی چاق، بددهن، شود گفت: مردی میاندر مورد شخصیت اصلی داستان می

کر ی که فه جامعه و اتفاقات دور و برش دارد. حساعصاب. مهمترین خصوصیت وی، به نظر من، حسی است که نسبت ببی

نیم اتویا نمی افتدشویم و وقتی اتفاق بدی میمی نگر، مثبتاست چیز روبراهکه همه هاوقت بعضیکنم اکثر ماها داریم. 

ده به با خوانن خیلی دقیق این احساس خیلی عجیب رامشکلی را حل کنیم، بدبین! واقعا هم نویسنده به صورت زیبا و 

 گذارد.تراک میاش

چرا سلین باید دوست داشته باشد . کس جز یک احمقکی ممکن است دلش بخواهد صد و دو سال عمر کند؟ هیچ»

 ۲۲ص « اند.شان دیوانههای هواپیما همهبیشتر زندگی کند؟ تمام ماجرا مسخره بود. خانم مرگ خل بود. من خلم، خلبان

 منظورای. مای و درباره زندگی فکر کردهای و نشستهکار نکردهاند که هیچبوده های زندگی اوقاتیبهترین قسمتاغلب »

شد، چون معنا باتواند بیرسی که خیلی هم نمیمعناست، بعد به این نتیجه میچیز بیفهمی که همهاین است که مثال می

دانی منظورم چیست؟ دهد. میآن میمعنا بودن تقریبا معنایی به معناست و همین آگاهی تو از بیدانی که بیتو می

 1۴۸ص « بینانه.بدبینی خوش

انتظار  کشیدند که بمیرند. توی صفکشیدند که زندگی کنند، انتظار میکشیدند. انتظار میمردم تمام عمرشان انتظار می»

تر های درازاغ صفماندند و اگر پولی در کار نبود سرکشیدند تا کاغذ توالت بخرند. توی صف برای پول منتظر میمی

عد کشیدی که ازدواج کنی و بکردی تا بیدار شوی. انتظار میکردی که خوابت ببرد و بعد هم صبر میرفتند. صبر میمی

شدی کردی تا بند بیاید. منتظر غذا خوردن میشدی و بعد هم صبر میشدی. منتظر باران میهم منتظر طالق گرفتن می

ظار ها انتپزشک با بقیه روانیکردی تا نوبت دوباره خوردن برسد. توی مطب روانمی شدی باز هم صبرو وقتی سیر می

 ۹۸ص « ها هستی یا نه.دانستی آیا تو هم جز آنکشیدی و نمیمی

کردم و اگر بخواهم رک حرف بزنم حالم از همه چیز به هم روز بعد دوباره برگشته بودم به دفتر. احساس بیهودگی می»

گشتیم و منتظر مرگ بودیم. در این فاصله هم مان فقط ول مین قرار بود به جایی برسم نه کل دنیا. همهخورد. نه ممی

ت کردیم. ما جز نباتاکارهای کوچک را هم نمیفضاهای خالی را پر کنیم. بعضی از ما حتا این کردیم تاکارهای کوچکی می

 1۶۹ص « کردم شلغمم.م. احساس میدانم چه جور گیاهی بودطور. فقط نمیبودیم. من هم همین

کنند تا این مسائل عجیب و هایی از وی درخواست میشود. موکلبا چند معما مواجه می این کارآگاه خصوصی داستان

هاست. اتفاقات رخ داده در مسیر حل هر یک از این معماها، نظر غیرواقعی را حل کند. کل ماجرای کتاب همین درگیریبه

فهمیم ، شخصیت اصلی داستان، دچار تضادهای زیادی شود اما در انتهای هر یک از معماها می«بالن»ا شود تباعث می

که تمام ماجراها به هم مرتبط هستند و در واقع اتمام هر یک آغاز راهی است برای پیدا کردن جواب دیگری و آخرین 

با واقعیت زندگی و آنچه که هرروز  داره تا ماراقع در کل داستان سعی بله، نویسنده دروا معما چیست؟ معمای زندگی.

 پیش رو داریم مواجه کند. 
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واند خوابی تشود انتظار بیشتری ازشان داشت. بهترین کسی که میبینی، نمیها چیزها همانی هستند که میوقتبعضی»

 1۰۲ص « را تعبیر کند خود همان کسی است که خواب را دیده. پولت را بگذار توی جیبت بماند.

مان مسافر این کشتی سوراخ بودیم گندیدم. کی توی این وضعیت نبود؟ همههنوز نمرده بودم، ولی داشتم به سرعت می»

ایم. مثال به کریسمس فکر کنید. آره. این کریسمس لعنتی را از این جا ببرید! کسی که مان هم خوش بود که زندهو دل

 مان را دور بریزیم تا بفهمیم کهت و آشغالآمفت نکرده. همه ما باید بیشتر کریسمس را راه انداخته برای بقیه خرحمالی 

بینی. چیزها کجاییم. نه، نه این که ببینیم کجاییم، بلکه ببینیم کجا نیستیم. هرچه بیشتر خرت و پرت دور بریزی بهتر می

 1۰۲ص « روند. کنند راه را درست میوقتی برعکس حرکت می

هم بوده است باعث شده تا در برخی مواقع از همین احساس خود استفاده کند و جمالتی واقعا که نویسنده شاعر این

، به صورتی زیبا جامعه و اتفاقات آن را مورد ارزیابی قرار داده «بالن»در بسیاری از مواقع تراوشات ذهن  عجیب بنویسند.

 است.

زرگی توانستم پیانیست بکنم که میکنم و فکر میگاه میهام نها به دستوقتمن با استعداد بودم. یعنی هستم. بعضی»

د، سیفون اناند، بند کفش بستهاند، چک نوشتهاند؟ یک جایم را خاراندههام چه کار کردهبشوم. یا یک چیز دیگر. ولی دست

 1۶ص « طور ذهنم را.ام. همینهایم را حرام کردهاند و غیره. دستکشیده

وقت. سپتامبر داشت کردم. یا حاال یا هیچدر دستم یک آس پیدا شده بود. باید کاری میبه هرحال برای یک لحظه »

 ۲۵ص  «ها شورا تشکیل داده بودند. خورشید به رنگ خون بود.شد. کالغنزدیک می

 اگر اهل جمالت قشنگ و مثال فلسفی هستید، مطمئنا هر چند صفحه یکی پیدا خواهید کرد.

 خل شدی بالن؟ -»

 کنه؟میدونه؟ دیوونگی نسبیه. هنجارهارو کی تعیین می کسی چه -

 ۲۶ص « من چه میدونم. -

جور خل. هیچ هاش نقاشی کرده بود. یکهای کوچک سبز روی ناخنای غمگین. پلک نداشت. صلیبآدمی با چهره» 

ن بخشی هم که دیوانه آد. های دنیا دیوانه بودنها دوری کند. بیشتر آدمراهی هم نبود که آدم بتواند از این جور آدم

 1۴1ص « نبودند، عصبی بودن. آن بخش هم که دیوانه یا عصبی نبودند، احمق بودند.

شد اگر فکر و ذکرم نتیجه کنند؟ چی میبال تماشا مینشینند و بیسها فقط میها نیستم که شبچرا من از آن آدم»

شد اگر مگسی بودم روی مچ چیز باشم؟ چی میخیال همهمرغ سرخ کنم و بیشد آشپز باشم و تخمبازی بود؟ چرا نمی

 1۴۴ص « جوری؟دانی؟ چرا اینتوانستم خروسی باشم در حال دانه چیدن در یک مرغدست یک آدم؟ چرا نمی

های عجیب داشتند. مثال یکی درخواست کرده بود که گنجشک قرمز را پیدا کند. اغلب از او درخواست« بالن»ها موکل

ها نمادی هستند که نویسنده در داستان خود شویم که درواقع هر یک از این خواستهنتهای داستان متوجه میالبته در ا

است! در یکی از « خانم مرگ»های او هم نامش استفاده کرده است. همین گنجشک قرمز نماد مرگ است. یکی از موکل



۷ 

 

به دنبال راهی هستند تا زمین را  هاآنهستند. ماد خورد. اما این موجودات هم نمعماهایش به موجودات فضایی بر می

رسند کنند اما در انتها به این نتیجه میهم به عنوان ابزار استفاده می« بالن»محلی برای زندگی خود قرار دهند، حتی از 

 که زمین رو به مرگ است.

چیز. تنها چیز زیبای زمین حیواناتشن زمین، دود، جنایت، هوای مسموم، آب مسموم، غذای مسموم، نفرت، نومیدی. همه»

های مسابقه. آموز و اسبهای دستبه جز موش وندششون به زودی نابود میشن. همهعام می لها هم دارن قتکه اون

 1۴۷ص « خوری.قدر مشروب میست، تعجب نداره که تو اینکنندهخیلی ناراحت

البته جدای از ادبیات کمی خارج از عرفش. ترجمه هم تقریبا خوب در انتها باید بگم کتاب واقعا زیبا و پرمفهومی بود. 

 ست.اداشتنی کتاب دوست کنم حتما یکبار کتاب را مطالعه کنید.بود. توصیه می

 نکاتی در مورد ترجمه و ویرایش کتاب!
چون برخی  چک کنم. خواستم ترجمه را کمیاول اینکه خیلی گشتم تا کتاب را به زبان انگلیسی بیابم اما موفق نشدم. می

 ممنونم.  جاها برایم بسیار عجیب بود. بهرحال نشد. اما از مترجم بابت ترجمه این کتاب

 «.پرسید»نه « پرسیدم»شد باید نوشته می ۲۰در صفحه 

 «خانپیش»و دیگری « حتا»دوتا کلمه هست که خیلی عجیب نوشته شده است: یکی 

در فرهنگ معین به معنی فردی « خوانپیش»کردم. م که من اشتباه میبعد از جستجو در مورد کلمه دوم متوجه شد

« تاح»نوشته شود. در مورد « خانپیش»کند! و برای استفاده به عنوان محل باید به صورت است که در مجلس موعظه می

 چیز خاصی پیدا نکردم.

 اند!اند اما شماره نخوردهکلمات زیرنویس شده 1۶۲و  ۲۲در دو صفحه 

 عالمتی مربع شکل به اشتباه درج شده است.  ،۶از پایین خط  ۶۴ صفحه

 باشد؟! یا این کلمه« هایماننگاه»داریم؟! یا باید «!! مانهاینگاه»به کلمات اینجوری بود! مثل « ها»دونم چرا اتصال نمی

 ؟! «یاخال»یا « خلئی»؟! «گلدان»یا « دانگل»؟! «چقدره»یا « قدرهچه»داریم؟! «! ییطوالنی»

 زیاد است.« زادهحرام»و « قرمز.»خط یکی به آخر، فاصله بین  1۹۰صفحه 

 درست است.« غازرچند»نداریم! « قازرچند»، 1۹۴صفحه 

 بهروز آدینه
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