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 كثيف گريخته   دست من واين دنياي  او از نيست ،  توي اين دنيا  انگار باز اين نامرد اصال  فكر كرد ، زن با خودش

 كه  و نيمرخي   ژوليده مرد با موهاي. و با ترشروييسيماي مرد را به دقت ورانداز كرد  ... است ، او اينجا نيست

  و  باال زده او با آستين.  فرو رفته بود  يا¤ و در رط كشيده   پهلو دراز ، روي تخت بر لب داشت   بچگانه تبسمي

   نگه داشته بود راستش   د دست  تمام نيرو  را با  تكه كاغذي بازوهاي نيمه برهنه ،

هم شد  آخر اين   اين آدم ،   بي خيالي لعنت به !  زندگي  را هم مي گذارد  اين  فكر كرد ، اسم زن با خودش

 !  مي كند  هم تبسم  نامرد تازه...  ، بدون مقررات   نظم و ترتيب و قاعده اي بدون هيچ  زندگي ؟

 و زن   غرغر كرد در خواب   اما مرد  درآورد ،  راهر طور شده از دستش  كاغذ سعي كرد تكه

مواد    آن كه از جنس ليد خراب و ك سيم اجاق.  خوراك پزي برگرداند  چراغ   را به طرف  رويش  سريع خيلي

 محكم مي چسبيد ، طوري كه وقتي  به دهانه ي رابط اجاق   هر دفعه  دو شاخه اش . بود   شكسته  بود مصنوعي

 پاره   تكه هاي  مي گفت ، ناسزا  زن در حالي كه زير لب  مي شد ،  پاره  سيمش  ، آن را بكشد   مي خواست آدم

 به   كرد و  حبس سينه  نفس را در  زد و داخل پريز برق كرد ،  به رابط  كرد و وصل   اجاق را به هو شده ي سيم

را روي آن قرار    و او ظرف آب  همين طور هم شد كه اتفاقا  منتظر ماند ، شوند  اجاق سرخ  كه المنتهاي اين اميد

 به شرابخواري كند   آنكه شروعمرد قبل از .  مرتب كردن خانه شد  زياد مشغول  نسبتا  با سر وصداي  سپس ...داد 

كه دور تا دور  كاسه پر از آب كثيف ، قابلمه اي كوچك. را شست و شو داد و صورتش را اصالح كرده بود   پاهاش

 روي   همه چيز  حوله ي دست ، دو جور كهنه ،   جوراب هاي  چسبيده بود ،  خشك شده لبه ي آن خمير ريش

  ... اتاق ولو بوديا كف  صندلي ،  به ميز ، آويزان

  را داخل همه  از اصالح صورت مرد ،  باقي مانده را جداكرد و با آب   پژمرده دسته گل روي ميز تحرير زن گلهاي

 بخوابد   ،اين ن امرد چه قدر مي خواهد كرد  فكر  با خودش  لب  زير  غرغر كنان ... ريخت  آبگير

 و آب هم  اتاق مرتب شده بود  .  ورانداز كرد  با دقت بيشتري اال ر ح او. مي گذارد كار و زندگي    را  اسمش ؟

موج    در چهره مرد خوشبختي  وقت الزم بود ،  تا جوش آمدن آب هنوز .كرد   مي  وزوز  داشت تازه يواش يواش

 با.  داشت   مرد نفرت  و خوشي رضايت  او از اين احساس.  مي ريخت   اعصاب زن را به هم مي زد و همين

بلكه اين  در مرد شده است ،   احساسي  ايجاد چنين  باعث  كه  اين او نيست مسلما   فكر كرد كه خودش

و .  را سست تر مي كند   اين پيوند  لرزان  پايه هاي رفتارش  او با اين.  از جايي ديگر نشأت گرفته است  احساس

  ... با وجود اين او را دوست دارم  من

 و  است ،   و مثال در امريكا و يا استراليا   دور است ،  از او خيلي مردش  كند كه سم تج  سعي كرد ناگهان

 با خود   بايستد ،  از تپش نزديك بود مبدل شود ،   به واقعيت  اين تصور  اينكه  از ترس قلبش

 اينكه   حتي دانستن  او وحشتناك است ، بدون   نه زندگي  زندگي كنم ،  او هرگز نمي توانم  بدون من  : انديشيد

  ...  اين نامرد . موجب خوشبختي ام مي شود   من است رنج و عذاب   اصلي او مسبب

   برد و روي آن نشست كاناپه   را نزديك  ميز تحرير صندلي جلوي

 مقداري  اند ز جايي بتو بلكه  تا  بيهوده ،  البته  پيموده بود ،  را  زيادي راه   مي كردند ، چون  خيلي درد پاهايش

 باز  نامرد و اين...  قطعه ي نان   ، آخرين  ، آخرين بسته ي كره و چاي فكر كرد   با خودش  كند ، پول قرض

  ... چه نوشته است   بدانم  مي خواهد  دلم خيلي.  است  مست

 كرد و زن از  ي غرو لند  او دوباره از ست مرد بيرون بكشد ، اما   تكه كاغذ را دوباره سعي كرد خيلي آهسته

 مي   چون خود منصرف شد ،   از خواب بپرد ، از تصميم  قبل از آنكه سير خواب شده باشد  او اينكه  ترس

  كه اين كار ، مرد مي گفت.  نفرت ندارد   از خواب بيدارش كند كسي   او از هيچ چيز به اندازه ي اينكه دانست

 معتقد  او.  را از خواب مي پرانند   كسي  وقتي است  نفرت انگيز خيلي   مي آورد ،  جنگ را به يادش  تلخ دوران

  ارزاني داشته است   به انسان  است كه خداوند  نعمت آسماني  با ارزش ترين خواب  ،  بود
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 به آنها   وام  فنيك يك   حتي   دادن  حاضر به  كجا هم در خانه نداشتند و هيچ  هم پول  فنيك  يك ديگر حتي 

 خرج  تك تك    با به ياد آوردن  بايد دوباره  چرا اصال  گفت ، با خود  ... پول برق  اجاره ، پرداخت.  شد نمي

   شوم  و آزار خودم  باعث اذيت ها

 از  برداشت ، اثري    اجاق  را از روي  قابلمه  نفرين كنان نمي جوشيد ،  آب.  اجاق انداخت   به زن مجددا نگاهي

 تا   را روي اجاق نگه داشت را از برق كشيد و دستش   دو شاخه  نمي شد ،  ديده المنت ها سرخي

 ايراد   كجاي آن  دوباره بفهمد   و با دقت پس و پيش كرد تا  را آرام المنت ها. آن چه قدر است    گرماي ببيند

 در  بغض   كه هر آن رد مي ك احساس.  نفرين مي كرد و ناسزا مي گفت  مدام  در اين حال ،. پيدا كرده است 

 داشت براي خريدن سيم   كه در بساط آن مقدار پولي. رسيده بود    لبش  به  ديگر جان ... خواهد تركيد  گلويش

  سيم نو ،  سعي مي كرد  و  مي داشت هم  اگر پول حتي.  هم كفايت نمي كرد   يك رابط  يا حتي اجاق نو ،  نو ، 

 و   اين اجناس  در ازاي مغازه دارها  .  را نداشت  آن  پرداخت  توان د ، نو بخر رابطي  و يا اجاقي نو

يك تكه سيم ، يا   به خاطر  يك روزي  آدم  باالخره . مي كردند  سرسام آوري   مبالغ  تقاضاي قطعات

منتيرا كه  با چنگال ال از ته دل آهي كشيد و.ندارد ، ديوانه مي شود    فنيك هم ارزش  حتي بيست  كه  پريز يك

 و ديگر   سياه شده بود قسمت هايش  از  و خيلي مستعمل سيم ،.  را برطرف كرد   و عيبش در آورد  شكسته بود

 ديگر   قسمت يك  اجاق  روشن كردن  با هر بار  به نظر مي رسيد و كامال شكننده  .  سالم نداشت  جاي اصال

. خت كرد و به دور يك ديگر پيچيد و داخل پريز برق كرد  را ل سيم  دو سر . و از بين مي رفت   مي سوخت آن

 قطعات  اگر يكي از سازنده هاي  :  فكر كرد با خودش...  را روي آن قرار داد   آب و از نو ظرف  اجاق روشن شد

 شآب دوباره جو...  را مي كشم   او  بيفتد ، از مردم هستند ، به دستم   اصلي ديوانه كردن خيلي اجاق كه مسبب

  آمد

بود كه    همان چيزي و اين  بود ،  خوشبختي وصف ناپذيري مرد بيانگر  چهره ي . از خواب بيدار مي شد  اي كاش

و اين .  مرد نمي ديد   در سيماي اثري   هيچ گونه  مي كشيد زن از دردي كه.  مي كرد  زن را كالفه

 كه   نوشته اي از محتواي   و بي خبر بودن لينش بر با  و نشستن  تنها بودن وحشتناكي بود ،   و  بد احساس

 يا نه ،   به چاپ خواهد رسيد  آيا نوشته اش  نداشتن از اينكه اطمينان  بود ،  نگه داشته محكم در دستش

 او اين قدر فارغ البال خوابيده   اينكه چرا نفهميدن   از چاپ آن پولي نصيبشان خواهد شد يا خير ،  اصال آيا

 با آن مشروب  يا قرض كرده تا   آورده است ،  از كجا پول و اينكه  بر لب دارد ، رضايت مندانه اي ند و لبخ است

 خود فكر  با .  برداشت و بو كرد  زمين  را از روي آن.  چپه شده بود  تختش   كنار  بطري  و مست كند ، بخرد

  ... شراب قرمز شراب ،: كرد 

 را  آب  و  عقب كشيد  از بخار آب  را  را برداشت ، صورتش در كتري .  باشد آب جوش آمده  كه به نظر مي رسيد

:  فكر كرد  با خودش.  روي اجاق گذاشت و را دوباره  كتري سپس.  ابتدا يك جرعه ي بزرگ  . ريخت  داخل قوري

 بايد   جا داردآنجا كه  تا  بايد خوب بجوشد ، بله  دم كردن چاي آب مخصوص. حد امكان بجوشد    تا آب بايد

  ...  بجوشد آب بايد بيش از اندازه. بجوشد 

من ... نامرد   قرار داد و با خود گفت اين  كنار ماناپه  احتياط  و با بوييد  را از روي زمين برداشت و  بطري دوباره

 و به  كشيد دل   ته  از  بلند  و آهي ...من اين   .  را دوست دارم من او...  را دوست دارم   نامرد اين

 اجاق   را پر از آب كرد ،  چاي بار قوري  اين. مي كرد  آب قل قل.  در قابلمه را برداشت   و  برگشت اجاق  سمت

  . داشت گذاشت   كه هنوز حرارت  اجاق خوراك پزي  صفحه ي  را روي قوري  را از برق كشيد و
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