
)1911(تغيير عقيده
. زن صاحبخانه در زد

».بيا تو«: ويوال گفت
گوشه پيشبند رنـگ و  با زن صاحبخانه در حالي كه پاكت سبز رنگي را 

».نامه داري، يه نامه سفارشي«: گفت،گرفته بودرو رفته اش
ويوال در حالي كه زانو زده بود و داشت آتش بخاري چوبي كوچكش را 

بايـد جـوابش را هـم    «: را دراز كـرد و پرسـيد  زير و رو مي كـرد، دسـتش   
»بدهم؟
».نه؛ نامه رسان رفت«
توي چشمهاي زن صاحبخانه نگاه نكـرد؛ از ايـن  »!بسيار خوب. باشه«

خجالت مي كشيد و به شدت نگران اين بودكه هنوز اجاره خانه را نپرداخته 
.شد كه زن صاحبخانه دوباره شروع كند به داد و بيداد كردن

»-كه به من بدهكاريهدر مورد اجاره اي«: خانه گفتزن صاحب
واي «: بخاري ايستاد و با خود گفـت ويوال پشت به زن صاحبخانه و رو

».دوباره شروع شد
و شروع كرد به »بايستم يا بروم؟«. زن صاحبخانه صدايش را بلند كرد

عت سـا يا اجاره رو بـده يـا فـردا قبـل از     . محل آبرو داريمما تو«. غر زدن
».كوچهدوازده اثاثهاتو مي اندازم تو

دسـتهايش را  . حس مي كرد تا ديدن آنها راويوال بيشتر حركات زن را 
حيـوون پيـرِ   «. چهره اش درهم ريخت. بي اراده و ديوانه وار تكان مي داد

».بو پنير گنديده و فاضالب مونده مي ده-بوشو ببين! آخ!كثيف
ندادم از اين تو ميدم، اگههخوب، فردا اجارخيلي«: ويوال كوتاه پاسخ داد

».داد نزن،جا ميرم، خيلي خوب



هميشه در مقابل اين زن جلـو مـي   -اين بار وضع كامالً فرق مي كرد
حتي وقتي صداي پاي او را كه از پله ها باال مـي  -آمد و به خود مي لرزيد

تاد و كامالً آرام اما اين بار رو در روي او ايس. ، حال او را منقلب مي كردآمد
تعجب مي كرد كه چرا نگران پول است، دزدكي و بي سر . و بي تفاوت بود

و صدا از خانه بيـرون مـي رفـت، جـراَت نمـي كـرد در را پشـت سـر زن         
مقابل آينـه  -صاحبخانه محكم ببندد، شب تا صبح توي اتاقش قدم مي زد

د شيدياني مزغم انگيا مرتب مي كرد و به اين موضوعمي ايستاد و خود ر
»!پول، پول، پول«: مي گفتو

در خلوت خود، فقر را همانند كوه عظيمي تصور مي كرد كه پاهايش در 
امـا اگـر ايـن موضـوع واقعيـت      -به شدت درد مي كردآن فرو رفته بود و

داشت و تخيلي نبود و كوه خيالي او كاري بود كه بايد با عزم و اراده انجام 
.مي شد

يد بيرون و در را چنان كوبيد كه به شدت تكان زن صاحبخانه از اتاق پر
مي گوشد، انگار به حرف هاي عفريته پير مي كرمي خورد و تلق و تولوق 

. ي كردمردي و با او همدداد
نامـه از طـرف   . ويوال در حالي كه چمباتمـه زده بـود نامـه را بـاز كـرد     

:كاسيمير بود
خبرهـا را  .امشب مي رويم بيـرون -وعده مان ساعت سه بعد از ظهر«

-.اميدوارم خوشحال تر از من باشيد. بگذار براي وقتي كه همديگر را ديديم
».كاسيمير

واقعاً ازت ! چه لطفي! چه مهربون! اوهو«: ويوال باال پريد و خنديد
»!سپاسگزارم

از كجا مي دوني من تـا  «: نامه را در دستش مچاله كرد و با خود گفت
امـا او خـود ايـن را    . تظـرت مـي مـونم   ساعت سه بعـد از ظهـر اينجـا من   



او دلش مي خواست هر چه زودتر . دانست؛ ناراحتي او تنها عامل آن بودمي
كاسيمير را ببيند، چون مطمئن بود اين بار حتمـاً موقعيـت را درك خواهـد    

.كرد
چون اين بار را نمي شود كاري كرد، نمـي شـود   «: او با خود تكرار كرد

».كاري كرد
نور آفتاب اتـاق او را بـا نـور خـود     . يك روز آفتابي بودساعت ده صبح 

تنهـا  . همچنـان روشـن بـود   پرده هاي اتاق را كشيد امـا  .روشن كرده بود
بـود  سـنبل گل دستهچيزي كه به خانه اش رنگ زندگي مي بخشيد يك

آن را روي ميز گذاشـته بـود و از   :كه دختر صاحبخانه آن را به او داده بود
و حتـي  : ي پالمپي آن بوي مشمئز كننـدهاي بـه مشـام مـي رسـيد     پتالها

. بادهاي گرانبهاي باز نشده اي هم بود و برگهايش مثل روغن برق مي زد
ويوال رفت جلو دستشويي و مقداري آب ريخت داخل كاسه لعابي و سر 

سرش را كرد داخل آب و چشمهايش را باز كرد و . و صورتش را خنك كرد
سه بار اين كار را تكـرار  . بودنشاط آور و روح بخش-دادكله اش را تكان 

. كرد
گمان مي كنم اگه بتونم به اندازه كافي سـرم رو زيـر   «: با خود انديشيد

نمي دونم چقدر طول مي كشـد  . رو خفه كنممآب نگه دارم، مي تونم خود
خفـه كـرده انـد،    دلـو خيلي در مورد زنهايي كه خود را در ...م؟بشبيهوش
عمـق  دلواگه هوا از گوشهايم وارد شود چه؟ اگه كاسه به اندازه . امخوانده 
».اين مشكل هم حل مي شد،داشت

كاسه را در دستهايش گرفت و كله اش را آهسـته  -اين را امتحان كرد
بايد -اين بار زن صاحبخانه نيست. در اين اثنا كسي در زد. در آب فرو كرد
صورتش آب مي چكيد و دكمه لباسش در حالي كه از سر و. كاسيمير باشد

.  باز بود، دويد و در را باز كرد



بـا ديـدن ويـوال چشـمهايش     -مرد غريبه اي بر آستانه در ايستاده بود
ائـولئين شـافر   فر-ببخشيد«. و با حيرت و مسرت به او نگاه كردگشاد شد

»؟هاين جا زندگي مي كن
».دهورنخوشم به گم اسمشنخير، «

ـ آ-بخنـدد ويوال هم نزديك بودكهلبخند آن مرد چنان مسري بود  ي ب
. كه به سر و صورتش زده بود او را شنگول و سرحال كرده بود

»!نيستش؟ يعني خونه نيس؟«: مرد غريبه حيرت كرده بود و فرياد زد
».هنه اين جا زندگي نمي كن«: ويوال پاسخ داد

وارد شده و گرد جلو ويوال از در ».يه لحظه صبر كن-ببخشيد-ولي«
را بيرون آورد و ايستاد، دكه پالتويش را باز كرد و از جيب پيراهنش كاغذي 

. را به ويوال بدهد آن را صاف كردقبل از اينكه آن
هـاي  ، خونهولي شايد پالكش اشتباسبله آدرس درسته، همين جاس«

».هدنج اين جوري تو اين خيابان بزرگ زياد
ويـوال زد زيـر   . ي آب از سر و صورت ويوال چكيد روي كاغـذ قطره ها

. خنده
»!ظاهرم افتضاح بـه نظـر مـي رسـه    -يه لحظه ببخشيد«: ويوال گفت

...در هنوز باز بود. سرش را گرفتدويد و رفت جلو دستشويي و با حوله آب 
پس چرا از آن مـرد غريبـه خواسـته    . ديگر چيزي براي گفتن وجود نداشت

؟ ويوال حوله را پيچيـد دور گـردنش و بـه دم در    ظه اي صبر كندبود تا لح
متأسفانه كسي را بـه  «:برگشت و ناگهان جدي شد و با صداي تندي گفت

».اين اسم نمي شناسم
، شما خيلـي وقتـه ايـن جـا زنـدگي      من هم متأسفم«: مرد غريبه گفت

»؟نيكمي
. ويوال آهسته شروع كرد به بستن در».بله خيلي وقته«



».مزاحمتون شدم. صبح به خير، بسيار سپاسگزارم-خوب«
» .صبح شما هم به خير«

ويوال صداي پاي او را كه از پله ها پايين رفت و ايستاد تا سـيگارش را  
. اندكي از بوي خوش سيگار وارد اتـاق ويـوال شـد   -بله. روشن كند، شنيد

خيلـي  ! بي بـود خوب، ميان پرده جال. فين فين كرد و دوبار خنده ش گرفت
لباسهاي سنگين او، دستكش هايش چه دكمه : خوشحال به نظر مي رسيد

-شنگول. ..خنده هاش...مرتب و خوشگليهاي بزرگي داشت؛ چه موهاي 
. ور آدمهـا خوشـحال مـي شـه    از ديدن اين جآدم . و دنيا به كامشهلتوپو 

بـه آنهـا   مي تواندر تمام طول عمر . فهيمخيلي و عاقل و -هستندعاقل 
ـ زندگي . هرگز واكنش بدي از آنها به چشم نمي خورد. كرداعتماد  ه كـام  ب

در آن لحظه چشمش به نامه كاسـيمير كـه مچالـه شـده و روي     . ستآنها
در حالي كه داشت بـه نامـه   . ختخنده اش رنگ با-زمين افتاده بود، افتاد

-خشم وجودش را فرا گرفـت -نگاه مي كرد شروع كرد به بافتن موهايش
آن را روي سرش گره . انگار مي خواست موهايش را تا داخل مغزش ببافت

. زد
چـه اشـتباهي؟ جـديت    . معلوم است كـه از اول اشـتباه بـوده اسـت    ... 

.ترسناك كاسيمير
كاسيمير را ديد، سرحال بود به هيچ وجه نگـاهي  اگر ويوال روز اول كه

هريك -اما آنها مثل دو بيمار در يك بيمارستان بودند-هم به او نمي كرد
مكاني شيرين براي يك اپيزود -آرامش خود را در بيماري ديگري مي ديد

آنها به هم نگاه كرده بودند، : خانه آنها زده بودبد بختي درِ! عشق و عاشقي
اي كاش مي توانسـتم از فـارغ از تمـام    «. ..كشمكش و همدرديمتحير از

مسائل، از دور به قضايا نگاه مي كردم و درباره آنها به قضاوت مي نشستم 



عاشـق كاسـيمير مـي    صادقانه بگويم، قطعـاً  . و بعد چاره اي مي انديشيدم
».شدم

. ويوال روي تخت دراز كشيد و با ساعد خود صورتش را پوشاند
و تـا  -من مي خواستم سايه كسي باالي سرم باشد. ق نبودممن عاش«

ش اين و او هميشه با دوستان-داشته باشدزماني كه كارم بگيرد، هواي مرا
و اگر پيـدايش  . طرف و آن طرف مي رفتند و با اين كارش مرا آزار مي داد
بلـه، ايـن   -بعد. نمي شد چه مي شد؟ با آن شندرغاز حقوقم سر مي كردم

او تنهـا راه حـل   . فكـر مـي كـردم   "بعدش"ن بود، بايد در مورد تصميم م
فكر كردم اگر تنها يك بار كارش بگيرد، ثروت خوبي بـه هـم   . ممكن بود

اگر من اما او مي گفت -فكر مي كردم فقط يك ماه سختي داريم. مي زند
ولي دقيقاً عكس ! شوخي...انگيزه خوبي براي او خواهد بودهمراه او باشم، 

يك ماه تمام نه مـن و نـه او بـازار    . فاق افتاد و چه وحشتناك هم بودآن ات
بله، حقيقت اين است، آدم خشـك و  . نداشتيم و بعد هم كالً بي خيال شدم

همـانطور  . بي احساسي هستم، به مردان ناموفق نه عالقه دارم و نه ايمـان 
ا رها مي كه از كاسيمير نفرت پيدا كردم، هر وقت از آنها متنفر شوم، آنها ر

به آنها تعلـق خـاطر   كنند مرداني را كهمي فكر به نظر من زناني كه . كنم
امـا بسـيار   . ، سخت در اشـتباه هسـتند  هستندآدمهاي بزرگيپيدا مي كنند

شرم آور است كه كاسيمير در به در به دنبال يـك دفتـر كـار سـر دبيـري      
طبع مرا به كلـي عـوض   . مو من در اين خانه چندش آور بسوزاستمجلل 

بودم در ميان مردمي كـه  من گلي. من براي فقر زاده نشده ام. كرده است
د زندگي مي كردند، مردمي كه هرگز به خود غم و غصه راه نمـي  واقعاً شا

».دادند
ايـن  «. شكل مرد غريبه جلوي چشمهايش ظاهر شد و كنار نمي رفـت 

م بگ، هرچه ه كه بي خيال مال دنياسمرديكالًمرد، به درد من مي خورد، 



بفهمم، و با اين دنياي آزاد ونم معناي زندگي ره، با او مي توم مي خرواسه
ر، در اين زنـدگي چنـدش آو  .م در كشمكش باشمنمي خوا. در تماس باشم

اگر . هرخورد خورد از بين مي هكه دارمقداري خوشحالي در وجود من هس
».، مي ميرمههمين طور پيش براوضاع 

م، من احساس مي خـوا «-يش را باز كرد روي تخت چرخيد و دست ها
چرا بايـد ايـن   . ندهوم محسرت آنها به دل-مم، ماجرا مي خواعشق مي خوا

اين را داشت بـا فريـاد مـي    »!اين جا دارم مي پوسم-نم و بپوسم؟وجا بم
. امش دهدگفت و مي خواست با فرياد به خود آر

م و او ش مـي گـ  د همـه اينهـا را بهـ   بعد از ظهر كه كاسيمير بيـا «
اگر ايـن  -اون واهمه دارمه كه من از و اين چيزي-"برو"هگئناً ميمطم

-م كار كـنم نمي خوا. ندارموم؟ جايي رنم بركجا مي تو-و گفت چه؟ر
قط براي يـك  من ف. م راحت باشممي خوا. ممسير خود منحرف شاز يا 

ـ معشوقه بزرگ بودهم و آن، يكار ساخته شد امـا او نمـي دانسـت   » .هن
روزانـه  -مي ترسـيد بـرود بيـرون   . چگونه به اين هدف دست پيدا كند

-شاهد اتفاقات ناگواري بود كه بـراي يـك چنـين زنـاني رخ مـي داد     
عالوه بر اينهـا، ايـده مـرد    -كساني كه پول نمي دادند-مردان مريض

اگر سر و وضعم خوب بود، «. ارزش اين حرفا را نداردريبه اي هر شبغ
هتل واقعاً خوب مي رفتم، مرد پول داري مثل مردي كـه امـروز   هبه ي

داشـتم مـي   واگر آدرسش ر. ايده آل بود. كردم، پيدا ميمشديدصبح 
هميشه خوشحال نگهـش مـي   . رفتم سراغش و قطعاً جذبش مي كردم

بدنش گـرم و  . »...م بهم بدهكردم هر چه پول بخوااري ميداشتم و ك
يك خانه بزرگ و مجلل، لبـاس هـاي شـيك و ادكلـن     ياد به . نرم شد

خود را در حالي تصور مـي كـرد كـه بـه يـك      . هاي گران قيمت افتاد
. نگاهي دزدكي و شهواني به مرد غريبه انداخت-درشكه پا مي گذاشت



ديگـر  -ده بود اين نگاه را تكرار كـرد در حالي كه روي تخت دراز كشي
. زنـدگي او چنـين بـود   . جاي نگراني وجود نداشت، غرق شادماني بـود 

خوب، تنها كاري كه بايد كرد اين است كه بگذارد شب كاسيمير بـرود  
چـه كـار بايـد كـرد؟ در     -نشـود پيدا سر و كله اشنبال نخود سياه و د

ـ  ر اجاره منزل هم بود كه بايد به فكضمن  ل از ظهـر بـه   فردا صـبح قب
دست صاحب خانه برسد، در صورتي كه پول يك وعده غذا هم وجـود  

وقتي اسم غذا را آورد دلش از گرسنگي ضعف رفت، انگار دسـت  . ندارد
بـه شـدت گرسـنه    . انداخته بود داخل معده اش و آن را فشار مي دادي

و تقصير آن مردي كـه انگـار از   -تهمه اش تقصير كاسيمير اس-بود
طوري رفتار مي . روزي كه متولد شده است توي پر قو بزرگ شده است

واي چرا نتوانست خوب ورق . كرد انگار مي توانست كلي ولخرجي كند
او را دست كـم  و ويوال-فرستاده شده بودايالتاز طرف -بازي كند؟ 
وضعم الحام ايجاد مي شد، آن فرصت براهيه بار ديگه اگ«. گرفته بود

و بجاي مرد معمولي كه جلوي در با او حرف زد، » .به اين صورت نبود
او مثـل يـك ملكـه    در ذهن خود از او يك تصوير عالي ساخت، كه بـا  

و آن خشـك و  -نـدارم و ه چيز رتنها توان تحمل ي«...برخورد مي كرد
مخصوصـاً  -نبـود او مرد بـدي  . خوب، او هم چنين نبود. نشهخشن بود

كاري كنم با من آن طور توان اين را داشتم ... شطرز عذرخواهي كردن
بـوي مطبـوع   -در خيـالش مـوج مـي زد   ... ».م رفتار كننـد كه مي خوا

آيـا  . و بعد يادش آمد كه كسي از پله هاي سنگي پـايين نرفـت  . سيگار
كـر  چـه ف .. .امكان دارد مرد غريبه هنوز روي پلـه هـا ايسـتاده باشـد؟    

وجـود مـرد در آن   -و هنـوز -زندگي چنين بازيهايي ندارد-احمقانه اي
ب رختـي  وخيلي آرام بلند شد و از روي چ. نزديكي را احساس مي كرد

. موذيانه مي خنديـد –پشت در پيراهن سفيد بلندي را برداشت و پوشيد 



واي، چـه  «: فقـط فكـر كـرد   . فتـد نمي دانست چه اتفاقي قرار است بيا
خيلي آرام . مرد غريبه و ويوال-ها بازي لذت بخشي كردندآن» !ئييباز

وقتي در صدا كرد، صورتش را جمع كرد و لـبش را  . دسته در را چرخاند
وقتـي  . به نرده هـا تكيـه داده بـود   -بله مرد غريبه هنوز آنجا بود. گزيد

. ويوال وارد راهرو شد، مرد غريبه برگشت
: بود، آهسته گفتد پيچيده ويوال در حالي كه لباسش را محكم دور خو

» !چه سرده! واي. بيارمكمي هيزمم برم پايين و ببخشيد، مي خوا«
از تعجـب فريـادش درآمـد و    » .هوجود نـدار يزمهي«: مرد غريبه گفت

. سرش را به نشانه انكار تكان داد
اين را ويوال در حالي گفـت كـه از   » !تو هنوز اين جايي؟«: ويوال گفت

چشمهاي براق مرد غريبه موج مـي زد، آگـاه بـود و عطـر     شادماني كه در 
. سالمتي او را حس مي كرد

همين . م شدهوتمهيزمفت اومده بود و مي گش درزن صاحبخانه صدا«
».هبخرهيزمش رفت ديدماالن

مرد غريبه به او » .مغازه-مغازه«: ويوال دوست داشت داد بزند و بگويد
:او گفتنزديك شد و در گوشي به

».اجازه ميدي بيام تو، سيگارم رو بكشم«
».اشكالي ندارد، بيا تو«. ويوال گردن كج كرد و گفت

اتـاق او كـامالً   . در آن لحظه در آن راهرو معجـزه اي صـورت گرفـت   
حتـي  . از نور با صفا و عطر گل هـاي سـنبل شـد   پراتاق-عوض شده بود

دوران بچگي اش مثـل  .زيبا بودند-لمان هم متفاوت به نظر مي رسيدندمب
برق به يادش آمد، زماني كه الل بازي مي كردند و يك طرف اتاق را ترك 

درست همان كاري را -كرده بود و دوباره آمدند داخل تا بازي را ادامه دهند
رويمرد غريبه بـه كنـار بخـاري رفـت و     . دهدكه او االن دارد انجام مي



-بزند يا كنـار او بنشـيند  ويوال از او نخواست حرفي. صندلي ويوال نشست
چقـدر تشـنه   . ، خوشحال و مطمئن بودهمين كه او را در اتاق خود مي ديد

كسي كه چيزي در مورد او -اين بود كه كسي مثل اين مرد در كنار او باشد
ويوال به طـرف ميـز دويـد و    . تنها زندگي كند-از او توقعي ندارد-نمي داند

. گلدان سنبل را بغل كرد
» !چه زيبا! چه زيبا«:زدويوال فرياد

از ميان شاخ . تند تند آن را مي بوئيد-سرش را به ميان گل ها فرو كرد
تـو آدم جـالبي   «: مـرد گفـت  . يـد و برگها به مرد نگاه مي كرد و مـي خند 

».هستي
».چرا؟ چون گلها را دوست دارم«

وت پيشنهاد مي كنم چيز هاي ديگـري ر به«: مرد غريبه آهسته گفت
».ت داشته باشيدوس

. ويوال يك گلبرگ صورتي كوچك را كند و به آن مي خنديد
هبفرسـتم؟ اگـ  تسـه وامـي خـواهي مقـداري گـل     «: مرد غريبه گفت

» .مي فرستمتسهوابخواهي پر اين اتاق 
.صداي مرد غريبه كمي او را ترساند

».كافيهنه متشكرم، همين «
».هيچ كافي نيسنه «: به شوخي گفت

دوباره بـه او نگـاهي   » !چه اظهار نظر احمقانه اي«: ويوال با خود گفت
خيلي -چشمهايش كامل باز نبود.به نظر نمي رسيدشاد هم خيلي . انداخت

اگر ثابت مي شد كه آدم احمقي است، چه فكر باطلي كـرده  . كوچك بودند
. بود اين ويوال

» ؟نيطول روز چه كار مي ك«: ويوال با عجله پرسيد
».هيچي«



»هيچي؟«
»چيكار كنم؟«
»!فقط بهتره حقيقت رو بگي-شما انتقاد مي كنمفكر نكن كه من از «

نبايـد  -بلـه » !بهتره حقيقت رو بگيچيه؟«: مرد غريبه آمد جلو و گفت
. آن مرد آدم احمقي به نظر مي رسيد-انكار كند

».هرنمي گيو كردن فرولين شافر تمام وقت شما ربه نظرم پيدا «
اسب سواري ! دنبالش مي گردمنخير، مشكلي ندارد، «: او با خنده گفت

» مي توني اسب سواري كني؟-ام بد نيست
» .عاشق اسب سواري هستم«: سري تكان داد و گفت

رم، بـا مـن   ايـ يك جفت اسب گيـر م -ي اسب دوانيتو بايد با من بيا« 
»مياي؟

».هم خيلي خوش تيپ مي شمروي اسبها با كال«: ويوال فكر كرد
».من عاشق سواركاري هستم«: با صداي بلند گفت

مرد غريبه از اين كه ويوال به آساني درخواست او را پذيرفت خوشـحال  
. شد

ا هم هستيم و بعـد از ظهـر   فردا چطوره؟ فردا ناهار ب«: مرد پيشنها كرد
» .يم ماشين سواريرهم مي

».فردا وقتم آزاد است«: ويوال گفت. اين فقط يك بازي بود-در نهايت
چـرا  «: بعد مرد غريبه آهسته مي زد روي رانش و گفت-اندكي سكوت

» نمياي بنشيني؟
.ويوال چنين وانمود كرد كه حركت او را نديده است

».همين جا خوبه«
» .نه راحت نيستي، بيا بنشين رو زانوم«: دوباره با شوخي گفت



بعد ناگهان شروع كـرد بـه تـاب دادن    » .نه، نه«: ويوال از ته دل گفت
.موهايش

» چرا، نه؟«
».دوست ندارم«

».بيا ديگه«: مرد با بي تابي گفت
اصـالً  «: ويوال كله اش را اين طرف و آن طرف تكان مـي داد و گفـت  

» .هم نكنروفكر همچين كاري 
و » .گربه ملوس من«: مرد غريبه بلند شد و به طرف ويوال رفت و گفت

. تا موهاي او را نوازش كنددست برد
. و از ميز خزيد پايين-دستت را بكش خواهش مي كنم«: ويوال گفت

».به گمانم وقتشه بري«
خيلي زود بايد شر «: تنها فكر مي كرد-ويوال حاال به شدت ترسيده بود

».اين مرد را كم كرد
»م؟تو كه نمي خواي من از اين جا بر«
».رم شلوغهامروز خيلي س-مي خوامچرا«
»؟هگربه ملوس من مي خواد چي كار كنسرت شلوغه؟«
با لگد مرد را بيرون بينـدازد و  ويوال دلش مي خواست » !خيلي چيزها«

.وحشي-بي شعور-ابله-محكم در را پشت او به هم بزند
»؟ه؟ نگران چيهاين چرا اينقدر ناراحت«: مرد غريبه از خود پرسيد
مي دوني، مشـكل مـالي   -مي گم كه«: پرسيدمرد ناگهان جدي شد و

»!داري؟ پول مي خواي؟ اگه پول مي خواي بهت مي دم
»!مواظب باش، عقلت را از دست ندهي!پول«: ويوال با خود گفت

».دويست مارك بهت ميدممببوسياگر«



. دوسـت نـدارم بـوس كـنم    -اگـه ببوسـمت  عمراً ! هو هو، چه شرطي«
».بروخواهش مي كنم از اين جا 

».تو اين كار رو مي كني! مي بوسي-چرا مي بوسي«
ويوال تقـال كـرد و از   . مرد غريبه دست انداخت دور ويوال و او را گرفت

.خود متحير ماندگرفتخشمي كه 
».ولم كن«: ويوال فرياد زد

بـه طـرف   و شمرد دست خود را مثل يك ميله آهني انداخت دور بـدن 
.شخود كشيد

چطور جـرأت  ! اين كارهاي احمقانه چيه مي كني! دست از سرم بردار«
»!مي كني تو خونه من اين طور با من رفتار مي كني؟

».بوسم كن تا برم«
گريـز از دسـت آن احمـق، بـا آن چهـره      -خيلي كـار احمقانـه اي بـود   

. شخندان
ل او در با بدبختي خود را از چنگـا » !نمي بوسم! ، وحشينمي بوسمت«

. آورد، دويد و خود را به ديوار چسپاند و نفس نفس مي زد
»!برو بيرون، برو بيرون«
. در آن لحظات كه از دست مرد رها شده بود، احساس راحتي مي كرد«

لبه هايش -از شدت ناراحتي صورتش سرخ شده بود. مي لرزيداز عصبانيت 
چرا «: د و با خود انديشيدمثل سگها دندانهايش را نشان مي دا-برگشته بود

».مردي حرف بزنممچيبايد با ه
ايـن بـار ديگـر    . مرد غريبه به سمت او دويد و او را بـه ديـوار چسـپاند   

. نتوانست از دست او فرار كند
-تو چـه سـگي هسـتي   ! آخ! بس كن ديگه. نمي بوسم. تنمي بوسم«
»!وحشي-ديوانه



ده فراروان همچنان او را بـه ديـوار   با عزم و ارا. مرد غريبه پاسخي نداد
آرام باش، «: اما با صداي تندي گفت-نگاه هم به او نمي كرد. فشار مي داد

».آرام باش
من تـو را نمـي خـوام،    -برو گم شو«: ويوال شروع كرد به گريه و زاري

كـاش يـه چـاقو داشـتم مـي كـردم تـو        . واي خداي بـزرگ . حيوان كثيف
».شكمش
»!بيا-احمق نشو ديگه«: كشيد و گفتاو را به طرف تختمرد 

و تنـد  » .فكر كردي من زن سبكي هستم«: ويوال با پرخاش گفت
.دست او را از روي دستكش ها گاز گرفت

»!چرا گاز مي گيري؟-چي كار داري مي كني! آخ«
خدا را شكر كه اين كـار بـه ذهـنم    «: او را ول نكرد، اما از ته دل گفت

».رسيد
».مزادهو، حرول كن ديگه جنده«: داد و گفتمرد او را هل 

و .ويوال با كمال خوشحالي ديد كه چشمهاي مرد پر از اشك شده است
».دستم رو داغون كردي«: با صداي گرفته گفت

اگه يكه بار ديگـه بهـم   . اين كه چيزي نيست. داغونت مي كنمالبت«
».دست بزني، مي دونم چي كارت كنم

نه متشكرم، ديگه يـادم نمـي   «: داشت و گفتمرد غريبه كالهش را بر
».ميرم پيش صاحبخونه-رود

ويوال خنديد و به نشانه بي خيـالي شـانه هـايش را بـاال     » .باشه، برو«
. انداخت
بهش مي گم به زور وارد خونه شدي و مي خواسـتي بـه مـن تجـاوز     «

برو . با اون دست زخمي ات-كنه؟مي كني، فكر مي كني به حرف كي باور 
».رو پيدا كنشافرت 



دوبـاره بـه او چشـم    . حس خوشحالي زيادي در وجود او مـوج مـي زد  
اين » .اگه همين االن از اينجا نري، دوباره گازت مي گيرم«: فتدوخت و گ

وقتي در بسته شد و هنوز صـداي پـاي   . كلمات را داشت با خنده مي گفت
ال دور مرد غريبه كه از پله ها داشت پايين مي رفت، شنيده مـي شـد، ويـو   

. اتاق مي چرخيد، مي رقصيد و مي خنديد
او -آن اولين مبارزه ويوال بود و او پيروز شد! چه روزي بود، چه موفقيتي
. هنوز دست هـايش مـي لرزيـد   . تنهاي تنها-بر او حيوان وحشي غالب شد

. آستينش را باال زد لكه هاي بزرگ قرمز روي بازوهايش افتاده بود
د، همش كبود شده، اگر كاسيمير شاهد اين مبارزه ندنده هام كبود شد«
» ...ما بود

. خشم ونفرتي كه نسبت به كاسيمير پيدا كرده بود به كلي از بين رفـت 
اين تنگدستي تنهـا تقصـير   ، چه كار مي توانست بكندبنده خدا با بي پولي 

 بخشي كاسيمير نبود بلكه ويوال هم مقصر است، و كاسيمير هم مثل ويوال
كي . از اين عالم هستي است و كاسيمير هم بايد مثل ويوال مبازره مي كرد

ويوال خـود را در حـالي مـي ديـد كـه بـه طـرف        . ساعت سه فرا مي رسد
معلومـه  ! عزيـزم «. كاسيمير مي دود و دستهايش را دور گردن او مي اندازد

».تو هنوز من رو دوست داري؟ من خيلي دير كردمكه موفق مي شيم،


