
 آمريكايىوار

نظر به عزِم راسخي كه براِي اقدام به يك ازدواِج كامالًقانونى دارم، و با توجه به اين نكته كه هيچ 
وقتى و  پذير نيست، خاضعانه در نهايِت افتخار و خوش ازدواجي بدوِن مشاركتِ  جنِس مؤنث امكان

شود لطف بفرمايند   استدعا ميگانِ  محترمه گان و دوشيزه ِي بيوه احساِس رضايِت كامله از كليه
 :مراتِب ذيل را مورِد عنايت قرار دهند

ها واجِد  رسد كه اين امر بايد براِي خانم به نظر مي. باشم_جانب يك مرد مي_نخست اين كه اين
هنوز تا اياِم كهولت زياد . جوان هستم.  است١قَّدم دو آرشين و هشت ورشوك. كماِل اهميت باشد

زيبا . باشم دار مي ونسب اصل. يِ  مرِغ پاچله از عيِد پطرس يِ  فاصله به اندازهفاصله دارم، درست 
عدِم زشتىام به حدي است كه بارها در تاريكىِي مطلق با . باشم نيستم، اما خيلي زشت هم نمي

چال !) افسوس(ام  هاي روِي گونه. ام ميشى است هاي چشم. اشخاِص بسيار زيبا عوضى گرفته شده ام
آمدگويىهاِي ظريف بر  يِ  خوش از عهده. اش خراب است ام دو تاي هاِي آسياب از دندان. دافت نمي
ام  كش ِي دست نمره. ام شك كند دهم در استحكاِم عضالت يي هم اجازه نمي آيم اما به تنابنده نمي

. ن استام كامالً درخشا ضمناً آينده. پدرومادرم فقير اما بسيار نجيب اند. باشد_هفت و سه ربع مي
. به همه چيز اعتقاد دارم. باشم كارها خصوصاً مي ها عموماً و خدمت گل داِر پروپاقرِص خوش دوست
» كازا استره«ِي  ِي ستوِن صندوِق پسِت مجله ِي ادبيات به حدي است كه از مطالعه ام در مقوله توفيق

كه (اش  ر در آورم كه قهرمانِي تحري خيال دارم در آينده رماني به رشته. گيرد_ام مي ندرت گريه به
روز دوازده ساعت  در شبانه. جانب باشد ِي خوِد اين سِر آينده هم) كاري خواهد بود زيباروِي معصيت

آشناياِن خوبي . پياله داشته باشم كنم كه هم فقط وقتي دوا مصرف مي. َبرَبروار ُپرخور ام. خوابم مي
ِي  ِي شريفه خور، كه از طريِق صفحاِت جريده  مفتشان شان شاعر يكي دوتاشان اديب اند يكي. دارم

كاريوف و  ام عبارت اند از پوش شاعراِن محبوب. به تعليمِ  ابناِء بشر مشغول اند» كايا گاِزتا روس«
ام  كاران قصد دارم طبِق شرايطي كه خود و طلب. پيشه ام اما حسود نيستم عاشق. گاهي هم خودم

 .دانيم ازدواج كنم مي

 :ام و اما مشخصاِت همسِر آينده. جانب مشخصاِت ايناين بود 

ساله و باالِي  زيِر سي) تر مناسِب حال باشد بر حسِب اين كه كدام بيش(بيوه باشد يا دوشيزه 
يهودى . رسد گناه به هم نمي يقين بداند كه در اين دنيا آدِم بي كاتوليك نباشد، يعني به. ساله پانزده

چرا يك خط در ميان «: پرسند اِي يهودى هميشه از آدم ميدختره. شود هم پذيرفته نمي
ها اصالً به _، و اين جور حرف»ري دِم دسِت بابام پول در آوردن ياد بگيري؟ نويسي؟ چرا نمي مي

نه . ابرومشكى) لطفاً در صورِت امكان(آبى و  موطاليى باشد و چشم. سازد جانب نمي مزاِج اين
برو باشد و جنى هم _تودل. اق باشد نه الغر، نه دراز باشد نه كوتاهرو، نه چ پريده باشد نه سرخ رنگ
خط باشد چون  ضمناً بايد خوش. سرش تراشيده نباشد، وراج نباشد و مدام كنِج خانه ننشيند. نباشد
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به مجالتي كه . بردارىاش زياد نيست البته كاِر نسخه. باشد جانب مي يك نساخ مورِد كماِل نيازِ  اين
 .العيِن خود قرار دهد گي نصب ها را در زنده ِي آن كارى دارم عالقه داشته باشد و رويه ا همه من با آن

متأثر » هاِي مسكو نامه«هاِي  را نخوانَد و از سرمقاله» نانا«و » هاِي روز تازه«و » تفريح«مجالِت 
 .هم غش و ضعف نكند» ساحل«نشود و از خواندِن سرمقاالِت 

اما (زباني كند، شيرمال بپزد  د، برقصد، بنويسد، بپزد، بريان كند، بلبلبايد بتواند آواز بخوان
سرولباس  با استفاده از امكاناِت شخصى خوش. اش پول قرض بگيرد ، براِي شوهرجان)مال ندهد گوش

 .كامالً و از هر جهت مطيع باشد!) توجه(باشد، و 

زند، گاز بگيرد، دندان نشان بدهد، اش را بخارانَد، جيرووير كند، جيغ بكشد، فرياد ب نبايد تن
 .وظروف بشكند، يا در خانه براِي دوستان پشِت چشم نازك كند ظرف

تر گذاشته بشود از لحاِظ  ضمناً الزم به يادآوري است كه گرچه كاله زينِت مرد است، هر چه پايين
 .استتر  رود خطرش كم كسي كه در ازاِي دريافِت وجوهات زيِر بارِ  اين جور امور مي

تر  اصالً بْه. هايِ  اُُملىِي ديگري از اين قماش باشد نا يا آكولينا يا آودوتيا يا اسم اش نبايد ماتره اسم
. كا يا كاتيا يا ليپا و غيره كا يا ماروس دارتري داشته باشد مثِل اوليا يا ِلنوچ ونسب است اسِم بااصل

ِي  واال ذمه(نب است هفت اقليم فاصله باشد جا ِي اين مياِن او و مادرش كه همانا مادر زِن مكرمه
 …)جانب از هرگونه تعهدي برى است اين

 . روبل نقره از اهِم واجبات است٢٠٠٠٠٠داشتنِ  حِداقل 

ِي اخير اصالحاتي به  توان در ماده جانب، مي كاراِن اين ناگفته نمانَد كه، در صورِت موافقِت طلب
 .عمل آورد

 


