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  .رازهای دیگر این هتل غریب برای آنا مگدالنا باخ به سادگی این یکی نبودند

به ســه زبــان مختلــف  ،سیستم صوت و نور را به کار انداخت. صدایی با تحکم ،گیراند که سیگاری می درحالی
تنها اتــاقی کــه در ایــن شــب جشــن ، به او یادآور شد که در اتاقی که به رس می برد سیگار کشیدن ممنوع است

ن کارتی که بــرای بــاز و بســته کــردن در ورودی بــه کــار مــی می  ،رود توانست پیدا کند. برای اینکه بفهمد با ه
و پخــش موســیقی را بــه راه انــداخت بایــد درخواســت  توان المپ و تلویزیون را روشن کرد و دستگاه تهویــه می

جریان آب اروتیــک  ،تواند با استفاده از کنرتل الکرتونیک وان گرد کرد. آمدند و نشانش دادند چطور می کمک می
خیس از عرق شــده  ،که زیر آفتاب گورستان رابخش جکوزی را تنظیم کند. رسشار از کنجکاوی پیرهنش  و آرامش

م بــه رس کــرد و خــود را بــه دســت  بود از تن درآورد و به کناری انداخت و برای حفظ آرایش موهایش کاله ح
ره. جوش کف سپردو  جنبامواج پر  و واقعیــت را داد  ،راه دور ،اش تلفن خانه ی خوشحال رشوع کرد به گرف ش

کــه او از پشــت  ،با چنان گرمایی همرســش را وسوســه کــرد »چقدر بهت احتیاج دارم. تونی تصور کنی ی«زدن: 
  .آید وخروش می به جوش تلفن احساس کرد هوسش دارد در وان

 !به من بدهکاریش ها ،آخ ــو گفت: 
اش جا خوش کرده چیزی برای مزمزه کردن سفارش بدهد تا دیگــر  آنا مگدالنا فکر کرد همینطور که در آشیانه

ش واداشت تا مانند یک آدم فقیــر ا اما قیمت رسویس داخلی هتل به این تصمیم ،مجبور نباشد لباس به تن کند
بــا  هــای مــد روز بلنــدتر بــود ورقش که از پیــرهن سیاه شق برای خوردن شام به کافه تریا برود. پیرهن ابریشمی

هــا و  گوشــواره ،ید. گردنبنــدبخشــ برهنگــی بــه او مــی اش حــس نیمــه آرایــش موهــاش تناســب داشــت. دکولتــه
  .کردند هایش را دوچندان می دادند و درخشش چشم به او می بخشی هایش از زمرد بدل حس آرامش انگشرت

ام کرد. ناراحت از گریه هشِت  ی کودکان و صــدای  شب بود که برای شام خوردن پایین رفت. زود غذایش را 
شــد  را بخواند که بیشرت از ســه مــاهی مــیی تریفید  خانواده روززیاد موسیقی تصمیم گرفت به اتاقش برگردد و 

 گذشــت متوجــهِ  کاباره مــی هتل حالش را جا آورد و وقتی از جلو درِ  رشوع به خواندنش کرده بود. آرامش راهروِ 
مجذوب صحنه تا وقتــی کــه رقاصــان . رقصیدند والس امپراتور می نقص داشتند شد که با تکنیکی بی زوج رقاصی

در ماند. صدایی جذاب و مردانه و دستی کــه  دمِ  ،ترک نکردند و جایشان را به مشرتیان معمول ندادندصحنه را 
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  :یاپردازی به در آوردؤاو را از ر  ،به پشتش زده شد
 برقصیم؟ــ 

 رســید انقدر به هم نزدیک بودند که او عطر مالیم تن مرد را که از ورای لوسیون بعد از اصالح به مشــام مــی
نگاهی بــه او انــداخت. نفســش بنــد آمــده بــود. بــا صــدایی لــرزان بــه مــرد گفــت:  اش ر امتداد شانهحس کرد. د

  :. مرد در دم پاسخ داد»ام اما من لباس رقص نپوشیده ،ببخشید«
یید که پیراهنتان را پوشیدهــ    .اید این ش

اش و  بــازوان برهنــه ،هــای رسحــالش دســتش را بــه ســینه ،ناخودآگــاه ثیرش را گذاشت. با اطواریأ این حرف ت
ن کپل کند. بعد بــاز در امتــداد شــانه  ش میا جایی است که حس های سفتش کشید تا مطمنئ شود که بدنش ه

ی این بار نه برای اینکه بشناسدش برای اینکه به مرد چشم ،نگاهی انداخت نــد کــه زیبــاتر از آنهــا را اهایی را بن
  .دید هداهرگز نخو 

  با مالحت گفت: 
ی دیگر مردها از این حرف ،لطف داریدخیلی  ــ    .زنند ها 

ــام نیــروی  ،ی خــود تنها و رها در جزیــره ،تر شد و دعوتش را تکرار کرد. آنا مگدالنا باخ مرد به او نزدیک بــا 
ســه والــس بــه روش قــدیمی . افتــد چنانکه  گویی از پرتگاهی مــی ،درازشده به سویش را گرفت روح خود دسِت 
بــه خــودش گفــت کــه یــارو حــت یکــی از ایــن  پروایی مرد در حرکــاتش خاطر بی به ،ن گام اولرقصیدند. از ه

کــرد بــا  کــه ســعی مــی هــایش ببخشــند و درحــالی هایی است که هتل استخدامش کرده تا رونقی به شب ای حرفه
خــودش را در دامــن چــرخ و گشــت مضــطرب رقــص انــداخت. مــرد نگــاه  ،شان را حفــظ کنــد هایش فاصله دست

نش کرد و طــور  دانســت کــه راســت اســت امــا همــین مــی »رقصــید. مثل یک پــری مــی«گفت:  بانفوذی به چش
  .کرد خواست او را به تختخوابش بربد می دانست که مرد همین ستایش را به هر زن دیگری اگر می می

کوشــید مــرد را بــه رس جــای خــود  تا او را بــه تــن خــود بچســباند و او مــی کوشید در طی والس دوم مرد می
اواسط والــس ســوم آنــا . برگرداند. سپس رشوع کرد خداوار رقصیدن و بر رسانگشتانش آنا را همچون گلی نواخ

  .شناسد هاست او را می این حس را داشت که انگار سال
نی آتشــین در  ،پریــده بایی ندیده بود. پوستی رنــگی زی کار را با چنین چهره او هرگز مردی چنین کهنه چشــ

. زده کــه فرقــی راســت و صــاف از وســط بــازش کــرده بــود رنــگ و روغــن رکالغــیموهایی پَ  ،پس ابروانی پرپشت
پــوش بــه او  خــوش یتصــویر مــرد ،هــای بــاریکش خــوش نشســته بــود اسموکینگ ابریشــمی خنکــی کــه روی ران

ن  رســید؛ بــااین چیزی مصــنوعی بــه نظــر مــی همه ،شد دید میدر تصویری که از رفتارش . بخشید می حــال چشــ
  .گشتند اش به نظر به دنبال ترحم می زده تب

او را به سمت میزی برد که در کنجــی تــک افتــاده  ،مرد بدون آنکه نظر او را بخواهد ،ها در پایان رسی والس
سفارش داد خوشحال شد. نور مالیم ســالن بــه آنجــا دانست و از اینکه مرد شامپاین  بود. او از پیش بعدش را می

  .و هر میز حس خلوت خودش را داشت ،بخشید حس دلپذیری می
آنا مگدالنا حساب کرد که همراهش نباید بیشرت از سی سال داشــته باشــد بــرای اینکــه از بــولرو تقریبــا هــیچ 

اش را با مرد حفظ کرد  فظ کند. بعد فاصلهدانست. او خودش رقص را اداره کرد تا اینکه مرد بتواند ریتم را ح ی
 ،امــا مــرد بــه او فشــار آورد. هایش گرم شده اســت تا به او این حس را ندهد که از خوردن شامپاین خون در رگ

ــام قــدرت بــازوانش در اطــراف انــدام او. در گوشــت زانــوانش حــس کــرد کــه مــرد  ابتدا با مالیمت و سپس بــا 
ند کــه ای می هــا و تنــد شــدن  و بــا اضــطراب متوجــه رضبــان خــون در رگ نجــا قلمــرو اوســتخواهد به او بفه

هایش شد. اما توانست از نوشیدن دومین بطری شامپاین امتناع کند. مرد متوجه شد و او را دعوت کــرد تــا  نفس
 :پنهان کرد آنا معذب بودنش را زیر یک جور سبکرسی همراهانه . قدمی در ساحل بزنند

 سامله؟می دانید من چند ــ 
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یــ    .کنم که سنی از ش گذشته باشد تصور 
نی است که فکرش را می ــ   .کنید پس ه

ام نکرده بود که خسته از این همه دروغ, تصمیم گرفت سینه جمله ی راست کند و از ایــن دوراهــی ی اش را 
 ..از جایش پرید . مرد»ببخشید«شد گفت:  که از جایش بلند می وقت. درحالی دربیاید: یا االن یا هیچ

 چیزی پیش آمده؟ــ 
  .باید برم. شامپاین حا رو خراب کردــ 

گیرد  توجه به این مطلب که وقتی یک زن تصمیم می شک بی بی ،ی دیگری پیشنهاد کرد های ساده مرد برنامه
ی ،که برود   .تواند جلویش را بگیرد. آخرش تسلیم شد هیچ قدرت برشی یا الهی 

 تان کنم؟ دهید همراهی میبه من اجازه ــ 
یــ    .نشدنی و واقعا ممنون برای این شب فراموش ،شم مزاحم 

ن شد. از دست خودش به ،وارد آسانسور که شد شدت عصبانی شد امــا حــس رضــایت از اینکــه درســت  پشی
و  خــودش را بــه پشــت انــداخت روی تخــت ،هــایش را درآورد کفــش ،ش کــرد. وارد اتــاقش شــدا رفتار کرده آرام

سیگاری روشن کرد. در همین گیرودار در زدند. به این هتلی که قوانینش مشرتیان را حتا در خلوتشان هــم تنهــا 
 .مرد بود ،کوفت گذارد بدوبیراه گفت. اما قانون نبود که به در می ی

از خشــنودی باز کرد و بدون کمــرتین ابــر  مانست. در را نیمه ی در موزه میی در تاریکی رسرسا مرد به مومیایی
ی خــودش باشــد  ی در نگه داشت اما رس آخر گذاشت که مرد وارد شود. مرد انگار خانــه دستش را روی دستگیره

  :وارد اتاق شد وگفت
 .چیزی برایم بیاوریدــ 
ی ،از خودتان پذیرایی کنیدــ    .کند طور کار می هی فضایی چ دانم این سفینه هیچ 

و از بــار کوچــک دو لیــوان  ،موســیقی مالیمــی گذاشــت ،نور را کــم کــرددانست.  چیز را می مرد درعوض همه
کــه   چنــان ،ی اینها با مهارت یک رهرب ارکسرت. آنا مگدالنا خودش را برای بــازی آمــاده کــرد شامپاین رسو کرد؛ همه

نــا که تلفن زنگ زد؛ آ  نوشیدند داشتند به سالمتی هم می. کند گویی خودش نیست بلکه نقش خودش را بازی می
نــی  موران امنیت هتل بــود کــه بــا ادب فــراوان خاطرنشــان مــیأ از م. را برداشت یدستپاچه گوش کــرد هــیچ مه

هــا اقامــت کنــد. آنــا مگــدالنا  شب بدون اطالع و ثبــت نــامش در پــذیرش هتــل در ســوییت تواند بعد از نیمه ی
 :مور پریدأ رسدرگم به وسط حرف م

 .اهمخو  الزم نیست توضیح بدهید. عذر میــ 
با استداللی ساده رشوع به توجیه قضــیه  ،که مکامله را شنیده باشد گوشی را گذاشت. مرد انگار رسخ مثل لبو

اشای معطلی او را دعوت کرد تا به ساحل بروند و بی» از این سیاها هس«کرد:  خسوف کامل مــاه لــذت  و از 
 .بربند

ام شب را به جنگ بین خویشتنداری ی خسوف بود  آنا مگدالنا خرب نداشت. از بچگی شیفته و بعد از اینکه 
 :ی برای رد کردن پیشنهاد مرد پیدا نکرد. مرد گفتی این بار هیچ بهانه ،هایش گذرانده بود و وسوسه

 .رسنوشت ما همینه ،راه گریزی ازش نداریمــ 
یجــه بــا کــامیون مــرد بــرای کننده را هم از او گرفــت. در نت های نهی این توسل به ماوراءالطبیعه آخرین سالح

جایی کــه نشــانی از هــیچ توریســتی در آن  ،دیدن خسوف به خلیج پرتی پنهان در جنگلی از درختان نخل رفتند
ی ن از نور، شد پرهیب دور شهر دیده می ،در افق. شد دیده  بود. مرد ماشینش  ماه تنها و محزونش روشن آس

آنــا . کرد و پشت صندلیش را انداخت تا ولــو شــود کمربندش را باز ،هایش را درآورد کفش ،را زیر نخلی پارک کرد
یی را فشار بدهی تا هر دو صــندلی  مگدالنا متوجه شد که کامیون فقط دو صندلی جلو دارد و کافی است دکمه

دستگاه ضــبط صــوت کــه ساکســوفون فائوســتو  یک ،باقی فضا شامل یک بار کوچک .تبدیل به تختخواب بشوند
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چیــز را  بود. همه به رنگ قرمز سیر یی پشت پرده یی کرد و یک توالت فرنگی متحرک در گوشه ش میپاپتی را پخ
 :فهمید. و گفت

 .شه که االن فقط هالل ماه دیده می خسوفی در کار نیست چون ماه باید کامل باشد درحالیــ 
 :مرد مسلط گفت

 .شه. این همه وقت داریم پس کسوف میــ 
دانست کــه از  دانستند چه اتفاقی خواهد افتاد. و آنا مگدالنا می هر دو می. چینی نبود دیگر نیازی به مقدمه

حیرت کرد که این جــادوگر بــا . تواند به او تقدیم کند که مرد می این تنها چیز متفاوتی است اولین دور رقصشان
اس رسانگشتانش همچون به دانه و رشته به هایش را دانه چه مهارتی لباس الیه کنی از  که پیازی را الیه رشته با 
شود و به حقارت مرغــی گرفتــار شــده  حس کرد از درد دچار غش می ١ی مینوتور با اولین حمله. تنش درمی آورد

غرایزش چاره جست تا خود را  اما از نفسش گرفت و عرق رسدی تنش را خیس کرد. باشند اش کرده که چهار شقه
 یــی ناپــذیر نیــروی وحشــی دو خــود را بــه دســت لــذت وصــف سپس هردست مرد حس نکند و  فرومایه و پایین

حتــا هــیچ  ،سپردند که با مالیمت مهار شده بود. آنا مگدالنا فکرش را مشغول این نکرده بود که بداند او کیست
ناشدنی بود که در تلویزیون طرحی را از  کوششی هم در این زمینه نکرد. فقط سه سالی بعد از آن شب فراموش

آشام غمگینی کشیده شــده بــود و او را کســی معرفــی مــی کردکــه کــل پلــیس  او دید که به صورت خون ی چهره
لــی دو تــا از آنهــا بــه  زنــان تنهــا و لــذت کاراییب به علت داللی محبت و کالهربداری از بیوه طلــب و قاتــل احت

  .دنبالش است
  
  
  

  نوشت پی
 ،نیمی گــاو« :شاعر رومی ،گاورس یا به توصیف اووید های یونانی موجودی است مردتن و مینوتور در اسطوره. ١

  ».نیمی مرد


