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سـمت  -سـوم طبقه«: من داد و گفتبهرنگي را صندوق دار بليط صورتي 
» .چپ

» .لطفاً، زنگ زدم آسانسور بياديك دقيقه صبر كن«
دامـن سـاتيني   و قرمز رنگ راه مي رفت، هنگامي كه در آن سالن طاليي 

وهـاي  هاي مصنوعي ايسـتاد، م در ميان نخل. مي كردغيژغيز اوسياه رنگ
-ي صـورت بـزك كـرده و گـردن سـفيدش     نارنجي براق او ريخته بود رو

تنه سياه و ضخيم درختي بيرون زده صورتش درست مثل قارچي بود كه از
تـازه  . زشـته واهللا. خانم خيلي خيلي ببخشيد«. پشت سر هم زنگ زد.باشد
در حـالي كـه دسـتش روي زنـگ بـود،      » .ميرهاز اينجاتا آخر هفته. هوارد

داخل قفس را نگاه مي كرد تا او را ببيند، مثل يك پرنده مرده افتاده داشت
ريـز نقـش بـا كـاله لبـه دار و      ناگهان يك نفر كوتاه قد و . بود روي زمين

كجـا  ! بفرماييـد «: زن با پرخاش گفت. هاي كتاني كثيف ظاهر شددستكش
يكي از دستهايش را كه پوشيده ،در پاسخمرد » بودي؟ چه كار مي كردي؟

. صورتش گرفت و دو بـار عطسـه كـرد   از دستكش كتاني سفيد بود جلوي 
مرد كوتوله خود را عقـب كشـيد،   » .خانم را ببر طبقه سوماَه، شرم آوره،«

. باال رفتيم، خيلي آهسـته . تعظيم كرد و بعد از من وارد شد و درها را بست
از او .فين او مثـل سـوت صـدا مـي كـرد     و حين عطسه فين هم مي كرد 

مـال هـواي اينجاسـت،    «: تو دماغي جـواب داد » سرما خوردي؟«: رسيدمپ
هطبق«: كرد و گفتعطسه » .يه روزم نشده هواي اينجا خشك باشه. خانم

» .سوم، خانم
هاي تبليغاتي در ها و پوستردر يك راهرو كاشي كاري شده مزين به آگهي

يك كـابين كوچـك و يـك    . ند قدم مي زدممورد لباس زير زنانه و سينه ب



لباس كيسه اي آبي رنگ به من دادنـد و از مـن خواسـتند تـا لباسـهايم را      
ها و از از آن سوي ديوار.  را پيدا كنماتاق گرمعوض كنم و در اسرع وقت 

داخل راهرو صداي خنده و داد و فرياد عده اي كه گرم صحبت بودنـد، بـه   
! اري ميـاي بيـرون؟ يـه دقيقـه صـبر كـن      آمـاده اي؟ د «. گوش مي رسيد

»!يه دقيقه صبركن! يه دقيقه صبر كنحمامچي،، حمامچي
و احساس دختـر بچـه هـاي مدرسـه اي را     لباسهايم را درآوردم سريعمن 

. داشتم كه خود را توي استخر رها مي كنند
ديوارهايي با رنگ آجـري و حاشـيه هـايي بـه     . خيلي بزرگ نبودگرماتاق 

ي زنگاري و سقفي شيشه اي داشت كه از طريـق آن آسـمان كـم    رنگ آب
آن جا چنـد  . رنگ و غير واقعي مثل پس زمينه سالن عكاسي ديده مي شد

. تا ميز گرد وجود داشت كه پوشيده از برگه هاي پاره پوره مجالت مد بـود 
زرد گل سوسـن كه مملو از در وسط اتاق يك حوضچه مرمري قرار داشت

خـانم بـي حـال دراز    هاي بلند و پيچيده بـه حولـه، چنـد   وي صندليو ربود
من به پشت خوابيدم و پارچه اي را روي صورتم انـداختم و  . ..كشيده بودند
بله، ازدواج با يك جهانگرد . ..گل و مرداب مرا در فكر فرو بردهوا و بوي جن

م و زندگي كردن با او در جنگل، تا زماني كه چيزي را شكار نكند و يا به دا
. ت دارمبا حيوانات وحشي نفراز بازي كردن. نيندازد، بايد خيلي جالب باشد

چـادري كـه در محـل    ...اين سرگرميها در خانه هـم يافـت مـي شـوند    ...
زده شده است، وقتي بچه از پرچينها باال مي روند تا حركت نگهداري اسبها

و -دها مي كوبگنرا به چرخهاي واها را نگاه كنند و دلقكي كه شيشه هاواگن
بور عسل را خيلي سريع و پشت سرهم و زنپيچ امين الدولهموتور بخار كه

. هايي مي انـدازد دارم اين هوا مرا به ياد چه چيزخبر...آن را تكرار مي كند
تعقيب و گريز مربي من در ميان لباسهايي كـه روي طنـاب مـي زنـيم تـا      

. خشك شوند



چهارخانـه  وهاي بور و لباسهاي سفيد و قرمزدو زن قد بلند با م. در باز شد
يكي از آنهـا يـك جعبـه    . هاي مقابل من نشستندوارد شدند و روي صندلي

نارنگي كه به كاغذ نقره اي پيچيده بود، در دست داشت و در دست ديگـر  
هر دو خيلي تنومند بودند و چهره خندان و شاداب و . يك سري مانيكور بود

. ندموهاي پرپشت و بلند داشت
هايي را كه تا پا زناهي به اطراف اتاق انداختند، سرقبل از اينكه بنشينند، نگ

صـول درآوردنـد و در گوشـي    گاه كردند، رو بـه يكـديگر ادا و ا  انجا بودند ن
بفرماييـد  «: حرف زدند، يكي از آنها جعبه نارنگي را گرفـت و تعـارف كـرد   

ند و گـاه گـاهي بـه    بـه پشـت دراز كشـيد   . هر دو زدند زير خنده» .نارنگي
يكي از آنها با دقت خيلي زيادي گوشه هاي چشـمش  . يكديگر نگاه كردند

» .آه، اون يكي خيلي خوب بود«: را ماليد و گفت
هم بـوده،  درستيارمديم و ككه اومديم اين جا، كامالً مصمم اومن و تو«

ي و اين حاصل يه بازرس-اتاق انداختبعد نگاهي به اطراف-مي دوني كه؟
من بايد اونو بيـاد بيـارم،   . نه خيلي مسخره است. نارنگي بخور-دقيق است

نـارنگي مـي   . براي يه كنسرت موسيقي از اهميت زيـادي برخـودار اسـت   
» خوري؟

هـاي تركـي   ونم چرا زنهايي كه ميان توي حماماما نمي د«: ديگري گفت
هـاي  ناي كه انداخته باشـند تـوي پيراه  گوشت نرمهمي مانند -آنقدر زشتند

زنه يا بادكنكه؟ به اون نگاه كن، اوني كه داره كتاب مي خونه و -كيسه اي
و اون دو تاي ديگه اون گوشه نشسته اند و درباره بچـه دار  -عرق مي ريزه
ن اون يكي را نگاه كن كـه  خداجو...و-زاييدن حرف مي زنندشدن و بچه 
» .ورمن ديگه نارنگي نمي خورم، همشو خودت بخ. داره مياد تو

زني كه تازه وارد شد، كوتاه قد و چاق بود، پاهاي سفيد و تخـت داشـت و   
داخـل اتـاق مـي آمـد و مـي رفـت،       .كاله مخصوص حمام به سر داشـت 



هايي كه مي خنديدند نگاه كرد و را تكان مي داد، با تحقير به زنهايشدست
ه بالفاصـله حمـامچي كـ   . براي هشدار به آنها زنگ را به صدا در مي آورد

چيـه  «. را دادشنيمه لخت بود و بدنش پوشيده از كف صابون بود، پاسـخ 
يه حوله بـه  «: زن كاله به سر به زبان آلماني گفت» .خانم، من وقت ندارم

. ببخشـيد خـانم، نمـي فهمـم چـي مـي گـي       «: حمامچي گفت» .من بده
يكـي از  »  .نخيـر «: زن كاله به سر گفت» فرانسوي داري حرف مي زني؟

دارم از اي واي، مـون ديـو،   . بع، نارنگي بخور«: و بور قهقه خنديدمزنهاي 
زن كاله به سر كه كامالً خيس بود سعي كـرد بـا دسـت    ».خنده مي ميرم

.خود را خشك كند
: حمامچي در حالي كه با چشمهاي گرد خود كه با خنده نيش مي زد، گفت

زن كاله به سـر را تـرك كـرد، بـه     1» .مايس نون، مادام. ورستهان سي«
2نزطحفه نطزنهاي مو بور چشمك زد، دوري زد و احساس كرد آن دو زن 

. و دوباره ناپديـد شـد  » .شماها خيلي كارتون درسته«: ، به آنها گفتهستند
زن كاله به سر روي لبه يك صندلي نشست، يك مجله مـد را بـه دسـت    

ي زد و وانمود كرد كه دارد آن را گرفت، برگهاي آن را با سر و صدا ورق م
مي خواندو زنهاي مو بور تكيه داده بودند و نارنگي مي خوردند و پوست آن 

به زنهاي . تازه هوا را پر كرده بوديعطر ميوه. داخل گلدانها مي انداختندرا 
و بله همه زشت بودند، به پشت خوابيده بودند، قرمز. اطراف نگاهي انداختم

د را صرف هاي لخت، و اندك انرژي خوي بي حال و مومرطوب، با چشمها
ناگهان متوجه شدم زن كـاله بـه سـر از    . كردندتماشاي دو زن مو بور مي

روي مجله مدي كه در دست داشت به من نگاه مي كند، آنقدر نگـاه كـرد   
. دوباره جلوي من سبز شد! اما بدبختانه. كه بلند شدم و به اتاق گرم رفتم
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از چهـره شـما   شما آلماني بلدي، همـين االن  مي دونم «: با اطمينان گفت
مي خونم، اينا خجالت نمي كشند يه حوله را از من دريغ مي كنند؟ من اين 

ذارم، بـه شـوهرم مـي گـم همـين      ن ميويريت اينجا در ميرا با مدموضوع
. ناين كارا رو مردها بهتر از عهدش برميا. هن بنويسوهشامشب يك نامه ب

هرگز جايي به «: اهاي زرد رنگش را مي ماليد ادامه دادپدر حالي كه » نه؟
تو هم پـول  . ي دميه قرون نم! فرانك و نيم هم بدمرچها-اين بدي نديدم

از اون دو زن هـم شـكايت   ...، يه حوله به آدم نمـي دن هللامي دي؟ وا. نده
مي دوني اونا . ر كه همش دارن مي خورن و مي خندناون دو نف،مي كنم
با يك نگاه مـي شـه   -زناي درستي نيستند«. سرش را تكان داد» كي اند؟
هيچي نيستند . من اينو مطمئنم، زني كه ازدواج كرده اينو مي فهمه. فهميد

بـه مـن مـي    . حد تحقيـر نشـدم  تو زندگيم هرگز به اين. جز دو زن ولگرد
آنقدر . ن دو نفرمد، فقط به خاطر هميودرست عرقم درني! گاوميش، خنديدن

. اصالً حالم گرفته شـد . ناراحت شدم، عرقم بجاي اينكه بيرون بياد رفت تو
» .حاال بجاي اينكه سرما خوردگي ام خوب شه مي ترسم تب و لرز كنم

دور اتاق قدم مي زدم و زن كاله به سر هم با غم و اندوه دنبالم من افتاده 
د و با ديدن او دوباره شروع كردنـد  بود تا اينكه دو زن مو بور هم وارد شدن

حتم بـه طـرفم آمـد و    ازن كاله به سر وقتي ديد من خيلي نار. به خنديدن
من اهميت نمي «: با آن لهجه زشت آلماني اش گفت. لبخند معني داري زد

كله زدن با اين دو زن خياباني ارزش خـودم رو بيـارم   ونمي خوام با سر.دم
شـش سـاله   . به شدت حساسه. نمي گذرهاگه شوهرم بفهمه ازشون . پايين

چهار تا بچه داريم . شهر خوبيه. اهل سالزبرگ هستيم. با هم ازدواج كرديم
پنچمي . به اين جا اومدمپنجمي بودرهايي از شوك مرگو در واقع براي 

از مـي دونـي  !هم متولد شد، بچه سالمي بود اما هيچ وقت نفـس نكشـيد  
» .سختهرماه انتظار چقددست رفتن بچه آدم بعد از نه 



ميخواي بري اونجا؟ من اگه «: از من پرسيد. به طرف سونا بخار رفتم
اگه بري، اونا فكـر  . يارو دو نفر رفتند اونجا. بجاي تو بودم اونجا نمي رفتم

در » .تو اين جور زنا رو نمي شناسي. مي كنند مي خواي با اونا اختالط كني
حالي كه خود را بـه حولـه هـاي بلنـد پيچيـده      همين هنگام آن دو زن در

. بودند، بيرون آمدند و با رفتار تحقير آميزي از كنار زن كاله به سر گذشتند
؟ ميخواي پيراهنت را تو اتاق سونا در بياري«: زن كاله به سر از من پرسيد

. اگه مي خواي بهت نگاه نمي كنم. از من خجالت نكش، هر دو زن هستيم
حاضرم شرط ببندم، اون دو «: با عصبانيت ادامه داد» .اه كنمعادت ندارم نگ

. اَه، چه زنهايي پيدا مـي شـن  . تا زن جنده، حسابي همديگه رو نگاه كردند
يكيشون يه . چه زشتم هستند، با اون موهاشون. عين خياليشون هم نيست

من فكر مي كنم طالي واقعـي نباشـه، تـازه    .جعبه مانيكور پر از طال داره
آدم تو خلوت خودش ممكنه هر كاري بكنه، . باشه درسته بيارش اينجااگرم

من نمي دونم مردا تو يه همچي زنايي چـه پيـدا   . اما در جمع فرق مي كنه
نه شوهري نه بچه اي نه خونه اي كه ازش نگهـداري كـنن، ايـن    . كردن

اين چيزيه كه شوهر من بـه اون اعتقـاد   . چيزيه كه يه زن به اون نياز داره
جالبه به يكي از اين زناي جلف بگي سيب زميني پاك كن يا گوشت . ارهد

تو تا حاال اين كارا رو كردي؟ ! بخر
من داشتم دنبال حمامچي مي گشتم، خودم را صابون مي زدم و با آب سرد 
بدنم را مي شستم و نمي توانستم چهره زشت آن زن آلماني كـه بـه قـول    

ت و مـدام از آن دو زن زيبـا كـه    خودش چهار تا بچه و شوهري خوب داش
ا به حال گوشـت نخريـده انـد، بـد     هرگز سيب زميني پوست نكنده اند و ت

ايـن  . در اتاق ديگر يك بار ديگر آنها را ديدم. گفت، از ذهنم به در كنممي
يكي از آنها يك دسته گل بنفشه را سنجاق . بار لباسهاي آبي پوشيده بودند

. ي دستكش شيري جير خود را مي بستمي كرد و ديگري داشت دكمه ها



در حالي كه كاله هاي پردار زيبا به سر داشتند و خزهاي چشم نواز به تن، 
يي از بيخ گـوش مـن شـنيده شـد كـه      صدا. ايستاده در حال صحبت بودند

زن كاله به سر از كنار مـن گذشـت،   » .بله، اونجا تشريف دارن«: گفتمي
ن داشت، يك كـراوات قـالب دوز زده   يك بلوز چهار خانه سفيد و آبي به ت

، مثل اكثر زنهاي آلماني كمر كوتاه و باسن گنده داشت، يك النه كالغ بود
ها بـه آن ريسـه هـوت يعنـي كـاله      ت به سر داشت كه قطعاً سالزبورگيزش

چطـور  اين موجودات كوتوله و زشـت  من نمي دونم «. مسافرتي مي گفتند
كافيه از يه دختر جـوان بخـوان دو   . پوشندبوشون ميشه همچي لباسهايي ر

وقتي آن دو زن از اتاق بيرون رفتند، زن كاله بـه سـر دنبـال    .بار فكر كند
آنها راه افتاد، چهره زرد او كه همه اش چشم و دهـان بـود، درسـت شـبيه     

.چهره بچه گربه اي بود كه دستش به گوشت نرسد


