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 تحیر
 (ھوگو کالوس) 

 آشنایی
 

سانسور منتظر شد, سھ  آتا آسانسور پیمود. کنار در مشبک کابین  را اتاقش ۀمعلم حیرت زده دوازده متر فاصل

در عبور داد.  یھا انگشتش را از سوراخ  

ھمانطور  باالخره شانس بھ او رو می کند, . استآکنده  )شابیزک( بالدونا راھرویی کھ از بوی .است ش(این شروع 

) ھ برنده شوی.ش را داری کزمایی  را خریده باشی شانسآھای بخت  بلیط ۀکھ اگرھم  

الستیکی  گلدار زیره ھای  کشیده شدن پاپوش یصدایی جز غرش آسانسور شنیده نمی شد. ھیچ صدایی, حتی صدا

بھ نظر می رسید, مخصوص پاھای  کشیده شده بود و سانسورآاز اتاق زن کولی  تا چاھک کھ شرابی رنگ  ۀروی باریک 

زن   قھقھھ ھایبنفشھ گلدوزی شده بود. حتی صدای   اش کھ روی  پاپوش ھایی بودتوی   ۀکوچک وچابک و ھرگز نشست

مھمان داشت, وقتی معلم از جلوی در اتاقش رد می شد  صدایشان را شنیده بود.  او. گرچھ کولی ھم بھ گوش نمی رسید

تنھا یک  تا ماھی کشیده بود.  دوبا مرکب چینی  درشخانھ زن کولی دوباره روی  علیرغم گوشزدھای مکرر صاحب

او. بالدونایتوجھ می کرد: عطر  چیز جلب  

پایین بھ بوگر سالم   ۀشد, زن کولی را فراموش کرد. و این بھترین کار بود. در راھروی طبق کھ معلم وارد آسانسور

را  یپارتیشن شیشۀ وانمود می کرد دارد  بلوند. اولیس چاپلوس با موی یک کاسھ بگو داد. بوگر, دربان ساختمان, نھ, 

 تمیز می کند کھ ورودی ھتل را از بخش تعمیرات جدا کرده بود. 

, بالون ھا و ترامواھا چھ حالی داشت؟  تجسم آن  ساحلدر آن بعد از ظھر آفتابی در میان ازدحام  گردشگران معلم  

بود. مطمئناً آرام بود, مثل ھمۀ سی و ھفت سال زندگی اش. دریا چطور بود؟ صدای امواج   متحیرمشکل است. احتماالً 

جیغ بچھ ھا و بزرگترھایشان شنیده می شد, اما با این حال آدم  می دانست, با نزدیک تر شدن بھ  خاللپر تالطمش از 

بھ نظر می رسید.  سدخاکیبھ  انآن, امواج مالیمتر از چیزی بود کھ  از صدای برخوردش  

, با تابش  سد خاکی دیده بود. معلم باالیمالیمتر از منظره ای بود کھ  معلم از در نزدیکی ساحل امواج  ھای چینو 

, عینک مدل می خندیدندبھ  آن  ھشاگردھای اش ھمیش  -ھایش را بست و عینک را روی بینی اش لغزاند  شدید  نور چشم
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. پدرش کوتاه نمی کرد آن را زیاد شگوشبرجستگی کھ بھ خاطر ش موھای پر پشتزیر  -و ارزان با قاب تلقی  میقدی

, بعد از  بخواباندبا چند تا پونز روی کلھ ات گوش ھایت را بل از اینکھ بخوابی یک نفر ق باید .یک بار گفتھ بود, "پونز

دو چسبیده بھ یونانی   کوچک  . دو تا گوشویبیدار می ش درست و حسابیھای  روز صبح با گوشیکی دو ماه یک 

."ات طرف جمجمھ  

ھای برھنھ, شانھ ھای پوستھ پوستھ شده, زانوھا, ابروھا  و موھای پر   , با رانگردشگرھای متخاصم معلم از میان 

یشمی  با کاله آفتابی  ییکفش تنیس, پدرھا یی باھوالھوپ, پدر بزرگ ھا, حلقھ ھای اندوشان  دصداھا و اشارات یُ  ,از شن

دوازده گاری بستنی فروشی(دو راھبھ و یک ماھیگیر در  از کنار یکی از , بدن براق و روغن مالی شده بچھ ھا؛ رنگ

انی شش  موزائیک  سیمزرد رنگ و مفروش از  جاده ایراه می رفت,  خاکی سد باالی, گذشت حال لیسیدن بستنی)

.  برای اسکیت سواری دخترھا  , مناسبهصاف و لغزند ضلعی,  

در معرض طوفان  ھر پنج شش سال یک بارکھ بدل شده بود     لنگرگاھی, ساحل و خلیجک باریک بھ یشروبرو

کھ  سد خاکیباالی از  می رسید. دوم خانھ ھا ۀکھ سرش بھ طبق از گرانیتقرار می گرفت. آن جا ملوانی ایستاده بود 

از قایق مدرسھ, یا قایق  -نگاه می کرد آناگر کسی از دریا بھ اما . استرا منقبض کرده  کفلشانگار  یمی کرد گاھشن

(لغزنده مثل یک بلوط,     گرانیتی مغولیۀ آن چھر شدمتوجھ می  خیلی زود, نھ, بالفاصلھگردشی, یا کانوی دو نفره, 

 ً ملوان ھا و و زیر پاھایش, یادواره ای ست برای  نگھبانی می کند,  دریاو  شھر با لبخند معصومانھ اش از ).طبیعتا

.0194-5194و  4191-8191ھای  در جنگ مغروقماھیگیران   

ۀ , جادبستھورد: نمای ھتل با کرکره ھای آساحل را در زمستان گذشتھ بھ خاطر می   تحیری ناخواستھمعلم در 

لب   , زن ھایقایای شکم دادۀ ھتل تایتانیک با دو ستون زن پیکر, حفره ھایی از آخرین ویرانھ ھا, بمتروکۀ سد خاکی

 تویسردی کھ باد  ۀ, در حفربار) و چطور یکی دو مثل حاال با عجلھکلفت, و اینکھ چطور در میان آنھا قدم زده بود,( نھ 

ی پر ھا دریا ت کرده بود غرولند کند: "جادو. دریچھ ای در میان کف ھایأدھانش می دمید, غرولند کرده بود, جر

کمی بعد در کالس چھارم التین, شاگردان  .سطور را از بر خوانده بود, نومیدانھ با تلفظ ھای اشتباهبقیۀ خطر..." و بعد 

 گیج و منگ این سطور درھم و برھم را در دفترھایشان یادداشت کرده بودند. 

, میکاییل  سرفندهشللی مغروق, کیتس  وصف  -و سالھا بھ آن عادت کرده بود  -داشت معلم در تنھا چیزی کھ توفیق

 راینھولدلنز بیچاره بود. 

 مبدلگوش کنید کھ شاعر چطور آواز بلبل را بھ واژه ھای خود  بسیاربا دقت  دخترخانم ھا و آقاپسرھا "و حاال شما

 می کند..."  

کردند, و   را تقلید می  پرنده ھا آواز, بدل شدهچھچھ و جیک جیک  بھ این صداھا را می شناختند, ھجاھا شاگردھا

را  خودش انگلیسی تنفسبھ آن ھا تکنیک   ,غیر از اینمعلم ھر سطر را با ضرب انگشت سبابھ معلم صرف می کردند. 

ھم صدا با خوانندۀ آمریکایی   بایستند و کنار گرامافون در دانسینگ ھاشب ھا بتوانند کھ  کرده بودو کمکشان  هتوضیح داد

   .بخوانند ترانھ

,  گذشت پارک وسطاز  نینداخت.ھم حتی نگاھی  غریبھ ھا, پیاده رو کنونی , بھ سد خاکی او .بودمدرسھ  راھیمعلم 

جایی کھ او در  ,مدرسھ. در امتداد خیابان فرانسیکوس بریسسوی خانواده ھا در حال بازی مینی گلف بودند. بھ جایی کھ 

 حاال بھ طرف –دو اتاق, بدون حمام, جیر جیر تختخواب, بوی گل گلم  -بود اولین سال ازدواجش دو ماه زندگی کرده

روی عرشھ, روی ورقھ ھای آھنی   گذشت. ملوان ھا . از کنار کشتی جنگی آنتوانتلنگرگاه. در امتداد می رفت مدرسھ
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یا کود حمل می کنار قایقی گذشت کھ آرد  کسالت آور. ازمحلی  بودند, نوعی ورزش رزمی  ورزشزنگ زده, در حال 

 کرد.

کیسھ ھا را با نظم روی ھم می چیدند.  ,دو کارگر پوشیده از غبار سفیدگذشت, کنار کامیونی  جرثقیلزیر  ازمعلم  

کیفش را روی دنده    ,رفت بھ طرف دیگر مسیر فوری قرمز شد وخوشگلھ." معلم  پسر"سالم  کارگر گفت: جوانترین

ھا گذشت. از بین ماشینه ھایش فشرد  

ھای  بادبان ,بود باال رفتھ از کنار معلم  کلیسای جامع  گنبد نوک ھای زگیل مانند دو کھ از پشتش ,پل در نزدیکی

و دست گوشتالودش   گذشت از کنارشسلوس با دوچرخھ اآقای  ,قایق کلوپ قایقرانی بلژیک در جنبش بود. پدر روحانی

پیدا بود.از سر آستین لباسش خاکستری و آبی  ۀ, پیراھن چھارخانبلند کردرا برایش   

 "سالم, آقای دی رایکل, زیاد عجلھ ندارین." 

می   ترتند  زمین کھ شیب جارکاب می زد. ھر  اشجوراب سیاه و چین خورده زیر دامن باد کرده  با  او ھای ساق 

سلوس کشیش را ھل می دادند تا بھ  ا ۀسھ بھ تشویق حاضران دوچرخری مدپل آلبرت, یکی دو تا از شاگردھا مثل شد, 

سلوس کشیش اھا رھا می کرد و باالی پل آلبرت پیروزمندانھ دست تکان می داد.  قلھ سرباالیی برسد. کشیش ھم پدال

آدم  ھا روی پشتش دوچرخھ سواری می کرد. خصایص خوب دیگری ھم داشت. محبوب بود و سرزنده . دستگاھی ھم 

روزنامھ  می  مدرسھ می نشست,دفتر اتاق گاھگاھی بین ساعات درس در کشیش  از کجا بداند؟ معلم آن را می دانست. 

  چنان وسطش می چرخاند و باانگشت  سیگار را صاف بین شست و سبابھ و . برگ سھ فرانکی می کشید خواند و سیگار

شما چھ تان آخر ت نمی کرد بپرسد, پدر روحانی, أخجالت کشید. جر کار اوبھ خاکسترش خیره می شد کھ معلم از  یلذت

 ؟ شما چطور می توانید با  چنین آرامشی, این ھمھ اھانت آمیز  در دفتر مدرسھتابیده استدرون شما  بھ است؟ چھ نوری

 بنشینید؟ 

با   ,مثل یکی از شاگردھای کالس ششمی ,رو بھ اوحتمأ   تی رنگو صورآلود  گوشت ۀآن چھرمعلم می دانست کھ 

ایمان, آمیتچھ: (التین, دوست عزیز)." , اعتماد, دوست من دی رایکل, یا" :می گفتمھربانی و مالیمت    

کھ پشتش را صاف تر کرد با حالت کسی  ی می گذشتاسکیت بازمناسب  وسیع و زمین بازی, پھنۀ از  معلموقتی 

  در آن شاگردھای کوچک مدرسھسر و صدای کھ را , میدان مدرسھ و مورد اتھام و تمسخرشان استزیر چشم ھمھ 

ایستاده بود و دستھایش را بھ ھم می مالید, و کورپرس,   آنجا التین  -نودا, معلم یونانی پشت سر گذاشت.طنین انداختھ بود 

کالس خودش می گشت. دنبال کرده گردن دراز با کھ  , ھم از راه رسیدغدما,معلم جغرافی   

رفت کھ می دیر می رسید برای ھمین یک راست بھ طرف صف شاگردھایی  معموالً  کورپرس, دماغ, معلم جغرافی

دیر  بارسھ فقط ھنوز کسی باالی سرشان نایستاده بود. معلم در عرض چھار سالی کھ در این دبیرستان تدریس می کرد 

ھم, قبل از آنکھ ناظم دومین زنگ را بھ صدا در آورد, شاگردھایش را بھ کالس فرستاده بود. و   باررسیده بود, و سھ 

نمی شد.   ھم یک چیز دیگر. معلم مطمئن بود اگر صبح ھا کالس نداشت, مثل آن روز, ناظم  حتی در زمین بازی پیدایش

  , اگرانگار, ناظمآلمانی را بگیرد.   -انگلیسی رایکل معلمدی مچ  تامی شد  ظاھرانگار او فقط برای این در زمین بازی 

کھ  مثل یک گوۀ  بود شیشھ ای  باجۀیک  اتاقش, ترجیح می داد دراتاق خودش بماند,  نمی دیدبرای تحقیر کسی  امکانی

در آنجا جاسوسی می کرد. دور از دسترس ھمھ.  گرچھ او زمانی کھ بین   ناظممکعب از نمای ساختمان بیرون زده بود. 

ً در نزدیکی ماراه می رفت قابل دسترسی بود, ما  , روبھ  یک چین بدون حتیحالت,  بی ه ای مثل یک معلم, با چھر , تقریبا

 ما, رو بھ ھر کسی, رو بھ ھر چیز دیگری. 
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ھم   باالتین ایستاده بود. گویی آن دو راز کوچک و خنده داری را   -کنار نودا معلم یونانی  اورسید کھ معلم بھ ناظم 

گفت, دی رایکل. ناظممی کردند.  بدلرد و   

, کھ در دانمارک چھ سیلی آمدهالتین, کھ ھرگز سالم نمی داد, از او پرسید, در تلویزیون دیده -نودا, معلم  یونانی 

دستکش جیر   زیرھا می کرد. معلم آن دست  دستکشش, کاری کھ با دیگر معلم در اوردنبدون  دست داد,معلم  باناظم 

ا نکرد, با خودش فکر کرد : من چھ مشکلی دارم؟ چھ بالیی سر من آمده ؟ خاکستری را رھ  

.رسانددر اصلی  بھ خودش راناظم دستش را عقب کشید, و مثل فنر    

و او پشتش را بھ آنھا برگرداند, و شنید   .ندساکت شدشاگردھای صف ایستاده,  ,رسید شکالس خود وقتی معلم بھ 

. شاگردھا ادای او را  ھای شانتلق و تلوق پاشنھ  دخترھا با یند, پسرھا پاشنھ کشان, وکھ پشت سرش از پلھ ھا باال می آ

ھای  تکان  لرزان با, ناالن و  , معلم شیمی, را تقلید می کردنددر نیاوردند, ھمانطوری کھ راه رفتن اردک وار ماالیسھ

موقع  مسخره نمی   ھیچاما معلم را . باال می رفتندلم شیمی از پلھ ھا اغراق آمیز دست و پا مثل  صرعی ھا, پشت سر مع

از آنھا بپرسد, بھ او چھ لقبی داده   خواھدگاھی متوجھ می شد خیلی دلش می  می کرد و  شکردند, این امر, گاھی نگران

, ذات دکسی آن را نمی دانست. او برای خودش القاب زیادی پیدا کرده بود: بھم اند. چون  بھ نظر می رسید در اتاق دفتر 

لقب  چرا ا تعبیر کند. القاب رتواند معنای  ھمیشھ نمی آدم. نبودھیچیک از اینھا مناسب بھ نظرش پست فطرت؛ اما 

. بودخیلی کوچک  شدماغ در حالیکھ بود, دماغ ,خانم مائس معلم مطالعھیا لقب سشوار بود, ورزش معلم    ,کامرلینک

بگردی, و   دنبال لقب لت کشید, این حقارت است کھ برای خودتخجا خیاالت خودش و آنچھ کشف کرده بودمعلم از 

 خودت را با تعیین یک ویژگی جسمی یا شخصیتی محدود و تحقیر کنی. 

 ً کرد, کمی شبیھ نویسنده ای کھ می خود فکر  بابود ( در نظر گرفتھکھ آن شب برای خودش القابی   میان , ازاتفاقا

بود, بعد, دست   بقیھآخرین لقب را بھ خاطر می آورد کھ  بھ نظرش مناسبتر از  فقطدنبال عنوانی برای کتابش می گردد) 

لمانی.   آ -از این کار کشید, خستھ زیر لحافش خزید. الدنگ.  دی دایکل الدنگ, معلم انگلیسی   

  مناسب بود. او مردی بود دائم الخمر کھ یک بار,خیلی لقب دماغ  برای کورپرس معلم جغرافی  معلماما بھ نظر 

 با تلو تلو خوران . کلید را فرو کندش ربع ساعت بی دست و پا جلوی در کالسش ایستاده بود تا کلید را توی سوراخ

می تونم."  خودممی تونم, بھ شما می گم, حرومزاده ھا, خودم  . "زدبھ این ور و آن ور در می  از سوراخ فاصلۀ زیادی

را بھ گوش ناظم   ماجرابعد جلوی در کالس سرش  را روی آرنج گذاشتھ خوابش برده بود. روز بعد کھ یکی از شاگردھا  

  سرزنش نکرده بود. , کورپرس, معلم جغرافی را او اما رسانده بود,

م ؛ یک صدا, یک یک اس  دوباره و دوباره -ھم ھا راه می رفت و دیکتھ می گفت. شاگردانش معلم بین نیمکت

, برایش یک معما دانستندمی  مستثنی را ھا او می نوشتند. اینکھ چرا این گروه و سایر کالس آن را– یک نمرهتکلیف, و  

را جمع و تفریق کرد   عرقش را پاک کرد. صفات و رذایل خودش با تحیربود. ھرگز بھ آن پی نمی برد. عرق کرده بود. 

زن   , مثالً شبیرون مدرسھ, آشنایان اندک و بعد با تعداد خصوصیات افرادمعلمھا؛  ۀقیخصوصیات  بتعداد  و حاصل را با

. در این مورد ھیچکس چیزی بھ او نگفتھ بود. و او بھ سختی می  نشدچیزی دستگیرش  مقایسھ و توزین کرد اما  سابقش,

  پس چرالم ورزش ھم سختگیر بود بپرسد. او سخت گیر بود. بلھ. اما کامرلینک, مع چیزی از کسیبارۀ آن توانست در 

.  اش را بکنند چاپلوسیرا نوازش کنند  و  آستینش داشتھ باشند, مثالً  عادیاین مانع نمی شد کھ شاگردھا, با او رفتار 

بود. یک واژۀ  خشن  مستثنی. او انگلیسی رخ نمی داد -چیزی کھ ھرگز در برخورد با او, دی رایکل الدنگ, معلم آلمانی

قبالً ھم متوجھ چنین برخوردھایی شده بود, یک سال یا دو سال پیش بود, وقتی تینپونت   معلمنبود.    مستثنی, او و زننده. نھ

کھ ھمین باید او را   عضو تیم فوتبال شھر بود ,نجا آمده بود. تینپونت, معلم ریاضیآبھ  ھامعلم یکی از  برای جانشینی
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اول  ۀاز شکوه فوتبالیستی اش پانزده دقیقمندی محبوب و محترم کرده بود. تینپونت حتی سعی کرده بود برای بھره 

شاید بھ دلیل ھمدردی با فردی در   -مرد آناختصاص دھد, اما فایده نکرده بود, درسش را بھ تفسیر فنی بازی یکشنبھ

کرده بود. تینپونت گفتھ بود, من ھیچ جور مقاومتی   صیفتوبی تفاوتی غیر قابل درک شاگردھا را  -ھمان شرایط 

در اتاق مطالعھ چھ پاسخی بھ او داده بود.  یادش نمی آمداحساس نمی کنم, اصطالحی برای بیان نیروی تیم متقابل. معلم 

عبارت  احتماالً چیزی در مورد ھمزیستی مستقل... شاید چیزی در مورد ازدواج بھ عنوان پدیده ای مشابھ... با چھ

 ھایی...

کنند. کارگرھا روی سقف سالن ورزش  اش دیکتھ تمام شده بود. او روی تختھ سیاه متنی نوشت تا شاگردھا ترجمھ

.طنین انداختھ بود و صدای مارش راھپیمایی زیر پاھایشان می کشیدندبا خود  راه می رفتند و کابلی را   

 کالس سومپنجم علوم بھ کالس دادار کشیده تر می شد, از , حروف صمی گذراندمعلم آن بعد از ظھررا با آرامش  

, آموختھ بھ عادت ھای خودشان و خلق و خوی اردوی  می دادند ش راپاسخ رام و تپق زنان, قشون روبروی او, التین

را در   ھایش را بھ ھم مالید, تھ گچ ھا تختھ سیاه را پاک کرد, دست بدبویینرم و  لتۀمعلم برای چندمین بار با   دشمن.

در دھان وارد کالس  روشن شده ناظم با یک سیگار تازه ,زنگزده شدن  مانده بھکرد, یکی دو دقیقھ  ابسبد کاغذھا پرت

 شد. 

جور  ھیچ  بدون, و چطور پشت آخرین نیمکت رفت و ایستاد, گرفت نیشگون را چطور لپ ورلینده تپلیاو معلم دید 

؟ بلھ, اما چون معلم  معلم برساندمیز  خودش را بھ بود کھ برای او کار سختیحرکتی, اشاره ای یا عالمتی یا کلمھ ای. 

کن, و   شزنگ درس را تمام کنی, فقط تمام شنیدن صدایخشکش زده بود, ناظم سرتکان داد: بلھ. بلھ, ابلھ تو باید قبل از  

   ک شکالت را بلعید.اینجا, بدو!  کلۀ تراشیده با اشتھا ی بیا

پچ پچھ  کنان  شدهجا بلند ھمیشھ  از تر از  معلم جاکتابیشان را آرامتر از ھمیشھ بستند, و ساکت اشارۀشاگردھا با  

و  معلم پنجره را می بست؛ ناظم گفت آن شب جلسھ ای برگزار می شود  وقتیدر راھرو جمع شدند. در کالس خالی, 

شش تا ھفت کالس خواھد ساعت  از! ناظم! سخنران محترم).  معلم پاسخ داد کھ را (اوکند باید معرفی کسی  سخنران را

شامش را ھول  ." چون او می دانست این معلم از زنش جدا شده وداریدشما فرصت کافی از آن بعد : "داشت. ناظم گفت

 ھولکی در رستوران ارزان قیمتی صرف می کند.

دیوار آجری از  یک  کالس درس پایین تر از زمین بازی بود, یک اتاق زیر زمینی با دیوارھای شیشھ ای کھ با  

  کھمی دید  و نشستھ بود و داشت جدول روزنامھ را حل می کرد  زمین وسیعی جدا می شد. معلم بی حرکت روی سکو

ھا  مبدل شد. قلم تیره؛ چراغ روشن شد, آن اتاق امن بھ یک آکواریوم سبز  می رودروی بام مدرسھ پایین کم کم  آفتاب

, معلم ترجیح می انشاگرد ۀسرھای خم شد ,گچ غبار؛ خش خش کاغذ, بوی عرق؛ گرد و ندرا می خراشید ھا سطح کاغذ

نھ برود و یک فنجان قھوه بخواھد, اما آن ھا ھمیشھ آماده داد تا تاریک شدن ھوا در اینجا بماند. می خواست بھ آشپزخا

و از خود پرسید: بھ من چھ شده است؟ مدت  جیبش را پر می کندشھرداری و دولت  ۀبودج با بودند متھمش کنند کھ دارد

شروع بھ  بلند آشکاری از جا برخاستھ و بلند راحتیکالس سخنوری با   سھ شاگرد خرابکار اززیادی گذشت تا اینکھ 

او یادآوری کنند ساعت ھفت است. ھر معلم دیگری بود با زیرکی و خوشرویی می گفت: حرف زدن کردند کھ بھ 

, و نھ قبل از آن." بدھم"آقایان, شما زمانی از این ساختمان بیرون می روید کھ من اجازه   

اینکھ معلم متوجھ شود, ھمۀ شاگردھا بھ دنبال آن چند لندھور بلند شده بودند,  " پیش از .و ناظم فقط می گفت: "آقایان

  ۀپیش خود فکر کرد یک کبریت سوزان ھم در لول  معلم . کردروزنامھ اش را لولھ کرد و توی سطل کاغذھا فرو  او

ھم پوست پرتقال در آن بود  وسط روزنامھ بیندازد. اما سیلندر فلزی  روزنامھ را بیش از حد فشرده بود, و مقدار زیادی
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از   ای بھ راحتی کھ مانع از آتش گرفتنش می شد, سطل کاغذھا روی زمین سیمانی قرار داشت. او  با غرولند قاطعانھ

 بین شاگردھا راھش را گشود و بھ سوی ھوای خنک و تازه رفت.

بھ  پا ون مردی ده سال مسن تر. من کنده شد و بھ سمت ھتل رفت, آھستھ, خمیده, ھمچ گلۀ  بی کتف و شانھ  آن  از 

کرد,  می ھا نگاه  بی تفاوت بھ زن معلمچھل سالگی ام گذاشتھ ام. در راه کسی را ندیده بود کھ با او سالم احوالپرسی کند. 

زیادی در تاالر حضور  ۀدر آلبرتدیک بستھ ای سیگار خرید. فروشنده بھ او گزارش داد کھ آن شب عد یاز کیوسک 

, ستبود کھ بھترین موقع اجاره دادن اتاق ھا  مدعی می جویدھای جلویش  زیر دندان چیزی در حالیکھ خواھند داشت,

قبل از طلوع آفتاب  سھ دفعھ لباس و زنھایشان را عوض خواھند کرد. بعد چیزی   می آیند بھ آنجاامشب کھ چون آقایانی 

ھدیھ داد.   وبھ ا  را بھ معلم داد کھ ھرگز نداده بود,  دو جعبھ قوطی کبریت  

 را مکانی, بی اراده, تبھکاریمی گذشت کھ  بھ ھمان حالتی از جلوی تاالر آن شب ویکتور دنیس دی رایکلمعلم, 

روی ھمۀ پنجره ھا پوستر چسبانده شده   را در آنجا تصاحب خواھد کرد.کھ کمی بعد نامزد بی میلش ارزیابی می کند 

. از طاق نئو گوتیک ورودی تاالر, خرگوش عظیم الجثۀ صب شده بودن پرچم ھای فرانسھ و بلژیکباالی برج بود, 

؟ از فروشگاھی کھ  انداز یک عینک فروشی خریده  آن را نخ نایلونی براق آویزان بود, با دو چشم انسانی( ی  باسفید

نور را منعکس می کردند, سفیدی شان شیر را تداعی می  بھ شدت ؟) عنبیھ ھا ی ھستندبیشتر مشتری ھایش یک چشم

 طالیی رنگ کھ از پوزه بیرون زده بود, و بھ و بود , آن ھم نایلونیخرگوش سبیل وکرد, بدون خامھ, آبی درخشان.  

بود. احتماالً تازه آویزانش کرده    جنبشالمپ روشنی متصل بود. با اینکھ در شھر باد نمی وزید خرگوش در   شدم نوک

ھل کوچکی بھ آن داده بود. خرگوش می خندید. معلم در حالیکھ پوست حیوان را کھ ھم   یکارگر بازیگوش وبودند, 

خرگوش بھ دلیل  داخل بدن انگار موھایش زیر نور نارنجی نئون بھ ھم چسبیده بود تحسین می کرد ناگھان مجسم کرد کھ 

سقف از  با نخ یا,  آن نخاز   , کھ بھ راحتی می تواندو حبابی , یک تودۀ نرمباشد کامالً طبیعی ساختھ شدهباید خاصی 

, و کلھ بھ زمین خواھد خورد بایک بالش سنگین, نمور و گرم مثل  کرد؟چھ جور سقوط خواھد , بعد طاقدار کنده شود

ر را تاال در ورودی. سپس معلم خواھد چکیدچشمھایش  توی  نایلونی فرشتھ وارشھا وموھای  روی گوشاز مغز نرمش 

.  پشت سر گذاشت  

  قھوه, موقع نوشیدن گارسون مثل ھمیشھ زنرا خورد.  غذای روز "دریای سفید"او دوباره بھت زده در رستوران 

بھتر بود بھ یک صومعھ رفتھ بود, چنین مردی بھ چھ دردی می  و اینکھدر بارۀ شوھرش سرگرم کرد  یرا با داستان او

؟ شوھرش بھ خاطر مقداری شاه باشددور خانواده اش یسلند سفر کند و ماھھا از خورد کھ ترجیح می داد با کشتی بھ ا

گویی از زمان ترک مدرسھ در فیلم   -با سرعت زیادی  خوشبختی زناشویی اش صرف نظر کرده بود. معلم ماھی از

د, با این احساس صامتی شرکت کرده بود, نھ, از موقعی کھ  آن خرگوش سفید را دیده بود کھ باالی سرش تاب می خور

ھای سطور بھ ھم چسبیده بودند. خواند, کلمھ می روزنامھ را   -کھ باید بھ شدت عجلھ کند  

دریا شنیده می شد, کھ   ۀھمھم  -گیر بیفتد, مجازات می شود؟  جرمارتکاب  در حین اگر کسی -وارد اتاقش کھ شد

ھا  را صدا می زدند, قایق سد خاکی یکدیگر گردشگر ھا رویاز طبقھ ھای پایین فقط کف سفید آن قابل مشاھده بود, 

می شدند.  لنگرگاهوارد   

کولی صدای  زن در تختخوابش نوشید. از اتاق شویی یک فنجان نسکافھ درست کرد و آن را فیا آب ولرم شیر ظر

 تلق و تلوقی شنیده می شد.

کار آموزی اش از زنش ھدیھ گرفتھ بود, ذرات دورۀ بعد از پایان اولین آن را خیره شد,  دستی اشاو مدتی بھ کیف 

کولی, روی شکم بھ طرف اتاق زن  رفت, قھوه بھ سقف دھانش چسبید, بین دندانھایش فرو رفت. با جوراب بھ سمت در 
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گفت:  کولی  زد کھ بالھ اش را باال برده بود, مثل خروسی کھ بالش را. مبلی کنار کشیده شد, زن تلنگر یکی ازماھی ھایی

 "آخ." 

گردشگران سرگردان    تنھا مھمان ھایشھتلی کھ  . ازه بودنا بجایی کشید زن کولی از شادی فریادبھ نظر معلم 

. یامده بودن , پاسخی بیرون بودندانگلیسی   

دونستم تو میای." گفت: "می زن کولی  

 معلم پرسید: "امروز؟"

 کولی گفت: "امروز یا فردا." 

 مزاحمش شده بود؟ 

 "خب..." 

در آستانۀ در رد و بدل می شد یا او وارد خانھ شده بود؟ من وارد شده بودم, مطمئنم. معلم گفت کھ  این حرف ھا

. سد راھش شده اندھم نیست, مشتری و زحل  حالش خوب نیست. زن کولی گفت جای تعجب  

, بھ  ھزحلتقصیر بود, نپرسیده جواب داد: " دادهملوان جوانی کھ روی بالش تختخواب چمباتمھ زده و بھ دیوار تکیھ 

می داد.  حرکت  ھای آن را  انگشت و" او با یکی از پاھای دراز و سفیدش ور می رفت خودت!جان   

کنار در ایستاد, چون می ترسید کولی کارت ستاره ھای اش را بیرون بیاورد در حالیکھ معلم گفت: "چرا کھ نھ." 

.داشتد ھم حضور یبھ شدت می خاران اآن دیگری, آن ملوانی کھ انگشت ھای پایش ر  

زن کولی گفت: "صبر کن." و بھ طرف کمدش رفت, و در آن لحظۀ گرم, منحوس و آزارنده معلم زیر لب گفت:  

دیگھ میام." آن چشم ھای بال دونایی, صورت گچی  پودر زده گفت: "آره, یھ موقع دیگھ, بھتره..." "من یک موقع   

بیا بشین پسر!"  !ملوان بلند گفت: "یھ موقع دیگھ, بھ جان خودت  

 زن کولی گفت: "این خواھر زادۀ منھ." 

تا در عرض بیست سال رنگ   و دستش را روی موھایی کشید کھ دویست و ھشتاد بار رنگ شده و بیرنگ شده بود

  ی شده بود, گفت کھ در واقع دشوارینھایی اش را بھ دست آورد و با لبھایی کھ بھ شکل قلبی چھل سالھ  آرایش, نھ,  نقاش

... بود, حاال, او زادۀ برج حمل, حاال زحل معلم ھایی در انتظار  

 

ھایش   یلی رنگ با مژه ھای خار مانند چشمھای ن زن کولی گفت: "مواظب عقرب باش, ھرچند امروز ماه..." پلک 

 را احاطھ کرده بود, معلم با خود فکر کرد: "مادرم." 

در خیابان قدم می زد, اما او چیز ھای زیادی می دانست؟ مسیری کھ بھ ساختمان "خانۀ اخطار شنیده   مردحاال 

مع شده بودند تا سخنران مشھور,  فالندری جزندگی فرھنگی  اعضای بنیادکھ امشب   محلی محلی ما" منتھی می شد,

موسیقی کالسیک در  نقشموسیقی" و ناظم دبیرستان, دکتر وربائره برایشان در بارۀ  یاران" رییس انجمنمربی و 

معلم را بھ طرف پارک می کشید؛ اما او آن مسیر را در پیش نگرفت. او ھمۀ تالشش را می  باید جامعھ مان صحبت کند,  

جلوی ویترین ھر مغازه ای, ھر کافھ ای می ایستاد و خمیازه می کشید. یک دفعھ دید(ساعت  کرد آھستھ قدم بردارد,

ود. بھ او چھ شده بود؟ در  ھشت و دوازده دقیقھ بود) دارد یک پا در جوی فاضالب و یک پا در پیاده رو راه می ر

 غازه داری ھدیھ گرفتھ بود میحالیکھ دستش دو قوطی کبریت توی جیبش را کھ برای اولین بار در زندگی اش از م

و پوشیده از گرد و  منحنی پلھ ھای از فشرد, بھ زبان آلمانی از رھگذری خواست سیگارش را روشن کند, و بھ سرعت 

لولھ ای از  با  ,موری پشت پارتیشنی از چوب کاج ایستاده بودأتاالر رفت. مدر بھ طرف  مارپیچ گرانیتی پلکان غبار



 
 
 

 
 
08 

, ھیچکس قبل از ساعت استبلیط ھا در دست بازش, آماده برای پرتاب دیسک, و خواب آلوده گفت کھ ھنوز خیلی زود 

زیر کاله کاغذی جشن کھ رویش نوشتھ شده بود: اجتماعی  سر و گردن سیخ شده. "تازه اگھ اون موقع بیان." آیدده نمی 

زودتر از ساعت ده بھ جشن خرگوش   ھم تم ممکن است کسینمی دانس اصالً , پپسی بخور. کج کرد و افزود, من باش

 شانس زیادگذشت کھ با ھمان کاله جشن بر سرشان در بارۀ  کنترلچی دیگر, چھ ایده ای!" معلم از کنار سھ بیایدسفید 

گذشت.  "تاالر اسپانیایی"می کردند. معلم از جلوی سالن بزرگ,  بحثالمیدا برای دریافت جایزۀ بزرگ تروتر   

و گارسون ھا بھ شدت  دختر ھای خدمتکارھا, کارگرھا,  ویا از این جشن انتظارات زیادی می رفت: پیشخدمتگ 

آھستھ برای دوربین  زمزمھ ھایھا با  و تکنیسین می شدھای اضافی نصب  مشغول کار بودند. در "تاالر استعفا" المپ

ھای سبز تیره   خودش را روی یکی از مبل ,اق مطالعھتلویزیون داربست می ساختند. معلم ایستاد, برگشت. سپس, در ات

شبھ چرمی, شلوارش را بھ پوستش چسباند, نگاھی بھ روزنامۀ محلی انداخت و خوابش برد. وقتی دختر   ۀانداخت, پارچ

از خواب پرید. او  نشست و سیبش را گاز زد  معلمکوچولویی با پیراھن محلی در کنار   

نفوذ می  شبھ داخل شھر طرف خیابان. عطر دریا شدید تر از ھر زمانی از بیرونبیرون رفت, بھ  آن جا معلم از

 کرد.

داشتند لباس ھای مھمانی شان را امتحان می   خیابان مردم در اتاق ھای رو بھ ھای رقص تقریباً خالی بودند.  سالن

"ھیچکس  :حرف زدن." و  ادامھ داد"من شروع کرده ام بھ بلند  . معلم بلند گفت: "دیر شده." و با خود فکر کرد:کردند

شده, بازی شروع  سالن جشن گشوده حاال  تغییر دھد, اش را ه چھر یش ومو آرایشنمی تواند بیش از این لباسش را دیگر 

نمی  منتظر معرفی سخنران  بیش از این. و حتماً ھنر دوستان دور ھم جمع شده اند. دیگر چاره نیست, مردم شده است

این حال...". و با شوند  

 دور شد. دورتر.

ھا و آقایان ." او بھ سرعت از جلوی نمای ساختمان ھای شھر عبور می کرد.  معلم گفت: "شبتان بھ خیر خانم  

اشاره کنم.  ایشان"پیش از دعوت سخنران محترم امشب بھ پشت تریبون, باید بھ برخی از جنبھ ھای سوابق اخالقی 

این ھا, من حتی  گذشتھ از, دروغگو و بزدل ھم ھست, با این وجود, البتھ, است نھ تنھا بخیل, کثیف و دردسر ساز او

 جرأت می کنم بگویم..."  

سگ زرد, ماده سگش فرار کرده, یک گفت در این فصل. بلھ. زن  .وی خز پوشیده بودزنی بھ او پاسخ داد. او پالت

سفم." "براتون متأداشت با یک زنگ. معلم گفت: ھم در واقع آجری, می توان گفت قھوه ای خیلی روشن, قالده   

ید, در پارک  او ھم شروع کرد با خانم بھ صدا زدن میتسوکو. میتسوکو پیدایش نشد او ھم از صدا زدنش دست کش

شھر روی زانوی اش لولھ شدۀ  روانی کھ با نقشۀ  مرد عینکیروی یک نیمکت سنگی نشست, کنار دو ماھیگیر و یک 

  صدای  ,رسیدخرین توریستھا و ھمینطور بھ اولین مھمانھای جشن ھم می آضرب گرفتھ بود. پرتوی فانوس دریایی تا 

 آھنگ تانگو تاریکی پارک را پر کرده بود. 

دختری از اولین وانت کھ  ۀباکران نرم و صدای  ,, آرام دور می زدندرنگ مشابھ در حرکت بودندسبز  وانت ھشت 

 نزدیکتر بود شنیده می شد:

 

 امشب 

بزمتان ,خرگوش سفیدجشن    

نوش تان    ,جورج سنتشراب   
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 یک بوسۀ ناب 

 از جنوب و آفتاب 

 

و شود, یا حتی یکی از آنھا, پرسھ زنان مثالً در آن طرف معلم شدیداً آرزو می کرد با چند تا از شاگردھایش روبر 

 خیابان.

او باید  بر مال نشده بود! ھنوز  خصومت روز گذشتھ چطور سبابھ اش را روی ھرۀ پنجره ھای نرده دار می کشید. 

! می کردچطور غرولند   

جوان؟ پس ما صبح فردا آن   مردبی مصرف" بھ این سرعت تجزیھ تحلیل شده بود  آدمفصل دوم کتاب "زندگی یک 

) با ھم بررسی می کنیم. بعداً راجع بھ آن صحبت خواھیم کرد. اما او نمی  می افتادبھ تعویق دوباره  را (و انتقامجویی 

 خواست غرولند کند.

بھ سخنان چوپان و  "موسیقی "یارانمن اعضای محترم انج اکنونکم تری در رفت و آمد بودند.  یترامواھا 

کلیسای   ۀسخنران خود گوش سپرده اند. سپس معلم وارد مغازۀ سوغاتی فروشی شھر شد, زیرسیگار قلعی با نقش برجست

,  جایی از مغازهدر  . معلمماھیگیری قایق گل دوزی شده با طرح ھایی با تصویر کشتی پستی, پارچھ ھای جامع,  صدف

برجستھ و غول پیکر, روپوش و کاله مخروطی  کو کالکس کلن, بادکنک, چراغ   مقوایی , کلھ ھایھا ماسکتودۀ بین از 

او در آینھ بھ خودش و . فروشنده آن را روی صورت معلم تنظیم کرد, را بیرون کشیدچینی, یک ماسک سیاه مخملی 

شنا را بھ جا نمی آورد, آن   آو نا  سرخچشمک زد, قدمی بھ سمت آن تصویرغریبھ برداشت, نزدیکتر شد آن چشم ھای 

ھا متعلق بھ ھیچکس نبود, ھیچکس. بھ تندی  ھای سرد و بی تفاوت, جدا مانده از ھم در میان دو شکاف. آن چشم صدف

ماسک را روی پیشانی اش کشید, صورتش تغییر کرده بود. بھ تماشای خودش ادامھ داد, زیر نور نئون باالی سرش و  

ھای خوکی می درخشیدند, ناگھان در صورت خودش لکھ سایھ ھایی را کشف کرد کھ  ماسک  ردھای روشنی کھ  المپ

ھایش را بھ خود  . معلم ھنرھای سیاه. دندانمثل فرورفتگیھای عکسھایی کھ خیلی تیره چاپ شده اندھرگز ندیده بود,  

  می شناخت, و ھرگز مزاحم مشترینشان داد, لکھ ھای تیره چین و چروک خوردند. زن مغازه دار این بازی تنھایی را 

  دھان خرگوشی درست کرد با دندان معلمورد. آاز چنین حیرتزدگی ھایی در می را ھایش نمی شد. او نان روزانھ اش 

 چنان چھرۀ وحشتزده ای بھ خود گرفت کھ ماسک سیاه مخملی از پیشانی روی چشماو و چیزی را جوید.  ,ھای جلو آمده

. خریدرا  ماسک, دیدش را گرفتجلوی  و ھایش لغزید  

  . کشتینمی شدسگ زرد می گشت, میتسوکو, اما از ھیچ جا صدای زنگ بلند ماده ھنوز دنبال آن معلم در خیابان 

ھا, دلفین مانند ھر از چند گاھی بھ آرامی  وارد لنگرگاه می شدند, نور ضعیف فانوس دریایی دماغشان را نوازش می  

د ساعت گذشتھ بود. کرد. از سخنرانی ناظم چن  

بحث  "تور دو فرانس"مسابقۀ دوچرخھ سواری   ۀبجو خورده بود کھ در بارآمعلم بین مردھایی ایستاده دو لیوان  

طور صحبت در بارۀ مرد  می کردند: بلژیک شانس زیادی دارد برای سیزدھمین بار مقام قھرمانی دنیا را کسب کند. ھمین

احل ناپدید شده بود, ھمان زمان در دریا غرق شده بوده. معلم جسم مچالھ شدۀ ماسک آنتورپنی بود کھ از ھفتۀ پیش در س

را در جیبش لمس کرد, مخمل آن  را در جھت مخالف خواب کرکش نوازش کرد و سبابھ اش را توی سوراخ چشم فرو 

ه سالھ. معلم خاطر او پرسید. دولمان, فرانسیسکوس, دواز کرد. ھمسر کافھ چی از او در مورد رفتار پسرش در مدرسھ

پیشرفت خوبی خواھد داشت, یعنی او تنبل   بھ خرج دھدرا جمع کرد کھ اگر دولمان, فرانسیسکوس کمی بیشتر انرژی 

بود, تنھا پسر او؟ نھ, تنبل کھ نیست. گذشتھ از این, خانم, تنبلی نوعی بیماری ست یا نوعی شیطنت ؟ زن در حالیکھ  
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, گاھی با ھم تمرین می دارداستعداد خوبی  نرمش و ژیمناستیک درسیسکوس دولمان ناخنش را الک می زد گفت, فران

, صبح ھر روز؛ با درسی از رادیو.کنند  

 ضمنمعلم کھ بھ ندرت الکل می نوشید احساس می کرد جایی  از صورتش کھ با مخمل ساییده شده گرم شده است. 

ا تماشا می کرد. دختر در حالیکھ تالش می کرد یک بطری چھارمین لیوان آبجو, دختر دریای روی دیوار رسرکشیدن 

ر بخورد. بطری یک برابر و نیم قد او بود. بین  را بگیرد چیزی نمانده بود از روی صخره سنگ سُ رنگ  مایع آلبالویی

خره مدگی سفید و مبھمی وجود داشت؛ آن سوی تپھ ھا, در سرزمینی مھ آلود بین صآھا و پولک ھای دختر دریا بر  ران

ھایش می دمید با دقت بھ   سنگ ھای آذرین, کشاورزی در حال شخم زدن زمین بود. زن کافھ چی در حالیکھ بھ ناخن

ھا دوان  بود. لحظۀ ھیجان انگیزی بود. نباید سر بھ سر معلم گذاشتھ می شد. او گرمش شده بود. موش شدهمعلم خیره 

روز جمعھ ای در اواسط ماه اوت؟, ناگھانتوی رگ ھایش, تب در سرش, چھ اش شده بود؟   

 ,در کافھ نشستند,  این, معنایی داشت ۀھای دریایی, سھ مرغ از آسمان فرود آمده جلوی آستان از میان فوج مرغ 

باید ردیابی می شد. سھ مرغ دریایی چاق و چلھ, سفید, قدم زنان. معلم با خود فکر کرد, حتی الزم نیست آنھا را روی در 

تواند بھ آن   ھای دریایی. صاحب ھتل نمی طور میخ پرچشان کنم, عالمتی با مرغ توانم ھمین کنم, میخانھ ام نقاشی 

زبان ھای  ۀآلمانی, لیسانسی -تواند از من دریغ کند, من, معلم انگلیسی  اعتراض کند. آنچھ را از کولی پذیرفتھ نمی

, بدون سو پیشینھ. بیوهآلمانی, سی و ھفت سالھ,   

گرچھ اگر یک مرغ دریایی واقعی با خون و دل و روده اش روی در اتاق من میخکوب شود ھرگز بھ اندازۀ ماھی 

 مزین بھھای روی در زن کولی زینتی نخواھد بود, دو ماھی بھ دنبال یکدیگر, گویی بھ ھم چسبیده اند , آبشش بھ آبشش, 

از  ت. روبان بی شباھت بھ لولھ ای نیست کھ موقع سوختگیری در حین پرواز روبانی کھ رویش عبری نوشتھ شده اس

 ,بلند شود متصل می شود. آن ھا چھ موقع بلند خواھند شد؟ ھر ساعت ممکن است صدای آژیر اھ بھ بمب افکنتانکرھا  

ی, و بعد پرواز تا  سھ عنصر با ھم متحد خواھند شد: خلبان, ھواپیما و کالھک اتم ۀ مقرر, در دو دقیق ,در کاتسمور

در صورت عدم صدور یک فرمان  و ھا آمادۀ پرتاب, دقیقھ طول خواھد کشید, تخم مرغ 45 شرسیدن بھ ھدف معین

زمین   باھای دریایی سفید, چاق و رام  نزدیک دھکده ای فرود می آیند,  , مرغخواھند گشتباز  فرمانبردارانھ  رادیویی

می روند.  کاتسمور  بھ مدرسھ ای درو کودکانی کھ  اش ھای کاھگلی سقف ,شھای گلی مزارع  

سل. کبرو ۀمعلم ششمین لیوان آبجو را ھم سفارش داد, این بار خئوز  

"سنیپ؟ اوزۀ ئکافھ چی پرسید: "خ  

"؟چیھ "اسنیپ  

." است بجوسازی خئوزهآ"اسنیپ دیگھ, بھترین   

 معلم گفتن: "خوب, تو بھ من بتل خئوزه بده." 

بجوییھ؟"آچھ جور " بتل خئوزه, این دیگھ   

معلم گفت:"عربیھ, برای شانھ ھای اوریون."   

 کافھ چی گفت: "برو با ننھ ات شوخی کن."

 معلم از خودش خجالت کشید. 
 
 


