
فصل نهم
کســی تلفــن را جــواب دهــد.  کشــید تــا در خانــه فردبویــل،  یــادی طــول  زمــان ز
ــواب  ــل خ ــم فردبوی ــه خان ک ــردم  ک ــور  ــت. تص یخ ــم می ر ــه ه ــم را ب ــد اعصاب ــوق ممت ب
ــه خــواب مــی رود و  ــاره ب ــا صــدای تلفــن از خــواب بیــدار می شــود و دوب باشــد. بعــد ب
کــه او بعــد از بیــدار شــدن و  ــا زنــگ بعــدی بیــدار می شــود. و از ایــن عذابــی  ــاره ب دوب
گوشــی  دوبــاره بــرای خوابیــدن، تحمــل می کنــد، رنــج می کشــیدم. دلــم می خواســت 
کارم خیلــی ضــروری بــود، بــه همیــن خاطــر تمــاس را قطــع نکــردم.  را می گذاشــتم ولــی 
فکــر این کــه خــود فردبویــل از خــواب عمیــق بیــدار شــود، مــرا آزار نمــی داد چــون او 
کــه دائــم بــرای تمــاس بــا  لیاقــت خــواب آســوده را نــدارد. او یــک فــرد جاه طلــب اســت 
کمیته هــای مرکــزی، اتحادیه هــا و حــزب، از تلفــن اســتفاده  وزرا، مدیــران روزنامه هــا، 
می کــرد. همســر او بســیار دوست داشــتنی اســت. وقتــی فردبویــل او را همــراه خــودش 
گــروه آورد، هنــوز یــک دختــر مدرســه ای بــود. آن جــا نشســته بــود  بــه یکــی از جلســات 
و بــا چشــمان زیبایــش، مباحــث دینــی و جامعه شناســی را دنبــال می کــرد. ایــن مــرا 
کــه رقــص و ســینما را ترجیــح  ناراحــت می کــرد. چــون در او دختــری را می دیــدم 

ــم از مــن می پرســید: ــزار شــد. او دائ یلــد برگ ــه ی زومرو می دهــد. آن جلســه در خان
گرمتان است؟ _ آقای شنیر، شما 

گونه هایــم می چکیــد. بــه بالکــن  گرچــه عــرق از  _ می گفتــم: نــه، اســقف اعظــم. ا
کنــم. یلــد رفتــم چــون دیگــر نمی توانســتم ســخنان آنــان را تحمــل  خانــه ی آقــای زومرو

کــه بحــث  کــرده و باعــث شــده بــود  همیــن دختــر بــود ایــن بحــث بی ســروته را آغــاز 
کــه راجــع بــه حــد و مــرز آداب و رســوم اقلیمی بــود، خــارج شــود. او  از موضــوع اصلــی 
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ــه  ــت. ب ــًا زیباس ــته واقع ــاره نوش ــه در این ب ــن1 هرچ ــد ب گوتفری ــم  ــر می کن ــت: فک می گف
کــه  کینــکل یکــی از نگاه هــای مشــهور خــود را بــه او انداخــت  دنبــال ایــن مطلــب، 
کــه تــو هنــوز ایــن دختــر را وارد  معنــای آن ایــن بــود: چــی؟ چــه می خواهــی بگویــی 
کــه آن  گمــان می کردنــد  ایــن مســائل نکــردی؟ فردبویــل از خجالــت ســرخ شــد. همــه 
کــرد عقایــدش را بــه  کار شــد و ســعی  کینــکل دســت بــه  دختــر نامــزد فردبویــل اســت. 

یخــت.  کنــد. آن قــدر ادامــه داد تــا اعصــاب او بــه هــم ر نحــوی بــه دختــرک تحمیــل 
کینــکل  رفتــار فردبویــل مــرا بــه شــدت آزار مــی داد. او ترســیده بــود و چــون بــا 
بــه خاطــر ایدئولــوژی  یــا  یــا راســت گرایانه و  بــود، نمی دانــم چپ گرایانــه  هم عقیــده 
کــه مــرا اذیــت می کــرد. کــه داشــت، دخالــت نمی کــرد. ایــن همــان چیــزی بــود  خاصــی 

کــه نامــزد فردبویــل را بــه راه راســت هدایــت  کینــکل وظیفــه ی خــودش می دانســت 
یکــی نظراتــی مغایــر بــا آنهــا داشــت،  کــه از نظــر ایدئولوژ یلــد هــم  کنــد. حتــی زومرو
کینــکل و فردبویــل چپ گــرا  کــه  یــادم نیســت  بــود. دقیقــًا  کــرده  ســکوت اختیــار 
کمی رنگ پریــده امــا تحــت  یلــد راســت گرا و یــا برعکــس. مــاری هــم  بودنــد، زومرو
کنــم. امــا  گرفتــه بــود. هرگــز نتوانســتم در این بــاره بــا او صحبــت  تأثیــر تمجیدهــا قــرار 
گاهــی، همســر آینــده فردبویــل را تحــت تأثیــر قــرار داده  کینــکل از لحــاظ دانــش و آ
کشــیدن آه پذیرفــت. بحــث از  ــا  کینــکل را ب ــود. نامــزد فردبویــل، ســخنان آموزشــی  ب
پــدر مقــدس بــه برشــت2 کشــیده شــده بــود. وقتــی ســرحال و قبــراق از بالکــن بــه ســالن 
کــه خســته و بی رمــق نشســتند و مشــروب می نوشــند. همــه ی  برگشــتم، آنهــا را دیــدم 
کــه دختــرک، نوشــته های ُبــن  بحث هــای بی نتیجــه آن روز، صرفــًا بــه ایــن علــت بــود 
کــه هنــوز 22 ســال  را بســیار زیبــا می دانســت. او دو فرزنــد از فردبویــل دارد در حالــی 
کــه االن  کــردم  کــه تلفــن منزلشــان زنــگ می خــورد، تصــور  هــم نــدارد. در همــان حیــن 
کرم هــا  گوشــه ای نشســته و بــا شیشــه ی شــیر بچــه، قوطــی پــودر، قنــداق و انــواع  در 
کوهــی از  گیــج اســت، بــه  کامــًا درمانــده و  کــه  مشــغول بچــه داری اســت. یــا در حالــی 
کثیــف و نشســته و ظرف هــای چــرب در آشــپزخانه فکــر می کنــد. یــک بــار  کهنه هــای 
گردهمایــی حوصلــه ام ســررفته بــود، ســراغ دختــرک  وقتــی از مباحــث مطــرح شــده در 
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کــردم.  کمــک  کــردن قهــوه  یچ ها و دم  کــردن نــان، بــرش ســاندو رفتــم و بــه او در برشــته 
کــه چیــزی  کــه انجــام دادن آنهــا، از شــرکت در بعضــی از بحــث و گفتگوهــا،  کارهایــی 

گفــت: بلــه؟ از اتــاف وقــت نیســت، خوشــایندتر اســت. یــک نفــر بــا لحــن مــردد 
صدایــش نشــان مــی داد که اوضاع آشــپزخانه، حمــام، اتاق خــواب ناامیدکننده تر 
کــه فکــر می کــردم. هیــچ بویــی بــه مشــامم نمی رســید و فقــط مطمئــن  از آن اســت 

کــه او ســیگار می کشــد. بــودم 
گفتم: شنیر هستم.  _

کــه بــه او زنــگ مــی زدم، فریــاد شــادی ســر بــرآورد. یــا  انتظــار داشــتم مثــل همیشــه 
کــرد.  بگویــد اوه، تــو در ُبــن هســتی، چــه خــوب یــا چیــزی شــبیه بــه ایــن. او ســکوت 

گفــت: ســپس بــا لحــن ســردی 
_ اوه، خوبه. نمی دانم چه بگویم.

ِکــی دوبــاره بــه این جــا می آیــی تــا برایــم  _ قبــًا او در این جــور مواقــع می گفــت: 
کلمــه هــم حــرف نــزد. ناراحــت شــدم، نــه بــرای  کنــی؟ امــا ایــن بــار یــک  برنامــه اجــرا 
خــودم، بلکــه بــه خاطــر خــود او. او باعــث شــد مــن دچــار افســردگی روحــی شــوم. 

گفتــم: باالخــره بــه زحمــت 
که برای ماری به آدرس شما فرستادم، چه شدند؟ _ نامه ها، نامه هایی 

گفت: آنها باز نشده، برگشت خورده اند. _ او 
_ پرسیدم: شما آنها را به چه آدرسی فرستاده بودید؟

گفت: نمی دانم. همسرم آنها را فرستاده بود.  _
ی نامه های برگشت خورده، آدرس شان را ببینید. گفتم: شما می توانید از رو  _

ید مرا بازخواست می کنید؟ گفت: شما دار  _
گفتــم: نــه، نــه. اصــًا. فقــط فکــر می کنــم ایــن حــق طبیعــی مــن  بــا صدایــی مایــم 

کــه نوشــته ام، آمــده اســت. کــه بدانــم چــه بــر ســر نامه هایــی  اســت 
این جــا  بــه  اطــاع  بــدون  شــما  کــه  نامه هایــی  همــان  نامه هــا؟  کــدام   گفــت: 

می فرستادید؟
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و  ســرد  خنــده ی  او  کنیــد.  رفتــار  انســانی  لطفــًا  عزیــز،  فردبویــل  خانــم  گفتــم: 
نگفــت. چیــزی  ولــی  کــرد،  بی روحــی 

گفتــم: بــه نظــرم انســان ها می تواننــد علی رغــم داشــتن ایدئولوژی هــای متفــاوت،   _ 
حداقل نسبت به هم، رفتاری انسانی داشته باشند.

کرده ام؟ که من غیرانسانی رفتار  گفت: منظورت این است   _
کرد. گفتم: بله. او دوباره خنده ی سرد و بی روحی   _

گفــت: مــن از ایــن اتفاقــات متأســفم. امــا بیشــتر از ایــن نمی توانــم  او ســرانجام 
ــردی. ک ــدی  ــا را ناامی ــه م کی هم ــتنا ــرز وحش ــه ط ــو ب ــم. ت ــزی بگوی چی

_ پرسیدم: به عنوان یک دلقک؟
گفت: این هم هست. ولی فقط این نیست.  _

گفتم: حدس می زنم همسرت در خانه نیست؟  _
گفــت: او چنــد روز دیگــر برمی گــردد. بــرای ســخنرانی انتخاباتــی بــه ایفــل رفتــه   _

اســت.
_ بــا تعجــب پرســیدم: چــی؟ خبــر تــازه ای بــود. بــه نفــع حــزب دمکــرات مســیحی 

)CDU(؟
که نه. گفت: چرا  گوشی را دارد  گذاشتن  که مشخص بود قصد  با لحنی 

برایــم  را  نامه هــا  بخواهــم  شــما  از  اســت  ممکــن  آیــا  خــوب.  خیلــی  گفتــم:   _
. ســتید بفر

گفت: به چه آدرسی؟  _
گفتم: به آدرس من در شهر بن.  _

کــه مــن فکــر  _ او پرســید: شــما االن در ُبــن هســتید؟ طــوری بــا تعجــب پرســید 
کــردم االن می گویــد: محــض رضــای خــدا، نــه.

گفتم: خداحافظ، ممنونم بابت این همه انسانیت.  _
که با او داشــتم، پشــیمان شــدم.  وقتی گوشــی را گذاشــتم از رفتار پرخاشــگرانه ای 
ک را از یخچــال برداشــتم و از آن نوشــیدم. ولــی اصــًا  بــه آشــپزخانه رفتــم و بطــری کنیــا
کمکــم نکــرد. جرعــه ای دیگــر نوشــیدم، بــاز هــم اثــری نداشــت. خانــم فردبویــل آخریــن 
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کــه بــا مــن،  کنــد. از او توقــع داشــتم  کــه انتظــار نداشــتم مــرا دســت بــه ســر  کســی بــود 
ــا  ــه ازدواج، بپــردازد و این کــه از طــرز رفتــارم ب ــه یــک بحــث منطقــی طوالنــی راجــع ب ب
کنــد. حتــی می توانســت بــه شــکل مطلوبــی بــر عقیــده اش پافشــاری  مــاری انتقــاد 
کنــد. معمــواًل وقتــی در ُبــن بــودم و بــا او تمــاس می گرفتــم، بــا خنــده از مــن درخواســت 
کنــم. شــاید در مــورد او  کمــک  کارهــای آشــپزخانه و بچه هــا بــه او  کــه در  می کــرد 
کــه باعــث شــده بداخــاق شــود.  کــردم، یــا شــاید هــم او دوبــاره حاملــه هســت  اشــتباه 
کــه دوبــاره بــا او تمــاس بگیــرم و علــت رفتــارش را بپرســم.  جــرأت ایــن را نداشــتم 
کار او می توانــم پیــدا  کــه بــرای  او همیشــه بــا مــن خیلــی خــوب بــود. تنهــا دلیلــی 
کــه بــا مــن، این گونــه  کیــد داده اســت  کــه فردبویــل بــه او دســتور ا کنــم، ایــن اســت 
ــه یــک  کــه چگون کــرده ایــن اســت  کــه توجــه مــرا بــه خــود جلــب  کنــد. چیــزی  رفتــار 
ــر از آن  ــم فردبویــل بچه ت ــادار باشــد. خان ــه شــوهر خــود وف ــا ایــن حــد، ب ــد ت زن می توان
کــه متوجــه شــود، رفتــار ســردش چقــدر مــرا آزرده اســت. همچنیــن نمی توانســتم  بــود 
کــه فردبویــل، فــردی فرصت طلــب و  از او انتظــار درک ایــن مســئله را داشــته باشــم 
کــه حاضــر اســت بــه هــر قیمتــی بــه موفقیــت دســت پیــدا می کنــد.  یاوه گــو می باشــد 
کنــار می گــذارد. مطمئنــًا  گــر مادربزرگــش هــم ســر راهــش قــرار بگیــرد، او را  کــه ا طــوری 
گفتــه بــود: دور شــنیر را خــط بکــش، و او توانســته بــود بــه ســادگی قیــد مــرا بزنــد.  او 
او  بــرای  مــن  می کــرد  حــس  مادامی کــه  بــود.  همســرش  زیردســت  فردبویــل  خانــم 
مفیــدم، همســرش اجــازه داشــت بــا مــن صمیمی باشــد. حــاال او برخــاف غریــزه اش 
کــرده بــودم و آنهــا  مجبــور بــود، نامهربــان شــود. شــاید هــم در حــق آنهــا بی انصافــی 
گــر مــاری بــا  ی از قانــون طبیعــت، بــا مــن چنیــن رفتــاری می کردنــد. ا طبــق پیــرو
ــراری ارتبــاط بیــن مــن و مــاری  کــرده باشــد،آن وقت زن فردبویــل برق تســوپفنر ازدواج 
کاتولیک هــا بــود. همیــن امــر می توانســت  گنــاه می دانــد. تســوپفنر عضــو جمعیــت  را 
کنــد. بی تردیــد ایــن حــق آنهاســت، هنگامی کــه  او را از شــّر عــذاب وجــدان خــاص 
برایشــان ســودی داشــته باشــد، رفتــاری درســت را انجــام بدهنــد. همســر فردبویــل 
کنــد. چــون همیشــه از ایــن زن، انتظــار  بیشــتر از خــود فردبویــل توانســته بــود مــرا شــوکه 
ــی،  ــراد یــک ســخنرانی انتخابات ــرای ای کــه او ب دیگــری داشــتم و حتــی ایــن واقعیــت 
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