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تلماسـههاچیـدموبعـدکنـارپدربـزرگنشسـتم.صدفهاوچوبهـابرای
»مادربـزرگبودنـدوگلهابراینهنگ.پدربزرگپرسـید:»مادربـزرگبودنـدوگلهابراینهنگ.پدربزرگپرسـید:»مدرسـهچطوره؟«و
یعنیبههمانبدیقبلبود.دوسـالبود «فرقـینکرده!«فرقـینکرده!« »مـنجـوابدادم:»مـنجـوابدادم:»

کهدرآنمدرسهدرسمیخواندموهنوزحسمیکردمتازهواردم!
پدربـزرگدسـتشرابـهماسـههایکنـارشزدوبـازبـاناشـارهگفـت:

»میدونستیاونهماحتمااًلناشنوابوده؟«
الزمنبودبپرسـممنظورشچهکسـیاسـت.یازدهسالازدفنشدننهنگ
درآنسـاحلمیگذشـتوپـدرومـادرمماجـرایآنروزراچندیـنباربرایم

تعریفکردهبودند.
سـرمراتـکاندادم.نمیدانسـتمنهنـگناشـنوابـودهونمیدانسـتمچرا
پدربزرگموضوعحرفراعوضکرد.شایددیگرنمیدانستدربارهیمدرسه

بامنچهحرفیبزند.
همانروزیکهمنبهدنیاآمدم،آننهنگخودشرابهسـاحلانداخت!
وقتیواردآبهایکمعمقخلیجشـد،بعضیازمردملبسـاحلایسـتادند
ونزدیکشـدنشراتماشـاکردند.مادربزرگمدرآنهوایسردزمستانداخل

1
تـاهمیـنتابسـتانپیشخیالمیکردمتنهاوجهمشـترکمبـاآننهنگلب

ساحل،»اسمم«است.
صدفهـاوتکههـایچـوبسـاحلراجمـعکـردم،گلهـایوحشـیرااز
تلماسـههاچیـدموبعـدکنـارپدربـزرگنشسـتم.صدفهاوچوبهـابرای
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آبپریدوسـعیکردنهنگراباهلدادنازخشـکیدورکند.مادربزرگمفکر
میکـردمیتوانـدحیوانـیچهلُتنیراوادارکندنظـرشراتغییردهدوجایی
دیگربرود.اینکارخیلیخطرناکبود.نهنگدیگرضعیفشـدهبود؛امااگر
بادمیابالهاشضربهایحسـابیمیزد،ممکنبودمادربزرگآسـیبببیند.
نمیدانماگرخودمآنجابودمچهکارمیکردم؛مثلاوتالشمیکردمیافقط

بهتماشامیایستادم.
پدربزرگحرفشراادامهداد:»مثلماناشنوابهدنیانیومده.دانشمندهاییکه
بررسیشکردنگفتنناشنواییشبهخاطریهاتفاقیاحادثهبوده.شایدنزدیک

یهجاییشنامیکردهکهسکوینفتیمنفجرشدهیابمبآزمایشمیکردن.«
وقتیپدربزرگداستانرابادستهایشتعریفمیکرد،انگارماجرادرست
جلویچشمماتفاقمیافتاد.دستهایشبازباناشارهنهنگرادراقیانوسی
بهمننشاندادند؛اقیانوسیکهیکبارهساکتشد.نهنگدرزیرآباینطرف
وآنطرفمیرفتوسعیمیکرددوبارهصداهاراپیداکند.شایدبرایهمین
بهجـایاعمـاقآبهایاقیانوسوخانهیخودش،حاالدرخلیجمکزیکبود
کهماهمدرآنزندگیمیکردیم.نهنگهایسئی1هیچوقتآنقدربهساحل

نزدیکنمیشدند.فقطاوآنروزاینکارراکردهبود.
پدربـزرگگفـت:»نهنگهابـدونصدانمیتوننراهشـونروتویدنیاپیدا
کنن.اقیانوستاریکهوبیشـترزمینروگرفتهوخونهینهنگهاکلاونآبه.
صداها،تویاقیانوسهدایتشونمیکننونهنگهاازیکسرشتاسردیگه

باهمحرفمیزنن.«
حاالکهصداهایآشنایاقیانوسازبینرفتهبودند،نهنگدردنیایساکت
جدیدشگمشدهبود.گروهامدادگرانبهساحلآمدندوسعیکردندنهنگرا
نجاتدهند.اسـمشراآیریس2گذاشـتند.مادربزرگازپدرومادرمخواست

Sei.1؛گونهایازنهنگاست.
Iris.2؛بهمعنایگلزنبقودراساطیریونانالههیرنگینکماناست.
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همیـناسـمرارویمنبگذارند،چونوقتیبـهایندنیاآمدهبودمکهنهنگ
داشتازآنمیرفت.

بعـدازاینکـهزیستشـناسهایدریاییتماماطالعاتممکـنرادربارهی
نهنگبهدستآوردند،اورادرستهمانجادرساحلدفنکردند.همراهنهنگ
تمامسؤالهایبیپاسخدربارهیدلیلآمدناوبهآنساحل،دفنشدند.

تاپایانکالسدوم،نزدیکآنسـاحلزندگیکردیموبعدبهخاطرشـغل
جدیـدپـدرمبههیوسـتن1رفتیم.ازآنموقع،فقطیکیدوباردرتابسـتانبه
آنجابرگشتیم.خانهیجدیدبهدلیلنزدیکیبهخانهیپدربزرگومادربزرگ،
ازخانـهیقبلـیبهتـربود.منازاینکهمیتوانسـتمزمانبیشـتریراباآنها
بگذرانـم،خوشـحالبودم؛بهخصوصچونهردومثلمنناشـنوابودند.دل
همهمـانبـرایسـاحلودلمنبرایهمراهیبابچههایـیمثلخودمتنگ
میشـد.مدرسـهیقبلیامفقطچندبچهیناشنواداشت؛اماهمانهمبرایم
کافیبود.دریککالسدرسمیخواندیمودستکمهمدیگرراداشتیم.

پدربزرگبازباناشـارهگفت:»ناشـنواییبرایمافرقمیکنه.بیروِندریا
نوربیشـتریوجوددارهومافقطیهفضایکوچکبرایخودمونالزمداریم
کـهاحسـاسراحتیکنیم.بعضیوقتهـاطولمیکشـهآدمبفهمهمیخواد

چیکارکنه؛اماباالخرهمیفهمه.آدمراهشروپیدامیکنه.«
ایکاشازاومیپرسیدمپیداکردناینراهچقدرطولمیکشد.

1.Houston
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2

پسمنبهنوعیمسـئولشـادکردنخانمکانشدهبودم.بااینحال،سعی
کردمبهآرامیواردکالسشومتانفهمد.اینبارفقطیکدقیقهدیرکردهبودم
ودلیـلخیلیخوبیهمداشـتم؛اماقبـلازاینکهفرصتکنمرویصندلیام

بنشینمخانمکانبهدفترپذیرشاشارهکرد.
وقتـیبـابرگـهیتأییدتأخیـرمبـهکالسبرگشـتم،خانمکانبـهمترجم
شـفاهیام،آقایچارلزگفت:»بهآیریسبگینبرهپیشنینابنشـینهتانینا
بهشکمککنهخودشروبهدرسبرسـونه.«بیشـتروقتهاهمینطوریبا
منحرفمیزد.آقایچارلزبارهابهاوگفتهبودمیتواندراحتباخودمحرف
بزنـدوهمـهاشنگویدکه»بهآیریسبگیـن...«آقایچارلزگفتهبودحرفش
راترجمـهمیکنـد؛امادیگراینرابهخانـمکانیادآورینکرد.انگارخانمکان

هیچوقتنمیفهمید.
تازه،الزمنبودبرایاینکهخودمرابهکالسبرسانمکسیکمکمکندوبدون

شکنمیخواستمنیناکمکمکند.
بازباناشـارهگفتم:»خودمتنهاییبهکالسمیرسـم.«وقتیآقایچارلز
اینرابرایخانمکانبازگوکرد،چهرهیخانمکانازهمیشـهبدجنسترشـد.
منکهفکرنمیکنمصورتکسـیازآنهمبدجنسترشـود.خانمکانحرف

دیگرینزد،فقطانگشتشراسمتجایخالیکنارمیزنیناگرفت.

2
انگارتنهادلخوشـیخانمکاناینبودکههرروزمنرابهدفترمدیربفرسـتد،
پسمنبهنوعیمسـئولشـادکردنخانمکانشدهبودم.بااینحال،سعی
کردمبهآرامیواردکالسشومتانفهمد.اینبارفقطیکدقیقهدیرکردهبودم
ودلیـلخیلیخوبیهمداشـتم؛اماقبـلازاینکهفرصتکنمرویصندلیام
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2
انگارتنهادلخوشـیخانمکاناینبودکههرروزمنرابهدفترمدیربفرسـتد،
پسمنبهنوعیمسـئولشـادکردنخانمکانشدهبودم.بااینحال،سعی
کردمبهآرامیواردکالسشومتانفهمد.اینبارفقطیکدقیقهدیرکردهبودم
ودلیـلخیلیخوبیهمداشـتم؛اماقبـلازاینکهفرصتکنمرویصندلیام

بنشینمخانمکانبهدفترپذیرشاشارهکرد.
وقتـیبـابرگـهیتأییدتأخیـرمبـهکالسبرگشـتم،خانمکانبـهمترجم
شـفاهیام،آقایچارلزگفت:»بهآیریسبگینبرهپیشنینابنشـینهتانینا
بهشکمککنهخودشروبهدرسبرسـونه.«بیشـتروقتهاهمینطوریبا
منحرفمیزد.آقایچارلزبارهابهاوگفتهبودمیتواندراحتباخودمحرف
بزنـدوهمـهاشنگویدکه»بهآیریسبگیـن...«آقایچارلزگفتهبودحرفش
راترجمـهمیکنـد؛امادیگراینرابهخانـمکانیادآورینکرد.انگارخانمکان

هیچوقتنمیفهمید.
تازه،الزمنبودبرایاینکهخودمرابهکالسبرسانمکسیکمکمکندوبدون

شکنمیخواستمنیناکمکمکند.
بازباناشـارهگفتم:»خودمتنهاییبهکالسمیرسـم.«وقتیآقایچارلز
اینرابرایخانمکانبازگوکرد،چهرهیخانمکانازهمیشـهبدجنسترشـد.
منکهفکرنمیکنمصورتکسـیازآنهمبدجنسترشـود.خانمکانحرف

دیگرینزد،فقطانگشتشراسمتجایخالیکنارمیزنیناگرفت.

ایـنکارازنظـرخانمکانمنطقیبود،چونخیالمیکردنیناباهوشترین
دانشآموزکالساسـت.نیناهمخیالمیکردزباناشـارهبلداسـت.کتابی
دربـارهیزبـاناشـارهازکتابخانـهامانـتگرفتـهبـود،پـسدیگرکارشـناس
ایـنزبانبهحسـابمیآمد.بعضیهـاآنقدراعتمادبهنفسدارندکهکسـی

نمیفهمدکودنهستند.
وقتیمیزمراکنارنیناکشیدم،بازباناشارهبهمنحرفیزد.

ازآقایچارلزپرسیدم:»االنبهخودشگفتسنجابگنده؟!«
آقایچارلزبهزورجلویخندهاشراگرفتودرحالیکهبهسمتیدیگرنگاه

میکرد،گفت:»فکرمیکنممنظورشهمکارعالیبود.«
خودماینرافهمیدهبودم،اماهمیشهدلممیخواستآقایچارلزرابخندانم.
سـمتردیـفبعـدیخمشـدمتابـهکتابکالریسـاگُلد1نگاهکنـم.وقتی
ازکالریسـاپرسـیدم:»داریـمچـیروتمریـنمیکنیم؟«آقایچارلزسـؤالم
راترجمـهکـرد.نینـاسـعیکـردبـاتـکاندادندسـتهایشوزباناشـارهی
سـاختگیاشبیـنحرفمـانبپـرد.وقتیتوجهنکـردمصورتـشرابهصورتم
خیلـینزدیـککرد.انگارکوربـودمواورانمیدیدم.نگاهـمرویآقایچارلز
مانـدچـوناوواقعـًاکارشرابلدبود.دسـتهاینینامثلیکدسـتهمگس
بودندومندلممیخواسـتبادسـتلهشـانکنم.پسحسخوبیداشـت
کـهمچدسـتبـازمراتویهواتکاندهمتابازباناشـارهبهاوبگویم:»بس
کـن.«بعـدازاینکهآقایچارلزاینراترجمهکرد،گفت:»اینکهدونفرهمزمان
بـازباناشـارهحرفبزنند،گیجکنندهاسـت.«آقایچارلزمعمـواًلآنطوروارد
بحثنمیشـدچونمیخواسـتخودمازپسخودمبربیایم،پسحتمًانینا

اعصاباوراهمخردکردهبود.
بعـدازچنـددقیقـهخانمکاننزدیکشـدوازنیناپرسـید:»برایکمکبه

آیریسمشکلینداری؟«

1.ClarissaGold
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نیناجوابداد:»نه،فکرکنمدارهبهکالسمیرسه.«
بهکالسمیرسه!دوبارهسرمراپایینانداختمودفترمرانگاهکردمتاشبیه
یکـیازآنشـخصیتهایکارتونینشـومکهیکدفعهبخارازگوشهایشـان
بیرونمیزند.بعدازاینکهتندتندآخرینجوابراتویکتابکارنوشـتم،آن

رامحکمبستموبهزباناشارهگفتم:»تمام.«
میخواسـتمموبایلـمرابیـرونبیاورمتاآخرینشـمارهیمجلـهیرادیوی
عتیقه1رابخوانم.همانروزصبحدانلودشکردهبودم.بایدهمانطورکهکتاب
جلویمبازبود،موبایلمرامیگذاشتمرویزانویموبانگاهممجلهرامیخواندم.
دسـتمداشـتتـویکولـهاممیرفتکـهخانمکانبـهمنحرفـیزدوبه
دهانـشاشـارهکرد.قباًلاینکارراامتحـانکردهبود،انگاراینکارمانندجادو
کمـکمیکـردحرفشرابفهمم.یکشـبسـرشـامبـهپدرومـادرمگفتم:
»راسـتی،مـندیگـهناشـنوانیسـتم.خانـمکانموقعحرفزدنبـهلبهاش
اشارهکردودیگههمهیحرفهاشکاماًلواضحشد.باورمنمیشهکهچنین

چیزیبهفکرخودتوننرسیدهبود.«
روزاولمدرسهخانمکانسعیکرددستهایآقایچارلزرابیحرکتنگه
داردتـامجبورمکندبهجایتماشـایزباناشـارهیآقـایچارلز،لبهایاورا
بخوانم.نفهمیدمآقایچارلزبهاوچهگفت،اماخانمکانطوریدستهایش
رارهاکردکهانگاربهاجاقیداغدسـتزدهباشـدودیگرهیچوقتاینکاررا

تکرارنکرد.
اشارهبهلبهارانادیدهگرفتیموآقایچارلزحرفهایخانمکانراترجمه
کـرد:بایدتکلیفشـعرهفتـهیقبلمرادوبـارهانجاممـیدادم.منطقینبود.

شعریکهسرودهبودمخیلیخوببود.
وقتـیخانـمکانبـابرگهامبرگشـت،قیافـهاشطوریبودکهانـگارهمان
موقعخیارشـورگاززدهباشـد.اینبرایچهرهیخانمکانحالتیعادیبود؛

1.AntiqueRadioMagazine
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امادرسـتهمانموقع،انگارهمزمانباگاززدنخیارشـورداشـتچیزخیلی
بدیراهمبومیکرد.

وقتیخانمکانبرگهامراپسدادجوهرقرمزاولینچیزیبودکهتوجهم
راجلبکرد.درحاشیهیبرگهنوشتهشدهبود:قافیهندارد!

خیلیهمقافیهداشت.شعرمبرگرفتهازیکبازیبودکهقباًلباپدربزرگ
انجاممیدادم.بازباناشارهداستانتعریفمیکردیم.یکیداستانراشروع
میکردوپشـتسـرهمبهآناضافهمیکردیم؛هرباربایکعالمتاشـاره.
نکتـهیاصلـیایـنبودکـهدرکلداسـتانبایددسـتهایمانبهیکشـکل
میماند.مثاًلاگربایکمشِتبستهشروعمیکردیم،تمامعالمتهایزبان
اشارهبرایباقیداستانهمبایدبامشتانجاممیشد.پشتسرهمادامه
میدادیمتااینکهیکیازمادیگرچیزیبهذهنشنمیرسیدوبدونشکستن

قانوندیگرنمیتوانستجملهایبهداستاناضافهکند.
داستانموردعالقهامبایکدرختپرازبرگشروعمیشد.بادمیوزیدو
یـکبرگدورمیشـد.بعددررودخانهایفـرودمیآمد،درنهریجریانپیدا
میکردوواردکنارهیرودخانهمیشـد.آخرداسـتانپرندهایشـیرجهمیزد
تـابـرگرابقاپدوآنرابهالنهاشباالیدرختیدیگرببرد.همهیداسـتانرا
تاآخرشدرحالیتعریفکردیمکهدستهایمانشبیهعددپنجبازبودند.

شـعررویکاغـذهمانشـکلینبود.کاغذصافاسـت،پسبـرایتعریف
درسـتداسـتاننمیتوانسـتمازفضایباالوپایینوچپوراسـتاسـتفاده
کنم.کلمههایانگلیسـیهمشـکلکلمههایزباناشـارهراندارند؛اماوقتی

شعررانوشتماینشکلیشدهبود:

موجزدنبرگها
وزیدن،چرخیدن
جریانیشناور



16

فرودبرساحلرود
پرندهیمادربرگرامیقاپد
والنهایجدیدمیسازد.

بله،مثلکلمههایانگلیسـیقافیهنداشـت،امافکرکردمشایداگرهمهی
اینهـاراتوضیـحدهـمایـرادینداشـتهباشـدتحویلشدهم.بـاالیصفحه
یادداشـتیدربارهیشـعرنوشـتهبودم.ازخودمپرسـیدمخانمکاناصاًلآن

بخشراخواندهاستیانه.
خانمکانخطیقرمزرویشـعرکشـیدهوخرابشکردهبود.خودکارقرمز
خودمرابیرونآوردموبهخانمکانچشـمغرهرفتم.نوشـتهبود:قافیهنداره!

زیرشنوشتم:برایمنداره.
ازوقتـیپدربـزرگمـردهبود،ازخودممیپرسـیدمهنوزمـنرامیبیندیا
نـه،اصاًلهمراهمهسـتیانه.درسـتهمانموقع،بیشـترازهـرزمانیآرزو
میکردماصاًلنزدیکمنباشـد.نمیخواسـتمببیندخانمکانباداسـتانمانچه

کردهاست؛باخودمان!
وقتـیکاغـذراگلولهکردمهمهبرگشـتندونگاهمکردند.نینامثلهمیشـه
انگشـتیرویلبهایـشگذاشـت.انگاروظیفـهاشبودبهمنیـادآوریکند
بعضـیکارهـاصـداایجـادمیکنندومـننبایدانجامشـانبدهم؛امـاکاغذرا
سـمتشپرتنکردم.آنراآنطرفاتاقانداختموکاغذدرسـطلزبالهافتاد.
همراهکاغذکهخطقرمزیخرابشکردهبود،درخت،برگ،رود،پرندهوالنهی

جدیدشازبینرفتند.

3
هرچنـدالکترونیـکبادرسعلومارتباطمسـتقیمدارد،امـاکالسعلومتنها
کالسیبودکهدرآنپنهانیدربارهیالکترونیکمطالعهنمیکردم.معمواًلبه
درسوهرفعالیتیکهدرکالسانجاممیشد،توجهنشانمیدادمچوناز
علومومعلمم،سـوفیاآالمیا1،خوشـممیآمد.ازاینخوشممیآمدکهوقتی
اسـممعلممرابازباناشـارههجیمیکردم،اسـمشمثلموجیبادسـتم

پیچوتابمیخورد.
خانـمآالمیاحروفHzرارویتختهنوشـت.پرسـید:»یادتـونمیآداین

مخففچیه؟«
ز«را تـ رـ چنـددسـتبـاالرفـتوخانمآالمیـامنراصدازد.مـن»هـ

هجیکردموآقایچارلزبرایاووکالس»هرتز«رابهزبانآورد.
خانمآالمیاگفت:»درسته.اونوقتچهچیزیرواندازهمیگیره؟«

»فرکانسصدا.«
ازخـودمپرسـیدم:»چراخانمآالمیـافرکانسهارومرورمیکنه؟چندماه

پیشامتحانشرودادهبودیم!«
انگارفکرمراشـنیدهباشـدگفت:»مطلبجالبیپیداکردمکهبهدرس
االنمونربطداره.دربارهییهنهنگخاصهوبادیدنویدئوخودتونمیفهمین

چرافرکانسآواشمهمه.«

1.SofiaAlamilla
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3

کالسیبودکهدرآنپنهانیدربارهیالکترونیکمطالعهنمیکردم.معمواًلبه
درسوهرفعالیتیکهدرکالسانجاممیشد،توجهنشانمیدادمچوناز
علومومعلمم،سـوفیاآالمیا1،خوشـممیآمد.ازاینخوشممیآمدکهوقتی
اسـممعلممرابازباناشـارههجیمیکردم،اسـمشمثلموجیبادسـتم

پیچوتابمیخورد.
خانـمآالمیاحروفHzرارویتختهنوشـت.پرسـید:»یادتـونمیآداین

مخففچیه؟«
ز«را تـ رـ چنـددسـتبـاالرفـتوخانمآالمیـامنراصدازد.مـن»هـ

هجیکردموآقایچارلزبرایاووکالس»هرتز«رابهزبانآورد.
خانمآالمیاگفت:»درسته.اونوقتچهچیزیرواندازهمیگیره؟«

»فرکانسصدا.«
ازخـودمپرسـیدم:»چراخانمآالمیـافرکانسهارومرورمیکنه؟چندماه

پیشامتحانشرودادهبودیم!«
انگارفکرمراشـنیدهباشـدگفت:»مطلبجالبیپیداکردمکهبهدرس
االنمونربطداره.دربارهییهنهنگخاصهوبادیدنویدئوخودتونمیفهمین

چرافرکانسآواشمهمه.«

1.SofiaAlamilla

3
هرچنـدالکترونیـکبادرسعلومارتباطمسـتقیمدارد،امـاکالسعلومتنها
کالسیبودکهدرآنپنهانیدربارهیالکترونیکمطالعهنمیکردم.معمواًلبه
درسوهرفعالیتیکهدرکالسانجاممیشد،توجهنشانمیدادمچوناز
علومومعلمم،سـوفیاآالمیا1،خوشـممیآمد.ازاینخوشممیآمدکهوقتی
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خانمآالمیاکنارمیزشچندکلیدکامپیوتررافشاردادوتصویرویدئوییکه
پخـششـدرویعینکشافتـاد.صفحهیپروژکتورجلـویکالس،مربعآبی

بزرگیرانشاندادکهگوشهاشنوشتهشدهبود»بدونسیگنال«.
پیـشازاینکـهخانمآالمیابازباناشـارهبهمنبگویـد:»لطفًاکمکمکن!«
خودمداشتمبهطرفمیزشمیرفتم.بعدازراهاندازیدوبارهیویدئووزدن
دکمـهیتوقف،کامپیوتررابهسـیگنالپروژکتـوروصلکردم،بعدرویعالمت

»زیرنویس«پایینصفحهکلیککردمتازیرنویسرافعالکنم.
ویدئوبانهنگیشروعشدکهدراقیانوسشنامیکرد.چونویدئوزیرنویس
داشتمیتوانستمکلمههایرویصفحهرابخوانموبهدستهایآقایچارلز
نـگاهنکنم.بدنخاکسـتریآبِیتیرهینهنـگصفحهراپرکردودمشبهباال

وپایینتکانخورد.
راویویدئودربارهینهنگیبهاسمبلو155حرفمیزدکهتنهاشنامیکرد
ومثـلبیشـترنهنگهـاعضـویـکدسـتهیکوچـکنبود.تـاجاییکـههمه
میدانستند،نهنگهمیشهتنهاشنامیکرد.هیچدوستیاخانوادهاینداشت
کههمراهشـانشـناکندیاباآنهاحرفبزند.نوعینهنگبیدندانبود،ازآن
نوعیکهپالنکتونوماهیهایکوچکمیخوَرد،نهازآننوعیکهدندانداردو
غذایشماهیمرکبوُفکاست؛امادورگهبود.مادرشنهنگآبیوپدرش

نهنگتیغبالهبود.
راویگفـت:»مشـکل،صدایمنحصربهفردبلو55اسـت.بیشـترنهنگها
آواییبافرکانسسـیوپنجهرتزوکمترسـرمیدهند،درحالیکهصدایاین

نهنگبهتنهاییحدودپنجاهوپنجهرتزاست.«
صـدایآنهافقطحدودبیسـتهرتزاختالفداشـت؛ولـیبازهمتفاوت

بزرگیبود.نهنگبازبانیحرفمیزدکهفقطخودشمیفهمید.
»بهعـالوه،آوایاوالگـویمنحصربهفردیدارد:حتـیاگرنهنگهایدیگر

1.Blue55
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بتواننـدصدایـشرابشـنوند،حرفـشرانمیفهمنـد.بلو55بـهاحتمالزیاد
نمیتوانستباپدرومادرخودشارتباطبرقرارکند.«

دلمبههمپیچید.دلممیخواستیکنهنگدیگرشناکندوپیشبلو55
برودیادستکمنگاهشکند.

»اولینباریکردیابصوتیدریاییدراواخردههی1980آوایعجیببلو
55راتشخیصداد.زیستشناساندریاییپیبردندچهچیزیآنصداهارا

تولیدمیکندوچرانهنگدراقیانوستنهایتنهاست.«
تاوقتیکلمههایرویصفحهتارنشـدهبودندنفهمیدمکهچشـمهایمپر
ازاشـکشـدهاند.آقایچارلزازجیبشدسـتمالیدرآوردوبهمنداد.شاید

فینفینیاحرکتیمانندآنکردهبودم.
بدوناینکهنگاهمراازویدئوبگیرمبازباناشارهگفتم:»حساسیتفصلیه.«
راویدرادامـهیحرفـشگفـتکهمحققانیکمنطقهیحفاظتشـدهی
دریایـی،سـالقبلسـعیکردهبودندردیابـیبهبلو55وصلکننـدتابتوانند
الگویمهاجرتشرادنبالکنند.الگویمهاجرتبلو55همعجیببودوهیچ
شباهتیبهالگویمهاجرتنهنگهایدیگرنداشت.آنهاباآزمایشنمونهای
ازپوستشفهمیدندپدرومادرشگونههایمتفاوتیازنهنگبودهاند.اماقبل
ازاینکـهبتواننـدردیابرابهاومتصلکننـد،نهنگبهاعماقآبرفتوناپدید
شـد.تابیسـتدقیقهبعدالزمنبوددوبارهبهسـطحآببیایدونفسبکشـد.
چونردیابیبهاومتصلنبود،فقطازراهمیکروفونهایزیرآبکهآوایشرا

ردیابیمیکردندمیشدبهمکانشناکردنشپیبرد.
یادمنمیآمدبلندشدهباشم،اماوقتیویدئوتمامشدوخانمآالمیاحرف
زد،مجبـورشـدمپاییـنرانگاهکنـمتاآقایچارلزراببینـم.وقتیدوبارهروی
صندلیامنشستممتوجهشدمهمهبهمننگاهمیکنند.کتابدرسیامروی
زمیـنبود...حتمًاوقتیبلندشـدهبـودمآنراازرویمیزمانداختهبودم.آن

راازکنارپایمبرنداشتم.
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خانمآالمیاپرسـید:»میتونینتصورکنین؟کهاونهمهسـالشـناکنینو
نتونینباکسیارتباطبرقرارکنین؟«

باخودمگفتم:»آره،میتونم«
هنـوزداشـتدربـارهیفرکانسهـاتوضیـحمـیداد،امـامـندیگـرتوجه
نمیکردم.بهپشتسرآقایچارلزنگاهمیکردموانگارهنوزمیتوانستمآن

نهنگرارویصفحهیپروژکتورببینم.
بلو55دوسـتیاخانوادهاینداشـتکهبهزبانشحرفبزنند؛امابازهم

میخواند.صدامیکردوصدامیکردوهیچکسصدایشرانمیشنید.
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4

نهنگهمیشـهتنهاشـنانکردهبود.خیلیوقتپیش،وقتیبلندترینصدای
اقیانوسآواینهنگهابود،برایخودشدستهایداشت.

اولیننهنگهاسـعیکردهبودندبااوحرفبزنند.هرروزسـعیمیکردند
آوایشانراتغییردهندتاصداییشبیهآوایاوباشد.

آوایشانراپاسخمیداد،اماصدایشبرایشانمعنایینداشت.
صـداینهنگهـایدیگـررامیشـنید؛امـاآوازشاصـاًلقابـلدرکنبـود.

نهنگهافکرمیکردندمتوجهنمیشود.
نهنگهایاطرافشباهمارتباطبرقرارمیکردند؛امابااونه.انگارآبسنگمرجانی
یاجنگلاشنهیدریایی1بودکهازآنمیگذشتند؛امااوتمامصداهارامیشنید.
وقتـیازشـنیدنصدایـشناامیـدشـدندووقتـیافسـوسخوردنـدکـه
هیچوقـتنمیتوانـدبـهدسـتهکمککنـد،حرفشـانرافهمید.نمیتوانسـت
دربارهیشـکارچیایکهنزدیکمیشـدبهآنهاهشـداردهدیادربارهیبوی

آبهاییخبردهدکهبرایتغذیهمفیدهستند.

1.نوعیجلبکبزرگدریاییاست.
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نهنـگبـادردفریـادکشـید:»البتهکهمیتونـم.اونجا،موجهاپـرازکریل1
هستن.«چرخیدتاراهرابهآنهانشاندهد.پیامشراباآوازخواندوتالش
کردصدایششبیهصداینهنگهایاطرافشباشد؛امادریاآوایشراگرفت

ودورشکرد.آنقدردورشکردکهدیگربهبقیهنمیرسید.
یکشـب،وقتیبیدارشـدتابراینفسکشـیدنتاسطحآبشناورشود،
دیدکهتنهاسـت.بعدازآنهمهوقت،باآنهمهآواییکهشـنیدهنشـدهبود،

خانوادهاشترکشکردهبودند.
صـدازد:»کجاییـن؟حـاالچیکارکنم؟«میدانسـتجوابـینخواهدآمد،

میدانستصداهافقطبرایخودشمعنادارند.

1.نوعیسختپوستشبیهمیگوکهنهنگهاازآنتغذیهمیکنند.

5
موقعناهار،سریکمیزکناردانشآموزهایدیگرنشستم،امابازهمتنهابودم.
راسـتشخوبمیتوانسـتملبخوانیکنم؛اماامکاننداشـتاینرابهخانم
کانبگویـم.اگـرلبخوانـیامخیلـیهمخوببـود،بازنمیتوانسـتمهمهی
حرفهـارابفهمـم.صداهایزیادیشـبیههمبهنظرمیرسـندووقتیپیش
چندنفربودم،غیرممکنبودبیشترازیکیدوکلمهبینحرفهارابفهمم.وقتی
مشـغولغذاخوردنباشـندبدترهممیشود.بعضیازبچههاسعیمیکردند
یادشـانباشـدموقعحرفزدنبهمننگاهکنند.بعدبابقیهمشـغولصحبت
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