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حالت چهارم ماده
جوآن بيرد
ترجمه :آزاده هاشميان
حادثة تيراندازي گروهي در دانشگاه آيوا در سال  ١٩٩١تنها يكي از دهها حادثة اينچنيني است .در اين اتفاق چهار استاد دانشگاه و يك دانشجو كشته شدند
و يك نفر به شدت مجروح شد .گنگ لو ،دانشجوي  ٢٨سالة دكتراي فيزيك ،در پايان به خودش هم شليك كرد و پنجمين قرباني اين حادثة تلخ شد .اين
جﺴتار در سال  ٩٥در هفتهنامه نيويوركر چاپ شده و در بﺴياري از مجموعههاي برگزيده آمده است .اين متن تبديل به يكي از جﺴتارهاي كﻼسيك منبﻊ
آموزشي شده و جزو نمونههاي بﺴيار موفق جﺴتار بافته ) (Braided Essayمحﺴوب ميشود كه در آن نويﺴنده ،اتفاقي از زندگي شخصياش را با حادثهاي اجتماعي
درآميخته است.

سگ كولي تقريبا شبي سه بار مرا بيدار ميك ند و مرا از جايي دور ،از اعماق رويايي مبهم و پيچيده ،به جهان برميگرداند .پارسكنان
در ساحل جهان ايﺴتاده است .بيدار شو .با سري كمي متمايل ،پوزة كشيده ،چشمان بانفوذ و ناخنهايي كه كمي جمﻊ شده تا جاي
پايش را روي چوب كف محكم كند ،به من زل زده است .عادت داشتيم چهرة عشق صدايش كنيم.
روي پاهاي جاروشكلش تلوتلوخوران به سمت هال و بعد از چارچوب در به آشپزخانه ميرود ،با دقت و تقريبا نيمهخيز به سمت چپ
و به طرف يخچال ميپيچد و بعد مﺴتقيم به سمت در ميرود .من در سرماي ورودي در حالي كه منتظرش هﺴتم ،سرپا خوابم
ميبرد .ميآيد طرفم .از دو پله پايينش ميبرم .لﺴي در ژاكتي مندرس خيره به حياط ادرار ميكند و بعد ميايﺴتد.
زير نور سردر ،درختان ميلرزند ،سنجابها در خواب غلت ميزنند .راه شيري لكهاي بزرگ بر آسمان است ،مثل رد چيزي كه از روي
تختهسياه پاك كرده باشند .سياره مريخ باﻻي خانه همﺴايه اول به سفيد ميزند ،بعد قرمز و دوباره سفيد .سياره مشتري گم است
بين چشمكها و درخششها .قمري دارد با آتشفشانهاي گوگردريز كه نام زيبايي دارد :يو .اين را در محل كارم ياد گرفتهام ،از گروه
مرداني كه آنجا دوروبرم هﺴتند .فيزيكدانهاي فضايي ،مرداني كه روز را تا پايان سر به سوي آسمان دارند و به صداهاي جهان گوش
ميدهند .مرداني كه زندگي خودشان مثل ساعت زنگدار تيكتيككنان رو به خاموشي است ،گرچه هيچكداممان هنوز اين را
نميدانيم.
سگ كولي برميگردد و نگاه مي كند ،منتظر است كه از دو پله باﻻ برده شود .داخل خانه ،مثل كفشي كه پرتاب شده باشد توي
پتويش ميافتد ،گرومپ ،درست سرجا .من دوباره زير پتوهايم رفتهام ،اما پاي او زيرش گير كرده و نميتوانيم راحت باشيم .پايش را
درست ميكنم ،غلتي ميزند و به خواب ميرود .دو ساعت بعد دوباره بيدار ميشوم و او در تاريكي به من زل زده است .چهره عشق.
دوباره ميخواد بيرون برود .كمكش ميكنم بلند شود و روي پاهايش به تعادل برسد .درست سر وقت ٣:٤٠ :صبﺢ.
در اتاق اضافي طبقه باﻻ سنجابهايي زندگي ميكنند .سه سگ هم در اين خانه هﺴتند ،اما دعوتشده به اين خانه آمدهاند .هميشه
در اتاق اضافي را بﺴته نگه ميدارم ،بهخاطر سنجابها و بهخاطر اينكه وسايل شوهر ناپديدشده آنجا انبار شده است .دوتا از سگها،
سگ باهوش كوچولوي قهوهاي و ﻻبرادور ،ساعتها صبورانه بيرون در منتظر مينشينند تا در باز شود و آنها سنجابها را اوراق كنند.
سگ كولي ديگر نميتواند تا باﻻي پلهها برود ،براي همين در طبقه پايين دراز ميكشد و خميازه ميكشد يا با عﻼقه به اثاثيه اطرافش
چشم ميدوزد.
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در اين لحظه همه چيز را ميتوانم بپذيرم .مثﻼ اينكه شوهر ناپديدشدهام نه اينجاست و نه آنجا .به صدايي مصيبتزده از پشت تلفن،
سه يا چهار بار در روز تقليل پيدا كرده است.
يا اينكه سگ پايين پلهها مدام تكانهاي خفيفي ميخورد كه باعث ميشود سرش كنجكاوانه به يك طرف بچرخد و خودش هم
بيفتد .حجم زيادي آب ميخورد و به ميزان زيادي هم روي پتوهاي تاشده جاي خوابش ادرار ميكند .هربار اين اتفاق ميافتد ،بلندش
ميكنم ،خشكش ميكنم ،پتوي خشك و تميز زيرش ميگذارم ،پتوهاي ادراري را به زيرزمين ميبرم ،فرو ميكنمشان توي ماشين
لباسشويي و بعد هم خشككن .تا برشان گردانم باﻻ ،دوباره ﻻزم شدهاند .چند بار اولي كه اين اتفاق افتاد ،ديدم سگ سعي ميكند
بلند شود و نگران و مضطرب به زيرش خيره ميشود .من تحﺴينش ميكنم و سرش را نوازش ميكنم و خوراكيهايي به او ميدهم
تا آرام بگيرد .حاﻻ ديگر هروقت اتفاق بيفتد ميفهمم ،چون صداي ضربه دمش بر زمين را در انتظار هديه ميشنوم .با مهار كردن او
خودم را نيز تا حدي مهار كردهام ،سرخوشانه با دستان مرطوب از ادرار ،ميپرم به سمت زيرزمين ،كار پر كردن پيدرپي ماشين
لباسشويي به طرز عجيبي رضايتبخش است .او پاولف است و من سگش.
با جعبههاي انبار شده شوهر ناپديدشده در اتاق اضافي هم مشكلي ندارم .فعﻼ جعبههاي انبارشده و تماسهاي تلفني به من اميد
ميدهند كه هر لحظه ممكن است همهچيز برگردد .جعبهها حاصل سيزده سال عادت انبار كردن بيحاصل اوست :كتابهاي درسي
آمار كه هنوز رايحه افﺴردگي ميپراكنند ،كتهاي رسمي مﺴخره از بازارچه خيريه ،ماسكهاي مختلف هالووين ،و يك چيز خميري
گنده و سياه كه قرار بود موهاي الويس باشد و درست از كار در نيامد .كلكﺴيوني از تيشرتهاي رولينگاستون قديمي .از اينكه
رولينگاستون را رها كرده ،ميشود فهميد كه دارد پوست مياندازد.
چيزي كه نميتوانم بپذيرم ،سنجابهاست .شﺐها سرحال ميشوند و مهمانيهاي وحشتناكي در اتاق اضافي ميگيرند ،بههم ميريزند
و ميپاشند .هر از گاهي صداي جيغ تيزي بين صداي ضربهها و خراشيدن ناخنها شنيده ميشود .خودم را مجبور كردهام پايين
بخوابم ،روي مبل آبي پﻼستيكي سگها كه مﻼفهها از رويش سر ميخورند و پوستم به كوسنها ميچﺴبد .اين تعرضي است به
ساحت دو سگ كه ميدانند مبل مال آنهاست .تا من جايم را مرتﺐ ميكنم ،آنها هم جلو ميآيند و خودشان را بين زانوها و آرنجهايم
جا ميكنند.
من روي مبلم چون سگِ روي پتوها شﺐها مضطرب ميشود .در طول روز چرتهاي پيرانه ميزند ،اما هوا كه تاريك شود ،چشمهايش
باز ميشود و حالش پريشان .اگر از اتاق بيرون بروم ،سعي ميكند سرپا بايﺴتد و تنها وقتي آرام ميگيرد كه من كنارش باشم .ما در
اين اتفاق باهميم ،در اين بازي مردن ،من هر شﺐ ساعتها يك پايم بر كمر اوست و كتاب ميخوانم و تنها براي آوردن يك قوطي
آبجو يا بردن مﻼفههاي خيس از ادرار به زيرزمين از جايم بلند ميشوم .از جايي به بعد ،روي مبل پﻼستيك وينيل ولو ميشوم و
چشمهايم را ميبندم ،يك دستم از كنار مبل آويزان است و پهلوي او را نوازش ميكند .تا صبﺢ دست سمتِ سگ عضو بيحﺴي است
كه تا ظهر تكان نميخورد .دوستانم فكر ميكنند ديوانهام.
يك شﺐ ،سگ حاضر نميشود دراز بكشد ،وسط اتاق نشيمن روي پاهاي لرزانش ميايﺴتد ،به من نگاه ميكند و دمش را آهﺴته
تكان ميدهد .هربار سعي كنم جايش را روي پتوها درست كنم و روي مبل دراز بكشم ،بلند ميشود ،نگاهم ميكند و دمش را تكان
ميدهد .به دوست و همكارم ،مري ،زنگ ميزنم و بيدارش ميكنم» .خﺴته شدهام« با حروف مورب ميگويم.
مري در سمت ديگر تلفن دلﺴوزانه گوش ميدهد .باﻻخره ميگويد »خداي من ،ميخواهي چه كار كني؟«
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بﻼفاصله آرام ميشوم ،ميگويم »دقيقا همين كاري كه اﻻن دارم ميكنم «.سگ خودش را محكم مياندازد روي دسته پتوهاي
مرطوب ،پوزهاش را پايين ميگيرد و چشمهايش را باﻻ ميآورد تا مرا نگاه كند .همچنان كه سنجابها باﻻي سرمان توي جعبهها
ميلولند و سگِ روي پتوها نگاه مضطربش را حفظ ميكند ،همه ما زمان كوتاهي ميخوابيم.
به محل كارم زنگ ميزنم و ميگويم دير مي رسم .ديروقت روز است و در لباس خواب بلند ،سيگاركشان و قهوهنوشان اين طرف و آن
طرف ميروم .همه خانه غرق در نور خورشيد و بوي مﻼيم پوشك استفادهشده است .سگ كولي روي پتوهايش مشغول يكي از
چرتهاي خونآشاموارش است .دو سگ ديگر رفتار خوب و مطلوبي دارند .با پايم به كولي ميزنم.
ميگويم »بلند شو ،اين بيكنها را بو كن «.چشمهايش كامﻼ باز ميشود ،بينياش را با ضعف باﻻ ميآورد و دوباره خوابش ميبرد.
براي كار حاضر ميشوم.
در حال پوشيدن كتم ميگويم »دارم ميروم و ديگر هم برنميگردم «.لحن غمناك و توجهنديده مادرم را به صدايم ميدهم .سگ
كوچك قهوهاي دمش را تكان ميدهد ،نگاهش را از من به ميز مي دوزد ،جايي كه آخرين بار نان تﺴتش را ديده است .سگ كولي
خواب هيوﻻيياش را با چشمان كمي باز و دندانهاي معلوم ادامه ميدهد ،در حاليكه ﻻبرادور كه كمي انگليﺴي حالياش است ،نان
تﺴت جايزهاش را ميگيرد و را با سروصدا ميجود .سگ كوچكتر با عصبانيت به او پارس ميكند.
كار ،همان راهروي سبز آرامبخش هميشگي خودش است .روي ماشين پاسخگوي تلفن سه چراغ چشمك ميزند .اولي از نويﺴندهاي
است كه مثل مربي مهدكودك آهﺴته صحبت ميكند و درباره بازنشر سوالي دارد .از اتاق خالي مي پرسم »من كي هﺴتم؟ يك احمق
دهاتي؟« و شمارهاش را با رقمهاي بزرگ و مايل به عقﺐ يادداشت ميكنم .پيغام دوم و سوم از شوهرم است ،مﺴتاجر آپارتماني در
آن سوي شهر.
پيغام اولش قلبم را با اميد به تپش مياندازد .با لحني مصمم و غمگين ميگويد »بايد با تو حرف بزنم ،كجايي؟ هيچوقت نميتوانم
پيدايت كنم«.
به ماشين ميگويم »ميتواني به خانه خودت زنگ بزني «.در پيغام دوم خودش را جمﻊوجور كرده است
با قطعيت ميگويد »من خوبم .به پيغام قبليام اهميت نده و به من زنگ نزن لطفا .چند تا جلﺴه دارم «.تق ،صداي بوق ،بازگشت به
اول.
حس افﺴردگي دارم ،قلﺐِ بيرونجهيده به سوراخ خودش در قفﺴه سينهام برميگردد .بلند ميگويم لعنت به اين و درست در همين
لحظه كريس وارد اتاق كار ميشود.
با لحن تدافعي ميپرسد »چه؟« فكر ميكند آيا تازگي كار اشتباهي انجام داده است .ميز كارها را چك ميكند ،چيزي آنجا نيﺴت.
همه را انجام داده است .اين روزها ارتباط خوبي داريم ،صبﺢها با هم روزنامه ميخوانيم و بعد از چاپ هر شمارة مجله به خودمان
تبريك ميگوييم .يك فصلنامه فيزيك كه او ويراستارش است و من سردبيرش .من چيزي از بخش علمي نميدانم ،شغل من اين
است كه مقاﻻت را به فرايند بازبيني هدايت كنم و از آنهايي كه پذيرفته ميشوند يك مجله دربياورم.
كريﺴتف گورتز .هيپي است ،اما با استايلي حرفهاي ،قدبلند است و كمي لق ميزند و چهلوهفتسالة موسفيدي است با تهلهجه
شيك آلماني .سگ بينظيري دارد ،مادهسگ نافرمان بزرگ و سياهي به نام ميكا كه شﺐها در خيابانهاي آيواسيتي ميدود و زبالهها
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را بازرسي ميكند .درشت و خوشرفتار است و در تشخيص شخصيتها مهارتي ندارد و صاف خودش را مياندازد توي بغل مامور
جمﻊآوري سگها .كريس هميشه دارد ميكشدش كنار.
ميگويد »مردم سگها را درك نميكنند«.
من با كريس بيشتر از زماني كه با شوهرم ميگذراندم ،زمان ميگذرانم .روزي كه به او گفتم تنها ماندهام ،واقعا تعجﺐ كرد.
پرسيد »دارد ولت ميكند؟«
كريس داشت قهوه ميخورد ،پشت ميزش روبروي تختهسياه نشﺴته بود .پشت سرش روي تخته ،نقاشي گچي يك مرد هيپي بود كه
از ظاهرش معلوم بود استاد است و فنجاني قهوه در دست داشت .اين تﻼشي مشترك بود .من طرح مرد را كشيدم و او با خطكش و
گچ قهوهايرنگ قابش كرد .مرد دوبعدي و مرد سهبعدي به من خيره شدهاند.
»دارد ولت ميكند؟« و براي لحظهاي خودم را از ديد آنها در آن سمت اتاق ميبينم -جوآن و حباب كوچكي از عزت نفس از اعماق
به سطﺢ ميآيند .كريس شانه باﻻ انداخت .گفت »تو از پﺴش برميآيي«.
ميانة آشفتگيهاي اخيرم ،ياد گرفتهام به كار مثل تمرين مراقبة خاص خودم نگاه كنم ،حملة بيامان مقاﻻت خلﺴهآور و آرامبخش
است .كريس اجازه مي دهد با برنامة نامنظم و پراكنده كار كنم و اين به من زماني براي شغل نداشتة نوشتنم ميدهد .در عوض من
هم ليﺴت چاپ مقاﻻتش را برايش به روز ميكنم و به داستانهايش دربارة فضا گوش ميدهم.
عﻼوه بر ويراستاري و تدريس ،او سرپرست يك تيم فيزيك نظري پﻼسما ،متشكل از دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا و دانشمندان
محقق است .تابﺴتانها به تمام دنيا سفر ميكند و به آدمها دربارة حوزة گرانش اطراف سيارههاي مختلف ميگويد و وقتي برميگردد
براي من سوغاتي مي آورد ،يك جعبه كوچك برنز با نقش برجﺴته تمﺴاح روي آن از آفريقا ،قطعه بزرگي كهربا از لهﺴتان كه بال
مگس درون آن فﺴيل شده و يك بار هم چند دستبند ظريف و ترسناك از پوست فيل.
در حال حاضر ،به شدت مجذوب غبارهاي پﻼسما در حلقههاي اطراف زحل است .پﻼسما حالت چهارم ماده است .جامدتان را داريد،
مايﻊتان ،گازتان و بعد پﻼسمايتان .در فضا پﻼسماپوس هﺴت و پﻼسماسفير .خوشم ميآيد قواعد علمي را ندانم و نقش نادان را بازي
كنم.
گفتم »پﻼسما خون است«.
تاييد كرد »دقيقا« و صفحه كميك را جدا كرد و داد به من.
معموﻻ چنين مكالماتي در محل كار داريم .اما امروز مرا در لحظة ضعفم ،درحاليكه دارم قلبم را در قفﺴه سينه ميچپانم ،غافلگير
كرده است .تصميم ميگيرم قهرمانانه عمل كنم.
ميگويم »كاش سگم دور شهر ول ميچرخيد و شوهرم خانه بود و روي پتوها ميشاشيد«.
بهنظر كريس ،اين ماجراي سگ ديگر كافي است .صادقانه ميپرسد »چرا اينقدر كشش ميدهي؟«
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به او ميگويم »من كشش نميدهم ،براي همين «.دستههاي مقاﻻت همهجا هﺴت و همه خودكارها در سمت اوست» .خودش اينطور
شده ،يك خودكار برايم بينداز «.مياندازد ،نميتوانم بگيرمش ،خم ميشوم برش دارم ،وقتي ميآيم باﻻ نزديك است گريه كنم.
با صداي استادمآبش توضيﺢ مي دهد تو روي اين موضوع كنترل داري .تو بايد تصميم بگيري چه مدت رنج بكشد.
اين باعث ميشود قلبم تند بزند .نه ،مﺴلما من نميتوانم چنين كاري بكنم .بعد احﺴاس ضعف ميكنم و ميگويم واقعا چه ميخواهم.
دلم ميخواهد بخوابد و بيدار نشود ،از توي پوستش سر بخورد و برود آن دنيا.
ميگويد »دقيقا«.
دوستي كه قبﻼ ملكه زيبايي بوده ،آمده تا مرا از شر سنجابها خﻼص كند .موهاي قرمز بلندي دارد و لبخندي كه كاميونها را هم
ميتواند متوقف كند .ديده امش كه با بزها كشتي گرفته ،مار بزرگي را ترسانده و غده تحتاني سگي را خارج كرده ،همه در يك
بعدازظهر .پشت تلفن به او ميگويم يك خانواده سنجاب باﻻي پلههاي خانة من زندگي ميكنند و هيچ كار از دستم برنميآيد.
گفتم »دارند ديوانهام ميكنند«.
براي همين كارولين سوار ماشينش ميشود و نصف ايالت را ميراند ،از سرباﻻيي خانهام باﻻ ميآيد و با كدو و سيگار و يك جفت
دستكش چرم بزرگ پياده ميشود .من با سگ پير عزيزم بيرون نشﺴتهام ،كه لرزان تا پاي دوستم ميرود ،سه پله را تلوتلو ميخورد،
مينشيند و ميافتد .كارولين شروع به گريه ميكند.
به او ميگويم »نميتواني كدو به خورد من بدهي«.
براي مدتي روي پلههاي ورودي خيره به سگ و سيگاركشان مينشينيم .يك بار به خانه كارولين رفتم و او در حال مراقبت از گربة
مردهاي بود كه هنوز داشت نفس ميكشيد .در آن بعدازظهر ديدم كه غذاي بچه را با قاشق در دهان گربه كرد و تا تا رويش را
برگرداند كل پورة نجويده دوباره ريخت بيرون .يك روز بعد بردش پيش دامپزشك و داد بكشندش .اين كارش در خاطرم مانده است.
با قاطعيت ميگويد »وقتي ﻻزم باشد ،انجامش ميدهي«.
كولي را مثل يك كيﺴه بيﺴتو پنج كيلويي از پشم و استخوان بلند ميكنم ،به يك طرف سكندري ميخورم ،مي گذارمش روي
پتوهاي مرطوب و دو تا ديوانة ديگر را ميگذارم در حياط پشتي .از باﻻي پلهها صداي ضربه و جيغ ميآيد .كارولين زل ميزند به
سقف.
من با سرخوشي ميگويم »انگار يك گروه سيرك دارند روي سقف برنامه اجرا ميكنند «.ناگهان از سنجابها خوشم ميآيد و از
كارولين خوشم ميآيد و از خودم خوشم ميآيد كه شجاعانه به كارولين زنگ زدهام بيايد كمكم .تلفن چهار بار زنگ ميخورد .شوهر
است و صدايش روي پيغامگير عصبي است .التماس ميكند جوآن هركﺴي كه هﺴت ،گوشي را بردارد.
ميگويد »لطفا؟ فكر ميكنم دارم ديوانه ميشوم .آيا دارم اينجا زندگيام را نابود ميكنم يا چه؟ دارم اشتباه ميكنم؟ جو؟« پشت
گوشي نفسهايش منقطﻊ ميشود و دماغش را باﻻ ميكشد و گوشي را با صداي خفهاي ميگذارد.
كارولين طوري به تلفن نگاه ميكند كه انگار مار ديده است.
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سرش را تكان ميدهد و ميگويد »واي خدا ،تو داري با اين آشغال زندگي ميكني؟«
ميگويم »ميخواهد مطمئنش كنم براي ترككردن من به اندازة كافي قوي است .وگرنه موقﻊ دوچرخهسوارياش بهش خوش
نميگذرد .و ميداني چيﺴت؟ من براي اين كار خيلي خﺴتهام «.اما حاﻻ ميتوانم ببينمش كه در آپارتمان سرد و مرطوبش سرش را
بين دستها ميفشرد و از پنجره بيرون را نگاه ميكند .موهايش مدل يكشنبههايش است و سعي ميكند كﻼه بيسبال را رويش
پايين بكشد .در قفﺴه لقلقويش بﺴتة كاندوم نويي است كه هفته پيش اتفاقي نشانم داد.
كارولين سيگار د يگري روشن مي كند .سگ ادرار مي كند و دمش را تكان ميدهد.
بايد بهش زنگ بزنم ،چون دارد عذاب ميكشد.
كارولين ميگويد »زنگ بزني مجبورم بكشمت «.دود سيگار را بيرون ميدهد و به تلفن اشاره ميكند .ميگويد »عوضي گه«.
مجبورم موافقت كنم .وقت پتوهاست .سگ كولي را قل ميدهم روي زمين و پتوهاي تميز ميگذارم و قلش ميدهم سرجايش .با
چهرة عشق به من خيره ميشود .بهش خوراكي ميدهم كه با لذت ميجود و دوباره به خواب ميرود .پتوها را ميبرم پايين و در
زيرزمين ميچپانمشان در ماشين لباسشويي و خودم را به زحمت از پلهها ميكشم باﻻ .كارولين سيگارش را تمام كرده و در حال
پوشيدن دستكشهاي چرم است كه تا آرنجهايش ميرسد .با قاطعيت به سقف خيره شده است.
نقشه اين است كه من بايد يكي را از گله جدا كنم و گوشهاي گير بيندازم .كارولين از آنجا ميگيردش .بدبختانه اعصاب من كﻼ
تعطيل است و تنها كاري كه حين دويدن سنجابها براي او ميتوانم بكنم ،جيغ زدن است .حتي از اين سنجابها نميترسم ،اما
دكمه جيغم گير كرده و تنها راه قطﻊ كردنش ترك اتاق است.
از پشت در ميپرسم »چه خبر؟« فقط صداي كوبيدن و فحشدادنش را ميشنوم .ناگهان صداي جيغ وحشتناكي ميآيد كه قطﻊ
نميشود .در باز مي شود و كارولين با سنجابي خاكﺴتري كه به دستكشش چﺴبيده ميافتد توي هال .در دوزخي كوتاه ،افتان و
خيزان از پلهها پايين ميرود و از در ورودي خارج ميشود و پيروزمندانه برميگردد.
سگ كولي با سر كج و گوشهاي باﻻ گرفته پايين پلهها ظاهر ميشود .يك لحظه مثل بچه سگي بهنظر ميرسد و بعد سر خوردن
پاهايش شروع ميشود .ميدوم پايين و ميآورمش باﻻ تا نمايش را تماشا كند .از در و ديوار باﻻ ميروند و كاغذ ديواري كهنه را از
ديوار ميكنند .آخري بچه است ،براي همين چند دقيقهاي نگهش ميداريم و به پاهاي كوچك و دم كوچكش خيره ميشويم .به
كولي نشانش ميدهيم كه فوري بلند ميشود و ميخواهد بگيردش.
كارولين سوراخي را كه آنها از آن تو آمدهاند با چوبي كه در زيرزمين با اره برقي بريده ،ميبندد .با كمربند ابزارش باﻻ ميآيد و
نردبامي را دنبالش ميكشد .آلبوم عكﺴي از او را با لباسهاي شﺐ و حمايلي مورب بر سينه و تاجي برسر ديدهام .موهاي فرخورده،
رژ لﺐ .پايين ميرود و ابزارش را جايي ميگذارد .چيپس مكزيكي ميخوريم.
به او ميگويم »اين روزها فقط غذاهاي آبكي و آبپز درست ميكنم«.
جواب ميدهد »ميدانم«.
سيگار ميكشيم و فكر ميكنيم .تلفن زنگ ميزند ،اما هركه هﺴت ،قطﻊ ميكند.
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ميپرسد »خودش است؟«
»نه«.
سگ كولي روي پتوهايش ميخوابد و دو سگ ديگر كنار كارولين روي كاناپه مينشينند .توي گوشهايشان دنبال حشره ميگردد.
يك لحظه خم ميشود سمت سگ خوابيده بر پتوها و ميگويد انگار همين دو روز پيش بود كه توله كوچكي بود.
ميگويم »هيچوقت توله نبوده ،هميشه بزرگتر از من بوده«.
موقﻊ خداحافظي ،پوزة دراز سگ را در يك دست ميگيرد و پيشانياش را ميبوسد .سگ كولي به شدت به او خيره ميشود .كارولين
موقﻊ رفتن گريه ميكند ،تركيبي از آدرنالين سنجابها و غصه .من هم گريه ميكنم ،با اينكه حس خاص بدي نﺴبت به چيزي
ندارم .كدوها را از پنجره به دستش ميدهم و او از شانه به اصلي ميرود.
خانه در حالت تاريك شدن با آن نور كم و مزخرف سر شﺐ است .چراغها را روشن ميكنم ،سيگاري ميگيرانم و به اتاق سابق
سنجابها ميروم .سگ سياه با من ميآيد و دور اتاق چرخي ميزند ،پوزهاش روي زمين است و با صدا خرخر ميكند .در جعبة بازي
تودة بههمريختهاي هﺴت – داخل پيراهن كهنه ديﺴكويي از دهه هفتاد ﻻنه ساختهاند .فكر ميكنم بچهشان همينجا خوابيده بوده
است .صاحبخانه بدجنس بيرونشان كرده است.
پايين پلهها ،چراغها را دوباره خاموش ميكنم و مي گذارم شامگاه راهش را در من طي كند .امواج اضطراب سرِ شﺐ از پتوي سگ
كولي متصاعد ميشود .در تاريكي كنارش مينشينم ،گوشهايش را لمس ميكنم و منتظر صدايي از باﻻي پلهها ميمانم.
با اصطﻼحات فيزيك صحبت ميكنند و من از بحث بيرون مانده ام .كريس با شرمندگي يكي از تصاويري كه من روي تختهسياه
كشيدهام پاك ميكند و آن را با فلشي منحني آبياي جايگزين ميكند كه موجهاي گچي سبزي از آن متشعشﻊ ميشود.
پيشنهاد ميكنم »اگر اين پﻼسماست ،با قرمز بكشش «.همهمان داريم تقريبا غيرقانوني در دفتر مجله با در بﺴته و پنجره باز سيگار
ميكشيم .پﻼسماپارتي گرفتهايم.
رابرت اسميت با لحن صبوري ميگويد »دربارة پﻼسما صحبت نميكنيم «.مرد درشت و كمحوصلهاي كه دارد پيپ خيلي بدبويي
ميكشد .هرچه بيشتر در اتاق ميماند ،بيشتر حس ميكنم با هر نفس خنجرهاي ريزي را به بينيام ميكشم .من و او با هم كنار
نميآييم .هر كداممان فكر ميكند آن يكي بايد از گروه بيرون برود .يك بار توي راهرو با هم بحثمان شد و در نهايت او پيشنهاد كرد
من بايد اخراج شوم و اين حرفش من را وادار كرد بگويم او همين اﻻن اخراج شده است و بعد هردو پاكوبان به اتاقهايمان رفتيم و
درهايمان را كوبيديم.
بعدا به كريس ميگويم »مجبور شدم باب را اخراج كنم«.
ميگويد »شنيدهام« باب بهترين دوستش است .دستكم نصف هر روز را پاي تختهسياهها ميايﺴتند و معادﻻتي مينويﺴند و درباره
فضا بحث ميكنند .دربارة نتايجي كه به دست ميآورند ،مقاﻻت نظري مينويﺴند .در جامعه فيزيك فضا شاخص هﺴتند ،اما اينجا و
فعﻼ فقط دو تا آدمي هﺴتند كه مدام نقاشيهاي مرا پاك ميكنند.
كﺴي به در ميزند و ما سيگارهايمان را خاموش ميكنيم .باب پيپش را كف دستش قايم ميكند و در را باز ميكند.
٧

www.nonfictioninpersian.com

در جهت عقربههاي ساعت از سمت چپ باﻻ :كريستف گورتز ،دوييت نيكلسون ،لينوا شان ،تيآن كليرلي ،روبرت اسميت و ميا رودولفو سيوسون.
حقوق عكس متﻌلﻖ به دانشگاه آيواست.

گنگ لو است ،دانشجوي دكترا .همه سيگارهايشان را دوباره روشن ميكنند .درحاليكه باب كبريتي را روي پيپش نگه داشته و پك
محكمي ميزند ،گنگ لو شقورق ميايﺴتد و با كريس حرف ميزند ،خنجرهاي ريز باﻻ و بيرون ميريزند ،درست به سمت من .لبخند
تصنعي تحويلش ميدهم و او هم يكي تحويل من ميدهد .واقعا تصورش ممكن نيﺴت كه كمتر از دو ماه بعد از اين يكي از همكارانش
از خارج ،زني با رفتارهاي ظريف و پرنده وار ،پشت همين در اتاق من ظاهر خواهد شد و خودش را به عنوان دوست باب معرفي خواهد
كرد .بعد از درخواستش او را به انتهاي راهرو ميبرم ،به اتاقي با ميزي دراز و بعد دفتر كار خالي رابرت .اين كار را بدون گفتن كلمهاي
انجام ميدهم ،چون چيزي براي گفتن نيﺴت ،و زن با تكانهاي كوتاه و جدي سر ناگفتهها را فرو ميدهد ،تا لحظهاي كه چشمش
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به تختهسياه پوشيده از نوشتهها و فلشها و معادﻻت ميافتد .اينجاست كه چهرهاش فرو ميريزد و با هقهقهاي بلند و منقطﻊ گريه
ميكند .يك ساعت بعد كه برمي گردم ،دفتر خالي است .وقتي باﻻخره تخته را پاك ميكنم ،ميتوانم جايي كه زن دستش را گذاشته
ببينم ،جايي كه اعداد مثل روح كمرنگ شدهاند.
باب دودش را با احتياط به سمت من فوت ميكند و منتظر كريس ميماند كه صحبتش را با گنگ لو ،كه سواﻻت را با بله ،نه و
نميدانمهاي يكنواختي پاسخ ميدهد ،تمام كند .دانشجوي چيني ديگري ،لينوا شان ،بعد از ضربة خفيفي خودش را به داخل اتاق
راه ميدهد .به من سري تكان ميدهد و لبخند ميزند و در فاصله محترمانهاي منتظر ميايﺴتد تا از كريس سوالي بپرسد.
اينجا مثل كنفرانس فيزيك شده است .دوست دارم همهشان بروند بيرون تا من بتوانم تلفنهاي شخصي بعدازظهرم را بزنم .انگشت
شﺴتم را بين مقالهها به حالتي حرفهاي و مشغول جابجا ميكنم.
باب با يك گيره كاغذ پيپش را هم ميزند .لينوا شان خميازه مفصلي ميكشد و بعد خجالتزده بهنظر ميرسد .كريس چيزي را كه
روي تخته نوشته ،پاك ميكند و بيفايده تﻼش ميكند دوباره طرحهاي پاكشدة مرا پررنگ كند .به من ميگويد »نميدانم چطوري
بود«.
گنگ لو بيدليل اطراف اتاق را با چشمهاي بياحﺴاس نگاه ميكند .حالش از فيزيك بههم ميخورد و حالش از همه دلقكهايي كه
درگير اين بازي هﺴتند بههم مي خورد .اين آلماني سرد و قدبلند ،كريس ،كه به او ميگويد چه بايد بكند .اين باب ابله زمخت كه با
او طوري صحبت ميكند انگار سگ است ،دانشجو شان كه ايدههايش در مورد فيزيك پﻼسما با احترام و تكريم پذيرفته ميشود و در
تمام جلﺴات تحﺴين ميشوند .زني كه كفشهايش را روي ميز ميگذارد و او را با چشمهايش اخراج ميكند .گنگ لو ديگر شﺐهايش
را در اتاق كامپيوتر به شبيهسازي و تفكر درباره نيروهاي مغناطيس و ذرات نامرئي نميگذراند ،بلكه شﺐها را در سالن تيراندازي به
يادگيري شليك به هدف متحرك با تفنگي كه بهار پارسال خريده است ،ميگذراند .خودش را تصور ميكند كه با بازوهاي صاف و
كشيده تفنگ را با دو دستش نگه داشته است.كلينت ايﺴتوود ،فقط كمي باهوشتر ،كلينت ايﺴتوود در نقش دانشمند موشكي.
او به نوبت به هر كس خيره ميشود ،سعي ميكند بفهمد هركدامشان چقدر براي او احترام قائلند .يكي به يكي .پشت عينك
قابمشكي ،با چشمهايش اندازه ميگيرد .در مورد همه وضعيت تكراري است :نه به اندازة كافي.
كولي روي پلههاي زيرزمين ميافتد .نميدانم داشته دنبال من ميگشته و اشتباهي رفته يا چه شده .اما وقتي سركار بودهام از پوزة
درازش به عنوان اهرم استفاده كرده و در زيرزمين را باز كرده و سعي كرده پايين برود ،فقط پاهايش ياري نكرده و افتاده است .او را
در حالي پيدا ميكنم كه به حالتي غيرطبيعي روي كف سيماني خوابيده و يك پايش روي پله آخر كج شده است .پا را درست ميكنم
و كنارش مينشينم و نوازشش ميكنم .عادت داشتيم بازياي بكنيم به نام مازاراتي ،من پوزهاش را مثل دنده ميگرفتم و دنده را
يك ،دو ،سه و چهار ميكردم ،تا وقتي سرعتمان صد مايل در ساعت در شهر ميشد .بهنظرش كار بامزهاي بود.
امروز صبﺢ سركارم ،اما كاري براي انجام دادن نيﺴت و به هر طرف سر ميگردانم ،او را ميبينم كه خموده ،با چشماني بيفروغ
پاهايش را به باﻻ خم كرده است .با گچي قهوهاي تصويرش را روي تختهسياه ميكشم .جاي چشمهايش ضربدر ميگذارم .كريس با
روزنامه صبﺢ و ليواني قهوه وارد ميشود .اتاق كار تميز را نگاه ميكند.
ميپرسد »چرا وقتي كاري نيﺴت ،اينجايي؟«
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ميگويم »خودم را از زندگيام قايم كردهام «.اين بهنظرش كامﻼ منطقي ميآيد .نصف روزنامه را به من ميدهد.
مادرش از آلمان به ديدنش آمده ،زن هشتاد سالة سرپايي كه افﺴرده شده و اميدوار است روحيهاش عوض شود .سال گذشته مادر
صد سالهاش را از دست داده و شوهرش را بعد از شصت سال زندگي مشترك .احتماﻻ روحيهاش عوض نخواهد شد ،اما ديدن
گالريهاي هنري را دوست دارد و براي همين كريس او راربا ماشينش در تمام غرب ميانه و بهترين شهرهايمان گردانده و به او نشان
داده آمريكاييها عﻼقه دارند چه نوع هنري را ببينند.
از او ميپرسم »مادرت چطور است؟«
شانه باﻻ مي اندازد و با كف دست صاف نشان ميدهد كه بدك نيﺴت.
ميخوانيم ،سيگار ميكشيم ،قهوه مينوشيم و خميازه ميكشيم .تصميم ميگيرم بروم خانه.
با اشتياق ميگويد »كار خوبي ميكني«.
اول نوامبر  ١٩٩١است ،آخرين روز از اولين بخش زندگي من .قبل از اينكه بروم تختهپاككن را برميدارم و جلوي تصوير كولي روي
تختهسياه ميايﺴتم و فكر ميكنم .نگاهش را در حال نوشيدن قهوهاش روي خودم حس ميكنم .پيراهني كرمطﻼيي ،جين آبي و
ژاكت خاكﺴتري پوشيده است .قدبلند و لقلقو و سفيدمو و چهل و هفت ساله است .همﺴري به نام اولريكه ،دختري به نام كارشين
و پﺴري به نام گوران دارد .سگي به نام ميكا .مادري به نام اورسوﻻ .دوستي به نام من.
ضربدرها را پاك ميكنم.
انتهاي سالن ،لينهوا شان اعدادي را وارد كامپيوتر ميكند و نموداري را كه شكل ميگيرد ،تماشا ميكند .صفحه كامپيوتر آبي روشن
است و خطوط به رنگ قرمز و زرد و سبز ظاهر ميشوند .با چهار ضربه كليد ،سبز بنفش ميشود .با چند ضربة ديگر ،آبي زمينه تبديل
به آسمان نيلگون تابﺴتاني ميشود .خطوط موج روي آن تاب برداشتهاند و از روي همديگر رد ميشوند .از كامپيوتر درخواست پرينت
را ميفرستد و تا پرينتر پتپتكنان پرينت را بگيرد ،بازي گلف را روي مانيتورش باز ميكند و توپ را با چوبش ميزند.
يك اتاق آنطرفتر ،پشت ميزي ،گنگ لو در حال نوشتن نامهاي به خواهرش در چين است .به خواهرش ميگويد فيزيك خواندن
هر روز افسردهكنندهتر از روز قبل است .فيزيك مدرن فريب خويشتن است ،آن هم براي من كه تمام عمرم صادق و
روراست بودهام ،و بيش از هرچيز از فريبكاري و متملقان چاپلوس و پيروان سيستم اداري ناصادقي كه هميشه خود را
در همه چيز برحﻖ ميداند ،نفرت داشتهام .حروف چيني ظريف روي يك برگه كاغذ .از او بهخاطر اين كه خواهري مهربان و
دوستداشتني بوده ،تشكر ميكند .ميخواهد خودش را بكشد .تو نبايد زياد هم از اين موضوع ناراحت شوي ،چون حداقل
براي خودم همراهاني تا قبر پيدا كردهام .داخل كاپشني كه پشت صندلياش است ،يك تفنگ كاليبر ٣٨و يك رولوور كاليبر ٢٢
است .از آنچه بهنظر ميآيند ،سنگينترند و جيﺐهاي كاپشن را به پايين ميكشند .خواهر عزيزم ،تو را براي هميشه ترك
ميگويم.
چشمهاي كولي بادامي شدهاند .با گچ قهوهاي ميكشمشان و استخوان سفيدي هم كنار پايش ميگذارم.
كريس با مهرباني ميگويد » بهتر شد«.
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قبل از اينكه ساختمان را ترك كنم ،در سالن از كنار گنگ لو رد ميشوم و سﻼمي ميكنم .نامهاي در دستش است و دارد كاپشنش
را ميپوشد .جواب نميدهد و من هم انتظاري ندارم .در انتهاي سالن ،درهاي جفتي رو به باقي زندگي من باز ميشوند .بازشان ميكنم
و از بينشان رد ميشوم.
سمينار جمعه بعدازظهر ،همه با چشماني بيفروغ به كﺴي گوش مي دهند كه در باﻻي ميزي بلند ،در حال توضيﺢ چيزي توضيﺢناپذير
است .گنگ لو بلند ميشود و بيمقدمه اتاق را ترك ميكند ،ميرود يك طبقه پايينتر تا ببيند آيا مديرگروه ،دويت ،هنوز در دفترش
نشﺴته است .نشﺴته است .در باز است .گنگ لو برميگردد و از پلهها باﻻ ميآيد و دوباره وارد اتاق جلﺴه ميشود .كريس گورتز كنار
در نشﺴته است و اولين گلوله را در پشت سرش دريافت ميكند .صداي پكيدني بلند و دودي آبي .شان گلولة دوم را در پيشانياش
دريافت ميكند و شيشة عينكش خرد ميشود .باز هم دود و صداي پكيدن در اتاق ميپيچد .باب اسميت سعي ميكند زير ميز بخزد.
گنك لو دو قدم برميدارد ،دستش را ميكشد و تفنگ را با هر دو دست تنظيم ميكند .باب باﻻ را نگاه ميكند .گلولة سوم در دست
راست ،گلولة چهارم در سينه .دود .آرنجها و پاها ،آدمها سعي ميكنند از س ِر راه كنار بكشند و از اتاق بيرون بروند.
گنگ لو به سرعت از پلهها پايين ميرود ،پوكههاي خالي را دور ميريزد و گلولة جديد پر ميكند .از ورودي دفتر دويت :پنجمين
گلوله در سر ،ششمي خطا ميرود ،هفتمي هم در سر .صداي افتادني محكم .باز هم دود و صدا .از توي ابرها شبحي جلو ميآيد –
باب اسميت ،كه دستش تير خورده ،سينهاش تير خورده ،هنوز زنده است .باﻻي پلهها .دو دانشمند ،مرداني جوان ،روي باب خم
شدهاند ،لباسهايش را باز ميكنند و با او حرف ميزنند .باب از جايي كه نشﺴته ميتواند بهترين دوستش را ببيند كه هنوز صاف
روي صندلي نشﺴته و سرش با زاويهاي غيرطبيعي به عقﺐ خم شده است .همهچيز سرخ و درهم است .دو دانشمند جوان با اشارة
تفنگ اتاق را ترك ميكنند .باب چشمهايش را ميبندد .گلولة هشتم و نهم در سرش .در عين مردن باب ،بدن كريس گورتز در
صندلياش جابجا ميشود ،آهي طوﻻني از گلويش خارج ميشود .گلولههاي جديد .دو تاي ديگر براي كريس ،يكي براي شان .خروج
از ساختمان ،عبور از دو خيابان ،دويدن از سبزهها ،داخل ساختمان شماره دو و طبقة باﻻ.
متصدي پذيرش ،آن كليري ،مدير را صدا ميزند .او با گنگ لو چند ثانيهاي صحبت ميكند .تفنگش را بيرون ميآورد و در صورت
زن شليك ميكند .متصدي پذيرش ،دانشجوي جواني كه اين شغل نيمهوقتش است ،در حال بلند شدن است كه گلولهاي در دهانش
شليك ميشود .پوكههاي خالي را روي پلهها خالي ميكند و به جايش نو ميگذارد .به باﻻي پلهها ميرسد اطراف را نگاه ميكند.
صدا و دود و نارضايتي از تيك نخوردن همة نامهاي فهرست .صداي برهم خوردن دري و صداي دويدني ،صداي فرياد پليس .به
كﻼسي خالي ميرود ،كاپشنش را در ميآورد ،با دقت تا ميكند و پشت يك صندلي ميگذارد .ساعتش را چك ميكند ،دوازده دقيقه
از شروعش گذشته است .اسلحه را روي شقيقة راستش ميگذارد .شليك ميكند.
اولين تلفن ساعت چهار بعدازظهر مي رسد .من روي نيمكت آشپزخانه در حال خواندنم ،يك پايم روي كمر سگ در حال خواب است.
مري است ،از محل كار زنگ ميزند .در ساختمان شلوغيهايي بوده است ،شايعه است كه دويت تير خورده است .پليسها با
تفنگهايشان در راهروها ميدوند .دارند ساختمان را تخليه ميكنند و مري دارد ميآيد پيش من.
دويت ،مرد قدبلند و عجيﺐ و غريبي كه وقتي رييس گروهش كردند ،دم اسﺐاش را كوتاه كرد .صبﺢها با سﻼم پرطنين معروفش از
همه استقبال ميكند ،دربارة پﻼسما مطالعه ميكند ،درست مثل كريس و باب .كريس دو بلوك و نيم آنطرفتر از ساختمان فيزيك
زندگي مي كند .اگر ساختمان را تخليه كرده باشند ،بايد تا حاﻻ رسيده باشد خانه .شمارة خانهاش را ميگيرم و مادرش جواب ميدهد.
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به من ميگويد كريس تا ساعت پنج برنميگردد خانه و بعدش قرار است بروند نمايشي را ببينند .اولريكه ،عروسش ،هم از سفر
شيكاگو برميگردد و به آنها ملحق خواهد شد .ميخواهد بداند چرا دنبال كريس ميگردم ،مگر او همانجايي نيﺴت كه من هﺴتم؟
نه ،من خانهام و بايد چيزي را از او ميپرسيدم .ميشود لطفا وقتي رسيد خانه به من زنگ بزند؟
مادرش به من ميگويد كريس نقاشياي را كه من از او در حال نشﺴتن پشت ميزش ،پشت دستهاي از مقاﻻت ،كشيدهام ،نشانش
داده است .او از ديدن دوستان كريس خوشحال است و غرب ميانه واقعا دوستداشتني است ،فقط زيادي قهوهاي است ،نيﺴت؟
خيلي قهوهاي است .گوشي را ميگذاريم.
غرب ميانه خيلي قهوهاي است .تلفن زنگ ميزند .يك فيزيكدان است .همﺴرش ،يكي از دوستان من ،گوشي را از طرف ديگر
برميدارد .مرد مي گويد ،خوب ،خيلي هم مطمئن نيﺴت ،اما شايد ﻻزم باشد خودم را براي خبرهاي بدي آماده كنم .ميگويم شنيدهام،
انگار اتفاقي براي دويت افتاده است .مكثي طوﻻني و بعد همﺴرش مي گويد ،جوآن .احتمال دارد كريس هم در اين ماجرا باشد.
فكر مي كنم منظورش اين است كه كريس به دويت شليك كرده است .نه ،همﺴرش به آرامي ميگويد ،يعني او هم كشته شده باشد.
مري اينجاست .به آنها ميگويم نگران نباشند و گوشي را ميگذارم .دو سيگار روشن دارم .مري يكي را ميگيرد و ميكشد .به من
نگاه نميكند .مكالمة تلفني را برايش ميگويم.
ميگويم »چرند ميگويند .فكر ميكنند ممكن است كريس هم داخل ماجرا باشد«.
او چيزي را كه آنها گفتهاند تكرار ميكند :فكر ميكنم بايد خودت را براي خبرهاي بد آماده كني .توي فنجان قهوه ويﺴكي ميريزد.
چند دقيقهاي نميتوانم بنشينم .نميتوانم بايﺴتم .فقط ميتوانم سيگار بكشم .تلفن زنگ ميزند .فيزيكدان ديگري ميگويد خبرهاي
بدي هﺴت .اسم باب و كريس را ميبرد و به او ميگويم نميخواهم اﻻن حرف بزنم .ميگويد باشد ،اما آماده باشم چون هر دقيقه
ممكن است خبرش برود روي آنتن .ساعت  ٤:٤٥است.
به مري ميگويم »اﻻن ميخواهند باب را هم قاطي ماجرا كنند «.سر تكان ميدهد ،او هم شنيده است .حس روشني دارم كه چيزي
در حال وقوع است كه يا ميتوانم بفهمم يا نميتوانم .بايد انتخاب كنم.
به مري ميگويم »نميفهمم«.
در اتاق نشيمنِ رو به تاريكي مينشينيم ،سيگار ميكشيم و ويﺴكي را مزهمزه ميكنيم .داخل سرم مدام ميگويم واي واي .ذهنم
آشفته است .نميتوانم بنشينم و موضوع را تحليل كنم.
به مري ميگويم »فكر ميكنم بايد خودمان را آماده كنيم ،شايد اتفاق بدي افتاده باشد «.او سر تكان ميدهد» .شايد .آماده بودن
ضرري ندارد «.دوباره سر تكان ميدهد .ميفهمم كه خودم هم نميدانم آماده بودن چيﺴت .هميشه اين حرف را ميشنوي ،اما
معنايضش اين نيﺴت كه اين حرف منطقي است .ويﺴكي قرار است آمادهمان كند ،اما افتضاح است .چاي يا آبجو ميخواهم ،ويﺴكي
نه .مري سر تكان ميدهد و به آشپزخانه ميرود.
در عرض يك ساعت ،هفت زن در اتاق نشيمن تاريك نشﺴتهاند .كانال را از سيانان به اخبار ويژة محلي و برعكس عوض ميكنيم.
چيز ترسناكي در كيفيت نور و نحوة انعكاس صداها در اتاق هﺴت .از لحظهاي كه ماجرا در خبرهاي داخلي منتشر شده ،زنگ تلفن
قطﻊ نميشود .فيزيك ،دانشگاه آيوا ،آدمهاي مرده .هركﺴي كه در عمرم شناختهام دارد زنگ ميزند ببيند من هنوز زندهام .تلفن از
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كاليفرنيا ،نيويورك ،فلوريدا ،دو بار از اوهايو .شوهرم به تمام مهمانهاي حاضر زنگ ميزند ،يكي بعد از ديگري ،تا بپرسد من چطورم.
هربار ،از اين پنجاه بار ،فكر ميكنم كريس است و بعد ميبينم نيﺴت.
يك لحظه فكر ميكنم زنگ بزنم به خانه اش و مﺴتقيم با خودش صحبت كنم و بفهمم دقيقا چه اتفاقي افتاده است .ترس از اينكه
مادرش تلفن را جواب بدهد ،مرا از اين كار بازميدارد .تا اينجا با اين واقعيت كنار آمدهام كه شان ،گنگ لو و دويت كشته شدهاند.
همينطور مدير ساختمان شماره دو و دستيارش .خانم گويندة خبر شبكه  ٩پيوسته تكرار ميكند كه شش نفر مردهاند و دو نفر در
شرايط بحرانياند .نميگويند چه كﺴي تيراندازي كرده است .اسمها ساعت نه اعﻼم ميشوند .آخر سر همه را به جز كريس و باب
قرباني ميكنم ،اينها دو نف ِر شرايط بحرانياند ،اين اميد را زنده نگه ميدارد .لحظهاي ميرسد كه تصميم ميگيرم به اتاق مطالعهام
بروم تا از تاريكي وحشتناك اتاق نشيمن ،از همة آن چشمها ،آن سكوتِ مواجهه با فاجعه فرار كنم .كولي سعي ميكند بايﺴتد و
كﺴي با يك مشت چيپس ذرت از اين كار منصرفش ميكند.
اتاق مطالعه بعد از بﺴتن در كوچك و سرد است ،اما روشنتر از اتاق نشيمن است .معناي هيچچيز يادم نميآيد .تلفن زنگ ميزند و
من هم گوشي اتاق را برميدارم و گوش ميكنم .دوستم مايكل براي دومين با ر از ايلينويز زنگ زده است .از شرلي ميپرسد حال من
خوب است .شرلي ميگويد گفتنش سخت است .به اتاق نشيمن برميگردم.
خانم گويندة خبر ساعت نه سر ميرسد و البته تا جايي كه ميتوانند طولش ميدهند .پيش خودم حﺴاب كردهام اگر بخواهند به
ترتيﺐ حروف الفبا بگويند ،كريس اول است .گورتز ،لو ،نيكلﺴون ،شان ،اسميت .صداي يكنواخت زن ادامه دارد ،اساتيد درگذشتة
دانشگاه آيوا ،تنها يك تيرانداز به نام گنگ لو.
گنگ لو ،تنها تيرانداز .قبل از اينكه فرصت كنم اين را درك كنم ،ميگويد درگذشتگان عبارتند از.
عكس كريس.
واي نه .خدايا نه .به صندلي مري تكيه ميكنم و بﻼفاصله اتاق را ترك ميكنم .بايد چند لحظهاي در حمام بايﺴتم و به تصوير خودم
در آينه نگاه كنم .هنوز جو آنم ،صورت سفيد و موهاي تيره .گوشواره به گوش دارم ،مهرههاي ظريفي كه از سيم نازكي آويزان است.
در اتاق نشيمن همه دارند بقيه اسمها را به زبان ميآورند .دو نفر شرايط بحراني ،مدير و دستيارش ميا سيوسون هﺴتند .مدير عمﻼ
مرده است ،گرچه دستگاه ها را تا فردا بعداز ظهر قطﻊ نخواهند كرد .دانشجوي متصدي پذيرش جان به در ميبرد ،اما تا پايان عمر
هرگز قادر نخواهد بود حركتي بيش از تكان دادن سر انجا م دهد .او سر راه گنگ لو بود و او در دهانش شليك كرد و گلوله در باﻻي
ستون فقراتش نشﺴت و نه تنها ديگر هرگز نخواهد رقصيد ،راه هم نخواهد رفت و نخواهد نوشت و يك روز را هم از باقي زندگياش
تنها سپري نخواهد كرد .توانﺴته سرش را نگه دارد ،اما بدنش را از دست داده است .آخرين قرباني مادر كريس است كه خبر را با
چهره اي مغرور و ستون فقرات استوار خواهد پذيرفت ،بعد به آلمان برخواهد گشت و خودش را بدون كلمات يا هياهوي اضافي خواهد
كشت.
به چهرة سفيد توي آينه ميگويم گنگ لو اين كار را كرده است ،همه چيز را نابود كرده و همة اين آدمها را كشته است .اين به اندازة
بقيه چيزها مضحك است .نمي توانم كاري كنم ذهنم درست كار كند ،دارم هنوز بر اساس واقعيات ديروز عمل ميكنم ،امروز هنوز
در ذهنم تهنشين نشده است .به صورتِ توي آينهام ميگويم »چه خوب كه هيچ كدام از اينها اتفاق نيفتاده است «.كﺴي به در
ميزند و باز ميكنم.
كولي روي پايش تاب ميخورد ،ناخنهايش كمي جمﻊ شده تا روي چوبِ كف سر نخورد .چهرة شرمندة ژولين .به من ميگويد
»ميخواست تو را ببيند «.ميبرمش تو و در را ميبندم .كنار وان مينشينيم .بيني درازش را تا صورت من باﻻ ميآورد و من پوزهاش
را ميگيرم و دندهها را آرام عوض ميكنيم ،يك ،دو ،سه ،چهار ،به سمت شهر ،تا جايي كه همة آن اتفاقها افتاده و ما از وقوعش خبر
داريم .به اتاق نشيمن برميگرديم .موج دوم تماسها در حال شروع است ،از طرف كﺴاني كه فقط چهرهها را در اخبار ديدهاند .صفحه
نمايشهاي روشن .صداي ضربهاي بر در ميآيد .ژولين دوباره جاي سگ را روي پتويش مرتﺐ ميكند .شوهر دم در است ،با ظاهري
عصبي و نگران .مرا محكم بغل ميكند ،اما من از سيمانم ،دستهايم آويزان خشك شدهاند .زنها زمين را نگاه ميكنند و به سرعت
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اتاق را خالي ميكنند .ناگه ان فقط من و او هﺴتيم ،نشﺴته در اتاق نشيمن ،جمعه شﺐ ،درست مثل هميشه .درك ميكنم برايش
آسان نبوده وقتي وارد خانه شده و با همه زنهايي كه فكر ميكنند او خود شيطان است ،مواجه شده است .سگها كنار مبلش جمﻊ
شدهاند و او پيراهني پوشيده كه من هرگز قبﻼ نديدهام .آمده اينجا كمكم كند اين ماجرا را از سر بگذرانم .من .ميداند اين چقدر
وحشتناك است .وحشتناك .ميداند چه حﺴي نﺴبت به كريس داشتم .فعلِ زمان گذشته .بايد دستهايم را يك دقيقه روي صورتم
بگذارم.
ساكت در اتاق نشيمنمان مينشينيم .او صفحة صامت تلويزيون را تماشا ميكند و من او را .سطوح و خطوط صورتش از صورت خودم
برايم آشناتر است .ميدانم بيشتر از خودم آرزو ميكند كاش هنوز عاشقم بود .وقتي برميگردد و نگاهم ميكند ،حالتي در چهرهاش
هﺴت كه قبﻼ ديدهام .اين همان حالتي است كه با آن به سگ روي پتو نگاه ميكند .كاپشنش را ميگيرم و به دنبالش به شﺐ سرد
زمﺴتاني قدم مي گذارم .ستاره و ستاره و ستاره .آسمان پر از آدمهاي مردهاي است كه مثل بادكنكهاي هليم در سياهي شناورند.
مادرم با لباس بيمارستان و لولههاي سرم همچنان كه شناور است ،رد ميشود .ميروم تو كه گرما هﺴت.
خانه خالي و تاريك است ،پر از سگ و تهسيگار .كولي باز ادرار كرده است .تلويزيون با خبرهاي ويژه بر صفحهاش چشمك ميزند و
من قبل از نشان دادن عكسها خاموشش ميكنم .پتوها را تازه و گرم از خشككن باﻻ ميآورم.
بعد از آن همه هياهو ،اتاق نشيمن مرده و غارمانند به نظر ميآيد .شاخهاي به ديوار خانه كشيده ميشود و موجي از اميد را حس
ميكنم .شايد برگشته باشند .و پاي پله ها ميايﺴتم ,خيره به تاريكي باﻻ ،در انتظار صداي پاي كوچك سنجابيشان گوش فرا ميدهم.
سكوت .مهم نيﺴت دلت چقدر برايشان تنگ ميشود .وقتي بروند ،ديگر هرگز برنميگردند.
از نيمهشﺐ تا سحر سه بار بيدارش ميكنم .معموﻻ اينقدر پر سروصدا نميخوابد ،اما شلوغي و مهماني امشﺐِ خانه از حالت عادي
خﺴتهترش كرده است .سگِ ديگر بيدار ميشود و بدنش را ميليﺴد .صبر ميكند و به من چشم ميدوزد ،سعي ميكند چهرهام را
در تاريكي تشخيص دهد ،بعد بيخيال ميشود و ميخوابد .سگ قهوهاي صاف به پشت خوابيده و پنجههايش بيرمق بين من و كاناپه
خم شده است.
تكيه دادهام تا بتوانم ببينم كي سحر از راه ميرسد .فعﻼ هنوز سيارهها و ستارهها هﺴتند .باﻻي شاخههاي سياه افرا ستاره شباهنگ
به شكل سگ است ،سيريوس ،ستارة محبوب من .حلقههاي غبار زحل .يو ،قمر سيارة مشتري.
وقتي حس مي كنم ديگر يك دقيقه هم تحملش برايم ممكن نيﺴت ،خم ميشوم پايين و با دست سمت سگ آرام به پهلويش ميزنم.
آرام بلند ميشود و تلوتلوخوران در تاريكي روي من ميايﺴتد .همكارم ،همردهام .تا چند ساعت ديگر ،جهان خود را از سر خواهد
گرفت ،اما اﻻن ما در حفاظي از سكوتيم .ما در تعادل پﻼسماپوس هﺴتيم ،جايي كه نيروهاي زمين با نيروهاي خورشيد برخورد
ميكنند .من به عنوان مكان سكوت تصورش ميكنم ،جايي كه ذرات غبار از چرخش ميايﺴتند و بدون حركت در عمق فضا معلق
ميمانند.
دور گردنم سنگي است كه برايم از لهﺴتان آورده است .در دست ميگيرمش .ميپرسم مثل اين؟ ذرات بال مگس در كهربا معلقاند.
ميگويد دقيقا.
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