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  حالت چهارم ماده

  جوآن بيرد

 ترجمه: آزاده هاشميان

چنيني است. در اين اتفاق چهار استاد دانشگاه و يك دانشجو كشته شدند ها حادثة اينتنها يكي از ده ١٩٩١در دانشگاه آيوا در سال  گروهيحادثة تيراندازي 
فيزيك، در پايان به خودش هم شليك كرد و پنجمين قرباني اين حادثة تلخ شد. اين  دكترايسالة  ٢٨و يك نفر به شدت مجروح شد. گنگ لو، دانشجوي 

ع منب كالسيك است. اين متن تبديل به يكي از جستارهاي هاي برگزيده آمدهچاپ شده و در بسياري از مجموعه نامه نيويوركردر هفته ٩٥ار در سال جست
اي اجتماعي اش را با حادثهكه در آن نويسنده، اتفاقي از زندگي شخصي شودمحسوب مي )Braided Essay( جستار بافتههاي بسيار موفق و جزو نمونه آموزشي شده

  درآميخته است.

  

كنان گرداند. پارسند و مرا از جايي دور، از اعماق رويايي مبهم و پيچيده، به جهان برميكسگ كولي تقريبا شبي سه بار مرا بيدار مي
هايي كه كمي جمع شده تا جاي ناخنبيدار شو. با سري كمي متمايل، پوزة كشيده، چشمان بانفوذ و در ساحل جهان ايستاده است. 

  پايش را روي چوب كف محكم كند، به من زل زده است. عادت داشتيم چهرة عشق صدايش كنيم. 

 خيز به سمت چپرود، با دقت و تقريبا نيمهروي پاهاي جاروشكلش تلوتلوخوران به سمت هال و بعد از چارچوب در به آشپزخانه مي
رود. من در سرماي ورودي در حالي كه منتظرش هستم، سرپا خوابم د مستقيم به سمت در ميپيچد و بعو به طرف يخچال مي

  ايستد.كند و بعد ميلسي در ژاكتي مندرس خيره به حياط ادرار مي برم.طرفم. از دو پله پايينش مي آيدميبرد. مي

اي بزرگ بر آسمان است، مثل رد چيزي كه از روي لكه زنند. راه شيريها در خواب غلت ميلرزند، سنجابزير نور سردر، درختان مي
زند، بعد قرمز و دوباره سفيد. سياره مشتري گم است مريخ باالي خانه همسايه اول به سفيد ميسياره سياه پاك كرده باشند. تخته

روه م، از گاهدر محل كارم ياد گرفتهاي گوگردريز كه نام زيبايي دارد: يو. اين را قمري دارد با آتشفشان ها.ها و درخششبين چشمك
روز را تا پايان سر به سوي آسمان دارند و به صداهاي جهان گوش  هاي فضايي، مرداني كهدانمرداني كه آنجا دوروبرم هستند. فيزيك

اين را  كداممان هنوزاست، گرچه هيچكنان رو به خاموشي تيكدار تيكعت زنگدهند. مرداني كه زندگي خودشان مثل سامي
  دانيم. نمي

كند، منتظر است كه از دو پله باال برده شود. داخل خانه، مثل كفشي كه پرتاب شده باشد توي گردد و نگاه ميسگ كولي برمي
ا توانيم راحت باشيم. پايش راما پاي او زيرش گير كرده و نمي ام،من دوباره زير پتوهايم رفتهافتد، گرومپ، درست سرجا. پتويش مي
. چهره عشق. و او در تاريكي به من زل زده است شومرود. دو ساعت بعد دوباره بيدار ميزند و به خواب ميغلتي مي كنم،درست مي
  صبح. ٣:٤٠: ه تعادل برسد. درست سر وقتو روي پاهايش ب كنم بلند شودخواد بيرون برود. كمكش ميدوباره مي

ه د. هميشانشده به اين خانه آمدهسگ هم در اين خانه هستند، اما دعوت كنند. سهزندگي ميهايي  سنجابدر اتاق اضافي طبقه باال
ها، شده آنجا انبار شده است. دوتا از سگكه وسايل شوهر ناپديدينخاطر اها و بهخاطر سنجابدارم، بهدر اتاق اضافي را بسته نگه مي

د. ها را اوراق كننها سنجابنشينند تا در باز شود و آنبيرون در منتظر ميبورانه ها صاي و البرادور، ساعتسگ باهوش كوچولوي قهوه
اطرافش  كشد يا با عالقه به اثاثيهكشد و خميازه ميها برود، براي همين در طبقه پايين دراز ميتواند تا باالي پلهسگ كولي ديگر نمي

  دوزد. چشم مي
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ت تلفن، زده از پشام نه اينجاست و نه آنجا. به صدايي مصيبتكه شوهر ناپديدشده. مثال اينتوانم بپذيرمدر اين لحظه همه چيز را مي
  سه يا چهار بار در روز تقليل پيدا كرده است.

شود سرش كنجكاوانه به يك طرف بچرخد و خودش هم خورد كه باعث ميهاي خفيفي ميتكانمدام ها گ پايين پلهكه سيا اين
 افتد، بلندشكند. هربار اين اتفاق ميجاي خوابش ادرار مي خورد و به ميزان زيادي هم روي پتوهاي تاشدهب ميآ زياديحجم بيفتد. 

كنمشان توي ماشين برم، فرو ميپتوهاي ادراري را به زيرزمين مي گذارم،كنم، پتوي خشك و تميز زيرش ميكنم، خشكش ميمي
كند اند. چند بار اولي كه اين اتفاق افتاد، ديدم سگ سعي مينم باال، دوباره الزم شدهكن. تا برشان گرداشويي و بعد هم خشكلباس

هم دهايي به او ميكنم و خوراكيكنم و سرش را نوازش ميشود. من تحسينش ميبلند شود و نگران و مضطرب به زيرش خيره مي
 شنوم. با مهار كردن اوضربه دمش بر زمين را در انتظار هديه ميصداي چون  فهمم،تا آرام بگيرد. حاال ديگر هروقت اتفاق بيفتد مي

درپي ماشين پرم به سمت زيرزمين، كار پر كردن پيمرطوب از ادرار، مي با دستان ام، سرخوشانهخودم را نيز تا حدي مهار كرده
  او پاولف است و من سگش. بخش است.شويي به طرز عجيبي رضايتلباس

هاي تلفني به من اميد هاي انبارشده و تماسمشكلي ندارم. فعال جعبههم هاي انبار شده شوهر ناپديدشده در اتاق اضافي با جعبه
هاي درسي حاصل اوست: كتاب بيانبار كردن عادت ها حاصل سيزده سالچيز برگردد. جعبهدهند كه هر لحظه ممكن است همهمي

هاي مختلف هالووين، و يك چيز خميري هاي رسمي مسخره از بازارچه خيريه، ماسكپراكنند، كتي ميآمار كه هنوز رايحه افسردگ
كه از اين استون قديمي.هاي رولينگشرتگنده و سياه كه قرار بود موهاي الويس باشد و درست از كار در نيامد. كلكسيوني از تي

  اندازد.ست ميشود فهميد كه دارد پواستون را رها كرده، ميرولينگ

ريزند هم ميگيرند، بههاي وحشتناكي در اتاق اضافي ميشوند و مهمانيها سرحال ميهاست. شبتوانم بپذيرم، سنجابچيزي كه نمي
ام پايين شود. خودم را مجبور كردهها شنيده ميراشيدن ناخنها و خپاشند. هر از گاهي صداي جيغ تيزي بين صداي ضربهو مي

چسبد. اين تعرضي است به ها ميخورند و پوستم به كوسنها از رويش سر ميها كه مالفهمبل آبي پالستيكي سگوي بخوابم، ر
هايم آيند و خودشان را بين زانوها و آرنجكنم، آنها هم جلو ميدانند مبل مال آنهاست. تا من جايم را مرتب ميساحت دو سگ كه مي

  كنند.جا مي

هايش شود، چشمزند، اما هوا كه تاريك هاي پيرانه ميشود. در طول روز چرتها مضطرب ميروي پتوها شب من روي مبلم چون سگِ
ما در . اشمبگيرد كه من كنارش كند سرپا بايستد و تنها وقتي آرام مياگر از اتاق بيرون بروم، سعي مي حالش پريشان.شود و باز مي

خوانم و تنها براي آوردن يك قوطي ها يك پايم بر كمر اوست و كتاب ميهر شب ساعت اين اتفاق باهميم، در اين بازي مردن، من
وم و شاز جايي به بعد، روي مبل پالستيك وينيل ولو مي شوم.زمين از جايم بلند ميهاي خيس از ادرار به زيرآبجو يا بردن مالفه

ست حسي اكند. تا صبح دست سمتِ سگ عضو بياو را نوازش ميبندم، يك دستم از كنار مبل آويزان است و پهلوي هايم را ميچشم
  ام.كنند ديوانهخورد. دوستانم فكر ميكه تا ظهر تكان نمي

كند و دمش را آهسته ايستد، به من نگاه ميوسط اتاق نشيمن روي پاهاي لرزانش مي شود دراز بكشد،، سگ حاضر نمييك شب
كند و دمش را تكان شود، نگاهم ميروي پتوها درست كنم و روي مبل دراز بكشم، بلند ميدهد. هربار سعي كنم جايش را تكان مي

  گويم.مي با حروف مورب» امخسته شده«كنم. زنم و بيدارش ميدهد. به دوست و همكارم، مري، زنگ ميمي

  »كار كني؟خواهي چه مي خداي من،«گويد دهد. باالخره ميمري در سمت ديگر تلفن دلسوزانه گوش مي
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اندازد روي دسته پتوهاي سگ خودش را محكم مي» كنم.دقيقا همين كاري كه االن دارم مي«گويم شوم، ميبالفاصله آرام مي
ها ها باالي سرمان توي جعبهآورد تا مرا نگاه كند. همچنان كه سنجابهايش را باال ميگيرد و چشماش را پايين ميمرطوب، پوزه

 خوابيم. كند، همه ما زمان كوتاهي ميوي پتوها نگاه مضطربش را حفظ ميلولند و سگِ رمي

نوشان اين طرف و آن رسم. ديروقت روز است و در لباس خواب بلند، سيگاركشان و قهوهگويم دير ميزنم و ميبه محل كارم زنگ مي
سگ كولي روي پتوهايش مشغول يكي از  شده است.روم. همه خانه غرق در نور خورشيد و بوي ماليم پوشك استفادهطرف مي

  زنم.وارش است. دو سگ ديگر رفتار خوب و مطلوبي دارند. با پايم به كولي ميآشامهاي خونچرت

برد. آورد و دوباره خوابش مياش را با ضعف باال ميشود، بينيهايش كامال باز ميچشم» ها را بو كن.بلند شو، اين بيكن«گويم مي
  شوم.ر ميبراي كار حاض

دهم. سگ نديده مادرم را به صدايم ميناك و توجهلحن غم» گردم.روم و ديگر هم برنميدارم مي«گويم در حال پوشيدن كتم مي
دوزد، جايي كه آخرين بار نان تستش را ديده است. سگ كولي دهد، نگاهش را از من به ميز مياي دمش را تكان ميكوچك قهوه

اش است، نان كه البرادور كه كمي انگليسي حاليدهد، در حاليهاي معلوم ادامه ميبا چشمان كمي باز و دندان را اشهيواليي خواب
  كند.تر با عصبانيت به او پارس ميجود. سگ كوچكگيرد و را با سروصدا مياش را ميتست جايزه

 ايزند. اولي از نويسندهلفن سه چراغ چشمك ميبخش هميشگي خودش است. روي ماشين پاسخگوي تكار، همان راهروي سبز آرام
من كي هستم؟ يك احمق «كند و درباره بازنشر سوالي دارد. از اتاق خالي مي پرسم است كه مثل مربي مهدكودك آهسته صحبت مي

 تاجر آپارتماني درمسكنم. پيغام دوم و سوم از شوهرم است، هاي بزرگ و مايل به عقب يادداشت مياش را با رقمو شماره» دهاتي؟
  سوي شهر. آن

توانم ميوقت نبايد با تو حرف بزنم، كجايي؟ هيچ«گويد اندازد. با لحني مصمم و غمگين ميپيغام اولش قلبم را با اميد به تپش مي
  »پيدايت كنم.

  وجور كرده استدر پيغام دوم خودش را جمع» تواني به خانه خودت زنگ بزني.مي«گويم به ماشين مي

به  تق، صداي بوق، بازگشت» لطفا. چند تا جلسه دارم. ام اهميت نده و به من زنگ نزنليمن خوبم. به پيغام قب«گويد با قطعيت مي
 اول. 

مين ست در هگويم لعنت به اين و دريگردد. بلند مام برميجهيده به سوراخ خودش در قفسه سينهحس افسردگي دارم، قلبِ بيرون
  شود. لحظه كريس وارد اتاق كار مي

كند، چيزي آنجا نيست. كند آيا تازگي كار اشتباهي انجام داده است. ميز كارها را چك ميفكر مي» چه؟«پرسد با لحن تدافعي مي
هر شمارة مجله به خودمان  چاپ و بعد ازخوانيم ها با هم روزنامه ميهمه را انجام داده است. اين روزها ارتباط خوبي داريم، صبح

ن دانم، شغل من ايمن چيزي از بخش علمي نمينامه فيزيك كه او ويراستارش است و من سردبيرش. گوييم. يك فصلتبريك مي
  شوند يك مجله دربياورم.است كه مقاالت را به فرايند بازبيني هدايت كنم و از آنهايي كه پذيرفته مي

لهجه هتسالة موسفيدي است با وهفتزند و چهلاي، قدبلند است و كمي لق ميحرفهبا استايلي هيپي است، اما كريستف گورتز. 
ها بالهدود و زهاي آيواسيتي ميها در خيابانسگ نافرمان بزرگ و سياهي به نام ميكا كه شبنظيري دارد، مادهسگ بي .آلماني شيك
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اندازد توي بغل مامور ها مهارتي ندارد و صاف خودش را ميص شخصيترفتار است و در تشخيكند. درشت و خوشرا بازرسي مي
  كشدش كنار.ها. كريس هميشه دارد ميآوري سگجمع

  »كنند.ها را درك نميمردم سگ«گويد مي

  كرد.  ام، واقعا تعجبگذرانم. روزي كه به او گفتم تنها ماندهگذراندم، زمان ميمن با كريس بيشتر از زماني كه با شوهرم مي

  »كند؟دارد ولت مي«پرسيد 

سياه نشسته بود. پشت سرش روي تخته، نقاشي گچي يك مرد هيپي بود كه خورد، پشت ميزش روبروي تختهكريس داشت قهوه مي
 كش واين تالشي مشترك بود. من طرح مرد را كشيدم و او با خط از ظاهرش معلوم بود استاد است و فنجاني قهوه در دست داشت.

  اند.بعدي به من خيره شدهرنگ قابش كرد. مرد دوبعدي و مرد سهايقهوهگچ 

جوآن و حباب كوچكي از عزت نفس از اعماق  -بينماي خودم را از ديد آنها در آن سمت اتاق ميو براي لحظه» كند؟دارد ولت مي«
  »آيي.تو از پسش برمي«آيند. كريس شانه باال انداخت. گفت به سطح مي

خش بآور و آرامامان مقاالت خلسهام به كار مثل تمرين مراقبة خاص خودم نگاه كنم، حملة بيهاي اخيرم، ياد گرفتهفتگيميانة آش
 دهد. در عوض مندهد با برنامة نامنظم و پراكنده كار كنم و اين به من زماني براي شغل نداشتة نوشتنم مياست. كريس اجازه مي

  دهم.هايش دربارة فضا گوش ميكنم و به داستانش به روز ميهم ليست چاپ مقاالتش را براي

عالوه بر ويراستاري و تدريس، او سرپرست يك تيم فيزيك نظري پالسما، متشكل از دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا و دانشمندان 
گردد يرمگويد و وقتي بهاي مختلف ميارهها دربارة حوزة گرانش اطراف سيبه آدمكند و ها به تمام دنيا سفر ميمحقق است. تابستان

ه بال كاز لهستان آورد، يك جعبه كوچك برنز با نقش برجسته تمساح روي آن از آفريقا، قطعه بزرگي كهربا براي من سوغاتي مي
 مگس درون آن فسيل شده و يك بار هم چند دستبند ظريف و ترسناك از پوست فيل.

هاي اطراف زحل است. پالسما حالت چهارم ماده است. جامدتان را داريد، ي پالسما در حلقهذوب غبارهادر حال حاضر، به شدت مج
آيد قواعد علمي را ندانم و نقش نادان را بازي تان، گازتان و بعد پالسمايتان. در فضا پالسماپوس هست و پالسماسفير. خوشم ميمايع
  كنم.

  »پالسما خون است.«گفتم 

  كميك را جدا كرد و داد به من. و صفحه» دقيقا«تاييد كرد 

چپانم، غافلگير كه دارم قلبم را در قفسه سينه ميمعموال چنين مكالماتي در محل كار داريم. اما امروز مرا در لحظة ضعفم، درحالي
  گيرم قهرمانانه عمل كنم.كرده است. تصميم مي

  »شاشيد.وها ميچرخيد و شوهرم خانه بود و روي پتكاش سگم دور شهر ول مي«گويم مي

  »دهي؟قدر كشش ميچرا اين«پرسد نظر كريس، اين ماجراي سگ ديگر كافي است. صادقانه ميبه
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طور خودش اين«جا هست و همه خودكارها در سمت اوست. هاي مقاالت همهدسته» دهم، براي همين.من كشش نمي«گويم به او مي
  آيم باال نزديك است گريه كنم.شوم برش دارم، وقتي ميتوانم بگيرمش، خم مينمي اندازد،مي» شده، يك خودكار برايم بينداز.

  دهد تو روي اين موضوع كنترل داري. تو بايد تصميم بگيري چه مدت رنج بكشد.با صداي استادمآبش توضيح مي

خواهم. گويم واقعا چه ميكنم و ميميتوانم چنين كاري بكنم. بعد احساس ضعف من نميمسلما شود قلبم تند بزند. نه، اين باعث مي
  خواهد بخوابد و بيدار نشود، از توي پوستش سر بخورد و برود آن دنيا.دلم مي

  »دقيقا.«گويد مي

م ها را هها خالص كند. موهاي قرمز بلندي دارد و لبخندي كه كاميوندوستي كه قبال ملكه زيبايي بوده، آمده تا مرا از شر سنجاب
امش كه با بزها كشتي گرفته، مار بزرگي را ترسانده و غده تحتاني سگي را خارج كرده، همه در يك قف كند. ديدهتواند متومي

  يد.آكنند و هيچ كار از دستم برنميهاي خانة من زندگي ميگويم يك خانواده سنجاب باالي پلهبعدازظهر. پشت تلفن به او مي

 »كنند.مي امدارند ديوانه«گفتم 

آيد و با كدو و سيگار و يك جفت ام باال مياز سربااليي خانه راند،شود و نصف ايالت را ميين كارولين سوار ماشينش ميبراي هم
خورد، يسه پله را تلوتلو م رود،ام، كه لرزان تا پاي دوستم ميعزيزم بيرون نشسته شود. من با سگ پيردستكش چرم بزرگ پياده مي

  كند.رولين شروع به گريه ميافتد. كانشيند و ميمي

  »تواني كدو به خورد من بدهي.نمي«گويم به او مي

 ةبه خانه كارولين رفتم و او در حال مراقبت از گربنشينيم. يك بار هاي ورودي خيره به سگ و سيگاركشان ميبراي مدتي روي پله
بچه را با قاشق در دهان گربه كرد و تا تا رويش را  كشيد. در آن بعدازظهر ديدم كه غذاياي بود كه هنوز داشت نفس ميمرده

  برگرداند كل پورة نجويده دوباره ريخت بيرون. يك روز بعد بردش پيش دامپزشك و داد بكشندش. اين كارش در خاطرم مانده است.

  »دهي.وقتي الزم باشد، انجامش مي«گويد با قاطعيت مي

وي خورم، مي گذارمش ركنم، به يك طرف سكندري ميپشم و استخوان بلند ميكيلويي از  و پنجكولي را مثل يك كيسه بيست
ه زند بآيد. كارولين زل ميها صداي ضربه و جيغ ميگذارم در حياط پشتي. از باالي پلهپتوهاي مرطوب و دو تا ديوانة ديگر را مي

  سقف.

آيد و از ها خوشم ميناگهان از سنجاب» كنند.را ميانگار يك گروه سيرك دارند روي سقف برنامه اج«گويم من با سرخوشي مي
هر خورد. شوام بيايد كمكم. تلفن چهار بار زنگ ميآيد كه شجاعانه به كارولين زنگ زدهآيد و از خودم خوشم ميخوشم مي نكارولي

  كند جوآن هركسي كه هست، گوشي را بردارد.گير عصبي است. التماس مياست و صدايش روي پيغام

شت پ» كنم؟ جو؟كنم يا چه؟ دارم اشتباه ميام را نابود ميشوم. آيا دارم اينجا زندگيكنم دارم ديوانه ميلطفا؟ فكر مي«گويد مي
  گذارد.اي ميكشد و گوشي را با صداي خفهشود و دماغش را باال ميهايش منقطع ميگوشي نفس

  ه است.كند كه انگار مار ديدكارولين طوري به تلفن نگاه مي
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  »كني؟واي خدا، تو داري با اين آشغال زندگي مي«گويد دهد و ميسرش را تكان مي

اش بهش خوش سواريكردن من به اندازة كافي قوي است. وگرنه موقع دوچرخهخواهد مطمئنش كنم براي تركمي«گويم مي
توانم ببينمش كه در آپارتمان سرد و مرطوبش سرش را اما حاال مي» ام.داني چيست؟ من براي اين كار خيلي خستهگذرد. و مينمي

ش بال را رويكند كاله بيسهايش است و سعي ميكند. موهايش مدل يكشنبهفشرد و از پنجره بيرون را نگاه ميها ميبين دست
  لقويش بستة كاندوم نويي است كه هفته پيش اتفاقي نشانم داد.در قفسه لق پايين بكشد.

  دهد.يگري روشن مي كند. سگ ادرار مي كند و دمش را تكان ميكارولين سيگار د

  كشد.بايد بهش زنگ بزنم، چون دارد عذاب مي

  »عوضي گه.«گويد كند. ميدهد و به تلفن اشاره ميدود سيگار را بيرون مي» زنگ بزني مجبورم بكشمت.«گويد كارولين مي

دهم سرجايش. با گذارم و قلش ميدهم روي زمين و پتوهاي تميز ميموافقت كنم. وقت پتوهاست. سگ كولي را قل ميمجبورم 
برم پايين و در رود. پتوها را ميجود و دوباره به خواب ميدهم كه با لذت ميشود. بهش خوراكي ميچهرة عشق به من خيره مي

ارولين سيگارش را تمام كرده و در حال كشم باال. كها ميشويي و خودم را به زحمت از پلهچپانمشان در ماشين لباسزيرزمين مي
  رسد. با قاطعيت به سقف خيره شده است.هايش ميهاي چرم است كه تا آرنجپوشيدن دستكش

كال  انه اعصاب منش. بدبختدگيرمياي گير بيندازم. كارولين از آنجا نقشه اين است كه من بايد يكي را از گله جدا كنم و گوشه
ترسم، اما ها نميجيغ زدن است. حتي از اين سنجاب توانم بكنم،او مي ها برايدويدن سنجاب حينه تعطيل است و تنها كاري ك

  دكمه جيغم گير كرده و تنها راه قطع كردنش ترك اتاق است.

آيد كه قطع شنوم. ناگهان صداي جيغ وحشتناكي ميدادنش را ميفقط صداي كوبيدن و فحش »چه خبر؟«پرسم از پشت در مي
افتد توي هال. در دوزخي كوتاه، افتان و شود و كارولين با سنجابي خاكستري كه به دستكشش چسبيده ميشود. در باز مينمي

  گردد.شود و پيروزمندانه برميرود و از در ورودي خارج ميها پايين ميخيزان از پله

دن رسد و بعد سر خورنظر مييك لحظه مثل بچه سگي به شود.ها ظاهر ميهاي باال گرفته پايين پلهسگ كولي با سر كج و گوش
روند و كاغذ ديواري كهنه را از از در و ديوار باال ميآورمش باال تا نمايش را تماشا كند. دوم پايين و ميشود. ميپاهايش شروع مي

شويم. به دم كوچكش خيره مي داريم و به پاهاي كوچك واي نگهش ميكنند. آخري بچه است، براي همين چند دقيقهديوار مي
  خواهد بگيردش.شود و ميدهيم كه فوري بلند ميكولي نشانش مي

د و آيبا كمربند ابزارش باال مي بندد.اند با چوبي كه در زيرزمين با اره برقي بريده، ميكارولين سوراخي را كه آنها از آن تو آمده
 ام. موهاي فرخورده،هاي شب و حمايلي مورب بر سينه و تاجي برسر ديدهبا لباسكشد. آلبوم عكسي از او را نردبامي را دنبالش مي

  خوريم.گذارد. چيپس مكزيكي ميرود و ابزارش را جايي ميرژ لب. پايين مي

  »كنم.پز درست مياين روزها فقط غذاهاي آبكي و آب«گويم و ميبه ا

  »دانم.مي«دهد جواب مي

  كند.زند، اما هركه هست، قطع ميتلفن زنگ مي كنيم.كشيم و فكر ميسيگار مي
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  »خودش است؟«پرسد مي

  »نه.«

گردد. مي حشرههايشان دنبال نشينند. توي گوشخوابد و دو سگ ديگر كنار كارولين روي كاناپه ميسگ كولي روي پتوهايش مي
  بود كه توله كوچكي بود.گويد انگار همين دو روز پيش شود سمت سگ خوابيده بر پتوها و مييك لحظه خم مي

  »وقت توله نبوده، هميشه بزرگتر از من بوده.هيچ«گويم مي

ين شود. كارولبوسد. سگ كولي به شدت به او خيره مياش را ميگيرد و پيشانيموقع خداحافظي، پوزة دراز سگ را در يك دست مي
كه حس خاص بدي نسبت به چيزي كنم، با اينگريه مي ها و غصه. من همكند، تركيبي از آدرنالين سنجابموقع رفتن گريه مي

  رود.دهم و او از شانه به اصلي ميندارم. كدوها را از پنجره به دستش مي

گيرانم و به اتاق سابق كنم، سيگاري ميها را روشن ميخانه در حالت تاريك شدن با آن نور كم و مزخرف سر شب است. چراغ
كند. در جعبة بازي اش روي زمين است و با صدا خرخر مي، پوزهزندآيد و دور اتاق چرخي ميمن ميروم. سگ سياه با ها ميسنجاب
ده جا خوابيده بوشان همينكنم بچهاند. فكر ميداخل پيراهن كهنه ديسكويي از دهه هفتاد النه ساخته –اي هست ريختههمتودة به

  است. صاحبخانه بدجنس بيرونشان كرده است.

گذارم شامگاه راهش را در من طي كند. امواج اضطراب سرِ شب از پتوي سگ كنم و ميها را دوباره خاموش ميچراغها، پايين پله
  مانم.ها ميكنم و منتظر صدايي از باالي پلههايش را لمس مينشينم، گوششود. در تاريكي كنارش ميكولي متصاعد مي

سياه ام. كريس با شرمندگي يكي از تصاويري كه من روي تختهمن از بحث بيرون مانده كنند وبا اصطالحات فيزيك صحبت مي
  شود.هاي گچي سبزي از آن متشعشع ميموجكند كه جايگزين مي ايآبيمنحني كند و آن را با فلشي ام پاك ميكشيده

ار قانوني در دفتر مجله با در بسته و پنجره باز سيگمان داريم تقريبا غيرهمه» اگر اين پالسماست، با قرمز بكشش.«كنم پيشنهاد مي
  ايم. كشيم. پالسماپارتي گرفتهمي

ي دارد پيپ خيلي بدبويكه اي حوصلهمرد درشت و كم» كنيم.دربارة پالسما صحبت نمي«گويد مي صبورياسميت با لحن  رابرت
م. من و او با هم كنار كشميام بيني را به هاي ريزينجرخ با هر نفسكنم ماند، بيشتر حس ميكشد. هرچه بيشتر در اتاق ميمي

رد و در نهايت او پيشنهاد ك بحثمان شد با هميك بار توي راهرو  كند آن يكي بايد از گروه بيرون برود.آييم. هر كداممان فكر مينمي
هايمان رفتيم و بعد هردو پاكوبان به اتاقمن را وادار كرد بگويم او همين االن اخراج شده است و  اين حرفش من بايد اخراج شوم و
  درهايمان را كوبيديم.

  »مجبور شدم باب را اخراج كنم.«گويم بعدا به كريس مي

و درباره  نويسندايستند و معادالتي ميها ميسياهكم نصف هر روز را پاي تختهدست باب بهترين دوستش است.» ماهشنيد«گويد مي
در جامعه فيزيك فضا شاخص هستند، اما اينجا و  نويسند.آورند، مقاالت نظري ميكنند. دربارة نتايجي كه به دست ميفضا بحث مي

  كنند.هاي مرا پاك ميفعال فقط دو تا آدمي هستند كه مدام نقاشي

  كند.كند و در را باز ميكنيم. باب پيپش را كف دستش قايم ميزند و ما سيگارهايمان را خاموش ميكسي به در مي
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آن كليرلي، روبرت اسميت و ميا رودولفو سيوسون. هاي ساعت از سمت چپ باال: كريستف گورتز، دوييت نيكلسون، لينوا شان، تيدر جهت عقربه

  دانشگاه آيواست.لق به عحقوق عكس مت

  

  

كه باب كبريتي را روي پيپش نگه داشته و پك حاليكنند. درگنگ لو است، دانشجوي دكترا. همه سيگارهايشان را دوباره روشن مي
ريزند، درست به سمت من. لبخند زند، خنجرهاي ريز باال و بيرون ميايستد و با كريس حرف ميورق ميلو شق زند، گنگمحكمي مي

دو ماه بعد از اين يكي از همكارانش كمتر از . واقعا تصورش ممكن نيست كه دهددهم و او هم يكي تحويل من ميتحويلش مي تصنعي
وار، پشت همين در اتاق من ظاهر خواهد شد و خودش را به عنوان دوست باب معرفي خواهد از خارج، زني با رفتارهاي ظريف و پرنده

اي اين كار را بدون گفتن كلمه برم، به اتاقي با ميزي دراز و بعد دفتر كار خالي رابرت.ه انتهاي راهرو ميكرد. بعد از درخواستش او را ب
اي كه چشمش دهد، تا لحظهها را فرو ميهاي كوتاه و جدي سر ناگفتهچون چيزي براي گفتن نيست، و زن با تكان دهم،انجام مي
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ه هاي بلند و منقطع گريهقريزد و با هقاش فرو ميافتد. اينجاست كه چهرهها و معادالت ميها و فلشسياه  پوشيده از نوشتهبه تخته
ه توانم جايي كه زن دستش را گذاشتكنم، ميگردم، دفتر خالي است. وقتي باالخره تخته را پاك ميكند. يك ساعت بعد كه برميمي

  اند.ببينم، جايي كه اعداد مثل روح كمرنگ شده

ماند كه صحبتش را با گنگ لو، كه سواالت را با بله، نه و كند و منتظر كريس ميرا با احتياط به سمت من فوت ميباب دودش 
دانشجوي چيني ديگري، لينوا شان، بعد از ضربة خفيفي خودش را به داخل اتاق  دهد، تمام كند.هاي يكنواختي پاسخ ميدانمنمي

  ايستد تا از كريس سوالي بپرسد.اي منتظر ميزند و در فاصله محترمانهبخند ميدهد و لدهد. به من سري تكان ميراه مي

 هاي شخصي بعدازظهرم را بزنم. انگشتشان بروند بيرون تا من بتوانم تلفناينجا مثل كنفرانس فيزيك شده است. دوست دارم همه
  كنم.اي و مشغول جابجا ميها به حالتي حرفهشستم را بين مقاله

ه رسد. كريس چيزي را كنظر ميزده بهكشد و بعد خجالتزند. لينوا شان خميازه مفصلي مييك گيره كاغذ پيپش را هم ميباب با 
طوري دانم چنمي«گويد شدة مرا پررنگ كند. به من ميهاي پاكدوباره طرحكند فايده تالش ميكند و بيروي تخته نوشته، پاك مي

  »بود.

 هايي كهخورد و حالش از همه دلقكهم ميكند. حالش از فيزيك بهاحساس نگاه ميهاي بياق را با چشمدليل اطراف اتگنگ لو بي
گويد چه بايد بكند. اين باب ابله زمخت كه با خورد. اين آلماني سرد و قدبلند، كريس، كه به او ميهم ميدرگير اين بازي هستند به

شود و در هايش در مورد فيزيك پالسما با احترام و تكريم پذيرفته ميشان كه ايده كند انگار سگ است، دانشجواو طوري صحبت مي
هايش كند. گنگ لو ديگر شبهايش اخراج ميگذارد و او را با چشمهايش را روي ميز ميشوند. زني كه كفشتمام جلسات تحسين مي

ازي به ها را در سالن تيراندگذراند، بلكه شبو ذرات نامرئي نميسازي و تفكر درباره نيروهاي مغناطيس را در اتاق كامپيوتر به شبيه
كند كه با بازوهاي صاف و خودش را تصور مي گذراند.يادگيري شليك به هدف متحرك با تفنگي كه بهار پارسال خريده است، مي

  .وشكيموود در نقش دانشمند تر، كلينت ايستوود، فقط كمي باهوشكشيده تفنگ را با دو دستش نگه داشته است.كلينت ايست

كند بفهمد هركدامشان چقدر براي او احترام قائلند. يكي به يكي. پشت عينك شود، سعي مياو به نوبت به هر كس خيره مي
  گيرد. در مورد همه وضعيت تكراري است: نه به اندازة كافي. هايش اندازه ميمشكي، با چشمقاب

از پوزة  امگشته و اشتباهي رفته يا چه شده. اما وقتي سركار بودهدانم داشته دنبال من مي. نميافتدهاي زيرزمين ميكولي روي پله
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 

كنم مي پا را درستوي كف سيماني خوابيده و يك پايش روي پله آخر كج شده است. ر كنم كه به حالتي غيرطبيعيدر حالي پيدا مي
ده را ندگرفتم و اش را مثل دنده ميمن پوزه اي بكنيم به نام مازاراتي،يم بازيكنم. عادت داشتنشينم و نوازشش ميو كنارش مي

  اي بود.نظرش كار بامزهشد. بهشهر ميتا وقتي سرعتمان صد مايل در ساعت در  كردم،يك، دو، سه و چهار مي

فروغ بينم كه خموده، با چشماني بيگردانم، او را ميامروز صبح سركارم، اما كاري براي انجام دادن نيست و به هر طرف سر مي
ا رم. كريس بگذاهايش ضربدر ميكشم. جاي چشمسياه مياي تصويرش را روي تختهپاهايش را به باال خم كرده است. با گچي قهوه

  كند.شود. اتاق كار تميز را نگاه ميروزنامه صبح و ليواني قهوه وارد مي

  »چرا وقتي كاري نيست، اينجايي؟«پرسد مي
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  دهد.آيد. نصف روزنامه را به من مينظرش كامال منطقي مياين به» ام.ام قايم كردهخودم را از زندگي«گويم مي

اش عوض شود. سال گذشته مادر ن هشتاد سالة سرپايي كه افسرده شده و اميدوار است روحيهمادرش از آلمان به ديدنش آمده، ز
اش عوض نخواهد شد، اما ديدن اش را از دست داده و شوهرش را بعد از شصت سال زندگي مشترك. احتماال روحيهصد ساله

غرب ميانه و بهترين شهرهايمان گردانده و به او نشان در تمام  ربا ماشينشهاي هنري را دوست دارد و براي همين كريس او راگالري
  ها عالقه دارند چه نوع هنري را ببينند.داده آمريكايي

  »مادرت چطور است؟«پرسم از او مي

  دهد كه بدك نيست.شانه باال مي اندازد و با كف دست صاف نشان مي

  گيرم بروم خانه.يم ميكشيم. تصمنوشيم و خميازه ميكشيم، قهوه ميخوانيم، سيگار ميمي

  »كني.كار خوبي مي«گويد با اشتياق مي

دارم و جلوي تصوير كولي روي كن را برميپاككه بروم تختهاست، آخرين روز از اولين بخش زندگي من. قبل از اين ١٩٩١اول نوامبر 
طاليي، جين آبي و پيراهني كرمكنم. يروي خودم حس ماش كنم. نگاهش را در حال نوشيدن قهوهايستم و فكر ميسياه ميتخته

لقو و سفيدمو و چهل و هفت ساله است. همسري به نام اولريكه، دختري به نام كارشين ژاكت خاكستري پوشيده است. قدبلند و لق
  و پسري به نام گوران دارد. سگي به نام ميكا. مادري به نام اورسوال. دوستي به نام من.

  كنم.ضربدرها را پاك مي

ن كند. صفحه كامپيوتر آبي روشگيرد، تماشا ميكند و نموداري را كه شكل مينتهاي سالن، لينهوا شان اعدادي را وارد كامپيوتر ميا
ل شود. با چند ضربة ديگر، آبي زمينه تبديشوند. با چهار ضربه كليد، سبز بنفش مياست و خطوط به رنگ قرمز و زرد و سبز ظاهر مي

ينت پيوتر درخواست پرشوند. از كاماند و از روي همديگر رد ميشود. خطوط موج روي آن تاب برداشتهابستاني ميبه آسمان نيلگون ت
  .زندكند و توپ را با چوبش ميبازي گلف را روي مانيتورش باز ميكنان پرينت را بگيرد، پتفرستد و تا پرينتر پترا مي

فيزيك خواندن  گويدمياي به خواهرش در چين است. به خواهرش تر، پشت ميزي، گنگ لو در حال نوشتن نامهطرفيك اتاق آن

تر از روز قبل است. فيزيك مدرن فريب خويشتن است، آن هم براي من كه تمام عمرم صادق و كنندههر روز افسرده

سيستم اداري ناصادقي كه هميشه خود را پيروان و متملقان چاپلوس و كاري و بيش از هرچيز از فريب ام،روراست بوده

خواهري مهربان و خاطر اين كه بهاو از  حروف چيني ظريف روي يك برگه كاغذ. ام.داند، نفرت داشتهدر همه چيز برحق مي

ناراحت شوي، چون حداقل . تو نبايد زياد هم از اين موضوع خواهد خودش را بكشدميكند. داشتني بوده، تشكر ميدوست

 ٢٢و يك رولوور كاليبر  ٣٨اش است، يك تفنگ كاليبركه پشت صندلي كاپشنيداخل  ام.براي خودم همراهاني تا قبر پيدا كرده

تو را براي هميشه ترك  خواهر عزيزم،كشند. هاي كاپشن را به پايين ميترند و جيبسنگين آيند،نظر مياز آنچه به است.

  گويم.مي

  گذارم. شان و استخوان سفيدي هم كنار پايش ميكشماي مياند. با گچ قهوههاي كولي بادامي شدهچشم

  »بهتر شد.« گويد كريس با مهرباني مي
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اي در دستش است و دارد كاپشنش كنم. نامهشوم و سالمي ميكه ساختمان را ترك كنم، در سالن از كنار گنگ لو رد ميقبل از اين
كنم شوند. بازشان ميدهد و من هم انتظاري ندارم. در انتهاي سالن، درهاي جفتي رو به باقي زندگي من باز ميد. جواب نميپوشرا مي

  شوم.شان رد ميو از بين

ناپذير دهند كه در باالي ميزي بلند، در حال توضيح چيزي توضيحفروغ به كسي گوش ميهمه با چشماني بيسمينار جمعه بعدازظهر، 
 تر تا ببيند آيا مديرگروه، دويت، هنوز در دفترشرود يك طبقه پايينكند، ميمقدمه اتاق را ترك ميشود و بيت. گنگ لو بلند مياس

ز كنار شود. كريس گورتآيد و دوباره وارد اتاق جلسه ميها باال ميگردد و از پلهنشسته است. نشسته است. در باز است. گنگ لو برمي
اش يشان گلولة دوم را در پيشان و دودي آبي. پكيدني بلندصداي كند. و اولين گلوله را در پشت سرش دريافت ميدر نشسته است 

خزد. كند زير ميز بباب اسميت سعي ميپيچد. شود. باز هم دود و صداي پكيدن در اتاق ميكند و شيشة عينكش خرد ميدريافت مي
ت كند. گلولة سوم در دسكند. باب باال را نگاه ميو تفنگ را با هر دو دست تنظيم مي كشد، دستش را ميداردبرميو دو قدم گنك ل

  كنند از سِر راه كنار بكشند و از اتاق بيرون بروند.ها سعي ميها و پاها، آدمراست، گلولة چهارم در سينه. دود. آرنج

كند. از ورودي دفتر دويت: پنجمين ريزد و گلولة جديد پر ميهاي خالي را دور ميرود، پوكهها پايين ميگنگ لو به سرعت از پله
 –آيد از توي ابرها شبحي جلو ميهفتمي هم در سر. صداي افتادني محكم. باز هم دود و صدا.  رود،گلوله در سر، ششمي خطا مي

ها. دو دانشمند، مرداني جوان، روي باب خم اش تير خورده، هنوز زنده است. باالي پلهباب اسميت، كه دستش تير خورده، سينه
تواند بهترين دوستش را ببيند كه هنوز صاف زنند. باب از جايي كه نشسته ميكنند و با او حرف ميهايش را باز مياند، لباسشده

چيز سرخ و درهم است. دو دانشمند جوان با اشارة اي غيرطبيعي به عقب خم شده است. همهبا زاويهروي صندلي نشسته و سرش 
بندد. گلولة هشتم و نهم در سرش. در عين مردن باب، بدن كريس گورتز در هايش را ميكنند. باب چشمتفنگ اتاق را ترك مي

هاي جديد. دو تاي ديگر براي كريس، يكي براي شان. خروج گلولهشود. شود، آهي طوالني از گلويش خارج مياش جابجا ميصندلي
  ها، داخل ساختمان شماره دو و طبقة باال.از ساختمان، عبور از دو خيابان، دويدن از سبزه

 ورتآورد و در صكند. تفنگش را بيرون مياي صحبت ميزند. او با گنگ لو چند ثانيهرا صدا مي ، آن كليري، مديرمتصدي پذيرش
هانش اي در دوقتش است، در حال بلند شدن است كه گلولهكند. متصدي پذيرش، دانشجوي جواني كه اين شغل نيمهزن شليك مي

. كندرسد اطراف را نگاه ميها ميگذارد. به باالي پلهكند و به جايش نو ميها خالي ميهاي خالي را روي پلهشود. پوكهشليك مي
صداي برهم خوردن دري و صداي دويدني، صداي فرياد پليس. به هاي فهرست. تيك نخوردن همة نامصدا و دود و نارضايتي از 

قه كند، دوازده دقيساعتش را چك ميگذارد. كند و پشت يك صندلي ميآورد، با دقت تا ميرود، كاپشنش را در ميكالسي خالي مي
  كند.شليك ميگذارد. از شروعش گذشته است. اسلحه را روي شقيقة راستش مي

رسد. من روي نيمكت آشپزخانه در حال خواندنم، يك پايم روي كمر سگ در حال خواب است. اولين تلفن ساعت چهار بعدازظهر مي
ها با هايي بوده است، شايعه است كه دويت تير خورده است. پليسزند. در ساختمان شلوغيمري است، از محل كار زنگ مي

  آيد پيش من. كنند و مري دارد ميدوند. دارند ساختمان را تخليه ميميهايشان در راهروها تفنگ

ها با سالم پرطنين معروفش از صبحاش را كوتاه كرد. دويت، مرد قدبلند و عجيب و غريبي كه وقتي رييس گروهش كردند، دم اسب
يك تر از ساختمان فيزطرفدو بلوك و نيم آنكند، درست مثل كريس و باب. كريس كند، دربارة پالسما مطالعه ميهمه استقبال مي

دهد. گيرم و مادرش جواب مياش را ميكند. اگر ساختمان را تخليه كرده باشند، بايد تا حاال رسيده باشد خانه. شمارة خانهزندگي مي
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ر ، عروسش، هم از سفيكهگردد خانه و بعدش قرار است بروند نمايشي را ببينند. اولرگويد كريس تا ساعت پنج برنميبه من مي
  جايي نيست كه من هستم؟گردم، مگر او همانخواهد بداند چرا دنبال كريس ميگردد و به آنها ملحق خواهد شد. ميشيكاگو برمي

  شود لطفا وقتي رسيد خانه به من زنگ بزند؟پرسيدم. ميام و بايد چيزي را از او ميمن خانه نه،

 ام، نشانشاي از مقاالت، كشيدهاي را كه من از او در حال نشستن پشت ميزش، پشت دستهاشيگويد كريس نقمادرش به من مي
  اي است، نيست؟داشتني است، فقط زيادي قهوهداده است. او از ديدن دوستان كريس خوشحال است و غرب ميانه واقعا دوست

  گذاريم. اي است. گوشي را ميخيلي قهوه

يكي از دوستان من، گوشي را از طرف ديگر  زند. يك فيزيكدان است. همسرش،. تلفن زنگ مياي استغرب ميانه خيلي قهوه
ام، گويم شنيدهگويد، خوب، خيلي هم مطمئن نيست، اما شايد الزم باشد خودم را براي خبرهاي بدي آماده كنم. ميدارد. مرد ميبرمي

  همسرش مي گويد، جوآن. احتمال دارد كريس هم در اين ماجرا باشد.مكثي طوالني و بعد انگار اتفاقي براي دويت افتاده است. 

   گويد، يعني او هم كشته شده باشد.كنم منظورش اين است كه كريس به دويت شليك كرده است. نه، همسرش به آرامي ميفكر مي

ن كشد. به مگيرد و ميي يكي را ميگذارم. دو سيگار روشن دارم. مرگويم نگران نباشند و گوشي را ميمري اينجاست. به آنها مي
  گويم. كند. مكالمة تلفني را برايش مينگاه نمي

  »كنند ممكن است كريس هم داخل ماجرا باشد.گويند. فكر ميچرند مي«گويم مي

  ريزد.ويسكي مي كنم بايد خودت را براي خبرهاي بد آماده كني. توي فنجان قهوهكند: فكر مياند تكرار مياو چيزي را كه آنها گفته

گويد خبرهاي يفيزيكدان ديگري مزند. توانم سيگار بكشم. تلفن زنگ ميتوانم بايستم. فقط ميتوانم بنشينم. نمياي نميچند دقيقه
گويد باشد، اما آماده باشم چون هر دقيقه خواهم االن حرف بزنم. ميگويم نميبرد و به او ميبدي هست. اسم باب و كريس را مي

  است.  ٤:٤٥كن است خبرش برود روي آنتن. ساعت مم

دهد، او هم شنيده است. حس روشني دارم كه چيزي سر تكان مي» خواهند باب را هم قاطي ماجرا كنند.االن مي«گويم به مري مي
  توانم. بايد انتخاب كنم.توانم بفهمم يا نميدر حال وقوع است كه يا مي

  »فهمم.نمي«گويم به مري مي

م گويم واي واي. ذهنكنيم. داخل سرم مدام ميمزه ميرا مزه كشيم و ويسكي، سيگار مينشينيمق نشيمنِ رو به تاريكي ميتادر ا
  توانم بنشينم و موضوع را تحليل كنم.آشفته است. نمي

 شايد. آماده بودن«دهد. ن مياو سر تكا» كنم بايد خودمان را آماده كنيم، شايد اتفاق بدي افتاده باشد.فكر مي«گويم به مري مي
شنوي، اما دانم آماده بودن چيست. هميشه اين حرف را ميفهمم كه خودم هم نميدهد. ميدوباره سر تكان مي» ضرري ندارد.

ي خواهم، ويسكمان كند، اما افتضاح است. چاي يا آبجو ميمعنايضش اين نيست كه اين حرف منطقي است. ويسكي قرار است آماده
  رود.دهد و به آشپزخانه ميمري سر تكان مينه. 

يم. كنمحلي و برعكس عوض مي اخبار ويژة بهان انسيكانال را از اند. در عرض يك ساعت، هفت زن در اتاق نشيمن تاريك نشسته
ن زنگ تلفشده،  اي كه ماجرا در خبرهاي داخلي منتشراز لحظهچيز ترسناكي در كيفيت نور و نحوة انعكاس صداها در اتاق هست. 

ز ام. تلفن ازند ببيند من هنوز زندهام دارد زنگ ميهاي مرده. هركسي كه در عمرم شناختهدانشگاه آيوا، آدم فيزيك، شود.قطع نمي
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طورم. چزند، يكي بعد از ديگري، تا بپرسد من هاي حاضر زنگ ميكاليفرنيا، نيويورك، فلوريدا، دو بار از اوهايو. شوهرم به تمام مهمان
  بينم نيست.كنم كريس است و بعد ميهربار، از اين پنجاه بار، فكر مي

كه اش و مستقيم با خودش صحبت كنم و بفهمم دقيقا چه اتفاقي افتاده است. ترس از اينكنم زنگ بزنم به خانهيك لحظه فكر مي
ند. اام كه شان، گنگ لو و دويت كشته شدهاقعيت كنار آمدهدارد. تا اينجا با اين ومادرش تلفن را جواب بدهد، مرا از اين كار بازمي
اند و دو نفر در كند كه شش نفر مردهپيوسته تكرار مي ٩خانم گويندة خبر شبكه همينطور مدير ساختمان شماره دو و دستيارش. 

خر سر همه را به جز كريس و باب شوند. آها ساعت نه اعالم ميگويند چه كسي تيراندازي كرده است. اسماند. نميشرايط بحراني
ام عهگيرم به اتاق مطالرسد كه تصميم مياي ميدارد. لحظهاند، اين اميد را زنده نگه ميها دو نفِر شرايط بحرانيكنم، اينقرباني مي

 كند بايستد وي ميها، آن سكوتِ مواجهه با فاجعه فرار كنم. كولي سعبروم تا از تاريكي وحشتناك اتاق نشيمن، از همة آن چشم
  كند. كسي با يك مشت چيپس ذرت از اين كار منصرفش مي

زند و آيد. تلفن زنگ ميچيز يادم نميتر از اتاق نشيمن است. معناي هيچاتاق مطالعه بعد از بستن در كوچك و سرد است، اما روشن
ن پرسد حال مر از ايلينويز زنگ زده است. از شرلي ميكنم. دوستم مايكل براي دومين بادارم و گوش ميمن هم گوشي اتاق را برمي

  گردم.گويد گفتنش سخت است. به اتاق نشيمن برميخوب است. شرلي مي
ام اگر بخواهند به دهند. پيش خودم حساب كردهتوانند طولش ميرسد و البته تا جايي كه ميخانم گويندة خبر ساعت نه سر مي

نيكلسون، شان، اسميت. صداي يكنواخت زن ادامه دارد، اساتيد درگذشتة  اول است. گورتز، لو، كريس ترتيب حروف الفبا بگويند،
  دانشگاه آيوا، تنها يك تيرانداز به نام گنگ لو.

  گويد درگذشتگان عبارتند از.كه فرصت كنم اين را درك كنم، ميگنگ لو، تنها تيرانداز. قبل از اين
  عكس كريس.

دم اي در حمام بايستم و به تصوير خوكنم. بايد چند لحظهكنم و بالفاصله اتاق را ترك ميندلي مري تكيه ميواي نه. خدايا نه. به ص
هاي ظريفي كه از سيم نازكي آويزان است. به گوش دارم، مهره صورت سفيد و موهاي تيره. گوشواره در آينه نگاه كنم. هنوز جو آنم،

آورند. دو نفر شرايط بحراني، مدير و دستيارش ميا سيوسون هستند. مدير عمال را به زبان مي هادر اتاق نشيمن همه دارند بقيه اسم
برد، اما تا پايان عمر ها را تا فردا بعداز ظهر قطع نخواهند كرد. دانشجوي متصدي پذيرش جان به در ميگرچه دستگاه مرده است،

م دهد. او سر راه گنگ لو بود و او در دهانش شليك كرد و گلوله در باالي هرگز قادر نخواهد بود حركتي بيش از تكان دادن سر انجا
ش استون فقراتش نشست و نه تنها ديگر هرگز نخواهد رقصيد، راه هم نخواهد رفت و نخواهد نوشت و يك روز را هم از باقي زندگي

آخرين قرباني مادر كريس است كه خبر را با  ت.توانسته سرش را نگه دارد، اما بدنش را از دست داده اس تنها سپري نخواهد كرد.
اي مغرور و ستون فقرات استوار خواهد پذيرفت، بعد به آلمان برخواهد گشت و خودش را بدون كلمات يا هياهوي اضافي خواهد چهره

  كشت.
ها را كشته است. اين به اندازة دمگويم گنگ لو اين كار را كرده است، همه چيز را نابود كرده و همة اين آسفيد توي آينه مي به چهرة

كنم، امروز هنوز عمل ميتوانم كاري كنم ذهنم درست كار كند، دارم هنوز بر اساس واقعيات ديروز بقيه چيزها مضحك است. نمي
ر به دكسي » ها اتفاق نيفتاده است.چه خوب كه هيچ كدام از اين«گويم ام مينشين نشده است. به صورتِ توي آينهدر ذهنم ته

  كنم. زند و باز ميمي
گويد ن. به من مييهايش كمي جمع شده تا روي چوبِ كف سر نخورد. چهرة شرمندة ژولخورد، ناخنروي پايش تاب ميكولي 

اش وزهپآورد و من نشينيم. بيني درازش را تا صورت من باال ميبندم. كنار وان ميبرمش تو و در را ميمي» خواست تو را ببيند.مي«
ها افتاده و ما از وقوعش خبر چهار، به سمت شهر، تا جايي كه همة آن اتفاق ،سه ،دو ،كنيم، يكها را آرام عوض ميگيرم و دندهرا مي

ه صفحاند. را در اخبار ديده هاچهرهها در حال شروع است، از طرف كساني كه فقط گرديم. موج دوم تماسداريم. به اتاق نشيمن برمي
كند. شوهر دم در است، با ظاهري آيد. ژولين دوباره جاي سگ را روي پتويش مرتب مياي بر در مي. صداي ضربهروشنهاي يشنما

كنند و به سرعت ها زمين را نگاه مياند. زنهايم آويزان خشك شدهكند، اما من از سيمانم، دستعصبي و نگران. مرا محكم بغل مي
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 كنم برايشان فقط من و او هستيم، نشسته در اتاق نشيمن، جمعه شب، درست مثل هميشه. درك ميكنند. ناگهاتاق را خالي مي
ها كنار مبلش جمع كنند او خود شيطان است، مواجه شده است. سگهايي كه فكر ميآسان نبوده وقتي وارد خانه شده و با همه زن

داند اين چقدر ده اينجا كمكم كند اين ماجرا را از سر بگذرانم. من. ميام. آماند و او پيراهني پوشيده كه من هرگز قبال نديدهشده
 هايم را يك دقيقه روي صورتمداند چه حسي نسبت به كريس داشتم. فعلِ زمان گذشته. بايد دستوحشتناك است. وحشتناك. مي

  بگذارم.
سطوح و خطوط صورتش از صورت خودم  و من او را. كندتلويزيون را تماشا مينشينيم. او صفحة صامت مان ميساكت در اتاق نشيمن
اش كند، حالتي در چهرهگردد و نگاهم ميكند كاش هنوز عاشقم بود. وقتي برميدانم بيشتر از خودم آرزو ميبرايم آشناتر است. مي

رد م و به دنبالش به شب سگيركند. كاپشنش را ميام. اين همان حالتي است كه با آن به سگ روي پتو نگاه ميهست كه قبال ديده
هاي هليم در سياهي شناورند. اي است كه مثل بادكنكهاي مردهگذارم. ستاره و ستاره و ستاره. آسمان پر از آدمزمستاني قدم مي

  روم تو كه گرما هست. ميشود. هاي سرم همچنان كه شناور است، رد ميمادرم با لباس بيمارستان و لوله
زند و اش چشمك ميبر صفحه خبرهاي ويژهسيگار. كولي باز ادرار كرده است. تلويزيون با ست، پر از سگ و تهخانه خالي و تاريك ا

  آورم. كن باال ميكنم. پتوها را تازه و گرم از خشكها خاموشش ميمن قبل از نشان دادن عكس
شود و موجي از اميد را حس به ديوار خانه كشيده مي ايآيد. شاخهآن همه هياهو، اتاق نشيمن مرده و غارمانند به نظر ميبعد از 

دهم. ش فرا ميشان گوايستم, خيره به تاريكي باال، در انتظار صداي پاي كوچك سنجابيكنم. شايد برگشته باشند. و پاي پله ها ميمي
 گردند.شود. وقتي بروند، ديگر هرگز برنميسكوت. مهم نيست دلت چقدر برايشان تنگ مي

خانه از حالت عادي  خوابد، اما شلوغي و مهماني امشبِقدر پر سروصدا نميكنم. معموال اينشب تا سحر سه بار بيدارش مينيمهاز 
م را اكند چهرهدوزد، سعي ميكند و به من چشم ميليسد. صبر ميشود و بدنش را ميديگر بيدار مي ترش كرده است. سگِخسته

اناپه بين من و كرمق هايش بياي صاف به پشت خوابيده و پنجهخوابد. سگ قهوهشود و ميخيال مييدر تاريكي تشخيص دهد، بعد ب
 . است خم شده
اهنگ ستاره شبهاي سياه افرا ها هستند. باالي شاخهها و ستارهرسد. فعال هنوز سيارهببينم كي سحر از راه مي تا بتوانم امدهتكيه دا

  سيارة مشتري.. يو، قمر زحلهاي غبار رة محبوب من. حلقهست، سيريوس، ستابه شكل سگ ا
زنم.  شوم پايين و با دست سمت سگ آرام به پهلويش ميكنم ديگر يك دقيقه هم تحملش برايم ممكن نيست، خم ميوقتي حس مي

جهان خود را از سر خواهد  ،رام. تا چند ساعت ديگردهايستد. همكارم، همشود و تلوتلوخوران در تاريكي روي من ميآرام بلند مي
گرفت، اما االن ما در حفاظي از سكوتيم. ما در تعادل پالسماپوس هستيم، جايي كه نيروهاي زمين با نيروهاي خورشيد برخورد 

ايستند و بدون حركت در عمق فضا معلق كنم، جايي كه ذرات غبار از چرخش ميكنند. من به عنوان مكان سكوت تصورش ميمي
  د. ماننمي

  اند. ؟ ذرات بال مگس در كهربا معلقمثل اينپرسم گيرمش. ميدور گردنم سنگي است كه برايم از لهستان آورده است. در دست مي
 .دقيقاگويد مي


