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  مجموعهاين ي  سخني كوتاه درباره

ها جا خوش كرده و نشرهاي گوناگون  هاي موراكامي چند سالي است كه پشت ويترين كتابفروشيب كتا

اينكه چقدر از داستان ترجمه . اند دوستداران كتاب عرضه كردههاي نه چندان دلچسبي از روايات او را به  نسخه

    كه صد البته انگشت سرزنش را بايد به سوي آنهايي كه ( !هاي جديدي خلق شده، بماند شده يا چه داستان

حدود چهار سال پيش چند داستان كوتاه از او ترجمه كردم كه سرنوشتش جزو اسرار  ...)مي دانيم نشانه رفت

  ...بهتر استبماند 

 ،ي بازار شده است روانه »بيد كور، دختر خوابيده«كه در ايران به نام  »، زن خفته)سترون(بيد كور«كتاب 

هرگز به طور كامل چاپ نشده و هر كس  ،دانم تا جايي كه من مي وچهار داستان كوتاه است  بيست و حاوي

الزم به ذكر . است ي بازار كتاب كرده را روانه ي آن دستش به جايي از اين كتاب رسيده، پيكر پاره پارهكه 

نيست كه بازار كتاب هم مثل هر بازار ديگري، پر از تبليغات رنگارنگ و دروغين است و گاهي هم بيرنگي 

  ...كند مي فرياد

 و موسيقي جاز من دارد و شخصاً به ادبيات او فضايموراكامي سنخيت قابل توجهي با  فضاياز آنجا كه 

ي اين كتاب را روحي تازه بخشم، باشد كه مورد توجه  تصميم گرفتم بدن بيجان و چند تكه !عالقمند هستم

به صورت  موراكامي ي منظومهتحت عنوان  هر داستان از اين مجموعه. عالقمندان به آثار او قرار گيرد

اميد  .آن باشيد انتشارتوانيد در سايت شخصي من پيگير روند  جداگانه به نشر الكترونيك در خواهد آمد و مي

كه روح جناب مستطاب موراكامي حداقل تا زماني كه زنده است، از تكه پاره شدن داستان هايش در عذاب 

  !نباشد
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  آينه

ي از داستان ها بعض. به نظر مي رسد تمام داستان هايي كه امشب تعريف مي كنيد، به دو دسته تقسيم مي شوند

و نيروهايي كه اجازه مي دهند از مرز  را دارنددنياي مردگان  ديگردر طرف و دنياي زندگان در يك طرف 

گروه دوم داستان ها شامل . مي شود اين امر شامل ارواح و مواردي از اين دست. بين اين دو دنيا عبور كرد

  .تمام داستان هاي شما به اين دو گروه تعلق دارند. توانايي هاي فراطبيعي، پيشگويي و آينده بيني است

منظور من اين است انسان هايي كه . دندر واقع، تجربيات شما نيز تقريباً در يكي از اين دو گروه قرار مي گير

و كساني كه چنين توانايي هايي . ند و هرگز توانايي شهود يا پيش آگاهي ندارندنند، فقط روح مي بييروح مي ب

ي به يكي از اين دو نيزپيشگحس برخي افراد نوعي اما به نظر مي رسد  ،نمي دانم چرا. دارند، روح نمي بينند

  .حداقل اين چيزي است كه من درك مي كنم. وضعيت دارند

در تمام سي و چند . من خود به طور مثال. ز اين دو گروه قرار نمي گيرندي افراد نيز در هيچكدام اعضمسلماً ب

م كه ه ايايي صادق داشتؤو يا ر هچار پيش آگاهي شدو نه دم ه اسال زندگي ام هرگز نه حتي يك بار روح ديد

يك روح يك بار هنگامي كه با دو نفر از دوستانم سوار آسانسور بوديم، آنها قسم خوردند . از آينده خبر دهد

پوش  آنها ادعا مي كردند يك زن خاكستري. را ديده اند كه با ما سوار آسانسور است، اما من هيچ چيز نديدم

ما سه نفر تنها . هيچ زني همراه ما نبودحداقل تا جايي كه من مي توانستم درك كنم، اما  ،كنار من ايستاده است

از آن دسته افرادي  هم چ شوخي و اين دو دوست منبدون هي. كساني بوديم كه در آسانسور ايستاده بوديم

اما اين واقعيت كه من هرگز يك  ،همه چيز واقعاً عجيب بود. زنندببه من ي كلك هاينبودند كه عمداً چنين 

  .قوت خود پابرجاست هم، به اروح نديد

اين ماجرا حدود ده سال . اما يك بار، فقط يك بار، اتفاقي افتاد و من تجربه اي داشتم كه حسابي مرا ترساند

 زيرا .صحبت كنم باره اشحتي مي ترسيدم در . نزدم حرفي قبل اتفاق افتاد و من هرگز در مورد آن به كسي

در نتيجه هرگز آن را جايي  ،احساس مي كردم اگر آن را بازگو كنم، ممكن است دوباره برايم اتفاق بيفتد

ترسناك خود را بازگو كرده و من به عنوان ميزبان نمي توانم اما امشب هر كدام از شما تجربه ي . مطرح نكردم

زمان مناسبي براي  مشبا به نظر مي رسددر نتيجه . ، امشب را به پايان برسانمداستاني از خودمنقل كردن بدون 

  :داستان از اين قرار است. بازگو كردن اين ماجراست
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حصيل شدم، درست هنگامي كه جنبش هاي دانشجويي در 

به جاي آن در سرتاسر ژاپن مي . بودم و از رفتن به كالج امتناع مي كردم

. متقاعد شده بودم كه اين بهترين و درست ترين راه زندگي است

شم، فكر مي كنم آن يبه آن دوره مي اند

ن م دوباره آاشاگر مجبور ب اما ،نمي دانم

شغلي به عنوان نگهبان شب در يك مدرسه ي راهنمايي 

كار در تمام تابستان مرا بسيار فرسوده كرده بود و 

روزها در . اخت موشك نداردنگهبان شب بودن هم نيازي به دانش س

. مي زدم تا مطمئن شوم همه چيز مرتب است

باقي اوقات نيز در اتاق موسيقي به صفحه هاي موسيقي گوش مي دادم يا در كتابخانه كتاب مي خواندم و يا به 

. حقيقتاً آنقدرها هم بد نيست ،تنها بودن تمام شب در يك مدرسه

  .نوزده سال داري، هيچ چيز تو را نمي ترساند

گمان نمي كنم هيچ كدام از شما تا به حال به عنوان نگهبان شب كار كرده باشيد، در نتيجه شايد بهتر باشد 

. بزنيد گشت دور مدرسه بارهر شب رأس ساعت نه و سه صبح بايد دو 

بود با هجده تا بيست كالس نسبتاً جديد 

 كارگاهنر خانه داري، عالوه بر كالس ها يك اتاق موسيقي، اتاق ه

هم چنين يك كافه ترياي مستقل، استخر شنا و يك تاالر 

  .كار من اين بود كه تمام اين مكان ها را يك بررسي اجمالي بكنم

ك مي زدم، دفتر كنار هر قسمت تي. 

گمان مي كنم مي توانستم در تختم بمانم و بدون اينكه حقيقتاً به خود 
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***  

حصيل شدم، درست هنگامي كه جنبش هاي دانشجويي در از دبيرستان فارغ الت 1960

بودم و از رفتن به كالج امتناع مي كردم ها نسل هيپي

متقاعد شده بودم كه اين بهترين و درست ترين راه زندگي است زيرا. بسياري انجام مي دادم

به آن دوره مي اند هر وقتاما . ي شما مرا جوان و بيقرار تصور مي كنيد

نمي دانم اينكه انتخاب درستي بود يا نه. موقع زندگي بسيار مفرح و شادي داشتم

  . خواهم كردهمان كارها را ، كامالً مطمئن هستم 

شغلي به عنوان نگهبان شب در يك مدرسه ي راهنمايي به مدت يكي دو ماه اييز دومين سال آوارگي ام، 

كار در تمام تابستان مرا بسيار فرسوده كرده بود و . مدرسه در شهر كوچكي در استان نيگاتا بود

نگهبان شب بودن هم نيازي به دانش س. مي خواستم براي مدتي استراحت كنم

مي زدم تا مطمئن شوم همه چيز مرتب است گشت دفتر مستخدم مي خوابيدم و شب ها بايد دوبار دور مدرسه

باقي اوقات نيز در اتاق موسيقي به صفحه هاي موسيقي گوش مي دادم يا در كتابخانه كتاب مي خواندم و يا به 

تنها بودن تمام شب در يك مدرسه. تنهايي در ورزشگاه بسكتبال بازي مي كردم

نوزده سال داري، هيچ چيز تو را نمي ترساند-هنگامي كه هجده. آيا مي ترسيدم؟ به هيچ وجه

گمان نمي كنم هيچ كدام از شما تا به حال به عنوان نگهبان شب كار كرده باشيد، در نتيجه شايد بهتر باشد 

هر شب رأس ساعت نه و سه صبح بايد دو . يك نگهبان را توضيح دهم

نسبتاً جديد مدرسه يك ساختمان سه طبقه ي بتوني . اين برنامه ي هميشگي است

عالوه بر كالس ها يك اتاق موسيقي، اتاق ه. از آن مدرسه هاي خيلي بزرگ نبود

هم چنين يك كافه ترياي مستقل، استخر شنا و يك تاالر . وجود داشتنيز ، دفتر پرسنل و دفتر رئيس 

كار من اين بود كه تمام اين مكان ها را يك بررسي اجمالي بكنم

. در حاليكه دور مي زدم، ليست بيست قسمتي خود را چك مي كردم

گمان مي كنم مي توانستم در تختم بمانم و بدون اينكه حقيقتاً به خود . . . پرسنل چك شد، آزمايشگاه چك شد
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1960در آخرين سال دهه ي من 

نسل هيپي جزومن . اوج خود بود

بسياري انجام مي دادم هايگشتم و كار

ي شما مرا جوان و بيقرار تصور مي كنيدگمان كنم همه 

موقع زندگي بسيار مفرح و شادي داشتم

، كامالً مطمئن هستم دوره را تكرار كنم

اييز دومين سال آوارگي ام، در پ

مدرسه در شهر كوچكي در استان نيگاتا بود. گير آوردم

مي خواستم براي مدتي استراحت كنم

دفتر مستخدم مي خوابيدم و شب ها بايد دوبار دور مدرسه

باقي اوقات نيز در اتاق موسيقي به صفحه هاي موسيقي گوش مي دادم يا در كتابخانه كتاب مي خواندم و يا به 

تنهايي در ورزشگاه بسكتبال بازي مي كردم

آيا مي ترسيدم؟ به هيچ وجه

گمان نمي كنم هيچ كدام از شما تا به حال به عنوان نگهبان شب كار كرده باشيد، در نتيجه شايد بهتر باشد 

يك نگهبان را توضيح دهم وظايف

اين برنامه ي هميشگي است

از آن مدرسه هاي خيلي بزرگ نبود. درس

، دفتر پرسنل و دفتر رئيس يهنر

كار من اين بود كه تمام اين مكان ها را يك بررسي اجمالي بكنم. سخنراني

در حاليكه دور مي زدم، ليست بيست قسمتي خود را چك مي كردم

پرسنل چك شد، آزمايشگاه چك شد
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اما من از آن دسته آدم هاي بي حساب و 

اگر وقتي كه خواب بودم كسي وارد مي شد، 

ندوي چوبي در در هر حال هر شب ساعت نه و سه بامداد با يك چراغ قوه در دست چپ و يك شمشير ك

ايي خود براي خلع در دوران دبيرستان كندو تمرين مي كردم و در توان

اگر كسي كه حمله مي كرد يك آماتور بود و يا حتي شمشير 

اگر اكنون چنين اتفاقي بيفتد، البته يادتان باشد كه من جوان بودم و 

در واقع يكي از آن شب هاي مرطوب و 

پشه ها دسته دسته در هوا پرسه مي زدند و به ياد دارم چند قرص 

وازه ي منتهي به استخر شنا خراب بود و 

اما بيش از حد  ،با خود فكر كردم بهتر است تعميرش كنم

سر جايش درها قفل بودند و همه چيز 

كوك كردم و خيلي زود به  بامداد به اتاق بازگشتم و ساعت را براي سه

نمي توانم آن را توضيح . اما هنگامي كه زنگ ساعت سه به صدا در آمد، با احساسي عجيب از خواب بيدار شدم

مي  مثل بيدار شدن نبود، انگار چيزي به اراده ام فشار

كه معموالً بالفاصله از تخت بيرون مي آيم، در 

بايد خود را مجبور مي كردم از تخت بيرون بيايم و براي دور دوم 

با . بود قبلمتفاوت از  شدروازه ي استخر هنوز هم سر و صدايي ريتميك داشت اما صداي

اما خود را قانع كردم كه بايد . خود انديشيدم مطمئناً چيزي عجيب در اين صدا وجود دارد و نمي خواستم بروم
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اما من از آن دسته آدم هاي بي حساب و . زحمت بدهم دور و اطراف پرسه بزنم، جلوي تمام آنها تيك بزنم

اگر وقتي كه خواب بودم كسي وارد مي شد،  ،ه بر آنبررسي مدرسه كار وقت گيري نبود و عالو

  .كسي بودم كه مورد حمله قرار مي گرفتم

در هر حال هر شب ساعت نه و سه بامداد با يك چراغ قوه در دست چپ و يك شمشير ك

در دوران دبيرستان كندو تمرين مي كردم و در توان. گشتم دست راست دور مدرسه را مي

اگر كسي كه حمله مي كرد يك آماتور بود و يا حتي شمشير . سالح ديگران بسيار اعتماد به نفس داشتم

يادتان باشد كه من جوان بودم و . باعث ترس من نمي شد

  .فرار را بر قرار ترجيح مي دهم و مانند فشنگ مي دوم

در واقع يكي از آن شب هاي مرطوب و . گذريم، اين اتفاق در يك شب طوفاني در اوايل ماه اكتبر افتاد

پشه ها دسته دسته در هوا پرسه مي زدند و به ياد دارم چند قرص در اوايل شب . نمناك آن موقع از سال بود

وازه ي منتهي به استخر شنا خراب بود و در. باد سر و صدا راه انداخته بود. پشه كش سوزاندم تا آنها را دور كنم

با خود فكر كردم بهتر است تعميرش كنم. باد باعث مي شد مدام به هم بخورد و صدا كند

  .در نتيجه تمام شب سر و صدا كرد

درها قفل بودند و همه چيز . گشت ساعت نه به خوبي انجام شد و تمام بيست مورد تيك خوردند

به اتاق بازگشتم و ساعت را براي سه. هيچ چيز غير عادي وجود نداشت

اما هنگامي كه زنگ ساعت سه به صدا در آمد، با احساسي عجيب از خواب بيدار شدم

مثل بيدار شدن نبود، انگار چيزي به اراده ام فشار. ت داشتماما فقط مي توانم بگويم احساسي متفاو

كه معموالً بالفاصله از تخت بيرون مي آيم، در  من از آن دسته كساني هستم. آورد تا از تخت بيرون نروم

بايد خود را مجبور مي كردم از تخت بيرون بيايم و براي دور دوم . نتيجه نمي توانستم اين حالت را درك كنم

دروازه ي استخر هنوز هم سر و صدايي ريتميك داشت اما صداي

خود انديشيدم مطمئناً چيزي عجيب در اين صدا وجود دارد و نمي خواستم بروم

آينه                                                               ه   ٧

 

زحمت بدهم دور و اطراف پرسه بزنم، جلوي تمام آنها تيك بزنم

بررسي مدرسه كار وقت گيري نبود و عالو. كتاب نبودم

كسي بودم كه مورد حمله قرار مي گرفتمتنها من 

در هر حال هر شب ساعت نه و سه بامداد با يك چراغ قوه در دست چپ و يك شمشير ك

دست راست دور مدرسه را مي

سالح ديگران بسيار اعتماد به نفس داشتم

باعث ترس من نمي شدحقيقي داشت، 

فرار را بر قرار ترجيح مي دهم و مانند فشنگ مي دوم

گذريم، اين اتفاق در يك شب طوفاني در اوايل ماه اكتبر افتادب

نمناك آن موقع از سال بود

پشه كش سوزاندم تا آنها را دور كنم

باد باعث مي شد مدام به هم بخورد و صدا كند

در نتيجه تمام شب سر و صدا كرد ،تاريك بود

گشت ساعت نه به خوبي انجام شد و تمام بيست مورد تيك خوردند

هيچ چيز غير عادي وجود نداشت. بود

  . خواب رفتم

اما هنگامي كه زنگ ساعت سه به صدا در آمد، با احساسي عجيب از خواب بيدار شدم

اما فقط مي توانم بگويم احساسي متفاو ،بدهم

آورد تا از تخت بيرون نروم

نتيجه نمي توانستم اين حالت را درك كنم

دروازه ي استخر هنوز هم سر و صدايي ريتميك داشت اما صداي. شت آماده شومگ

خود انديشيدم مطمئناً چيزي عجيب در اين صدا وجود دارد و نمي خواستم بروم
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ير كار در بروي، ممكن است دوباره و 

در نتيجه چراغ قوه و شمشير چوبي ام را 

خود فرو مي رفت، باد شدت مي يافت و رطوبت هوا 

تصميم گرفتم ابتدا سري به . پوستم شروع به خارش كرده بود و نمي توانستم تمركز كنم

دروازه ي استخر مانند آدم ديوانه اي كه مرتباً 

. در حركت آن وجود نداشتهيچ نظمي 

سرش را پايين مي آورد و سپس انگار چيزي را رد كند و نه، نه، نه بگويد، سرش را 

  .اما اين همان چيزي است كه احساس كردم

هيچ چيز غير عادي . فهرستم را تيك زدم

آخرين مكان . مي خواستم به اتاقم برگردم

باقي مانده در فهرست من موتورخانه بود كه كنار كافه تريا در بال شرقي ساختمان و ضلع روبروي اتاقم قرار 

همه جا به . عبور مي كردماز ميان راهروي طبقه ي اول 

نمي  در غير اين صورت، شب هايي كه مهتاب نبود، يك چراغ كوچك در راهرو روشن بود

در آن شب . مجبور بودم نور چراغ قوه را جلوي پايم بيندازم تا ببينم به كجا مي روم

گاهي اوقات روزنه اي ميان ابرها باز . 

پاشنه ي پالستيكي كفش هاي بسكتبالم روي كف لينلوئوم جير جير مي 

  .حتي همين حاال هم مي توانم آن را مجسم كنم

چيزي در تاريكي  گمان كردم...راه سالن بود و هنگامي كه از كنار آن گذشتم، چه؟

شمشير چوبي را محكم در دستم گرفتم و به سمت چيزي كه ديده بودم 
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ير كار در بروي، ممكن است دوباره و اگر يك بار از ز. كارم را انجام بدهم و مهم نيست چه اتفاقي مي افتد

در نتيجه چراغ قوه و شمشير چوبي ام را . دوباره اين كار را بكني و من نمي خواستم وارد اين چرخه بشوم

خود فرو مي رفت، باد شدت مي يافت و رطوبت هوا  ژرفايدر حاليكه شب به . روي هم رفته شب عجيبي بود

پوستم شروع به خارش كرده بود و نمي توانستم تمركز كنم

دروازه ي استخر مانند آدم ديوانه اي كه مرتباً . همه چيز مرتب بود. ورزشگاه، تاالر سخنراني و استخر بزنم

هيچ نظمي . تكان مي خورددر باد سرش را تكان مي دهد و باال و پايين مي كند، 

سرش را پايين مي آورد و سپس انگار چيزي را رد كند و نه، نه، نه بگويد، سرش را 

اما اين همان چيزي است كه احساس كردم ،مي دانم كه اين مقايسه عجيب است

فهرستم را تيك زدم انداختم و نگاهي به اطراف. داخل ساختمان مدرسه اوضاع عادي بود

مي خواستم به اتاقم برگردماحساس راحتي كردم و . به جز احساس عجيبي كه داشتم اتفاق نيفتاد

باقي مانده در فهرست من موتورخانه بود كه كنار كافه تريا در بال شرقي ساختمان و ضلع روبروي اتاقم قرار 

از ميان راهروي طبقه ي اول بازگشت را  ن معنا بود كه بايد تمام راه

شب هايي كه مهتاب نبود، يك چراغ كوچك در راهرو روشن بود

مجبور بودم نور چراغ قوه را جلوي پايم بيندازم تا ببينم به كجا مي روم

هيچ ماهي در كار نبود ،خاص كه هر آن ممكن بود يك تايفون رخ دهد

  .فرو مي رفتدر تاريكي  

پاشنه ي پالستيكي كفش هاي بسكتبالم روي كف لينلوئوم جير جير مي . از حد معمول از راهرو گذشتم

حتي همين حاال هم مي توانم آن را مجسم كنم. كفپوشي سبز بود، به رنگ چمني غبارآلود

راه سالن بود و هنگامي كه از كنار آن گذشتم، چه؟

شمشير چوبي را محكم در دستم گرفتم و به سمت چيزي كه ديده بودم . سر تا پا خيس عرق شدم

  .نور چراغ قوه ام را به ديوار كنار جاكفشي تاباندم

آينه                                                               ه   ٨

 

كارم را انجام بدهم و مهم نيست چه اتفاقي مي افتد

دوباره اين كار را بكني و من نمي خواستم وارد اين چرخه بشوم

  . برداشتم و راه افتادم

روي هم رفته شب عجيبي بود

پوستم شروع به خارش كرده بود و نمي توانستم تمركز كنم. ي شدنيز بيشتر م

ورزشگاه، تاالر سخنراني و استخر بزنم

سرش را تكان مي دهد و باال و پايين مي كند، 

سرش را پايين مي آورد و سپس انگار چيزي را رد كند و نه، نه، نه بگويد، سرش را  ، بلهابتدا انگار بگويد بله

مي دانم كه اين مقايسه عجيب است. باال مي برد

داخل ساختمان مدرسه اوضاع عادي بود

به جز احساس عجيبي كه داشتم اتفاق نيفتاد

باقي مانده در فهرست من موتورخانه بود كه كنار كافه تريا در بال شرقي ساختمان و ضلع روبروي اتاقم قرار 

ن معنا بود كه بايد تمام راهبه ايو  داشت

شب هايي كه مهتاب نبود، يك چراغ كوچك در راهرو روشن بود. سياهي قير بود

مجبور بودم نور چراغ قوه را جلوي پايم بيندازم تا ببينم به كجا مي روم. توانستي هيچ چيز ببيني

خاص كه هر آن ممكن بود يك تايفون رخ دهد

 دوباره اما همه چيز ،مي شد

از حد معمول از راهرو گذشتم تندتر

كفپوشي سبز بود، به رنگ چمني غبارآلود. كرد

راه سالن بود و هنگامي كه از كنار آن گذشتم، چه؟ ي ورودي مدرسه در ميانه

سر تا پا خيس عرق شدم. ديدم

نور چراغ قوه ام را به ديوار كنار جاكفشي تاباندم. برگشتم
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ر شب گذشته آنجا آينه اي د. من بازتاب خودم را در آينه ديده بودم

  . بود بلند يك آينه ي قدي. مرد، من خيلي جا خورده بودم

از اينكه او فقط خودم بوده كه در آينه بوده است، احساس راحتي كردم و از اينكه غافلگير شده بودم، اندكي 

چراغ قوه ام را پايين . چقدر احمق بوده ام

در حاليكه به سيگار پك مي زدم، به خودم در 

دروازه ي منتهي به . خيابان از ميان پنجره مي تابيد و به آينه مي رسيد

از . من نبود ،بازتاب من در آينه. پس از اينكه يكي دو پك به سيگار زدم، ناگهان متوجه چيزي عجيب شدم

يك من ديگر كه هرگز . اما يك من ديگر

  .توصيف احساسي كه داشتم كار مشكلي است

نفرتي وجود داشت كه  اودرون . ديگر از من متنفر بود

از آن نوع كينه و نفرت هايي كه فرد هرگز نمي تواند 

. سيگارم از بين انگشتانم روي زمين افتاد

احساس مي كردم دست و . به يكديگر خيره شده بوديم

انگشتان دست راستش چانه اش را لمس كرد و سپس به آرامي درست 

انگار . ناگهان متوجه شدم من هم دارم همان كار را انجام مي دهم

  . من بازتاب كسي بودم كه در آينه است و او تالش مي كرد مرا كنترل كند

شمشير . هم شكستند درآنجا پابند كرده بودند، 

اما در  ،صداي شكستن شيشه را شنيدم. 

جله در را قفل به محض اينكه وارد اتاقم شدم، با ع
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من بازتاب خودم را در آينه ديده بودم. به عبارت ديگر يك آينه

مرد، من خيلي جا خورده بودم. در نتيجه بايد امروز آن را گذاشته باشند

از اينكه او فقط خودم بوده كه در آينه بوده است، احساس راحتي كردم و از اينكه غافلگير شده بودم، اندكي 

چقدر احمق بوده ام. بوده به خودم گفتم پس تمام ماجرا همين

در حاليكه به سيگار پك مي زدم، به خودم در . گذاشتم و از جيبم سيگاري بيرون آوردم و آن را روشن كردم

خيابان از ميان پنجره مي تابيد و به آينه مي رسيد سوي نوري ضعيف از

  .سرم صدا مي كرد

پس از اينكه يكي دو پك به سيگار زدم، ناگهان متوجه چيزي عجيب شدم

اما يك من ديگر ،قطعاً من بود. نه نبود. بيرون درست شبيه من بود اما مسلماً من نبود

توصيف احساسي كه داشتم كار مشكلي است. نمي دانم چطور توضيح بدهم

ديگر از من متنفر بود چيزي كه مشخصاً درك مي كردم اين بود كه آن منِ

از آن نوع كينه و نفرت هايي كه فرد هرگز نمي تواند . مانند يك كوه يخ در دريايي سياه و تاريك شناور بود

سيگارم از بين انگشتانم روي زمين افتاد. ي آنجا ايستاده بودم، شگفتزده و عاجز از صحبت كردن

به يكديگر خيره شده بوديمو ما آنجا ايستاده . سيگار داخل آينه نيز روي زمين افتاد

  .پايم زنجير شده و نمي توانم حركت كنم

انگشتان دست راستش چانه اش را لمس كرد و سپس به آرامي درست نهايتاً دست او حركت كرد و نوك 

ناگهان متوجه شدم من هم دارم همان كار را انجام مي دهم. از روي صورتش باال رفت

من بازتاب كسي بودم كه در آينه است و او تالش مي كرد مرا كنترل كند

آنجا پابند كرده بودند،  غريدم و زنجيرهايي كه مرابازمانده ي توانم را جمع كردم و 

. كندو را بلند كردم و آينه را با تمام تواني كه مي توانستم در هم شكستم

به محض اينكه وارد اتاقم شدم، با ع. حاليكه به سمت اتاقم مي دويدم، به پشت سرم نگاه نكردم
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به عبارت ديگر يك آينه. و آنجا بود

در نتيجه بايد امروز آن را گذاشته باشند ،كار نبود

از اينكه او فقط خودم بوده كه در آينه بوده است، احساس راحتي كردم و از اينكه غافلگير شده بودم، اندكي 

به خودم گفتم پس تمام ماجرا همين. احساس حماقت مي كردم

گذاشتم و از جيبم سيگاري بيرون آوردم و آن را روشن كردم

نوري ضعيف از. آينه نگاه كردم

سرم صدا مي كرد استخر شنا پشت

پس از اينكه يكي دو پك به سيگار زدم، ناگهان متوجه چيزي عجيب شدم

بيرون درست شبيه من بود اما مسلماً من نبود

نمي دانم چطور توضيح بدهم. نمي بايد مي بود

چيزي كه مشخصاً درك مي كردم اين بود كه آن منِ

مانند يك كوه يخ در دريايي سياه و تاريك شناور بود

  . آن را تخفيف دهد

ي آنجا ايستاده بودم، شگفتزده و عاجز از صحبت كردنبراي مدت

سيگار داخل آينه نيز روي زمين افتاد

پايم زنجير شده و نمي توانم حركت كنم

نهايتاً دست او حركت كرد و نوك 

از روي صورتش باال رفت ،مانند يك حشره

من بازتاب كسي بودم كه در آينه است و او تالش مي كرد مرا كنترل كند

بازمانده ي توانم را جمع كردم و 

كندو را بلند كردم و آينه را با تمام تواني كه مي توانستم در هم شكستم

حاليكه به سمت اتاقم مي دويدم، به پشت سرم نگاه نكردم
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باد . ازگردمباما به هيچ وجه حاضر نبودم 

  ...بله بله، نه، نه، نه. تمام شب زوزه مي كشيد و دروازه ي استخر تا سپيده دم به سر و صدا كردن ادامه داد

  .آنجا هرگز آينه اي نبود

به قسمت . باد آرام گرفته و روزي آفتابي آغاز شده بود

آنجا . نبود در كار اما آينه اي ،هنوز آنجا بودند

هرگز نمي توانم فراموش كنم آن شب چقدر ترسيده بودم و هر 

ترسناك ترين چيزي كه در : گاه كه آن را به خاطر مي آورم، اين فكر هميشه در ذهنم جان مي گيرد كه

ه نباور كنيد يادگيري اصالح كردن بدون آي
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اما به هيچ وجه حاضر نبودم  ،مشدنگران سيگاري كه آنجا انداخته بودم 

تمام شب زوزه مي كشيد و دروازه ي استخر تا سپيده دم به سر و صدا كردن ادامه داد

آنجا هرگز آينه اي نبود. داستانم را حدس بزنيدمطمئنم كه از همين حاال مي توانيد پايان 

باد آرام گرفته و روزي آفتابي آغاز شده بود. هنگامي كه آفتاب باال آمد، طوفان تمام شده بود

هنوز آنجا بودندشمشير چوبي و ته سيگاري كه انداخته بودم 

  .ي وجود نداشته است

هرگز نمي توانم فراموش كنم آن شب چقدر ترسيده بودم و هر . فقط خودم بودم. آنچه كه ديدم يك روح نبود

گاه كه آن را به خاطر مي آورم، اين فكر هميشه در ذهنم جان مي گيرد كه

  شما چه فكر مي كنيد؟. جهان وجود دارد، خود ما هستيم

باور كنيد يادگيري اصالح كردن بدون آي. تماً متوجه شده ايد كه من در خانه ام حتي يك آينه هم ندارم
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نگران سيگاري كه آنجا انداخته بودم . كردم و زير مالفه خزيدم

تمام شب زوزه مي كشيد و دروازه ي استخر تا سپيده دم به سر و صدا كردن ادامه داد

مطمئنم كه از همين حاال مي توانيد پايان 

هنگامي كه آفتاب باال آمد، طوفان تمام شده بود

ته سيگاري كه انداخته بودم . ورودي رفتم

ي وجود نداشته استهرگز هيچ آينه ا

آنچه كه ديدم يك روح نبود

گاه كه آن را به خاطر مي آورم، اين فكر هميشه در ذهنم جان مي گيرد كه

جهان وجود دارد، خود ما هستيم

تماً متوجه شده ايد كه من در خانه ام حتي يك آينه هم ندارمح

  .كار چندان ساده اي نبود
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