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 خالصه:

های قاعده در ریز نقشیهایی مسکونی، جزئی بیای از جنِس تارهایی جادویی، ورود تماس هایی از آینهفاجعه
پردازد. او مردی شدیداً ریز نقش است، اما آه که افسوس ای ممکن در این دنیا میگوتنبرک به مبارزه با مباهله

ها ورود کند! مرآتی که تجلی آن ناگریز توان از مرآت به ناممکنداند در وجود آن همه رخنه در روزها، مینمی
گراید. او در میان مرآت به اندک به خاکستری می -هایی که اندکاست. سنی ندارد این گوتنبرک محزونی که با چشم
ای درنگ، عالمی در عمق مرآت ر همین تخیل، لحظهگردد؟ دچه نوع از تاری ِسحر آلود از کودکی خویش برمی

 ی راست رودخانه نیست.ها چیزی به جز تخیلی در کرانهشود. چه محزون است آخر این دلرباییرونشان می

 

 

 

 

 مقدمه:

 
سازد وروِد به همان ای که ممکن میسازم! بروم؟ باید بروم به دورترین نقطهفراری حتمی از این دنیای ناممکن می

شود. چطور ممکن است با این خیاِل خفته از کنار ای درنگ، قلبم پر از یوئانا مییافتنِی من! با لحظهمرآت دست

شود انسانی را دید و از دوست داشتن او، احساس سعادت کام نشد! چطور میدرختی گذشت و از دیدن آن شیرین

م! بینیالعاده میه ما در هر قدم چه بسیار چیزهای خارقنکرد! وای که زبانم کوتاه است و بیان افکارم دشوار! وای ک

ماِن ی راسِت رودخانه، به آستوانند زیباییشان را ببینند. در کرانهها هم نمیترین آدمبختچه قدری زیبا که حتی نگون

 نم.کشوم و به انتظار یوئانا در میان ابرها نقش رهگذر را ایفا میآلود عصرهای سه شنبه پرتاب میمه
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ی تخیل بسیار باال در زمینه استخراج خود از دنیای کنونی، قصد و شخصی روشن فکر؛ دارای قوه« گوتنبرگ»

انگیز برای صدور های حیرتی ِسحرآمیز، عبور از یک سری چالشایجاد ورود به دنیایی متفاوت از طریق یک آینه

 یافتنی مرآت.ورود وی به دنیای دست

 

دهد که با او ارتباط بگیرند و فکران این اجازه را مییک دختر خیال است. یک پادشاهی که به تمام روشن« یوئانا»

، صحبتی وحشتناک را برایشان فراهم ها نیست! گاهی اوقات همیوئانا چیزی به جز یک خیال روح دار در دنیای آینه

 سازد.می

 

های اعالم ورود درهای آن باز در زمان نامعلوم و با فرا رسیدن نامه یک آینه است؛ آن هم« مرآت»نگاِه عمیقِ 

توان از آن به ورود از دنیایی از خیاالت انسان پی برد. دنیای موجود در آن با ِسحر و جادو دست و شوند و میمی

 چنان شاهد اتفاقات ناگواری از قبایل این آینه خواهیم بود.کند. همپنجه نرم می

 

*** 

 

برد. گوتنبرک در لباس خواب کند و به خودشیفتگی خود، مانند همیشه پی میاش را نگاه میهای خاکستریچشم

د و کنقرمز رنگ خود غرق شده و خود را چیزی شبیه به کوتوله کریسمس تشبیه کرده بود. از در ورودی عبور می

های او را به شکلی با ونی و منفوری که دندانی مسکشود. در کجا خیره شده؟ در همان آینهبه لبخند خود خیره می

ن ی روی زمیزند، مانند آن کسی است که بهترین لطیفهسازد، اما وقتی لبخند میمشت به عقب رانده شده نمایان می

 ای!را برای او تعریف کرده

 

ها، هیچ ی آند. بعد از خانهی خود دور شی خانهکند؛ دوید و از کرانهرنگ متمایل به مه آلود نگاه میبه آسمان بی

ی معروف بود که پیچ تندی را شد. یک کوچهجا آغاز میها ته دنیا بود! جنگل از همانی آنای نبود؛ انگار خانهخانه

 زند.ها در این کوچه پرنده هم پر نمیبه خود گرفته بود، معروِف به کالورکلوز! جز آخر هفته

 

*** 

 

است پیامی مهم واقع شود! این بار، خبری که مدت هاست به انتظار آن  وای من! صندوق ورودی ممکن -

ی امروز آن دو دسِت سرد و ناشناس، کمر مرا به دست آید؛ البته امیدوارم با باز کردن نامهام مینشسته

نفس زنان  -رسم و نفسی کالورکلوزمی دوم، به صندوق مینگیرند و به آسمان پرتاب نکنند! از کوچه

 یم:گومی
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 یابد. آه یوئانا!این بار، همان انتظاِر من پایان می -

 

 

ای آرام باز کردم. روی آن تصویری به شکل مرآِت تاریکِی اتاِق من است. پاکت را با دستانی لرزان و تک خنده

ه نحوی تر من با چداند که برانول دستگاِه ویدیویی دارد و از همه مهم، وای خدای من! از کجا می«نوار ویدویی»

ی برانول بروم و این نوار ویدیویی را تست بتوانم با این دستگاه به یوئانا دست پیدا کنم؟ هرچه زودتر باید به خانه

آیند. او معتقد است که من آدِم سالمی های برانول از دیدن من به رنگ خون در میکنم. مانند همیشه رنگ چشم

های پیشانی او با شنیدن صدای من نمایان رود. رگا به کار میجدر همین« سخت در اشتباه است»نیستم، ولی 

 شوند.می

 

ی همان هدف من، در به دست آوردن آن دنیای دهندهدهم و نشانها واکنشی مثبت میالعملمن در برابر این عکس

بازگشت است. شاید باوری سخت و مبهم باشد که یوئانا کیست؟ این زیبای وحشت که در این سرزمین وجود بی

های ورود به دنیای ی رودخانه، نامهکرانه ندارد، کیست؟ او همان دختری است که در خیال من، در صندوق ورودی

بازگشت که سرزمین دهد از این دنیا و به مکانی بیکند. او مرا نجات میبی بازگشت مرآت را برای من ارسال می

ترین فرِد خیال من است! ناگهان، برانول با صورتی سرخ وارد اتاق شد و با روم. او عالمموج و زندگی است می

 فریاد گفت:

 

گوتنبرک! استاد تماس گرفت، تو نزدیک به ده ساعت است که سر از آموزشگاه در نیاوردی و ده ساعت  -

 است که رفتی اگر حواست را جمع...

 

 سرم را خم کردم و آرام حرفش را قطع کردم.

 

نه برانول! من بیشتر از ده هزار سال است که رفتم! در تالشم که نشان دهم صداقت در زمان غالب شدن  -

 دهم.کند و اعتبارم را نزد استاد از دست میارزش میدروغ و نیرنگ تا چه حد مرا بی

 

گاِه اند، خط بکشم! به سوی باغ و مخفیهایی که اکنون کمین مرا گرفتهراهی در پیش نداشتم؛ باید دور مانع

 ام رفتم.همیشگی

 

؛ یک سنِگ زردرنگ براق را دیدم. باز کردمهای قبلی به چشمم خورد. آن را پاکِت بزرگی در کنار قوطی نامه

کشاند، به سمت همان روشنِی خورشید! نور که به سنگ برخورد کرد، توانستم ارتعاشی مرا به سمت پنجره می

 ی ورود به نصب نوار ویدیویی را بخوانم.کلماِت حاکی از نقشه

 

 از کلمات برانول و استاد خالی کردم. دوان به خانه رفتم و ذهنم را -گیر من شد و دوانآه بلندی گریبان
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گیرد، نقش این نوار دیگر نوار به دست، سواِل فجیعی به ذهنم خطور کرد! اگر ورود بشر از یک مرآت صورت می

 چیست؟ نوار را به دستگاه وصل کردم؛ با پخش نور بسیار، باعِث پرتاب شدنم به عقب شد.

 

ظاهر شد. دوربین بر روی عبور دخترکی متوقف شده بود؛ به من الهام ی تلویزیون تصویر  شهری پهناور بر صفحه

 شد که آنجا محِل سکونت یوئانای من است.

 

خورد. تصویر زنده بود! دوربین به ی اتاقم در تاریکِی شبانه به چشم من میهای قدیمی در آینهعکس این ویرانه

 خیالی مبهم و تاریکی بیش نبود و آه...دنبال شخصی بود. نوری روشن به سمت من هدایت میشد، ولی 

 

 هایی کوتاه از کمینهایم حس شد. گامی گوشای به خاموشی پناه برد. صداهایی مهیب در پشتوانهتصویر برای لحظه

 تصویر به سمت من برداشته شدند.

 

همین دستان به خفگی کرد، هرچند که اگر در بین دستاِن آتشینی دور کمرم حلقه شدند، ترسی در وجودم رخنه نمی

 برسم.

 

شود؟ امروز همان روز دیدار همیشگی با من باز هم پای یوئانا باز است و صداقت و نیرنگ پابرجاست. مگر می

 است.

 

خن آرام س -ای که  با رها شدن آن دستان توانستم آرامتر میشد، به گونهتصویر تاریک و زیبا کماکان به من نزدیک

 بگویم.

 

ِی دمای آن به زیر صفر درآمده، پیچید. تصویر رو به رویم در هوا ی مسکونی ما که درجهی خانهنهصدایی در کرا

 .معلق است

 

ای به همراه داشت و آرام و بدون ایجاد صدایی اضافه، خندید و اسم مرا در جست و جوی کودکی بود. زنگوله

 تکرار کرد:

 

نشان داده؟ شما در مقابل اتفاقی که در همین نزدیکی قرار گوتنبرک، چه چیزی تو را به این اندازه مهربان  -

 است در آن صندوق ورودی برایتان بیفتد، چرا خشن نیستید؟

 

 ای بلند کردم و با پوزخندی وقیحانه گفتم:خنده

 

 همه چیز! اما، چرا مهربان؟! و اینکه زنگوله به دست کاری احمقانه و مضحک نیست؟ -
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 د را تکان داد و گفت:باریدمی که آتش از آن می

 

ی کودکی توست که راهی برای آرام کردن شما به همراه شدید و این زنگولهبایست خشن میچون شما می -

 شوند یا...پناه بودید و همچین کودکانی از جهالت یا خشن میداشته باشم! شما کودکی رنجور و بی

 

 آور قطع کردم.ای مهلککالمش را با عجله

 

 منظورتان همین است. میرند؟یا می -

 

گام های خشک خود را از تصویر بیرون کشاند و به سمت من رانده شد. زنگوله را رو به روی چهره ام تکان می 

 داد و با لحن متاسفی گفت:

 

زند که پشیمانی در آن موج می ی کودکی تو است. سعی بر ورود به دنیای ما نداشته باشیوئانا همین زنگوله -

 گوید؟و به راستی خبر داری که موج هم سخن می

 

 پرسیدم:

 

 کنید؟احساس تاسف نمی -

 

 گفت:

 

شما را از ورود به همین  ی من همین است که در مقابل نگاه توست.من با ورود به دنیای مرآت، کاِر روزانه -

 کنم.دنیایی که تو در یک قدم به آن نزدیک هستی منع می

 

هایم را ها و انگشتتوانم دستقدر که میکنم، همانکنم؛ به بدِن خویش نگاه میها گاهی برای خود عزاداری میصبح

 خورم.، تأسف میامگیر این دنیای مرآت هستیم و به آنچه که از دست دادهتکان دهم. ما گریبان

 

شوند؛ به ساحل هایی از کنار صحنه وارد میمانم. ناگهان، موجبندم و منتظر میچشمانم را برای لحظاتی می

 گوید:دهد و میشوند. دسِت آتشینش را تکان میکوبند و متالشی میمی

 

 کشد!آه خدای من چه وحشتناک است، ببین چه سرنوشتی انتظارم را می -

 

 گوید:دهد و میاش فشار میشود و عینکش را به روی بینیارم رد میموج از کن
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ا ترین عیبی که مهای عادی باش که ما هرجا زندگی کنیم، بزرگگوتنبرک در همین دنیای فعلی و جزء انسان -

 نظریمان است.ها داریم، کوتهانسان

 

 «سوم شخص»

 

البته حاال دیگر با آن نیت پیشین و همان فکِر خاص به سوی ی راسِت رود بود؛ نزدیک خانه مورد نظرش، در کرانه

پذیر بود؟! بله شکی نبود که پشیمانی به سرش خطور کرده بود. شاید همین گونه چنین کاری امکانرفت. چهآن نمی

 یمهامروز بتواند پایانی خوش داشته باشد و تصمیمی که سالیاِن سال در انتظار عملی کردن اوست را رها سازد! ه

ها اکنون از ذهنش های ذهن و فکر خاص، برای ایجاد ورودی حقیقی پیش درآمدی بودند، اما آن تاریکیاین تاریکی

زدوده شده و یوئانا در حاِل خروج اخیر است. جای هیچ تردیدی نبود که قلبش پر از حزن نشود. زماِن زیادی گذشته 

 گیرد.صورت نمیچرخند و عملی است که فقط کلمات بر روی زبان می

 

گاِه همیشگی، به تماشای ستارگان خواهید رفت. آیا رقیبی برای او نیاز داشت ببینید در این شِب پر ستاره، در مخفی

روند که باید به بهترین شکل ممکن مشخص در شهر وجود داشت؟ این مسائل مبهم و اندک، روشن به شمار می

رد، دیگر از این سودای ناشی از گرفتاری خاطر اثری نباشد. آیا ِسحر دیگر متمایز کشوند. همگی را بتوان از یک

کند؟ در این تواند روشنی ماجرا را درک کند؟ مگر شب درک درستی از روزهای پر نور خود میشِب پر ستاره می

 گیرد.چیز در نهایِت آزادی صورت میشب همه

 

 

 

 «گوتنبرک»

 

رنگ مرا در باد وزد و موهای خاکستریهای روباه، آشکار باد میهشب در نهایت فاجعه تاریک است و صدای زوز

های این دنیا، برای من چندان روم. تماشای ستارهکنم و به سمت اتاقک میهایم را تند میسازد. آرام، گاممعلق می

ها ناشی م. آن نامهداد و نخواهد داد! به کاغذهای دور ریخته در پس زمینه اتاقک خیره شدقدرت زیبایی را نشان نمی

ها و اشکاِل زردرنگ هندسی در پایین های صندوق در روزهای زوج است. نقاشِی یوئانا در زیر آناز تمام ورودی

های آن شد، اما امیدوارم که حرفها درآمده بود، اما همیشه از چشمان او در مقابل نگاِه من خون جاری میآن

شود! با باز کردن کاغذهای مچاله ثبات نبوِد این خیال، در ذهن من سپری نمیدار اشتباه باشد! راهی برای ازنگوله

 هایی آرام به گوشم رسید.شده صدای خنده

 

 آید. با باز شدن کاغذ،ی اتاقک میآمد؟ نفسی کشیدم و حسم را به کار انداختم. صدا از پشت آینهاین صدا از کجا می

چشمان مرا تا حد امکان باز نگه داشت. پوزخندی زدم و به زانو بر  تر بر روی زمین،پخش شدن کاغذهایی کوچک

دادم و یک حِس خوشحالی در عمق وجودم شکل گرفته بود. تصویر روی زمین نشستم. همه را کنار هم قرار می

 کند، نمایان شد.کامل شد و دستی پر از جواهرات که به رو به رو اشاره می
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 د.ی اتاقک بوی ایستادهبه تصویر قفل کردم. سرم را بلند کردم. اشاره آن به آینهنفسم را حبس کرده و نگاهم را 

 

فت گرها شدت میهای بلندی به سمت آینه برداشتم. با برداشتن هر گام، صدای قهقهآرام گام -نفسی تازه کردم و آرام

ی یوئانای ابدی خود هستم. به کردم؛ چون در محضر ورود به دنیاو کماکان، من هیچ ترسی را در وجودم حس نمی

ای جانسوز در دیدار ی خویش را تماشا کردم. پس از این فکر، نگاه به رخسار خود، خاطرهآینه چشم دوختم و چهره

 .با خود، مثل نور از کنار چشمانم عبور کرد

 

و  به فکر عمیقی فرو رفتم قلبم را فشردم و به یاِد اندوه و ناراحتی اخیری که برای تالش رسیدن به یوئانا داشتم،

 زند؛ دچار نومیدی شدم.ی تابناک من موج میبار، احساس کردم آثار جنون در چهرهبرای نخستین

 

 ام که آثار جنون در آن فریاد میزد را درک کردم.با دست گذاشتن بر روی آینه، تمام اجزای چهره

 

هایی بزرگ و بینی مثلثی شکل، ابروهای پرپشتی که گوشریزد و ام میای رنگ که روی پیشانیپشت نقرهموهای کم

 گراید.اندک، به خاکستری می -مانند چشمانم اندک

 

 موسیقی مالیمی از پشت آینه، پخش فضا شد. جدا شدن پاهایم و خم شدن زانوهایم را از روی زمین حس کردم.

 

شود که یک دخترک است! ریتم موسیقی کند میی دوراِن زندگی من ی یوئانا! این رایحه، آشناترین رایحهرایحه

 زنگوله به دست از آینه، وارِد اتاقک شد.

 

 نفس زنان، نامش را زمزمه کردم: -وای خدای من! روشنی از سر تا پایش را فرا گرفته. نفس

 

 یوئانا! تو هستی زیباِی من؟ -

 

 پوش دنیاِی مرآت... بازهم تکرر آن خنده ها به گوشم رسید و این بار از جانب دخترِک سپید

 

 نظیری که دارد را در فضا پخش کرد.به سوی من قدم برداشت و صدای بی

 

 شوم.گوتنبرک، گوتنبرک! من از تکرار نام تو سیر نمی -

 

 ...به لرزش درآمدن چیزی در قلبم را احساس کردم؛ یک حسی مانند فروریختن دیواره 
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آن بدوم! باید یوئانا را به وجود جنون نسبت به او در خود، آگاه می  من توانستم به جای انتظار کشیدن، به دنبال

 ساختم!

 

 کند؛ دالیل مربوط به عشق سودایی در دنیایی دیگر.همیشه ذهن من به دالیل دیگری فکر می

 

 دارم.دار، دست از آرزوی قشنگی که در سینه دارم بر نمیبا فرضیه آن زنگوله

 

 دست در دست من قرار داد و مرا از اتاقک به سمت آسمان پرتاب کرد.ی او سرخ شد. ناگهان چهره

 

ی باد نشست و با لبخند دلربایی، به آسمان خیره شده بود و صدای او در اعماق این دنیا اکو ای از هالهبر روی تکه

 شد.

 

آیا ممکن است؟ اراده  از خود بپرسی گوتنبرک، آسمان این دنیا چنان پر ستاره و روشن است که باید بی -

 خلق و دمدمی مزاج، زیرسقف چنین سپهری جمع شده باشند؟ممکن است این عده انساِن کج

 

ای که کند و عمق تنهایی خود را دریافت کردهوجوِد تو به یکپارچگی و صفا بود، اما بار غمی تو را همراهی می

 شوند.تو دور میذره از  -ها ذرهخواهی پا به دنیای مرآت بگذاری. همه این آدممی

 

تر، از این لحظه پس از گذشت هشت سال زندگی در پترزبوک، حتی یک همراز و همدلی پیدا نکردی و از همه مهم

 و از دقایق آتی، دیگر چیزی برای تو مهم نباشد.

 

ت به تفاوتو را به جایی خواهم برد که خورشید در آن نخواهد تابید، خورشیدی که در آنجا بتابد با خورشید حقیقی 

 ها ساخته شده.سزایی دارد. نوِر یگانه آن برای آن

 

درخشد. این آغاز یک جور زندگِی ناشناخته است که معجونی از یک چیز زیبا و رویایی که از یک آتش آرمانی می

 دار خواهد بود؟بدوِن مرآت چگونه برای تو ادامه

 

*** 

 

 کنم.ام و سوز هوا را حس میر پنجره، چشم به شب دوختهای هست که برف ادامه دارد. در کناحدود یک هفته

 

های ساختمان، گویی ساختمان با فشارگیری اینجا پر از سر و صدا بود؛ سر و صدای عجیب و ناخوشایند از دیواره

 دهد.انگیزش، خبر از فروپاشی میهای هراسکشد و با نالهدرد می
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ی رودخانه که پر از برف شده بود خیره آخر زنده بمانم. به کرانهکوشم در میان این صداهای مهیب، روزهای می

 شدم و آه بلند و اندکی ترسناک، به گوشم رسید.

 

 ای هم در اینجا وجود ندارد که بخواهد خبر از دنیای مرآت دهد.های دیوار باشد. آینهتواند نالهاین بار دیگر نمی

 

 ای آشنا بر روی دیوار که حاوی صداهایی مهیب است، چشم دوختم.هسرم را برگرداندم و از کنار پنجره، به نوشت

 

مکم یا مثل لیکو اندازم و مثل آبنبات میای زیبا را به دهان میخوانم؛ جملهخوانم، در واقع نمیمن وقتی چیزی را می

 نوشم.می

 

دانم که ضمایر زیباتری وجود دارد که تمام سرم را در آن لحظه، همانند چراغ جادوی عالءالدین حس کردم. می

 ها را در یاد انسان هک کند و تصویری زنده آشکار کند.اندیشه

 

گذاریم، شوند. مانند دستی که هر روز با آن سر و کار داریم و هر جا که پا میافکار واقعی من، از بیرون حاصل می

 آن را به همراه خود داریم.

 

تا ساعاتی دیگر، به همان سرزمین بدوِن خورشید خواهم رفت و به همین خاطر خواِب زیبای شب برفی را از 

 چشمانم گرفتم و به عقاید و افکار زیبای یوئانا پی بردم.

 

ها آزرده خاطر من است، بلکه زیبایی ای آرام کردم و به امید خروجی مهموم و هیجانی از این جهانی که نه تنخنده

 کنم.را در آن مشاهده نمی

 

در پترزبوک، هیچ بشری را به دنیای مرآت آشنا نخواهم کر.د هر آنچه که پادشاه نهایی همین دنیا، همان برانول، با 

 آن افکار بیهوده و ذهنی سرگردان است.

 

زنم همه این انتظار کنم. هرچند، حدس میر تشبیه میآوانگیز و دلهرهرفته را به طوفانی هیجانآرامش برهم

 شود.ها، موجب برآورده شدن خواسته من نمیکشیدن

 

های دیوار و بوی سرما، در فضایی که از یخبندان گذشته بود، یادآور لحظات دوران کودکی من بود که اما... لرزه

 کردم.ولید میکردم و از خود صداهایی مهیب تخود را به حیوانات، تشبیه می

 

را رسم  G,2,5با اکو شدن صدای من، پسرکی در گوشه سقف اتاق برای من ظاهر میشد و اشکال و ارقامی مانند،

 کرد.می

 

 سرعت کاِر او به تُن صدای من بستگی داشت.
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ه و ه چالهای پسرک دقت کنم، چیزی نبود به جز یک سیاای ریز و درحالت غیرعادی به ترسیمبرای اینکه از زاویه

 دو جفت پا در کنار آن.

 

های بلندی های من، با قهقهکردم و آن هم به تبعیت از خندهآور تعریف میهمیشه برای برانول با لحنی مضحک

 گفت:می

 

ای است که از طرف خیاالت و کائنات ذهن توست و به این مانند است که ارتعاش گوتنبرک، این یک خواسته-

 هرچند غیرممکن فرستادی و درجهان هستی غیرممکنی برای تو وجود ندارد!برآورده شدن آن را 

 

توانستم در ذهن خود قرار دهم و های آن پسرک، فقط یک شب را میهای برانول و مخلوط کردن ترسیماز حرف

 .  آن سیاه چاله و جفت پا میتواند نشانه ی...5,2ساعتی همانند 

 

 کنم.گنجد. پس ذهن خودم را مشغول نمینمینه، آن یک غیرممکنی است که در من 

 

 از آخرین دیدار من با یوئانا در آسمان و یک شِب...

 

 گوتنبرک چی داری میگی؟-

 

 نه...من هیچ حسی به آن ندارم

 

 ولی تو در ذهن خود، قصد گفتِن شِب عاشقانه را پرورش دادی.-

 

 ی برفی برای من باشد.تواند در یک فضاصدای افکارم زجرآورترین صدایی است که می

 

م ی رودخانه چشهای برف در کرانهبه سمت پنجره قدم برداشتم و از کنار شومینه پرده را کنار زدم و به تماشای تکه

 دوختم.

 

ام را به تن کردم و به سمت در خروجی قدم برداشتم که یک آن پرت شدن هوش و حواس من، که پالتوی خاکستری

ی پاهایم، ای در میانهچالهای مرا در مقابل آینه متوقف کرد، ایجاد سیاهفت، نیروی جاذبهرامری طبیعی به شمار می

 ام را جلب کرد.توجه Gکه به شکل 

 

 ی همان پسرک در مقابل چشمانم، در آینه قرار گرفت.سرم را از خمیدگی باال بردم و باز هم چهره
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بارید که موجب تغییر رنگ دیوارها شده بود. زنگوله را روبه زنگوله به دست بود و اندکی آتش از آن  در فضا می

رویم قرار داد و با تکان دادن آن صدای موج خروشان و تصویری از یک جنگلی بلند قامت در مقابل چشمانم قرار 

 گرفت.

 

 .”Gپسرک صدای نازکی داشت،و چشمانی به حالت "

 

 نزدیک گوش من شد و با صدایی مهیب گفت:

 

دور خواهی شد، دستور صادر شده، و پیام آن بر این مبنی است که بدانی از ارتباط گرفتن با یوئانا از چند قدم -

آسمان  و زمین و تمام ابزاری که تورا به او رساندند قدردانی کنید؛ که نه تنها قدردانی نکردید، بلکه قصد 

ار نداده بود که عشق در دنیای مرآت، به رسانی را هم در ذهن خود پرورش دادید. آیا زنگوله به شما هشدآسیب

 معنای واقعی >>آسیب<< است؟

 

 صدای ناپدید شدن آن در فضا اکو شد، رنگ دیوارها به حالت قبلی خود برگشتند.

 

اند و درحال گریه و کنم همان کودکی هستم که به تازگی عروسکش را از او گرفتهچه رفتاِرهولناکی! احساس می

 ی اصلی ورود است. اما چه چیزی باعث ایجاد این خطر شد؟. قصد من فقط رسیدن به آینهزاری است. اما من..

 

 یا شاید هم نگاِه زودگذِر عاشقانه من به علت زیبایی و محبوبیت یوئانا باعث شده بود.

 

 پذیدم.وای نه... باید مجازات شوم؟ می

 

ای که در ظاهر از را باز کردم و با دیدن نامهپاهایم از حالت چسبندگی خاصی از زمین جدا شدند و در خروجی 

 پست نیامده بود. چشمانم را گرد کردم و نامه را برداشتم،که با خط درشت و خوانایی نوشته بود:

 

 “ Punishmentموقت( /G\فوریه  5;  55:22" )

 

ودند، استرسی باور نکردنی تنظیم کرده بودم. راهی در پیش نداشتم؛ دستانم یخ زده ب 55:22ساعتم را برای  هشداِر 

ام و به دلقک آویزان شده خیره ماندم تا بلکه خواب چشمانم را در لرزش پاهایم مشهود بود. برروی تخت دراز کشیده

 با خود ببرد.

 

 های جهان در آن نقش بسته بودند.ای مبهم اما زیباییولی در آشفتگی چشمانم او را دیدم، چهره

 

خمیده و اصراری بر اکراه داشت، حقیقت دارد که این اندازه از خشونت به علت نگاِه خشن بود، حالت ابروهایش 

 عاشقانه من است؟



 

 

 WWW.98IA3.IR 15 اسم رمان_ نویسنده کاربر انجمن نودهشتیا
 

 

 ی من برخورد کرد.هایی قرمز رنگ از کمین چشمانش به سینهنگاه عمیقی انداخت و موجی از ستاره

 

ن چشمانم را نداشتم، انگشتانم را ام احساس کردم. امکان باز و بسته کردی سینهناگهان، درد فجیعی را در ناحیه

 توانستم پیدا کنم تا کمکی باشد برای باز کردن چشمانم.نمی

 

ای ام و تنم مانند زره سخت شده بود. سرم را بلند کردم ناخودآگاه توانستم ببینم که شکم قهوهاما... من به پشت خوابیده

 دی کرده است.هایی به شکل کمان تقسیم بنگنبدمانندی دارم که رویش رگه

 

 من نسبت به یوئانای خائن... 55:22این است مجازات تلخ 

 

لبخند عمیقی زدم و به اطرافم نگاه کردم؛ لحاف به زحمت باالی شکمم بند شده بود، گویا میل به خزیدن داشت و 

 نمود.پاهایم به طرز رغبت آوری برای تنم نازک می

 

رحمی یک توان این اندازه از بیام، آیا میی تمام عیار شدهیک حشرهخدای من، چه به سرم آمده؟ من تبدیل به 

 ی مرآتی را درک کرد؟ مگر عشق چقدر ممنوعه است...فرشته

 

 تر.من در عالم خواب نیستم، اتاق من درست همان اتاِق گوتنبرک در نقش انسان است البته کمی کوچک

 

بزرگ، به دیوار اتاق نصب شده بود و هر لحظه شاهد تاب خوردن ای در یک قاب قرمز رنگ و با اندازه /G\شکل 

 شدم.آن می

 

ای پایدار نخواهد داشت، امیدوار بودم به پشیمانی زودرس، اما با فکر کردن به اینکه این جهان برای من، آینده

 تصمیم به ادامه دادِن این راِه سخت و منفور شدم.

 

 خانه را مرور کنم.خودم را جا به جا کردم تا بتوانم کِل 

 

خندیدم، من حتی به بیرون رفتن اعتنایی ندارم تا زمانی که بفهمم این ِسحر پایین آمدم و به سرعت پاهایم میاز پله ها

 تا چه زمانی پایدار است.

 

 خورد.کردم واقعاً بدبختم. احساس بدی توی ذهنم تاب میبه در ورودی رسیدم، احساس می

 

توانستم آنجا بمانم و نه جان توانی بمانی. نه میگفت، تو اینجا نمیتم ادامه دهم. او به من میناگهان، دیگر نتوانس

 ادامه دادن.
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 االن محل را توصیف کنم، اهمیتی ندارد.

 

 ای در زیر شکم من ظاهر شد،  جالب است که رنگ آن قرمز بود.نامه

 

 ی جهان برای من تعریف میشد.بلندترین تپهی من مانند ی خانهگشتم، اما آینهبه دنباِل آینه می

 

 های نامشخص، شیارهای عمیق، کف زمین دراز کشیدم. چطور ادامه دهم؟راه کوره

 

 کردم؟ صدای فریاد در گوشم پیچید:نباید شروع می

 

 شاید همان قبلی، و همان بالتکلیفی همیشگی، برای چه آمدی؟-

 

توانم. ساده است؛ دیگر ام. االن توصیفش کنم؟ نه...نمیبمانم توی النهتوانستم دار است! خدای من، میزنگوله

 کاری از دستم ساخته نیست.هیچ

 

 دار آرام کنار من نشست و با نگاهی مضحک گفت:زنگوله

 

 ی بعدی دنیای مرآت.شوی و شاید هم پلههه، نگران این اتفاق هم نباش. بِزودی وارد جنجالی دارای مشروطه می-

 

کند تا فرمان ببرد. مثل یابوی پیری که وسط خیابان از پا کنم که تقال میگویم، بجنب پاشو! بعد حس میتن میبه 

 کند.بیوفتد و دیگر تقال نمی

 

 گویم، راحتش بگذار، آرام بگیر!به سر می

 

ی خواهم شد! هیچ های مکرر دورم، نباید غمش را بخورم چون در نهایت من همان پادشاِه اصلمن از این جر و بحث

 چیز الزم ندارم. نه اینکه جلوتر بروم و نه اینکه سرجایم بمانم.

 

 اش بدهند.ها، به تن، به سر، به شکِم گنبد مانند االِن من، بگذارم خودشان فیصلهباید پشت کنم به این

 

 ، در نقش دو موجود زنده.ام و یک انسانگویا بیش از یک نفریم؛ همه کر، و نه حتی تا ابد گرد هم، من یک حشره

 

 ام را جلب کرد و صدای نازکی از آن پخش خانه شد و گفت:صدای تکان خوردن زنگوله توجه

 

 ارزد.ها برای هدفت میترینات غلت بخوری و لذت ببری، که فجیعبهتر است در خانه-
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بیش از حد ممکن است ارزش داشته دهم که خورد، اما این احتمال را میها در ذهن من تاب میترینی فجیعکلمه

دانم روح توانم به صدای روح خود گوش بدهم، نمیتوانم معنا کنم. در این لحظه میباشد. هنوز خستگی را نمی

 ی مناسبی است یا نه!کلمه

 

 توانم بگویم.اما مسلماً چیزی نیست که متعلق به این دنیا باشد، تا جایی که من در یک نظر می

 

 توانم آه بکشم!گنبدمانند فقط میبا این جسم 

 

 زنم.شنود؛ پس دست به آلودگی صوتی برای مابقی حشرات نمیکسی صدای فریاد من را نمی

 

های متعدد نگاه کردم. ناگهان صدایی مرا از جای تکان داد. او ها در جای خود ثابت ماندم و به خود با پوزخندساعت

 آنجاست؟

 

ها کامال باز شده ریزد. پردهبه طرز عجیبی روشن است. نور ماه از پنجره به داخل مینیمه شب شده بود؛ اما سالن 

 بودند.

 

 ی برانول، خطوط واضحی دارد و نور استخوانی ماه شناور است.رخ تیرهنیم

 

 تواند ببیند!بیند، نمیقید و شرِط فعلی من شود. او مرا نمیبرانول نباید وارد دنیای بازی بی

 

 جعه است. خودش را صاف نگه داشته بود و کنار شومینه به ماه خیره شده بود.و این فا

 

های مواج دارد.باید برانول را به سمت آینه بکشانم! و بتوانم از آن طریق، همان پیراهن آبی مرا پوشیده بود که طرح

 ای بگیرم.ارتباط تازه

 

 رم.توانستم چند قدمی از این رویا به بیرون قدم بگذاکاش می

 

 دارد، از عشق چیزی بگویم. کامالً صادقانه است.گاهی این حِس موقت مرا به اندوه وا می

 

برم که برای من، یک امری طبیعی است که از آنچه باِب میِل من نباشد، او را با رحمی موجودات پی میبه بی

 انگشت اشاره هدف قرار بگیرم.

 

ها رفتم که روی آن عالمت برگشت هک شده های حمل شده را روی زمین پرتاب کرده بود. به سمت آنبرانول نامه

بود که یک آن باعث شد سرم را به عقب برگردانم و ببینم که برانول در مقابل آینه مشغول به شانه کردن موهای 



 

 

 WWW.98IA3.IR 18 اسم رمان_ نویسنده کاربر انجمن نودهشتیا
 

ی که با دیدن آن باعث شد سرجای خود میخکوب سبز رنگ خود است. توی نامه هیچ چیزی ننوشته بود، به جز شکل

 ؛ طناب دار بود!شوم

 

ی اخودم را به شلوار برانول چسباندم و اندک اندک  دستانم را به پیراهن او رساندم، مقابل آینه قرار گرفتم. جاده

ی بود، به از روشنای های سالن با سرعت خوفناکی کنار هم قرار گرفتند و سالنی که پرسفید در آینه قرار گرفت، پرده

 ی محو برانول.ام و چهرهخاموشی خاتمه یافت. من مانده

 

ن را گفتم؟ کی ایبودم؟ اگر صدایی داشتم، چه میتوانستم باشم، که میرفتم؟ اگر میتوانستم بروم، کجا میاگر می

ترین کار همین است. ر، عاقالنهام بگیکن، نادیدهخواهد بگوید. فراموشم گوید منم؟ آری، هرچه میگوید؟ که میمی

 ای است که بعد از آن همه  تنهایی، فهمیدنش آسان است.راهش را خوب بلد است. این چه صمیمیت نامنتظره

 

اش نیستم. آیا مجازات بیشتر از فهمد. من در سر او نیستم! هیچ جای تن فرسودهگوید اما نمیچه چیزی است که می

 تری شامل حال من شود؟ممنوعیت عشق در دنیای مرآت مجازات سخت تواند باشد که بخاطراین می

 

 بینم. تصویری از انعکاس جسم من از شدت نور بر روی جاده ایجاد شده بود.جاده را سفید می

 

 تر میشددختری شمع به دست، نزدیک و نزدیک

 

 توانست مرا از این حجم از آشوب دور کند.تبسم او تنها چیزی بود که می

 

 توانم تکرار کنم که به علت دیدن یوئانا است.س پیروزی در من شکل گرفته و همچنان میح

 

تواند چنان غیرمنتظره و مرموز باشد که حتی من از تفکر ترین مکان در جهان است که میاین سرزمین، ناشناخته

 در مورد آن عاجز هستم.

 

 شوم.به رو به رو خیره می

 

ها چه کسانی هستند که مطابق تصویرهای ذهن من ای در من شکل گرفته. این آدمتهکنم فریادهای آشفاحساس می

 هستند؟

 

تصاویر دیگر ،آیا دیگر هرگز آسمان را نخواهم دید؟ دیگر هرگز آزاد نخواهم بود که بیایم و بروم؟ زیر آفتاب، زیر 

 باران... جواب خیر است. جواب همه چیز خیر است!

 

ها خورم. تا وقتی پژواکهایشان است که حسرتش را میام. همین دست مبالغهنپرسیدهچه خوب که هنوز چیزی 

 .الفظی محض استروند، تحتمی
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 ی سفید بود.ترین صدای جادههایش بلندسازم، صدای قدمچیزی از خودم نمی

 

ی چشمش جمع شد و پوزخندی زد. اینجا دو قهرمان هست که ابدیت بودن این قهرمانی با دیدن ظاهر آشفته من گوشه

ای در دوعالم و پادشاهی به دست ذهن و حواس ساخته میشود. صحنه را میبینم، دست را میبینم، من دیگر حشره

 گوید:خورند و میهایش تکان سختی می. لبگرددخزد و با جهشی باز مینیستم. او آرام از سایه بیرون می

 

ها نیستی که باورت همچنان تر از این حرفلوحقدم اول تو این است که باور داشته باشی که اینجایی! و اما تو ساده-

کننده است که در یک آن پیروز شوی و ببازی! دل آدم که از سنگ نیست که رأی را عمق داشته باشد. خیلی خسته

توانستم به راحتی با اشباح انس بگیرم. من به راحتی نی، حکم اعدام را صادر کنی!  اگر جای تو بودم، میتحریر ک

 توانم این اختیار را برای تو فراهم کنم.نمی

 

هایی که دور تا دور آن شمع چیده شده بود، موجب چکد، آینهکند که از چشمان خود خون میای اشاره میبه زنگوله

 توانم این گستاخی در برابر یک نگاه عاشقانه را ویران کنم؟آتشینی در جاده شده بودند. در چه حد میایجاد فضای 

 

آوری تواند در نهایت، پر از تاریکی وحشتدهم. این یک بازی روشنی است که میاما این بار صبر را ترجیح می

 پیوندد.باشد که به پیروزی می

 

ه فکری نیاز ندارد تا از این سر خیالی خارج شود و ذره ذره محو شود. زنگوله به خواهم بلند شوم و بروم. او بمی

 کرد.های گرم بود که فضا را به آتش تحمیل میکرد. تمامی اطراف آن پر از شمعسمت من حرکت می

 

 ام بگذارند؛ خالی و خاموش...هایشان مرا ترک کنند و خالییکی، آخرین -کاش بروند، یکی

 

گویم ها میزنند. همه این صداها از آنهاست... از آینهکنند که با من، از من حرف مید که نام مرا زمزمه میانآنهایی

 هایی در سرم.جرنگ زنجیره -کنند، مانند جرنگکه هر دام، برای خود مراتی را حمل می

 

، اما گیردبه دست خویش صورت میبخش باشد که بدانی پیروزی تواند لذتای سفید، چقدر میبارد در جادهباران می

 زنم را هنوز پیدا نکردم.دانم؟ دلیل اینکه این همه مطمئن از تفکرم حرف میمن از کجا می

 

هایی پر از های خود را در دست گرفته و با دستبارد. یوئانا شمعاین بار، زنگوله از چشمان خود خون می

 کنم قرار است تا ته دنیا برسد، گفت:احساس می جواهرات و آتش به من اشاره کرد و با صدایی که

 

های ی اصلی وفادار باشی و از نگاهتوانی به آینهگیرد گوتنبرگ! تا چه حد میدر اینجا نهایت تکلیف تو صورت می-

ی آخری که به تو ارسال نحس خود پیشگیری کنی؟ و اگر چیزی نخواهد شد که در ذهن من درحال تردد است، نامه

 شود؛ در همین جاده، روبه روی در ورود به مرآت.ه هم اکنون در دست برانول است به تو محکوم میشده ک
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 دار است.ی او به سرایز شدن خون از چشمان زنگولهام را بیشتر کرد و تنها اشارههای بلند آن، عرق پیشانیخنده

 

 زنگوله به من خیره شد و با صدای تلخی گفت:

 

 چشمانم را بنوش!-

 

های شیطانی او سرتاسر جاده سفید را پر آب دهانم را قورت دادم و نگاهی به یوئانای نامهربان آن لحظه کردم، خنده

 کرده بود.

 

های زندگی من اندکی ترس در وجودم طبیعی است، ولی هرچه گذر کند باز هم یوئانا قرار است به یکی از اسطوره

 تبدیل شود.

 

ای از پشت به کمرم مرا وادار به پرتاب کردن دار نزدیک کردم و ناگهان نیروی دافعهرا به چشمان زنگولهدستانم 

های نحس باز بود، تمامی خون به سمت دهانش پرتاب شد زنگوله به سمت یوئانا کرد. یوئانا که دهان خود  از خنده

 و تمامی حواس او جمع تعادل پاهایش شد.

 

 ی برانول را دیدم که دستی به من کشید و گفت:و صورت متالشی شدهبه پشتم نگاه کردم 

 

 دار را تماشا کنیم؟و حاال واکنش جسِم یوئانا به خون زنگوله-

 

ذهن من به جای قفل کردن، تمامی اتفاقاتی که در ذهن پرسه میزد را مرور کردم. او به من گفته بود که با عملی 

 به مرآت را باز کنم!توانم در ورود کردن دستور او می

 

 آوری همراه شود.های مهلکتوانست با جیغای بود که میترین لحظهلرزش پاهای یوئانا دردناک

 

 ی رخای از زمین و نمایان شدن برانول که به اندازه زیادی کوچک شده بود؛ به عمق فاجعهبا معلق شدنم در فاصله

لتهب و دارای ِسحر از نگاه یوئانا بود و نگاِه یوئانا یعنی از دست دار حاوی خون مداده پی بردم. چشمان زنگوله

 دادن عقل و اندیشه.

 

 ی عشق، همچنان پابرجاست.ی سفیدرنگ هیچ معنایی ندارد و اما پردهمکث کردن در این جاده

 

کند تا نتوانم ی ورود است دور ی سفیدرنگ که درست مقابل آینهخواست به معنای واقعی، مرا از این جادهاو می

 حتی به آن فکر کنم.
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 شکی نیست که این هم شامل مجازات نگاِه دیرینه من است.

 

های روز سه شنبه نبود! اینجا همه بازیاما این بار، دیگر حتی خبری از قدرت معلق بودن یوئانا در بین ابرها و نامه

 چیز صاف و روان است.

 

ام را جلب کرد که درحال تماشای یوئانا درحال ضجه کشیدن بود و انگشتان خود را در های برانول توجهصدای خنده

 داد.فضا تکان می

 

ام نشسته بود، او درحال خندیدن به تنها "امید" زندگی من پاهایم روی جاده میخ شدند؛ عرق سردی روی پیشانی

ن ضربه محکمی وارد کردم که احتمال پاشیده شدن خون در آن است؟ به سمت آن قدم برداشتم و با آرنج به سر آ

 بسیار است.

 

 خندید که قصد نابود ساختن من را داشت.و زاویه ی تلخ نگاه من برای برانول این بود که داشت به خیالی می

 

کند. انگشتانش یآوری مهای حزنصدا می آید، از همانجا، از همانجایی که یوئانا نشسته و از درد ناشی در سر ناله

 همچنان در هوا معلق  بودند.

 

 توانست برای همیشه مرا وادار به تماشای آن کند.چشمان براق و خونین او تنها چیزی بود که می

 

 اما چه باید کرد که قدرت در دست من است؟

 

سازد. ان، شیرین میترین زاویه برای من همان چیزی است که مرا در آن مکو هیچ یوئانایی وجود ندارد و  شیرین

حلقه در چشمانش. وقتی اینجا  خالیست، نه ذره غباری، نه نفسی، تنها نفس صداست. بیهوده نفس  -اشک، حلقه

 آید.کشید و چیزی به وجود نمیمی

 

شود، اگر اینجا در مقابل من است که سوخت که این همه بیهوده حرف زده است. نه اینطور نمیچقدر دلم برایش می

سوزاندم؛ دعایش می کردم. در دهان کند! اگر به وجودم آورده بود، دیگر برایش دل نمیبیهوده معنایی پیدا نمیدیگر 

ی رودخانه جاری بود لعنت کنان، به کی؟ به چی؟ خودم هم نمی دانم! به یک خیالی که در انتها به کرانهمن می

 شود؟می

 

ا ندید؟ این نور امید نیست، یک اصطالح دیگر که شریرانه دلسوزی اینجا چه نقشی دارد؟ مگر حشره شدن مر

 تابد، از آدمیزادان. در نزول و صعود شاید سرانجام آن کارش به جیغ کاستراتویی ختم شود.می

 

چندان حرفی از ته دل نبود. مستقیم یا به کنایه، قبول؛ اما این دلیلی نیست برای امید داشتن که روزی دلی باشد که 

 باری را بهم بریزد. شود و بساط آینهراهی باال
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 تواند نابود ساختنتواند برای من مطرح شود که یوئانا را برگردانم؟ و نتیجه آن میتنها سوالی که در وجود اشک می

 من باشد.

 

 تواند معنای عشق را بفهمد که بتوانم شیرینی دنیای مرآت را با او احساس کنم.درحالی که او حتی نمی

 

های سرد یوئانا، درحال ام، هیچ دردی برای من وجود ندارد. ساعتی دور مچ دستن هنوز در جاده سفید رنگیاما م

کرد! را نمایان می 55:22ام را چندین برابر کرد؛ ساعت مچی بر روی هشدار زنگ خوردن بود که استرس لحظه

 باز هم این ساعِت مجازات...

 

خود بیرون بکشم، درصد مظلومیت آن لحظه آنقدر باال بود که حِس تعلق را به  توانستم یوئانا را از آغوش. من نمی

 خود گرفته بودم.

 

های گرم دور تا دور آن را ای بلند که شمعجاده سفید بود، باد می وزد، وسط جاده یوئانا و من و روبه روی آینه

 گرفته بودند.

 

فرد عالم هستم. حسی مرا وادار کرد که فقط سرم را  ترینساعت درحال زنگ خوردن بود و من این لحظه سردرگم

نستم توابرگردانم و به جسم برانول نگاه کنم. به سمت آن قدم برداشتم، پاهایم را خم کردم و به چشمانی که فقط می

کرد و این به این بگویم مردمکی در آن وجود ندارند، خیره شدم. در چشمان او خط صافی به سمت آینه اشاره می

نا بود که فقط باید به سمت آینه قدم بردارم. انگشتانم را بر روی چشمانم کشیدم و  دستم را مشت کردم، بلند شدم، مع

 ی جهان ایستادم.هایم سرعت بخشیدم و روبه روی بلندترین آینهساعت مچی یوئانا را به دست گرفتم. به قدم

 

کردم و دلیلی برای آن نیافتم. ساعت را رو خودداری می خورد. از دست زدن به آینههای رز به مشامم میبوی گل

 به روی آینه گرفتم که انعکاس نور آن باعث شد طناب داری از باال به سمت پایین سقوط کند.

 

 توانست یوئانا را از روی زمین بلند کند.معلق بود، و رنگ آن قرمز! تپش قلبم تنها صدایی بود در این جاده که می

 

شود. حال که قدرت در دست من است و یوئانا از کردم در آینه فقط با پایین آوردن طناب دار باز مییاما احساس م

 کنم.کنم و آینه لعنتی را باز میهیچ ِسحری برخوردار نیست همه چیز را کنار هم مرتب می

 

نا در جاده سفید، خط روبه رویش قرار گرفتم. آینه، انعکاس نور ساعت مچی، سقوط طناب دار، زندانی شدن یوئا

 مستقیمی که در چشمان برانول بود.

 

گردنم را کج کردم. طناب به در وصل شده و نیازمند جسم سنگینی است که بتواند آن را باز کند. خط مستقیم، آویزان 

 شدِن من، حلق آویز کردن جسمی... برانول یا یوئانا؟
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م تا بتوانم در جهان ابدیت خودم را باز کنم تا ِسحری بتابد به تنها طناب را پایین کشیدم و گردنم را در طناب قرار داد

 امیِد زندگی من!

 

کاس کرد، انعدهم. فشار سنگینی به گردنم وارد شد، یوئانا چشمانش را باز نمییوئانا... تنها او... فقط او را نجات می

یشتر و بیشتر میشد که دست به گردن بودم و دار... فشار بآلود چشمان زنگولهنور یعنی رهاسازی آن از ِسحر خون

 خطاب به یوئانا فریاد زدم:

 

 ای؟ که دوست داشتنتی کدام خاکی؟ کیستی که اینگونهی جهانی؟ جاذبهتو نقشه کدام سرزمینی؟ هویت کدام جامعه-

 رهایی ندارد...

 

 تکان خوردن او تنها چیزی بود که باعث شد چشمانم را ببندم...

 

 

 

 دانای کل

 

دهد. پاشیده شدن خون یکی از چشمانش، یوئانا را از روی زمین طناب دار گردن گوتنبرک را رو به باال سوق می

بلند کرد. زنگوله را به شکل افقی به سمت آینه پرتاب کرد که باعث شد طناب آویخته شده گوتنبرگ را پخش زمین 

 کند.

 

 آمد.رساند دیگر هیچ قدرتی برای یوئانا به وجود نمی های یوئانا نمیدر واقع گوتنبرک اگر خونی را به لب

 

ای کج شده به او خیره شد. زانوهایش را خم کرد، دست او را به آغوش به سمت گوتنبرک قدم برداشت، با چهره

 کشید و به گردن و چشم کبود شده گوتنبرک خیره شد.

 

نه نابود میشد، چشمان او پر از اشک شده بود. با رساند قطعا دنیای پشت این آیاگر این پسرک خونی را به او نمی

 کرد.کشید و بوی پیراهن او را استشمام میدستان سرد خویش کماکان بر روی دستان گوتنبرک دست می

 

حاال یک چشم برای او مانده بود، کوه تنفر شده بود و یوئانایی که مدیون او بود! یک چشم خود را باز کرده بود و به 

 با نفرت ظاهری خیره شده بود. صورت یوئانا

 

 

 

 گوتنبرک
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توانستم انجام دهم، ی سفید رنگ میی یک جادهحرکت دادن چشم چپم دشوارترین کار ممکن بود که در پس زمینه

 یوئانا! حال او چطور است؟

 

کند، اما این بار تواند رو هایی میدانست که با یک نگاه چه قدرتدر نهایت جان خود را فدای او خواهم کرد! او می

تواند یک پیروزی را حکم زدم! متظاهر بودن من این بار تنها کاری است که می"بخشش" را در نگاه او حدس می

! در کندکند. با نگاهی معصوم به چشم چپ من خیره شده بود. باید تمرین کنم، اما در این جاده تمرین معنا پیدا نمی

میان او عبور خواهم کرد؛ حتی از آن چیزی که برای آن تا این لحظه قدم  گذرم و راحت ازظاهر از همه چیز می

 گذرم!برداشته بودم، می

 

 هایم را تند کردم که صدای نازکی در جاده پیچید:از روی زمین بلند شدم و سرعت قدم

 

 خواهی تا مرا ببخشی؟گوتنبرک من، لب تر کن که چه می -

 

آورترین رویداد دنیای مرآت، در همین لحظه ثبت ای در کار نبود. چون حزنطعمهمهربان شده بود، شکی ندارم که 

 شود.می

 

ی خود یکی از چشمانم را برای زنده ماندن به حرف یوئانا رجوع کردم؛ سر جای خود میخکوب شدم. من با خواسته

 او از دست دادم.

 

دادم و در ذهن خود موسیقی پست راک پخش  دست به چشم، روبه روی او ایستادم. موهای خود را در باد تکان

 بارید گفتم:کردم. به سمت آینه اشاره کردم، با صدایی که نفرت و حقارت از او می

 

 سند دنیای مرآت را گوتنبرک کن!-

 

تواند بعد از چند ثانیه باعث پوزخند زدن من شود و تمامی درد لرزش پاهای یوئانا چشمگیرترین واکنشی بود که می

 ن رفتن یکی از چشمانم را فراموش کنم.از بی

 

توانستم انجام دهم تا بتوانم برای ابد یوئانا را داشته باشم. در نهایت او متظاهر خوبی هستم و به جز این کاری نمی

 کند که قرار است زیردست من بردگی کند!فکر می

 

 گویا یوئانا آنقدر در این کار تعلل کرد که یک  آن پرسیدم:

 

 سخ تو در مقابل این لطف چه خواهد بود؟خب! پا-
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 تر شدم و به چشم خود اشاره کردم و گفتم:پوخند عمیقی زدم و یک قدم به او نزدیک

 

 ام.من چشمم را به تو داده-

 

ای رنگش را در دست گرفت و به پاهای خود جهت جدا ای آرام کرد و چشمان خود را ریز کرد و لباس نقرهخنده

 عت بخشید.شدن از زمین سر

 

 ترین لحظه را برای من رقم زد.رو به روی ِآینه قرار گرفت و با شکوه

 

در باز شد، دنیایی پر از درختان الماسی رنگ، دیوارهایی پر از تصویرهای دخترکی که اکنون در کنار دستان من 

ند که بر روی سرم هایی که درحال آوردِن تاجی هستکردند. صدای پرندهدرحال قدم زدن است، خودنمایی می

 ی سفیدرنگی، مرا گوتنبرک خود خطاب کرد!خواهد که درجادهبگذارند، دخترک... دل من همان دخترکی را می

 

 ترسد.اما او حاال از من ترس دارد... چه زیبا! یوئانا از من می

 

 کشید.های متعدد توقف کردم. آرام نفس میای در میان آن همه عظمت از جنگللحظه

 

اش بردم و آرام زیرلب بخاطر بخشش من، دختری معصوم وسر به زیر شده. به او نگاه کردم، دستی به زیر چانه

 صدای من بین هرج و مرج آبشارها گم شد.

 

 یوئانا!-

 

 ای کوتاه زمزمه کرد:کردم اما با خندهسکوت بود، پایان رویا بود. شرمساری را در وجود یوئانا حس می

 

 گوتنبرک!-

 

ردم. کند عمیقی زدم و دست او را محکم گرفتم که با سرعت بخشیدن به پاهای خودم، دویدن یوئانا را احساس میلبخ

 پیچید.هایش در فضای ابدی میهمچنان خنده

 

های جنگل بود. بر روی قصر قرار گرفتم که دیدم بر روی سرم تاجی قرار گرفته بود که شکی ندارم کار پرنده

ت سر خودش نگه داشته بود. تاج را از روی سرم برداشتم و آرام در دستان او جای دادم. تاج های خود را پشدست

 های کوچک خود گرفت و به سمت من اشاره کرد:را در دست

 

 ها به نام گوتنبرک ذکر شده.اکنون تو پادشاه این دنیای مرآت هستی و سطح اقیانوس و جنگل-
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های جنگل نهادم، و دویدن یوئانا در جلوی وی آن پرنده نبود! خودم را در گاملبخند محوی زدم...پرواز هم دیگر آرز

ها دنیایی دارم در تواند در تاریخ دنیای مرآت ما رقم بخورد؛ میان خزیدنترین اتفاقیست که میچشم خود شیرین

 دستان یوئانای زیبا.

 

 

 

 یوئانا

 

چه آید، آنپایانی، تصویرهای آخر، پایان رویا، پایان آنچه می هایپایان! کاهلی کودکانه در برگهای پایانی بیسوال

های گذرد، آنچه بود، پایان دروغ. آیا باالخره این همان چیز ممکن است؟ خاموشی این هیچِ سیاه و سایهمی

ناممکنش؟! این صدا که سکوت است، همش همان رویاست، همان سکوت است، صدا و من، صدا و او، او و من، و 

ایم، به ایم. ما که هرگز نبودهنچه مال ماست. مال ما که رویاییم و سکوت، اما به پایان رسیده، به پایان رسیدههمه آ

زودی هیچ نخواهد بود آنچه که هرگز هیچ نبوده. تصویرهای پایانی، از آِن کیست این شرم، در هریک میلیونیم گنگ 

 رود.وتر میناپذیر پشیمانی که با هرگزش فرکرانگیهر هجا و بی

 

بود؛ اینجا که نه روزی هست، نه جایی هست، وجودی های بلند جنگل میاگر روزی از اول اینجا، در همین پستی

 بود!زاده، صدایی ناممکن و طلیعه روشنایی، باز همه چیز ساکت و خالی و تیره میناشدنی

 

گوید و صدا نجوا باشد. همه چیز گفته باشد و صدا میای نزدیک، که همه چیز به پایان رسیده مثل حاال، مثل آینده

 کند.می

 

 

 

 

 

 _پایان

 

 سه شنبه 10:11،  0011/5/52

 

خب... ومرآِت سحر هم به پایان رسید با پایانی زیبا و نه تلخ و خوش! از تمامی کسانی که تمامی مدت حمایت کردند 

الهاِم عزیزم که به طرز قشنگی تونست با من و معاشرت کردن راجع به این تخیِل ذهنی، متشکرم به خصوص 

همراهی کنه و مدام پابه پای من بیاد جلو و مابقی اشخاصی که نقد کردند و نظراتشون و گفتند خیلی 

 متشکرم...حمایت کنید. جلد دوم داشته باشه جذاب ترین میشه!
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