
کتــاب حاضــر مجموعه ای اســت از شــعرها و داســتان های 
گیمــن در طــول ســالیان بــرای مجموعه هــا  کــه نیــل  کوتــاه 
داســتان ها  ایــن  از  هریــک  نوشــته.  مختلــف  نشــریات  و 
که ما را با ادبیات  گیمن  دریچه ای اســت به دنیای غریب و شــگفت انگیز 
و اســطوره ها همراه می کند و تســلط حیرت انگیز او را در این حوزه ها بیش 

از پیش به نمایش می گذارد. 
کتــاب می گویــد: »هریک از داســتان های  گیمــن در بــاره ی ایــن  خــود 
کتــاب یــا دربــاره ی چیــزی اســت یــا بازتابــی از آن، و ماننــد رگــه ای از  ایــن 
کدام پیامی اســت از   منســجم نیســت. هر 

ً
که الزاما دود موجودیتی دارد 

که ابرهای روان می سازند: دود و آینه ها.« شکالی 
َ
سرزمین آینه ها، و ا

]سخن ناشر[ 





سال 196۵ نوزده ساله بودم. شلوار لوله تفنگی به پا داشتم 
که   تا شــانه هایم می رسید. آن وقت ها هر بار 

ً
و موهام تقریبا

گــروه بیتلز۲ پخش  رادیو را روشــن می کــردی آهنگ کمک1! 
می شــد. خیلی دلم می خواســت جای جان لنون3  بودم، همه ی دخترها 
بعــد از مــن ترانه هایــم را بــا فریــاد می خواندند و من همیشــه بــا طنز تلخی 
کــه مخفی  آمــاده ی پاســخگویی  بــودم. همــان ســال، بــا چنــد شــیلینگی 
کــرده بــودم، از یــک مغازه ی توتون فروشــی در خیابان کینگــز۴، برای اولین 
کردم و به  بــار مجلــه ی پنت هاوس۵ را خریــدم. مجله را زیر لباســم پنهان 
گاهی اوقات نگاهی به آن می انداختم تا مطمئن شــوم  طرف خانه رفتم. 

در جست و جوی آن دختر

ترجمه ی مهدیه منتظری

2. Beetles
4. King’s Road

1. Help
3. John Lennon
5. Penthouse
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گوشــه هایش لباســم را سوراخ نکرده باشد. مادرم آن مجله را خیلی وقت 
پیش دور انداخت، اما یادش همیشه با من باقی است. آن مجله همه چیز 
کوتاه  کردن و داستان های  داشــت: از نامه های رسمی درباره ی سانســور 
گرفتــه تا مصاحبه ای بــا یکی از رمان نویس هــای آمریکایی  اچ یــی بیتــس1 
کت وشلوار های پشمی  که اسمش را تا آن موقع نشنیده بودم و مد شدن 
که همه ی آن ها را می شــد در خیابان  کراوات های طرح دار  گران قیمــت و 
که البته  کارنبــای۲ خریــد. امــا بهتــر از همه ی این ها، عکــس دخترها بــود، 

زیباترین آن ها شارلوت بود.
شارلوت هم نوزده ساله بود.

که به طرز  همــه ی دخترهــا توی آن مجله شــبیه هــم بودند. بدن هایــی 
اغراق آمیزی جراحی پالستیک شده بود و حتی یک مو هم نداشت )که آدم 
کند(؛ با لبخندی سرخوش و  می توانست حتی بوی رنگ ولعابشان را حس 
که به لنز دوربین خیره شده بودند. رژ لب های  چشمانی با مژه های ُپرپشت 
بــراق، دندان هــای ســفید و بیکینی هــای رنگ روشــن. هرگز به ژســت های 
کردن قســمت هایی از بدنشــان داشــتند  که ســعی در پنهان  خــاص آن هــا 

کجای آن عکس ها نگاه می کنم. توجه نمی کردم. اصاًل نمی دانستم به 
بعد مجله را ورق زدم و شارلوت را دیدم. او با بقیه فرق می کرد. لباس 
که مانند عطری خوش بو آدم را مســت می کرد. خیلی  نازکی پوشــیده بود 

لوند بود.
کنار عکس ها را با ســردرگمی خواندم. »ورود شــالوت ریو3  جمله های 
که با مجلــه  َفب۴  نوزده ســاله... یــک تــک رِو ســرکش و شــاعری خســته، 

2. Carnaby Street
4. FAB

1. H E Bates
3. Charlotte Reave
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کــه جمله ها را با دقت نــگاه می کردم در  همــکاری می کنــد...« همان طور 
ذهنم نقش می بســت. حدس می زدم او در آپارتماِن عکاسی در چلسی1 

که خیلی می خواهمش.  گرفته. می دانستم  آن ژست ها را 
هم سن وسال من بود، این یعنی سرنوشت.

شارلوت.
شارلوت نوزده ساله.

بعد از آن ماجرا به امید این که او را دوباره ببینم تمام شماره های مجله 
 پنــت هــاوس را می خریــدم. امــا شــارلوت نبــود. در هیچ کــدام از مجله ها

نبود. 
که با مجله های پنت  کفشی را  شش ماه بعد مادرم از زیر تخت جعبه 
کــرد. اول نگاهی به آن هــا انداخت و بعد تمام  هــاوس پرکــرده بودم پیدا 
کرد. فردای آن  مجله ها را بیرون ریخت، آخرســر هم من را از خانه بیرون 
کردم و یک  گرفتن مشــکالت دیگر، شــغلی پیدا  روز بدون فکر و یا در نظر 

کردم.  کورت۲ اجاره  اتاق هم در ایرز 
کار  اولین شــغل من در مغازه ی الکتریکی در خیابان ادشوِار3 بود. تنها 
که خدا را شــکر مــردم آن قدر پول  کــه از دســتم برمی آمــد تعویض پریز بود 
گفت  داشــتند تا از یک برقکار بخواهند برایشــان انجام دهد. رییسم بهم 

کارها را یاد بگیرم. کار می توانم همه ی  در حین 
ســه هفتــه بیشــتر آن جــا دوام نیــاوردم. شــغل هیجان انگیــزی بــود. 
که شــهرتش را با بازی  تعویض پریز اتاق خواب ســتاره ی انگلیســی ســینما 
در نقــِش پســری هوســباز به دســت آورده بود. وقتی به اتاقــش  رفتم با دو 

2. Earl’s Court1. Chelsea
3. Edgware Road
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کردم و  نفر دیگر روی تخت خوابیده بود. پریزها را به نحو احسن تعویض 
بدون این که نیم نگاهی به آن ها بیندازم، برگشتم.

کار اخــراج شــدم. آن هــم به خاطر این کــه وقتی در  ســه هفتــه بعــد، از 
خانه یکی از اعیان های انگلیســی در منطقه ی َهمپستد1 رفته بودم تا پریز 
که چند ســالی  کنم، به غیر از دختر خدمتکار مومشــکی  اتاقشــان را عوض 
از مــن بزرگ تــر بود، هیچ کــس در خانه نبود. روی زانو نشســتم تا پریز را باز 
کند. ســرم را  ک  گردوغبار باالی دِر اتاق را پا کنــم، او روی صندلــی رفت تا 
بــاال آوردم، دامن پوشــیده بود با جوراِب ســاق بلند. فقــط همان جوراب 

کنترلم را از دست بدهم. باعث شد تا 
این جــور آدم هــا را هرگــز در زندگــی دوبــاره نخواهــی دید. انــگار همان 

سرنوشت انقراض دایناسورها بر سر آن ها می آید.
که خوب می دانســت من  بعد از آن ماجرا اخراج شــدم. حتی رییســم 
که سه ساعت برای تعویض یک  تازه واردی بیش نیستم، اصاًل قانع نشد 
که  کردم. من هم به هیچ عنوان حاضر نبوم به او بگویم  پریز وقت صرف 
فقط دو ســاعت تمام زیر میز ناهارخوری قایم شــده بودم تا خانم و آقای 

که یکهو به خانه آمده بودند، بروند. خانه 
کردم:  کوتاه مــدت عوض  بعــد از آن به صــورت متوالی چندین شــغِل 
اول نقــاش ســاختمان و ســپس حروفچیــن، تــا این کــه شــرکت تبلیغاتــی 
کامپتــون۲ قرار  لــد 

ُ
کــه بــاالی یــک ســاندویچ فروشــی در خیابان ا کوچکــی 

کرد. داشت، نظرم را جلب 
همچنــان بــه خریدن مجلــه ی پنت هــاوس ادامــه دادم. همه مدل ها 

2. Old Compton Street1. Hampstead
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مانند سیاهی لشــکرهای فیلِم انتقام جویان1 بودند. البته در زندگی واقعی 
هــم سیاهی لشــکر بودنــد. نوشــته هایی دربــاره ی وودی الــن۲ و جزیــره ی 

سافو3، بتمن و ویتنام۴، مد و تخیل.
کرد و دختر ها موهایشــان را به هم  کت  وشــلوارها یقــه ی مخملی پیــدا 
می ریختنــد. فتیــش۵ مد بود. در لندن غوغایی بود، جلد مجالت پر زرق  
گر توی آب نوشــیدنی مــواد مخدر نبود ما جــوری رفتار  و بــرق شــده بود. ا

که انگار هست. می کردیم 
که  کــه دوبــاره شــارلوت را دیــدم، خیلــی وقــت بــود  ســال 1969 بــود 
قیــدش را زده بــودم. فکر می کردم چهره اش از خاطرم رفته. تا این که یک 
روز رییــس شــرکتم مجلــه ی پنت هاوســی را روی میزم انداخــت، به خاطر 
کرده بودیم خیلی خوشحال بود. آن زمان  که در آن چاپ  تبلیغ سیگاری 
بیست و سه ســاله بودم و داشــتم پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی 
که انگار می دانستم  می کردم، دپارتمان هنری را طوری مدیریت می کردم 
 موفــق 

ً
گاهــی هــم واقعــا کــدام ســو رفــت، البتــه  بــرای پیشــرفت بایــد بــه 

می شدم.
کاًل از خاطرم رفته بود، تنها شــارلوت در خاطرم مانده  موضــوع مجلــه 
بود. و شارلوت را خوب به خاطر داشتم. موهای باِز وحشی خرمایی رنگ، 
که انگار تمام اسرار جهان را می داند. اما اسمش  گیرا و لبخندی  چشمانی 
گوشه ی  شارلوت نبود حاال مالنی6 نام داشت، یا چیزی شبیه به آن. متن 

که نوزده سال دارد. گفته بود  عکس 

2. Woody Allen
4. Batman and Vietnam
6. Melanie

1. The Avengers’
3. Sappho’s island
5. Fetish




