تاريكخانه
مردي كه شبانه سر راه خونسار سوار اتومبيل ما شد ،خودش را باا دتاد در لااي وي بااران
سورمه اي ليچيده و كاله يبه بلناد خاود را تاا روي ليياان لااشيد كيايده باود .مثال اناد كاه
م خواسد از جرنان دنياي خارج و تماس با اشااا

مفواوو و جادا بماناد .بسا هاي زنار

بغل داشد كه در اتومبيل دس ش را حانل آن گرف ه بود .نيم ساات

كاه در اتومبيال باا ام

بودنم .او به يچ وجه در صافبد شاوفر و ساانر مساافرند شاركد ن ارد .ازناد رو تايرير
ساد و دشواري از خود گذاش ه باود .ار دفهاه كاه غاراو اتومبيال و ناا روشاناش خاار و
داخل اتومبيل ما را روشد م كرد ،مد دزدك نگا

به صورتش م اناداخ م :صاور

ساويد

رنگ لرنده ،بين كوغك تلم داشد و للك اي غيمش به حايد خسا ه لااشيد آماده باود.
شيار گودي دو طرف يب او دنده م شد كه تو

اراده و تصاميم او را ما رساانيد ،مثال اناد

كه سر او از سنگ تراشيده شده بود .فقط گا

تك زبان را روي ياب اانش ما مايياد و در

ف ر فرو م رفد.
اتومبيل ما در خونسار جلو گاراژ «مدن » نگه داشد .اگر غه ترار بود كاه تمااش شاب را
حركد ب نيم ،وي شوفر و مة مساافرند ليااده شادند .ماد نگاا

باه در و دناوار گااراژ و

تهوه خانه انداخ م كه غندان مهمان نواز به نظرش نيامد .بهاد نددناك اتومبيال رفا م و باراي
اتماش حجد به شوفر گو م « :از ترار مهلوش باند اميب را اند جا اطراق ب نيم؟
«_ بله ،راه بده .اميبو ميمونيم ،فردا كلة سفر حركد م كنيم».
نك مرتبه دندش شاص كه لاي و باران به خود ليچيده بود به طرفم آمد و با صداي
آراش و خوهاي گود _«:اند جا جاي مناسب نداره ،اگه آشنا نا مفل براي خودتون در نظر
نگرف يد ،مم نه بياند مندل مد».

«_ خيل م ي رش ! اما نمياواش اسباب زحمد بيم».
«_ مد از تهارف بدش ميياد .مد نه شمارو م شناسم و نه م خوا م بيناسم و نه
م خواش من

سرتون بگذارش .غون از وت

كه اطات به سليقة خودش ساخ هاش ،اطاق سابقم

ب مصرف اف اده .فقط گمون م كنم از تهوه خونه راحد تر باشه».
يفد سادة ب رو در بانس

و تهارف و ت لف او در مد ارر كرد و فهميادش كاه باا ناك

نور آدش مهموي سر و كار ندارش .گو م _« :خيلا خاوب  ،حامارش  ».و بادون تردناد دنباايش
اف ادش ،او نك غراو برق دس

از جيبش در آورد و روشد كارد .ناك سا ون روشاناش تناد

زننده جلوي لاي ما اف اد ،از غند كوغه لسد و بلند ،از ميان دنوار ااي گلا رد شادنم .ماه
جا ساكد و آراش بود .نك جور آرامش و كرخ
و نسيم خن

در آدش نووذ م كرد  - .صاداي آب ما آماد

كه از روي درخ ان م گذشد به صور

دور سوسو م زد .مدت گذشد ،در سا و

ما م خورد .غاراو دو ساه تاا خاناه از

حركاد ما كاردنم .ماد باراي اناد كاه رفيا

ناشناسم را به صفبد بياورش گو م «:اند جا باند شهر تينگ باشه!»
او مثل اند كه از صداي مد وحيد كرد .بهد از كم تيمل خيل آ س ه گود_«:
مييون شهراش كه مد تو انرون دندش ،خونسارو لسندندش .نه از اند جهد كه كيد زار،
درخد اي ميوه و آب زناد داره ،اما بيي ر براي اند كه نوز حايد و آتمسور تدنم
خودشو نگه داش ه  .براي اند كه نوز مييون اند كوغه لس كوغه ا ،ميون جرز اند خونه
اي گل و درخ د اي بلند ساك ش واي ساب مونده و مييه اونو بو كرد و حايد مهمون
نواز خودمون خودشو از دسد نداده .اند جا بيي ر دور اف اده و لرته ،ميد ومهي و بيي ر
شاترونه م كنه ،روزنومه ،اتومبيل ،واليما و راه آ د از بال اي اند ترنه _ .ماصوصا
اتومبيل كه با بوق و گر

و خاك ،روحيه شاگرد شوفر رو تا دورترند ده كوره ا م بره

 _.اف ار تازه بدورون رسيده ،سليقه اي كج و يوچ و تقليد احمقونه رو تو ر سوالخ
ميچپونه!»

رو به لنجرة خانه ا م انداخد و م گود «:ببينيد ،لنجره

روشناش غراو برق دس

اي منبد كاري ،خونه اي مجدا داره .آدش بوي زمينو حس م كنه ،بوي نونجه درو شده،
بوي كثافد زندگ رو حس م كنه ،صداي زنجره و لرنده اي كوغيك ،مردش تدنم ساده
و موذي ،ميه اننا نه دنياي گميدنه تدنم رو بياد م ناره و آدمو از تال و تيل دنياي تازه
بدورون رسيده ا دور م كنه!»
بهد مثل اند كه نك مرتبه مل ود شد مرا دتو

كرده لرسيد:

«_ شاش خوردند؟»
«_ بله ،تو گلپانگون شاش خوردنم».
از كنار غند نهر آب گذش يم و باالخره نددنك كوه ،در باغ را باز كرد و ر دو
داخل شدنم .جلو تمار

تازه سازي رسيدنم .وارد اطاق كوغ

سوري ،نك ميد و دو صندي راح

داشد .غراو نو

شدنم كه نك تا اواب

را روشد كرد و به اطاق دنگر رفد.

بهد از غند دتيقه با ليژاماي ليد گل  ،رنگ گوشد تد وارد شد و غراو دنگري آورد
روشد كرد .بهد بس ه اي را كه مراه داشد باز كرد .و نك آباژور سرخ ماروط درآورد
و روي غراو گذاشد .لس از اندك

تيمل ،مثل اند كه در كاري دو دل بود گود_«:

ميورمانيد برنم اطاق شاص خودش؟»
غراو آباژوردار را برداشد ،از داالن تنگ و تارن

كه طاق مرب داشد و به ش ل

اس وانه درسد شده بود _ طاق و دنوارش به رنگ اخرا و كف آن از گليم سرخ لوشيده
شده بود ،رد شدنم .در دنگري را باز كرد ،وارد مفوطه أي شدنم كه مانند اطاق بيض
ش ل بود و ظا را به خار

يچ گونه منوذ نداشد مگر به وسيلة دري كه بداالن باز

م شد .بدون زاونه و بدون خطوط ندس ساخ ه شده و تماش بدنه و سقف و كف آن از
مامل تناب بود .از تطر سنگين كه در وا لراكنده بود نوسم لس رفد .او غراو سرخ را

روي ميد گذاشد و خودش روي تا اواب كه در ميان اطاق بود نيسد و به مد اشاره
كرد ،كنار ميد روي صندي نيس م .روي ميد نك گيالس و نك تنگ دوو گذاش ه بودند.
از

مد با تهجب به در و دنوار نگاه م كردش و ليش خودش تصور كردش .ب شك بداش ن

اند ناخوش اي دنوانه اف اده اش كه اند اطاق ش نجة اوسد و رنگ خون درسد كرده
براي اند كه جنانا

او كيف نيود و يچ منوذ م به خار نداشد كه به داد انسان

برسند! من ظر بودش ناگهان غمات بسرش باورد نا در بس ه بيود و اند شاص با كارد نا
تبر به مد حمله ب ند .وي او با مان آ نگ مالنم لرسيد «_ اطاق مد بنظر شما غطور
م ناد؟ »
«اطاق؟ بباييد ،مد حس م كنم كه توي نك كيسه الس ي
او ب

نيس هانم» .

آن كه به حرف مد ات ناش ب ند دوباره گود _«:غذاي مد شيره ،شماش

م خورند؟»
«_ م ي رش مد شاش خوردش» .
«_ نك گيالس شير بد نيس».
تنگ و گيالس را جلو مد گذاشد .گرغه ميل نداش م وي

خوا

ناوا

نك

گيالس شير رنا م و خوردش .بهد خودش بات شير را در گيالس م رناد ،خيل آ س ه
م م يد و زبان را روي يب انش م گردانيد _ يب اي او برق م زد ،للك اي غيمش
به طرز دردناك لاشيد آمده ،مثل اند كه خاطرات را جس جو م كرد .صور

رنگ لرندة

جوان ،بين كوتاه صاف ،يب اي گوش ايود او جلو روشناش سرخ ،حايد شهو

انگيد به

خود گرف ه بود .لييان بلندي داشد كه نك رگ كبود برجس ه رونش دنده م شد.
مو اي خرماش او روي دوشش رنا ه بود .مثل اند كه با خودش به خوا د حرف بدند
گود _«:مد يچ وتد در كيوهاي دنگرون شرنك نبوده اش ،مييه نه احساس ساد نا نه
احساس بدبا

جلو منو گرف ه _.درد زندگ  ،اش ال زندگ  .اما از ميه اند اش اال

مهم ر جوال رف د با آدش اسد ،شر جامهيه گندنده ،شر خوراك و لوشاك ،ميه اننا داشمد

از بيدار شدن وجود حقيق ما جلوگيري م كنه .نه وتد بود داخل اونا شدش ،خواسم تقليد
سانرند رو در بيارش ،دندش خودمو مساره كردهاش .رغ رو كه يذ

تصور م كند مه

رو ام فان كردش ،دندش كيوهاي دنگرون بدرد مد نم خوره _ .حس م كردش كه مييه و
در ر جا خارج

س م ،يچ رابطه ش با سانر مردش نداش م .مد نمي ونسم خودمو به

فراخور زندگ سانرند در بيارش .مييه با خودش م گو م :روزي از جامهه فرار خوا م
كرد و در نه د ده نا جاي دور مندوي خوا م شد .اما نم خواس م اندوا رو وسيله شهر
و نا نوندون

خودش ب نم .مد نم خواسم خودمو مف وش اف ار كس ب نم نا مقلد كس

بيم .با الخره تصميم گرف م كه اطات مطاب ميلم بسازش ،مفل كه توي خودش باشم ،نه
جاش كه اف ارش لراكنده نيه.
«مد اصال تنبل آفرنده شدش _ .كار و كوشش مال مردش تو خاييس ،به اند وسيله
م خوان غايه ن كه تو خودشونه لر ب ند ،مال اشاا

گدا گينس كه از زنر ب ه بيرون

آمدن .اما لدران مد كه تو خاي بودن! زناد كار كردنو و زناد زحمد كييدنو ،ف ر كردنو،
دندنو به دتان تنبل گذروندن _ .اند غايه تو اونا لر شده بود و ميه ارث تنبلييونو بمد
دادن _ .مد اف ااري به اجدادش نم كنم ،تالوه بر اند كه توي اند ممل د طبقا

مثه

جا اي دنگه وجود ند اره و ركدوش از دويه ا و سلطنه ا رو درسد بي اف دو سه ليد
ليش اونا دزد ،نا گردنه گير ،نا ديقك درباري و ناصراف بوده ،وانگه

اگه زناد لال

اجدادش بييم باالخره جد ر كس به گرنل و شمپانده م رسه .اما غيدي كه س ،مد براي
كار آفرنده نيده بودش .اشاا

تازه بدورون رسيدة م جدد فقط م توند بقول خودشون

توي اند مفيط ترض انداش ب ند ،جامهه ن كه مطاب سليقه و حر

و شهو

خودشون

درس كردن و در كوغ رند وظانف زندگ باند توانيد جبري و تهبد اونا رو مثه كپسول
تور

داد! اند اسارت كه اسميو كار گذاش د و ر كس ح زندگ خودشو باند از اونا

گداش ب نه! توي اند مفيط فقط نك دس ه دزد ،احم ب شرش و ناخوش ،ح زندگ
دارند و اگه كس دزد و لسد و م مل نباشه م گد« :تابل زندگ نيس!» درد اش كه مد

داش م ،بار مورور كه زنرش خميده شده بودش ،اونا نم توند بوهمد! خس گ لدرانم در
مد بات مونده بود و نس ايژي اند گذش ه رو در خود حس م كردش
«م خواسم مثه جونوراي زمس ون تو سوالخ فرو برش ،تو تارن

خودش غوطه ور

بيم و در خودش تواش بياش .غون مون طوري كه تو تارن اونه ت س روي شييه ظا ر
م شه ،اون غيد اشي ه در انسون يطيف و ماويس در ارر دوندگ زندگ و جار و جنجال و
روشناش خوه م شه و م ميره ،فقط توي تارن
تارن

و س وته كه به انسون جلوه م كنه _ .اند

توي خودش بود ،ب جهد سه داش م كه اونو مرتوع ب نم ،افسوس كه دارش اننه

كه غرا مدت ب خود از دنگرون ليروي كردش .حاال ل بردش كه لرارزشترند تسمد مد
مي د تارن

 ،ميد س و

بوده .اند تارن

برگيد به طرف خودمون ،وخ

در نهاد ر جنبندهاي سد ،فقط در اندوا و

كه از دنياي ظا ري كنارهگيري م كنيم بما ظا ر م شه.

_ اما مه مردش سه دارن از اند تارن

و اندوا فرار ب ند ،گوش خودشونو در مقابل

صداي مرگ بگيرن ،شاصي د خودشونو مييون داد و جنجال و يا وي زندگ مفو و نابود
ب ند! كه بقول صوفيها « :نور حقيقد در مد تجل ب نه» برت س ان ظار فرود ا رنمد رو
دارش ،م خواش مونطوري كه سم در خودش بيدار بيم .مد از جمال
منورايو ر ا غندشم مييه و نم خواش براي اح ياجا
دزد ا و تاغاتها و موجودا

براق و تو خاي

كثيف اند زندگ كه مطاب آرزوي

زرلرسد احم درسد شده و اداره شده ،شاصيد خودمو از

دسد بدش.
«فقط تو اند اطاته كه م تونم در خودش زندگ ب نم و توانم به در نره .اند تارن
و روشناش سرخ براش الزمه ،نم تونم تو اطات بنيينم كه ليد س رش لنجره داش ه باشه،
مثه اننه كه اف ارش لراكنده م شه ،از روشناش
يوس و مهموي م شه .ترس و تارن
شب تو تارن

م خوشم نم ناد _ .جلو آف اب مه غيد

منيي زنباشيس :نه گربه روز جلو نور مهموييس ،اما

غيماش م درخيه و مو اش برق ميدنه و حركاتش مرموز م شه _ نه

ب ه گل كه روز رنجور و تار تن بو

گرف س ،شب مثل اننه كه اسراري در اطرافش مو

ميدنه و مهن

باصو

م كنه_ در تارن

باودش م گيره .روشناش

ميه جنبنده ا روبيدار ومواظب

و شبه كه رزندگ  ،ر غيد مهموي

م گيره،تماش ترسهاي گميده بيدار م شد _ در تارن

نه حايد مرموز باودش

آدش م خوابه اما م شنوه  ،خود

شاص بيداره و زندگ حقيق آن وخد شروع مييه  .آدش از اح ياجا

لسد زندگ

ب نيازه وتوايم مهنوي رو ط م كنه ،غيداش رو كه رگد به اونا ل نبرده بياد م ناره …»
بهد ازند خطاب ه سرشار ،نك مرتبه خاموش شد .مثل اند كه مقصو د از مة اند
حرف ا تبرشة خودش بود .آنا اند شاص نك نور بچه اتيان خس ه وزده شده از زندگ
بود نا ناخوش

غرنب

داشد؟ در ر صور

مثل مردش مهموي

ف ر نم كرد .مد

نم دانس م غه جواب بد م .صورتش حايد ماصوص باود گرف ه بود :خط كه از كنار
يبش م گذشد گودتر و ساد ت ر شده بود ،نك رگ كبود روي لييان اش ورش كرده
كه حرف م زد لرك اي بينيش م يرزند .لرندگ رنگ او جلو نور سرخ حايد

بود .وت

خس ه و غمناك به صورتش م داد ،شبيه سري بود كه با موش درسد كرده باشند و با
حاي

كه در اتومبيل از او دنده بودش م ناتض به نظر م آمد .سر خود را كه لاشيد م گرفد

يباند گذرندها ي روي يب انش نقش م بسد،بهد مثل اند كه ناگهان مل ود شد ،با
نگا

ساد و تمسارآميد كه در او سراو نداش م گود _ « :شما مسافر و خس ه س يد،

مد مش از خودش صفبد كردش!»
«_ ر ك

رغه م گه از خودشه .تنها حقيق

شاصه ،مه مون ب
احساسا

و ميا دا

كه براي ر كس وجود داره مون

اراده از خودمون صفبد م كنيم ح ا در موموع اي خارج
خودمونو بدبون كسون دنگه م گيم .مي ل ترند كار ا اننه كه

كس ب ونه حقيق د مونطوري كه س بگه».
از جواب خودش لييمان شدش .غون خيل ب مهن  ،بيجا و ب تناسب بود .مهلوش نبود
غه غيد را م خواس م رابد ب نم .گونا مقصودش فقط تمل غير مس قيم از ميدبانم بود .اما
او ب آن كه ات ناش

به حرف مد ب ند ،نگاه دردناكش را غند رانيه به مد انداخد ،دوباره

للك اي غيمش لاشيد آمد .زبان را روي يب انش م ماييد ،مثل اند كه اصال مل ود مد
نيسد و در دنياي دنگري سير م كند .گود _« :مد مييه آرزو م كردش كه جاي راح ،
مطاب سليقه و تمانل خودش تهيه ب نم .باالخره اطاق و جاش كه دنگرون درسد كرده بودن
بدرد مد نم خورد .مد م خواس م توي خودش و در خودش باشم ،براي اند كار داراش
خودمو لو ل نقد كردش .آمدش درند مفل و اند اطاتو مطاب ميل خودش ساخ م .تماش اند
لرده اي ماملو با خودش آوردش  ،به تماش جدشيا

اند اطاق خودش رسيدگ كردش _ .فقط

آباژور سرخ نادش رف ه بود .باالخره بهد از اون ه نقيه و اندازه اونو دس ور دادش در تهرون
درسد ب ند ،امروز بمد رسيد .وگرنه يچ ميل ندارش كه از اطاق خودش خار بيم و نا با
كس مهاشر

ب نم .ح ا خوراك خودمو منفصر به شير كردش براي اند كه در ر حايد،

خوابيده نا نيس ه ب ونم اونو باورش و مف ا به تهيه غذا نباشم _.وي با خودش تهد كردش
روزي كه كيسه اش به ته كييد ،نا مف ا ب س دنگه بيم ،به زندگ

خودش خاتمه بدش.

اميب اوييد شبيس كه تو اطاق خودش خوا م خوابيد .مد نه نور آدش خوشباد سم كه
به آرزوي خودش رسيدش _ .نه نور خوشباد ،غقد تصورش مي له ،مد يچ وتد
نم تونسم تصورشو ب نم ،اما اآلن مد نه نور خوشبا م !»
دوباره س و

شد ،مد براي اند كه س و

مداحم را رفع ب نم گو م _« :حاي

كه

شما جس جو م كنيد ،حايد جنيد در رحم مادره كه ب دوندگ  ،كيم ش و تمل در
مييون جدار سرخ گرش و نرش رونهم خميده ،آ س ه خون مادرش رو ميم ه و ميه
خوا ش ا و اح ياجاتش خودباود برآورده م شه _.اند

مون نس ايژي بهيد

گميده انس كه در ته وجود ر بيري وجود داره ،آدش در خودش و تو خودش زندگ
م كنه شاند نه جور مرگ اخ يارنس؟»
او مثل اند كه ان ظار نداشد كس در حرفهاش كه با خودش م زد مداخله ب ند،
نگاه تمسارآميدي به مد انداخد و گود:
«_ شما مسافر و خس ه سيد ،بورماشيد باوابيد !»

غراو را برداشد مرا تا دش داالن را نماش كرد و اطات را كه اول در آن جا وارد
شده بودنم نيان داد .از نصف شب گذش ه بود ،مد نوس تازهاي در واي آزاد كييدش،
مثل اند كه از سردابة ناخوش بيرون آمده باشم ،س اره ا باالي آسمان م درخييدند .با
خودش گو م « :آنا با نك نور مجنون وسواس نا نك نور آدش فوق ايهاده سروكار ليدا
كردهاش؟»
…………………
فردا دوساتد به ظهر بيدارشدش .براي خداحافظ
نامفرم

از ميدبانم مثل اند كه آدش

س م و به آس انة مهبد مقدس لا گذاش ه اش آ س ه دش داالن رف م و با اح ياط در

زدش .داالن تارنك و ب صدا بود  .لاورغيد لاورغيد وارد اطاق ماصو

شدش ،غراو روي

ميد م سوخد ،دندش ميدبانم با مان ليژاماي ليد گل  ،دسد ا را جلو صورتش گرف ه،
لا انش را توي ديش جمع كرده ،به ش ل بچه در زا دان مادرش در آمده و روي تاد
اف اده اسد .رف م نددنك شانة او را گرف م ت انش دادش ،اما او به مان حايد خيك شده
بود .راسان از اطاق بيرون آمدش و به طرف گاراژ رف م .غون نم خواس م اتومبيل را از
دسد بد م .آنا بقول خودش كيسة او به ته كييده بود؟ نا اند تنهاش را كه مدح م كرد
از آن ترسيده بود و م خواسد شب آخر اتال نك نور در نددن

او باشد؟ بهد از مة

مطايب ،شاند م اند شاص نك نور خوشباد حقيق بود و خواس ه بود اند خوشبا
مييه براي خودش نگا دارد و اند اطاق م اطاق انده آل او بوده اسد !

را

