گرداب
همايون با خودش زير لب مي گفت :
« آيا راست است ؟ … آيا ممكن است ؟ آن قدر جوان  ،آن جا در شاه عبددالظيم مدا بدمن
هزاران مرده ديگر  ،ممان خاك سرد نمناك خوابمده … كفن به تنش چسبمده ! ديگدر نده ا
بهار را مي بمند نه آخر پائمز را نه ر زهاي خفهء غمگدمن مانندد امدر ز را … آيدا ر شدنائي
چش ا

آهنگ صدايش بكلي خداموش شدد ! … ا كده آن قددر خنددان بدود هدر هداي

بامزه مي زد …»
هوا ابر بود  ،بخار كد رنگدي ر ي شمشده هداي پنردره را گر اده از پشدت آن شدمر اني
خانه همسايه ديده مي شد كده يدو رقده بدر ر يدش نشسداه بدود  .بر پداره هدا آهسداه
مرتب در هوا مي چرخمدند ر ي لبه شمر اني ر د مي آمدندد  .از د دكدش ر ي شدمر اني
د د سماه رنگي بمر ن مي آمد كه جلو آسدمان خاكسداري پدم

خد مدي خدورد كد كد

ناپديد مي گرديد .
همايون با زن جدوان دخادر كدوچكش همدا در اسداس سردسداي خودشدان جلدو بخداري
نشساه بودند  .لي بر خال

مظمو كه ر ز جمظه در ايدن اسداس خندده شدادي رمدانر ائي

داشت  ،امر ز همه آن ها ا سرده خداموش بودندد  .هادي دخادر كوچدو شدان كده آن ددر
مرلس گرمي مي كرد  ،امر ز عر سو گچي خود را با صدور
ما

شكسداه پهلدويش گتاشداه ،

پكر به بمر ن نگاه مي كرد  .مثل اين كه ا ه پي برده بود كه ن صدي در بدمن اسدت

آن ن ص عمو جان بهرام بود كده بده عداد هممشده نمامدده بدود  .نمدز هدس مدي كدرد كده
ا سردگي پدر مادرش براي خاسر ا ست  :لباس سماه  ،چش هاي سرخ بي خدوابي كشدمده
د د سمگار كه در هوا موج مي زد همه اين ها كر ا را تايمد مي كرد .
همايون خمره به آتش بخاري نگاه مي كدرد  ،لدي كدرش جداي ديگدر بدود  .بدد ن اراده
ياد ر ز هاي زمساان مدرسه ا ااده بود  ،قاي كه مثل امر ز يو جب بدر ر ي زمدمن مدي

نشست  ،زنگ تنفس را كه مي زدند ا

بهرام به ديگران رصت نمي دادندد – بدازي آن هدا

در اين قت هممشه يو جور بود  :يو گلوله بدر را ر ي زمدمن مدي غلاانمدندد تدا ايدن كده
توده بزرگي مي شد  ،بظد بچه ها د دساه مي شدند  ،آن را سنگر مدي كردندد گلولده بدر
بازي شر ع مي شد  .بد ن اين كه اهساس سدرما بكنندد بدا دسدت هداي سدرخ شدده كده از
شد

سرما مي سوخت به يكديگ ر گلولده پرتدام مدي كردندد .يدو ر ز كده مشد و همدمن

بازي بودند  ،ا يو چنگه بر آبدار را به

شدرد بده بهدرام پدر

كدرد كده پمشداني ا را

زخ كرد  ،خان ناظ آمد چند تا تركه محك به كف دست ا زد شايد م دمده د سداي ا
با بهرام از همان جا شر ع شد تا هممن ا اخر هر قت داغ زخ پمشداني ا را مدي ديدد يداد
كف دساي ها مي ا ااد  .در اين مد هژده سا به اندازه أي ر ح
شده بود كه نه تنها ا كار اهساسا

كر آن هدا بهد نزديدو

خملدي محرمانده خودشدان را بده يكدديگر مدي گفاندد ،

بلكه خملي از ا كار نهاني يو ديگر را نگفاه درك مي كردند .
ت ريب ا هر د آن ها يو كر  ،يو سلم ه يو اخالس داشاند  .تدا كندون كد تدرين اخداال
نير يا كوچو ترين كد ر

ما بمن آن ها رخ نداده بدود  .تدا ايدن كده پريدر ز صدب بدود در

اداره به همايون تلفن زدند كه بهرام ممرزاخودش را كشداه  .همدايون همدان سداعت درشدكه
گر ت به تاخت سر بالمن ا ر ت  ،پارچه سفمدي كه ر ي صدورتش انداخاده بودندد خدون
از پشت آن نشد كرده بود آهساه پس زد  .مژه هاي خون آلود  ،م دز سدر ا كده ر ي بدالش
ريخاه بود  ،لكه هاي خون ر ي قالمچده  ،نالده بمادابي خويشدانش مانندد صداع ه در ا تدا مر
كرد  ،بظد تا نزديو غر م كه ا را به خاك س پردند پا بده پداي تدابو همراهدي كدرد  .يدو
دساه گل رسااد آ ردند  ،ر ي قبر ا گتاشت پس از آخرين خددا نگده داري بدا د پدري
به خانه برگشت – لي از آن ر ز تا كنون دقم ه أي آرام نداشت  ،خوام بده چشدمش نمامدده
بود ر ي ش م ه هايش موي سفمد پمدا شده بود  ،يو بساه سدمگار ر بدر يش بدود پدي در
پي از آن مي كشمد .

ا لمن بار بود كه همايون در مسئله مرگ غور تفكدر مدي كدرد  ،لدي كدرش بده جدائي
نمي رسمد  .هم ع مده
بكلي مبهو

رضي نمي توانست ا را قانع بكند .

مانده بود هم تكلمف خودش را نمي دانست گداهي هالدت ديدوانگي بده

ا دست مي داد  ،هر چه كوشش مي كرد نمدي توانسدت رامدوش بكندد  ،د سداي آن هدا در
توي مدرسه شدر ع شدده بدود زنددگي آن هدا ت ريبدا بهد آممخاده بدود  .در غد

شدادي

يكديگر شريو بودند هر لحيه كه بر مدي گشدت عكدس بهدرام را نگداه مدي كدرد تمدام
يادگارهاي گتشاه ا جلويش زنده مي شد ا را مي ديد  :بدا سدبمل هداي بدور  ،چشد هداي
زاغ كه از ه

اصله داشت  ،دهن كوچو  ،چانه باريو  ،خنده بلند سمنه صدا

كدردن ا ،

همه جلو چشمش بود  .نمي توانست با ر ب كند كه ا مرده  ،آن هد آن قددر ناگهداني … ! چده
جان شاني ها كه بهرام درباره ا نكرد  ،در مد

سه سا كه به ماموريت ر اده بدود بهدرام

سرپرساي خانه ا را مي كدرد ب دو بددري زندش « نگتاشدت آم تدوي د اهدل خانده تكدان
بخورد ».
اكنون همايون بار زندگي را هس مي كرد ا سوس ر ز هداي گتشداه را مدي خدورد كده
آن قدر خودماني در هممن اسداس د ر هد گدرد مدي آمدندد  ،تخاده ندرد بد ازي مدي كردندد
ساعت ها مي گتشت بد ن آن كه گتشان آن را هس بكنند  .لي چمدزي كده بمشدار از همده
ا را شكنره مي نمود اين كر بود  «:با اين كه آن هدا آن قددر يدو د

يدو رندگ بودندد

هم چمز را از يو ديگر پنهان نمي كردند  ،چطور شد كه بهدرام ازيدن تصدمم خودكشدي بدا
ا مشور

نكرد ؟ چه علاي داشاه ؟ ديوانه شده يا سر خدانوادگي در ممدان بدوده ؟» همدمن را

پي در پي از خودش مي پرسمد  .آخر مثل اين كه كري بده نيدرش رسدمد  .بده زندش بددري
پناهنده شد از ا پرسمد :
« تو چه هدسي مي زني  ،هم مي داني چرا بهرام اين كار را كرد ؟»
بدري ك ه ظاهرا سرگرم خامه د زي بود سرش را بلندد كدرد مثدل ايدن كده منايدر ايدن
پرسش نبود با بي مملي گفت:

« من چرا بدان  ،مگر به تو نگفاه بود ؟»
« نه … آخر پرسمدم … من ه از هممن ماظرب …
از سفر كه برگشا هس كردم ت ممر كرده  .لدي چمدزي بده مدن نگفدت ،گمدان كدردم ايدن
گر اگي ا براي كارهاي اداري است … چون كار اداره ر ح ا را پژمرده مي كدرد  ،بارهدا بده
من گفاه بود …
اما ا هم مطلبي را از من نمي پوشمد ».
« خدا بمامرزدش ! چ در سرزنده د به نشاط بود  ،از ا اين كار بظمد بود ».
« نه  ،ظاهرا اين سور مي نمود  :گاهي خملي عدو

مدي شدد  .خملدي… قادي كده تنهدا بدود

…يو ر ز ارد اساقش كه شدم ا را نشناخا  ،سرش را ممان دست هايش گر اده بدود كدر
مي كرد  .هممن كه ديد من يكه خوردم  ،براي اين كه م لطه بكند خنديدد از همدان شدوخي
ها كرد  .بازيگر خوبي بود ! »
« شايد چمزي داشا ه كه اگر به تدو مدي گفدت مدي ترسدمد غمگدمن بشدوي  ،مالهيده ا را
كرده  .آخر هر چه باشد تو زن بچه داري ،بايد به كر زندگي باشي  .اما ا …»
سرش را با هالت پر مظني تكان داد  ،مثل اين كه خود كشدي ا اهممادي نداشداه  .د بداره
خاموشي آن ها را به كر ادار كرد  .لي همايون هس كرد كه هدر هداي زندش سداخاگي
محض مصلحت ر زگار است  .هممن زن كده هشدت سدا پدمش ا را مدي پرسدامد  ،كده آن
قدر ا كار لطمف راجع به عشق داشت ! درين ساعت مانند اين كده پدرده أي از جلدو چشدمش
ا ااد  ،اين دلداري زنش در م ابل يادگار هاي بهرام ا را مانفر كرد  .از زندش بمدزار شدد كده
هاال مادي  ،ع ل رس  ،جا ا ااده به كر ما

زندگي دنما بود نمدي خواسدت غد

غصده

به خودش راه بدهد  .دلملي كه مي آ رد ايدن بدود كده بهدرام زن بچده نداشداه ! چده كدر
پساي  ،چون ا خودش را از اين لت

عمومي محدر م كدرده مدردنش ا سوسدي نددارد  .آيدا

ارزش بچه ا در دنما بمش از ر م ش است ؟ هرگز ! ايا بهدرام قابدل ا سدوس نبدوده ؟ ايدا در
دنما كسي را مانند ا پمدا خواهد كرد ؟…

ا بايد بممرد اين سمد خان هفهفوي نود ساله بايد زنده باشدد  ،كده امدر ز تدوي بدر
سرما از پاچنارعصا زنان آمده بود سراغ خانه بهرام را مدي گر دت تدا بدر د از هلدواي مدرده
بخورد  .اين مصلحت خداست  ،به نيدر زندش سبمظدي اسدت زن ا بددري هد يدو ر ز بده
شكل هممن سمد خان درمي آيد .از هاال ه بد ن بزك ريخاش خملدي عدو

شدده  ،هالدت

چش ها صدايش ت ممر كرده  .صب ز د كه بده اداره ممدر د  ،هندوز ا خدوام اسدت  .پداي
چش هايش چمن خورده تازگي خودش را از دست داده  .البد زنش ه همدمن اهسداس را
نسبت به ا مي كند  ،كده مدي داندد ؟ آيدا خدود ا هد ت ممدري نكدرده  ،آيدا همدان همدايون
مهربان رمان بردار خوشگل سابق است ؟ آيا زنش را ريب ندداده ؟ امدا چدرا ايدن ا كدار
براي ا پمدا شده بود ؟ آيا در ا ر بي خوابي بود يا از يادبود دردناك د ساش ؟
درين قت در باز شد خدمت كاري كه گوشه چادر را به دندانش گر اده بدود كاغدت بدزرگ
الك زده اي آ رد به دست همايون داد ر ت .
همايون خط كوتاه بريده بريده بهرام را ر ي پاكدت شدناخت  ،بدا شداام سدر آن را بداز
ك رد  ،كاغتي از ممان آن بمر ن آ رد خواند :
« االن كه يو ساعت ندم از شدب گتشداه بده تداري  31مهدر  3133ايدن جاندب بهدرام
ممرزاي ارژن پور از ر ي رضا رغبت همه دارائي خودم را به هما خان مداه آ ريدد بخشدمدم
_ بهرام ارژن پور ».
« همايون با تظرب د باره آن را خواند به هالت بهت زده كاغت از دساش ا ااد .
بدري كه زير چشمي ماوجه ا بود پرسمد :
« كاغت كي بود ؟»
« بهرام » .
« چه نوشاه ؟»
« مي داني همه دارائي خودش را به هما بخشمده …»
« چه مرد نازنمني! »

اين اظهار تظرب مخلوط با مالسفت همايون را بمشار از زنش مانفر كرد  .لي نگاه ا
بد ن اراده ر ي عكس بهرام قرار گر ت  .سپس برگشاه به هما نگاه كرد  .ناگهان چمزي
به نيرش رسمد كه بي اخامار لرزيد  .مانند اين كه پرده ديگري از جلو چشمش ا ااد :
دخارش هما بد ن ك

زياد شبمه بهرام بود  ،نه به ا ر اه بود نه به مادرش  .چش هم

كدام از آن ها زاغ نبود  ،دهن كوچو  ،چانه باريو  ،درست همه اسبام صور

ا مانند

بهرام بود  .اكنون همايون پي برد كه چرا بهرام آن قدر هما را د ست داشت هاال ه بظد
از مرگش دارائي خود را به ا بخشمده ! آيا اين بچه أي كه آن قدر د ست داشت نامره
ر ابط محرمانه بهرام با زنش بود ؟ آن ه ر م ي كه با ا جان در يو قالب بود آن قدر
به ه اسممنان داشاند ؟ زنش سا ها با ا راه داشاه بي آن كه ا بداند در تمام اين مد
ا را گو زده  ،مسخره كرده هاال ه ا ين صمت نامه  ،اين دشنام پس از مرگ را
برايش رسااده  .نه  ،ا نمي توانست همه اين ها را به خودش هموار بكند  .اين ا كار مانند
برس از جلوش گتشت  ،سرش درد گر ت  ،گونه هايش سرخ شد  ،نگاه شرر باري به
بدري انداخت گفت:
« تو چه مي گوئي  ،هان  ،چرا بهرام اين ك ار را كرده  ،مگر خواهر برادر نداشت ؟».
« از بس كه د ر از هاال اين بچه را د ست داشت  .بندر گز كه بودي هما سرخو گر ت
 ،ده شبانه ر ز اين مرد پاي بالمن اين بچه پرسااري مي كرد  .خدا بمامرزدش !».
همايون خشمناك گفت :
« نه ب ه اين سادگي ه نمست …»
« چطور به اين سادگي نمست ؟ همه كه مثل تو بدي عالقده نمسداند كده سده سدا زن بچده
ا

را بمندازي بر ي  .قاي ه كه بر مي گردي دست از پا درازتر  ،يو جدورام هد بدراي

نما ردي  .خواسان د دادن است  .خواسان بچه تو يظني خواسان تو گرنده عاشدق همدا كده
نشده بود  .انگ هي مگر نمي ديدي اين بچه را از تخ چشمش بمشار د ست داشت …»
« نه  ،به من راساش را نمي گوئي».

« مي خواهي كه چه بگوي ؟ من نمي هم …»
« خود را به نفهمي مي زني ».
« يظني كه چه ؟ … يكي ديگر خودش را كشاه  ،يكي ديگر مدا خدودش را بخشدمده  ،مدن
بايد هسام كاام پس بده ؟»
« هممن قدر مي دان كه تو ه بايد بداني ! »
« مي داني چمست  ،من گوشه كنايه سرم نمي شود  .بر خدود را مظالرده كدن  ،هواسدت
پر

است  ،از جان من چه مي خواهي ؟
« به خمالت من نمي دان ؟»

« پس چرا از من مي پرسي ؟»
همايون با بي صبري رياد زد :
« بس است  .بس است مرا مسخره كرده أي ! »
سدپس صددمت نامده بهددرام را برداشدداه گنرلده كددرد در بخدداري اندداخت كدده گددر زد
خاكسار شد .
بدري پارچه بنفشي كه در دست داشت پر

كرد  ،بلند شد گفت :

« مثال به من لربازي كردي ؟ به بچه خود ه ر ا نداري؟»
همايون ه بلند شد  ،به ممز تكمه داد با لحن تمسخر آممز گفت :
« بچه من … بچه من  ...پس چرا شكل بهرام است ؟»
با آرنرش زد به قام خات كه عكس بهرام در آن بود به زممن ا ااد.
بچه كه تاكنون ب ض كرده بود  ،به گريه ا اداد  .بددري بدا رندگ پريدده آهندگ تهديدد
آممز گفت :
« م صود تو چمست ؟ چه مي خواهي بگوئي ؟»
مي خواه بگوي كه هشت سا است مرا گو زدي  ،مسخره كردي  .هشدت سدا اسدت
كه تف سر باال بودي نه زن …؟»

« به من …؟ به دخارم ؟»
همايون با خنده عصباني قام عكس را نشان داد نفس زنان گفت :
« آره  :دخار تو … دخار تو … بردار ببمن  .مي خدواه بگدوي كده هداال چشدم بداز شدد ،
هممدم چرا بخشش كرده  ،پدر مهرباني بوده  .اما تو ب ولي خود هشت سا است كه …»
« كه توي خانه تو بودم  .كه همه جور ذلت كشمدم  ،كه با الكت تو ساخا  ،كده سده سدا
نبودي خانه ا

را نگه داشا  ،بظد ه خبرش را بدراي آ ردندد كده در بنددرگز عاشدق يدو

زنمكه شلخاه ر سي شده بودي  .هاال ه اين مزد دسا است  ،نمي تواني بهانده أي بگمدري ،
مي گوئي بچه ام شكل بهرام است  .لي من ديگر هاضر نمسا … ديگر يو دقم ده تدوي ايدن
خانه بند نمي شوم  .بما جان … بما بر ي ».
هما به هالت هشت زده رنگ پريده مي لرزيد  .ايدن كشدمكش عرمدب بدي سداب ه
ممان پدر مادرش را نگاه مي كرد  .گريه كنان دامن مدادرش را گر دت هدر د بده سدر
در ر اند  .بدري دم در دساه كلمدي را از جمبش در آ رد به سدخاي پرتدام كدرد كده جلدو
پاي همايون غلطمد .
صداي گريه هما صداي پا در داالن د ر شدد  ،ده دقم ده بظدد صدداي چدرخ درشدكه شدنمده
شد كه در ممان بدر

سدرما آن هدا را بدرد  .همدايون مدا

مندگ بده سدر جداي خدودش

ايسااده بود  .مي ترسم د كه سرش را بلند بكند  ،نمي خواست با ر بكند كه ايدن پدمش آمددها
راست است  .از خودش مي پرسمد  ،شايد ديوانه شده يا خدوام ترسدناكي مدي بمندد  ،لدي
چمزي كه آشكار بود از اين به بظد اين خانه زندگي برايش تحمل ناپدتير بدود ديگدر نمدي
توانسدت دخادرش همددا را كده آن قددر د سددت داشدت ببمندد  .نمددي توانسدت ا را ببوسددد
نوازش بكند  .يادگار گتشاه ر دم ش چدركمن شدده بدود  .از همده بددتر زندش هشدت سدا
پنهاني ا با يگانه د ساش راه داشاه كانون خانوادگي ا را آلوده كدرده بدود  .همده ايدن هدا
در خفاي ا  .بد ن اين كه بداند ! همه بازيگرهاي زبر دساي بدوده اندد  .تنهدا ا گدو خدورده
به ريشش خنديده اند  .از سرتاسدر زنددگمش بمدزار شدد  ،از همده چمدز همده كدس سدر

خورده بود  .خودش را بي اندازه تنها بمگانه هس كرد  .راه ديگدري نداشدت مگدر ايدن كده
در يكي از شهرهاي د ر يا يكي از بندرهاي جنوم به ماموريدت بدر د بداقي زنددگمش را در
آن جا به سر ببرد يا اين كه خودش را سر به نمسدت بكندد  .بدر د جدائي كده هدم كدس را
نبمندد  ،صدداي كسدي را نشدنود  ،در يدو گدودا بخوابدد ديگدر بمددار نشدود  .چدون بددراي
نخسامن بار هس كرد كه ممان ا

همده كسداني كده د ر ا بودندد گدردام ترسدناكي جدود

داشاه كه تاكنون به آن پي نبرده بود .
سمگاري آتش زد  ،چند قدم به درازاي اساس راه ر ت  ،د باره به ممدز تكمده داد  .از پشدت
شمشه پنرره تكه هاي بر

مرتب آهساه بي اعانا مانند ايدن بدود كده بده آهندگ موسدم ي

مرموزي در هوا مي رقصمدند ر ي لبه شمر اني ر د مي آمدندد  .بدي اخامدار يداد ر ز هداي
خوش گوارائي ا ااد كه با پدر مادرش به ده خودشان در عراس مي ر اندد  .ر زهدا را تنهدا
الي سبزه ها زير سايه درخت مي خوابمد  ،همان جا كه شمر علي چدپ ش را چداس مدي كدرد ،
ر ي چرخ خرمن مي نشست دخارش كده چدادر سدرخ داشدت سداعت هداي دراز آن جدا
انايار پدرش را مي كشمد  .چرخ خرمن بدا صدداي سدوزناكش خوشده هداي سالئدي گنددم را
خرد مي كرد  .گا ها كه در ا ر سمخو پشاشان زخ شده بود با شداخ هداي بلندد پمشداني
گشاده تا غر م د ر خودشان مي گشاند  .ضع ا اكندون مثدل همدان گا هدا بدود  .هداال مدي
دانست اين جانوران چه هس مي كردندد  .ا هد تمدام زنددگي چشد بسداه بده د ر خدودش
چرخمده بود  ،مانند يابوي عصاري  ،مانند آن گا ها كه خرمن را مدي كوبمدندد  ،سداعت هداي
يو نواخاي كه در اساس كوچو گمرك پشدت ممدز نشسداه بدود پموسداه همدان كاغدتها را
سماه مي كرد بماد آ رد  ،گداهي همكدارش سداعت را نگداه مدي كدرد خممدازه مدي كشدمد ،
د بار ه قل را بر مي داشت همان نمدرا را ر ي سداون خدودش مدي نوشدت  ،مطاب ده مدي
كرد  ،جمع مي زد  ،د ارها را زير ر مي كرد – لي آن قت يدو د خوشدي داشدت  ،مدي
دانست كه هر چند چشمش  ،كرش  ،جوانمش نمر يش خرده خدرده بده تحلمدل مدي ر د ،
اما شب كه بهرام  ،دخار زنش را با لبخندد مدي بمندد خسداگي ا را بمدر ن مدي آ رد  .لدي

هاال از هر سه آن ها بمزار شده بود  .هر سه آن ها بودند كه ا را بده ايدن ر ز انداخاده بودندد
.
مثل اين كه تصمم ناگهاني گر ت  ،ر دت پشدت ممدز تحريدرش نشسدت  .كشدوي آن را
بمر ن كشمد  ،هفت تمر كوچكي كه هممشه در سدفر همدراه داشدت در آ رد  .اماحدان كدرد ،
شنگ ها سر جايش بود  ،توي لوله سرد سدماه آن را نگداه كدرد آن را آهسداه بدرد ر ي
ش م ه اش گتاشت  ،لي صور

خونالود بهدرام بده يدادش ا اداد  ...بداالخره آن را در جمدب

شلوارش جاي داد .
د باره بلند شدد  .در داالن پدالاو گدالش خدود را پوشدمد  .چادر را هد برداشدت از در
خانه بمر ن ر ت .كوچه خلو

بود  .تكه هاي بر آهساه در هوا مي چرخمدد  .ا بدي درندگ

راه ا ااد  ،در صورتي كه نمي دانست كرا مي ر د  .هممن قدر مدي خواسدت كده از خانده اش ،
از اين همه پمش آمدهاي ترس ناك بگريزد د ر بشود .
از خماباني سر در آ رد كه سرد سفمد غ انگمدز بدود  .جداي چدرخ درشدكه ممدان آن
تشكمل شمارهاي پست بلند داده بود  .ا آهساه گام هاي بلند بدر مدي داشدت  .اتدومبملي از
پهلدوي ا گتشددت بددر هدداي آم دار گددل خمابدان را بدده سددر ر ي ا پاشددمد  .ايسددااد
لباسش را نگاه كر د  ،غدرس گدل شدده بدود مثدل ايدن بدود كده ا را تسدلي داد  .در بدمن راه
برخورد به يو پسر بچه كبريت ر ش  .ا را صدا زد  .يو كبريت خريدد  ،لدي بده صدور
ا كه نگاه كرد ديد چش هاي زاغ  ،لب كوچو موي بور داشدت  .يداد بهدرام ا اداد  ،تدنش
لرزيد راه خود را پمش گر ت  .ناگهان جلوي شمشه دكداني ايسدااد  .جلدو ر دت ،پمشدانمش
را به شمشه سرد چسبانمد  ،نزديو بدود كالهدش بمفادد  .پشدت شمشده اسدبام بدازي چمدده
بودند  .آسامنش را ر ي شمشه مدي مالمدد تدا بخدار آم ر ي آن را پداك بكندد لدي ايدن كدار
بمهوده بود  .يو عر سو بزرگ با صور
زد  ،مدتي ما

سرخ چش هداي آبدي جلدو ا بدود  ،لبخندد مدي

به آن نگريست  .يادش ا اداد اگدر ايدن عر سدو مدا همدا بدود چ ددر ا را

خوشحا مي كرد  .صاهب م ازه در را باز كرد  .ا د بداره بده راه ا اداد  ،از د كوچده ديگدر

گتشت  .سر راه ا مرغ ر شي پهلوي سبد خودش نشساه بود  ،ر ي سدبد سده مدرغ يدو
خر س كه پاهايشان به بساه شده بود گتاشاه شده بود  .پاهاي سدرخ آن هدا از سدرما مدي
لرزيد  .پهلوي ا ر ي بر

چكه هاي خون سرخ ريخاه بود  .كمدي د رتدر جلدو هشداي خانده

أي پسر بچه كچلي نشساه بود كه باز هايش از پمراهن پاره بمر ن آمده بود .
همه اين ها را ماوجه شد  ،بد ن اي ن كده محلده راهدش را بشناسدد  ،بر دي كده مدي آمدد
هس نمي كرد چادر بسداه أي كده برداشداه بدود همدمن سدور در دسدت داشدت  .در كوچده
خلو

ديگري ر ت  ،ر ي سكوي خانه أي نشست  ،بر تند تدر شدده بدود  ،چادرش را بداز

كرد  .خساگي زيادي ا را را گر اه بود  .سرش سدنگمني مدي كدرد  ،چشد هدايش آهسداه
بساه شد .
صداي هدر

گترندده أي ا را بده خدود آ رد  ،بلندد شدد  ،هدوا تاريدو شدده بدود  .همده

گزارش ر زانه را به يداد آ رد  .هد چندمن بچده كچلدي كده در هشداي آن خانده ديدده بدود
باز يش از پمراهن پاره پمدا بود پاهاي سرخ خمس شدده مدرغ هدا ر ي سدبد از سدرما مدي
لرزيدد  ،خدوني كده ر ي بدر هدا ريخاده بدود  .كمدي اهسداس گرسدنگي نمدود  .از دكددان
شمريني ر شي نان شمريني خريد  ،در راه مي خورد مانند سدايه در كوچده هدا بدد ن اراده
پرسه مي زد .
قاي كه ارد خانه شدد د از نصدف شدب گتشداه بدود  .ر ي صدندلي راهادي ا اداد  .يدو
ساعت بظد از ز ر سر ما بمدار شد  ،بدا لبداس ر دت ر ي تخدت خدوام  ،لحدا را بده سدرش
كشمد  .خوام ديد كه در اساقي همان بچه كبريت ر ش لبداس سدماه پوشدمده بدود پشدت
ممزي نشساه بود كه ر يش يو عر سو بزرگ بود  ،با چش هاي آبدي كده لبخندد مدي زد
جلو ا سه نفر دست به سمنه ايسااده بودند .دخار ا هما ارد شد  .شدمظي در دسدت داشدت
 .پشت سر ا مردي ارد شد كده ر ي صدورتش ن دام سدفمد خدون آلدود بدود  .جلدو ر دت .
دست آن پسر كبريت ر ش هما را گر ت  .هممن كده خواسدت از در بمدر ن بدر د د تدا

دست كه هفت تمر به سدر

ا گر اده بودندد از پشدت پدرده در آمدد  .همدايون هراسدان بدا

سردرد از خوام پريد .
د هفاه زندگي ا به هممن ترتمب گتشدت  .ر زهدا را بده اداره مدي ر دت

دط شدب هدا

خملي دير براي خوام به خانه بر مي گشت  .گاهي عصر هدا نمدي دانسدت چطدور گدتارش از
نزديو مدرسه دخارانه أي مي ا ااد كه هما در آن جا بدود  .قدت مرخصدي آن هدا سدر پدم
پشت ديو ار پنهان مي شد  ،مي ترسمد مبادا مشهدي علي نوكر خانده پددرزنش ا را بده بمندد .
يكي يكي بچه ها را برانداز مي كرد لي دخارش هما را ما بمن آن ها نمدي ديدد  ،تدا ايدن كده
درخواست ماموريت ا قبو شد به ا پمشنهاد كردند كه بر د در گمرك كرمانشاه .
ر ز پمش از هركت ه مايون همده كارهدايش را ر بدراه كدرد  ،هادي در گداراژ اتومبمدل را
ديد قطع كرد بلمت خريد  ،با جود اصرار صداهب گداراژ چدون چمددان هدايش را نبسداه
بود عو

اين كه غر م همان ر ز بر د قرار گتاشت ردا صب به كرمانشداه هركدت بكندد

.
ارد خانه اش كه شد يو سر ر ت به اساس س ردساي خدودش كده ممدز تحريدرش آن جدا
بود  .اساس شوريده ريخاده پاشدمده  ،خاكسدار سدرد در پدمش بخداري ريخاده بدود  .پارچده
بنفش خامه د زي پاكت بهرام را كه صدمت نامچده در آن بدود ر ي ممدز گتاشداه بودندد ،
پاكت را برداشت از ممان پاره كرد  ،لي تكه كاغت نوشاه أي در ممان آن ديدد كده آن ر ز از
شد

تظرمل ملافت آن نشده بدود  .بظدد از آن كده تكده هدا را ر ي ممدز ب دل هد گتاشدت

اينطور خواند :
« البد اين كاغت بظد از مرگ به تو خواهد رسمد  .مي داند كده ازيدن تصدمم ناگهداني مدن
تظرب خواهي كرد  ،چون هم كاري را بد ن مشور با تو نمدي كدردم  ،لدي بدراي ايدن كده
سري در ممان ما نباشد اقرار مي كن كه من بدري زنت را د ست داشا  .چهار سا بدود كده
با خودم مي جنگمدم  ،آخرش غلبه كردم ديوي كه در مدن بمددار شدده بدود كشدا  ،بدراي

اين كه به تو خمانت نكرده باش  .پمشكش ناقابلي به هما خان مدي كدن كده اممدد ارم قبدو
شود ! قربان تو بهرام » .
همايون مدتي ما

د ر اساس نگاه كرد  .هاال ديگر ا شو نداشت كده همدا بچده خدودش

است  .آيا مي توانست بر د بد ن اين كه هما را ببمندد ؟ كاغدت را د بداره سده بداره خواندد ،
در جمبش ر كرد از خانه بمدر ن ر دت  .سدر راه در م دازه اسدبام بدازي ارد شدد بدي
تامل عر سو بزرگي كه صور

سرخ چش هاي آبي داشت خريد به سدوي خانده پددري

زنش ر ت  ،آن جا كه رسمد در زد  .مشهدي علي نوكرشان همايون را كه ديد بدا چشد هداي
اشو گفت :
« آقا چه خاكي بر سرم شد ؟ هما خان ! »
« چه شده ؟»
« آقا نمي دانمد  ،هما خان از د ري شما چه بي تدابي مدي كدرد .هدر ر ز مدن مدي بدردمش
مدرسه  ،ر ز يكشنبه بود  .تا ها پنج ر ز مي شود كه عصدرش از مدرسده درار كدرد  .گفاده
بود مي ر م آقا جان را ببمن  .ما آن قدر دساپاچه شددي  .مگدر محمدد بده شدما نگفدت ؟ بده
نيممه تلفون كردي د بار من آمدم در خانه تان ».
« چه مي گويي ؟ چه شده ؟»
« هم آقا  ،سر شب بود كه ا را به خانه مان آ ردند  .راه را گ كرده بدود  .از سدوز سدرما
سمنه پهلو كرد  .تا آن دمي كه مرد همده اش شدما را صددا مدي زد  .ديدر ز ا را بدردي شداه
عبدالظيم  ،همان پهلوي قبر بهرام ممرزا ا را به خاك سپردي ».
همايون خمره به مشه دي علي نگاه مي كرد  ،به اين جا كه رسدمد جظبده عر سدو از زيدر
ب لش ا ااد  .بظد مانند ديوانه ها يخه پالاوش را باال كشمد با گام هاي بلندد بده سدر گداراژ
ر ت  .چون ديگر از بسان چمدان منصر
هركت بكند.

شد با اتومبمل عصر مماوانسدت هدر چده ز دتدر

