خوندشت
فرخنده حاجیزاده
بگو که وفای به عهد آموخته بودی« :هیچ وقت باباب ُم تنها نمیذارم»
و نگذاشتی!
ولی
کاش مانده بودی و میگفتی کدام بیت بابا دلیل قتل تو و خودش شد.
عاقبت بیتی دلیل قتل شاعر میشود
زین همه قانون بیقانون که تدوین میشود
نه ،نمیشد کهه بمهانی .تهو گنک هشی اشیم هی کووولهو ورهور میتوانسهتی بمهانیچ ورهور میتوانسهتی از دتهت دهندان
خونآشامی که از دندانهای تیتیشان خون میوشد دان به در ببری؛ نه ،تو و بابا باید همانطور فکیع و دگر خراش
به قتل میرتیدید .مثل هزاران هزار زن و کهود و مهرد دیگهر تها قبا باشهی خبهر شهشافتن دگهر تهو و رهدرب را ببهرد
برای حاکمباشی دگرخوار و برگی از تاریخ ورق بخورد.
تو نماندی!
ولی
وهار روز بعد از قتل تو و ردرب رئیس آگهاهی کرمهان رهورتا را از نگهاه بهیحس و منکمهد مهن برگردانهد .بها ری هینهی
تاریخی که از مهرد ،آن ههم نمهامی در ذههن داشهتم فشهر نمیکهردم گریهه کنهد؛ گریهه از مهرد ،آن ههم نمهامی بعیهد بهود .امها
رورتا را که برگرداند ترخی و مهایا هوس گرمای اشی را دواند زیرروتت گونهام .بی اشی اما تمج رها کوبیهدم:
«شما برادر منُ نمیشناختین».
گفت« :ورا میشناختم! برادر شما رو ندیده بودم .ولی نوع برادر شهما رو خهو میشناتهم .وههار روزه آگهاهی رو رهها
کردم .تمام توان ُم گذاشتم رو این ررونده .مرمئن باشین تا رنج دقیقهی قبل از مرگم فرامهوش نمهیکنم .برادرتهونُ شهاید .ولهی
کارونُ مگه میشه .با اون همه زیبایی و معبومیت».
باز رورتا را برگرداند .وند دقیقهی بعد با ردایی گرفته گفهت« :خهو شهد ندیهدن .قبهور دارم ،مهن ،مها دو تها خهون بهه
شما بدهشاریم؛
ولی
ترش را که رایین انداخت فشر کردم میخواتته بگوید« :ولی من که نمیتوانم از وو قاتل بتراشم».
ولی ولی توی ترم ونگ میزد.
از در آگاهی آمدم بیرون .خیابان را دور زدم .از رلههای دادگسهتری رفهتم بهاج .دلهوی میهز بهازررس ویه هی قتهل ایسهتادم:
«حادیزادهام»
با دتت اشاره کرد بن ینم و در مقابل نگاه زر زدهام گفت« :تی تاله کارم اینه ،کم دنایت ندیدم».
ولی...

فشر کردم ولی ویچ
ادامه داد« :ولی هیچ کس تا اون شب گریهی منُ ندیده بود .اونم اونکوری بلند بلند».
ممشن ...چ
ررتیدم« :
ِ
دوا داد« :نه!»
ممشن ..چ
باز ررتیدم« :
ِ
گفت « :نه! نه!»
افتاده بودم روی دور« :آقای بازررس میگم شاید...
م تا را کوبید روی میز« :نه دانم .نه! این قتل انگیزهیهی بهه بزرگهی ونهار میخهواد .ایهن ویزهها انگیهزهی یهه تهیلی ههم
نمیتونه باشه»
آن روز ،رهگذرانی که از خیابان میگذشتند شنیدند که میگویم
 ولی ،ونار ،ولی ،ونار...میگفتم ولی ،ونار و حرفههای رزشهی قهانونی تهوی گوشهم میریچیهد« :بهرادر و برادرزادهتهون قبهابی شهدن .یهه کینههی
بزرگ .یهه انتقهامدویی وح هتنا  .اونها مملهوم و بیدفهاع ک هته شهدن .میخواتهتن بهه زعهم خودشهون تهیاها کهنن؛ یها بهه
روایتی خودشون تفید کن».
ولی...
وهارده تار گذشته کارون ،ولی هنوز رداب توی گوشم زنگ میزنه« :عمه ،عمه!»
وقدر این عمه گفتنهابُ دوتت داشتم .این که مثل برادرزادههای دیگه یه دان به دم عمه نمیبسهتی .خهالم مثهل خهودب.
وقدر دلتنگتم کارون! میگن زمان حنله .ولی هیچ ویز حل ن ده .فقط وند وقت یه بهار یادشهان میافتهه خهانوادهتونُ رهدا
کنن و بخوان برای تشهتشه کردن شما دیه بدن و رروندهتونُ مختومه اعنم کن!
ولی...
ولی اگه مانده بودی حاج یه دوان رشید  ۲۳تاله بودی و مبداق این بیت بابابُ حس میکردی:
ررده و منقار کرکس عاقبت اف ا نمود
رازهای ماورای ررده و انبان خون
هر وند تو و باباب میمونین .داودان توی ذهن من ،ما و تاریخ.
مهادر دمهادر بهزرگه رو ههم بهه قتهل رتهوندن .ذرهذره دق مهرگا کهردن بقیههی مها رو ههم نهیم
کارون یادم رفت بگهم اونها
ُ
بسمل.
ولی
مرمئن باش کارون خون دریا شدهی «شما»ها لب رر خواهد زد.
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