کارون قهرمان بگو!
ِ
حرام باد اگر تن دهم به مرگ قفس
۱

منی که پرچم آزادگی ،کفن دارم

میگویند انسان به همه چیز عادت میکند .چرا عادت نمیکنم؛ چرا تمام نمیشود این داغ ،از پی این همه سال؟
همین چندی پیش در بخش جستجوی گوگل «حاجیزاده» را تایپ کردم؛ پییش از آن کیه نیام دی یری ا یامه کینم د هی یل
غرق به خون کارون حمید صفحهی مانیتور را پر کرد .ر برگرداندم اما در ماصلهی چشیم بیر هیمزدنیی ،در ماصیلهی
لرزش دستی که دکمهی خاموش را مشار میداد دیدم؛ آنچه را که  ۱4سال از دیدنش حشت داشتم حرف ارس را با ر
کردم که از نخستین ر ِز ماجعه گاه گاه میگفت« :عمهجان خیلی بد بود ،خیو شید ندییدین .دنید نای بابیا سم ش سیتهبیودن،
راسیتش قریه کیرده بیودن ،بیدنش سیوراو سیوراو بیود.
م ر کنم با چو  .استخونای ان شتاش معلوم بیود ،ان شیتای دسیت
س
طنا انداخته بودن د ر گردنش ،از طنا رخت خونیهی خودمیان برییده بیودن .غییر اسیت ان بابیام سیه تیا اسیت ان نل یی
توی سینی بود .به نظرتون اینا کی بودن عمه جان؟ قتی رسیدیم بابام هنوز زنده بود ،سینهش ا مد باال ،گلوش صیدا داد،
دستش گذاشت ر سرم گفت« :پسرم بابات زمانس از دست داده»
بعد بدنش شل شد .به پزشک قانونی گفتم.
س
 بابام چرا زمانس از دست داد؟ارس ن اهم میکند ادامه میدهد« :کار ن خیلی بید بیود عمیه جیانل خیلیی بید .بیچیاره ار نیدل خیو شید ندییدن .چشیمای
دهنش جر داده بودن .سط سینهش ،پایین قل ش یه چیز سیفیدی بیود .رمیتم جلیو ت یهی چربیی
کار ن راست ایستاده بود.
س
بود خواستم رش دارم نتونستم .بیچاره ار ندل دلم براش میسوزه .دیو نه شده بیود .پریید تیو کوچیه ،مشیت مشیت خاکیای
بنایی ر میریخت ر سرش ،با آجر میکوبید به در خونههای همسایه .ار ند که جیغ کشید د ید پشت سرش بیودم .در
باز بود .خودم در بسته بودمل ا نا در باز کرده بودن .مرمئنم .قتی رسیدیم ا نا هنوز تو خونهمون بیودن البید داشیتن
میرمتن؛ س
برق خاموش کرده بودن .شما که مید نین بابام همیشه با چیراغ ر شین مییخوابیید؛ زنیز زدییم صیدا نمییا مید
س
بیرق ر شین
هر چه در زدیم در باز نشد .ار ند از دیوار پرید .بیرق کوچیه ر شین بیود .ار نید ا ل در مینس بیاز کیرد ؛بعید
کیفش ش سته بودن .اتاق پیر کاغیذا نوشیتههیای بابیام بیود .دن یال چیی مییگشیتن
ش کشیده بودن.
س
کرد .بابام خوابونده؛ ر س
عمه جانل همهجا خون بیود .بیه در دییوار خیون پاشییده بیودن .شییر آ حییاط خیونی بیود؛ حتمیا ش دستاشیونس شسیته بیودن.
چقدر راحت بودن .اینا کی بودن عمه جانل خو شد ندیدین .کاش منس ار ند نرمته بودیم عر سییل ا نیا میید نسیتن میا
رمتم رمسنجون .ار ند که د ید تو کوچه کار نس دیدم .ار ند ا لش کار نس ندیده بیود .کیار نس کیه دییدم ،د ییدم طیرف اتیاق.
م ر کردم مامان سم کشتن .ت ونش دادم .جیغ زدم پاشو ،بابا سم گشتن .پرید .آ ردمش سر نعش بابام .دست گذاشیت ر پیا بابیام
گفت« :س ته کرده ،هنوز داغه ز د زنز بزن به ا رژانس»
زنز نزدم...
ارس همییینطییور حییرف میییزد .میییلرزیییدم .جیییغ میییکشیییدم« :بسییه ارسل» هییای هییای گریییه میییکییردم .ارس میییگفییت:
پیایینش گیاز گرمتیه ،لیی
«ناراحت ن اشین به خدا بابام ناراحت ن ود .خیلی راحت خوابیده بود .خیلی .ان ار میکردی لی
س
کیار ن بدشانسییی آ رد .مامییانم کیار ن بامییت بییودن کییی ا میده بییودن؟ سیین دل شیدم ،چییرا نمیییتییونم گرییه کیینم؟ چییرا پییس
همهتون گریه میکنین؟»
ارس راست میگفت حمید .آر م خوابیده بودی .این آرامش از کجا آمده بیود؟ از جیدان آر میت؛ لیی آن لی بیه امسیوس
گزیده چی؟ امسوس چی ر میخوردی حمید؟ امسوس بیا رایی کیه میر ریخیت؟ امسیوس خونیایی کیه ردش تیوی شیعرات
بود؟ یا امسوس قربانیشدن کار ن بیگناه زی ا ر ؟
میگن زمان حالله .راست میگن حمیدل هی منس توی خودش حل میکنه .ا ن ش برابر مانیتور مثل خیلی از ش ای دی ه
یاف کشیییدم تییا زیییر گلییوم .م ییز اسییتخونام میییلرزییید .چشییما سم کییه
لرزیییدم ،موهییای سییرم سیییی شیید .پریییدم تییو رختخییوا  ،لحی س
میبسیتم خریی از خیونس مییدییدم کیه از میرق سیرت راه مییامتیه ،از ر ی سی یالت رد مییشیه ،از کنیار لی گیاز گرمتیهت

میگذره میریزه ر زبون سرخت کار ن بچه گنجشی ی مییشیه کیه تیوی خیون غلیت مییزنیه .مییدییدم کیار ن تیوی
حو چهیی از خون دست پا میزنه تو مریاد میزنی« :هر ش از سوسهها خوا ت ر میبینم»
حمید ش سیاهی که محلهی گلدشت با خیون تیو کیار ن خوندشیت شید ارس  ۱۳سیاله اروندد  ۱۶ -۱۵سیاله بیود؛ ا نیا
حاال د جو ن رشیدن .ارس از بهت ا مده بییر ن ،از شیما کیه حیرف مییزنیه ب شیش مییترکیه .دی یه غیم گرییه ن یردن
نداره لی ا ن ار ند مثل خیلی از بچههای دی ه غیم قتیل عزیزشیون ر دارن .درد قتیل بیرادر پدرشیون راحیتشیون
نمیذاره؛ اما با ردارن که خون نمیخوابه .خیلی چیزا امشا شده به قول خودت:
پنجه منقار کرکس عاق ت امشا نمود
۲

رازهای ما رای پرده ان ان خون

امشا شده حمیدل نه مقط خون کار ن تو؛ خون بیگناه صدها انسان دی ه ...
من با ر دارم خون کار ن تو مادرا باباها بچههای دی ه نمیخوابه همیینطیور کیه از ر ز ا ل ماجعیهی هولنیا
قتلتون با ر داشتم که دست پلید چه کسانی سینهی کار ن تو ر ش امته همین بود که جلیوی بیرادرا ،د سیتا میامیال
سینه سپر کردم راه بر میاموران آگیاهی بسیتم گفیتم« :آقیایون همیه چیی از د ر داره جیار مییزنیه ،شییوهی ایین کشیتار
مشخصه؛ دست ر دارین .آشناها ر نفرستین دم تیغ .چرا اجازه میدین کاسه کوزه ر بش نن سر ام انیا؟ چرا دارین ما
ر درگیر جنز مامیلی ق یلهیی کنین؟ چرا ...؟»
فرخنده حاجی زاده۱۳۹۲ ،

پانويس:
 ۲ ۱شعرها از حمید حاجیزاده «سحر»

