شقايق بين ما يه رازه
فرخنده حاجیزاده ،زمستان ۱۳۷۷
زنگ تلفن پزشك قانونى كرمان بهصدا درمىآيد .ساعت  ۴بامداد روز سهشنبه  ۳۱شهريور ماه است .صداى گرفتهى
رئيس آگاهى كرمان بهگوش مىرسد« :دكتر! آماده باشين بريم محل حادثه».
 اتفاق مهمى افتاده؟ آره ،متاسفانه يه قتل فجيع. مقتول كيه؟ بهتره بگيد مقتولين.چند ساعت بعد پزشك قانونى در مقابل صداى لرزان برادرحميد« :دكتر چيزى براى گفتن به من ندارى؟» مىگويد:
«متاسفانه برادر و برادرزادهت قصابىشدن آقاى حاجىزاده ،قصابى .برخوردى كه با اونا شده برخورديه كه ممكنه با
فرقهى...
هاش كه دور و برش ريخته بود خوندم .تا  ۱۲ظهر اونجا بودم.
ولى برادرتون مسلمون بود .يه آدم وطنپرست .من نوشته ُ
صحنهى وحشتناكى بود .بىشك كسانى كه اين كار رو كردن قصدشون گرفتن توان برادرتون نبوده .مىخواستن بهزعم
خودشون سياهش كنن يا بهروايتى قصدشون سفيد كردن خودشون بوده .يه كينهى بزرگ ،يه انتقامجويى وحشتناك .مظلوم
كشته شدن .مظلوم و بىدفاع .بهنظر من فقط آدمى كه از داروى روانگردان استفاده كرده يا روانى باشه مىتونه دست
بهچنين جنايتى بزنه .گناه بچه فقط چشم باز كردنش بوده ،همين».
چهار روز بعد رئيس آگاهى كرمان صورتش را از نگاه بىحس و منجمد زن برمىگرداند .با پيشينهى تاريخى كه از مرد
و حرفه نظامى در ذهن داريم طبيعى است( .گريه از مرد بعيد است .خصوصا ً مرد نظامى).
صورتش را كه برمىگرداند سرخى چشمهايش هوس گرماى اشك را زير پوست گونهى زن مىدواند.
زن بىاشك و سمج پا مىكوبد« :شما برادر منو نمىشناختين».
 چرا مىشناختم .من برادر شمارو نديده بودم ولى نوع برادر شمارو خوب مىشناسم ۴ .روزه آگاهى رو رها كردم .تمامتوان ُم گذاشتم روى اين پرونده .مطمئن باشين تا  ۵دقيقه قبل از مرگم فراموش نمىكنم .برادرتونُ شايد .ولى كارون! مگه
مىشه با اون همه زيبايى و معصوميت.
باز صورتش را برمىگرداند .چند دقيقه بعد با صدايى گرفته مىگويد« :خوب شد نديدين .قبول دارم .من ،ما ،دو تا خون
بهشما بدهكاريم ولى...
سرش را كه پايين مىاندازد زن فكر مىكند كه مىخواسته بگويد« :ولى من كه نمىتونم از چوب قاتل بتراشم .مىتونم؟»
ولى ولى ،توى سر زن چنگ مىزند كه از در آگاهى مىآيد بيرون .خيابان را دور مىزند .از پلههاى دادگسترى باال
مىرود .جلوى ميز بازپرس ويژهى قتل مىايستد« :حاجىزادهام ».با دست اشاره مىكند بنشين و در مقابل نگاه
زلزدهاش مىگويد« :سى ساله كارم اينه .كم جنايت نديدم .ولى...
زن فكر مىكند ولى چى؟
 -ولى هيچ كس تا اون شب گريهى منو نديده بود .اونم اونجورى بلند .بلند.

ممكن ...؟
ِ
 نه.ممكن ...؟
ِ
 نه. آقاى بازپرس مىگم شايد... نه جانم ،نه ،اين قتل انگيزهاى بهبزرگى چنار مىخواد .اين چيزها انگيزهى يه سيلى هم نمىتونه باشه.رهگذرهايى كه از خيابان مىگذرند مىشنوند كه مىگويد« :ولى ،چنار ،ولى ،چنار».
پايش را كه توى خانه مىگذارد .صداى نالهى زنها امانش را مىبرد از كنار چند نفر كه بيهوش افتادهاند رد مىشود .در
اتاق مردها را باز مىكند .مىخواهد رو بهبرادرهايش فرياد بزند« :يعنى همين جورى بايد دست روى دست بگذاريم.
همين .تموم شد .يعنى حميد تموم شد».
مردى كه گريه نكند نمىبيند .در را مىكوبد .تصميم مىگيرد يقهى مادرش را بچسبد و بگويد« :براى چى دنياش آوردى؟
براى چى دنيام آوردى؟»
با صداى مادرش كه ميان روزنامهها دنبال عكس حميد مىگردد« :فرخنده ببين ايجا برا حميد نوشتن؟»
بهجاى آنكه يقهى مادرش را بگيرد زير انگشت اشارهى مادرش را مىبيند «قتل در پردهى ابهام» و دو قطره اشك روى
«دست جنايت در آغاز مهر ماه پيكر پدر معلم و پسر دانشآموز را بهجاى مدرسه بهزير خاك فرستاد» مىچكد .دست
سرد مادر تكانش مىدهد« :ها ،بگو برا حميد نوشتن؟»
 بعله مادر نوشتن شهيد شده. برا شهيدام مىيا گريه كنى؟مىگويد« :نه ،بايد سرتو بكوبى تو ديوار ».و سرخودش را مىكوبد توى ديوار.
از لحظهاى كه دستى از پشت بغلش مىكند تا وقتى كسى گوشى را بهطرفش دراز مىكند نمىداند چقدر مىگذرد .صداى
خفهى زنى توى گوشى مىپيچد« :من دبيرم! از همكارهاى حميد آقا ».و گريه مىكند .از بين گريهها و كلمات بريده
بريدهاش مىفهمد كه مىگويد« :دعا كنيد قاتلها پيدا بشوند ،ما جمع مىشويم ديه آنها را هرچه باشد مىپردازيم تا
قصاص بشوند ».مىگويد« :ممنون .کو تا قاتلها».
و از بين تمام صداهايى كه خرخره قاتلها را با دندان مىجوند ،با دستهاى خودشان آنها را خفه مىكنند ،با چاقو تكه
تكهشان مىكنند ،النگوهايشان را مىفروشند ،چرا حميد؟ آخه ...و ...و ...تنها دو كلمه توى گوشش زنگ مىزند :ولى...
چنار.
سه روز بعد پژوهشكدهى معلم كه سالها پيش تاسيس شده و حميد عضو آن بوده و تازه چهارمين جلسهى جدى خود را
آغاز كرده است ،اولين جلسهى رسمى خود را با عنوان «انجمن پژوهشهاى ادبى سحر »۱بهمناسبت هفتمين روز
درگذشت حميد حاجىزاده در تاريخ  ۱۳۷۷/۷/۷برگزار مىكند.
زن كه مثل هميشه دير رسيده در برابر نگاههايى كه سراپايش را ورانداز مىكنند راه رفتنش را فراموش مىكند .مثل
زنگ ديكته كه گاه يادش مىرفت حتى با كدام ت ،ط نوشته مىشود .تلوتلو مىخورد .زن جوان زير بازويش را مىگيرد.
مىنشاندش روى صندلى و مىپرسد« :دايى حميد مىدونست اين قدر آدم دوستش دارن؟»

 نه ،فكر نمىكنم .حتى نمىدونست من چقدر دوستش دارم .هيچ وقت نگفته بودمش.نگاه زن از تصوير حميد ،كارون ،خونهاى طراحى شده برپارچهى سفيد ،شمع مشكى ،انگشتان دختر جوان برروى
ارگ ،شقايقهاى توى گلدان (با خودش فكر مىكند چه خوب كه گاليل نذاشتن .از كجا مىدونستن شقايق بين ما يه رازه).
نوشتهى سرخ بر پارچهى مشكى «نفرين بردست پليد ناآدمى كه دل عاشق حميد حاجىزاده را سرخ كرد و دستانش را
سرد» مىگذرد روى صورت دختر الغر و محجبهاى كه پشت تريبون با صدايى غمزده مىگويد« :ببخشين اگه شعرم
اشكال داره ،آخه ،آخه ،مىدونين اين دفعه من استاد نداشتم كه »...مىنشيند.
شعر دختر تمام نشده كه هيكل درشت مردى از پلهها باال مىرود .تقريبا ً دختر را كنار مىزند .با صدايى كه بهسختى
شنيده مىشود رو بهجمعيت مىگويد« :من از همه گله دارم .يعنى چى كه همه مىيان اينجا و به خانوادهى حاجىزاده
تسليت مىگن .پس من چى! ما چى! مگه ما آدم نيستيم؟»
نگاهش مىكند منصور ايزدپناه است .دوست سى سالهى حميد .همان كه در سال  ۱۳۵۲با حميد و انتظارى نشريهى
«نامها ،دامها ،گامها» را منتشر مىكردند .منصور سعى مىكند شعرى از حميد بخواند .بهخط سوم كه مىرسد دست در
جيب پيراهنش مىكند .قرصى زير زبانش مىگذارد .از پلهها پايين مىآيد و روى اولين صندلى مىنشيند.
 ۸۱روز بعد درست در لحظهاى كه مردى مىخواهد با ارسال شعرى از آن سر دنيا اندوه از دستدادن مختارى عزيزش
را در اين طرف دنيا با زن تقسيم كند دستهاى سرد مادر دست زن را مىگيرد« :فرخنده دارم مىميرم بگو ممد بيا».
 نترس مادر .نمىميرى ،ولى ،ولى يه ذره...دقايقى بعد با دريافت شعر و رسيدن محمد ،پزشك اورژانس خود را كنار مىكشد .پيرزن رو به قبله آخرين نگاه را به
پسرش مىكند و چشمهايش را مىبندد .زن جوان كه نمىخواهد باور كند ،همچنان با دست قفسهى سينهى پيرزن را فشار
مىدهد .مردى ميانسال زن را بلند مىكند« :نيكوجان بسه .فايده نداره ،راحت شد».
همه جيغ مىكشند .ولى زن دوال مىشود و فكر مىكند چطور چنار بزرگى را كه در صفحات اول رمان چاپ نشدهاش
اره كند.
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