
 شقايق بين ما يه رازه

۱۳۷۷زاده، زمستان  فرخنده حاجی
 

ى  شهريور ماه است. صداى گرفته ۳۱شنبه  بامداد روز سه ۴آيد. ساعت  صدا درمى زنگ تلفن پزشك قانونى كرمان به

 «دكتر! آماده باشين بريم محل حادثه.»رسد:  گوش مى رئيس آگاهى كرمان به

 اتفاق مهمى افتاده؟ -

 آره، متاسفانه يه قتل فجيع.  -

 مقتول كيه؟ -

 بهتره بگيد مقتولين.  -

گويد:  مى« دكتر چيزى براى گفتن به من ندارى؟»چند ساعت بعد پزشك قانونى در مقابل صداى لرزان برادرحميد: 

رديه كه ممكنه با زاده، قصابى. برخوردى كه با اونا شده برخو شدن آقاى حاجى ت قصابى متاسفانه برادر و برادرزاده»

 ى... فرقه

ظهر اونجا بودم.  ۱۲هاُش كه دور و برش ريخته بود خوندم. تا  پرست. من نوشته ولى برادرتون مسلمون بود. يه آدم وطن

زعم  خواستن به شك كسانى كه اين كار رو كردن قصدشون گرفتن توان برادرتون نبوده. مى ى وحشتناكى بود. بى صحنه

جويى وحشتناك. مظلوم  ى بزرگ، يه انتقام روايتى قصدشون سفيد كردن خودشون بوده. يه كينه ا بهخودشون سياهش كنن ي

تونه دست  نظر من فقط آدمى كه از داروى روانگردان استفاده كرده يا روانى باشه مى دفاع. به كشته شدن. مظلوم و بى

 «چنين جنايتى بزنه. گناه بچه فقط چشم باز كردنش بوده، همين. به

ى تاريخى كه از مرد  گرداند. با پيشينه حس و منجمد زن برمى چهار روز بعد رئيس آگاهى كرمان صورتش را از نگاه بى

 و حرفه نظامى در ذهن داريم طبيعى است. )گريه از مرد بعيد است. خصوصاً مرد نظامى.(

 دواند.  زن مىى  هايش هوس گرماى اشك را زير پوست گونه گرداند سرخى چشم صورتش را كه برمى

 «شناختين. شما برادر منو نمى»كوبد:  اشك و سمج پا مى زن بى

روزه آگاهى رو رها كردم. تمام  ۴شناسم.  شناختم. من برادر شمارو نديده بودم ولى نوع برادر شمارو خوب مى چرا مى -

نم. برادرتوُن شايد. ولى كارون! مگه ك دقيقه قبل از مرگم فراموش نمى ۵توانُم گذاشتم روى اين پرونده. مطمئن باشين تا 

 شه با اون همه زيبايى و معصوميت.  مى

خوب شد نديدين. قبول دارم. من، ما، دو تا خون »گويد:  گرداند. چند دقيقه بعد با صدايى گرفته مى باز صورتش را برمى

 شما بدهكاريم ولى... به

 «تونم؟ تونم از چوب قاتل بتراشم. مى ولى من كه نمى»بگويد: خواسته  كند كه مى اندازد زن فكر مى سرش را كه پايين مى

هاى دادگسترى باال  زند. از پله آيد بيرون. خيابان را دور مى زند كه از در آگاهى مى ولى ولى، توى سر زن چنگ مى

قابل نگاه كند بنشين و در م با دست اشاره مى« ام. زاده حاجى»ايستد:  ى قتل مى رود. جلوى ميز بازپرس ويژه مى

 سى ساله كارم اينه. كم جنايت نديدم. ولى...»گويد:  اش مى زده زل

 كند ولى چى؟ زن فكر مى

 ى منو نديده بود. اونم اونجورى بلند. بلند.  ولى هيچ كس تا اون شب گريه -



 ممكِن... ؟ -

 نه.  -

 ممكِن... ؟ -

 نه.  -

 گم شايد...  آقاى بازپرس مى -

 تونه باشه.  ى يه سيلى هم نمى خواد. اين چيزها انگيزه بزرگى چنار مى اى به انگيزه نه جانم، نه، اين قتل -

 «ولى، چنار، ولى، چنار.»گويد:  شنوند كه مى گذرند مى رهگذرهايى كه از خيابان مى

شود. در  رد مى اند برد از كنار چند نفر كه بيهوش افتاده ها امانش را مى ى زن گذارد. صداى ناله پايش را كه توى خانه مى

يعنى همين جورى بايد دست روى دست بگذاريم. »برادرهايش فرياد بزند:  خواهد رو به كند. مى اتاق مردها را باز مى

 «همين. تموم شد. يعنى حميد تموم شد.

آوردى؟  براى چى دنياش»ى مادرش را بچسبد و بگويد:  گيرد يقه كوبد. تصميم مى بيند. در را مى مردى كه گريه نكند نمى

 «براى چى دنيام آوردى؟

 «فرخنده ببين ايجا برا حميد نوشتن؟»گردد:  ها دنبال عكس حميد مى با صداى مادرش كه ميان روزنامه

و دو قطره اشك روى « ى ابهام قتل در پرده»بيند  ى مادرش را مى ى مادرش را بگيرد زير انگشت اشاره جاى آنكه يقه به

چكد. دست  مى« زير خاك فرستاد جاى مدرسه به آموز را به پيكر پدر معلم و پسر دانش دست جنايت در آغاز مهر ماه»

 «ها، بگو برا حميد نوشتن؟»دهد:  سرد مادر تكانش مى

 بعله مادر نوشتن شهيد شده.  -

 يا گريه كنى؟ برا شهيدام مى -

  كوبد توى ديوار. و سرخودش را مى« نه، بايد سرتو بكوبى تو ديوار.»گويد:  مى

گذرد. صداى  داند چقدر مى كند نمى طرفش دراز مى كند تا وقتى كسى گوشى را به اى كه دستى از پشت بغلش مى از لحظه

ها و كلمات بريده  كند. از بين گريه و گريه مى« من دبيرم! از همكارهاى حميد آقا.»پيچد:  ى زنى توى گوشى مى خفه

پردازيم تا  ها را هرچه باشد مى شويم ديه آن ها پيدا بشوند، ما جمع مى لدعا كنيد قات»گويد:  فهمد كه مى اش مى بريده

 «ها. ممنون. کو تا قاتل»گويد:  مى« قصاص بشوند.

كنند، با چاقو تكه  ها را خفه مى هاى خودشان آن جوند، با دست ها را با دندان مى و از بين تمام صداهايى كه خرخره قاتل

زند: ولى...  فروشند، چرا حميد؟ آخه... و... و... تنها دو كلمه توى گوشش زنگ مى را مىكنند، النگوهايشان  شان مى تكه

 چنار. 

ى جدى خود را  تاسيس شده و حميد عضو آن بوده و تازه چهارمين جلسهپيش ها  ى معلم كه سال سه روز بعد پژوهشكده

ى ادبى سحرها انجمن پژوهش»ى رسمى خود را با عنوان  آغاز كرده است، اولين جلسه
۱

مناسبت هفتمين روز  به« 

 كند.  برگزار مى ۷/۷/۱۳۷۷زاده در تاريخ  درگذشت حميد حاجى

كند. مثل  كنند راه رفتنش را فراموش مى هايى كه سراپايش را ورانداز مى زن كه مثل هميشه دير رسيده در برابر نگاه

گيرد.  خورد. زن جوان زير بازويش را مى تلوتلو مى شود. رفت حتى با كدام ت، ط نوشته مى زنگ ديكته كه گاه يادش مى

 «دونست اين قدر آدم دوستش دارن؟ دايى حميد مى»پرسد:  نشاندش روى صندلى و مى مى



 دونست من چقدر دوستش دارم. هيچ وقت نگفته بودمش.  كنم. حتى نمى نه، فكر نمى -

سفيد، شمع مشكى، انگشتان دختر جوان برروى  ى هاى طراحى شده برپارچه نگاه زن از تصوير حميد، كارون، خون

دونستن شقايق بين ما يه رازه.(  كند چه خوب كه گاليل نذاشتن. از كجا مى هاى توى گلدان )با خودش فكر مى ارگ، شقايق

زاده را سرخ كرد و دستانش را  نفرين بردست پليد ناآدمى كه دل عاشق حميد حاجى»ى مشكى  ى سرخ بر پارچه نوشته

ببخشين اگه شعرم »گويد:  زده مى اى كه پشت تريبون با صدايى غم گذرد روى صورت دختر الغر و محجبه مى «سرد

 نشيند.  مى« دونين اين دفعه من استاد نداشتم كه... اشكال داره، آخه، آخه، مى

سختى  . با صدايى كه بهزند رود. تقريباً دختر را كنار مى ها باال مى شعر دختر تمام نشده كه هيكل درشت مردى از پله

زاده  ى حاجى يان اينجا و به خانواده من از همه گله دارم. يعنى چى كه همه مى»گويد:  جمعيت مى شود رو به شنيده مى

 «گن. پس من چى! ما چى! مگه ما آدم نيستيم؟ تسليت مى

ى  حميد و انتظارى نشريه با ۱۳۵۲ى حميد. همان كه در سال  كند منصور ايزدپناه است. دوست سى ساله نگاهش مى

رسد دست در  خط سوم كه مى كند شعرى از حميد بخواند. به كردند. منصور سعى مى را منتشر مى« ها ها، گام ها، دام نام»

 نشيند.  آيد و روى اولين صندلى مى ها پايين مى گذارد. از پله كند. قرصى زير زبانش مى جيب پيراهنش مى

دادن مختارى عزيزش  خواهد با ارسال شعرى از آن سر دنيا اندوه از دست كه مردى مى اى روز بعد درست در لحظه ۸۱

 «ميرم بگو ممد بيا. فرخنده دارم مى»گيرد:  هاى سرد مادر دست زن را مى را در اين طرف دنيا با زن تقسيم كند دست

 ميرى، ولى، ولى يه ذره...  نترس مادر. نمى -

كشد. پيرزن رو به قبله آخرين نگاه را به  دن محمد، پزشك اورژانس خود را كنار مىدقايقى بعد با دريافت شعر و رسي

ى پيرزن را فشار  ى سينه خواهد باور كند، همچنان با دست قفسه بندد. زن جوان كه نمى هايش را مى كند و چشم پسرش مى

 «شد.نيكوجان بسه. فايده نداره، راحت »كند:  دهد. مردى ميانسال زن را بلند مى مى

اش  كند چطور چنار بزرگى را كه در صفحات اول رمان چاپ نشده شود و فكر مى زن دوال مى  كشند. ولى جيغ مى  همه

 كاشته اّره كند. 

 نشريه بايا ۲و  ۱چاپ شده در شماره ، ۱۳۷۷زمستان 

 زاده تخلص حميد حاجى. ۱

 


