براى حفظ توازن ،چهار قاتل چهار مقتول
فرخنده حاجی زاده
زنگ تلفن به صدا در مىآيد« :بزن كانال يك ».و بى هيچ توضيحى تلفن قطع مىشود .با شتاب دكمه
كنترل تلويزيون را فشار مىدهى .گزارشى كوتاه از نتيجهى قتلهاى زنجيرهاى .نام  ۴نفر از عاملين
قتلها اعالم مىشود .عامل اصلى اين قتلها خودكشى كرده با داروى نظافت! (ميزان دارو اهميتى
ندارد ).تالشهاى گستردهى پزشكان و مأمورين حفاظت زندان نيز بىنتيجه مانده است .بغض راه
حنجرهات را مىبندد .قلبت مىتپد .مثل قلب ميليونها ايرانى منتظر در چند ماه گذشته .اما تا همين جا
كافى است .در وضعيت كمبود دارو و هزينهى سنگين بيمارستان بايد به فكر سالمت روحى و جسمى
شوندگان بود .اما خواهى نخواهى يك كلمه از بين جملههاى بيان شده يكى از مسؤولين توى ذهنت
بزرگ و بزرگتر مىشود" .فقط" اين كلمه را قبالً هم شنيدهاى  -فقط اين چهار قتل  -به "فقط" فكر
مىكنى و مىانديشى بيچاره كلمات گاه چه بار معنايى سنگينى را بر دوش مىكشند .مگر بيان كلمه فقط
حاكى از اين نيست كه قتلهاى ديگرى نيز اتفاق افتاده .اگر اتفاق نيفتاده چرا نمىگويند .چهار قتل اخير؟
يا مثالً چهار نفر از قاتلين قتلهاى اخير معرفى مىشوند .پس مسؤولين محترم با بيان كلمه "فقط" خود
نيز معتقدند كه قتلهاى ديگرى نيز اتفاق افتاده است .درست هم همين است مگر در آغاز مهرماه خون
حميد حاجىزاده شاعر ،نويسنده ،محقق و دبير آموزش و پرورش كرمان و فرزند ده سالهاش (كارون)
با  ۳۷ضربهى چاقو در نيمه شب  ۳۱شهريور ماه خانهاى محقر در محلهى گلدشت كرمان را رنگين
نكرد؟ عمق اين فاجعه كه اولين حلقه قتلهاى اخير در سال  ۷۷بود چنان سنگين بود كه بسيارى
تراژدى خواندندش .پدر و پسرى مظلوم و بىدفاع در دو قدمى هم جان دادند .شقاوت فاجعه چنان
هولناك بود كه مشايخى بازپرس ويژه قتل را (به اعتراف خودش پس از سى سال كه مدام شاهد صحنه
انواع جنايت بود) آن شب در حضور جمع با صداى بلند به گريه وا داشت .يا پوررضاقلى رئيس آگاهى
كرمان كه جنايت را مدام ،يا در عمل ديده يا به صورت تئورى خوانده بود وادار كرد كه تا مدتها
مرتب زير لب تكرار كند :تا پنج دقيقه قبل از مرگم فراموش نمىكنم و پس از چندين ماه هنوز
فرهنگيان ،ادب دوستان و هنرمندان كرمان زير لب مىگويند :چرا حميد؟ و دانش آموزان دبيرستان و
دانشجويان پژوهشكده ادبيات آرام در گوش هم زمزمه مىكنند :آخ ،بابا حميد؟ مگر خانواده حاجىزاده
كار و زندگى خود را رها نكرده و مدام از طريق نهاد رهبرى ،رياست جمهورى ،وزارت اطالعات،
وزارت كشور ،وزارت آموزش و پرورش ،آقاى نيازى ،كميتهى تحقيق  ...و  ...نامه ،تلفن ،تلگراف،
حضورى وغيره خواستار پيگيرى قتل حميد حاجى زاده و فرزند خردسالش نشدند تا حداقل بتوانند در
پاسخ دو فرزند باقيمانده و همسر بىپناهش كه هر نيمه شب از خواب مىپرند تا از زنده بودن يكديگر
مطمئن شوند بگويند :پدر و همسر مظلوم شما به چه جرمى كشته شدند .آيا حميد و "حميد"ها كه در
شهرهاى مختلف و به شيوههاى مختلف اما مشكوك و فجيع به قتل رسيدند ايرانى و مسلمان نبودند؟ آيا
به صرف اين كه اين كشته شدگان از يك ميزان اشتهار اجتماعى و جهانى برخوردار نبودند ،يا ساكن
شهر يا استانى بودند كه مردمش بنا به داليلى فريادهايشان را كوتاه تر يا خفته در گلو مىزنند يا در
خانوادهشان كسى راه به جايى ندارد .بايد آرام و بىصدا از كنار قتلهايشان گذشت و به فرزندان و
دوستدارن شان گفت« :منتظر باشيد نوههاى شما در كتابهاى تاريخ يا تاريخ ادبيات متهمان قتلهاى
پدران ،برادران ،همسران و فرزندان تان را معرفى خواهند كرد ».اگر بگوييم آيا باور خواهند كرد؟ و
نخواهند پرسيد مگر قاضى ،وكيل قانونى مقتول نيست؟ مگر اين كه به آ ن ها بگوييم ناراحت نباشيد
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