
مهدی اصغری

در عک��س، حمید ب��ا لبخند نگاهش 
می کرد. ساعت ها بود که در رختخواب 
دراز کش��یده بود ب��دون اینکه دقیقه ای 
خوابیده باش��د. دیشب که توی مسجد، 
نماز مغرب و عش��اء را تم��ام کرده بود 
ح��اج نصرت کن��ارش نشس��ته بود و 

دست روی شانه هایش گذاشته بود.  
 - کربالیی یونس، زیارت قبول 

- زنده باشی حاج نصرت
- راس��تش این یکی دو هفته ای که شما 
تش��ریف نداشتید یه خبر هایی بوده که باید 
خدمتت��ون ع��رض کن��م ...کربالیی یونس 

گوش هایش را تیز کرده بود. 
- چیزی شده حاج نصرت؟! 

ح��اج نصرت بدون اینکه به چش��م های 
کربالیی یونس نگاه کند ادامه داده بود. 

- راستش ... راستش یه خبر از آقا حمید 
براتون آورده بودند... 

حاال کربالیی یونس احساس کرده بود که 
گرمایی به یکباره تمام بدنش را فرا گرفت. 

- ش��ما زیارت کربال تش��ریف داشتین. 
شنیدم امروز اومدین گفتم خدمت برسم. 

کربالی��ی یون��س ب��ا اینکه به ش��دت 
احس��اس ضعف ش��دیدی در بدنش کرده 
بود بدون اینکه کلمه ای بگوید منتظر ادامه 

حرف حاج نصرت ماند. 
- مث��ل اینک��ه بچه های تفّح��ص جنازه 
حمید جان رو به همراه پالکش پیدا کردن. 
از بنیاد ش��هید اومده بودن که به شما اطالع 
بدن و بخوان که برای تش��ییع دسته جمعی 
شهدایی که تازه پیکرشون پیدا شده تشریف 

ببرید بنیاد شهید. 
لحظه ای سکوت حاکم شده بود. 

- ش��هدا دو-سه روز پیش تشییع شدن. 
حمید جان هم بین ش��هدا تش��ییع شد ولی 
چون شما تش��ریف نداشتین دفنش نکردن 

تا تشریف بیارید. 
کس��ی لیوان آبی به دست کربالیی یونس 
داد و او جرعه ای نوشید. می دانست که منظور 
از جن��ازه یعنی چند تکه اس��تخوان و مقداری 

اط��راف  خ��اک 
آن. بع��د از 25 س��ال 

انتظ��ار می توانس��ت ب��ا تنها 
پسرش روبرو شود. هنوز سجاده اش باز 

بود. س��ر به سجده گذاشت و شانه هایش تکان 
مالیمی خورد و اطرافیان شنیدند که به آرامی 
گف��ت: ׳׳ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر׳׳ 
سر از سجده برداش��ت و با آرامش خاصی به 
راه افتاد. وقتی می خواس��ت از در مسجد خارج 

شود حاج نصرت گفت: 
- کربالیی فردا یه س��ر برو بنیاد ش��هید 

خبر بده که اومدی. 
از اول ش��ب ت��وی رختخواب ب��ود ولی 
خواب به س��راغش نیامد ک��ه نیامد. وضو 
که می گرفت صدای اذان بلند ش��د. آخرین 
دیدارش��ان هم دم اذان صبح بود. همسرش 
نرگ��س بانو آنوقت هن��وز کربالیی را تنها 
نگذاش��ته بود. پوتین های حمید را که جفت 

کرده بود گفته بود: 
-پس��رم هنوز جای زخمات خوب خوب 
نشده، یه چند روزی می خوابیدی استراحت 

می کردی. 
حمید که داش��ت از زیر قرآن رد می شد 

لبخند زده و گفته بود: 
- مادر جان وق��ت برای خوابیدن زیاده، 

فعلًا وقت ایستادنه. 
راس��ت می گفت. االن درس��ت 25 سال 
بود که ب��ا آرامش زیر خ��اک خوابیده بود 

بدون اینکه مکانش را بدانند.  
با آرام��ش نم��ازش را خواند. س��جده 
آخرش کمی طوالنی ش��د و دوب��اره همان 
ذکر همیش��گی ׳׳ رب انی لما انزلت الی من 
خیر فقیر ׳׳. س��الم نماز را که گفت همانطور 
نشسته چشم هایش را بست و برای لحظه ای 
دوباره خاطرات آخرین دیدارش��ان جلوی 

چشمانش جان گرفت. 
نرگس بانو گفته بود: 

- حداق��ل ام��روز را ب��ا م��ا می ماندی 

قصه هفته
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آخرین زیارت

مادرجان، روز تولد امام رضاس��ت. دوست 
داشتم عید رو با هم باشیم. 

حمید برای لحظه ای س��رجایش ایستاده 
بود و پرده ای از اشک چشمش را گرفته بود. 

- قربون امام رضا برم... 
راه افت��اده بود. وقتی روب��روی کربالیی 
یونس رس��یده بود دست هایش را باز کرده 

بود و پدرش را در آغوش کشیده بود. 
- آقا جون خیلی دوس��ت داش��تم برای 
آخری��ن بار هم که ش��ده برم زی��ارت امام 
رضا. دل��م برای امام، ب��رای گنبدش، برای 
کفتره��اش تن��گ ش��ده، چه راح��ت اوج 

می گیرن آقا جون. 
مث��ل بچگی های��ش زده ب��ود زیر گریه و 
کربالیی یونس به دلش برات ش��ده بود که 

آخرین دیدار بین او و حمید است. 
- ایش��اال برگش��تی باهم میریم زیارت 

امام. من و تو و مادرت. 
حمید به چشم های پدرش چشم دوخته 
بود، انگار ک��ه بخواهد بگوید ׳׳ پدر جان این 
فرص��ت پیش نخواهد آمد ׳׳. ولی لبخند زده 

و گفته بود: 
- اگ��ه رفت��ی زی��ارت آق��ا، بگ��و دل��م 
می خواس��ت یک ب��ار دیگ��ه زیارتش کنم. 

ازش بخواه یکبار دیگه منو بطلبه. 
س��جاده را جمع ک��رد. ه��ر کاری کرد 
نتوانست به حمید که از قاب عکس و از کنار 
گنبد امام رض��ا لبخند می زد نگاه کند. انگار 
حمید می خواس��ت بگوید ׳׳ دیدی پدر جان، 
قسمت نبود آقا را یکبار دیگر زیارت کنم ׳׳. 
وقت��ی خب��ر ش��هادتش را داده بودن��د 
مادرش چند روز بی تابی می کرد ولی مدتی 


