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که گذش��ت آرامش عجیبی پیدا کرده بود. 
خ��ودش گفت در خواب دی��ده که با حمید 
به زیارت امام می رود. او آرام شده بود ولی 
این آخرین آرزوی حمید به سختی روی دل 
کربالیی یونس س��نگینی می کرد مخصوصًا 
وقتی ش��نید که یکی از همس��نگرانش گفته 
بود که شب قبل از شهادت در سنگر زیارت 
ام��ام رضا را خوانده و از امام توفیق زیارتش 
را خواسته است. می گفتند وقتی جنازه اش به 
همراه چند شهید دیگر به پشت جبهه منتقل 
می شده، ماشین را به توپ بسته اند. چند روز 
به پانزدهمین س��الگرد شهادتش مانده بود 
که نرگس بانو با اصرار به کربالیی گفته بود 
که سالگرد پس��رش می خواهد مشهد باشد 
و ب��ه نیاب��ت از حمید زیارت کن��د. با اینکه 
زمس��تان بود و هوا س��رد بود و بانو نرگس 
نیز مریض بود، کربالیی یونس نتواسته بود 
نرگس بانو را مج��اب کند که از تصمیمش 

منصرف شود و راهی مشهد شده بودند. 
بعد از زی��ارت، نرگس بان��و در حالیکه 
لبخند به لب داش��ت به ایوان طال تکیه داده 
بود و نگاه��ش در حالیکه رد پرواز کبوتران 
ح��رم را گرفته بود برای همیش��ه خاموش 
ش��ده بود. و االن ده س��ال بود که کربالیی 

یونس به تنهایی در انتظار حمید بود. 
کربالی��ی یون��س در را که قف��ل کرد با 
خودش فکر کرد دو سال است که سر خاک 
نرگس بانو که در مش��هد دفنش کرده بود 
نرفته است. زیر لب فاتحه ای برایش خواند. 
کربالیی یونس از آن س��ال به بعد هر سال 
تولد امام رضا برای زیارت به مشهد می رفت 
ولی دوسال بود که یک سال به بهانه مریضی 
و امس��ال به خاطر رفتن به کربال نتوانس��ته 

بود برای زیارت به مشهد برود. 
زمس��تان ب��ود و هوا س��رد... همراه ذکر 
گفتن��ش بخ��ار از دهان��ش بی��رون می زد. 
آهس��ته آهس��ته طول کوچه بلندش��ان را 
پیمود. سر خیابان یک تاکسی دربست برای 

بنیاد شهید گرفت. 
وارد س��اختمان بنیاد ش��هید شد. آقای 
صفری پش��ت میزش نشسته بود و یک نفر 
داش��ت با صدای نس��بتًا بلند و عصبی با او 

حرف می زد: 
- آخ��ه عزی��ز م��ن مگه اینجا مس��ئول 
نداره؟ پس ش��ما حواس��تون کجا بود؟ االن 

من چه جوابی باید به خانواده ش بدم؟ 
با شنیدن س��الم کربالیی یونس ساکت 
روی صندلی نشست و عذرخواهی کرد ولی 
کربالیی حواس��ش به این چیز ها نبود و کم 

ک��م از اینکه ب��ه این زودی ب��ا حمید روبرو 
می ش��ود بغض عجیبی داش��ت گلویش را 
چنگ می زد. از ذهنش گذش��ت ׳׳ ای کاش 
حمید یک بار دیگر قبل از شهادتش زیارت 
امام رفته بود و او با خیال راحت از اینکه هیچ 
آرزویی در دل پس��رش نمان��ده با او مواجه 

می شد ׳׳. ولی افسوس... 
- پس��رم، من یونس توالیی هس��تم پدر 
ش��هید حمید توالیی. مس��افرت کربال بودم، 
دیروز رسیدم. مثل اینکه فرموده بودید برای 
دیدن جنازه پسرم باید خدمت شما برسم... 

صفری پشت میز کمی خودش را جابجا 
کرد و نگاهی ب��ه کربالیی و نگاهی به آقای 
عزتی که چند دقیقه پیش داد و بیداد می کرد 
انداخت. برای لحظه ای س��کوت س��نگینی 

حاکم شد. صفری سکوت را شکست: 
- آقای عزتی... 

- خوب، بفرمایید آقای صفری... این هم 
دسته گل شما... 

کربالیی یون��س که از حرف های آن دو 
سر در نمی آورد حسابی گیج شده بود. دلش 
برای پسرش تنگ شده بود و بغض، قدرت 
کالم را از او گرفت��ه بود. صفری که س��عی 

می کرد اوضاع را آرام کند گفت: 
- می دونی��د حاجی... یه مش��کلی پیش 

اومده. 
کربالیی یک لحظه چش��م هایش سیاهی 
رف��ت. نکند خبر اش��تباه ب��وده و خبری از 

پسرش نیست؟!  
 - چه مشکلی عزیزم؟! 

عزتی ادامه داد: 
- آق��ای توالیی حقیقت اینه که همکاران 
من یک اشتباهی مرتکب ش��دن... ببینید... 
من شرمنده م ولی باید عرض کنم... کربالیی 
خواست چیزی بگوید ولی در توانش نبود. 

- می دونید... چند روز پیش صد و بیست 
پیکر شهدا اومد که مال استان های مختلف 
بود... کربالیی ب��ا صدایی که انگار از ته چاه 

می آمد گفت: خوب... 
- چون تشریف نداشتید جنازه پسر شما 
بعد از تش��ییع توی تهران به حسینیه انتقال 
داده ش��د تا برگردید و بعد دفن بشه. از قضا 

هم��ون روز جن��ازه اس��تان ها رو هم میارن 
حسینیه تا از همونجا تقسیم بشه. 

- خوب... 
- جنازه پسر شما اش��تباهی قاطی جنازه 

شهدای مشهد به اونجا اعزام شده... 
بغ��ض کربالیی ترکید و گری��ه ای که از 
غروب دیروز پشت بغضش مخفی شده بود 
س��رازیر شد. دست هایش را روی صورتش 

گذاشت و صدای گریه اش بلند شد. 
- من خیلی تلفن ک��ردم که امروز بتونم 
جن��ازه رو برگردونم ولی متاس��فانه تا پس 
ف��ردا نمی تونیم. می دونی��د کار های اداریه 

دیگه. 
اشک های کربالیی شدت گرفته بود.  

صفری و عزت��ی نگاهی به هم کردند و با 
افسوس سر تکان دادند. صفری گفت: 

- البته ما س��عی می کنیم خیلی زود برش 
گردونیم. ش��اید قس��مت پس��رت بوده با 
ش��هدای مش��هد امروز دور حرم آقا طواف 

کنه و زیارتی کرده باشه. 
صدای گریه کربالیی بلندتر شده بود. از 
جایش بلند شد. زمزمه اش بلندتر شده بود. 
- خدایا ش��کرت... پس��رم ب��ه آرزوش 
رس��ید... صفری و عزتی با تعجب نگاهی به 

هم کردند. 
- حاجی حالت خوبه؟ 

- کاری از دس��ت م��ا بر می��اد؟ کمکی، 
چی��زی الزم داری؟ حاج��ی اش��تباه ما رو 

ببخشید. 
کربالیی می خواس��ت از اتاق خارج شود 
ولی برگش��ت:  اگه امکانش باش��ه می خوام 

برم مشهد پیش پسرم. 
عزت��ی فکری کرد. فرصت��ی پیش آمده 
بود تا اش��تباه پیش آمده را به نحوی جبران 
کند: حاجی نوکرتم هس��تم. ب��ا اولین پرواز 

امروز راهیت می کنم بری. 
تشریفات فرودگاهی انجام شد و ساعتی 
بعد هواپیما از زمین بلند شد... صدای خلبان 

از بلندگو ها پخش شد: 
- با نام و یاد خدا و با س��الم خدمت شما 
مس��افرین عزیز. من خلبان رضایی هستم 
و از اینک��ه در روز تول��د ام��ام رضا پذیرای 
ش��ما زائرین امام رضا در این هواپیما هستم 

خوشحالم...
چیزی که کربالیی می ش��نید به سختی 
باورش می شد ولی واقعیت داشت. از شیشه 
هواپیما بی��رون را نگاه کرد. زمین داش��ت 
دورت��ر و دورت��ر می ش��د و او پلک هایش 

سنگینی می کرد. 

41 شماره  3926 هشتادمین سال انتشار    

 بغ��ض عجیبی داش��ت گلویش را چنگ 
می زد. از ذهنش گذشت ׳׳ ای کاش حمید 
یک بار دیگر قبل از شهادتش زیارت امام 
رفت��ه ب��ود و او با خیال راح��ت از اینکه 
هیچ آرزویی در دل پسرش نمانده با او 

مواجه می شد ׳׳. ولی افسوس... 


