فقط چند روز بعد از بیهوشی
آن چهرهی همیشهآرام
برای همیشه خاموش شد
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سربندهای رنگی باالی مزار رقصکنان مالقات مادر و پسر را جشن گرفته بودند

نســیم وصـــل

راضیه باللی :نزدیکای سحر آخرین شب قدر بود که
خبری تلخ از طریق گروههای خانوادگی
در فضای مجازی دست به دست چرخید
و قلب همهی ما را به درد آورد .زنعموی
عزیزم در اثر س��کتهی مغزی بیهوش
شده بود .شروع کردیم دعاکردن و قرآنخواندن برای
ش��فایش .ختم صلوات گرفتیم و دستهجمعی زیارت
عاشورا خواندیم .بازگشت س�لامتی او برای ما اهمیت
ویژهای داش��ت .اما اینکه چرا زنعمو به ش��کل ویژه
محبوب هم��هی فامیل ب��ود ،برای خودش داس��تان
مفصلی دارد .همین قدر بدانید که زنعمو همیش��هی
خدا آرام و صبور بود؛ با چه��رهای موقر و زبانی که هیچ
وقت به رنجاندن کس��ی نچرخید .ب��رای نقل بیشتر
قصهی زنعم��و باید برگردی��م به دههی ش��صت .به
روزهایی که اولین فرزندش جوانی رعنا شده بود .یک
پسر چشمابرومشکی جذاب که رفتار و گفتارش خیلی
جلوتر از سنش بود .صدام که به ایران حمله کرد ،پسر
نوزدهس��الهی زنعمو بیقرار رفتن به جبهه شد .سال
قبل خودش بسیج مس��جد محله را تأسیس کرده بود
و تاب ماندن نداش��ت .بار اول به منطقه اعزام شد و به
سالمت برگشت .دفعهی دوم اما هنگام خروج از خانه
در حالیکه مادر در آستانهی در با کاسهی گل سرخی
پر از آب ایستاده بود ،از او خداحافظی کرد و رفت ولی
همین که به سر کوچه رسید ،چند قدمی برگشت و برای
لحظاتی نگاه آخرش را نثار چشمهای مادر کرد .لحظاتی
غریب که باعث ش��د بغض مادر و فرزند با هم بشکند.
بهمن سرد س��ال ش��صت و یک هجری خورشیدی،
عملیات والفج��ر مقدماتی ،منطق��هی عملیاتی فکه؛
آخرین جا در این دنیای فانی بود که نفس حق حمید
در آن جریان داشت .چند روز بعد عنوان مظلوم «شهید
مفقوداألث��ر حمید بالل��ی» همهی ارمغ��ان آن وادی
مقدس برای والدین حمید شد .پدر رفتن فرزند را باور
نداش��ت ،چون جس��م در خونغلتیدهی دلبندش را
هرگز ندیده بود .مادر اما صبورتر از همیش��ه ،شهادت
پس��رش را پذیرفت .نگو از آن نگاه آخر حمید متوجه
شده بود که این آخرین دیدار است .در همان مسجدی

که حمید ،بسیجش را تأسیس کرده بود مراسم شهید
برگزار شد .بدون جس��م پاک و مطهرش ،بدون تابوت،
بدون مزار و بدون هیچ نش��انی دیگری و این ،آغاز یک
چشمانتظاری طوالنی برای والدین شهید حمید باللی
بود .چشم به در ،چش��م به زنگ ،چشم به تلفن ،چشم
به تلویزیون ،چش��م به امواج طوفانی و متالطم رادیو؛
بلکه خبری از جگرگوشهشان بیاید .سالی که آزادهها
به ایران برگشتند هم دلخوش به این بودند شاید نامی
از حمید بشنوند .یک دلش��ان میگفت حمید میان
اسرای آزاد ش��ده اس��ت اما انگار تقدیر این پدر و مادر
چنین بود که این چشمانتظاری همچنان ادامه داشته
باش��د .در همهی س��الهای فراق ،هر بار که شهدای
گمنام را میآوردند ،پ��در و مادر حمید با اش��تیاق به
مراسم میرفتند و پارههای تن وطن را بدرقه میکردند:
«بعید نیست یکی از این گلهای پرپر ،شهید ما باشد.
حمید ما باش��د» .ترکیب انتظار و امید ،فصل جدیدی
از کتاب زندگی را برایش��ان ورق زده بود؛ انتظار ،امید
و باز هم انتظار .این واژهها البته در رود خروش��ان ذهن
حمید هم جریان داشت؛ انتظار ظهور و امید به دیدار یار.
عشق به امام عصر چنان در تار و پود شهید حمید باللی
تنیده شده بود که غیبت حضرت شده بود بزرگترین
حسرت زندگیاش .حمید در مسجدی که نام مبارک
صاحباالمر بر سردر آن بود ،مدام از امام زمان میگفت:
«دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد؛ ابری که در بیابان
بر تشنهای ببارد» .در وصیتنامهاش هم بسیار زیبا این
شوق وصال را به تصویر کشیده بود« :مهدی جان سالم!
یا امام زمان! چش��م به راهت هس��تم .میخواهم تو را
ببینم .لحظهای خواهم مرد که جمال نورانی تو را ببینم.
در آغوشت بکشم و ببوسمت .ببویمت و بگویمت مهدی
جان! من س��رباز تو هستم و عاشق رخس��ارت .جهان
برایم تنگ است و ضاقت األرض و منعت السماء .تویی
ش��فیعم مهدی صاحبزمان! برس ب��ه فریادم .مهدی
جان! دیوانهی تو هستم .آنقدر مهدی مهدی میگویم
تا موقعی که بیایی و بگویی سربازم! چه میخواهی؟ من
هم بگویم خودت را ،فرجت را میخواهم».
هجده زمستان و بهار گذش��ت تا اینکه عاقبت حمید

به چش��مانتظاری پدر و مادر خود پای��ان داد .در یکی
از روزه��ای بلند خ��رداد ،یک تماس تلفن��ی از معراج
شهدا؛ یوسف گمگش��ته به کنعان باز آمده بود .حمید
بعد از تقریبا دو دهه بیقراری والدین خود بازگش��ته
بود اما ن��ه همانگونه که رفته بود .چش��مهای منتظر
مادر حاال ش��اهد یک پارچهی س��فید ب��ود که فقط
چند تکه اس��تخوان فرزند دلبندش را پوش��انده بود.
قطعهقطعهه��ای حمید خود را در آغ��وش گرفت و به
گریه حرفهایی زد که جای شرحش تنها و تنها عرش
خداوند است .چند ساعت بعد ،پیچیدن نام جوان ارباب
در فضای خانه از بلندگویی که مقابل یک رادیوضبط بود،
اشکهای مادر را به پهنای صورت جاری کرد« :حمیدم
به قربان علیاکبر حسین».
زنعمو در هر شرایط س��ختی که قرار میگرفت ،فقط
صب��وری میک��رد و روزگار را از این هم��ه صبوری به
حیرت وامیداش��ت .عمری چش��مانتظاری تنها برای
دیدن تکههایی از جس��م فرزند ،رنج کمی نبود اما غم
حمید هیچ تأثیری در آرامش چهرهی مادرش نداشت.
زنعمو دردهایش را فقط با صبر و سکوت فریاد میزد و
وقار و متانتش در مواجهه با تلخ و شیرین روزگار زبانزد
همهی فامیل بود.
فقط چند روز بعد از بیهوشی ،آن چهرهی همیشهآرام
برای همیشه خاموش شد و برکت حضورش از خانواده
گرفته شد .آن همه دعا به ظاهر اثر نکرد اما در واقع خدا
خواس��ت مادر را به اجابت دعایش برساند ،چرا که این
آخرس��ریها به نظر میرس��ید زنعمو دیگر از قفس
دنیا خس��ته ش��ده .دلش فقط حمید را میخواس��ت.
البد یک چیزی بود ک��ه آرامگاه همیش��گی این مادر
فداکار ،قطعهای شد درس��ت روبهروی قطعهی شهید.
قبل از خاکس��پاری ،مادر را بر سر مزار حمید آوردند.
زیارتگاه��ی که از بهار بیس��ت و یک س��ال قبل ،هر
پنجشنبه پای مادر را به بهشتزهرا باز میکرد ،اینک
شهید را میدید که برای مادر خود آغوش گشوده بود.
بیخود نبود آن همه سربند «یا فاطمه» که باالی مزار
حمید با هر نس��یم بهاری به یک ط��رف ناز میکردند.
دیدنی بود سماع سربندها در پیشواز شهید از مادرش...
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