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قصهیوماهلل حس�ین قدیانی :بیس��ت و دوم
بهمنماه س��ال والفج��ر  ۸یکی
از زنان��ی ک��ه در راهپیمایی باش��کوه آن یوماهلل
ش��رکت کرده بود ،مادر زه��را بود که البته آنجور
که پزشکان گفته بودند ،هنوز چند روز مانده بود
به تولد دخترش! پ��در زهرا رفته بود جبهه تا در
ش��مار عبورکنندگان از عرض اروند و فاتحان فاو
باشد و مادر اما با هر جانکندنی بود ،باز هم آمده
بود راهپیمایی! ت��ک و تنها! البته خیلی هم تنها
نبود! در وجود او ،دختری بود به نام زهرا که تنها
یادگاری آقاکریم بود از یک وصلت ساده و باصفا!
القصه! چند ساعت بعد از بازگشتن سمیهخانم

از راهپیمای��ی ،ن��ه ک��ه داش��ت فارغ میش��د،
همس��ایهها او را بردند «نجمیه» تا «زهرا» دقیقا
متولد  ۲۲بهمن  ۶۴باشد! تولد ،درست در سالگرد
پیروزی انقالب! مثل پدرش که درست در همین
روز به ش��هادت رس��ید! این را سمیهخانم فردای
تولد زهرا فهمید! فهمید که آقاکریم در عملیاتی
..
فاطمهالزهرا» شهید شده! فهمید که در
با رمز «یا
س��احل آنسوی اروند شهید ش��ده ،در حالی که
هنوز اغلب رزمندگان نتوانسته بودند به آب بزنند!
 ۲۲بهمن  ۶۴عجب روزی ش��د برای سمیهخانم!
عجب یوماللهی! از س��ویی تولد زهرا و از س��ویی
ش��هادت آقاکریم که اس��م «زهرا» را خودش بر

فردا؛ قرار بیقراران

دخترش گذاشت« :س��میهجان! شاید من هرگز
نتوان��م دخترم را در آغوش بگیرم و او را از مهر و
محبت پدر ،سیراب کنم اما به زهرا بگو که چقدر
دوستش داشتم و چقدر مشتاق بودم ببینمش!»
خیل��ی زود س��ال  ۶۴تمام ش��د و در یکی از
روزهای فروردین  ۶۵وقتی س��میهخانم از رادیو،
اخب��ار پیروزیهای فاو را میش��نید ،این دعا به
دلش افتاد ک��ه «خدایا! چه میش��ود اگر برکت
دهی ب��ه این خونهای مطه��ر و راه کربال را نیز
مثل فاو باز کنی!»

 «زهراج��ان! بهار  ۶۵هن��وز خیلی از چهلمپدرت نگذش��ته بود که از خدا خواستم راه کربال
باز ش��ود! از خدا خواس��تم ولی حت��ی در خواب
هم نمیدیدم این آرزو محقق ش��ود! خیلی بعید
ب��ود! ما کجا ،کربال کجا؟! حاال اما نشس��تهایم در
بینالحرمین! ی��اد آن روزی افتادم که هنوز چند
س��اعت مان��ده بود به تول��دت ،ولی ت��و را هم با
خودم ب��ردم راهپیمایی! ۲۲بهمن  ۶۴بود! تو اول
راهپیمای��ی آم��دی و بعد به دنیا آم��دی! آن هم
درست در روز شهادت پدرت! من و تو در خیابان

انقالب بودیم و روحش شاد ،آقاکریم که در اروند
بود! االن هم ما بعد از چند شبانهروز راهپیمایی،
گویی دوباره در کربال متولد شدهایم! باور نمیکنم
کربال باش��م! ح��ق داش��ت پدرت که همیش��ه
میگفت« :تو اشتباه میکنی سمیه! اگر راه کربال
باز ش��د ،چی؟!» زهرا! پ��ای هر عمود ،انگار محل
قرارم بود با کریم! بویش را میشنیدم! صدایش را!
میدیدمش! چقدر حاضر بود! چقدر اینجا حاضر
است! خدابیامرز ،ناراحت میشد «کریم» صدایش
میزدم! باید میگفتم« :آقاکریم»! واقعا هم «آقا»
بود! ببین! این آخرین عکس��ش را همیشه همراه
دارم! نخلس��تانهای اروند! خیلی این بادگیر آبی

را دوس��ت داشتم! همیش��ه هم در عکسها دارد
میخندد! ببین خودت دیگر!»
آقاکریم! س��میهخانم! یا زهرا! نه پس ،ما فردا
نمیآییم؛ مایی ک��ه  ۲۲بهمن  ۶۴را داریم! مایی
که مادرمان؛ سمیه و خواهرمان؛ زهرا ،یوماهلل ۲۲
بهمن  ۶۴را آنجور آمدند ،در حالی که آقاکریم ،باز
هم مثل همیشه در جبهه بود! و نگاه که میکنم،
میبینم این هم «زیارت اربعین» اس��ت! شوخی
نیست!  ۴۰سال گذشت از انقالبمان! انقالبی که
 ۴۰روز هم قرار نبود بماند! بنازم قدرت خدا را که
چقدر مافوق قدرت ابرقدرتهاست!اهللاکبر!
ادامه در صفحه آخر

