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ما بیتو خستهایم؛ تو بیما چطور؟

حاجقاسم! حاجقاسم!
سعیده اس�ماعیلزاده :چهاردهم خرداد هر سال
حضرت آقا به مناسبت مراسم س��الگرد ارتحال امام
خمینی(س) در مرقد امام به س��خنرانی میپردازند؛
من هم دو سالی بود که همیشه این ایام به دفتر روابط
عمومی دانشگاه مراجعه میکردم تا برای دانشجویانی
که قصد دیدار با رهبر معظم انق�لاب را دارند ،کارت جایگاه تهیه کنم.
سال گذشته وقتی که به همراه دوستان وارد حرم شدم ،چند دقیقهای
بیشتر نگذشت که ناگهان حاجقاسم هم وارد حرم شدند ...باورکردنی
نبود! با کلی ذوق و ش��وق و با هر جانکندنی بود ،از بین جمعیت رفتم

جلوتر تا ایشان را از نزدیک ببینم؛ دستم را باال بردم و تکان دادم و هر چه
توان داشتم در حنجرهام جمع کردم و با صدای بلند گفتم« :حاجقاسم!
حاجقاسم!» و دقیقا عین همان اولین باری که حضرت آقا را دیده بودم،
اشک ذوق میریختم و حسابی هیجان داشتم و ذوق میکردم ...خوب
یادم هست که حاجقاسم به طرف صدا برگشت ،لبخند زد و مثل همیشه
یک دستش را به نشانهی عرض ارادت به مردم ،روی سینهاش گذاشت...
خدای من! چقدر خواس��تنی بود ...چقدر تماش��ایی بود ...و چه ذوقی
میکردم من و چه پزی به همکالسیها و دوس��تانم میدادم که کمی
عقبتر نشسته بودند« :آهای بچهها! من حاجقاسم را دیدم!»

بچهها :بگو به قرآن؟! خب االن حاجقاسم کجاست؟!
من :اونجا ،اون روبهرو ...بلند شین نگاه کنین خودتون دیگه!
اما تا نگاهم��ان را برگرداندی��م آن روبهرو ،دیگر حاجقاس��م رفته بود...
هرچقدر هم سرمان را چرخاندیم تا بلکه بین مسئوالن پیدایش کنیم،
فایده نداشت! و حس��رت آن روز ،چند ماه بعد با شنیدن خبر بهتآور
شهادت حاجقاس��م ،کاملتر هم ش��د! آری! حاال دیگر حاجقاسم برای
همیشه از میان ما رفته بود...
ای وای بر من! نمیدانستم اینقدر زود قرار است بروی حاجقاسم وگرنه

بیشتر نگاهت میکردم و کمتر ذوق میکردم .حاال چند ماه گذشته و
دوباره من ،حرم و دوس��تان؛ اما این بار تابوتی به دور امام میچرخید و
دیگر آن اشک ذوق به اشک داغی تبدیل شده بود که جگر را میسوزاند.
دلی که گر میگرفت و میس��وخت .بغض میکنم و اش��ک میریزم؛
بغض و اشک ...تمامی ندارد ...داغت چگونه داغی است که هر روز تازهتر
میش��ود حاجقاس��م؟! راس��تش پس از تو ،چنان یکی یکی از همهی
فیوضات محروم شدیم که حاال در این نیمهی خرداد ،حتی برای شنیدن
سخنان حضرت آقا هم نمیتوانیم حرم امام برویم ...ما که بیتو ،حسابی
رنجور و دلتنگ و خستهایم؛ تو بیما چگونهای حاجقاسم؟!

ما در خیال بیهودهی خود ،شهادت را فقط جاخوش کردن گلوله وسط پیشانی و قلب میدانیم

عطش غیزانیه

از سال نود و پنج چند س ه ماه گذشته است؟!
فاطم�ه جاللآب�ادی :فرم��ود آن س��فرکرده که
«خوزس��تان خصوص��ا مناطق عربی ج��زء بهترین
مناطق ما و دژ مستحکم ما هستند؛ همیشه بودند،
باوفاتری��ن م��ردم ما بودن��د .چطور میش��ود دین
خودمان را به این مردم ادا کنیم؟» آری حاجقاسم!
باوفاتر از مردمان جنوب جایی سراغ نداریم اما ما بیوفایی کردهایم؛
خوش و خرم زیر کولرهای چنده��زار آبی و گازی لم دادهایم و روزی
صدها بار دستانمان را زیر شیر پرفشار آب میگیریم تا مبادا ویروس
منحوس را ببلعیم ولی مردمانی در این دژ مس��تحکم فریاد العطش

سر میدهند! آب را برای رفع عطش میخواهند فقط! شستوشوی
مکرر دستهایشان به کنار! مگر میشود غیزانیه کنار پرآبترین رود
باشد و ما کارون را شعبهی س��ه و چهار بزنیم و به این شهر و آن شهر
سرریز کنیم و خود این مردم هالک آب باشند؟! زیر پاهایشان طالی
سیاه خوابیده باشد و بوی نفت ریههایش��ان را پرکند ولی خبری از
گاز و گازکشی نباشد؟! آیا دینمان را به خوزستان ادا کردهایم؟! آری
حاجقاس��م! یادمان رفتهاس��ت که گفته بودید« :دفاع از خوزستان
مثل دفاع از حرم است» .ما در خیال بیهودهی خود ،شهادت را فقط
جاخوش کردن گلوله وسط پیشانی و قلب میدانیم! البته که اینها

فقط خیاالت است! منتظر نشس��تهایم که روزی روی سنگ قبرمان
حک کنند «مدافع حرم» ولی زهی خیال باطل! چه کنیم که این دل
المذهب را خوش نمیآید غیر از این طریق شهادت! اعتراف میکنیم
که ما پی رس��م و نام و ش��هرتیم! واهلل که «ش��هادت» از هوای نفس
گذشتن است! بگذریم ...غیزانیه بهانهای شد خوزستان را سری بزنیم
و تانکرهای پوسیده بر پش��ت بامها را نظاره کنیم! درد دارد کارون را
در چند قدمیات پر از آب ببینی ولی تشنه باشی! همین جاست که
یاد فرات زنده میشود ...باور کنید ما کم از یزیدیان نداریم! نشستهایم
و امروز و فردا میکنیم که مشکل آب را حل خواهیمکرد .از سال نود

و پنج چند سه ماه گذشته است؟! ما هنوز هم بهدنبال حل مشکلیم!
خوزس��تان و مردمانش به تحلیل رفتهاند ولی ما فقط قول سهماه و
سههفته میدهیم! کاش قول و قرارهایمان را کنسل کنیم و برویم
پای درس حاجقاس��م بنش��ینیم بلکه ش��اید در محضر استاد کمی
مردانگی آموختیم! اس��تادی که قولش ،قول بود و س��هماهههایش
یک روز هم اضافه نمیخورد! برخیز حاجقاس��م! عط��ش غیزانیه تو
را میخواند ...عرب و عجم خوزس��تان هنوز هم چشمبهراه آمدن تو
هستند! به خوزستان سری بزن سردار باوفای کربالهای چهار و پنج
و رنج و گنج و...

