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#حق
حق :فقط نقل #بغض نیست؛ در جهان بدون حاجقاسم #بمب هم
بیش�تر میترکد! دنیایی که قدر سلیمانی را نداند ،همین میشود
حال عروسش! آهای جهانیان! اعتراف کنید؛ بیش از پیش که سردار
ما برای زندگی شما میجنگید! علمداری که سفرهی سادهی خود
را در ناامنترین صحراها پهن میکرد ،بلکه بیروت اوضاع خود را
رو به موت نبیند! خوب گوش کنید! این صدای انفجار دنیای بدون
قاسم است! س�الها یکتنه برای امنیت همهی ساحلها جنگید،
بیآنکه حتی یک لباس ضدگلوله بخواهد! واهلل نیروی حافظ صلح،
سینهی س�تبر س�لیمانی بود ،نه رئیس س�ازمان ملل! اگر ما تازه
امروز به لبنان #سالم میدهیم ،سردار هرروز به تمام منطقه درود
میفرستاد! خدا نکند دزد میوهها چشم باغبان را دور ببیند! قبول
کنیم بعد از حاجقاسم ،آب خوش از گلویمان پایین نرفته! دلم یک
جرعه از نگاه زاللش را میخواهد؛ وقتی که میخندید و چش�م را
به نشانههای حیا میبست و صورتش را میداد پایین! نه! ما عادت
نخواهیم کرد به جهان بدون س�لیمانی! اگر پدران ما در بهمن ۵۷
به ضربزور خمینی را از خدا گرفتند ،ما نیز آنقدر تمنا میکنیم
که خداوند باز هم قاسم را به این دنیا برگرداند! حاجقاسم برای ما
روشنترین روایت ظهور اس�ت؛ مظهور نور! تا بود ،انگار هم همت
را داش�تیم ،هم صیاد را ،هم چمران را ،هم باق�ری را ،هم باکریها
را! هم مهدی بود و هم حمید! هم ش�اهد بود و هم شهید! هم امیر
روزگار جنگ بود ،هم امین جن�گ روزگار! وقتی رفت ،انگار جان
جهان را با خود برد! برگرد حضرت قاسم! جمهوری اسالمی که جای
خود دارد؛ تمام جهان به تو نیازمند است! برگرد و باز هم خواب را
از چشم شوم تروریس�تها بربا! برگرد و بگذار باز هم نگاهمان به
چشمان آفتابیات بیفتد! نترس! خدا باز هم تو را #شهید میبرد!
با رساترین صدای ممکن میخواهم رجز بخوانم! یک سردار نظام
مقدس جمهوری اسالمی رفت؛ این شده اوضاع جهان! تو ببین اگر
همهی این نظام نباش�د ،چه بمبهایی در چه ساحلهایی منفجر
خواهد ش�د! آری! جهان بدهکار جمهوری اسالمی است! بدهکار
خمینی است! بدهکار خامنهای اس�ت! جهان باید طلب خود را از
جالدهایی مثل اوباما و ترامپ و بایدن بگیرد! بطالین بیخود برای
خامنهای خواب مرگ نبینند! این آخرین روزهای نظام ما نیست؛
واپسین شبهای نظام سلطه است! به شهادت سلیمانی ،دنیا بدون
جمهوری اسلامی جهنم خواهد ش�د! هر چه حکام کاخ س�فید،
مادری کردند برای داعش؛ حاکم بیترهبری برای قاسم ،پدری کرد!
به روح سلیمانی ،تاریخ مدیون تار و پود چفیهی حضرتآقاست! و
خدا این را میداند؛ قاسم را که برمیگرداند هیچ ،نگه میدارد قمر
را تا وصال شمس...

