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شور مثل خون...با طعم كارون...

سرگذشت؛خليل آبجي ليال
بر اساس
ِ
به روايت :خودم

اشاره :به حضرت عباس من سياسي نيستم!
ام��ا اين روزه��ا جگرم براي خوزس��تان آتش
ميگيرد .من اصلًا نميدانم كه سياست را با ׳׳ص׳׳
مينويسند يا با ׳׳ث׳׳؟ اما به خاطر همه ظلمهايي كه
داردبهاهوازوآبادانوخرمشهرميشود،ميخواهم
از ته قلبم فرياد بكشم .نه ،...اشتباه نكنيد .گور پدر
هر چه ضدانق�لاب و تجزيه طلب و دگرانديش و
تماميت خواه و اپوزيس��يون و ،...فرياد من از س��ر
وابستگي به اين عناوين و القاب سياسي كه نيست.
من معترضم ،فقط ب��ه خاطر ناجوانمرديهايي كه
بر مردم خوزستان اعمال ميشود!
من جگرم ميس��وزد و از سر اين سوز است كه
دارم فرياد اعتراض س��ر ميدهم ،چرا كه ميدانم
ـ و ميدانم كه ش��ما ه��م ميدانيد ـ كه آنچه دارد
بر س��ر مردم خوزس��تان ميآيد ،آخرِ ،آخرِ ،آخ ِر
بيمر ّوتي اس��ت .از خانههايي كه هنوز اثر ويراني
جنگ را ميتوان در آنها ديد ،بگوييم؟
از جوان��ان بام��رام اهواز و آبادان و ش��جاعان
خرمش��هر بگوييم ك��ه دنبال هيچ ح��ق و حقوقي
نيستند ،غير از اينكه بيكار نباشند؟
از ׳׳ريزگرده��اي׳׳ بدمس��يري بگويي��م كه به
جاي اكس��يژن ،گرد و خاك به ريه جنوبيها واريز
ميكند؟
و حاال هم حكايت كمبودآب و نبود آب شيرين
ك��ه زبان از بيان اين ظلم آخري قاصر اس��ت!من
نميدان��م چگون��ه ميتوان هم��ه زخمهاي پس از
جنگ و دفاع مقدس را كه بر تن خوزستان نشسته
مرهم گذاشت؟
م��ن كه اي��ن كاره نيس��تم تا راهي ب��راي دور
كردن ريزگردها و فرو نشاندن عطش مردم اهواز
و خرمش��هر بيابم .اما يك راه��كار بلدم ،راهكاري
بس��يار ساده .كافي است س��ران سه قوه يك اقدام
انقالب��ي كنند و به س��راغ حس��ابهاي بانكي همه
آقازادهه��ا و پدران آقازادهه��ا و رانت خوارها و با
تفحصي كنندو وقتي معلوم ش��د
نفوذها برون��د و ّ
كدامي��ك از آنها تا قبل از گرفتن هرگونه پس��ت
و مس��ئوليتي ،چه وضعيتي داش��تند! اما االن حتي
نميتوانند تعداد صفرهاي حس��ابهاي بانكيشان را
بشمارند ،آن وقت نوبت آن اقدام انقالبي ميرسد.
نيازي نيست همه اموالشان را مصادره كنند ،كافي
است فقط از داراييهاي آنها ـ همه آنها ـ تنها نيمي
از آن را بيرون بكش��ند و خرج خوزستان كنند؛ آن
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وقت يقين داش��ته باشيد هم آب خرمشهر شيرين
ميشود ،هم ׳׳ريزگردها׳׳ جرات نميكنند در اهواز
بمانند ،همانگونه كه در سال  1360دشمن جرات
نكرد در خوزس��تان بماند.باز ه��م تكرار ميكنم،
حرفهاي من از سر تفكرات سياسي نيست.
من اگر دارم فرياد ميزنم به دو دليل است:
اول ،اعتقادم به نظام اس��ت و پ��اي اين اعتقاد
هنوز و همچنان ايستادهام و حق من است كه فرياد
بزنم!
دوم ،دلي��ل دومم ،همه وابس��تگيها و عاليقم
به اهواز و خرمش��هر و آبادان است .چه خاطرات
شيرين و فراموش نش��دني كه از مردم خوزستان
دارم ،و چ��ه خاطرات دور و درازي كه طي  34ماه
حضورم در سنگرهاي عشق كه تا االن و تا هميشه
با من اس��ت؛ درست مانند خاطرهاي كه از ׳׳خليل׳׳
داشتم و هميشه دنبال مجالي براي نوشتنش بودم،
ام��ا انگار تقدير بر اين بود كه آن خاطره ،درس��ت
در روزهايي به ׳׳داس��تان زندگي׳׳ تبديل شود كه
آب ش��رب مردم خوزستان ،به شوري رود كارون
است.
٭٭٭
آن روزه��ا ـ يعني اواس��ط تابس��تان  1362ـ
م��ن نيز با نيروهاي گ��ردان قدس به منطقهاي در
آنس��وي مرز ايران و عراق اعزام شده بودم تحت
عنوان ׳׳پاس��گاه چمسري و ش��هرك زبيدات׳׳ كه
حتمًا همه كس��اني كه در آن منطقه خدمت كرده
باش��ند يادشان هس��ت كه به آنجا ميگفتند ׳׳خط

60׳׳ چ��را كه فاصله خاكري��ز ايران و ارتش عراق
فقط ش��صت متر بود .آنق��در نزديك كه بعضي از
رزمندگان با روحيه ،به شوخي ميگفتند :׳׳بابا نيازي
به توپ وتفنگ نيست ،...از اينجا پاره آجر هم پرت
كنيم ميخوره تو س��ر دش��من׳׳! پر واضح است كه
جنگيدن با دش��من در چنين فاصله كمي ،س��ختي
زيادي داش��ت ،اما سختي بيشتر رساندن آذوقه و
خصوصًا رس��اندن آب به نيروهاي ايران بود ،چرا
ك��ه آب را بايد با تانكرهاي ب��زرگ ميآوردند و
به محض مش��اهده تانكرها ،نيروهاي بعثي مانند
باران ،خمپاره بر سر تانكر ميريختند!
ام��ا يك نفر بود كه ه��ر روز صبح خيلي زود و
قبل از طلوع آفتاب با تانكرش ميآمد و تشنه لبان
ايراني را س��يراب ميكرد .كسي كه تا گلوله باران
عراق شروع ميش��د ،رزمندگان ايراني ميگفتند:
׳׳دبهها رو بيارينِ ،
خليل آبجي ليال با تانكرش داره
مياد׳׳ براي من اما ،هميش��ه اين لقب ׳׳آن سقاي با
شهامت׳׳ يك سوال بزرگ بود واز خودم و بچههاي
همس��نگرم پرسيدم ׳׳چرا به آقا خليل ميگن خليل
آبجي ليال؟׳׳
اما الاق��ل در بين بچههاي گ��ردان ما كه تازه
وارد آن منطقه ش��ده بودند ،كسي پاسخ اين سوال
را نميدانس��ت و ...ت��ا آن روز كه نوبت ׳׳مرخصي
شهر׳׳ به من و رفيقم ׳׳داوود׳׳ رسيد.
اصطالح ׳׳مرخصي ش��هر׳׳ به اين معني بود كه
فقط  24س��اعت فرصت داشتي كه به اهواز بروي
و براي خودت و س��اير رزمندگان مايحتاجي را كه

