خدایا! به عفو تو
امید دارم

فرازهایی از وصیت نامه شــهید
ســلیمانی :ای خدای عزیز و ای
خالــق حکیــم بیهمتا! دســتم
خالی اســت و کولهپشتی سفرم
خالی ،من بدون برگ و توشهای
ِ
ضیافت عفــو و کــرم تو
بــه امیــد
میآیم .من توشهای برنگرفتهام؛
چون فقیر [را] در نــزد کریم چه
حاجتی است به توشه و برگ؟!
خداونــد ،ای عزیــز! مــن ســال
هاست از کاروانی به جا ماندهام
و پیوســته کســانی را بــه ســوی
آن روانــه می کنــم ،اما خــود جا
ماندهام ،اما تو خود میدانی هرگز
نتوانســتم آن هــا را از یــاد ببرم.
پیوسته یاد آن ها ،نام آن ها ،نه در
ذهنم بلکه در قلبم و در چشمم،
با اشک و آه یاد شدند.
رسوایی
عزیزم! من از بیقراری و
ِ
جاماندگــی ،ســر بــه بیابانهــا
گذاردهام؛ من به امیــدی از این
شهر به آن شهر و از این صحرا به
آن صحرا در زمســتان و تابستان
میروم .کریم ،حبیب ،به َک َرمت
دل بســته ام ،تــو خــود میدانــی
دوستت دارم .خوب میدانی جز
تو را نمیخواهم .مــرا به خودت
متصل کن.
معبود من ،عشــق من و معشوق
مــن ،دوســتت دارم .بارهــا تو را
دیدم و حس کردم ،نمیتوانم از
تو جدا بمانم .بس است ،بس .مرا
بپذیر ،اما آن چنان که شایســته
تو باشم.

برادران و خواهران
عزیز ایرانی من ...

بــرادران و خواهــران عزیز ایرانی
من ،مردم پر افتخار و ســربلند که
جان من و امثال من ،هــزاران بار
فدای شــما باد ،کما این که شــما
صدها هزار جان را فدای اســام
و ایران کردیــد؛ از اصول مراقبت
ولــی فقیه،
کنید .اصــول یعنــی ّ
خصوصــ ًا ایــن حکیــم ،مظلــوم،
وارســته در دیــن ،فقــه ،عرفــان،
معرفت؛ خامنــهای عزیــز را عزیز
جان خــود بدانیــد .حرمــت او را
ِ
حرمت مقدسات بدانید.
خواهــران و بــرادران مجاهدم در
این عالم ،ای کســانی که سرهای
خود را برای خداوند عاریه داده اید
و جان ها را بر کف دســت گرفته و
در بازار عشق بازی به سوق فروش
آمده اید ،عنایت کنید :جمهوری
تشــیع
اســامی ،مرکــز اســام و
ّ
اســت .امروز قرارگاه حســین بن
علی،ایراناست.بدانیدجمهوری
اسالمی حرم است و این حرم اگر
ماند ،دیگر حرم ها می مانند .اگر
دشــمن ،این حــرم را از بیــن برد،
حرمــی باقی نمــی ماند ،نــه حرم
محمدی(ص).
ابراهیمیونهحرم ّ
در این عالم ،صوتــی که روزانه من
میشــنیدم و مأنوس بــا آن بودم و
همچون صوت قرآن به من آرامش
مــی داد و بــزرگ تریــن پشــتوانه
معنوی خود می دانســتم ،صدای
فرزندانشهدابودکهبعض ًاروزانهبا
آن مأنوس بودم؛ صدای پدر و مادر
شــهدا بود که وجود مادر و پدرم را
دروجودشاناحساسمیکردم.

