
 الثوري بالحرس القدس فيلق قائد سليماني، قاسم الحاج لشهيدا وإيران؛ اإلسالمعالم لواء   من رسالة

 طفا المظلومين واأل عن دفاعا   االستشهاد في والرغبة والجهاد الحياة فلسفة عن فاطمة البنته اإلسالمي،

 .في العالم المرتعبين

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ا برضاهكان  همام آخر؛ شيء مصيري أن أم األخيرة رحلتي هذه هل  الرحلة هذه في كل أكتب. فإني رض 

ا وجدت ربماو ك إليحنينشوقك و حين لك ذكرىکتابتي  كونلت  .لك مفيد ا فيها کالم 

 مرات المحبةالمفعمة ب وجوهكم لقد تخيلت. أخرى مرة مأراك لن أننيب أشعر الرحلة أبدأ مرة كل في

. مذكركا في دموع ذرفت األحيان من كثير وفي ،عيني أمام األخر تلو واحداالطريق  طو  على عديدة

 أستطع لمف لکم يحب عن للتعبير فرصةأني قلما وجدت  من الرغم على. هللا كمتاستودعو اليكم اشتقت

 المرآة فيشخص نفسه أن يری أرأيت إلی اآلن  ي،عزيزت لكن مإليكذي في قلبي ال الحب هذاإيصا  

ذلك  قلت سواء عيناي نتمأها . له بالنسبة أثمن شيء عينيه لكن ،هذا قليال يحدث ،ماأحبك :لعينيه ويقو 

 هذه تنتهي ال أن شاء هللاو عاما عشرين من كثرأل علي ينقلقأبقيتکم  لطالما. فأنتم أعزائي ال أم بلساني

 لتقليل آخر شيئ ا أفعل أن العالم هذا في أفكرکلما فکرت و ابنتي،. دائما ون حلم الخوفتحلمأنتم و الحياة

 يكون ولن يكن لم. العسكرية بالنزعة اهتمامي بسبب وليس يكن لم وهذا أستطيع، ال أنني رأيت ،مقلقك

 بسبب أبد اال أرضی  فإني ابنتي، يا ال. أحد من إصرار أو إكراه نتيجة وليس يكن لم أيضا. الوظيفة بسبب

 .مبكائك عن ناهيك ،للحظة أحد أن أتسبب في قلقکم ولو إكراه أو إصرار أو مسؤوليتي أو وظيفتي

 يتاجر، دأح. همعل  ي واآلخرتعلم العلم ي أحد لنفسه، طريق ا اختار قد العالم هذا في شخص كل أن رأيت  لقد 

 اختار وکل   ،طرق بعدد النفوس هناك :قو أ أن األفضلمن  أو الطرق، ماليين وهناك يزرع، خراآلو

 نظرت في عدة مسائلو نفسي في فكرت. هأختار أن يجب طريق أيفنظرت في أمري أنه . لنفسه طريق ا

 هي وما ؟فرصتي هي وما نهايتها، هي وأين الطريق، هذا يستغرقها التي المدة هي ما أوال   نفسي، سألتف

. ]الدنيا[ يغادرونأيام ثم  لبضعة يبقون. مؤقت شخص وكل مؤقت أنني رأيت ؟علی األساس وجهتي

 بل. عام مائة إلىتصل أعمارهم   منهمقليال لكن سنوات، عشر البعض اآلخرو سنوات، بضع البعض

 بعض هي عاقبتهافإن  تجارية، بأعما إذا قمت  أنني رأيت. ونمؤقت والجميع ون ]الدنيا[يغادر الجميع

 الطريقفي هذا  مصيري على تأثير لها ليس لكن مناز سيارات و ضعوب الالمعة المعدنية العمالت

تألمتم من شيء  إذا بحيث لي، بالنسبةجد ا  ونوقي  م ونمهم مأنك رأيتإذ  مأجلك من أعيشوصلت إلی أن تف

ا يتركتمون ذاإو. نارال ألسنةب محاطة نفسي أجد مشكلةواجهتم  إذاو ؛بالكامل شمل وجوديسي األلم فإن  يوم 

. وهمومي ا الخوفهذ بنفسي حلأ أن يمكنني كيففکرت أنه  لكنني. يوجود رباط تفككي فسوف ما،

أنتم  هوو الكنزهذا . هللا سوى ليس وهو المهم، الشيء هذا لي يعالجمن  مع أتواصل أن علي   كان أنه رأيت

 يمنعوا أن يجب واألقوياء األغنياء فإن وإال والسلطة بالثراء عليه الحفاظ يمكن ال وجودي زهورالذين 

إني . الشلل من تمنعهم وأن المستعصية أمراضهم تمنع أن يجب وقوتهم ثرواتهم أن أو الموت، من أنفسهم

أن  في أبد ا أرغبأکن  لم الجملة؛ بهذه فيها أعترف التي األولى المرة هي هذه. وطريقه هللا اخترت لقد

 التي الجميلة قاسم كلمة أفضلإني . أحصل علی الرتب العسکرية أن مطلق ا أحبما کنت أکون عسکري ا و

 أن کنت أحب ومازلت أحب. منصب أي على التعبوي لحرس الثورة للشهيد النقي الفم من تخرجکانت 

 وليس ،فقط «قاسم جنديال»علی قبري  تكتبوا أن أوصيت فقد لذلك. بادئة أو الحقة بدون «قاسم» أكون

 .اهلالك يثقلو حيث إنه مبالغة في الکالم سليماني، قاسم



 الطريقة هذه أختر لم. بحبه وجودي يمأل ه؛حبب وجودي شرايين كل يمأل أن هللا من طلبت لقد عزيزتي،* 

 ال القتلة ضد ألقف السالح لقد حملت. دجاجة رأس قطع رؤية أستطيع ال أنني ينتعلم يأنت ،لناسألقتل ا

 أن أتمکن من على القدرة هللا يمنحني أن وأود خطر، فيوقع  مسلم كل بيت في جندي ا نفسي أرى. أقتل أن

 ،حياتي هحقتست ال الذي الغالي اإلسالم أجل من بحياتي أضحي  أنال. العالم في المظلومين كل عن الدفاع

 المرعب الطفل ذلك أجل من قاتلأ بل...  ال ال ،ال أستحق أن أكون فداء لهم الذين المظلومين للشيعة الو

أجل ذاك  ومن صدرها على طفلها أمسکت الخائفة التي المرأة أجل تلك ومن له،لجأ م ال الذي العاجز

 .خط ا من الدم المطاَرد التارك وراءه النازح الفار  

 ضحيألدعني . بسالم اآلخرون ينام حتى ينام ويجب أن ال ينام ال ي الذیحرس الثورلل انتمي انا عزيزتي

 أن يمكنني ماذا. آمنين وأعزاء وبکرامة بيتي في أنتم تعيشون العزيزة ابنتي. ينامواکي  لسالمهم سالمي

 كل فقد يوالذ... ءأي شي ملكي ال يالذ الباكي الطفل وذاك لها مغيث ال التيو المظلومة بنتال لتلك أفعل

 بينما البقاء يمكنني كيف. وأذهب أذهب، أذهب نيودع. ا لکم واترکوني لهنذر نيوجعلا لذلكف. له شيء

 .اتخلفت عنهو کلها افلتىق  ذهبت

ا، ثالثين منذ أنم لم. جدا أنا تعبان ابنتييا   عيني في لملحأذر  ا. أيضا اآلن بعد أنام أن أريد ال لكني عام 

 أظن عندما مني تتوقع ماذا. غفلتي في العاجز الطفل ذاك رأس يقطع ال کيأن يطبق  جفني يجرؤ ال حتى

 يقطع الذي المسلخ في الراقد الشاب وأ ذاك المراهق وأن وزينب نرجسو أنت   هي الخائفة بنتال تلك أن

 .هكذا العيش أستطيع ال ال، ؟تاجرا كونأهل  مرتاحا ، كونأأ ،هل أنظر وأری ؟ورضا حسين هو رأسه

 والسالم عليکم ورحمة هللا

 


