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88498481ارتباط با ما

  احمد محمدتبريزي
»علي دلبريان« برادر ش�هيد، جانب�از و راوي 
نام آشناي دفاع مقدس، با لهجه شيرين مشهدي 
از خاطرات بچه هاي جنگ و رفقاي ش�هيدش 
مي گويد. البه الي صحبت هاي�ش زماني كه ياد 
كربالي4 و ش�هادت رفقاي غواصش مي افتد، 
 بغض مي كند. گاهي با گري�ه حرف هايش قطع 
مي ش�ود و گاهي با خوش�حالي، تكيه كالمش 
»جان تو بگ�ردم« را تكرار مي كند. ب�ا غرور از 
جوان هاي دي�روز مي گوي�د و تأكي�د مي كند 
جوان ه�اي ام�روزي ك�ه چي�زي از رزمنده ها 
كم ندارند. با دلبري�ان در هفت�ه دفاع مقدس 
همس�فر روزه�اي رزمندگ�ي اش ش�ديم و از 
فرمانده شهيدش و دوستان غواصش شنيديم 
و ماحصلش را در گفت وگ�وي پيش رو آورديم.

 
چي شد كه علي دلبريان انقالبي شد؟

از زماني كه از مادر متولد ش��دم و لقمه هاي پاكي 
كه پدر به ما مي داد و دس��ت م��ا را مي گرفت و به 
مراس��م هاي مذهبي مي برد ما را به سمت و سوي 
انقالب سوق داد. ما ظلم هاي در جامعه را مي ديديم 
و ناراحت مي شديم. رئيس و رؤسا به مستضعفان 
ظلم مي كردند، فاصله طبقاتي بود، مأموران دولت 
در خيابان به مردم توهين مي كردند. در همان عالم 
بچگي به پدرم مي گفتم اين مأمورها نبايد چنين 
برخوردي داشته باش��ند. از مادرم خاطرات كشف 
حجاب مادربزرگم را مي ش��نيدم و اين ديدني ها 
و ش��نيدني ها روي هم تلنبار مي شد و با اعتقادات 
مذهبي و ظلم ستيزي امام حس��ين)ع( و عاشورا 
تركيب مي شد و شخصيت من را تشكيل مي داد. به 
همين خاطر زماني كه تظاهرات هاي انقالبي شروع 

شد ما هم به خيابان آمديم و مرگ بر شاه گفتيم. 
فكرش را كرده ايد كه اگر انقالب نمي شد 

چه كاره مي شديد؟
من ذاتاً آدم ظلم س��تيزي هستم. اگر امام خميني 
قيام نمي كرد در س��ربازي چند افس��ر را مي زدم! 
پدرم هم همينطور بود و زير بار زور نمي رفت. شايد 
جمهوري اسالمي برخي را مسلمان كرد ولي من را 
جمهوري اسالمي مسلمان نكرد بلكه به من ميدان 
داد و خدمتم را وسيع كرد. من را تا مرز اسرائيل برد 
وگرنه اگر انقالب نمي شد االن بايد در كاشمر با آن 

پاسبان و گروهبان مبارزه مي كردم. 
با همين روحيه در 16 س��الگي به جبهه رفتم و با 

همين روحيه در حال زندگي هستم. 
اين حضور تا چه اندازه عقالني بود و تا چه 

اندازه احساسي؟
ممكن ب��ود برخ��ي اول كار احساس��ي مي آمدند 
ولي با اولين خمپاره تمام احساس ها مي ريخت و 
اعتقادي مي شد. آنهايي كه احساساتي مي آمدند 
خيلي هايش��ان در آموزش مي بريدند. من خودم 
بعدها مربي آموزش نظامي شدم و شاهد اين مورد 
بودم. برخي به جبهه مي آمدند و زماني كه گرماي 
خوزستان و سرماي كردس��تان بهشان مي خورد 
احساسش��ان پايين مي آمد و مي رفتند. بعضي تا 
قرارگاه تاكتيكي مي آمدند و جلوتر نمي رفتند. اين را 
من در تمام عمليات ها مشاهده مي كردم. احساسات 
تا پشت خاكريز جواب نمي داد. چيزي كه جنگ را 

جلو مي برد اعتقادات بود. 
به قول مع�روف جگردارها ت�ا خط مقدم 

مي رفتند؟
بله، جگردارها و باغيرت ها در خط بودند. اعتقادات را 
فقط در انگشتر عقيق و محاسن و يقه بسته خالصه 
نكنيد. اتفاقاً خيلي از آنهايي كه مقيد به انگش��تر 
عقيق و ُدر نجف بودند تا اهواز بيشتر نيامدند. آنهايي 
كه به صاحب نجف اعتقاد داشتند تا آخر آمدند. از 
همان اقشار كه غيرت در وجودش بود پشت خاكريز 
آمد. كسي كه روحيه ظلم ستيزي، مردانگي، غيرت، 
نترسيدن از مرگ را در سايه اعتقادات ديني داشت 
خودش را پشت خاكريز مي رساند. اين روحيه در هر 

كسي بود جواب مي داد. 
در آن سن و سال جرئت استفاده از اسلحه 

را داشتيد؟
بله، دس��تمان بود و آزاد بوديم كه استفاده كنيم. 
گاهي در عمليات مس��لم بن عقيل در س��ومار غذا 

به رزمندگان كم مي رس��يد و با كالشينكف كبك 
مي زديم. هيچ وقت هم شكار نكرديم و تيرها از كنار 
كبك ها رد مي شد. )مي خندد( اعتقادات خيلي ترمز 
محكمي در زندگي است. پنج تير بيشتر به كبك ها 
نزده بودم كه به فشنگ هاي نو نگاه كردم، گفتم اينها 
حرام مي شود. گفتم گرسنگي را تحمل مي كنم ولي 
مهمات هدر نرود. همه رزمنده ها يك تقواي دروني 
داشتند كه باعث پيروزي مان شد. اگر اعتقادات را از 
جبهه و رزمندگان مي گرفتند جنگ افت مي كرد و 
شكست مي خورديم. ارتش هاي قوي دنيا در خيلي 
چيزها مانده اند. همين ارتش بعث براي كساني كه 
از جنگ فرار مي كردند جوخه اعدام گذاشته بود و باز 
هم خيلي ها فرار مي كردند. ولي مجروح بسيجي ما 
از بيمارستان فرار مي كرد تا به جبهه برود. اعتقادات 
و وجدان اجازه نمي داد رفقايشان را تنها بگذارند.  
اعتقادات از  نوجوانان جبه��ه رزمنده هايي بزرگ 

مي ساخت.
روحيه آن زمان جوانان دف�اع مقدس را 

امروز هم مشاهده مي كنيد؟
اين روحيه بسيار هست و متأسفم براي تلويزيون 
كه اين روحيات را نشان نمي دهد. امروز هم از لحاظ 
كميت و كيفيت بدون شعار جوانمان از جوانان دهه 

60 بيشتر و بهتر هستند. 
روي چه معياري اين حرف را مي زنيد؟

من االن مدافعان حرم را مي بينم كه در اين وانفساي 
تهاجم فرهنگي همه به عشق ش��هادت به سوريه 
مي رون��د و مي جنگند. قب��اًل جوان م��ا نهايت در 
خرمش��هر مي جنگيد و در خانه خودش بود. ولي 
االن هواپيماي مدافعان حرم در دمشق مي نشيند 
و معلوم نيست مي تواند برگردد يا نه. در يك كشور 
و محله ديگر جنگيدن خيلي احساس غربت دارد. 
خيلي غيرت مي خواهد. از لحاظ كميت هم هر جايي 
كه بروم جوان ها دورم جمع مي شوند و مي گويند ما 
مي خواهيم به سوريه برويم و نمي گذارند. االن در 
خيابان راه مي رويم جوان ها مي گويند مي خواهيم 
به سوريه برويم]جانت را بگردم[ متأسفانه ما اينها را 
نشان نمي دهيم. جوان هاي خوب اين زمانه معجزه 

هستند. نمادشان محسن حججي است. 
مبل�غ خ�وب نداري�م ي�ا س�راغ اهلش 

نمي رويم؟
بايد ياد بدهيم. باي��د در عرصه روايتگري س��راغ 
رزمندگاني برويم كه سراغشان نرفته ايم. متأسفانه 
دنبال كساني كه س��روصدا دارند مي رويم و سراغ 
گمنام ها نمي رويم. چقدر فرماندهان تجربياتشان 
را به اين بچه ها منتقل كرده اند؟ اين همه رهبري 

مي فرمايد به دانش��گاه برويد و دس��ت جوان ها را 
بگيريد، ولي ما چقدر بر سر اين جوان ها زده ايم. 

امسال در هفته دفاع مقدس بيشتر روي 
خاط�رات تأكي�د داريم؛ خاط�رات دفاع 
مقدس چ�ه احساس�ي را در ش�ما زنده 

مي كند؟
فقط عش��ق دارد. اينكه ضعيف االيم��ان بودم و به 
معرفت شهدا نرسيدم غصه دارد. ]با بغض مي گويد[ 
غمي روي دلم مي آورد كه دنيا برايم تاريك مي شود. 
خيلي حسرت مي خورم. به آن معرفت نرسيدم و از 
شهدا جا ماندم. لحظه لحظه اش عشق و صفاست. 
از لحظه اي كه روي مين رفت��م از لحظه جراحت، 
دردها، آموزش ها، غواصي، عمليات ، شهادت رفقا 
همه اش عشق اس��ت. ش��هداي ما را خدا انتخاب 
كرد. جواني كه مي گويد بگذار تيرباري كه رفقايم را 
مي زند خاموش كنم يعني چه؟ يعني بگذار فدا شوم 
تا رفقايم حفظ شوند ]جان تو بگردم[ اگر اينها فرار 
مي كردند و از جلوي دشمن مي گريختند امروز ذليل 
مي شدند. در جنگ تير به سينه رزمندگان خورد و 

به پشتشان نخورد. اينها عقبگرد نكردند. شهداي ما 
قهرمانان ملي هستند. وقتي يك تكه لباس و پالك 
مي آورند مردم چطور هجوم مي آورند و زير تابوتشان 
را مي گيرند. ببينيد چه عشقي به شهدايشان دارند. 
اين همان بزرگي و گذشتن از تعلقات بود كه اينها 
را آنقدر بزرگ كرد. اگر با ترس و لرز مي رفتند هيچ 

كسي تحويلشان نمي گرفت. 
اين صفاي بچه هاي جبهه و جنگ از كجا 
مي آمد كه هش�ت س�ال دفاع مقدس را 

آنقدر خاص كرده است؟
رفتيم جبهه خدا، قيامت، صداق��ت و عدالت را در 
رفتار رزمندگان ديديم و عاش��ق جبهه ش��ديم. 
امروز جوانان ما بيشتر مي شنوند و كمتر مي بينند. 
وقت��ي فرمانده مي آم��د عقب وانت مي نشس��ت 
صداقت را نشان ما مي داد. هنگامي كه لباس هاي 
ما را مي شست، عشق را نشانمان مي داد. زماني كه 
خودش جلوتر از بقيه حركت مي كرد معادباوري را 
نش��انمان مي داد. وقتي بحث آزادسازي خرمشهر 
پيش  آم��د فرمانده مي گف��ت براي رض��اي خدا 
مي خواهيم وظيفه مان را انجام دهيم، خرمش��هر 
آزاد هم نشد رزمندگان به تكليفشان عمل كرده اند. 
بعد كه خرمشهر آزاد مي ش��د و خبرنگاران براي 
گرفتن مصاحبه مي آمدند فرماندهان و رزمندگان 
از جلوي دوربين فرار مي كردند. گاهي پيش مي آمد 
رزمنده فرمانده اش را نمي شناخت و با فرمانده اش 
تند صحبت مي كرد و فرمانده با عذرخواهي كردن 
او را بغل مي ك��رد. بعد زماني كه پاي س��خنراني 
فرمانده اش مي نشس��ت و او را مي شناخت ديوانه 
فرمانده اش مي ش��د. رزمندگان اينطوري عاشق 

جبهه مي شدند. فرماندهان خودشان جلو مي رفتند 
و نيروها اينها را مي ديدند و ياد مي گرفتند. در جبهه 
بيش��تر رفتارها آموزنده بود تا گفتارها. امروز فقط 
حرف مي زنند. رفتارهاي عاشقانه و نوعدوستي قلب 
نيروها را منقلب و متحول مي كرد و باعث ماندنشان 

در جبهه مي شد. 
مجروح ش�دن چه احساس�ي براي شما 

داشت و چه حال و هوايي داشتيد؟
من وقتي روي مين رفتم و پايم قطع ش��د خيلي 
خوشحال شدم. خاطره ش��يرينم زماني است كه 
روي مين رفتم. خيلي خوشحال شدم كه خدا من 
را به عنوان جانباز قبول كرد. االن هم مي گويم پايم 
در بهشت است. اگر بشود در ادامه پايم خودم هم 
بهشت بروم. دعا مي كنم در همان مسير كربالي4 
بروم و از معبر خارج نشوم. خدا كند از معبر عشق 

به معشوق برسيم. 
پس آمادگي جانبازي را داشتيد؟

صددرصد. با چشمان باز وارد ميدان خطر شديم. 
خودم انتخاب كردم وارد گردان تخريب و غواصي 
شوم. من سابقه كارم بيشتر كارهاي فرهنگي بود و 
وقتي كارگزيني پرسيد كجا مي خواهي بروي؟ گفتم 
هر كس هر جا نمي رود من مي روم. گفت تخريب 
مي روي؟ گفتم بله مي روم. خ��ودم انتخاب كردم. 
مثل همي��ن االن كه روايتگري را خ��ودم انتخاب 

كرده ام و كسي مجبورم نكرده است. 
وقت�ي ن�ام دفاع مق�دس را مي ش�نويد 
نام كدام عملي�ات يا ش�هيد در ذهنتان 

مي آيد؟
نام ش��هيد جليل محدثي فر و عمليات كربالي4 و 
5 به ذهنم مي آيد. شايد قبل از اين دو عمليات، نام 
عمليات آزادسازي خرمشهر و شهيد حسن باقري 
به ذهنم مي آمد. همه جنگ يك طرف و دو عمليات 
كربالي4و5 هم يك طرف. به لحاظ خطر، وسعت 
عمليات، حجم آتش، تعداد شهدا، خطرات، موانع، 
سختي و تعيين سرنوش��ت جنگ اين دو عمليات 
يك طرف قرار دارد و تمام جنگ طرف ديگر است. 
غواص ش��ناور داخل آب زير پايش هيچي نيست، 
مهماتش آب خورده و وقتي در آب تير بخورد كي 
مي خواه��د او را بگيرد و زخم��ش را ببندد. لباس 
غواصي مي چسبد به بدن و نمي شود كاري كرد. ما 
در گردان غواصي امدادگر نداشتيم و نمي شود در 
آب امدادگري كرد. زماني هم اگر غواص به ساحل 
گل آلود، پر از سيم خاردار و ميدان مين برسد بايد 
با دشمن روي خش��كي كه زير پايش سفت است، 
بجنگد. شرايطي كاماًل نابرابر. عمليات هاي قبلي 
رزمنده پش��ت خاكريز زير پايش خ��اك بود و اگر 
مجروح مي شد امدادگر و آمبوالنس مي آمد. قدرت 
مانور داشتيم. خيلي از بچه ها در آب پرپر شدند. يك 

تير به سرشان مي خورد و زير آب مي رفتند. 
اين غواص ها چه در دل داشتند كه آنقدر 

محكم و با اراده بودند؟
عقل ناقص م��ا به حال و هواي آن��ان قد نمي دهد. 
قطعاً عنايت هاي ويژه خدا بود. آن شير پاك و لقمه 
حالل و عنايت هاي الهي كار خ��ودش را مي كرد. 
شهيد حججي چه داشت چنين شهادتي برايش 
رقم خورد؟ چرا رفيق كناري اش تير خورد و شهيد 
شد ولي او با آن همه رگبار تير نخورد. اسيرشان شد 
و چنين شهادتي نصيبش شد. وقتي عقبه  شهيد 
را نگاه مي كنيم مي بينيم خيلي انس��ان باخدايي 
بوده است. اردوهاي جهادي مي رفته، عكس هايش 
را مي بينم در جواني پيش نماز مي ايس��تاده، اين 
كارها را مي كرده است. زحمت كشيده و يك شبه 
به اين درجه نرسيده است. گذشتن از تعلقات دنيا، 
رفاه، گناه و رفاقت با خدا باعث مي ش��ود خدا تو را 
قوي كند. من با چش��م خودم تفس��ير آيه قرآن را 
در كربالي4 ديدم. وقتي مي فرماي��د كوه ها نابود 

مي شود ولي مسلمان راس��خ ايستاده. اين صحنه 
را در ش��ب كربالي4 در غواص ه��ا ديدم. عمليات 
لو رفته بود و پشت نيزارها آتش تيربار مثل ذرات 
مذاب مي آمد و اروند زير آتش بود. غواص ها آماده 
بودند و زير آت��ش مي رفتند و ي��ك نفر مكث هم 
نكرد. چي بودند اينها. شرمنده تونم بچه ها ]گريه 
مي كند[. اينها همه به بركت رفاقت با خدا و ترك 
گناه است. وقتي بهاي خوبي مي دهي جنس خوبي 
هم مي گيري. خدا مفت چنين چيزي را به كسي 
نمي دهد. چرا اين روحيه را به من نداد؟ چون وقتي 
وانت مي رسيد مي گفتم بروم جلو بنشينم تا عقب 
باد و خاك نخورم. چون وقتي كمپوت مي آوردند 
مي  گفتم خدا كند كمپوت گيالس باش��د، اما آن 
بسيجي در فكر اين چيزها نبود. كمپوت را مي دادي 
اصالً نگاه نمي كرد ببيند چي هست. گاهي كمپوت 
را كنار مي گذاشت تا در عمليات شركت  كند. اصاًل 
حواسش به اين چيزها نبود. ولي من اول حواسم به 

كمپوتم بود بعد خشابم. 
ش�ما لحظه ش�هادت چ�ه ش�هدايي را 

ديديد؟
شب عمليات كربالي 4 غواص هايي كه روي آب تير 
مي خوردند... نپرسيد چون ما را داغان مي كنيد... 
وقتي تركش نارنجك به شكم سعيدآبادي خورد 
و روده هايش بيرون ريخت و نارنجك منفجر ش��د 
و كف كانال افتاد، م��ا از روي پيكره��اي اينها رد 
مي شديم. وقتي شهيد خاني تير خورد و كف كانال 
افتاد، وقتي حسن شاد سينه اش را به رگبار بستند و 
به حالت سجده روي كانال افتاد، وقتي بچه ها روي 
مين رفتند... بچه هاي معصومي بودند. كاش براي 
تشنگي شان داد مي زدند و آب مي خواستند. كاش 
اينها در سختي ها يك آخ مي گفتند و در كمبودها 
مي ناليدند. كاش اينها براي پتو و جاي بهتر از هم 
س��بقت مي گرفتند. من از اينها آخ نشنيدم. اينها 
بچه هاي معصوم و گلي بودند. براي همين غصه شان 
را مي خورم. خيلي ناز بودن��د. وقتي برخوردهاي 
حس��ن ش��اد  يادم مي آيد كه چقدر مخلص بود... 

]گريه مي كند[ 
از حال و هواي همين بچه ها در ماه محرم 
بگوييد؛ اينكه ح�ال و هواي جبهه در ماه 

محرم چقدر تغيير مي كرد؟
ظاهر تغيي��ر مي كرد ولي باطن هم��ان بود. وقتي 
مي گويند از ماه رمضان و محرم جبهه بگو، مي گويم 
هشت س��ال رمضان و محرم بود. ولي خب حال و 
هواي جبهه ويژه مي شد. سنگرها سياه پوش مي شد. 
نوحه خواني و س��ينه زني بيشتر مي ش��د. چقدر 
ناز بودند اينها ]گريه مي كن��د[ بچه ها وقتي قبل 
محرم مي رفتند مرخصي پيراهن هاي سيا هشان 
را با خودشان مي آوردند. شهيد سيد هاشم آراسته 
وقتي نامش را مي آورم همه بچه هاي خراس��ان و 
تخريبچي ها او را مي شناس��ند. وقت��ي مي رفت و 
برمي گش��ت ميان دار هيئت در مشهد بود. بچه ها 
ياد گرفته بودند وقتي محرم در جبهه بودند زنجير، 
پرچم و شال مشكي شان را با خودشان مي آوردند. 
هيئ��ت راه مي انداختيم. گردان ه��اي ديگر پيش 
بچه هاي تخريب مي آمدند. اگر در ميدان نبوديم 
حسينيه را سياه پوش مي كرديم و گردان هاي ديگر 
به تخريب مي آمدند. اگر در غرب بوديم پايگاه شهيد 
شريفي هيئت راه مي انداختيم و هيئت در محوطه 
و جاده خاكي مي آمد و در گردان ها راه مي افتاديم. 
]جان تو برگردم[ چه هيئت هايي. بچه ها پاها را لخت 
مي كردند، پيراهن سياه و پيشاني بند »يا حسين« 
را مي بستند و َدم مي گرفتند ]جان تو بگردم[... چه 
حال و هوايي مي ش��د... خيلي صفا بود... كسي كه 
شب سينه زني مي كرد دو ساعت قبلش از جزيره 
مجنون آمده بود. دو ساعت قبلش از خط آمده بود. 
آن حسين گفتن ها و نفس زدن ها و لبيك گفتن ها 
آسماني مي شد. يكي از آن يا حسين ها روي زمين 
نماند. سيد هاشم آراسته، شهيد پورحسين و شهيد 
اميرنظري گريه و سينه زني هايشان جنس و رنگ 

ديگري داشت و فرق مي كرد. 
خاطرات جبهه با طنز چه ارتباطي دارد؟ 
شما بيشتر با خاطرات طنز جبهه شناخته 

مي شويد. 
گريه و خنده در جبهه با هم قاطي بود و خروجي اش 
عش��ق بود. گريه و خنده با تمام وج��ود بود. االن 
برخي از بچه ها مي گويند شما چطور در اوج خنده 
مي گرييد و در اوج گريه مي خنديد؟ مي گويم جبهه 
همينطور بود. در دعاي كميل بچه ها مي خنديدند. 
در نماز شب با هم ش��وخي مي كردند... ]اي قربان 
آن صفايتان بروم[... طرف نماز ش��ب مي خواند و 
گريه مي كرد و ناگهان كسي از كنارش رد مي شد 
و با او شوخي مي كرد و طرف در نمازش همينطور 
مي خنديد. بچه ها پتوهايش��ان را طوري درست 
مي كردند كه كسي متوجه نش��ود براي نماز شب 
رفته اند. برخي س��ر و صدا را مي ديدند مي گفتند 
بابا! ما را از خواب بلند كرديد، من هم بلند شوم نماز 
شب بخوانم. شب كربالي 5 پشت خاكريز كه دشمن 
پاتك كرده بود بچه ها دلهره و نگهباني داشتند يكي 
صداي نوزاد درمي آورد. مجروح پايش قطع ش��ده 
ب��ود و روي برانكارد با بچه ها ش��وخي مي كرد. در 
بيمارس��تان كنار تختش گفتم مگر درد نداشتي 
شوخي مي كردي گفت داش��تم ولي مي خواستم 

بچه ها كمي روحيه بگيرند. 
بهترين لحظات روايتگري برايتان مربوط 

به چه زماني است؟ 
بهترين وقت زماني اس��ت كه ب��راي جوان منتقد 
امروزي در كنار اروند حرف مي زنم. بدترين لحظه 
روايتگري ام ب��راي افراد پرمدعاس��ت. وقتي براي 
جوانان حرف مي زنم دست زير چانه شان مي زنند 
و گريه مي كنند. بعداً پي��ام مي دهند كه زندگي ام 
عوض شد. جوان دلش پاك است. ديديد رهبر چه 
عشقي به جوانان دارد. هر كسي در مسير حسين 
است لبخند مي زند بر جوان گنهكار. امام حسين)ع( 

بر حر لبخند زد و باعث توبه اش شد. 
از كدام شهيد خاطره اي در ذهنتان نقش 

بسته است؟ 
خاطره برادر شهيدم مجيد دلبريان در ذهنم مي آيد. 
بسيجي 15 س��اله باصفايي كه از ما جلو زد. مادرم 
تعريف مي كن��د آقا مجيد وقتي داش��ت به جبهه 
مي رفت س��ينه  مي زد و نوحه مي خواند: » رفيقان 
مي روند نوبت به نوبت/ خدايا نوبتم كي خواهد آمد« 
چنين جواناني با چنين روحياتي به جبهه رفتند. 

همه خدايي بودند.

علي دلبريان در گفت و گو با »جوان« از خاطرات تلخ و شيرين جبهه مي گويد

اعتقاداتراسخازنوجواني16سالهرزمندهايبزرگميساخت

ب�رادرم مجي�د،  بس�يجي 15 س�اله 
باصفايي بود ك�ه از ما جل�و زد. مادرم 
تعريف مي كند آقا مجيد وقتي داش�ت 
به جبهه مي رفت س�ينه  مي زد و نوحه 
مي خواند: » رفيق�ان مي روند نوبت به 
نوبت/ خداي�ا نوبتم ك�ي خواهد آمد« 
چنين جوانان�ي با چني�ن روحياتي به 
جبه�ه رفتن�د. هم�ه خداي�ي بودند

اعتق�ادات خيل�ي ترم�ز محكم�ي 
در زندگي اس�ت. پنج تير بيش�تر به 
كبك ها نزده بودم كه به فش�نگ هاي 
ن�و ن�گاه ك�ردم، گفت�م اينه�ا حرام 
مي ش�ود. گفت�م گرس�نگي را تحمل 
مي كن�م ول�ي مهم�ات ه�در ن�رود
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