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وقتی پدر رفت...
در روســتای دره گرگ بروجرد به دنیا آمد. سن و 
سالی نداشت که پدرش از دنیا رفت. بار زندگی بر 
دوش مادر افتاد و برادر بزرگ ترش. محمد آن زمان 
6- 5سال بیشتر نداشت. شاهد زحمات مادر بود و 
قدردان او. شــرایط زندگی شان خیلی خوب پیش 
نمی رفت. برای همین مادر تصمیم گرفت نزد خواهر 
خود به تهران برود به این امید که امکان کار کردن 
برای پسرها مهیاتر باشــد. اول از همه پسر بزرگ 
خانواده مشغول کار در مغازه تشک دوزی شد. بعد از 
مدتی محمد ترک تحصیل کرده و به یاری او رفت تا 
در تامین مایحتاج خانه کمک حال برادر باشد. محمد 
کارش این بود که ابرها را خرد کرده و در ملحفه های 
بالشتی بگذارد. پسر زرنگ و با جربزه ای بود؛ همین 
صاحبکارش را خوشحال و راضی می کرد. او برای 
ســال های جا مانده از تحصیل در مدرســه شبانه 
ثبت نام کرد. روزها مشغول کارگری بود و غروب هم 

سر کالس درس حاضر می شد.

حضور کالس درس آیت اهلل مجتهدی تهرانی 
محمد 13ساله حاال برای خودش استادکاری شده 
بود. در چشم برهم زدنی تشک می دوخت؛ کاری که 
برای بزرگ ترها چند ساعت وقت نیاز دارد. سربه 
راهی و معتقد بودنش باعث شــده بود در بازار اسم 
و رسمی داشته باشد. یک روز ظهر که زیراندازش 
را در مغازه پهن کرده بود تا نماز بخواند پیرمردی 
خوشرو وارد شد. صبر کرد تا نماز پسرک نوجوان 
تمام شود و به او گفت: »نماز می خوانی؟ در ملک 
یهود؟ برای اینکه نمازت قبول شود به مسجد برو. 
مسجد فخریه کمی باالتر است. خواستی کالس 
درس آیت اهلل مجتهدی تهرانی هم برو«. این حرف 
تلنگری بود بر محمد. انگار پیرمرد آمده بود تا او را 
بیدار کند و پسرک هوشیار هم شد. از آن روز به بعد 
نمازهایش را در مسجد می خواند و هنگام غروب 
بعد از کار به مدرسه دینی آیت اهلل مجتهدی تهرانی 
می رفت. وقتی به خانه برمی گشــت شب می شد. 
این درحالی بود که مســافت زیادی را از مدرسه تا 
روستای مسگرآباد طی کرده و خطرات تاریکی و 

ناامنی مسیر را هم به جان خریده بود.

جشن عروسی بی ساز و آواز
بعد از مدتی با فردی به نام حاج عبداهلل بوذری که 
معلم قرآن روستای مسگرآباد بود، آشنا شد؛ مردی 
خداترس و انقالبی که تأثیر زیــادی روی محمد 
گذاشت. مرتب در مجالس مذهبی شرکت می کرد 
و در یکی از برنامه ها به شهید عراقی معرفی و پایش 
به مبارزات سیاسی باز شــد. مادر از رفت وآمدها، 
صحبت ها و رفتار او متوجه شــد چه مســیری را 
انتخاب کرده است. با خودش فکر کرد اگر برای او 
همسری اختیار کند شاید محمد دست از کارهایش 
بردارد. او دختر خواهرش را انتخاب کرد و موضوع 
را با محمد درمیان گذاشت. او هم صحبت های مادر 
را گوش داد نه مخالفتی کــرد و نه حرفی زد؛ فقط 
سکوت. آنجا بود که مادر متوجه شد از این پیشنهاد 
خوش اش آمده است. همسر شــهید هنوز همان 

باسالحعشقمیجنگید
در آستانه شهادت محمد بروجردی؛ سرداری که  به مسیح کردستان شهرت داشت

شبیه کلمه ای که خدا دوست دارد: شهید
کوچه باران

»کوچه باران« کتابی از امیر اسماعیلی 
است که در آن خاطرات شهدا از زبان 
همسران و مادران روایت شده است. 
این کتــاب که توســط انتشــارات 
پرنده و در 216صفحه چاپ شــده، 
حاصل دیدار نویســنده و گفت وگو 
بــا خانواده های معظم شهداســت و 
شامل 60روایت کوتاه و خواندنی است. 

کوتاه بودن و استفاده از قلمی شیوا از ویژگی های این کتاب است.
امیر اسماعیلی در مقدمه کتاب نوشته است: »برای نوشتن کوچه 
باران که به باورم عاشقانه هایی است خاص، زیبایی های دیده ام 
باارزش و گران بها. سعی کردم آنها را تا جایی که قلم ام قدرت داشت 
و پلک زدن های مداوم تاری اشک های چشم ام را می گرفت با این 
کلمه ها به اشتراک بگذارم. وقتی به خانه شهیدی می روم و به پدر 
و به مادر و پدرش می گویم: »حاج خانــم! حاج آقا! آمده ام که از 
شهیدتان برایم بگویید« در فضایی قرار می گیرم وصف ناشدنی. 
قصه ها شروع می شود با اشک و حسرت. پسرم! علیرضایم! محمدم 
! عباسم! رشیدم! حسینم! همه شان با تأکیدی خاص »م« مالکیت 
را ادا می کردند و چه حظی می بردند و هنوز خیلی هایشــان باور 
نکرده اند که فرزندشان رفته است. شهید رفته است. هنوز منتظرند 
که بیاید و زنگ خانه را بزند. مادر شــهید محمدحســن امینی 
می گفت:»چندبار به حاجی اصرار کردم که این خانه را بفروشیم و 
برویم جایی دیگر از بس در و دیوار این خانه و خاطرات محمدحسن 
در آن به روحم فشــار می آورد. حاجی هربار بــه بهانه ای طفره 
می رفت. تا یک روز به خون محمدحســن قسمش دادم که چرا 
دلش به رفتن رضا نمی شود. شانه هایش لرزید و گفت: »حاج خانم 
اگر برویم و روزی محمدحسن برگردد و ما اینجا نباشیم، بچه ام 
سردرگم می شود. باشیم اینجا که آمد خانه، پشت در نماند«. پیکر 

محمدحسن سر نداشت و حاجی هنوز امید داشت که برگردد.
پرداختن به شــهدای دفاع حرم و به خصوص شــهدای لشکر 
فاطمیون و چشم انتظاری مادران و همسران شهدا ویژگی دیگر 
کتاب کوچه باران است که اسماعیلی در مقدمه کتاب به آن اشاره 
داشته است: »وقتی به خانه شهدای مدافع حرم می رفتم تا چند روز 
با خودم بغض این ور و آن ور می بردم تا جایی که بترکد و سبکم کند. 
بسیاری از شهدای مدافع حرم حضرت زینب)ع( دختر داشتند. 
دخترهایی با سن وسال کم که نگاهشان به در بود و تمنای دیدار بابا 
را داشتند. تمنای آغوش پدر داشتند و چقدر پیرم می کرد حسرت 
نگاهشان. حال  و هوای خانواده شهدای افغانستانی تیپ فاطمیون 
با هم متفاوت بود؛ تنهایی، درد و رنج مضاعفی داشت برایشان. پسر 
شهیدی که هر شب منتظر بود پدرش از بهشت به او زنگ بزند که 
نذر کرده ام شبی پدرش به خواب بیاید و دلش را آرام کند. مادری 
که از سال ها پرســتاری جانبازش می گفت و از مظلومیتش... .« 
هادی شب ها درد می کشــید. آن قدر برایش مسکن زده بودیم 
که دیگر اثر نداشت و به خاطر اینکه با فریاد کشیدن دردهایش 
اهل خانه را از خواب بیدار نکند، لبه هــای ازبین رفته پتو را بین 
دندان هایش فشار می داد.« پتویی که هنوز در خانه هست را نگاه 

می کنند و اشک می ریزند.
 هیئت عزاداری امام حسین)ع( برای پدر، مادر، همسر و فرزندانی 
که شهید داده اند، گونه ای دیگر است. اصال گریه هایشان فرق دارد 
که دلشان سوخته و جگرشان آتش گرفته است. به تجربه این حس 
برایم ثابت شده است که مادران شهید همه یک جور و یک شکل هم 

پیر شده اند؛ پیر شدنی با انتظار که بیایند، که برگردند.
و شهید که چه بلندباالست و چه رعنا و چه دلبری می کند و لبخند 
می زند به همه ما که دنیا  و بازی را جدی گرفته ایم و روزبه روز از 

خودمان دورتر می شویم.

شهید محمد پور هنگ
ریحانه و فاطمه تازه هفده ماهشان تمام شده است. عکس محمد 
را گذاشته ایم روی میز کوچکی گوشه  اتاق. بچه ها می روند سراغ 
عکس. روی محمد را می بوســند. دســت به صورت و دستانش 
می کشند. انتظار دارند دست محمد به سمتشان حرکت کند و 
با زبان خاص خودش بگویــد:» ریحانه، بیا بابایی. آفرین. باباجی 
روبوس کردی؟ بیا بغلم دخترم! فاطمه جانم تو هم بیا بابا. بیا بغل 
بابا... خدایا شــکرت برای این دو تا گل...« محمد فقط در عکس 
می خندد. همه دور اتاق نشســته اند. کسی باورش نمی شود این 
جمع شــدن برای ختم محمد باشــد. همه غرق فکر و خیالند. 
دنیا دنیا حرف و خاطره از محمد دارند، اما کسی حرفی نمی زند. 
ریحانه و فاطمه، دوقلوهای محمد که به سمت عکس می روند و 
دست به سر و صورتش می کشند، یک دفعه بغض همه می ترکد. 
آقاجون دســتمال ســفیدش را درمی آورد و روی چشم هایش 
می گذارد. شانه های مردانه اش می لرزد. دائم می گوید: »محمد! 

بابا! رفتی آقاجون؟«
 روزی که محمد آمد خواستگاری، گفت: »من خواب دیدم خدا به 
من دو دختر دوقلو می دهد و همسری مهربان. اما همه را می گذارم 
و شهادت را انتخاب می کنم.« خواب های محمد همیشه رؤیای 
صادقه بود اما در خواب دیده بود که موقع شــهادت دخترانش 

بزرگ شده بودند.

جان مرا هم با خودش می برد
 محمد 16 ماه در سوریه بود. شهریور که آمد، ما را با خودش برد. 
در شهر حماء زندگی می کردیم. همسایه ها از دیدن رفتار محمد با 
اهالی محل و خانواده اش تعجب می کردند. آن قدر در آنجا محبوب 
بود که یکی از همسایه ها می گفت:» شــما از منی که سال ها در 
این محل زندگی می کنم شعبی ترید.« شعبی به زبان آنها یعنی 

محبوب و مردمی.
 محمد در سوریه مجروح شــد و انتقالش دادند بیمارستان 
بقیه اهلل. حالش هر روز وخیم تر می شد. دلم قرار نمی گرفت. 
هر روز می رفتم بیمارستان. محمد را روی تخت دیدن سخت 
بود. خودم و اشکم را کنترل کردن ســخت تر. آن روز محمد 
زنگ زد و تأکید کرد امروز حالم بد اســت و خواست کسی به 
دیدنش نرود. طاقت نیاوردم. تنهایی رفتم بیمارستان. اصاًل 
حال خودم را نمی فهمیدم. وقتی رسیدم دکترها و پرستارها دور 
تختش جمع شده بودند و مشغول احیایش بودند. می دانستم 
محمد می رود. اما جان مــرا هم با خــودش می برد. محمد 
خوش به سعادتت! دیدم دست هایش از کنار تخت رها شده 
و چشم هایش بسته است. دیدم روی صورتش را پوشانده اند. 
بغض گلویم را فشار می داد و چشم هایم تار بود. تمام پله ها را 
تا حیاط دویدم. هنوز هم فکر می کردم محمد چشم هایش را 

باز می کند.

بر بال فرشته ها
دوران دفاع مقدس یادآور همدلی و همراهی جوانانی 
است که از استان ها و شهرهای مختلف کشورمان 
داوطلبانه به جبهه های جنوب و غرب کشور اعزام 
می شدند. عملیات محرم در ســال1361یکی از 
جلوه های ایثار و فــداکاری رزمندگان اصفهانی به 
شــمار می رود. لشکرهای امام حســین)ع(، نجف 
اشرف و کربال که بیش از  نیمی از کادر و فرماندهی 
آن اصفهانی بودند و تیپ قمر بنی هاشم، عملیات 
محرم را آبان ماه سال1361 انجام دادند؛ عملیاتی 
که 10روز به طول انجامید. 25آبان همان ســال 
3۷0 تن از شــهدای عملیات محرم بر دوش مردم 
اصفهان تشییع شــد. به همین مناسبت 25آبان 
به عنوان روز حماســه و ایثار اصفهان در تقویم به 
ثبت رسیده است. مســتند »بر بال فرشته ها« از 
دید هنرمندان، عکاسان و دیگرانی که در آن دوران 
حضور داشتند ساخته شــده و نگاهی دارد به این 
حماسه آفرینی بزرگ که توسط رزمندگان اصفهانی 
در تاریخ دفاع مقدس ثبت شد. در این فیلم با افراد 
مختلف در مــورد دالورمردی هــای اصفهانی ها 
در زمان جنگ و نیز روز 25 آبان گفت وگو شــده 
اســت. عملیات محرم خود برگ طالیی دیگری از 
مبارزات مقاومت و ایثارگری مردمان استان اصفهان 
محسوب می شود که برای  یادآوری این رشادت ها 
پیشنهاد می کنیم این مستند را تماشا کنید. زمان 

این اثر 22 دقیقه و ۷ ثانیه است.
سیدمجتبی خیام الحســینی کارگردانی »بر بال 

فرشته ها« را بر عهده داشته است.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس خبر داد؛
تجلیل از »قهرمانان خط شکن«

اولین مراســم تجلیل از فرمانده گردان هــای رزمی دوران 
دفاع مقدس با عنوان »قهرمانان خط شــکن« در سوم خرداد 

برگزار می شود.
ســردار علیمحمد نائینی، رئیس مرکز اســناد و تحقیقات 
دفاع مقدس با اعالم این خبر گفت: به دنبال برگزاری موفق چند 
دوره مراسم »یادها و نام ها« و تجلیل از فرماندهان و مدیران 
ارشد دفاع مقدس که در تاریخ شفاهی مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس اهتمام ویژه ای داشتند، بنا بر این شد در چهلمین 
سالگرد فتح خرمشــهر و عملیات پیروزمند بیت المقدس، از 
فرمانده گردان هایی که اقدام به روایت تاریخ شفاهی کرده اند، 
تجلیل به عمل آید. وی افزود: حدود 2هــزار فرمانده گردان 
در دوران دفاع مقدس داشته ایم که همگی شناسایی شده اند 
و از ســال1399تاکنون مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 
موفق شده تاریخ شــفاهی 350فرمانده گردان را انجام دهد. 
با توجه به وظیفه مهم مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در 
تاریخ نگاری مستند و مستدل جنگ، قرار است به مرور زمان و 
در فرصت های آتی، تاریخ شــفاهی تمامی فرمانده گردان ها 
گرفته شود و امیدوار هستیم این مراسم هر سال برگزار و در 
سال های بعد از سایر فرمانده گردان ها نیز تجلیل شود و همانند 

برنامه »یادها و نام ها« استمرار داشته باشد.
مشاور فرمانده کل سپاه پاســداران در ادامه افزود: در بخش 
اول، از 350فرمانده گردان رزمی از 20یگان زمان دفاع مقدس، 
لشکرها و تیپ های مســتقل که به این مراسم دعوت شده اند 
تجلیل به عمل خواهد آمد. تجلیل از 20خانواده فرماندهان 
شــهید گردان های دوران دفاع مقدس و معرفــی آثار مرکز 
پیرامون خرمشهر و عملیات بیت المقدس را که تاکنون منتشر 

شده است بخش های دیگر این مراسم است.

یادت باشد
»یادت باشــد« زندگی داستانی و 
عاشقانه به روایت همسر شهید مدافع 
حرم، حمید سیاهکالی مرادی است 
که توسط رسول مالحسنی نوشته 
شده است. شهید حمید سیاهکلی 
از پاســداران تیپ 82سپاه حضرت 
صاحب االمر)عــج( بــود که حین 
انجام مأموریت مستشاری در پاییز 

1394به شهادت رسید. این کتاب گلچینی از مجموعه خاطرات 
همسر این شهید سرافراز از زمان خواستگاری تا شهادت و دوران 
غربت است.  در بخشی از این کتاب می خوانیم: »فرزانه یه چیزی 
بگم نه نمی گی؟« با تعجب پرسیدم: »چی شده حمید؟ اتفاقی 
افتاده؟« گفت: »می شــه یه تُک پا با هم بریم هیــأت؟ باور کن 
کسایی که اونجا می آن خیلی صمیمی و مهربونن. االن هم ماشین 
رفیقم بهرام رو گرفتم که با هم بریم. تو یه بار بیا، اگه خوشــت 
نیومد دیگه من چیزی نمی گم.«قبالً هم یکی-دو بار وقتی حمید 
می خواست هیأت برود اصرار داشــت همراهی اش کنم، اما من 
خجالت می کشیدم و هر بار به بهانه ای از زیر بار هیأت رفتن فرار 
می کردم. از تعریف هایی که حمید می کرد احساس می کردم جو 
هیأتشان خیلی خودمانی باشد و من آنجا در بین بقیه غریبه باشم. 
این بار که حرف هیأت را پیش کشید نخواستم بیشتر از این رویش 
را زمین بیندازم. برای همین این بار راهی هیأت شدم. با این حال 
برایم سخت بود؛ چون کسی را آنجا نمی شناختم. حتی وسط راه 
گفتم »حمید منو برگردون، خودت برو زود بیا.« اما حمید عزمش 
را جزم کرده بود. اول مراسم احساس غریبگی می کردم ولی رفتار 
کسانی که داخل هیأت بودند باعث شــد خودم را از آنها بدانم. با 
آنکه کسی را نمی شناختم کم کم با همه خانم های مجلس دوست 
شدم.« این کتاب با موضوع پایداری و مقاومت در 3۷6صفحه و 

توسط انتشارات شهید کاظمی چاپ شده است.

خـبر

معرفی کتاب

معرفی مستند

شهره کیانوش راد؛ روزنامه نگارمعرفي کتاب

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

سال ها از شهادت محمد بروجردی گذشته؛ همان سرداری که در مناطق کردنشین کشورمان نامش را 
مسیح کردستان گذاشتند. الحق هم نام برازنده ای است برای او؛ کسی که با سالح عشق به هموطن و 
تعصب ملی، به جنگ دشمن منافق می رود. آن روزهای سخت را کمتر کسی از یاد می برد؛ وقتی کومله ها شهرهای سنندج و سقز و پاوه را محاصره کرده و 
مردم بی گناه و بی دفاع را زیر آتش گلوله خود گرفته بودند. آن زمان بود که محمد به میانشان آمد. حمایت شان کرد و امنیت را به شهر و خانه شان بخشید. او 
روزهای زیادی را با مردم کرد سپری کرد و خاطرات خوش از خود به جا گذاشت. شهید محمد بروجردی عالوه بر حماسه آفرینی در غائله کردستان، ازجمله 
کسانی بود که در شکل گیری نیروی سپاه نقش پررنگی داشت. اما زمانی که فرماندهی این نهاد را به او پیشنهاد دادند نپذیرفت و گفت: »دوست دارم بین مردم 

و برای مردم باشم«. اول خرداد سالروز شهادت اوست. همسرش فاطمه بی غم و دخترش سمیه خاطراتی را از این سردار شهید بازگو می کنند.

حجب و حیای جوانــی اش را دارد و وقتی خاطره 
آن روزها را بیان می کند سربه زیر می اندازد؛ »سال 
52بود. مراسم خواستگاری مان خیلی ساده برگزار 
شد. محمد 1۷سال داشت حتی سربازی هم نرفته 
بود. او شرط گذاشــت که در جشن عروسی بزن و 
بکوب نباشد. من هم قبول کردم. خطبه عقدمان 
را هم همین حاج آقا بوذری خوانــد. از روز عقد تا 
مراسم عروسی زمانی نگذشت. بی هیچ سرو صدایی 

زندگی مان را شروع کردیم«. 

دستگیری در مرز عراق 
محمد خانه ای در خیابان مولوی اجاره کرد؛ خانه ای 
که دور تا دور اتاق داشت و در هر کدام یک همسایه 
زندگی می کردند. او خدمت ســربازی را پیش رو 
داشت. اما از آنجا که میانه اش با رژیم پهلوی خوب 
نبود خیلی رغبتی به رفتن نشان نمی داد. به خصوص 
که دوره آموزشی را باید در پادگان مشهد می گذراند. 
تا اینکه یک روز برای دیدن خانواده و نوعروسش به 
تهران آمد. گفت که دیگر نمی خواهد برگردد. مادر 
به تصور اینکه شوخی می کند خیلی حرف هایش 
را جدی نگرفــت. بعد از چنــد روز مرخصی عزم 
رفتن کرد و همه به گمان اینکه به پادگان برگشته 
است. بانو از دستگیریش در مرز عراق می گوید: »ما 
نمی دانســتیم که محمد می خواهد به عراق برود. 
دوست داشــت امام را ببیند. در سوسنگرد هنگام 
عبور از مرز او را دستگیر کرده بودند. چند وقتی هم 
در زندان بود تا اینکه آزادش کردند و او مجبور شد 

2سال سربازی را بگذراند«. 

دکتر سمیه بروجردی، دختر شهید:
سرباز سیلی زد ولی پدر او را بوسید

 سمیه بروجردی تنها دختر شهید است که زمان شهادت سردار، فقط 3سال داشته. از این رو 
خاطراتی که نقل می کند از دوستان  و آشنایان شــنیده است. او که اینک پزشک است به 
خاطره اي از پدر اشاره می کند: »گویا در شرایط بد جنگ یکی از سربازان درخواست مرخصی 
می کند و مسئول دفتر پدرم به او اجازه نمی دهد. بینشان جر و بحثی پیش می آید. با صدای آنها 
پدر از اتاقش بیرون آمده و متوجه ماجرا می شود و می گوید که شما تازه از مرخصی برگشتی و 
نمی شود دوباره بروی. سرباز هم عصبانی سیلی محکمی به صورت پدرم می زند. اما پدر واکنش 
بدی نشان نمی دهد و با خنده آن طرف صورتش را جلو می برد که عجب دست سنگینی داری. 
یکی هم این طرف بزن میزان بشود. بعد هم صورت سرباز را می بوسد و می گوید که ببخش 
نمی دانستم رفتن شما این قدر ضروری است. دســتور می دهد 3روز برای سرباز مرخصی 
بنویسند. این کار پدرم باعث شرمندگی سرباز می شود. با گریه می گوید مرخصی نمی خواهم 

چون لیاقتش را ندارم. 11 ماه بعد هم شهید می شود بی آنکه مرخصی رفته باشد«. 

مکث

بخشی از وصیت نامه شهید بروجردی:
شناخت مردم در تداوم انقالب، امری حیاتی است

بی شک امنیت امروز غرب کشور به ویژه شمال غرب را مدیون شهید بروجردی هستیم. اینکه 
می گویند شهید بروجردی مسیح کردستان بود، حرف حقی است؛ چرا که ایشان از خودش 
مایه گذاشت و هیچ گاه به دنبال منافع شخصی نبود؛ به عبارتی شهید بروجردی از خود رها بود.
او در بخشی از وصیت نامه خود این چنین گفته بود: »ما که جز تکلیف کاری دیگر نداریم، اگر 
ما به اجتهاد خودمان برای خودمان تعیین مسئولیت کنیم این غلط است. وجود امام، امروز 
برای ما معیار است. راه او راه ســعادت و انحراف از راهش خسران دنیا و آخرت است و من با 
تمام وجود این اعتقاد را دارم که شناخت و مبارزه با جریان هایی که بین مسلمین سعی در 
به انحراف کشیدن انقالب از خط اصیل و مکتبی آن را دارند به مراتب حساس تر و سخت تر از 
مبارزه با رژیم صدام و آمریکاست. وصیتم به برادران این است که سعی کنند توده مردم را که 
عاشق انقالب هستند از نظر اعتقادی و سیاسی آماده کنند که بتوانند کادرهای صادق انقالب 
را شناسایی کنند و عناصری که جریان های انحرافی دارند را بشناسند که شناخت مردم در 

تداوم انقالب امری حیاتی است«.

مکث

دیدگاه رهبر معظم انقالب درباره شهید بروجردی
مجذوب روح عرفانی شهید

سردار سرلشکر پاسدار محمد بروجردی یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در جنگ ایران و عراق بود که در اول خرداد سال 62در کردستان به شهادت رسید. مقام معظم 
رهبری درباره ایشان چنین فرموده اند: »چهره شهید بروجردی را بازسازی کنید... آن صورت 
نجیب و سالم. آن آدم کم حرف و پرکار و مؤمن را درست نشان دهید، حاالتش را نشان بدهید. 
مرحوم شهید بروجردی بسیار فعال بود. یک بار در سال 1359یا اوایل 1360رفتم منطقه غرب. 
ایشان آن وقت در باختران بود و من از نزدیک شاهد کار او بودم. اما چیزی که از شهید بروجردی 
در آنجا احساس کردم و یک احترام عمیقی از او در دل من به وجود آورد، این بود که دیدم این 
برادر، با کمال متانت و با کمال نجابت، به چیزی که فکر می کند، مسئولیت و وظیفه است. من 
تصور می کنم روحیه آرامش و نداشتن حالت ستیزه جویی با دوستان و گذشت و حلم در مقابل 
کسانی که تعارض های کاری با او داشتند نشانه آن روح عرفانی شهید بود. معاشرت که بتوانم 

جزئیات حاالت عرفانی او را به دست بیاورم«.

مکث

اخفای اعالمیه ها در تشک ها و بالش ها
محمد که دوره سربازی را پشت سر گذاشته بود 
پی کسب وکار افتاد. همان تشــک دوزی را ادامه 
داد. البته تشک دوزی پوششی بود بر فعالیت های 
انقالبی اش. اعالمیه ها را در تشــک ها و بالش ها 
می گذاشت و به جاهای مختلف می فرستاد. بانو 
تعریف می کند: »توزیع و تکثیر اعالمیه و نوارها 
در خانه پدرم انجام می شــد. زیرزمین خانه مان 
پر بود از اســلحه که مادرم پنهان می کرد. کسی 
از خانواده من مخالف کارهای محمد نبود و حتی 
یاری اش هم می کردند. مدتی برای آموزش نظامی 
به سوریه رفت. آن زمان باردار بودم. 2روز بعد از 
اینکه به ایران برگشت پسرم حسین به دنیا آمد؛ 

سال 56بود«. 

فرمانده دل ها 
هنوز مدت زیادي از پیروزی انقالب نگذشته بود 
که غائله کردستان برپا شد. محمد به آنجا رفت تا 
تنش آنجا را پایان دهد. او با ورودش به غرب کشور 
متوجه شد سنندج، پاوه، سقز، مریوان و ده ها شهر 
دیگر در محاصره منافقان هســتند. در نخستین 
قدم مردم را به آرامش دعوت کرد و گفت که برای 
کمک به آنجا رفته اســت. بعد هم به هموطنان 
کرد از زن و مرد پیر و جــوان آموزش نظامی داد 
که بتوانند هنگام خطر از خود دفاع کنند. او برای 
دفاع از مردم کرد از جان مایه می گذاشــت و آنها 
هم او را به غایت دوست داشــتند. به تعبیر بانو، 
شهید بروجردی فرمانده دل ها بود. او خاطره ای 

تعریف می کند: »محمــد دادرس بود. در همان 
زمان محاصره کردســتان متوجه می شود خانم 
بارداری در یکی از روستاها وقت زایمانش رسیده 
و به دلیل وخامت حالش باید به بیمارستان برود. 
اما از آنجا که شهرها و جاده ها قرق منافقان بوده 
نمی توانستند او را برسانند. محمد وقتی زن را در 
حال مرگ می بیند با سختی زیاد مسیر را باز کرده 
و زن را به بیمارستان می رسانند«. شهید بروجردی 
آنقدر در قلب مردم کرد جا باز کــرده بود که به 
جانش قســم می خوردند. در کنار دفاع از حریم 
شهرها به مشــکالت مردم هم رسیدگی می کرد. 
بخشی از حقوق خود را برای کمک به خانواده های 
نیازمند درنظر گرفته بود و از حقوق ناچیزی که 
می گرفت فقط ســهم کمی به خانــواده خودش 
می رسید. تواضع و مردم دوستی او باعث شده بود 
هموطنان کرد گفته هایش را به جان بخرند و به او 

لقب مسیح داده بودند«.

یک دل سیر، او را ندیدم
شهید بروجردی بیشتر وقت خود را برای خدمت 
به دیگران ســپری می کــرد و با اینکــه دلتنگ 
خانواده اش می شد اما خیلی کم به آنها سر می زد. 
مرتب در سفر بود؛ از این شهر به آن شهر. خیلی 
درگیر بود. دیر به دیر سر می زد تا جایی که بچه ها 
او را نمی شــناختند. گاهي به بانو زنگ می زد که 
به منطقه بیاید تا دیداری تــازه کنند وقتی آنها 
می رسیدند محمد را تا چند روز نمی دید. فاطمه 
بي غم از نبود همسر اذیت می شد اما می دانست 
مردش هدف مقدســی را دنبــال می کند. گله 
نمی کرد. حتی دخترش ســمیه هم کــه به دنیا 
آمد محمد در کردســتان بود. خانواده به سختی 
توانستند به او خبر دهند. بانو از مسافرت هایشان 
می گوید: »گاهی می شد با هم مسافرت می کردیم؛ 
البته ســفر کاری. مثال به تهران می آمد تا ما را به 
منطقه ببرد. ترجیح می دادم من با اتوبوس بیایم 
و او با ماشــینش. با ســرعت رانندگی می کرد و 
همیشــه باعث دلخوری می شد. خیلی وقت ها از 
شدت خستگی پشت رل خوابش می برد و تصادف 
می کرد«. وقتی هم به منطقه می رسیدند محمد 
خانواده اش را اســکان می داد و خودش به شهر 
دیگری می رفــت. فاطمه بي غــم می گوید: »در 
یک عملیات پایش شکســته بود. با خودم گفتم 
خب حداقل در کنارم هســت و بچه ها می توانند 
چند روزی او را یک دل سیر ببینند اما چه فایده. 
دوســتانش را دعوت می کرد به خانه مان بیایند. 
مرتب جلسه می گذاشتند. من در آشپزخانه بودم 

و ساعت ها به در و دیوار نگاه می کردم«.

روزی که محمد پر کشید
شهید بعد از آزادسازی کردســتان در آنجا ماند. 
گفت نمی توانم بیایم. از بودن در کنار مردم کرد 
لذت می برد. او فرمانده قرارگاه سیدالشهدا)ع( بود. 
چند روز قبل از شهادتش زنگ زد و از همسرش 
خواست با بچه ها به منطقه بیاید. دلتنگ بود. انگار 
می خواست برای آخرین بار آنها را ببیند. بانو گفت 
تازه آنجا بوده اند. اما محمد خیلی اصرار کرد. بانو 
دســت بچه ها را گرفت و راهی شــد. چند روزی 
نگذشته بود که محمد گفت می خواهد برای بازدید 
منطقه برود. با این حرف بانو دلش آشــوب شد. 
خودش هم دلیلش را نمی دانست. تا نزدیکی های 
ظهر که خبر رسید ماشین فرمانده روی مین رفته 
و منفجر شده است. او مانده و 2کودک قد و نیم قد 

و آینده ای که انتظارش را می کشید.


