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زندگی ام جلوی چشم ام آمد. اگر دیر می جنبیدیم، 
به دست شان می افتادیم و کارمان تمام بود. به خودم 
گفتم: »فرنگیس، شــجاع باش. االن وقتی است که 
باید خودت را نشان بدهی. تبر را توی دستم فشار دادم 
و باال بردم. سرباز  عراقی، پشتش به من بود. آن یکی 
حواسش جای دیگری بود. دو تایی، خوش بودند برای 
خودشان. سرباز پاپتی، توی آب چشمه ایستاده بود. 
همین که خواست به طرفم برگردد، تبر را باال بردم و با 
تمام قوت پایین آوردم. مثل وقت هایی که با تبر چیلی 
می شکستم، سرش دامبی صدا کرد. با صورت افتاد 

توی چشمه.«
پس از کشته شــدن یکی از عراقی ها، نفر دوم که 
از دیدن این صحنه به وحشــت افتاده بود با فریاد 
امان امان... از فرنگیس می خواهد که از کشتن او 
صرف نظر کند؛ »چشم ام به سنگ های کنار چشمه 
افتاد. در یک لحظه تصمیم خودم را گرفتم. نباید 
اسیر می شدم. اگر به دست شــان می افتادم، کارم 
تمام بود... . سرباز عراقی، هول هولکی تفنگش را از 
روی شانه برداشت. سریع خم شدم و سنگ تیزی 
برداشتم. سنگ را توی دستم گرفتم و با تمام قدرت 
پرتاب کردم. سنگ به سر سرباز  خورد. دو قدم عقب 
رفت و خون از سرش  بیرون زد. گیج شده بود. من 
هم گیج شده بودم. دستش را به طرف سرش برد و از 
درد فریاد کشید. بی معطلی بر سرش  فریاد زدم. فقط 
نعره می زدم و جیغ می کشیدم. نعره ام توی دشت و 
تپه های آوه زین پیچیده بود... باید می ایستادم. یاد 

دایی ام و مردهای ده که افتادم، نیرو گرفتم.«

 فرنگیس؛ نماد مقاومت زنان جنگ
نویسنده کتاب برای جمع آوری اطالعات سراغ همه 
کســانی رفته اســت که خاطراتی از تسخیر روستا 
داشته اند. در مستندات فصل آخر کتاب، عکس هایی از 
مادران و همسران شهید و اهالی کرد منطقه چاپ شده 
است. فتاحی می گوید: »تهیه کتاب فرنگیس 3سال 
زمان برد و در این مدت با خانم های بســیاری دیدار 
کردم که کارشان کم از کار فرنگیس نبوده و ماجراهایی 
نقل میکردند که بی نظیر است. می توان صد ها کتاب 
درباره گیالنغرب نوشت و از مردمانی سخن گفت که 
با تمام توانشان در برابر دشمن مقاومت کردند. شاید 
فرصت نوشتن از همه زنان نباشد، اما فرنگیس نمادی 

از زنان کرد منطقه غرب کشور است.«

حسین رضایی؛ آزاده و جانبازی که جهاد امروز ایران را پیشرفت علمی می داند

روزی که پایم را جا گذاشتم

گاهی در جبهه اسلحه به دست می گرفت و می جنگید، گاهی 
هم پشت نیمکت های کالس با سالح قلم جهاد می کرد. در یک 
کالم نه درس مانع رفتنش به جبهه می شــد و نه جبهه سدی 
برای درس خواندنش. او حتی بی توجه به جراحت های جامانده 
از جنگ و پایی که در جبهه جا گذاشته بود با عزمی راسخ سعی 
داشت پله های موفقیت را یکی پس از دیگری باال برود، تا اینکه آن 
اتفاق رخ داد. درست در آخرین روزهای جنگ وقتی برای کمک 
به مردم سر پل ذهاب رفته بود توسط نیروهای بعثی به اسارت 
درآمد و 2سال و اندی از بهترین لحظات عمرش را در اردوگاه های 
عراقی سپری کرد. دکتر حسین رضایی، استاد نمونه دانشگاه 
امام حسین)ع(، برای رسیدن به این جایگاه روزهای سختی را 

پشت سر گذاشته؛ حوادثی که شنیدنش 
برای نسل امروز تلخ و دور از تصور است. 

او خاطراتش را برایمان بازگو می کند.

پدرش کشاورز بود و مادرش مامای خانگی 
روســتای ناصریه کرج. البته مادر گاهی 
آشپزی هم می کرد، به خصوص برای مراسم 

عزاداری اهل بیت)ع(. زندگی راحت 
و مرفهی نداشــت اما همیشه 

یک آرزو را در سر می پروراند 
و آن کسب مدارج علمی 
و موفــق شــدن در علم 
و تحصیــل بــود. همین 
انگیــزه اش را برای درس 
خواندن مضاعف می کرد. 
دوره دبستان را که پشت سر 

گذاشت از روستا به شــهر آمد تا به قول خودش ادامه تحصیل دهد. 
موفقیت های پی در پی، ســکوی پرتابی شــد و او در آزمون ورودی 
دانشگاه شرکت کرد، قبول هم شد؛ کارشناسی علوم اجتماعی اما هنوز 
طعم این لذت را نچشیده بود که دانشگاه ها به دلیل انقالب فرهنگی 
تعطیل شدند. رضایی از آنجا که روحیه خستگی ناپذیری داشت با دیگر 
دوستانش تصمیم گرفت در برنامه های جهادی شرکت کند و برای 
کمک به مردم به روستاهای دور افتاده برود. شهر ایذه را انتخاب کرد. 
او به آن روزها برمی گردد؛ »خود شهر ایذه از کمترین امکانات رفاهی 
برخوردار بود. روستاهایش که دیگر جای خود داشتند؛ نه حمامی و نه 
سرویس بهداشتی ای. حتی آب آشامیدنی هم نداشتند و برای تهیه آب 
باید چند کیلومتر پیاده می رفتند تا به چشمه برسند. با دیدن وضعیت 
بد آنجا سریع دست به کار شدیم. سرویس بهداشتی و حمام ساختیم 

و خانه های فرسوده را بازسازی کردیم.«

بوی کباب از کجاست؟
هنوز کار جهادی بچه ها رونق نگرفته بود که جنگ شروع شد. رضایی 
ترجیح داد کار را به دیگر دوستان بسپارد و خود به شهرهای جنگ زده 
برود. راهی اهواز شد. دیدن مردم در آن شرایط حالش را بد می کرد. 
خود را به کارخانه نبرد اهواز رساند. با آنکه فنون نظامی نمی دانست 
اما همه سعی اش را برای کمک به مردم می کرد. رضایی به آن روزها 
برمی گردد؛ »در حین درگیری خمپاره ای کنارم منفجر شد و ترکش 
آن پایم را زخمی کرد. خون از بدنم می رفت و نمی توانستم تکان 
بخورم. به ناچار خودم را با کمک ســرنیزه به عقب کشاندم. 
دوستانم من را سوار آمبوالنس کردند. داخل ماشین بوی 
کباب مشــام ام را پر کرده بود. از راننده پرسیدم: بوی 
کباب از کجاســت؟ گفت: مشــتی کباب کجا بود، 
بوی پای خودت است.« جراحتش که خوب شد 
تصمیم گرفت برای خدمت سربازی اقدام کند. 
دیگر موعدش شده بود. عضو نیروی سپاه شد 
تا بتوانــد راحت تر به جبهــه رفت وآمد کند. 

هر از چند گاهی به دانشگاه ســر می زد تا از درس عقب نماند تا اینکه 
مطلع شد عملیات خیبر در راه است. خود را سریع به جزیره مجنون 
رساند. باقی ماجرا را از زبان خودش می شنویم؛ »در جزیره مجنون 
پایم روی مین رفت و تا زانو متالشی شد. پزشکان ناچار پایم را قطع 

کردند.« 

به یاد اسرای کربال سخت گریستم
قبول اینکه دیگر پا نداشته باشی سخت است اما رضایی با آن کنار آمد 
و به جای غصه خوردن، برای آزمون کارشناســی ارشد خود را آماده 
کرد؛ قبول هم شد، آن هم با رتبه باال. این اتفاق درست همزمان شد با 
پذیرش قطعنامه 598. امتحانات ترم اول را که داد دوباره راهی جبهه 
شد. به ســر پل ذهاب رفت. فهمیده بود که عراق به قطعنامه متعهد 
نبوده و دوباره به خاک ایران تعرض کرده است. رضایی از آن روز شوم 
می گوید: »من همراه 40-30نفر دیگر برای دفاع رفتیم. مردم آواره کوه 
و دشت شده بودند. در محلی به نام کوه سفید با عراقی ها روبه رو شدیم و 
تن به تن جنگیدیم. آنها با نیروی زرهی آمده بودند و تعدادشان زیاد بود. 
من حین فرار پایم به سیم تله گیر کرد و پای مصنوعی ام کنده شد«. 
رضایی نه می توانست فرار کند و نه پایش را از الی سیم ها آزاد کند. 
بنابراین خود را به زمین کشاورزی که آنجا بود رساند و الی بوته های 
گوجه فرنگی پنهان شد. چند ساعتی آنجا بود تا اینکه با تکان برگ ها 
سرباز عراقی متوجه اش شد و او را از الی بوته ها بیرون کشید. می گوید: 
»بعد از کلی نوازش با باتوم من و دیگر اسرا را سوار ماشین کردند و راهی 
اردوگاه شدیم. لحظه اسارتم را هیچ وقت فراموش نمی کنم. دم غروب 
بود. با دیدن صحرای به آتش کشیده به یاد اسرای کربال افتاده و سخت 
گریستم. روزی که وارد خاک ایران شدم از یادم نمی رود؛ لحظه دیدن 
پدر و مادر و خانواده ام اما از بس به ما فشار روحی وارد کرده بودند اسم 
دخترم از یادم رفته بود«. این استاد برجسته دانشگاه بهترین تفریح 
را مطالعه می داند و گویی از همنشینی با یار مهربان سیر نمی شود. 
پیش تر همه وقتش به تدریس در دانشگاه امام حسین)ع( گذشته و 

از وقتی بازنشسته شده سعی می کند فراغتش را به تحقیق بپردازد.

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار
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به مناسبت سالروز شهادت 
حجت االسالم مهدی شاه آبادی 

بزرگ زاده ای که شهادت آرزو کرد
 بزرگ زاده بود؛ نه اینکه در خانــواده ای متمول و اربابی 
به دنیا آمده باشــد. بزرگ زادگی اش را از پدر داشــت؛ 
آیت اهلل العظمی میرزا محمدعلی شــاه آبادی، روحانی 
خوش آوازه شــهر؛ مردی که خانه اش همیشه مامن دل 
شکســته ها و زمین خورده ها بود. مهدی هم در همین 
خانواده بزرگ شــده و شخصیتش شــکل گرفته بود. 
می دانســت چطور باید برای خدا زندگــی کند. برای 
همین حامی مظلومان بود و دشمن مستکبران. روحیه 
ظلم ستیزي اش باعث شده بود سرنترسی در برابر عوامل 
پهلوی داشته باشد. در سخنرانی هایش افشاگری می کرد 
و از این رو هر از چند گاهی گــذرش به زندان می افتاد. با 
این حال هیچ وقت دست از مبارزه برنداشت. به جرأت 
می توان گفت یکی از مهم ترین مهره ها در مبارزات سیاسی 
بود. شیخ مهدی شاه آبادی بعد از پیروزی انقالب با اینکه 
به عنوان نماینده مجلس انتخاب شده بود اما هنوز همان 
رویه قبل را انجام مــی داد و آن خدمت به مردم محروم 
مناطق دورافتاده بود. با شروع جنگ، برای روحیه دادن 
به رزمنده ها و بررسی مشــکالت آنها مرتب به جبهه ها 
سرکشی می کرد و سرانجام در 6اردیبهشت سال 1363در 

جزیره مجنون به شهادت رسید.

مهدی در همان سال های اول سلطنت پهلوی اول به دنیا آمد؛ 
سال 1309. پدرش آیت اهلل العظمی میرزا محمدعلی شاه آبادی 
از روحانیان بنام آن دوران بود. او در خانه ای پرورش یافت که 
همیشه و در هر زمان مامنی برای مردم شهر به شمار می آمد. از 
این رو مردمداری و رسیدگی به امور مظلوم را خوب از پدر یاد 
گرفته بود. شیخ مهدی دوره خردسالی را پشت سر می گذاشت 
که پدرش از قم راهی تهران شد. آیت اهلل شاه آبادی دردانه اش را 
برای فراگیری قرآن به مکتب خانه امامزاده یحیی)ع( فرستاد. از 
آنجا که مهدی هوش باالیی داشت خیلی زود به مفاهیم قرآنی 
مسلط شد. با پاگذاشتن به سن 7سالگی راهی مدرسه شد تا 
سواد خواندن و نوشتن بیاموزد. او روزها به مدرسه می رفت و 
عصرها بعد از انجام تکالیف نزد پــدر تلمذ می کرد و از علم او 
بهره مند می شد. پیشرفت او در علوم دینی آنقدر سریع رخ داد 
که در سن 14سالگی توفیق حاصل شد تا در حضور پدر ملبس 

به لباس روحانیت شود.

تالش برای پیروزی انقالب
کســب فیض از محضر پدر بــرای مهدی طولــی نپایید و 
آیت اهلل العظمی شاه آبادی در سال 1328دار فانی را وداع گفت. 
این در زمانی رخ داد که شیخ مهدی بیشتر از همیشه به وجود 
پدر نیاز داشت. می دانست که باید راه پدر را ادامه دهد و در راه 
کسب علم و دانش همه ســعی و همت خود را به کار گیرد. از 
این رو برای تکمیل دوره علوم حوزوی به قم رفت و بعد از مدت 
کوتاهی به تهران بازگشــت تا دوره دبیرستان را هم به پایان 
برساند. این اتفاقات درســت زمانی رخ داد که دولت مصدق 
سقوط کرد. روحیه ظلم ستیزي شیخ مهدی عاملی بود برای 
ترغیب او به حضور در مبارزات سیاسی. چند باری هم به دست 
عوامل شاه دستگیر و راهی زندان شد. این مرد جوان که حاال 
حبس را هم تجربه کرده بود بعــد از آزادی جدی تر از قبل به 
مبارزات سیاسی خود ادامه می داد. اقدامات شیخ مهدی تا سال 
1342که مبارزات امام خمینی)ره( وجهه علنی به خود گرفت، 
ادامه داشت. این روحانی جوان حاال فرصتی را پیدا کرده بود تا 
هماهنگی بین آیات عظام و امام خمینی)ره( برقرار کند. البته در 
نشر و تکثیر اعالمیه ها هم نقش مهمی ایفا می کرد. فعالیت های 
سیاسی او اگرچه پنهانی بود اما از زیر نگاه تیزبین ساواکی ها دور 
نمی ماند برای همین تا پیروزی انقالب مرتب دستگیر و زندانی 
می شد. از دیگر اقدامات او سفر به شهرها و مناطق دوردست و 
محروم کشور بود؛ جایی که مبلغی برای ترویج دین نداشتند. 
هر کس از او درخواست می کرد سریع بار سفر می بست و همراه 
خانواده راهی آنجا می شد بی آنکه به شرایط بد آب و هوا یا نبود 

امکانات فکر کند.

آرزویی که اجابت شد
بعد از پیروزی انقالب، شیخ مهدی به خواسته جامعه روحانیت 
به عنوان نماینده مجلس شورای اسالمی انتخاب شد. او با توجه 
به مسئولیتی که برعهده اش گذاشته شده بود، همان رویه قبل 
را پیش گرفته و همچنان ساده زیست و مدافع حقوق مردم 
بود. با شروع جنگ فقط حضور در مجلس را جایز نمی دانست و 
هر از چندگاهی برای سرکشی به جبهه ها و بررسی مشکالت 
رزمنده ها راهی آنجا می شد. آخرین باری که رفت 5اردیبهشت 
سال 1363بود. همراه با عده ای از دوستان خود از سنگرها و 
قرارگاه های تیپ 20زرهی رمضان بازدید و سپس به اهواز رفت. 
در آنجا برای رزمندگان 25کربال سخنرانی کرد و به آنها روحیه 
داد. روز ششم اصرار کرد که به جزیره مجنون برود. مدتی را به 
گشتزنی پرداخت. هوا رو به تاریکی گذاشته بود و شیخ مهدی و 
دیگر همراهانش باید برمی گشتند و خود را به جاده می رساندند 
تا راه را گم نکنند. همگی شروع به دویدن کردند. ناگهان صدای 
انفجار فضا را پر کرد. شیخ به آرزوی دیرینه اش رسید. او همیشه 
ذکری بر لب داشت و می گفت: »خدایا از تو می خواهم که مرگ 

من کشته شدن در راه تو باشد.«

سردار حاجی زاده در بنیاد سینمایی فارابی :
ساخت فیلم های فاخر انقالبی 

جهاد است
در سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
ســردار امیرعلی حاجــی زاده، فرمانــده نیروی 
هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی به همراه 
جمعی از فرماندهان این نیرو در بنیاد سینمایی 
فارابی حضور یافتند. در ایــن بازدید که همراه با 
آیین قدردانی از عوامــل فیلم »موقعیت مهدی« 
بود، سردار حاجی زاده پس از نمایش این فیلم در 
سالن عباس کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی در 
سخنانی کوتاه اظهار کرد: زنده نگه داشتن یاد شهدا، 
یک کار زینبی و بزرگ اســت. هنر می تواند این 
فرهنگ را زنده نگه دارد و در عرصه هنر، اثر فیلم، 
پرنفوذ است. این فیلم یادآور رشادت عزیزان ما در 
جزایر مجنون و در عملیات بدر بود و این خاطرات 
را برای ما زنده کرد. من به نوبه خودم از سازندگان 
این فیلم تشکر می کنم و امیدوارم ساخت اینگونه 
فیلم های فاخر را ادامه بدهید و ایــن کار را برای 
خودتان جهاد تلقی کنید که انصافاً هم جهاد است.

نبرد خرمشهر
ساخت بازی های رایانه ای مطابق با فرهنگ بومی و برگرفته 
از تاریخ ملی و حماسی ایران یکی از خالقیت های نیروهای 
جوان است که طرفداران بســیاری به ویژه در میان نوجوان 
و جوانان دارد. یکی از بازی هایی کــه در چند مرحله تولید 
شده، »نبرد خرمشــهر« اســت. این عنوان دومین بازی از 
»مجموعه بازی های رایانه ای ســه بعدی عملیات انهدام« 
است که به شبیه ســازی دقیق عملیات بیت المقدس یعنی 
همان عملیات فتح خرمشــهر می پــردازد. محیط کاربری 
آسان، زیبا و متحرک، روایت داستان و علت وقوع عملیات 
به صورت مستند جذاب پیش از شــروع بازی، شبیه سازی 
شهر خرمشهر در آن ایام و نبرد خرمشهر با گرافیک زیبا از 
ویژگی های این بازی رایانه ای است که مطابق با فرهنگ دینی 
و ملی تولید شده است. این بازی محصول شرکت رسانه گستر 
بنیسی اســت. به کارگیری عناصر محیطی، طبیعی و بومی 
فراوان در محیط های بازی و هماهنگی کامل با زمان، حاالت 
و فرهنگ 8 ســال دفاع مقدس در قالب داســتان مفهومی 
منطقی و زیبا از جذابیت های بازی رایانه ای این شرکت است.

شهید شاخص فرهنگیان
عـلی اکـــبر ســــلیمی 
جهرمــی، رئیس اســبق 
ســازمان پژوهـــــش و 
برنامه ریــزی آموزشــی 
از ســوی ســازمان بسیج 
فرهنگیان کشور به عنوان 
شهید شاخص سال 1401 
فرهنگیان معرفی شــد. او 
متولــد 1317 در جهرم 
استان فارس بود که مبارزه با رژیم پهلوی را از سال 1332 
شروع کرد. این شهید عالقه زیادی به تحصیل داشت و در 
دانشسرای عالی مقدماتی دوره دید و معلم شد، بعد به تهران 
آمد. شهید سلیمی در رشته پزشکی قبول شد، اما به دلیل 

مبارزات سیاسی اي که داشت به دانشگاه راه نیافت. 
البته این شهید بعد ها در رشــته زبان انگلیسی در دانشگاه 
تهران مشغول به تحصیل شــد. او مبارزات سیاسی خود را 
همراه گروه شهیدان رجایی و دستغیب ادامه داد و از سال 
1336 به عنوان آموزگار در دبستان های جهرم استخدام و 
به مدت 23 سال در این مقطع در نقاط مختلف کشور خدمت 
کرد. این شهید در ســال 1359 مدتی معاون وزیر و رئیس 

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بود. 
او از مؤسســان انجمن اســالمی معلمان بود که در برپایی 
مراسم اســتقبال از امام خمینی)ره( به ایران شرکت فعال 

داشت.
 شهید سلیمی، در 25 فروردین 1360 طی حکمی از سوی 
شهید رجایی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور 
شد. او در حادثه بمب گذاری دفتر حزب جمهوری به همراه 

72 نفر دیگر از همراهانش به شهادت رسید.

یاد

معرفی بازی رایانه ای

خبر

مژگان مهرابی؛ روزنامه نگاریاد

فرنگیس؛ نماد مقاومت زنان شجاع کرد
گفت  وگو با مهناز فتاحی، نویسنده ای که 8سال دفاع مقدس را به روایت زنی روستایی نگاشته است

8سال دفاع مقدس با افتخارات فراوانی در تاریخ 
کشورمان ثبت شده است؛ از شــجاعت، ایثار و از 
خودگذشتگی رزمندگان در جبهه های جنوب و غرب 
کشور گرفته تا مقاومت و ایستادگی مردان و زنانی که در مناطق مرزنشین، بدون سالح و با دست خالی به 
مقابله با دشمن رفتند. کتاب »فرنگیس« به قلم مهناز فتاحی که سال گذشته به عنوان اثر برگزیده جایزه 
کتاب سال دفاع مقدس انتخاب شد، به ماجراهای زنی روستایی و کرد زبان می پردازد که به تنهایی با 2سرباز 
عراقی مقابله کرد.  فتاحی، نویسنده ای کرمانشاهی که خود شروع جنگ را در دوران نوجوانی اش تجربه 
کرده، می گوید: »فرنگیس، نمونه ای از افراد بی شماری است که با هدفی واال و بدون سالح در مقابل دشمن 
ایستادگی کردند.« با فتاحی که اکنون مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه 

را برعهده دارد، درباره فرنگیس گفت و گو کرده ایم.

زندگی با صدای سوت خمپاره ها
»پدرم در زمان شروع جنگ رئیس پاسگاه قصرشیرین 
بود و محل زندگی ما در قصرشیرین و جایی نزدیک 
مرز ایران و عراق بود. ما با صدای سوت خمپاره های 
خمسه خمسه، با جنگ آشنا شدیم.« مهناز فتاحی، 
که طعم تلخ جنگ، آوارگی، دور بودن پدر و ترس از 
دست دادن پدر را تجربه کرده، در ادامه صحبت هایش 
برایمان از شــیرزنانی می گوید که در نبود مردان، به 
تنهایی، حمایت از خانواده و پشــتیبانی از جبهه را 
انجام می دادند، موضوعی که بعدها جرقه نوشــتن 
درباره فرنگیس را در ذهــن او زد؛»مادرم را می دیدم 
که در روزهای ترس و اضطراب و در نبود پدر، با 8بچه 
مدیریت خانه را برعهده داشــت. در کرمانشاه زنان 
بسیاری مانند مادر من بودند. آنها از خانواده و فرزندان 
محافظت می کردند تا مردان بتوانند با خیال راحت و 
برای دفاع از شهر به جبهه بروند. در این میان بودند 
زنانی شجاع مانند فرنگیس که در رویارویی با دشمن، 

با تمام توان، از خانه و میهن خود دفاع می کردند.«

قصه آشنایی با فرنگیس 
تندیس فرنگیس در پارک شیرین کرمانشاه، توجه 
بســیاری از رهگذران را جلب می کند؛ زنی با لباس 
روستایی و تبر به دست که نماد مقاومت زنان شجاع 
کرمانشاه است. مهناز فتاحی درباره آشنایی  خود با 

فرنگیس می گوید:»بارها تندیس را که به نماد مقاومت 
شناخته می شد دیده بودم. اما اطالعات بیشتری از 
چرایی ساخت تندیس نداشتم. نمی دانستم تندیس 
چه کسی است و کنجکاو شدم تا از داستان او بیشتر 
بدانم. به بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس کرمانشاه رفتم و 
درباره انتخاب این زن برای ساخت تندیس پرسیدم. 
پاسخ دادند که این تندیس از روی چهره زنی از اهالی 
گیالنغرب به نام فرنگیس حیدرپور ساخته شده است. 
اگر چه به مــن گفتند که او رغبتــی برای مصاحبه 
ندارد اما من با خودم گفتم فرنگیس، حتما قصه های 
شنیدنی بسیاری از جنگ دارد. باالخره توانستم او را 
که ساکن روستایی در گیالنغرب بود پیدا کنم. وقتی 
برای بار اول دیدمش باورم شد این زن با این دست های 
بزرگ و چهره ای روستایی که غرور و شجاعتی در او 

نهفته است، حتما کاری بزرگ را رقم زده است«.

چقدر شری تو، فرنگ! 
با خواندن بخش کوتاهی از کتاب، بالفاصله با شخصیت 
و روحیه فرنگیس آشنا می شوید، آنجا که او از دوران 
کودکی اش روایت می کند: »مادرم همیشه می گفت: 
»چقدر شری تو، فرنگ! اصالً تو اشتباهی دنیا آمده ای 
و باید پسر می شــدی. هیچ چیزت به دخترها نرفته. 
دختر باید آرام و باحیا باشد، متین و رنگین...« وقتی 
مادرم این طوری نصیحتم می کرد، حرصم می گرفت. 

دیدار فرنگیس حیدرپور و نویسنده کتاب با رهبر معظم انقالب
در بخشی از تقریظ حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب درباره کتاب فرنگیس آمده 
است: »بانو فرنگیس دالور با همان روحیه  استوار و پرقدرت و با زبان صادق و صمیمی یک 
روستایی و با عواطف و احساسات رقیق و لطیف یک زن، با ما سخن گفته و منطقه  ناشناخته و 

مهمی از جغرافیای جنگ تحمیلی را با جزئیاتش به ما نشان داده است.«

مکث

اصاًل هم دلم نمی خواست سنگین و رنگین باشم. چه 
اشکال داشت که شلوار پسرانه پا کنم و چوپان باشم؟ 
چه اشکال داشت که شب ها توی تاریکی دخترها را 
بترسانم و خودم بخندم؟ مگر چه اشکال داشت وقتی 
برای بازی می رفتیم سمت قبرستان، با هر بهانه ای، 
پسرها را بترسانم و آنان را فراری دهم و خودم همان 
جا بنشینم و توی دلم به شان بخندم؟ از وقتی خودم 
را شناختم، همیشه در دل کوه بودم. زمان بچگی تا 
فرصت گیر می آوردم، می دویدم سمت کوه ها و راحت 
از چغالوند باال می رفتم. کوه چغالوند را خیلی دوست 
داشــتم. همیشــه تا پای کوه می دویدم و با سرعت 
می رفتم باال. پشت ســرم را نگاه هم نمی کردم. دلم 
می خواست زمانی پشت سرم را نگاه کنم که همه  چیز 

کوچک شده باشد.«

 اسیر گرفتن دشمن
همانطور که به فتاحی گفته بودند، فرنگیس راضی به 
مصاحبه نمی شد. اما فتاحی که خود در جنگ بزرگ 
شده بود توانست او را برای نشستن پای گفت وگو راضی 
کند؛»فرنگیس با همان لهجه کردی گفت که تمایلی 
برای شرح زندگی اش ندارد. گفت: »اصال مگر چه کار 
کرده ام که بیایم برایتان تعریف کنم. هر کس دیگری 
بود همین کار را می کرد.« اما وقتی برای او گفتم که من 
هم بچه جنگم و از خاطراتم برایش گفتم، دلش نرم شد 
و باالخره راضی شد تا زندگی اش را و ماجرای کشتن و 

اسیری گرفتن دشمن بعثی را برایمان تعریف کند.«

پدرم می دانست من نمی ترسم
دشمن که به روستای آوه زین می رسد، اهالی مجبور 
به ترک روستا می شوند. اما شــرایط سخت است و 
بی تابی و گرسنگی کودکان همه را کالفه کرده است. 
فرنگیس همراه پدرش برای آوردن آذوقه به روســتا 
می روند؛»پدرم چون می دانست من نمی ترسم، به من 
گفت بیا. زن ها همه به من نگاه می کردند. خندیدم و 
گفتم: نترسید. قول می دهم با آذوقه برگردم. فقط شما 

مواظب خودتان باشید.«
 در ادامه داســتان می خوانیم که هنگام برگشتن از 
روستا، با 2 سرباز روبه رو می شوند و در همان لحظه 
فرنگیس شــجاعانه از پس هــر دو برمی آید. مهناز 
فتاحی به خوبی و با تمام جزئیات خاطره شــجاعت 
فرنگیس را نگارش کرده است؛ »توی یک لحظه، تمام 


