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 بــا توجه به آثــار کودک و 
نوجوان شــما در زمینه شــعر 
و داســتان و... چه شــد وارد 
خاطره نویسی دفاع مقدس برای 

گروه سنی بزرگسال شدید ؟
کارهــای اولیه مــن کار کودک 
و نوجوان اســت اما با موضوع دفاع 
مقدس. کتاب »طعم تلخ خرما« اولین 
کتابی است که چاپ کردم و برگرفته 
از خاطرات خودم از زمان جنگ است. 
شروع نوشتن ام بدین گونه است که 
من در مقطع پنجم دبستان در قصر 
شیرین درس می خوانم و پدرم نظامی 
است و ما با اولین صدای خمپاره ها و 
خمسه خمسه ها متوجه می شویم که 
جنگی شروع شده است. شروع نوشتن 
من با تاثرات از شروع جنگ اتفاق افتاد 
و بعد از آن این خاطرات را جمع آوری 
کردم و با موضوع دفاع مقدس برای 
کودکان نگاشتم .این گونه نیست که 
مــن قبال با ژانر دفاع مقدس آشــنا 
نبودم. حتی اولیــن کارهایی که در 
ســن 12 سالگی برای کیهان بچه ها 
فرســتادم واگویه ها و درددل هایم از 
جنگ بــود.آن زمان مرحوم فردی و 
حسین فتاحی که از اساتید من بودند 
مرا به نوشتن تشویق کردند و از دوران 
نوجوانی به بعد کارهای من در کیهان 
بچه ها چاپ شد. بحث و پرداختن به 
دفاع مقدس همیشــه از دغدغه های 
من بوده است و از زمانی که به خاطر 
دارم برای کیهان بچه ها و مجله رشد 

در این زمینه قلم زده ام. 
در مقدمه کتاب، شما درباره 
مراحل نوشتن کتاب سخن گفتید 
اما برای آشنایی بیشتر مخاطب 

کمی بیشتر توضیح دهید ؟
از خانم فرنگیس در  تندیســی 
پارک شیرین کرمانشاه نصب است. 
این تندیس در قلب شهر است و من 
خیلی وقت ها از کنار آن رد می شدم 
و همه می دانستند که یک خانمی در 
گیالن غرب در یکی از روستا ها یک 
سرباز عراقی را کشته و دیگری را اسیر 
کرده است. من همیشه به عنوان یک 
نویسنده به اطرافم توجه زیادی دارم 
و برایم مهم بود که این تندیس چه 
حکایتی درونش نهفته اســت و آرزو 
داشــتم این خانم را از نزدیک ببینم. 
ولی درگیر کارهای دیگر بودم اما در 

گوشه ذهنم بود. 
با خودم قرار گذاشــتم در اولین 
فرصت او را ببینم. به جاهای مختلف 

ای گل زیبای هستی آن هیاهوها گذشت   
 دوره تنهایی ات در دامن صحرا گذشت
عاشقان تشنه لب را درس داد آن روز که
 غیرت دستان عباس تو از دریا گذشت

خون جوشان تو دیروز آشکارا سلطه یافت
نام تو از تارک تاریخی فردا گذشت

هر که را از فاطمیون دیده باشی گفته است
لحظه های روشنم با نام یازهرا گذشت
یا امیرالمومنین عمار و سلمان آمده ست
یا رسول اهلل آن غم های بی پروا گذشت
هیچ بیم غربت زینب مبادا در دلت

عاشقان آماده اند و آب از سرها گذشت
 بار دیگر زینت کبرا نخواهد شد اسیر

ای یزیدی های نادان »عصر عاشورا« گذشت

نمایشگاه کاریکاتورهای سیاسی »اس داعیل« در ایام »مقاومت 
اســامی« 28 مرداد تا 6 شهریور در نگارخانه مهر فرهنگسرای 

انقاب میزبان عاقه مندان است.
سید مسعود شجاعی طباطبایی در آیین افتتاحیه نمایشگاه 

گفت: برگزاری نمایشگاه »اس داعیل« حرکت بسیار خوبی است، 
قبل از این نمایشگاه چنین اتفاقی به صورت بین المللی با موضوع 
داعش افتاد که 43کشور در آن شرکت کردند و استقبال خوبی از 
آن شد. وی اظهار کرد: »اس داعیل« پیوند میان اسرائیل و داعش 

را به مخاطب گوش زد می کند و ازاین منظر بسیار ارزشمند است. 
در این نمایشگاه هم هنرمندانی را می بینیم که از چهره های نام 
آشنا و توانمند کشور هستند و به نظرم در این مجموعه هر چند 

تعداد کارها محدود است، اما کاما مفهوم را می رساند.

شدم او در سخن گفتم محدود است.  
مثال می خواســتند اسم یک خانم را 
بیاورند که زخمی شــده و دســتش 
از بدنش جــدا شــده و... فرنگیس 
می گفــت این موضوع را ننویســید 
ممکن خانواده شــان موافق نباشند. 
خیلــی از موضوعات را نمی گفت که 
شاید راضی نباشــند! خالصه اینکه 
ایشــان در زمینه نوشــتاری کتاب 

که درد هم را می شناسند. فرنگیس 
مرا مهمان لحظه هایی از زندگی اش 
کرده بود که تا آن موقع با هیچ کس 
در موردش حرف نزده بود. آرام آرام از 
جزئیات بیشتر زندگی اش برایم گفت 
و برای او توضیح می دادم این خاطره ها 
شاید در نگاه تو مهم نباشد ولی موثر 

در روند کتاب هستند.
همه ماجراهای کتاب براساس 

چرا فقط خاطرات فرنگیس، پس ما 
چی؟ مگر ما نجنگیدیم و رشــادت 
نکردیم ! من  به مردم روستا توضیح 
می دادم من در کتاب اسم همه شما 
و زخمی ها و شهیدان جنگ را می آورم 
و اسم منطقه و مردم شما را می آورم ! 
این کتاب فقط درباره فرنگیس نیست. 
آنها می خواستند کسی بیاید روایت 
آنها را هم بنویســد و زمانی که پای 
درددلشان می نشستی، می دیدی آنها 
کم از فرنگیس ندارند. مردانی که یک 
روز بــه خانه آمدند و ۹ ماه در جنگ 
بودند؛ غیرتی که مردان کرد داشتند 

باعث شد از پا ننشینند .
کشش داستانی کتاب بسیار 
عالی است، آیا در کتاب دخل و 
تصرف داشتید و شاخ و برگ به 

آن اضافه کردید؟
کتاب کامال مســتند و خاطرات 
فرنگیس است و من از تخیل خودم 
مطلقــا در بیان خاطــرات فرنگیس 
اســتفاده نکردم.  امــا ادبیات کتاب 
بخشی فرنگیس و بخشی من هستم. 
من باید از ادبیات درســت و ادبیاتی 
که این کتاب را جذاب کند، استفاده 
می کردم. از جمالت و کلماتی که بر 
غنــای کار بیفزاید. من از المان های 
قوی ادبی اســتفاده کردم تا خواننده 
را بــه خوانــدن کتاب جــذب کنم. 
خصوصیات کار من این گونه اســت 
که نمای تصویری و روشنی در جلوی 
روی خواننده می گذارد. کتاب »طعم 
تلخ خرما« و کتــاب »قلب کوچک 
ســپهر« که ماجراهای فرزندم است.  
در کتــاب قلب کوچک ســپهر هم 
خاطرات مرا می خوانید اما ادبیات و 
واژه ها آن قدر شما را درگیر می کند که 
محال است، کتاب را زمین بگذارید. 
ســعی من بر این است که بیانم در 
کتاب ســاده و قابل فهم باشــد و از 
جمالت فاخر و سخت که مخاطب را 

خسته می کند، دوری می کنم. 
اثر  با  مخاطب  می کنید  فکر 
فرنگیس چقــدر ارتباط برقرار 

کند ؟
من فکر می کنم مهم اســت که 
مخاطب کتاب را در دســت بگیرد و 
صفحات اولیــه را بخواند و مطمئنم 
کتاب را دوست خواهد داشت خصوصا 
نسل جوان. به دختر و پسر های جوان 
توصیــه می کنم  با توجــه به اینکه 
فاصله شــان با جنگ زیاد است ؛ به 
عنوان کسی که مربی بچه ها هستم و 
دوستشان دارم و می گویم؛ این کتاب 
را ورق بزنند و اگر شروع کنند تا پایان 

کتاب را می خوانند. 
در سال های اخیر  کتاب های 
خاطره نویسی دفاع مقدس رشد 
بسیار خوبی داشته است، به نظر 
شما این کتاب ها و این روند چه 

فرصتی به مخاطب می دهد ؟
اگر ما فقط یک کتاب خشــک و 
صرف روایت از جنگ را بنویســیم؛ 
معموال خواننــده فکر می کند کتاب 
تاریخی می خواند و جذب نمی شود. 
اما نویسنده هایی که االن به خوبی در 
بحث دفاع مقدس قلم می زنند  سعی 
کرده اند ادبیــات جذابی در نگارش 
کتاب به کار گیرند. مثال کتاب شینا 
را خانم ضرابی زاده نوشــتند. در این 
کتاب بسیار قشــنگ و احساسی به 
خاطــرات خانمی که همســرش در 
جبهه اســت می پــردازد و... در این 
کتــاب با خاطرات خشــک یک بانو 

زمانی که نهال درختی را می کاشتند 
می گفتند خدایا یکی برای من و یکی 
برای تــو- هیچ وقت میوه های باغ را 
نمی فروختنــد و برای مردم آزاد بود. 
در زمان بمباران شــیمیایی حلبچه 
چــون  منطقه مادربزرگم  با حلبچه 
همسایه بود، آوارگان حلبچه نزدیکی 
باغ مادربزرگ و داخل باغ مادربزرگ 
چادر زدند و مادربزرگم از همان روز 

حمایتش را هم از آنان دریغ نکرد .
درحقیقت  بعد از کتاب فرنگیس 
احســاس می کنم باید تــا جایی که 
توان دارم از زنان در جنگ بنویســم. 
چون مردان شاید در بیان خاطراتشان 
راحت تر باشــد و نویسندگان آقا هم 
زیاد اســت و ســراغ بزرگان جنگ 
می روند و خاطراتشان را می نویسند  
اما زنان بزرگی که در قصر شیرین و 
گیالن غرب هستند که تا االن کسی 
سراغشان نرفته و دارند یکی یکی از 
این دنیا می روند. مثل مادربزرگم که 
من خیلی خوشــحالم که خاطرات 
او را هــم ثبت کردم گرچه دوســت 
داشــت کتابش را ببینــد اما همین 
فروردین امســال به دیار باقی رفت. 
امیدوارم زنان نویسنده توجه داشته 
باشــند االن زمان ثبت رشادت ها و 
شــجاعت ها و مظلومیت ها از جنگ 
است. شاید برای بعدها غیرقابل باور 
به نظر آید و چقدر خوب اســت  که 
خاطرات ثبت و ضبط  شود تا آیندگان 
بدانند چنین افرادی بودند که زندگی 
عجیب و سختی داشتند و حاضر بودند 
تا از جان و  مال و زندگیشــان برای 

به دست آوردن ارزش ها بگذرند. 

گفت و گو با نویسنده کتاب » فرنگیس«، مهناز فتاحی

چون سربازی
 از مافوقم اطاعت کردم

 لیا کریمی

شعری برای مظلومان

بار دیگر زینب کبرا
 نخواهد شد اسیر

  سیدحسن مبارز 

* زمانی که رهبر معظم انقاب عنوان کردند این بانوی بزرگ 
باید خاطراتش نوشته شود، من از این سخن نیرو و تاثیر الزم 
را گرفتم و با خودم عهد کردم این کار را به سرانجام برسانم. 
چون آقا عنوان کردند این کار انجام شود خودم را سربازی  

می دیدم که باید دستور مافوقش  را اطاعت کند.

من یــاد گرفتم در ایــن موارد 
صبور باشــم و مطمئن بودم نتیجه 
می دهــد. هدفم برایــم مقدس بود. 
من در این مســیر حرف های زیادی 
شــنیدم و خیلی رنج ها و حرف های 
افــراد مختلف  از  دلســردکننده ای 
شنیدم. مثل اینکه: حاال حوصله داری 
دنبال این کار می روی ! ما از این زن ها 

زیاد داشتیم، چرا فرنگیس ! و... 

روایت های دیگران هم که درگیر 
اســتفاده  بودند  موضوع  همان 

کردید ؟
 بلــه، به نوعی افرادی که درگیر 
لحظات جنگ بودنــد و فرنگیس را 
می شــناختند. من پیــش دایی اش 
رفتم که او هم  چون فرنگیس اسیر 
گرفته بود. پیش اقوام فرنگیس تک به 
تک، مردمی که در آن روستا زندگی 

مواجه نیســتیم. با عشق این زن به 
همسرش و بالعکس مواجه هستیم.  
من فکر می کنم جوانــان امروز اگر 
کتاب هــای امروز دفاع مقدســی را 
بخوانند  طرز فکر آنها  نسبت به این 

ژانر عوض می شود. 
در حقیقــت بعضی ها می گویند 
چاپ کار دفاع مقدســی راحت است 
اما ایــن گونه نیســت. در نگاه اول 
فکر می کنند که کار دفاع مقدســی 
اســت همه حمایت می کنند و... اما 
نوشــتن در این زمینه بسیار دشوار 
اســت و از طرفی باید به مستندات 
و واقعیــات تکیه کنــی و از طرفی 
هم ادبیات درست را لحاظ کنی. در 
نوشتن  کتاب » فرنگیس« یک سری 
تحقیقات میدانی داشتم. بیش از 10 
الی 15 جلد کتاب های دفاع مقدسی 
از منطقه گیالن غرب را مطالعه کردم. 
یعنی شما تاریخ جنگ منطقه را باید 
بشناسی و عملیات های آن منطقه چه 
بوده؟ من کامال منطقه گیالن غرب  را 
کوه به کوه دیده ام. بعد از آن با افراد 
مختلف پیر و جوان و کودک مالقات 
می کردم. به راســتی مردم قوم کلهر 

واقعا مردمان مقاومی هستند.
عنوان  نویسندگان  از  یکی   
با  نویسی  به خاطره  اگر  می کرد 
دید تعلیمی نگاه کنید ســبک 
زندگی افراد را در آن می توان پیدا 
کرد. سبک زندگی مردم روستای 
آوزین و فرنگیس و قوم کلهر را 

چگونه دیدی؟
در زندگی آنها با ســبک زندگی 
اسالمی روبرو هستی و از نزدیک آن 
را حــس می کنی. این زن همه جوره 
با اینکه همسرش زیاد از لحاظ مالی 
درآمــدی نــدارد و از زندگی مرفه 
امروزی  خبری نیست اما یاد گرفته 
حرمت شوهر را نگه دارد. یاد گرفته 
کار و کارگــری کنــد و یــاد گرفته 
واجباتش را در هر لحظه ای درســت 
انجــام دهد. زمان اذان که می شــد 
فرنگیس ســخنش را قطع و سکوت 
اختیار می کرد و زیر لب شــروع  به 
دعا و صلوات می کرد و همان لحظه 
هــم نماز می خوانــد ؛ این برای من 
جالب و ارزشمند بود. این زن با این 
همه سختی و رنج قلبش به پروردگار 
وصل بود. رنج و مرگ و زخمی شدن 
عزیزانش را دیده، خانه به دوشــی و 
در به دری داشته و... لحظه به لحظه 
شاکر خدا اســت و من فکر می کنم 
عزت و ســربلندی و حرمتی که االن 
خداوند به آن بخشیده به خاطر همه 
خوبی هایش اســت. زندگی برای او 
یعنی شــجاعت و غیــرت و ایمان و 

اخالق نیکو. 
زنانی  درباره  نویسی  خاطره 
که از جنگ خاطره دارند را  ادامه 

می دهید ؟
قطعا ایــن کار را می کنم. کتاب 
»باغ مادر بزرگ« را در دســت چاپ 

دارم.
 مادر بزرگ من هم یکی از بزرگان 
منطقه ای در کرمانشــاه هستند و ۹ 
تــا فرزند داشــتند و مقید و متدین 
بودنــد و همه دخترها و پســرها و 
دامادهایشان درگیر جنگ بودند. در 
زمان جنــگ از نوه هایش نگه داری 
می کرد و از آواره های جنگ حمایت 
می کرد. ایشان یک باغی را به همراه 
پدربزرگم درختکاری کرده بودند و با 
خدا این باغ را شــریک شده بودند -  

کاری در دست دارید ؟
در حال حاضــر خاطرات خودم 
را از جنگ می نویســم. از آغاز جنگ 
غیررسمی، جنگ را تجربه کردیم. ما 
در مرز کشــور، قصر شیرین بودیم و 
این خاطرات از کالس پنجم دبستان 
من شــروع می شود و تا پایان جنگ  
و پس از آن ادامه دارد. شــما در این 
کتــاب  لحظه ای کودک شــادی را 
می بینی که می خندد و لحظه دیگر 
گریــان و خاطرات تلخی از جنگ را 

تجربه می کند. 
و در آخر ...؟

من برای مرحوم آقای امیرحسین 
فردی خیلی احترام قائل هســتم. با 
ایشان درباره نوشتن کتاب فرنگیس 
و از عالقــه ام برای نوشــتن کتاب 

صحبت کردم. 
آقای فــردی عنــوان کرد یک 
مطلبــی دربــاره کار ایــن خانم - 
فرنگیــس- بنویس و در صفحه ادب 
و هنــر روزنامه کیهــان چاپ کنیم. 
این ســفارش را قبول کردم ولی آن 
زمان انجام نشــد. تا اینکه شما بعد 
از این همه ســال و بعد از فوت آقای 
فردی با من درباره کتاب »فرنگیس« 

مصاحبه کردید. 
من احســاس می کنم آن مقاله 
را بــرای آقــای فردی فرســتاده ام. 
زمان هایی است که احساس می کنی 
بعضی آدم ها همیشه زنده اند و دنبال 
یک کاری هستند که به اتمام برسانند 
و ایــن یکی از کارهایی بود که آقای 
فردی دوست داشت، انجام شود  و من 
خوشحالم این مصاحبه را انجام دادم. 

مراجعه کردم و آدرس ایشــان را به 
دست آوردم و شنیده بودم این خانم 
مایل نیســت در زمینــه خاطراتش  
)فقــط در حد یک تعریف کوچک از 

آن حادثه( صحبت کند.
راضی شد  فرنگیس  چگونه  
همه خاطرات خود را بازگو کند ؟

از دوســتان  یکــی  از طریــق 
گیالن غربی منزل ایشــان را پیدا و 
بــه دیدارش رفتم. بار اول او موافقت 
نکــرد و عنــوان کرد مــن ماجرا را 
برات می گویــم ولی بیشــتر از آن 
نمی خواست، صحبت کند. تا حدی 
ماجرا را برایش باز کردم و گفتم خودم 
بچه جنگ و در همین منطقه زندگی 
می کنم و پدرم در این منطقه جنگیده 
است. در واقع خیلی واضح و روشن به 
فرنگیس توضیح دادم اگر خاطراتش را 
بگوید به عنوان یک اسوه زن اسالمی 
و ایرانــی می تواند در نگاه خانم های 

دیگر موثر باشد. 
به فرنگیس گفتم کار شما مهم 
بــوده  و در تاریخ جنگ ثبت شــده 
اســت و.... باالخره رضایت به گفت و 
گــو داد و به او اطمینــان دادم که 
کتابش چاپ و به دستش می رسد. من 
متوجه سختی های کار بودم و با یک 
کار معمولی روبرو نبودم. واقعا مسافت 
دور بود و هفت ساعت رفت و برگشت 
بود تا بتوانم یکی دو ساعت مصاحبه 
داشته باشم. شما باید جاده های مرزی 
و جاده خاکی را طی می کردی تا به 

روستای فرنگیس برسی. 
و از طرفــی من خــودم کارمند 
هســتم و بایــد از اداره مرخصــی 
می گرفتم و دنبال کار می رفتم. زمانی 
که خدمت فرنگیس می رسیدم متوجه 

توجیه نبــود و اینکه مــا از آن چه 
چیزی می خواستیم. می خواستیم او 
بــا جزئیات همه چیز را بگوید و این 
برای زنی که درد و رنج کشیده جنگ 

است، سخت بود. 
قلم شما بسیار شیوا و ناظر بر 
رویدادها بود. شما عنوان کردید 
گفتن  ســخن  در  فرنگیس  که 
سخت بود چگونه توانستید همه 
مکتوب  زیبایی  بــه  را  اتفاقات 

کنید ؟
در وهلــه اول، وقتی از او درباره 
ماجــرای آن زمان پرســیدم، گفت: 
یکی از ســربازان عراقی را کشــتم 
و یکی را اســیر کــردم.  زمانی که 
فرنگیس  خواستم،  بیشتری  توضیح 
در پنج دقیقه تمامش کرد ! شما باید 
آن قدر صبور باشی تا بتوانی از کسی 
که مایل به بیان خاطراتش نیست و 
کم گو و خالصه گو است، خاطراتش را 

مکتوب کنی. 
فرنگیــس را چگونــه زنی 

دیدید؟
بیان جزئیات کار برایش مهم نبود 
و خیلی از صحبت ها را بد می دانست. 
ماجــرای ازدواجش و عراق بردنش و 
برگردانده شدنش توسط گرگین خان 
را به من اصال نگفته بود ! و زمانی که 
از مادرش دربــاره کودکی فرنگیس 
پرســیدم، مادرش گفــت: هنگامی 
که به فرنگیس گفتــم چرا ماجرای 
ازدواجش و بردن او به خانقین عراق 
را نگفته)!( به من گفت: آخرش مادرم 
کار خودش را کرد .)دقیقا جمله ای بود 

که فرنگیس به من گفت(.
باالخره با این طرز فکر چگونه 

کنار آمدید ؟

در مقدمه کتاب عنوان کردید 
که بعد از اینکه رهبر معظم انقاب 
تاکید کردند بر ثبت خاطره این 
خانم، انگیزه بیشتری پیدا کردید؟

بلــه، انگیزه  مقدســی بــود اما  
حرف های دلســرد کننده و ســخت 
پیــش رفتن کار نوشــتن مرا اذیت 
می کرد. مثال من چهار ساعت مصاحبه 
می کردم اما بــه اندازه یک پاراگراف 
نمی شد، نوشت. مهر ماه سال ۹0 که 
من در ســختی کار بودم، شنیدم از 
رادیو که افراد بسیاری اعالم آمادگی 
برای نوشتن کتاب کردند و... حقیقتا 
یک بغضی ته گلویم بود که چرا یک 
نفر نمی گوید یک خانمی این کار را 
شــروع کرده است. مثال مسئولین و 
کسانی که در جریان امر نوشتن من 
بودند ! زمانی که رهبر معظم انقالب 
عنوان کردند ایــن بانوی بزرگ باید 
خاطراتش نوشته شــود، من از این 
سخن نیرو و تاثیر الزم را گرفتم و با 
خودم عهد کردم این کار را به سرانجام 
برسانم. چون آقا عنوان کردند این کار 
انجام شود خودم را سربازی  می دیدم 
که باید دســتور مافوقش  را اطاعت 
کند. هر چقدر کار پیش می رفت به 
فرنگیس نزدیک تر می شدم. فهمیدم 
از طرف اشــخاص مختلف آزار دیده 
و زیــاد با او مصاحبــه کردند و فیلم 

گرفته اند و...
فرنگیس زمانی کــه مقاومت و 
ایستادگی مرا در این کار دید، به من 
گفت خانم فتاحی از این به بعد با تو 
فقط حرف می زنم چون مطمئنم تو 
می توانی این کار را انجام دهی. تا این 
اواخر که ما کامال جدا از یک نویسنده 
و راوی، با هم دوست شدیم. دو خانمی 

خاطــره را تعریف می کرد. همچنین 
برای اینکه کار مستند و واقعی باشد، 
فقط بــه گفته هــای فرنگیس اکتفا 
نمی کردم بلکه به ســراغ افرادی که 
درگیر در آن اتفاق بودند می رفتم و 
از قول آنها هم جریان را می شنیدم. به 
عنوان مثال ؛ زمانی که آقای نوربخش 
در عملیــات مرصــاد از دل منافقان 
فرنگیس و سهیال )دخترش( را نجات 
داده بود، به ســراغ آقــای نوربخش 
رفتــم و ماجرا را عینا چون فرنگیس 

تعریف کرد.  
از  اینکه  بــر  عاوه  شــما 
در  فرنگیــس  روایت هــای 
از   بردید  بهره  خاطره نویســی 

روستا ناراحت هســتند و می گویند 
به درد های ما رسیدگی نشده است. 
می گویند زمانــی فکر دفاع کردن از 
شهر و کشورمان بودیم. اگر هم زخمی 
می شدیم پرونده تشکیل نمی دادیم و 
دوباره به جنگ می رفتیم. آنها انتظار 
رســیدگی به پرونده هایشان را دارند 
خصوصا روستای آوزین و گورسفید 
که هــر دو خط مقــدم جنگ بوده 
اســت. مردم روســتایی که 80 نفر 
شــهید بدهد، شما نگاه کنید در آن 
روســتا چه خبر بــوده ؟ اهالی این 
روستا انتظار مساعدت و کمک دارند. 
وقتــی خاطرات آن دوران را از مردم 
روستا می پرسیدیم بعضی ها می گفتند 

مستندات است؟
فرنگیس همه اسامی را به خوبی 
یادش بود. او در عین حال که ســواد 
زیادی ندارد اما باهوش بود. ماجرا ها 
بــه خوبی یادش بود. من برای اینکه 
کتاب کامال مستند و واقعی باشد برای 
اطمینان بیشتر، زمانی که درباره یک 
خاطره ســخن می گفت ؛ من دوباره 
۹ مــاه دیگــر هم از همــان خاطره 
می پرســیدم عینا مثل یک فیلم آن 

می کردند، مردم گیالن غرب ،مردمی 
که فرنگیس را می شناختند. 

نگاه مردم گیــان غرب به 
جنگ چگونه بود؟

مردم گیالن غرب و به خصوص 
گور سفید و آوزین خیلی زخم خورده 
و درد کشــیده اند و هنوز هم درگیر 
جنگ هستند و هنوز هم مین در آن 
روســتا است و هنوز در تن مردم آن 
روستا ترکش است.  حقیقتا افراد این 

نمایشگاه  کاریکاتور »اس داعیل« پیوند میان اسرائیل و داعش 

»سرباز پاپتی، توی آب چشــمه ایستاده بود. همین که خواست 
بــه طرفم برگردد، تبر را باالبردم و با تمــام قوت پایین آوردم. مثل 
وقت هایی که با تبر چیلی می شکستم، سرش دامبی کرد و با صورت 

افتاد توی چشمه. 
با تعجب و خشــم نگاهش کردم. توی یک چشم بر هم زدن، آب 
چشمه قرمز شد. سریع به سرباز دیگر نگاه کردم. وحشت کرده بود. 
به طرفم آمد. من هم ترســیده بودم. به اطرافم نگاه کردم. تبرم توی 
فرق ســرباز عراقی جا مانده بود. پدرم هیچ حرکتی نمی کرد. خشک 
شده بود ؛ مثل یک مجسمه.  چشمم به سنگ کنار چشمه افتاد. تصمیم 
خودم را گرفتم. نباید اسیر می شدم. اگر به دستشان می افتادم ،کارم 
تمام بود. یک لحظه یاد حرف های پدرم افتادم: »تو هاو پشتمی « ......   
این ســطرها جریان شجاعت  فرنگیس، زنی گیان غربی از مردم 
روستای آوزین است که مهناز فتاحی -خاطره نگار- آن را به زیبایی 
نگاشته است. مهناز فتاحی  از نویسندگان کودک و نوجوان است که 
بیشتر آثار او در زمینه دفاع مقدس و کودک و نوجوان است. او را بیشتر 
با کتاب های »طعم تلخ خرما«، »دلم یک دوســت می خواهد«/ کانون 
پرورش فکری/1391 »،قلب کوچک سپهر/ کانون پرورش فکری1391« 
می شناسند. فتاحی، جایزه معتبر »پروین اعتصامی« را در سال 1390 
برای اثر طعم تلخ خرما به دســت آورد. با وی درباره کتاب جدیدش 

»فرنگیس« گفت و گو کرده ایم. 
***


