ﮐﺘﺎب”ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ” ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻫﺸﺘﻢ رﺳﯿﺪ
ﭼﺎپ ﻫﺸﺘﻢ ﮐﺘﺎب »ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ« ﺧﺎﻃﺮات ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ ﺣﯿﺪرﭘﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺎز ﻓﺘﺎﺣﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﻆ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ.
ﺷﺮح آﻧﻼﯾﻦ – ﻣﻬﺮ :ﮐﺘﺎب ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ در  ۱۲ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻓﺼﻞ اول ﺑﻪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺎﯾﺎنﺑﺨﺶ آن »ﮐﻼم آﺧﺮ« اﺳﺖ.
دوران ﮐﻮدﮐﯽ راوی ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ در آن از ﺟﻨﮓ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﺧﺒﺮی
ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ و ﺧﺎﻧﻮادهاش
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .او در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮده ﺑﻪرﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻋﺮاﻗﯽ در ﺷﻬﺮ
ﺧﺎﻧﻘﯿﻦ درآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺮﮔﯿﻦﺧﺎن ،از ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﺎﻣﯿﻞ از اﺗﻔﺎق
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻓﺼﻞ دوم ،ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری از روﺳﺘﺎی ﻣﺠﺎور ،ﮔﻮرﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ازدواج ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و او ﺑﺎ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻋﻠﯿﻤﺮدان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ
زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺟﻮان زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺷﯽ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﮐﻪ
ﺷﺮح آن در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم آﻣﺪه ،اول زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ زوج ﺟﻮان ﺑﺎ آﻏﺎز
ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻌﺜﯽ ﻋﺮاق ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪه
و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺠﺎوز ﻋﺮاﻗﯽ ﺧﯿﻠﯽ زود از ﻣﺮزﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ روﺳﺘﺎی
آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدﻫﺎی روﺳﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻣﯽروﻧﺪ و
ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﻧﻬﺎ راﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ
ﺷﻬﺎدت ﻣﯽرﺳﻨﺪ .زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﮐﻮهﻫﺎی اﻃﺮاف
ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی دﻫﺸﺘﻨﺎک ﺟﻨﮓ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ و
ﺣﻤﺎﺳﻪآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻏﯿﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻄﻪ ﮔﯿﻼﻧﻐﺮب
ﺑﻮﯾﮋه ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ در ﮐﻮهﻫﺎی
اﻃﺮاف روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ آذوﻗﻪ ﺑﺮدارد ،در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎ ۲
ﺳﺮﺑﺎز ﻋﺮاﻗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺗﺒﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ و دﯾﮕﺮی
را اﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﮐﺘﺎب ،دوران آوارﮔﯽ ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ و ﺧﺎﻧﻮادهاش و دﯾﮕﺮ
ﺳﺎﮐﻨﺎن روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺤﻞ اﺳﮑﺎن
ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ

ﺑﻤﺒﺎرانﻫﺎی ﺑﯽوﻗﻔﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪادی ﺷﻬﯿﺪ و ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ ﻫﻢ در اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺷﻬﯿﺪ و ﻣﺠﺮوح
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻤﺒﺎرانﻫﺎی دﺷﻤﻦ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ﺣﺎدﺛﻪﺳﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ و ﺧﺎﻧﻮادهاش ،او ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯾﯽ از
دوران دﻓﺎعﻣﻘﺪس را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰو وﻗﺎﯾﻊ اﺻﻠﯽ ﺟﻨﮓ در آن
دوران ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻤﺒﺎرانﻫﺎی ﺑﯽوﻗﻔﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف
ﮔﯿﻼﻧﻐﺮب ،ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﻼمآﺑﺎد و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺻﺎد و دﯾﮕﺮ وﻗﺎﯾﻌﯽ
ﮐﻪ ﺟﺰو ﺣﻮادث ﻓﺮاﻣﻮشﻧﺸﺪﻧﯽ آن دوران ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻔﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮐﻪ در آن ﺳﻔﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﮔﯿﻼﻧﻐﺮب ﻫﻢ ﻣﯽروﻧﺪ و ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب دﯾﺪار
ﮐﻨﺪ.

