
خاطره

خاطره همسر شهید عبداهلل فرجی از حضور در منطقه عملیاتی
درد زایمان وسط معرکه جنگ!

یک شب در خانه ما جلسه بود. همه همکاران 
عبداهلل در آن جلسه ش��رکت داشتند. بعد 
از خوردن ش��ام و چای تصمیم گرفتند که 
صبح زود قبل از س��پیده دم، برای عملیاتی 
از کوخان خارج ش��وند. تقریباً نزدیکی های 
س��پیده دم ب��ود که ص��دای ج��ا انداختن 
خشاب ها در سالح ها فضای خانه را پر کرد. 
گاهی وقت ها هم نجوا هایی بین رزمندگان به 
گوش می رسید. خیلی می ترسیدم. عبداهلل 
متوجه نگرانی من ش��د. کنارم آمد و گفت 
رابعه نترس، اما چون دید نمی توانم به ترسم 
غلبه کنم، برای اولین بار به من گفت رابعه با 
من می آیی؟ با شنیدن این جمله فوراً از جایم 

بلند شدم و گفتم بله می آیم.
در آن موقع باردار ب��ودم، اما چون قدم بلند 
بود، به چش��م نمی آمد. گفت��م عبداهلل هر 
کجا بروی می آیم؛ م��ن از تنهایی متنفرم. 
س��پیده دم کوه های س��اوان در روستاهای 
اطراف را طی کردیم، نزدیک تاریک ش��دن 
هوا برای در امان ماندن، همه مشغول کندن 
سنگر شدند، من هم در این کار با آنها شریک 
ش��دم و بعد اقدام به جمع آوری سنگ برای 

دور سنگر کردیم. 
شب همگی پیاده به حرکت درآمدیم. چند 
نفر از رزمندگان سوار بر اسب برای شناسایی 
مسیر زودتر از همه حرکت کردند. دشمن به 
خوبی می دانست که در آن منطقه رزمنده ها 

حضور دارند.
بعد از آنکه کندن س��نگر ها تمام ش��د، من 
مش��غول دادن آب و توزیع نان خشک بین 
رزمندگان شدم. از این کار بسیار راضی بودم، 
چون فکر می کردم با این وس��یله می توانم 

خدمتی به رزمنده ها کنم. 
در همان حین درد شدیدی تمام وجودم را 
فرا گرفت، عبداهلل وقتی من را در آن حالت 
دید، گفت رابعه چیزی شده؟ گفتم عبداهلل 
زایمان نزدیک است! اما عبداهلل باور نمی کرد، 
بعد پیش فرمانده گردان رفت و به او وضعیت 
من را گفت. ایشان هم ابتدا باور نمی کردند. 
اما بعد گفتند عبداهلل، به راس��تی همسرت 

یک شیرزن است.
در همان لحظ��ات صدای رگبار مسلس��ل 
در دل کوه ه��ا پیچید و بعد ص��دای تکبیر 

رزمنده ها به گوش رسید. 
عبداهلل گفت نترس به صبح چیزی نمانده و 
خیلی زود این تیراندازی ها تمام می شود، تو 
باید اینجا در سنگر بمانی تا ما کمی پیشروی 
کنیم. بعد خودم برمی گردم کنارت؛ نگران 

نباش. 
به آسمان نگاه کردم، احساس می کردم صدا 

از آسمان به زمین می آید. صدای رگبار ها و 
روشنایی گلوله های دشمنان به وضوح دیده 

و شنیده  می شد.
س��رما و ترس با هم تن م��ن را آزار می داد، 
به خودم جرئت دادم و از عبداهلل خواس��تم 
اس��لحه ای را به من بدهد تا بتوانم از خودم 
دفاع کنم. او هم بدون تأمل اسلحه ای به من 
داد، البته همس��رم قباًل به من آموزش باز و 
بسته کردن اس��لحه و تیراندازی را داده بود 
و من کاماًل به آن وارد ب��ودم. عبداهلل مردد 

بود برود یا نرود. 
وقتی او را مضط��رب دیدم، گفتم عبداهلل تو 
برو، من مواظب خودم و بچه هس��تم. جلو 
آمد و گفت مراقب خودتان باشید، بعد در دل 

سیاهی شب ناپدید شد.
ش��ب از نیمه گذش��ته بود که صدای پای 
چندین نفر از افراد دشمن را شنیدم. همگی 

سوار بر اسب بودند. 
آنها در سیاهی ش��ب، نزدیک جایی که من 
بودم، ایستادند. سکوت، سیاهی شب و سوز 
سرما، حکمفرما بود؛ حقیقتاً از ترس و سرما، 

درد زایمان را از یاد برده بودم. 
صدای نفس های اسب ضد انقالب، به وضوح 
به گوشم می رسید. نفسم را در سینه حبس 
کرده ب��ودم، اطراف را نگاه ک��ردم. با خودم 
می گفتم کاش عبداهلل بیاید، اما باز می گفتم 
نه خدایا نیاید! اگر بیاید با دش��من روبه رو 
می شود و به شهادت می رسد و من و بچه ام 
تنها می مانیم. کم کم سایه ها در تاریکی شب 
به حرک��ت درآمدند، از ترس آنق��در به آن 
سنگ ها تکیه دادم و فشار آوردم تا شاید با 
این کار بتوانم خودم را از دید آنها پنهان کنم. 
از دور در دل تاریکی ش��ب صدای اهلل اکبر 
و تیران��دازی به گوش می رس��ید، اما چون 
در دره انعکاس پی��دا می کرد، جهت صدا ها 

مشخص نبود.
صدای رگبار مسلس��ل ها درهم می پیچید 
و روش��نایی رگبارهای دوس��ت و دشمن، 

سیاهی شب را در هم می شکافت. 
تاب و تحمل ترس و وحش��ت را نداش��تم، 
با تمام وجود چشمم را بس��تم و فریاد زدم  
اهلل اکب��ر. دیگر چیزی نفهمی��دم و بیهوش 

شدم. 
وقتی چش��مانم را باز کردم عبداهلل را کنار 
خودم دی��دم، در آن لحظه آنق��در از دیدن 
شوهرم خوشحال شدم که نمی دانم چگونه 
توصیف کنم. عبداهلل وقت��ی دید که من به 
هوش آمده ام، بر پیشانی ام بوسه زد و گفت 
مرحبا بر زن شجاعم. من به وجود شیرزنی 

چون تو افتخار می کنم.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

شهید فرجی متولد چه سالی بود و چه 
سالی با ایشان ازدواج کردید؟

همسرم متولد س��ال 32 بود. مقارن با تحوالت 
انقالب با ه��م ازدواج کردیم. یادم اس��ت چند 
ماه بیشتر از ازدواجمان س��پری نشده بود که 
عبداهلل با عش��ق و عالقه ای که به انقالب و امام 
داشت، به عضویت سازمان پیشمرگان مسلمان 
کرد درآمد. از آن به بعد زندگی مان تحت تأثیر 
رزمندگی و مبارزات ش��هید قرار گرفت، چون 
شرایط وقت کردس��تان طوری بود که عبداهلل 
مجبور  می شد بیشتر وقتش را در راه مبارزه با 
ضد انقالب سپری می کند و کمتر وقت داشت به 
خانه بیاید. البته خودش هم به راهی که انتخاب 
کرده بود، عالقه داشت. آدمی نبود که بخواهد 
در آن شرایط خاص در خانه بنشیند و توجهی به 
مسائل و مشکالت کشور نداشته باشد. بنابراین 
راهی را انتخاب کرد که ه��م او و هم من به آن 

اعتقاد قلبی داشتیم.
همانطور که خودتان هم اشاره کردید، 
زندگی با یک رزمنده مثل شهید فرجی 
با سختی هایی همراه بود، در آن شرایط 
جنگی چط�ور همس�رتان را همراهی 

می کردید؟
عبداهلل یکی از رزمنده های ش��جاع س��ازمان 
پیش��مرگان مس��لمان کرد ب��ود. ب��ه خاطر 
رشادت هایش بعد از مدتی به عنوان فرمانده گروه 
ضربت محور کوخان منصوب شد؛ چون باید به 
محور کوخان می رفت، ما هم برای زندگی کردن 
به آنجا رفتیم تا عبداهلل راحت تر بتواند به عملیات 
برود و به پایگاه محل خدمتش نزدیک باشد. در 
کوخان دو اتاق اجاره کردیم. عبداهلل همیشه در 
حال مأموریت بود، من هم برای اینکه بتوانم به 
شوهرم و انقالب خدمت کنم، برای رزمندگان 
نان می پختم، لباس های شان را می شستم، شام 
و ناهار درست می کردم، چای درست می کردم، 
کفش های ش��ان را تمیز می ک��ردم و....  خیلی 
وقت ها چون از مادر و خانواده ام دور بودم، بسیار 
احساس دلتنگی و ناراحتی می کردم، اما وجود 
همسرم عبداهلل به من نیرو و توان می داد. عبداهلل 
بیشتر وقت ها مأموریت بود و من فقط برایش دعا 
می کردم. اهالی محل به علت ترس از گروهک ها 
با ما زیاد ارتباط نداشتند و حقیقتش را بخواهید 
از ما دوری می کردند، اما ب��ا توکل به خداوند و 
ایمان به راهی که عبداهلل انتخاب کرده بود، آن 

تنهایی ها را تحمل می کردم.
ماحصل زندگی مشترک شما و شهید 

فرجی چند فرزند بود؟
خدا به ما سه فرزند داد. اتفاقاً فرزند سومم اواخر 
اردیبهش��ت س��ال 63 یعنی چند روز قبل از 

شهادت پدرش به دنیا آمد.
پی�ش آم�ده ب�ود که خ�ود ش�ما هم 
همسرتان را در شرایط جنگی همراهی 

کنید؟
من حتی یکبار در شرایط بارداری همراه ایشان 
به یک مأموریت جنگی رفتم! غیر از این مورد، 
بار ها به مداوای رزمنده های مجروح می پرداختم 
و همانطور که عرض کردم، هر کاری از دس��تم 

برمی آمد، ب��رای پش��تیبانی از جبهه ها انجام 
می دادم. یادآوری روز هایی که در کنار همسرم 
بودم و حضور در سنگر ها و عملیات های مختلف، 
پانس��مان کردن جراحت بچه ه��ای رزمنده، 
پختن نان و درست کردن غذا برای رزمندگان، 
درست کردن چای برای رزمندگان و برگزاری 
جلسات شبانه در خانه، همه اینها روزهای نبرد با 
ضدانقالب و دشمنان را در ذهنم تداعی می کند. 
آن روز ها من از طرفی خوش��حال بودم چنین 
همسر رزمنده و ش��جاعی دارم و از طرف دیگر 
سختی روز هایی که باید هم مرد خانه و هم زن 
خانه باشم، مرا می ترساند و آزارم می داد. رفتن 
در صف نفت در سرما و س��وز پاییز و زمستان و 
گرفتن مرغ و برنج با نگاه های س��نگین اهالی 
که همگی م��ا را از محبت و هم صحبتی با خود 
محروم می کردند و تنهایی که ب��ه دور از مادر، 
خواهر و برادرهایم تحم��ل می کردم...  همگی 
برایم سخت در دآور بود. لحظات ترس و وحشت 
در دل تاریکی ش��ب و س��نگر هایی که در آن 
احتمال روبه رویی با دشمنان را حس می کردم، 
همگی قصه هایی در خود دارند که زبانم از گفتن 

آنها قاصر است.
داش�تن فرزندان کوچک هم مزیدی 
بر علت ش�ده بود تا حضور شما را در 

شرایط جنگی سخت تر هم بکند.
بله همینطور اس��ت. یادم می آید یک سال در 
فصل زمس��تان بر اثر بارش برف و باران، سقف 
خانه چکه می کرد. طوری ک��ه فرش و زیرانداز 
خانه همه خیس ش��ده بودند. ب��رای اینکه از 
چکه کردن سقف خانه جلوگیری کنم، لباس 
مردانه ای پوشیدم و چکمه های پالستیکی به 
پا کردم. رفتم پش��ت بام خانه و شروع کردم به 
حرکت درآوردن غلتک سنگی تا بلکه بتوانم از 
چکه کردن آب به داخل خانه جلوگیری کنم. 
البته این را هم بگویم، چون همیش��ه شوهرم 
در عملیات بود و نمی توانست در کنار ما باشد، 
خودم بیش��تر کارهای خانه و بی��رون از خانه 
را انجام می دادم. آن روز خیلی س��ردم ش��د و 
دس��ت هایم توان به حرک��ت درآوردن غلتک 
سنگی را نداش��ت. اما باز به خود می گفتم که 
حتماً باید ای��ن کار را انجام بده��م تا بچه هایم 
مریض نش��وند. بعد از اتمام کار، آمدم پایین و 
چند تکه چ��وب که نمدار هم ب��ود، در بخاری 

گذاش��تم تا اتاق گرم ش��ود و کودکانم بتوانند 
راحت بخوابند. آن س��ال ها خیلی از این موارد 
پیش می آمد و با وجود سه فرزندم سختی های 

زیادی را تحمل کردم.
بیشتر عملیات هایی که همسرتان در 
آنها ش�رکت می کرد در ک�دام منطقه 

بود؟
روس��تاهای اطراف بانه یکی پس از دیگری با 
جانفشانی رزمندگان سپاه و پیشمرگان مسلمان 
کرد از دس��ت ضدانقالب پس گرفته  می شد و 
عبداهلل هم چ��ون از اعضای گ��روه ضربت بود، 
همیشه در عملیات های مختلف حضور داشت. 
همزمان با آن اتفاق��ات حمله نابرابر و تحمیلی 
رژیم بعثی عراق بر خاک ما اتف��اق افتاد و این 
امر تأثیر زیادی بر عملیات پیش��مرگان کرد و 
رزمندگان در مبارزه با ضدانقالب گذاشته بود 
و آنها با از خودگذش��تگی و انجام عملیات های 
هر روزه، روستاهای بانه را یکی پس از دیگری از 
تصرف و اشغال ضدانقالب پس می گرفتند و در 

آنجا مستقر  می شدند.
خاط�ره ای از حضور ش�هید فرجی در 

عملیات جنگی شنیده اید؟
یک خاطره را از زبان حاجی عبداهلل رس��تمی 
همرزم همس��رم ش��نیدم ک��ه آن را برای تان 
می گوی��م. آقای رس��تمی می گفت ب��ه دنبال 
پاکس��ازی جاده بانه به سردش��ت ب��ه همراه 
نیروهای سپاه و شهیدان حاج محمد صفری و 
عبداهلل فرجی، روی جاده در حال حرکت بودیم. 
نیروهای شناسایی جلوتر از ما منطقه را وجب 
به وجب شناس��ایی می کردند. سرعت حرکت 
بچه های سپاه و پیشمرگان کند بود، چون باید با 
احتیاط حرکت می کردیم. منطقه نزدیک شهر 
سردشت، جنگلی است و جاده بانه به سردشت 
از وس��ط همین جنگل می گذشت. این جنگل 
هم می توانس��ت ما را از دید مستقیم نیروهای 
ضدانقالب مصون نگه دارد و هم می توانس��ت 
مأمن و پناهگاه خوبی برای اس��تتار نیروهای 
ضدانقالب باشد. روستای بریسو را که رد کردیم، 
به طرف پ��ل سردش��ت، از دور دو نفر نیروی 
ضدانقالب را دیدیم که مش��غول آماده کردن 
مهمات برای منفجر کردن پل سردشت بودند. 
شهر سردشت به فاصله چند کیلومتری آن طرف 

رودخانه بزرگ و پر آب زاب کوچک قرار گرفته 
بود. اگر پل منفجر  می شد، ارتباط شهر سردشت 
با این طرف پل به کلی قطع  می شد. دو نفر نیروی 
ضدانقالب چنان سرگرم کار ناجوانمردانه خود 
بودند که متوجه اطراف نبودند. با استتار کامل 
و بدون اینکه دیده شویم، به آنها نزدیک شدیم، 
اسلحه به دست از کنار جاده به همراه نیرو ها به 
طرف پایین رودخانه رفتیم. آنها بی خبر از همه 
جا از تجمع زیاد نیروهای س��پاه و بسیج پشت 
سرشان خبر نداشتند. نزدیک و نزدیک تر شدیم 
و محاصر تنگ تر شد، بدون اینکه فرصت هیچ 
عکس العملی داشته باشند، خلع سالح شدند 
و به اس��ارت نیروهای ما درآمدند. ما هم آنها را 
دستگیر کردیم و کت بسته تحویل مافوق دادیم. 
از پل گذش��تیم و پس از طی مسافتی فاتحانه 
وارد شهرستان سردشت شدیم. روز جمعه بود. 
نماز جمعه را با مردم مسلمان شهر سردشت به 
جماعت خواندیم. مردم استقبال خوبی کردند. 
انگار ما ناجی آنها شده بودیم، حاجی پاشاخان از 
اولین نیروهای پیشمرگ مسلمان سردشت وارد 
مسجد شد و با خودش 16 نفر از خویشاوندانش 
را آورده بود، پیش��نهاد داد سازمان پیشمرگان 
مسلمان شعبه شهر سردشت تأسیس  شود. با 
همت و تالش شبانه روزی وی، شعبه پیشمرگان 
مسلمان شهر سردشت، بعد از شعبه شهرستان 
بانه به وجود آمد و در پاکسازی روستاهای شهر 
سردش��ت تا نقطه صفر مرزی، نقش بس��زایی 

ایفا کرد.
شهادت همسرتان چطور اتفاق افتاد؟ 

از خاطرات آن روز بگویید.
خانه ای که اجاره کرده بودی��م، نزدیک پارک 
بانه بود. هر روز صدای مهیب شکس��تن دیوار 
صوتی در پ��رواز میگ های عراق��ی و بمباران 
ش��هر ها با هواپیما های عراقی را می شنیدیم. 
پنجم رمضان سال 1363 مصادف با 15خرداد، 
پسرم شیرکوه در گهواره خوابیده بود. هیرش و 
شورش هم در خانه بودند. روز قبل عبداهلل آمد 
سری به خانه زد و گفت فردا برای راهپیمایی 
15خرداد ب��ا تعدادی از نیرو ه��ا می آییم تا در 
راهپیمایی شرکت کنیم. من هم گفتم عبداهلل 
مواظب خودتان باش��ید، بعد رف��ت. هوا گرم 
بود، پنجره رو به حیاط را ب��از کردم تا خنکی 
هوای بیرون به داخل خانه بیاید. می دانس��تم 
راهپیمایی نزدیکی های س��اعت 9:30 شروع 
خواهد ش��د، ش��عار های مردم در راهپیمایی 
شنیده می شد. مرگ بر صدام و درود بر خمینی 
و جنگ جنگ تا پیروزی به گوش می رس��ید. 
خیلی دلم می خواست که بروم و در راهپیمایی 
ش��رکت کنم، اما به خاطر بچه ها نمی توانستم 
بروم. رفتم آشپزخانه تا یک لیوان آب بخورم که 
ناگهان صدای هواپیماهای عراقی در آس��مان 
بانه شنیده شد؛ یک لحظه دیوار صوتی شکست 
و بعد صدای مهیب و دلخراش بمب و بعد جیغ 
و فریاد زدن م��ردم. در آن لحظه فکر می کردم 
دارم خواب می بین��م. زود از خانه آمدم بیرون. 
نمی دانستم کجا بروم و دنبال چه کسی بگردم. 
فقط خون بود و تکه لباس های زنان، مردان و 
جنازه های شهدا و مجروحان داخل میدان. چه 
صحنه وحشتناکی بود. خدایا عبداهلل کجاست! 
کجا دنبالش بگردم! قرار بود با دوس��تانش به 
راهپیمایی بیاید. همه جا دنبالش گشتم. میان 
جنازه ها و مجروح ها، ناگهان لحظه ای را که از 
آن واهمه داشتم، دیدم. سرم گیج رفت و دنیا 
روی سرم خراب شد. خدایا عبداهلل در خون غرق 
شده بود. باور نمی کردم. باورم نمی شد شوهرم، 
پدر بچه هام، جنازه اش را ببینم. فقط توانستم 

جیغ بزنم، گریه کنم و بر سر خود بزنم.

عبداهلل بیش�تر وقت ه�ا مأموریت 
ب�ود و م�ن فق�ط برای�ش دع�ا 
می ک�ردم. اهال�ی مح�ل ب�ه علت 
ت�رس از گروهک ه�ا ب�ا م�ا زی�اد 
ارتب�اط نداش�تند و حقیقت�ش را 
بخواهی�د از م�ا دوری می کردند، 
اما با توکل ب�ه خداون�د و ایمان به 
راهی که عبداهلل انتخاب کرده بود، 
آن تنهایی ه�ا را تحم�ل می کردم

متن زیر بخش�ی از گفت وگوی ما با همس�ر ش�هید عبداهلل فرجی اس�ت که به خاطر 
جذابی�ت این خاط�ره به ص�ورت مج�زا از مت�ن اصل�ی مصاحبه منتش�ر می ش�ود.
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  علیرضا محمدی 
در ط�ول دوران دفاع مقدس، زنان و دختران این مرز و بوم، دوش�ادوش م�ردان به جهاد علیه 
دشمن پرداختند و چه در پشت جبهه و چه در خط مقدم نبرد، حماسه های بسیاری خلق کردند. 
وقتی برای آشنایی با سیره و منش ش�هید عبداهلل فرجی به سراغ همسرش رابعه عباسی آزاد 
رفتیم، با ماجرای شیرزنی رو به رو شدیم که بار ها همراه همسرش در محیط آشوب زده کردستان 
به مبارزه پرداخته و در کنار همس�ر رزمنده اش جهاد کرده بود. ش�هیدعبداهلل فرجی یکی از 
پیشمرگان مسلمان کرد بود که پس از سال ها جهاد در جبهه های مختلف، عاقبت 15 خردادماه 
1363 در جریان بمباران پارک ش�هر بانه، به همراه دهها نفر از مردم بی گناه به شهادت رسید. 
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