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بر اساس سرگذشت :ح ـ  57ساله از تهران

اش��اره :آقاي ׳׳ح׳׳ كه او را با نام مستعار حيدر
در اين زندگينامه خواهيم ش��ناخت ،در متني كه
در ايميل برايم ارس��ال كرد اينطور ش��روع كرده
ب��ود :اي��ن روزها هر نش��ريه و روزنام��هاي را كه
ورق ميزني��م ،در م��ورد حماي��ت از حقوق زنان
مطلب نوشتهاند .هر ش��بكه صدا و سيما را كه باز
ميكنيد،ي��ك نفر دارد در م��ورد مظلوميت زنان
حرف ميزن��د ،انگار ك��ه تمام مردان ׳׳ش��يطان
واقعي׳׳ هستند و همه زنان نيز فرشتگاني معصوم!
شما هم كه آقاي طيب مدتي است اين دو صفحه
׳׳داستان زندگي׳׳ را اختصاص دادهايد به مظلوميت
زنان ،طوري كه انگار اصلًا نس��ل مردان س��رزمين
ما جز خش��ونت چي��ز ديگري نميشناس��ند و همه
دختره��ا و زنان ما مظلومند و كامل��ًا بيگناه! ببينم
آقاي محترم ،يعني ش��ما معتقديد هميش��ه مردان
خطاكارند؟ اگر اينطور فكر ميكنيد بقيه نوشتهام
را بخوانيد و اگر صادق هستيد ،چاپش كنيد!
توضي��ح م ـ ط :م��ن هرگ��ز در نوش��ته هايم
׳׳يكس��ويه׳׳ ب��ه آدمها ن��گاه نكردهام و بر اس��اس
جنس��يت ،آنها را قضاوت نكردهام .سخن را كوتاه
ّ
ميكن��م و زندگينامه ׳׳آقا حي��در׳׳ را ـ غير از چند
سطر كه قابل چاپ نبود ـ تقديمتان ميكنم.
٭٭٭
از همان روز اولي كه پسرم ׳׳سيروس׳׳ ،دختري
را ك��ه عاش��قش ب��ود به ش��ركت آورد ت��ا به من
معرفياش كند ،نس��بت به اي��ن دختر حس خوبي
نداشتم.البته ׳׳شيدا׳׳ دختر فوق العاده زيبايي بود و
باالترين هنرش هم اين بود كه ميدانس��ت چه بايد
بكند كه ديگران دوستش داش��ته باشند .به همين
خاطر نيز نه تنها ׳׳س��يروس׳׳ ديوانه وار عاش��قش
ب��ود كه حت��ي دل بقيه اعضاي خان��وادهام را نيز به
دس��ت آورده بود ؛ از همس��رم كه او را حتي قبل از
ازدواج بيش��تر از دوعروس ديگرم دوست داشت،
تا دو پسرم كه از سيروس بزرگتر بودند و دخترانم
ك��ه هر دو ه��م ازدواج كرده بودند ،همگي عاش��ق
دختري ش��ده بودند ك��ه مهربانياش همه را تحت
تاثي��ر قرار داده بود ،همه را غير از من! اين در حالي
بودكه ׳׳ش��يدا׳׳به من بيش��تر از اعضاي خانوادهام
محبت ميكرد .در روز پدر هديهاي كه برايم آورد
حت��ي از كادوي فرزندانم گرانتر بود .جش��ن تولدم
را ك��ه معمول��ًا در خانه و باحض��ور خودمان و يك
كيك كوچك برگزار ميش��د ،شيدا به صورت يك
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س��ورپرايز و ب��ا برگزاري آن در يك رس��توران به
من تبري��ك گفت .هر بار كه ب��ه منزلمان ميآمد،
س��واي گلهايي كه براي خان��وادهام ميآورد ،حتمًا
براي من هم يك كادو ميآورد و ،...با اين حس��اب
خانوادهام حق داشتند به اين نتيجه برسند كه ؛ ׳׳اين
دختر هنوز عروس��مون نش��ده اينقدر به ما محبت
داره،وقتي اس��مش بره توي شناسنامه پسرمون چه
ميكنه؟׳׳ام��ا من همانطور كه گفتم ،از همان مرتبه
اول كه شيدا را ديدم فقط انرژي منفي از او دريافت
ميكردم.
تحصيالت دانش��گاهي نداشتم و از روانشناسي
و اين مس��ائل چيزي نميدانستم ،اما ديپلمم را در
مدرسهاي گرفتم كه شاگرد اولهايش با چاقو پشت
نيمكت مينشس��تند .خودم هم درمحلهاي به دنيا
آم��دم و پا گرفتم و بزرگ ش��دم ،ك��ه از هر ده تا
همسايه ،هش��ت نفرشان خالفكار بودند .شايد من
ه��م اگر مراقب خودم نب��ودم امروز حال و روزم از
همه دوستان دوران جوانيام بدتر بود ،اما من كه از
هم��ان دوران كودكي آرزوي يك زندگي راحت و
پر از آرامش را داشتم ،از فرداي روز ديپلم گرفتنم
و حتي دردوران سربازي نيز كار ميكردم و چون به
׳׳شم اقتصادي׳׳ هم داشتم ،خيلي
قول معروف ،كمي ّ
زود و سه س��ال بعد از پايان سربازي توانستم يك
كاسبي خوب راه بيندازم كه سخت بود ،اما درآمد
خوبي داشتم؛ يعني از خود بازار اقالمي را كه مغازه
دارها ميخريدند ،تهيه ميكردم و با س��ودي كمتر
آن را به دس��ت مصرف كننده ميرس��اندم .كارم
ط��وري رونق گرفت كه پس از يك س��ال به جاي
اينكه زيرزمين خانهمان انبارم باشد و وانت كرايه
كنم ،توانستم يك انبار بزرگ اجاره كنم و يك وانت
بخرم ،كارم را نيز توس��عه دادم ،اما برخالف خيلي
از كس��به كه وقتي وضعش��ان خوب ميشود تغيير

رويّه ميدهند ،من هر چه وضعم بهتر ميشد سعي
ميكردم س��ودي كه نصيبم ميشود از روز اول هم
كمتر باش��د .كم كم و در س��ال شش��م موفق شدم
يك ׳׳مركز پخش׳׳ در مح��ل خودمان راه بيندازم
و انگار پا قدم همس��رم ׳׳مليح��ه׳׳ نيز خوب بود كه
در مدت چند س��ال توانستم دو شعبه ديگر هم راه
اندازي كن��م ،تا االن كه صاحب يازده مركز پخش
معتبر هس��تم! در اين سالها س��واي اينكه توانستم
صاحب يك خانه بزرگ شوم و زندگي راحتي براي
خانوادهام تامين كنم،بهره ديگري هم نصيبم ش��د؛
يعني با انواع و اقس��ام آدمها آش��نا ش��دم تا آنقدر
تجربه كسب كنم كه با دو كلمه صحبت با ديگران
نه از روي زبانشان كه با ذاتشان آشنايي پيدا كنم.
و اين همان چيزي بود كه باعث شد بعد از ديدار
اولي كه با ׳׳شيدا׳׳ داشتم نسبت به او احساس خوبي
پيدا نكنم! با اين حال خانوادهام آنقدر او را دوس��ت
داش��تند و مخصوصا ׳׳س��يروس׳׳ چنان ديوانه وار
عاشق اين دختر بود كه خيلي سعي كردم به خودم
بقبوالنم ׳׳شايد تو اشتباه ميكني آقا حيدر؟׳׳
اما فايده نداشت ،در رفتار ׳׳شيدا׳׳ چيزي بود كه
نميتوانستم صداقتش را باور كنم! مخصوصًا وقتي
فهميدم چه خانواده درب و داغاني دارد و پدرش به
خاطر اعتياد سالها زنداني بوده ،مادرش دائم الخمر
است و هر سه خواهرش زندگي ناموفقي دارند ،اين
احساس بد بيشتر به سراغم آمد ،با اين حال باز هم
س��عي كردم خود را قانع كنم كه اشتباه ميكنم و...
تا اينكه شب قبل از رفتن به خواستگاري ،سيروس
با كلي مقدمه چيني گفت :׳׳ش��يدا فقط يه خواهش
داره .ميگه تو فاميل اونا رسمه كه براي همه دخترها
هزار تا سكه مهر ميكنن...׳׳
مليحه و حتي فرزندانم گفتند ׳׳چه اشكالي داره؟
اين دختر كه اهل طالق و مهريه گرفتن نيس��ت...

