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هان ای دل عبرت بین

چ��اپ و انتش��ار ای��ن سلس��له گزارش��ها ب��ه منزل��ه
صح��توی��اتأیی��دمواردمطرحش��دهدرآننیس��ت.

به دنبال چاره هستم

قسمت اول

مطلب اين شماره ما ،با مطالب هميشگي اين
صفحه تفاوت آشكاري دارد .اين بار ،با فردي
گفتوگو داشتيم كه با وجود داشتن حكم
حبس ،خوشبختانه هنوز به زندان اعزام نشده و
از آنجا كه مدتي قبل در مورد پرونده ديگري ما
با ايشان آشنا شده بوديم ،بعد از اين اتفاق ،ايشان
خودشان با ما تماس گرفتند و نهايتا اين تماس ،به
اين مصاحبه انجاميد .از آنجا كه اتهام ايشان در
اين پرونده و نيز ماجراي پرونده قبلي ،فاكتورهاي
الزم را براي طرح در اين صفحه داشت ،بر آن
شديم تا در اين مصاحبه به هر دو مورد بپردازيم.
خصوصًا آنكه متاسفانه در روزهاي اخير شاهد دو
پرونده دلخراش قتل كودكان بيگناه بوده ايم ،به
اميدآنكه مطالبي از اين دست عالوه بر آگاه سازي
جامعه ،قدمي باشد در جهت كمك به حل مشكل
فردي كه ناخواسته درگير يك مسأله قانوني و
حقوقي شده است.
مرد قد بلندي دارد .الغراندام است و صورتي
استخواني دارد .با صالبت حرف ميزد ،اما در ميان
صحبتهايشبارهابغضكردواشكريخت.ميگفت
اشكي است كه سالها آن را پشت هيبت مردانه پنهان
كرده بود و حاال مجالي پيدا كرده تا بگريد شايد سبك
تر شود .صحبتمان را مثل هميشه با مختصر توضيحي
در مورد گذشتههاي دور شروع كرديم .او با سادگي
و صداقت به همه سواالتم پاسخ داد ،چرا كه ميگفت
تنها جايي كه فكر ميكند شايد بتواند به او كمكي كند
مجلهاي است كه سالها خواننده آن بوده .در پاسخ به
اولين سوال من در مورد بيوگرافياش گفت:
ـ سالها قبل در يكي از روستاهاي آذربايجان به دنيا
آمدم .خانواده پرجمعيتي بوديم .پنج برادر و سه
خواهر ،با فاصله سني كم ،آنقدر بوديم كه نياز به
همبازي نداشتيم .پدرم در كار ساختماني بود .نه فقط
پدر من كه خيلي از اهالي روستاي ما در كار ساختماني
بودند .من سه ساله بودم كه به خاطر كار پدرم از
روستاي خودمان مهاجرت كرديم .مقصدمان يكي
از شهرهاي زيباي مازندران بود .چند سالي هم در آن
شهر زندگي كرديم و بعد روانه تهران شديم.
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اين هفته :مصاحبهاي متفاوت در دفتر مجله

من ده سال داشتم كه به تهران آمديم و بعد از آن
هم در همين شهر ماندگار شديم .تحصيالتم را تا
مقطع ديپلم در همين شهر گذراندم و بعد از ديپلم
بالفاصله به خدمت مقدس سربازي رفتم.
به ادامه تحصيل عالقهاي نداشتم .يعني درس
خواندن را دوست نداشتم ،اما مطالعه ميكردم.
روزنامه و مجله ميخواندم و در زمينه تاريخ هم
مطالعه ميكردم .تاريخ برايم ّ
ابيتهاي خاصي
جذ ّ
داشت .دو سال تمام خدمت كردم .بيشتر خدمتم
درمناطق مرزي غرب كشور گذشت و فقط دوره
كوتاهي از اواخر خدمتم را درتهران گذراندم.
بعد از اتمام خدمت ،مدتي با پدرم كار كردم ،اما
احساس كردم كار پدرم شغلي نيست كه من به
عنوان شغل دائمي بتوانم آن را قبول كنم .بنابراين
از او جدا شدم و به دنبال كار مورد عالقهام ،ابتدا به
شركت توانير رفتم .دوره خيلي كوتاهي در توانير كار
كردم و بعد چون كار مورد عالقهام نبود ،به شركت
مترو رفتم .در شركت مترو به صورت پرسنل
قراردادي چند وقتي در تاسيسات مشغول بودم تا
اينكه بعد از مدتي يكي از دوستانم فرم استخدام يكي
از بانكهاي دولتي را برايم آورد .با اينكه اميد چنداني
به قبولي در آزمون استخدامي نداشتم و با اينكه از
كارم در مترو راضي بودم ،اما رفتم و امتحان دادم و
مدتي بعد در كمال ناباوري در آزمون پذيرفته شدم
و به اين ترتيب از شركت مترو بيرون آمدم و به
استخدام بانك درآمدم.
مدتي دريكي از شعب بانك كار كردم ،اما پس از
چندي از شعبه به قسمت امور رفاه در دايره وام
منتقل شدم و بقيه دوران شغليام را در همان قسمت
به خدمت پرداختم و باالخره بعد از  25سال خدمت،
با مصوبه دولت و  5سالي كه دولت ارفاق كرد ،با
 30روزحقوق و  25ماه پاداش بازنشست شدم.
اين از زندگي شغلي ام ،اما برگرديم به زندگي
خصوصيام.
بعد از اينكه از خدمت آمدم ،مادرم مثل هر مادر
ديگري آستين باال زد تا من هم ازدواج كنم .چند
مرتبه هم به خواستگاري رفتيم ،اما هر بار شايد به

خاطر ظاهرم كه خيلي زيبا و جذاب نبودم ،جواب
رد شنيدم .يعني مطمئن هستم كه مشكل فقط شكل
و شمايل من بود ،وگرنه مسأله ديگري نداشتم .نه
اهل دود و دم بودم و نه اهل خالف ،خانوادهام هم
همگي آدمهاي سالمي بودند .شغل و درآمد مناسب
هم داشتم ،اما خب ظاهرم به دل كسي نمينشست،
باالخره وقتي  33سال داشتم مادرم دخترخاله
خودش را كه هم قوم و خويش بود و هم همواليتي
برايم خواستگاري كرد و خوشبختانه جواب مثبت
گرفت.
زماني كه من و همسرم عقد كرديم ،همسرم
دانشجوي ليسانس ادبيات فارسي بود و چون در
همان شهر خودمان درس ميخواند من قبول كردم
كه او تا پايان تحصيلش آنجا باشد و من تهران باشم
تا درسش تمام شود و او هم به تهران بيايد.
دو سال اول زندگي مشترك ما ،در دوري گذشت.
همزمان با پايان تحصيالت همسرم ،اولين فرزند ما
هم به دنيا آمد .باالخره با پايان تحصيالت و تولد
فرزندم ،همسرم به تهران آمد و خانواده ما ،شكل
يك خانواده عادي را به خودش گرفت.
همسرم زن بسيار خانم و كدبانويي است .يك زن
فوق العاده بساز و قانع و صرفه جو .البته اين خصلت
صرفه جويي و قناعت خصيصه كل اهالي منطقه
ماست ،جوري كه حتي به خساست معروف شدهايم.
اما صحبت خساست نيست .ما اصولًا آدمهاي قانع
و بسازي هستيم و به آنچه داريم قناعت ميكنيم.
حرص و طمع و ولع نداريم .نه در مورد مسائل
مالي ،كه حتي در مورد مسائل شغلي و كاري هم
اينطور هستيم .مثال من خودم وقتي شاغل بودم،
جديت و
بارها و بارها به خاطر دقت در كارم و ّ
مهارتم پيشنهاد پست داشتم ،اما خودم قبول نكردم.
احساس ميكردم من فقط وظيفهام را انجام ميدهم
و به خاطر انجام وظيفه هم ،نيازي به گرفتن پست و
مقام ندارم .نه فقط در مورد پست و مقام ،كه حتي
طماع نبودم.
در مورد پاداش هم هيچ وقت حريص و ّ

