
ایرانشهر

w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r
 پنجشــنبه  28 تیر 1397 |  سال ششــم |  شماره 1453

قصه مهشید، زن پرکار شهر   
شهروند| »دوباره ســردردهايم شروع شــده، خدا به دادم 
برسد چطور مي خواهم تا بعدازظهر دوام بياورم.« دنبال ساكش 
مي گردد »به نظرم كم خوني شــديد دارم. پارسال رفتم دكتر 
قرص داد و گفت دوباره بيا اما نرفتــم.« روي يكي از صندلي ها 
مي نشيند تا وسايلش را در ساكش بگذارد. قدبلند و باريك اندام 
اســت با صورتي ريزنقش. روســري ســبزرنگش را تا نزديك 
ابروهايش پايين كشيده. اخم عميق ميان دو ابرويش تنها نشان 
گذر عمرش است. عمري كه تنها 43 بهار را پشت  سر گذاشته 
است اما سختي هاي زيادي را تجربه كرده است. تنها شيريني 
زندگي اش به دنيا آمدن دختر و پسرش بوده؛ دختري كه حاال 
عروس خانه اي شده و مادر خيالش از او راحت است اما پسرش 
كه نوجوان است، بيشتر وقت خود را در خانواده پدري مي گذراند 
و از حال مادر بي خبر اســت. »8سالي مي شود، طالق گرفته ام. 
جانم را نجات دادم. از جهنمي  كه برايم ساخته بود، نجات پيدا 
كردم.« »مهشيد« با پسرخاله اش كه مكانيك ماهري بود، ازدواج 
مي كند. »مهشيد« تازه پنجم ابتدايي را تمام كرده بود كه لباس 
بخت به تن كرد؛ خانه اي كه مردش از »مهشيد« خيلي بزرگتر 
بود. »مادرم مي گفت مرد بايد بزرگتر باشد.« اوايل زندگي به كام 
نوعروس بوده اما رفته رفته تلخي جايش را به شيريني ها مي دهد 
و با گذر زمان خانه براي »مهشيد« به جهنمي واقعي بدل مي شود 
اما زود مادر شــده بود و بايد فرزندش را در اولويت قرار مي داد. 
نمي خواســت دختر دردانه اش زير دست نامادري يا مادربزرگ 
قد بكشد پس تصميم گرفت بماند و طاقت بياورد. »وقتي پسرم 
را باردار شدم، دنيا روي سرم خراب شد ولی كاري نمي توانستم 
كنم و با دلشوره 9 ماه را پشت  سر گذاشتم و براي دومين بار طعم 
مادر بودن را چشــيدم.« اما تغيير در زندگي »مهشيد« پيش 
نمي آيد و ســختي ها همچنان در زندگيشان پابرجا مي مانند. 
»همسرم حتي خرجي بچه ها را هم نمي داد براي همين دور از 
چشمش كارهاي خانه همسايه ها را انجام مي دادم تا بچه هايم را 
سير كنم.« سال هاي اول مشكالتش را از چشم خانواده دور نگه 
مي داشت اما كار به جايي مي رسد كه مخفيكاري ديگر جواب 
نمي دهد و خانواده از عذابي كه »مهشــيد« مي كشيده، باخبر 
مي شود. »يك شب دوباره مســت كرده بود، من را گرفت به باد 
كتك و از خانه بيرون انداخت. ديروقت بود ساعت 4 صبح جايي 
نمي توانستم بروم به  ناچار به سمت خانه پدرم رفتم و از آن روز به 
بعد آنها متوجه شرايط زندگي ام شدند.« هر بار صحبت از طالق 
مي شود »مهشــيد« بچه ها را در نظر مي گيرد و ادامه مي دهد 
كه »يك شــب كه دوباره رفته بود قمار و باخته بود، آمد خانه و 
شــروع كرد به دادوبيداد. تنها كاري كه مي كردم سكوت بود تا 
بيشتر عصباني اش نكنم اما آن شب با همه شب ها فرق داشت 
بعد از كلي كتك زدن با سرعت رفت از حياط نفت آورد و ريخت 
روي من و بچه ها. مي خواســت آتيشمان بزند. نمي دانم چطور 
اما خودم را وسط خيابان ديدم با بچه ها. از همان موقع ديگر به 
خانه برنگشتم و مدتي خانه برادرم ماندم و تقاضاي طالق كردم.« 
همه دلخوشــي اش بچه ها بود و وقتي ديد جانشــان در خطر 
است، ديگر نتوانست به خانه برگردد. دادگاه با توجه به شرايط 
طالق »مهشيد« را گرفت و او را براي هميشه از جهنم »بهرام« 
همســرش نجات داد؛ حاال او مانده بــود و دو بچه. بايد خانه اي 
اجاره مي كرد و مي رفت سر كار. »خانواده ام تمكن مالي نداشتند 
تا مخارجم را تامين كنند. پول پيشــم را از برادرم قرض كردم و 
در حومه گلشــهر كرج خانه اي اجاره كردم و به كمك يكي از 
آشناهايمان براي كارهاي خدماتي استخدام شدم.« اين زندگي 
سخت لحظات شيرين »مهشيد« و بچه هايش بود. 6 سالي در 
تاالر كار مي كند تنها با حقوق دريافتي بدون بيمه و ساير مزايا اما 
براي همين هم شاكر بود تا اينكه به دليل كسادبودن بازار صاحب 
تاالر شروع مي كند به تعديل نيرو و »مهشيد« كارش را از دست 
مي دهد. »سواد كه نداشتم و كاري هم جز آشپزي و كارهاي خانه 
بلد نبودم. برادرم اجازه نمي داد خانه ديگران كار كنم چند جا هم 
براي كار رفتم يا برادرم قبول نكرد يا از نظر مالي حقوقش كفاف 
مخارج حداقلي ام زندگي من و بچه هايم را نمي داد.« »مهشيد« 
روزي كه خسته و نااميد ســوار مترو مي شود تا به خانه برگردد، 
خوابش مي برد و با سروصداي دستفروش هاي مترو بيدار مي شود 
و گله مي كند اما همين بگومگو فكري بــه ذهنش مي آورد؛ در 
مترو دستفروشي كند. »دوسالي مي شود دستفروشي مي كنم 
و خدا را شكر محتاج كســي نيستم. جهيزيه دخترم را با همين 
دستفروشــي تهيه كردم و فرستادم خانه بخت؛ اما سختي هاي 
خودش را هم دارد ولي همين كه محتاج كسي نيستي و دستت 
را روي زانوي خودت مي گذاري و بلند مي شوي جاي شكر دارد.«  
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لیالمهداد| از كودكي اوقات فراغتــش را با بازي هاي محلي 
پرمي كرد و بعدها دوي سرعت را به عنوان ورزش موردعالقه اش 
انتخاب مي كند. اســماعیل خیلي زود پدرش را از دســت داد و 
مجبور شد قید درس  و مشــق را بزند، اما عالقه به كتاب خواندن 
را رها نکرد؛ او در نهایت در رشته روابط  عمومي تحصیل مي كند 
و حاال براي ســازمان هاي دولتي كارهاي پژوهشــي و تحقیقي 
انجام مي دهــد، اگرچه هنوز دغدغه كارهاي فرهنگــي را دارد و 
آن را بــا ورزش درهم آمیخته و براي نه گفتن به اعتیاد، كمك به 
كودكان ســرطاني، ترویج كتابخواني  مسافت هایي را ركاب زده 
است. حاال همه »اسماعیل مسیح گل« را به عنوان سفیر اهداي 
عضو مي شناسند كه پیاده از برازجان راه افتاده و در مسیر تهران 
است. البته براي ترویج كتابخواني توانسته دولت آبادي را از نزدیك 
ببیند و با مهرجویي گپي بزند و حاال بــه این فكر مي كند روزي 
 وزیر بهداشت را از نزدیك ببیند. اینها پاســخ های او به سواالت 

»شهروند« است.   
كارهايفرهنگيواجتماعيتانرابااتمامفعالیتهاي

ورزشيتانشروعكردید؟
مصدومیتي كه ســال 84 برایم پیش آمد باعث شد ورزش را 
كنار بگذارم، اما دغدغه هاي فرهنگي همیشه همراهم بوده است. 
هفت سال بیشتر نداشتم كه پدرم بر اثر سرطان از دنیا رفت و حاال 
35ســاله ام. در آن زمان به دلیل شرایط مالي، مادرم به ناچار از ما 
خواست تا مدرسه را كنار بگذاریم و كار كنیم، البته این شرایط هم 
نتوانست تاثیر بدي روي عالقه ام به كتاب و درس خواندن بگذارد 
و همیشه در گوشه ذهنم ادامه تحصیل و فعالیت هاي فرهنگي 
وجود داشــت و براي همین بعدها تمام تالشم را كردم و درسم را 
ادامه دادم و حاال كارشناسي ام را در رشته روابط  عمومي گرفته ام. 
در طول زندگي ام همیشــه با دوســتداران كتاب و اهالي شعر و 
شاعري دمخور و همنشین بودم و از آنها كتاب براي خواندن امانت 
مي گرفتم، اما فعالیت هاي فرهنگي اي كه دیگران را تحت تاثیر قرار 

بدهد، چندسالي است كه شروع كرده ام.
چهانگیزهايسببشدفعالیتهايفرهنگيراشروع

كنید؟
فعالیت هاي فرهنگي كه بخشي از دغدغه هاي اجتماعي هر 
جامعه اي هستند، همیشه دارای اهمیت و اولویت بوده اند و افراد 
زیادي به آن پرداخته اند. در حقیقت هر شــعر، كتاب، مقاله و ... 
به نوبه خود تاثیرشــان را مي گذارند و جامعه را آگاه مي سازند، اما 
واقعیت امر این اســت كه در فضاي حاكم بر زندگي شهروندان 
جهاني باید حركت هاي اجتماعي اي هم در كنار شعرها، كتاب ها، 
مقاله ها و ... داشت، اگرچه حركت هایي از این دست در همه  جاي 
دنیا مرسوم است و هر كشــوري نمونه اي از این كارها را در تاریخ 

خود داشته و دارد.    
چرااهدايعضورابهعنــواندغدغهايبرايحركت

نمادیناجتماعيوفرهنگيتانانتخابكردید؟
ساالنه بیش از 10هزار مرگ مغزي داریم و متاسفانه با این آمار 
هستند افرادي كه اطالع چنداني از مرگ مغزي و تفاوت آن با كما 
ندارند؛ از نظر علمي و تجربي مرگ مغزي به معناي مرگ قطعي 
است و نمي توان مثل كما برگشتي براي آن متصور بود و اگر چنین 
احتمالي  هم وجود داشته باشــد یك  در میلیون است. در مرگ 
مغزي عمال اكسیژن به مغز نمي رسد و سلول ها تحلیل مي روند. 
درواقع این بار اهداي عضو را به عنوان ســوژه انتخاب كردم، چون 
یكي از دغدغه هایم بود و نبود فرهنگ سازي و پایین بودن آگاهي و 
اطالعات مردم عامه در این زمینه باعث شد در نهایت تصمیم بگیرم 
حركت نمادیني داشته باشــم تا بتوانم به نوبه خود در این مورد 
اطالع رساني و فرهنگ سازي كنم، البته از طرف احزاب مختلف 
از من دعوت مي شود تا در قبال حمایت هایي كه دارند براي آنها 
تبلیغاتي داشته باشم كه هیچ گاه چنین حمایت هایي را نپذیرفته ام 
و همه تمركزم را روي فعالیت هاي فرهنگي، اجتماعي و ورزشي 

گذاشته ام تا وظیفه انساني  و شهروندي ام را انجام بدهم.  
پیشازســفیراهدايعضوبودنچهفعالیتهایي

داشتهاید؟
 سال هاست داســتان مي نویســم و یكي از كارهایي است كه 
همیشه در میان برنامه هایم بوده، ولي متاسفانه هنوز نتوانسته ام 
مجموعه داستان هایم را به چاپ برسانم. از آنجایي كه پدرم را بر اثر 
بیماري سرطان از دست دادم همیشه دوست داشتم براي كودكان 
سرطاني كاري انجام بدهم تا اینكه موفق شدم در حمایت از این 
كودكان از برازجان تا بیمارستان امیر شیراز ركاب بزنم. یكي دیگر 
از موارد »نه به اعتیاد« بود كه براي آن هم مســافتي را ركاب زدم 
و در راســتاي مطالعه كتاب هم از برازجان تا مشهد را ركاب زدم 

كه خوشبختانه از آن استقبال هم شد و حاال براي اهداي عضو از 
برازجان تا تهران پیاده روي مي كنم. 

ایــنبرنامههــاوحركتهاينمادیــنبازتابيهم
داشتهاند؟

در مســیر ركاب زدن از برازجان تا بیمارســتان امیر شیراز در 
حمایت از كودكان ســرطاني بروشــورهایي را بین افراد توزیع 
مي كردم كه شماره  حساب هایي در آنها درج شده بود و سبب شد 
كمك هایي براي این كودكان جمع آوري شود -بیمارستان امیر 
درواقع نمایندگي موسســه محك در شیراز است- انگیزه ركاب 
زدن براي كتابخواني هم از آمارهاي پایین سرانه مطالعه شروع شد؛ 
آمارهایي كه واقعا قلبم را به درد آورد و به واسطه آشنایي و ارتباطي 
كه با دوستان نویسنده داشتم، تصمیم گرفتم در حركت نمادیني 
با شعارهایي در حمایت و تشویق به مطالعه تا مشهد ركاب بزنم. 
واقعیت این است هرجایي كه احساس كنم كاري مي توانم انجام 
دهم بي شك دریغ نمي كنم و سعي مي كنم به وظیفه اجتماعي ام 

عمل كنم، البته در حد توان.  
دراینمسیرهاوحركتهاينمادینچگونهافرادرا

ترغیببههدفموردنظرتانميكنید؟
در مسیرهایي كه ركاب مي زنم یا پیاده مي روم به افراد در مورد 
هدف و شعاري كه براي آن هدف انتخاب كرده ام توضیح مي دهم، 
گاهي با آنها در مورد سوژه ها بحث مي كنم و نظرشان را مي شنوم و 
دالیلم را برایشان توضیح مي دهم. گفتماني اجتماعي كه همیشه 
تاثیر مثبت خودش را داشــته اســت. به عنوان نمونه در همین 
پیاده روي كه در راستاي اهداي عضو شروع كرده ام بنر كوچكي با 
شعار- اهداي عضو اهداي زندگي- را با خود حمل مي كنم. عالوه  بر 
كوله پشتي اي با همین شعار، در مسیر به افراد توضیحاتي در مورد 
مرگ مغزي مي دهم و تاكنون افراد زیادي در مورد نحوه گرفتن 
كارت اهداي عضو ســوال كرده اند و در پاسخ گفته ام كافي است 
شماره كدملي شان را به شــماره 3432 ارسال كنند و به همین 

راحتي كارت عضویت بگیرند. بعضي ها هم گله دارند عضو شده اند 
و هنوز كارت عضویتشان صادر نشده است. از زماني كه از برازجان 
راه افتاده ام تاكنون در مسیر رانندگان خودرو هاي سنگین و حتي 

خانواده ها در مورد اهداي عضو از من سوال مي كنند.   

ازسختيهايسفیراهدايعضوبودنبگویید.
هر كاري سختي هاي خاص خودش را دارد و به اعتقاد من همین 
سختي هاست كه نتیجه را شیرین و دلنشین مي كند. در مساجد 
روستاها استراحت مي كنم یا در چادرهاي هالل احمر . پیاده روي 
و باري كه حمل مي كنم مشكالتي براي پا و كمرم به وجود آورده 
است اما وقتي به نتیجه فكر مي كنم و به اینكه این پیاده روي اگر 
باعث شــود افرادي كارت عضویت بگیرند سختي ها هم شیرین 

مي شود.   
درمدتيكهبراياهدايعضوتبلیغميكنیدوسعيدر
اطالعرسانيدراینزمینهدارید،خانوادهايبراياهداي

عضوداوطلبشدهاست؟
من از 13تیرماه ســفرم را از برازجان شروع كردم و تاكنون كه 
سفرم به پایان نرسیده به موردي اینچنینی برنخورده ام اما بودند 
افرادي كه مي گفتند در نوبت عضوگیري براي نزدیكانشان هستند 

و سوالشان از من این بود كه اگر مورد مرگ مغزي را سراغ دارم به 
آنها معرفي كنم و همین سوال این واقعیت را بیش از گذشته نمایان 
مي  كند كه نیاز به عضوگیري از هیچ یــك از ما و نزدیكانمان دور 
نیست و هر اتفاق ساده اي مي تواند منجر به عضوگیري شود و در 
نهایت اهمیت داشتن كارت اهداي عضو را به رخ مي كشد. واقعیت 
این است كه در این مسیر تمام تالشم ایجاد انگیزه به عضو شدن در 

انجمن اهداي عضو است.  
برخوردافراديكهباتبلیغاتوهدفشــماآشــنا

ميشوندتاكنونچگونهبودهاست؟
برخوردهاي متنوعي را شاهد بوده ام. از افرادي كه سرذوق آمده 
و با اطالع از این مســأله خواهان عضویت در انجمن اهداي عضو 
ایرانیان شده اند تا كساني كه با شنیدن از اهداي عضو گویي اجل 
باالي سرشــان است دستپاچه شده اند و نشــان داده اند از مرگ 
ترس دارند. این افراد حتي از من مي پرسند چرا این كار را مي كنم 
و بر این باورند كه كارهایي از این دست تلقین به مرگ است! و در 
جواب این آدم ها مي گویم كه سال هاست كارت اهداي عضو دارم 
و این حركت نمادین به معناي دوست نداشتن زندگي نیست بلكه 
كاري انساني است و توصیه ام به آنها این است كه در این زمینه اقدام 
كنند و بیشتر اوقات این شعر شاملو را برایشان مي خوانم؛ هرگز از 
مرگ نهراسیدم/ اگرچه دستانش از ابتذال شكننده تر بود . خود 
من عاشق زندگي ام و از تمام لحظات زندگي لذت مي برم و در این 

مسیر تنها بعد اخالقي و انساني كار را در نظر مي گیرم. 
چطورباانجمناهدايعضوایرانیانآشناشدید؟ 

هشت ســالي مي شــود كه كارت اهداي عضو دارم. دغدغه ام 
را با انجمن اهداي عضو درمیان گذاشــتم و آنها گفتند كه در این 
مورد نمي توانند قراردادي و .... در این زمینه با من داشــته باشند. 
اگرچه عنوان كردم كه چیزي در این راستا نمي خواهم و آنها هم 
استقبال كردند و من ســفرم را با هدف ترویج اهداي عضو شروع 
كردم. در سایر كشورها البته در این موارد قراردادي منعقد مي شود 
و پرداختي هایي هم انجام مي شود اما كار من دلي است و داوطلبانه 

به عنوان سفیر این سفر را شروع كرده ام. 
ميتوانگفتهرســالشــمافعالیتيفرهنگيرا

هدفگذاريميكنید؟ 
بله فعال مانند نذري است كه هرسال انجام مي دهم. خدا را شكر 
امسال هم موفق شدم آن را انجام بدهم تا ببینم سال آینده شرایط 
چگونه است. دغدغه هاي اجتماعي همیشــه وجود دارند و باید 

فكري براي آنها كرد.
آیابرايهرســفريبرنامهریزيزمانــيدارید؟و

خانوادهتانباایندوريمشكليندارند؟ 
بله بــراي هركدام از ســفرها مدت زمانــي را تعيين مي كنم، 
البته گاهي به دليل بعضي شــرايط مثل گرما و ... چندروزي اين 
زمان بندي تغيير مي كند. به عنوان نمونه در اين سفر قرار بود زودتر 
به شيراز برسم اما مسير بد و گرما سفرم را به تاخير انداخت و ديرتر 
به شيراز رسيدم. البته تا 10روز ديگر اصفهان را هم تمام مي كنم- 
از شيراز تا اصفهان 400كيلومتر مسافت است كه سه ،چهار روزه 
طي مي شود- و بعد قم و در نهايت به تهران خواهم رسيد. نگراني 
خانواده هم كم وبيش وجود دارد. نگران ســالمتي ام هستند؛ در 
مسيري كه طي مي كنم 8،7 تونل وجود دارد كه ناچارم با چراغ 
معدن از آنها به شــكل پياده عبور كنم و اين در حالي اســت كه 
تونل هايی كه طول بعضي از آنها به حدود يك كيلومتر مي رسد، 

از نظر هوا فوق العاده آلوده اند.  
برنامه فرهنگی بعدي تان چیست؟ 

برنامه بعدي ام را براي اهداي خون هدفگــذاري كرده ام و اگر 
امكانش باشد به همراه همسرم آن سفر را شروع خواهيم كرد. البته 
به چگونگي سفر و مسير آن نينديشيده ام، اين كه پياده مسير را 
طي كنيم يا با دوچرخه و خودرو. شــايد هم به حســب شرايط 
دغدغه اي ديگر  ســال آينده مطرح باشــد و آن را در اولويت قرار 

بدهيم.
شغل  اصلي تان چیست؟

 شغلم آزاد اســت. درواقع براي ســازمان هاي دولتي كارهاي 
پژوهشــي انجام مي دهم. كارهاي تحقيقي اي براي استانداري و 

ارشاد.
فعالیت هاي فرهنگي تان اختاللي در شــغلتان ایجاد 

نمي کند؟ 
نه. با برنامه ريزي بــه همه كارهايم مي رســم. به عنوان مثال 
درحال نوشتن زندگينامه مهندس زيارتي ام كه يكي از مخترعان 
است و 40سال مي شود در آمريكا زندگي مي كند. اين زندگينامه 

ان شاءاهلل  تا پايان سال تمام مي شود.     

گفت وگو با مردی که برای تشویق مردم به گرفتن کارت اهدای 
عضو، از برازجان تا تهران را پیاده طی می کند

من، »اسماعیل«، سفیر زندگي ام  
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