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قصه فاطمه مینوکده؛ زنی که با بازنشستگی دوباره ایستاد

مهم نیست چند سالته
باید شاد باشی

شبیه به مادر
صورتش شــبیه به همه مامــان بزرگهای ایرانی
اســت؛ صدایش بــا قــدرت و صالبت اســت .گذر
عمــر را میشــود از آرام راه رفتنش دید .تا همین
چند وقت پیش ،هر سهشــنبه صبح سوار ماشین
میشد تا به قول خودش آژانس دوستانش باشد
که بروند کانون؛ اما حاال چند هفته است که پشت
فرمــان نمینشــیند؛ با ایــن حال خیالــش راحت
است که فقط برف و بارانهای فصلی مانع آمدن
اعضا میشود و همه شوق آمدن دارند .دورهمی
زنان و مردان کانون همیشه به راه است.
فاطمــه مینوکــده متولــد  27تیرمــاه ســال 1318
شمســی در تهران اســت .او فرزنــد اول خانواده و
خواهــر بزرگ چهار برادر اســت .مینوکــده درباره
فضایی که در آن رشد کرده است ،میگوید«مادرم
زنی بســیار قوی و دارای شــخصیت فرهنگی بود.
در زمانــهای که خیلــی از خانمها بیســواد بودند
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صــدا از پشــت در هــم بــه
شهرزاد باباعلیپور
خوبــی به گــوش میرســید.
صدای زنانهای که با لهجه محلی ،ماجرایی را تعریف میکرد
و صــدای خندههایی که همراه با مجــری ،میخندیدند .در که
باز شد ،همه چیز کمی شبیه به فیلمها بود .همان فیلمهایی
که برخالف ذات دنیا ،که عجیب ،همه چیز آن علیه خواستهها
و آرزوهای انســان است .این دسته از فیلمها میخواهند به تو
نشان دهند که رسیدن به آرزوها و خواستهها رؤیا نیست؛ پشت
در ســالن اجتماعات یکی از بوســتانهای تهران هم آدمهایی
درســت شــبیه کاراکترهای رؤیایی همین دسته فیلمها بودند.
یکــی مجــری برنامه بــود و دیگــری به مناســبت پاییــز ،آوازی
از خــزان میخوانــد .مــرد میانســالی غــزل حافظ را بــا ارادتی
عجیب و دوســت داشــتنی میخواند و یکی هــم در میانه این
برنامــه ،از ترسهایــی گفت کــه موقع بیماری ،گریبــان آدم را

میگیرد و به جای دکتر رفتن و پذیرفتن پیشنهاد پزشک برای
جراحی ،حرفهای کســانی را گوش میدهیم که حتی یک بار
هــم ،تن بــه تیغ نســپردهاند .همه آدمهای ســالن اجتماعات
یک وجه مشــترک داشــتند و آن هم بازنشســتگی بــود .جمع
بازنشستههای کانون جهاندیدگان شاد ،دست کمی از ماجرای
فیلمهای خارجی که قدرت جادویی بشــر را به رخ میکشــند،
نداشــت .ســوپرمردها و زنهایــی هســتند کــه حــاال  17ســال
اســت نگذاشــتهاند طعم تنهایی ،بیحوصلگی ،فرســودگی و
بطالت وارد زندگیشان شود .آنها هر سهشنبه تجربهای ناب از
در کنار هم بودن ،دارند؛ آن هم فقط به واسطه بانویی که دلش
نمیخواست انرژی و توانش را بعد از ایام بازنشستگی نادیده
بگیرد .ایران بانو این بار پای تجربههای فاطمه مینوکده ،بانوی
 80ساله تهرانی نشسته تا روایتگر قصههای زنی باشد که برنده
بودن را در مسیر زندگی ،انتخاب کرده است.
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مادرم تا دوره دبیرســتان را پشت سر گذاشته بود
امــا همزمانــی ایــن ایام بــا فتنه بیحجابــی دوره
رضاشاه ،او را از ادامه تحصیل بازداشته بود .شاید
همین مشقت هم سبب شده بود تا او به تحصیل
فرزندانــش بویــژه دختــرش ،اهمیــت زیــادی
میداد .او که اهل مطالعه بود شــاید بیشترین اثر
را روی من داشت تا به عنوان یک زن ،هیچ وقت
از حقم به آسانی نگذرم و تسلیم موانع نشوم».
مینوکده ادامه میدهد«:زندگی بازیهای زیادی
داشــته است تا امروز در سن  80سالگی ،مطمئن
باشــم چقــدر شــبیه مــادرم هســتم و شــاید بــاور
نکنید زندگی در ســایه ،زنی با صالبت ،تا چه حد
میتواند منجر به ساخته شدن آدمهایی شود که
همیشــه به دنبال راهی باشند که نتیجه به همراه
دارد ».او در حالی ازدواج کرد که نه تنها دســت از

