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تحصیل برنداشت بلکه با وجود مسئولیتهایش
در زندگــی در کنــار یــک ارتشــی و بهدنیــا آمــدن
فرزندانــش ،تحصیــل را تا مقطع فوق لیســانس
ادبیات ادامه داد و توانســت بــه عنوان دبیر راهی
آمــوزش و پرورش شــود .ســالهای کار و زحمت،
پیــچ و خمهای زندگــی ،حاشــیههای فرزندانش
همه و همه شــبیه به بقیه بود .او هم سرانجام در
سال 1362به دوره بازنشستگی رسید.
تولدی دوباره
امــا فاطمــه مینوکــده از همــان زمان رســیدن به
خــط بازنشســتگی ،مســیرش از بقیه ســوا بــود .او
در ایــن بــاره میگوید« :قصدم از بازنشســتگی در
خانه نشستن نبود؛ میخواستم به سراغ عالئق و
کارهایی بروم که به واســطه ســالهای کار ،زمانی
برای آنها نداشــتم .همین شــد که با پرس و جو از
همکاران و دوســتان ،راهی شــورای کتــاب کودک
شدم .سالهای  63و  64بود که فرصت پیدا کردم

که دیوار این نتوانستنها یک جایی فرو میریزد و
راهی پیدا میشود».
همراه با جهاندیدگان
بدین ترتیب در ســال  1380پیگیریهای فراوان
خانــم بازنشســتهای کــه هــر روز و هــر روز بــا در
دســت داشــتن نامهها و امضاهای همســایهها و
دوستانش به شــهرداری میآمد تا بتواند محلی
در یــک از فضاهــای شــهری را بــرای همســن
و ســالهایش پیــدا کنــد ،نتیجــه داد .ســرانجام
از ســوی مدیریــت شــهری ،فضایــی در یکــی از
بوســتانهای تهــران به آنها اختصاص داده شــد
تا این بازنشستگان پیگیر و مطالبهگر بتوانند دور
چ کس دقیقاً
هــم جمع شــوند .در ابتدای راه هیــ 
نمیدانســت قرار اســت چه کارهایی انجام شود
امــا حضــور آدمهــای عالقهمنــد که تحــت تأثیر
این تــاش بیوقفــه مینوکده قــرار گرفتــه بودند
ســبب شــد تا آرام آرام محفلی درســت شــود که

دست ،شکل میگرفت .مینوکده که در آن سالها
عضــو فعال مؤسســه مــادران امــروز بــود ،درباره
آن روزهــا میگویــد« :هر چند کــه اگر حقیقتش را
بخواهید من و دوستانم اولین گروه مادربزرگها
بودیم کــه دنبال برنامههــای دورهمی و آموزش
میرفتیــم .امــا در ایــن میانه ،تنها مانــدن آقایان
در منزل برای همه ما تبدیل به یک دغدغه شده
بود و این فقط به نوع نارضایتی آنها برنمیگشت
بلکــه خود ما خانمها ،به اثر بودن در محفلهای
اجتماعــی کامالً آگاه شــده بودیم و میدانســتیم
چه نعمتی اســت؛ برای همین دنبال راهی بودم
تا بتوانم همســران بازنشســته را هم بــا خودمان،
در ایــن برنامههــا همــراه کنیم ».همین اشــتیاق
باعث شد تا سال  ،1380فاطمه مینوکده رهسپار
شــهرداری منطقــه محل ســکونتش شــود .وقتی
مســئول شــهرداری از او ســؤال کرده کــه آیا قصد
راه انداختــن انجمنهــای خودگــردان یــا همــان

قضیه به سادگی آنچه
امروز تعریف میکنم
نبود .هرکس از راه میرسید
و حرف مرا میشنید میگفت
تو نمیتوانی؛ این کار
مسئولیت دارد .اص ً
ال سری را
که درد نمیکند برای چه باید
دستمال بست؟ و خالصه تا
دلتان بخواهد آدمها و
حرفهایشان فقط در این
راستا بودند که این کار،
نشدنی است اما گوش من
بدهکار این دست حرفها
نبود .هم روحیهای که از
کودکی به واسطه مادرم در
من شکل گرفته بود هم
درسهای روزهای فعالیتم در
شورای کتاب کودک همه و
همه به من امید و دلگرمی
میداد که دیوار این
نتوانستنها یک جایی فرو
میریزد و راهی پیدا میشود
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بعــد از عمری آمــوزش دادن در محیط تعلیم و
تربیت ،بار دیگر طعم شــاگردی را بچشــم .بدین
ترتیــب شــاگرد مرحوم تــوران میرهادی شــدم و
با وجود ســالها درس دادن در دبیرســتانها ،بار
دیگــر فرصتی بــرای آموختــن درسهــای روابط
انسانی و خصلتهای ناب ،جلوی راهم ،باز شد؛
سالهایی که تشنه مطالعه و یادگرفتن بودم».
شــاید نکتهای که در این سالها او و همراهانش را
در طی کردن این مسیر ،نیازمند چارهجویی کرد،
شوهرانی بودند که آنها هم بعد از سالها دوندگی
و تــاش ،بــه ســن بازنشســتگی رســیده بودنــد.
آدمهایی که دلشــان نمیخواســت صبح تا عصر
در خانه باشند و حوصله شان هم به برنامههایی
مثل شورای کتاب نمیرسید .بدین ترتیب نوعی
نارضایتــی از رفــت و آمــد بــرای شــوهرانی از این

خانمهای بازنشسته با همسرانشان در آن حضور
پیــدا کنند و بدین ترتیــب در کنار یکدیگر تورهای
تهرانگردی تا برگزاری جلســات طب ســالمندی
بــا حضــور متخصــص و حتــی محفل ادبیــات و
حافظ خوانی را تجربه کنند .او توانســت رضایت
همسرش را برای حضور در این جلسات بدست
آورد و آن دو بــرای رفتــن همیشــه با هــم همراه
بودنــد تا ســرانجام در ســال  1388دفتــر زندگی
همســرش به پایان رســید .او میگویــد« :همه ما
پدر و مادرها مشــکالت زیــادی داریم .فرقی هم
نمیکند  40ســالمان باشــد یا  70ســال؛ همیشــه
مشــکالت و دردهــا و رنجهایی هســت .همیشــه
مســأله و چالشــی وجود دارد .مهــم از پا نیفتادن
اســت .مهم آن اســت که یادمان نرود ما تا روزی
کــه هســتیم نبایــد خودمــان را فرامــوش کنیــم.

انجــیاو را دارد ،او بــه ســادگی پاســخ داده کــه
میخواهد یک جایی باشد تا بازنشستهها بتوانند
بــا همسرانشــان در برنامههای دورهمی شــرکت
کنند و نه انجمنی در کار است نه دفتری .مینوکده
درباره آن روزها میگوید« :قضیه به سادگی آنچه
امروز تعریف میکنم نبود .هرکس از راه میرسید
و حرف مرا میشــنید میگفت تو نمیتوانی؛ این
کار مســئولیت دارد .اصالً سری را که درد نمیکند
برای چه باید دســتمال بست؟ و خالصه تا دلتان
بخواهد آدمها و حرفهایشــان فقط در این راستا
بودنــد که ایــن کار ،نشــدنی اســت اما گــوش من
بدهکار این دست حرفها نبود .هم روحیهای که
از کودکی به واسطه مادرم در من شکل گرفته بود
هم درسهای روزهای فعالیتم در شــورای کتاب
کــودک همه و همه به من امید و دلگرمی میداد
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ســالها زندگی ماشــینی و دویدنهای اقتصادی
گاهــی آنچنــان خســتگی به همــراه مــیآورد که
خیــال میکنیم بازنشســتگی فصل اســتراحت و
گوشهای نشستن است .اما اصالً این طور نیست.
فرقــی هم نمیکند خانم باشــی یا آقا؛ فرقی هم
نمیکنــد کارمند بــودهای یا خانــه دار؛ یک روزی
بایــد بــه فکر خودتان باشــید به فکــر اینکه از تب
و تــاب زندگــی کردن نبایــد افتاد .حــاال کانون 17
ســاله جهاندیگان شاد هم برای من همان حکم
را دارد .اینکه اگر بچهها خارج از کشــور باشند ،اگر
فامیلها در روزگار پرمســأله امروز هر کدام درگیر
زندگی خودشان باشند ،جایی هست با دوستانی
شبیه به خواهر و برادر شبیه به یک پشتوانه قوی
کــه قابل تکیه کردن اســت و آدمهایی به آن آمد
و شــد میکنند که رنگ دلشــان نــه تنها به فصل
خزان نرســیده بلکه حرفها و جمعشــان بهاری
شادمانه است».
نمایی از یک رؤیا
حــاال ایــن کانــون بــرای خــودش اســم و رســمی
دارد .مســئوالن شــهرداری اعضــای کانــون را
م و برنامههــای فرهنگــی و
میشناســند .در مراســ 
اجتماعــی شــهر حتمــاً صندلیهایــی بــرای گــروه
پیشکســوتان اختصــاص پیــدا کــرده اســت .محفل
آدمهایــی کــه نه تنهــا تجربه زندگــی آنهــا را تبدیل
بــه بــا تجربهترینهــا کــرده اســت بلکــه تــاش
شــوق انگیزشــان بــرای طــی طریــق مثــل فصلی از
درسهایــی اســت کــه خیلــی از مــا آدمها باید ســر
کالســش بنشــینیم و یــاد بگیریــم کــه بازنشســتگی
میتواند بخشی از جذابترین روزهای زندگی باشد.
محفل سهشــنبهها اکنون در بوستانی دیگر دایر
است .سهشنبههایی که جناب سرهنگ در آن از
حضرت حافظ غزل میخواند و وقتی سخن به
یوســف گمگشــته باز آید به کنعان ،میرسد ،آن
وقت صدای هماهنگ زنــان و مردانی به گوش
میرســد که با گوشههای دلشــان با شعر همراه
میشــوند و میگوینــد :غــم مخــور .حــاال اهالی
کانــون میدانند که یکی از نابترین محفلهای
ادبــی را دارنــد کــه در آن ،آقای مهــدوی یکی از
اعضــای کانــون قصــه عشــق را با هفت غــزل از
هفــت شــاعر دنبــال میکنــد و همــه غزلهــا را
هــم از حفــظ میخواند تا گواهی باشــد بر اینکه
نــه تنهــا نســیان در راه نیســت بلکــه راه بــرای
همراهی بسیار است .او در محفل کانون از عشق
میگفــت و ســخن از اینکــه کار جهان بیعشــق
بــه ثمــر نمینشــیند و مهــم نیســت کــه شــاعر
گفته است«:مشــکل از سبک عراقی و خراسانی
نیســت ،همه بــا قافیه عشــق مصیبــت دارند»
بلکــه تنهــا باید یادمان باشــد که بیهیــچ قید و
شرطی باید سراغ عشق رفت چرا که «عاشق شو
ار نه روزی کار جهان سر آید».
کانــون روزهــای شــیرین و تلــخ زیادی را پشــت ســر
گذاشــته اســت .روزهایــی کــه صندلی خالــی یکی از
اعضــا خبــر از پرکشــیدنش میدهــد و روزهایــی که
هوای زندگی ،دو نفر را در همان محفل دوســتانه در
روزگار بازنشســتگی به هم میرساند .حاال دل خانم
مینوکده قرص شده و خیالش راحت است که کانون
راهــش را پیدا کرده اســت .اعضا خودشــان میآیند
و برنامهشــان چهار مجــری دارد .حاال همه حرفش
این است که به دیگران بگوید برخالف آنچه عدهای
میپنداشتند ،مسئولیتها سخت نبود و برای کسی
که میخواهد به مقصود برســد ،فقط پیگیری مهم
اســت .مینوکده میگوید« :جمله ادیبی حاکی از آن
بــود کــه هیچ کدام از مــا اتفاقی به دنیــا نیامدهایم و
مشــابه و بدل هــم نداریم بلکه اصل اصل هســتیم
و برای رســالتی انتخاب شــدهایم .به بار نشستن کار
کانــون برایــم مصــداق همین حــرف بــود .مصداق
اینکــه در این مســیر ،اگر بــه اندازه لحظهای خســته
میشدم و یا باورم را از دست میدادم هرگز به آنچه
برای آن انتخاب شده بودم ،نمیرسیدم».

