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گپ و گفتی صمیمی با وزیر آموزش و پرورش و همسرش
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خبرنگار

تــا حــاال شــده میهمانی بیایــد کــه از حضورش جــا بخورید؟ حــاال تصــور کنید یکی یــا بقیه اهالــی خانه
میدانستهاند و شما بیخبر بودهاید! چه حسی به شما دست میدهد؟ این همان شرایطی است که فریبا
حیدرنوری ،همسر وزیر آموزش و پرورش در مواجهه با خبرنگار «ایران» تجربه کرد .قرار ابتدایی مصاحبه
خانوادگی با محمد بطحایی  48ساعت به تعویق افتاد و آقای وزیر فراموش کرده بود به همسرش بگوید
که خبرنگار و عکاس عصر شنبه 11اسفند ماه میآیند .پیش از اینکه بدانم جریان چیست ،چهره ناراحت
خانــم برایم عجیب بود تــا اینکه باالخره در حیــن مصاحبه ،راز موضوع فاش شــد .در خالل مصاحبه،
اتفاق جالبی هم افتاد .همان چیزی که اگر پای صحبتهای یک زوج عادی جامعه بنشــینی و قرار باشــد
سفره دلشــان را باز کنند ،احتماالً با جمالتی گالیهآمیز از سوی زن خانه مبنی بر بیتوجهیهای همسرش
مواجه میشوی .آقای بطحایی زحمت کشیدند و برایمان چای آوردند؛ در لیوانهایی که معموالً اعضای
خانــواده در جمع خودمانیتر اســتفاده میکنند .موضوعی که چندان به مذاق همســرش خوش نیامد و
گفت« :حداقل از کابینت فنجانها را برمی داشــتی و در فنجان چای مــیآوردی 80 ».دقیقه مصاحبه با
وزیر و همســرش در فضایی خوب و دلنشین انجام شد .نه تنها شاهد محیطی خشک و اتوکشیده نبودیم،
بلکــه همان جــو خانوادگی برقرار بود .تصورتــان از زندگی وزیر آموزش و پرورش چیســت و تا چه حد به
توگویی که پیش روی شماست ،میتواند کمک کند تا به پاسخ برسید.
واقعیت نزدیک است؟ گف 
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ëëهمسروزیرآموزشوپرورشاینروزهاچهکارمیکند؟
خانه دارم .فعالیت یک زن خانه دار هم مشخص
اســت .درگیر بچهها و مشــکالت خانه هستم .معموالً
هر چه بچهها بزرگتر میشــوند گرفتاری ما هم بیشــتر
میشــود .یــک دختــر دارم که متأهل اســت و یک بچه
 4ســاله دارد .دختــرم چنــدی پیش تصمیم بــه ادامه
تحصیل گرفت و اآلن دانشجوی فوق لیسانس فلسفه
اســت .بنابرایــن هماکنــون مســئولیت نــوهام بــا مــن
است.پســرم هم در ســطح دو حوزه تحصیل میکند و
هماکنون هم در شرف ازدواج است .در کنار رسیدگی به

کارهای بچهها وقتم را به گونهای تنظیم میکنم که هر
روز کتاب و روزنامه بخوانم.
ëëچطورباآقایبطحاییآشناشدید؟
پدر آقای بطحایی با پدر خودم از قدیم آشنا بودند.
در آن ســال هــا ما رفــت و آمد خانوادگی داشــتیم .من
تقریبــاً  19ســاله بــودم و آقــای بطحایــی هم  23ســال
داشــت .البتــه ایــن را بگویــم کــه ما اصــاً همدیگــر را
ندیــده بودیــم .اما چــون از قبل خانوادههــا همدیگر را
میشــناختند و پــدر و مــادرم هم تأییــد میکردند من
قبول کردم.

ëëچهویژگیمثبتیداشتندکهخانوادهتأکیدکردندتاشما
بااوازدواجکنید؟
چــون خانــواده مــن بــا خانــواده همســرم بســیار
صمیمی بودند و پدر و مادرم هم از این خانواده بسیار
تعریــف میکردنــد به ایــن نتیجه رســیدیم کــه حتماً
پسرشان فرزند خوبیهستند.
ëëدر طول این ســیو چند سالیکهشما با آقای بطحایی
زندگی کردید اگر بخواهید همسرتان را نقد کنید روی چه
ویژگیهایاودستمیگذارید؟
بعضــی وقتهــا از موضوعــی ناراحــت میشــود
ســکوت میکند .توقع دارم اگر سر هر موضوعی دلخور
میشــود بــا هم حــرف بزنیم تــا موضوع حل شــود اما
فقط سکوت میبینم .شاید دو یا سه هفته از موضوعی
دلخور باشد با این حال چیزی نمیگویند.
ëëاین ســکوتهای طوالنی تبدیل به بحــران در زندگی
زناشوییشمانشدهاست؟
اصالً .اتفاقاً فکر میکنم برخی وقت ها خوب است.
هیچ بحثی بین ما پیش نمیآید و بعد از مدتی صلح
میکنیم.
ëëشماچطورآقایبطحایی،اگربخواهیدهمسرتانرادر
کاروخانهنقدکنیدرویچهمواردیدستمیگذارید؟
اگر دقت کرده باشــید شــما وقتی وارد خانه شــدید
همســرم به شما گفت که ســؤالها را ندیده است .حق
هــم دارنــد چــون خانــه دار هســتند و کمتــر مصاحبــه
کردنــد زود بهــم میریزنــد .توقــع داشــت که ســؤاالت
شــما را از قبل میدید .بنابراین بهم ریخت و البته این
بهمریختگــی در چهرهاش هم هویدا بــود.در واقع این
بهمریختگیبهچهرهاشهممیرودوهمهمیفهمند
که او از چیزی ناراحت است .اما من وقتی ناراحتم کسی
اصالًنمیفهمد.
ëëاالنیعنیمابرویمامکانبحثبینشماوجوددارد؟
نه اصالً( .هر دو با هم)
ëëخانم حیدر نوری برخی از مســئوالن آموزشــی کشور
وقتیواردبدنهوزارتخانهشدندوقدرتیبهدستآوردند
برای همسرشان مدرسهای تأسیس کردند شما عالقهای
نداریدکهبرایخودتانمدرسهایداشتهباشید؟

