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سـو تـر از    كـريم اسـت آن    دهـد. اينجـا ربـاط    مـي  را نشـان  1382دوم مهر ماه سال  ي تاريخ نيمه روز شمار

و اينجانب مدرس و  كريم محل ستاد سرشماري كشاورزي شهرستان رباط اداره جهاد و كشاورزي .شهر اسالم
كوچك  ي ا هاي دو يا سه طبقه اي محروم در اين شهرستان با خانه آباد منطقه سلطان .مسئول طرح كارشناس

 جا مشغول فهرست بـرداري خانوارهـا و   ي كه مأمور آمارگير در آناش. محل هاي سيماني ساخته شده از بلوك
در مأمور آمارگير كه  د.نده مي  را نشان 11هاي ساعت حدود  است. عقربه برداران كشاورزي سرشماري از بهره
اي خسته و با ذهني پر از سئوال وارد ستاد  ساله در كار آمارگيري دارد با قيافه  چندين سابقهكار خود زبده و 

با ديدن مـأمور آمـارگير از    هستم.هاي ستاد  شود. اينجانب مشغول بازنگري در كارهاي بازبين سرشماري مي
صندلي بنشيند. پس از اندكي از وي جوياي  رويرفتم و از ايشان خواستم به طرف وي  ،پشت ميز برخاسته

خود را چنين شروع كرد كه در برخورد با خانواري هر چه از ايشان نام و   مسئله شدم. مأمور آمارگير صحبت
تفاق ا به  كرد. كردم، پاسخگو سرپرست خود را پروردگار معرفي مي خانوادگي سرپرست خانوار را سئوال مي نام

 هـاي تنـگ و پـيچ در پـيچ     كوچـه در روي  دقيقه پيـاده  20پس از حدود  .به محل مورد نظر مراجعه كرديم
اي  اي محقر رسيديم. در را زديم و منتظر باز شـدن در مانـديم. مـادر پيـري بـا قيافـه       آباد به در خانه سلطان

پس از احـوال  و ا باز كرد. سالم كردم نمود در ر كه آذري مياي  و لهجه و مهربانكشيده اما رويي گشاده  رنج
وارد سئواالت فرم شدم. اين پاسخگوي محترم دوباره  ،سرشماري كشاورزي درباره مختصريپرسي و توضيح 

سرپرست خانوار خود را پروردگار معرفي كرد. از اين مادر رنجور چندين بار علت را جويا شـدم و بـاز همـان    
لهجه آذري و به  با همان .گفت. ناگهان اشك دور چشمان چروكيده اين مادر حلقه زد از ميشنيدم كه در آغ

همسـر و  بود و دو فرزند كه اولي پسر و دومي دختـر.   چنين اضافه كرد كه مرا شوييزبان فارسي،  اسختي ب
بخـت  خانـه  بـه   خاصـي كـه داشـت   ا مشـكالت  شهداي جنگ تحميلي هستند و اما دخترم. او را بـ  پسرم از

و ي مـن بازگشـت    و به خانهشوهر خود را از دست داد  ،فرستادم و پس از چند سال با دو بچه بر اثر تصادف
كـه پروردگـار    معتقـدم كنند. مـن   ش در اين خانه كوچك با من زندگي ميصغير  ي اكنون دخترم و دو بچه

رو سـپس  انوار ما كيست؟ چرخاند و او سرپرست ماست. حال خود قضاوت كنيد سرپرست خ زندگي ما را مي
مغـز  مشتي كشـمش و چنـد عـدد    . در بازگشت راهي زيرزمين شدبعد و  يدگفت اندكي صبركن به ما كرد و

مأمور آمارگير پس از  به اتفاقها را به من و مأمور آمارگير داد. من  آن .در دستان خود به همراه داشت گردو
و با خداحافظي خانه وي  ههمسر و مادر شهيد تشكر كرد از اين ،ي با ارزش تحفهاين شنيدن ماوقع و گرفتن 

 ترك نموديم. شهرستان ستاد سمت را به 
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