محمدخان ترکاشوند در گفتوگو با روزنامهدیواری حق:

گچ میبرم و جیب نه

کالس چهارم و پنجم را پنج سال طول کشید بخوانم اما انضباطم خوب بود
ش آمده که دستمزدم را کامل نداده باشند یا با هزار بدبختی ،فقط نصف دستمزدم را گرفته باشم
گاهی پی 
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الحمدهلل آنق�دری در همی�ن کنگاور،
مش�تریها را از خودم راضی نگه داشتهام
که خود مش�تری برایم تبلی�غ میکند و به
فک و فامیلش میسپارد که اگر کار گچبری
داش�تند ،با من تماس بگیرند .سر همین،
گاهی مجبور میشوم به اقصینقاط کشور
س�فر کنم و از خانوادهام دور باشم که البته
این دوری ،برایم بسیار دشوار است

فاطمه قاس�مآبادی :هربار که میخواستم
متنی بنویسم ،صدای س�ردبیر در گوشم
میپیچی�د؛ وقت�ی در «کان�ال باش�گاه
نویس�ندگان حق» ب�ا جدی�ت و حرص و
جوش ،تأکید میکرد« :تا برای روزنامهدیواری #مصاحبه
نیاورید ،روزنامهنگار نمیش�وید!» راستش را بخواهید
من دوست داشتم با کسی مصاحبه کنم که خیلی عادی
و معمولی باش�د ،چرا ک�ه ای�ن روزها ،ح�رف آدمهای
معمولی و عادی ،ش�نیدنیتر و اقال صادقانهتر از وعده و
وعید کلهگندههای بیخاصیت است .در سفر اجباری و
کوتاهی که اوایل آبانماه به اس�تان کرمانش�اه داشتم-
البته با حفظ پروتکلهای بهداش�تی -دایی بزرگوارم را
مالقات کردم و با خودم گفتم چه کس�ی بهتر از ایشان!
اینک اولی�ن مصاحبهی مطبوعاتی م�را میخوانید و به
عبارتی اولین تمرین جدیام را در مسیر روزنامهنگاری
و بلکه نویس�ندگی .طرف صحبتم هم مرد زحمتکشی
است که با وجود تالش بس�یارش برای کسب نان حالل،
غالبا هشت گرو نهی دارد؛ اما با این حال ،همیشه بذلهگو
و ش�اد اس�ت و عوض ناش�کری و نقزدنه�ای بیجا و
بیفایده ،از ه�ر فرصتی برای #خندی�دن و #خنداندن
بهترین اس�تفاده را میکند .بماند که قب�ل از گفتوگو،
مکرر از مصاحبهشوندهی محترم خواس�تم تا میتواند
در این مصاحبه ،بیشتر تمرکز کند روی حرفهای جدی
و مش�کالت خودش و همصنفیهای�ش را بهخوبی برای
خواننده تشریح کند ،بلکه به گوش مسئولین هم برسد.
آنچه انشاءاهلل متعاقب این #لید خواهید خواند ،سخن
با صدق و صفای گچکار زحمتکشی است که دستانش از
#ابزار و #گچ بهره میگیرند تا خالق نماهایی چش�منواز
در خانهی ما باشند .محمدخان ترکاشوند متولد آذرماه
هزار و سیصد و پنجاه و پنج در شهرستان کنگاور استان
کرمانشاه اس�ت و در حالی این روزها تولد چهل و چهار
س�الگیاش را جش�ن میگیرد که به لطف خدا ،از نعمت
وجود دو دختر و یک پسر برخوردار است و برخورد پر از
عاطفهاش بهخصوص با دخترانش مثالزدنی؛ طوری که
همهی دخترهای فامیل ،به دو دخت�ر محمدخان غبطه
میخورند.
حق :تا کالس چندم درس خواندی دایی؟
تا کالس پنجم!
حق :ولی ش�نیده ب�ودم اول راهنمایی ه�م رفته بودی
مدرسه؟
راستش من اول راهنمایی هم رفتم اما همان ثلث اول #هفت تا
#تجدید آوردم و دیگر ادامه ندادم!
حق :ماشاءاهلل!
فقط هم این نبود! بدبخت��ی دیگرم این بود که س��نم خیلی از
بچههای دیگر بیش��تر بود و دیگر مرا در مدرس��هی روزانه راه
نمیدادند!
حق :یعنی دیرتر از هفت سالگی به مدرسه رفته بودی؟
خير! ماجرا از این قرار اس��ت که دو سال طول کشید تا توانستم
کالس چهارم را بخوانم!
حق :کالس پنجم چی؟
سه سال!
حق :یعنی کالس چهارم و پنجم را #پنج سال طول کشید
بخوانی؟

دقیقا!
حق :خدا قوت واقعا! انضباط چند میگرفتی دایی؟
انضباطم معموال بد نمیشد اما فوقالعاده #تنبل بودم! کال از آن
دسته دانشآموزانی بودم که نمرهی هنر و ورزششان #بیست
میشد و بقیهی دروس را باید #شهریور دوباره امتحان میدادند!
از همان روزها خیلی به #خطاطی و #نقاشی عالقه داشتم.
حق :بازی مورد عالقهی کودکیتان چه بود؟
یک جوری میگویی «مورد عالقه» که ان��گار چقدر در روزگار
بچگی ما قدرت انتخاب بین این بازی و آن بازی وجود داش��ت!
تنها گزینهی موجود برای تفریح ما ،یک توپ پالستیکی دوالیه
بود و چند تا آجرپاره عوض تیردروازه! البته اگر «وضعیت خطر»
و «عالمتی که هماکنون میشنوید» پرتمان نمیکرد پناهگاه!
هر چند پناه و پناهگاه اصلی ما همان #فوتبال بود که دیوانهوار
عاش��قش بودیم؛ ولی خب! صدام المصب ،خیلی از گلهای ما
را پرپر کرد! بارها میش��د که وس��ط بازی بودیم و در آستانهی
گل ،اما به اجبار بزرگترها بای��د میچپیدیم یک جای امن که
موشکهای آن سگسیبیل ،بالی جانمان نشود!
حق :از زمان جنگ ،چه چیزهای دیگری یادتان هست؟
خیلی چیزها؛ از جمله اینکه دوت��ا از برادرانم ،مرتب به جبهه
رفت و آمد داش��تند .دههی ش��صت ،میان مردم و دولت ،یک
صمیمیتی وجود داشت که حتی جنگ هم نمیتوانست مانع آن
فضای عاطفی شود .آن موقع ،مردم واقعا به حرفهای مسئولین
#اعتماد داش��تند .بعدها رویهی دولتمردان عوض شد و مردم
هم افتادند روی دندهی لج؛ از دکتر و مهندسش بگیر تا مایی که
کار یدی -هنری میکنیم .زمان جنگ اما اینجوری نبود .یادم
میآید با پدرم مشغول کشاورزی بودیم که در مقابل چشممان،
هواپیماهای عراقی آمدند و یک چرخی باالی سرمان زدند؛ بعد
هم روستای «قورهجیل» و «تأسیس��ات برق آران» شهرستان
کنگاور را مورد اصابت بمبهای خود قرار دادند .اوضاع در غرب
کش��ور چنان س��خت بود که گاهی رزمندهها در جبهه ،نگران

جان ما میشدند که مثال در شهر داش��تیم زندگی میکردیم!
یکبار یکی از برادرانم که فهمیده بود هواپیماهای صدام ،چند
جای اس��تان کرمانش��اه را زدهاند ،از جبهه میآید پشتجبهه
تا به خانهی یکی از همس��ایهها تلفن بزند و آم��ار بگیرد که ما
زندهایم یا نه!
حق :محبوبترین مرد جبهه و جنگ از نظر شما؟
با اختالف ،سردار سلیمانی!
حق :چرا؟
سردار ،مردی تکرارنشدنی و امید ما در روزهای سخت و ناامن
بود .یک خلوصی داشت که این را همه متوجه میشدند .بعد از
جنگ ،خیلیها راه و روش خود را تغییر دادند ولی حاجقاس��م
همچنان پاکی و بیریایی ش��هیدان را در خود حفظ کرده بود.
وقتی خبر شهادتش را ش��نیدم ،حس کردم پشتم خالی شده.
من آنقدر که برای س��ردار سلیمانی اش��ک ریختم ،برای پدر
خدابیامرزم اشک نریختم .یک هفتهی تمام خوراکم گریه بود.
مسئولین اگر مثل آدم زندگی کنند ،مردم هم لجبازی نمیکنند!
ندیدی چه قیامتی برپا کردند مردم در تشییع پیکر سردار؟
حق :خ�ب داییجان! بگ�و ببینیم از چه س�الی وارد کار
گچبری شدی؟
قبل از گچبری ،من ابتدا کمکدست پدر خدابیامرزم ،کشاورزی
میکردم و در فصولی هم که کشاورزی نداشتیم ،صبحها اینور
و آنور کارگ��ری میکردم و بعد از ظهرها تا پاس��ی از ش��ب به
معرقکاری میپرداختم؛ چون از بچگی عاشق این قبیل کارهای
هنری بودم که هم ذوق و ش��وق میخواست و هم دردسرهای
خاص خودش را داشت .بهجز معرقکاری که اولین کار هنریام
بود ،س��فیدکاری و ابزارزنی را هم از بیس��ت و پنج سالگی آغاز
کردم .یک سالی هم هست که در گچبری کامال حرفهای شدهام.
این شغل نیاز به س��لیقهی زیاد و دقت فراوان دارد .همانطور
که یک سنگتراش ،از سنگ مجس��مه میسازد ،من هم با گچ،
طرحها و نقشهای هن��ری خلق میکن��م؛ از طرحهای ایرانی

اوضاع در غرب کش�ور چنان سخت بود که
گاهی رزمندهها در جبه�ه ،نگران جان ما
میشدند که مثال در ش�هر داشتیم زندگی
میکردیم! یکب�ار یک�ی از برادرانم که
فهمیده بود هواپیماهای صدام ،چند جای
استان کرمانشاه را زدهاند ،از جبهه میآید
پشتجبههتابهخانهییکیازهمسایههاتلفن
بزند و آمار بگیرد که ما زندهایم یا نه

گرفته تا طرحهای ایتالیایی و فرانسوی.
حق :چند ماه از س�ال ،فرص�ت ای�ن کار برایتان پیش
میآید؟
به طور متوس��ط ،نیمی از سال را مش��غول گچبری هستم؛ اما
چون در شهرس��تان زندگی میکنم ،تقاضا برای این کار بسیار
کم است.
حق :از سختیهای کار گچبری برایمان بگویید؟
در این حرفه ،دست زیاد اس��ت و آشنابازی هم زیاد! زمستانها
سرما و تابستانها گرما بسیار اذیتکننده است .این کار به علت
مش��قتهایی که دارد ،در درازمدت به مفاصل آسیب میزند و
در نهایت منجر به #آرتروز میش��ود .همانطور که قبال گفتم،
اینجا فرصت ش��غلی چندانی وجود ن��دارد و ارزش این هنر را
نمیدانند یا بهای آن را بسیار کمتر از شهرهای بزرگ پرداخت
میکنند .الحمدهلل آنقدری در همین کنگاور ،مش��تریها را از
خودم راضی نگه داشتهام که خود مشتری برایم #تبلیغ میکند
و به فک و فامیلش میسپارد که اگر کار گچبری داشتند ،با من
تماس بگیرند .س��ر همین ،گاهی مجبور میشوم به اقصینقاط
کشور سفر کنم و از خانوادهام دور باشم که البته این دوری ،برایم
بسیار دش��وار اس��ت .کاش در همین کنگاور ،بازار کار گچبری
رونق داشت.
حق :تا کن�ون ب�رای کارت�ان ،به چه ش�هرهایی س�فر
کردهاید؟
برای گچبری ،جدا از همهی شهرستانهای استان کرمانشاه ،به
شهرهای قشم ،کیش ،بندرعباس ،اهواز ،تهران ،کرج ،اصفهان و
کرمان هم سفر کردهام .همچنین چند شهر از استان مازندران.
حق :ت�ا به ح�ال پیش آم�ده جای�ی کار کرده باش�يد و
دستمزدتان را نداده باشند؟
ش آمده که دستمزدم را کامل نداده باشند یا
بله خب! گاهی پی 
با هزار بدبختی ،فقط نصف دستمزدم را گرفته باشم! متأسفانه
در کار ما ،هیچ تضمینی برای خوشحسابی کارفرما وجود ندارد؛
حتی با وجود «اتحادیهی اس��تادکاران» بعضی از کارفرمایان،
علیرغم همهی چک و چونههای قبلی ،از دادن حق و حقوقمان
طفره میروند .دس��ت ما هم به جایی بند نیست برای شکایت.
بیشتر هم از این میسوزم که طرف ،صددرصد از کار راضی است
اما موقع حساب و کتاب ،دبه درمیآورد.
حق :اگر به گذش�ته برگردید ،باز همین شغل را انتخاب
میکنید؟
بله! به خاطر عالقهام ب��ه هنر ،قطعا همین گچب��ری را انتخاب
میکردم و خیلی زودتر دست از سفیدکاری برمیداشتم.
حق :در چه سالی ازدواج کردید؟
ما در سال هفتاد و هفت ،زندگی مشترکمان را آغاز کردیم.
حق :چند فرزند دارید؟
امیر ،کیمیا و دینا به ترتیب بیس��ت و یک س��اله ،پانزده ساله و
هفت ساله.
حق :در این بحران اقتصادی ،چگونه خانواده را تش�ویق
به همکاری میکنید؟
بچهها خیلی اوضاع را درک نمیکنند و فقط خواستههای خود
را مطرح میکنند و اصال متوجه این شرایط سخت نیستند .در
حال حاضر هم که کالسها مجازی شده و برای درس خواندن،
نیاز به گوش��ی دارند .با این وضعیت گرانی و دالر بیست و چهار
هزار تومانی ،قیمت یک گوش��ی برابری میکند با قیمت پراید
سابق! اما با این حال ،همس��رم مرا درک میکند و همیشه با از
خودگذشتگیاش ،مرا شرمنده میکند.

