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گفتوگو

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی :هوای اصفهان گرم است .زاینده رود ،مثل آینه دق جلوی چشم رهگذران ـ درست
مانند بیماری رو به احتضار ـ در حال جان دادن است .ترافیک خیابانهای اصفهان همچنان سنگین است و رفت و
آمد در هوای ُگرگرفته و َدم دا ِر تیرماه این شهر ،به سختی انجام میشود .موضوع گزارش اما؛ نه کمبود آب است
نه بررسی راههای احیای زاینده رود و نه فرهنگ ترافیک و مواجهه با معضالت اجتماعی!
قرار گذاشــته ایم با«مرضیه ابراهیمی» تا همه گفتهها و شنیدههای این چهارسال را مرور کنیم شاید ،حرف
تازهای و کالم ناگفتهای کشــف شد که میتوانست به پیشــبرد اهدافی که این بانوی اصفهانی دنبال میکند،
کمک نماید.
وقتی از او وقت مصاحبه خواستم گفت«:یک هفته تهران هستم نمایشگاه عکس دارم و میتوانم همانجا به سؤاالت
شــما جواب بدهم» و اما به او گفتم« :ترجیح من گفت و گو در شــهر اصفهان است» وقتی دلیل را پرسید گفتم:
«گزارش میدانی واقع ًا باید میدانی باشد! شاید خواستم درست در محل وقوع اسیدپاشی با تو به گفت و گو بنشینم
و »...پذیرفت .یک هفته بعد دو ساعت آزادانه پرسیدم و او با انرژی ای مثال زدنی به همه سؤاالت جز یکی پاسخ
داد ـ وقتی از او پرسیدم« :از کی بیشتر از همه دلگیری؟» گفت«:جامعه!» و وقتی اصرار کردم یک چهره خاص نام
ببر؛ با جدیت تمام گفت« :هرگز به این سؤال پاسخ نخواهم داد ،اصرار هم نکنید!» ـ ،سخت ترین کار در مصاحبه با
مرضیه ابرهیمی ،گرفتن عکس بود به چند دلیل؛ یکی این که اساسا نمیتوانستی از او عکسی بگیری که بدون لبخند
باشد! دوم این که به شدت روی ثبت تصویر حساس بود و دلیل آخر این که میگفت اجازه نمیدهم از من چهره
یک قربانی ثبت و به نمایش گذاشته شود!

دقیقه ،ساعت ،روز ،ماه و سال؟

«شش و  40دقیقه چهارشنبه  23مهرماه  »1393این دقیقا؛
دقیقه ،ســاعت ،روز ،ماه و ســال وقوع آن حادثه تلخ است.
بعضی وقتها یک حادثه را بــا تمام جزئیاتش به یاد داری،
ثانیه به ثانیه اش برای ابد جلوی چشــمان تو رژه میروند...
آن حادثه میتواند تلخ باشــد ،شــیرین باشد ،جانکاه باشد،
باورنکردنی و ...میتواند پاشــیده شــدن اسید روی صورتت
باشد! تصورش سخت است و تحملش را فقط آدمهایی شبیه
مرضیه میدانند.
مرضیه ابراهیمیمیگوید« :من آن ســال در حال گذراندن
طرح بودم .من «ماما» هستم .محل کارم نائین بود .همیشه
تا پنجشنبه باید نائین میماندم .آن هفته وقت دندانپزشکی
داشــتم .یک روز مرخصی گرفتم .چهار و  30دقیقه رسیدم
اصفهان .روز ســختی بود .اتوبوس در راه خراب شــد .کلی
سختی کشــیدم تا رســیدم خانه .ک ً
ال روز سختی بود انگار
زمین و زمان نمیخواست بگذارد من در «شش و  40دقیقه
چهارشــنبه  23مهرماه  »1393اصفهان باشم اما باالخره با
هرجان کندنی بود خودم را رساندم و این درست همان بازی
بی رحم سرنوشت است با زندگی ما آدمها»...
خواهرش طبقه باالی خانه آنها زندگی میکرد .مرضیه دی
ماه  92یعنی  9ماه قبــل از حادثه ،عقد میکند .به او زنگ
میزند که شب با مهرداد (مهرداد اسم پررنگی است در زندگی
مرضیــه؛ کمیجلوتر این پر رنگ بودن را مرور خواهیم کرد)
برای شــام بیایید باال (یعنی خانه ما) ،عندالمطالبه؛ مهرداد
نام همسر مرضیه ابراهیمیاست اما یک مهرداد دیگر هم در
زندگی مرضیه وجود دارد؛ مهرداد دیگر نام شــخص نیست؛
نام یک خیابان اســت ،خیابانی که طــول و عرض آن برای
مرضیه به اندازه یک پلک بر هــم نهادن ،اما اثرش جاودانی
است .مرضیه که روز سختی را پشت سر گذاشته ،در پاسخ به
درخواست خواهر ،میگوید« :فقط میخواهم خودم را برسانم
دندانپزشکی و بعد استراحت .خســته ام ».و ادامه میدهد:
«حتی بی میل نبودم قرار شــام بیرون با مهرداد را به خاطر
خستگی زیاد بر هم بزنم».
داســتان عجیبی دارد این دندانپزشکی رفتن .او میخواهد
سر وقت به دندانپزشکی برسد .میگوید« :ماشین من دست
شــوهر خواهرم بود .آنها ماشــین خریده بودند اما هنوز به
آنها تحویل داده نشده بود .زنگ زدم .او(شوهرخواهرم) گفت
بعید اســت بتواند ماشین را سر وقت بیاورد .گفت با تاکسی
برو ولی در نهایت ماشین را به من رسانید! ماشینی که رنگ
آن سیاه بود».
ماشــین بازی درمیآورد .اول روشن نمیشود .بعد که روشن
شــد تازه مکافاتی دیگر داشتم! چراغهایش روشن نمیشود.
برادر مرضیه ســیمها را دســتکاری میکند .چراغها روشن
میشود .او باید از بزرگمهر خودش را برساند توحید .ترافیک
سنگین است.
میگوید« :رســیده بودم چهارراه توحیــد .به طرف خیابان
مهرداد .من ک ً
ال سرمایی هستم .پالتو پوشیده بودم .تقال برای
ســر وقت رسیدن را جمع کنید با شلوغی خیابان و استرس
گیر آوردن جای پارک؛ گرمم شــده بود .ضمن این که فقط
دنبال یک جای پارک مناسب میگشتم .کمیشیشه ماشین
را پایین کشیدم و»...
تمام صورتش آتش میگیرد .احساس میکند آب جوش روی
صورتش پاشیدهاند .خبری از اسیدپاشی نداشت یعنی نه که
نداشــت! چیزهایی شــنیده بود .یک آن احساس کرد او هم
دچار اسیدپاشی شده است و...
مرضیه ابراهیمیمیگوید« :از ماشین پیاده شدم .نمیدانستم
چــکار باید انجام دهم .به اولین مغــازهدار که مراجعه کردم
شــوک زده فقط نگاهــم کرد .به مغازه دیگــری رفتم .خدا
خیرش بدهد .کرکره مغازه را کشید پایین در را بست و کمک
کرد لباسهایم را درآورم .این بهترین کار ممکن بود .دیگر از
ازدحام و عکس گرفتنها نجات پیدا کردم .کمک کرد لباسم
را درآورم .آب روی صورتم پاشــید .زنگ زده بودند اورژانس.
در حالی که فریاد میزدم از سوختگی شدید! گفتم به مادرم
چیزی نگویید ،فشــار خون دارد .و جملهای دیگر ...صورتم
هست!؟ و اما آنها به مادرم نیز گفته بودند».
خیلی ســریع همه چیــز اتفاق افتــاد« .نه چیــزی دیدم
نه شنیدم!» .میگوید« :نمیدانم! خیلی هوشمندانه اتفاق افتاد.
انگار طرف منتظر بود شیشه را بدهم پایین .بعدها که پلیس
هم از من پرســید همین را گفتم .نمیدانم چه اتفاقی افتاده
بود چون نه کســی را دیدم نه صدایی شــنیدم و نه از قبل
هشداری دریافت کرده بودم!»
بیشتر اصرار میکنم .از قبل هشداری؟! تهدیدی؟! میگوید:

«سرم به کارم گرم بود .نائین بودم».
سحر ،مینا ،سهیال و ...در نهایت مرضیه!

میگویم :از بقیه خبر داری؟ با هم در ارتباط هستید؟ پاسخ
میدهد« :پیشترها بله اما این روزها نه .سحر و مینا که خدا
را شکر صورتهاشان زود خوب شد .اص ً
ال میگفتند دو مورد
اول اسید نبوده! جوهر نمک بوده .میماند سهیال(جورکش)
که برای درمان چشــم ،آمریکاســت و من خیلی از او خبر
ندارم ،فقط میدانم به دنبال درمان چشــمانش است .البته
هر بار آمده ایــران به دیدنش رفته ام ولی خب ،همه درگیر
زندگیهای خودشان هستند و این طبیعی است».
شــوهر خواهرش اولین کسی اســت که خبر اسیدپاشی را
میشنود .مرضیه میگوید« :با آن که اصرار داشتم به مادرم
نگویند اما گفته بودند ولی اول از همه شــوهر خواهرم باخبر
شد».
یک ماه و دو روز...
«آن مغــازه دار ـ که خــدا خیرش بدهد(ایــن را مرضیه با
تأکیدی خاص میگوید) ـ کمک بزرگی به من کرد .اطرافم
ســاکت بود .از حواشــی نجات پیدا کردم .حواشی منظورم
ازدحام جمعیت اســت و فیلم و عکس گرفتن که مثل خوره
به جان مردم ما افتاده! اول مرا به ســوانح سوختگی اصفهان
بردند بعد برای«چک/آپ» چشم آوردندم بیمارستان فیض و
این کار هر روز من شــده بود .طی آن یک ماه و دو روزی که
بستری بودم دائم بین این دو مرکز در رفت و آمد بودم».
مهرداد همه آینهها را جمع کرده بود!

یک ماه و نیم بعد آینه را از دست دختر خواهرش میگیرد و
تازه صورت بانداژ شده اش را میبیند .وقتی میپرسم؛ اولین
بار کــی و کجا صورتت را دیدی میگوید« :در بیمارســتان
سوانح سوختگی ،معموالً خبری از آینه نیست .یکبار با دقت
روی قسمت آلومینیومیدربهای بیمارستان ،یک چیزهای
مبهمیدیــدم اما  45روز بعد از حادثه ،اگرچه مهرداد تقریباً
تمامیآینههــا را جمع کرده بود ،از دســت فاطمه ـ دختر
خواهرم ـ آینه را وقتی گرفتم که حواسش نبود .بازهم چیزی
ندیدم .در عین بدبین بودن؛ واقع بین نیز هســتم .پس هم
میدانستم چه بالیی سرم آمده و هم تصور ذهنی ام از چیزی
که برایم رخ داده بود فاجعه آمیزتر بود».
در حادثهای مثل اسیدپاشــی ،وقتی اطالعات پزشــکی هم
داشته باشی ،بدبینی و خوش بینی خیلی اوضاع را خوب و بد
نمیکند .مرضیه تقریبا صورتش را از دست رفته میپندارد و
ال نیز نیمیاز صورتش رفته بود .نیمیاز صورت یعنی دقیقاً
عم ً
نیمیاز صورت با تمامیجزئیات از ابرو و گونه بگیر تا چشم.
هر چند دقیقه یک بار چکاندن قطره ای درچشم این پیام را
منتقل میکند که نباید آن چه به نام چشم در صورت باقی
مانده خشــک شــود .آینده و علم و سرنوشت شاید آن یکی
چشم را نیز بازگرداند .وضعیت فعلی خوب است چون حاال و
جراحی موفقیت آمیز ،ترمیمهای خوبی صورت
با عملهای
ِ
پذیرفته است.
قصد شــبیه سازی یا داستانســرایی ندارم اما وقتی داستان
اولین مواجه شدن با چهره ای که با اسیدپاشی تقریبا از بین
رفته اســت را تعریف میکند یاد صحنههایی از فیلم حادثه
ای «تغییــر چهره» ( )face/ offمیافتم ،فیلمیبه کارگردانی
«جان وو» و با بازی«نیکالس کیج» و«جان تراولتا» .در یکی
از صحنههــا ،آن جا که مردی با چهــره ای بدون صورت یا
بهتر اســت بگویم بدون پوســت ،رو در روی آینه میایستد
و نعرههای جنون آمیزی ســر میدهد میتواند کمک کند تا
بتوانم تصویری از اولین مواجهه مرضیه و صورت از دســت
رفته اش را در ذهن مرور کنم.
مرضیه آینه را در دست میگیرد و ...صحنه را اینگونه توصیف
میکند« :دلم آشوب شد .دختر باهوشی هستم .میدانستم
اســید  98درصد یعنی چه ،و با پوست و گوشت و استخوانم
چه میکند .یک آن دنیا روی ســرم خراب شد اما خیلی زود
خودم را جمع کردم .خوشحال از این که؛ چه خوب! حداقل
عمــل جراحی انجام گرفته روی صورتــم چقدر خوب بوده!
پیش خودم میگفتم :اسید بوده ،آب که نبوده .فرد اسیدپاش
قرار نبــوده روی صورتم مدینه فاضلهای بــه یادگار بگذارد.
دیدن آن صحنه یک ماه تمام من را دچار کابوسهای ویران
کننده ای کرد اما خیلی زود خودم را پیدا کردم».
ایرادی بــر گفتههایش وارد میدانم؛ تــو باالخره بدبینی یا
«بدبین واقع بین!
واقع بین؟! مرضیه جا نمیخورد! میگوید:
ِ
توضیح بیشتر این که وقتی صورتم را دیدم واقع بینانه همه
چیــز را پذیرفتم و با بدبینی تا دو قدم باالتر نیز رفتم یعنی
فاجعه را با عمق بیشــتری پذیرفتم و این بزرگترین هنر من
بود در این مبارزه طوالنی!»
مهرداد و تأثیرگذاریهایش...

پیشتر گفته بودم که مهرداد دو نام در زندگی مرضیه است
یکی همان مکانی اســت که اسید را روی صورت او پاشیدند!
(چهارراه توحید ،اول خیابان مهــرداد) و مهرداد دوم همان
کسی که  9ماه پیش از حادثه تلخ اسیدپاشی با مرضیه پیمان
زناشویی امضا میکند .مهرداد اول از ذهن مرضیه نمیرود و
مهرداد دوم کمک میکند تا مرضیه گوشه انزوا اختیار نکند!
مرضیه مهرداد را اینگونه ترسیم میکند« :مهرداد ،مهم ترین
قهرمان قصه زندگی من اســت .او در تمامیثانیهها کنار من
بود .تنها کسی بود که اجازه مالقات داشت .تنها کسی بود که
همه روز و شب خود را با من گذراند .در تمامیبیمارستانها
کنارم بود .بدون مهرداد این راه پیمودن را محال میدانم».

به مهرداد گفتم از زندگی من برو!

یک حادثه تلخ میتواند ابعاد وســیع و متنوعی داشته باشد.
یک حادثه عجیب میتواند یک زندگی را تا قهقرا ببرد .مرضیه
اولین پیشنهادش به مهرداد ،از آن دست پیشنهاداتی بود که
تن و بدن آدم را میلرزاند« :به مهرداد گفتم از زندگی من برو!
تو با اتفاقی که برای من افتاده با من به جایی نمیرســی!!!»

آفتاب یزد در گفتوگویی دو ساعته با «مرضیه ابراهیمی» به کند و کاو معضلی به نام «اسیدپاشی» پرداخت

به من
نگویید
قربانی!

این«از زندگی من برو!» را بارها و بارها تکرار میکند .مرضیه
معتقد است نباید مانع خوشبختی و پیشرفت مهرداد میشده
و اما مهرداد داستان را به گونهای دیگر پیش میبرد.
«مهرداد» تک فرزند و تک پسر خانواده است .استاد دانشگاه و
دانشجوی مقطع دکترا در رشته زبان انگلیسی است .در حال
حاضر تدریس میکند .مرضیه مهرداد را سالم ،صادق ،صبور،
وفادار و واقعبینتر از حتی خودش میداند.
میپرسم« :مهرداد قبل از حادثه با مهرداد بعد از حادثه هیچ
تفاوتی با هم ندارند؟» پاســخ مرضیه غافلگیر کننده است:
«خیلی تغییر کرده اســت! صبورتر ،واقع بین تر و شاکرتر از
در بیمارستان سوانح سوختگی ،معموالً خبری
از آینه نیســت .یکبار با دقت روی قســمت
آلومینیومیدربهای بیمارستان ،یک چیزهای
مبهمیدیدم اما  45روز بعد از حادثه ،اگرچه
مهرداد تقریب ًا تمامیآینهها را جمع کرده بود،
از دست فاطمه ـ دختر خواهرم ـ آینه را وقتی
گرفتم که حواسش نبود .بازهم چیزی ندیدم.
در عیــن بدبین بودن؛ واقع بین نیز هســتم.
پس هم میدانستم چه بالیی سرم آمده و هم
تصور ذهنی ام از چیزی که برایم رخ داده بود
فاجعه آمیزتر بود

همیشه .مهرداد از نظر من یک انسان خاص است؛ از جنس
آنهایی که باید بگردی تا پیدایشان کنی».
مهرداد بارها و بارها به مرضیه یادآوری کرده بود و همچنان
نیز میکند که« :یادت هســت از من خواستی از زندگی ات
بروم؟» میپرسم« :گالیهمندانه و از روی ناراحتی؟» میگوید:
«به حاالی من نگاه نکنید .به دختری فکر کنید که خودش
را تباه شده میدید .به کسی که هیچ کاری از دستش ساخته
نبود! خب ،من حق نداشــتم زندگی یکی دیگر را تباه کنم.
حاال هم در موقعیت آن روزهــا قرار بگیرم بازهم به مهرداد
میگویم برود دنبال زندگی خودش!»

عکس :آفتاب یزد -نگار مسعودی

هرچنددقیقهیکبار
چکانیدن قطره ای
درچشــم این پیام
را منتقل میکند که
نباید آن چه به نام
چشــم در صورت
باقی مانده خشک
شود .آینده و علم
و سرنوشت شاید
آن یکی چشــم را
نیــز بازگردانــد.
وضعیــت فعلــی
خوب اســت چون
حاال و با عملهای
جراحــیِ موفقیت
آمیــز ،ترمیمهای
خوبــی صــورت
پذیرفته است

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

میگویم« :تو که تباه نشدی؛ شدی؟» میگوید« :من مثل آن
پرنده افسانه ای ،مثل ققنوس از خاکستر خودم متولد شدم؛
اسمش را هرچه دوست داری بگذار! ولی به من نگو قربانی!!!»
عجب تعبیری! دختری که با یک ظرف اسید نیمیاز صورتش
را از دست میدهد حاال خودش را ققنوسی میپندارد که از
خاکستر خودش دوباره زاده شــده و خیلی هم بی شباهت
نیست داســتان زندگی مرضیه و داســتان زندگی آن مرغ
افسانه ای ،همان ققنوس معروف که نوشته اند ققنوس«:پرنده
مقدس افسانهای اســت که در اساطیر ایران ،اساطیر یونان،
ّ
اســاطیر مصر ،و اساطیر چین از آن نام برده شده .درباره این
موجود افسانهای گفته میشود که وی مرغی نادر و تنهاست
و جفتی و زایشی ندارد .اما هزار سال یک بار ،بر تودهای بزرگ
از هیزم بال میگشاید و آواز میخواند و چون از آواز خویش
به وجد و اشــتیاق آمد ،به منقار خویش آتشی میافروزد و
با ســوختن در آتش ،تخمیاز وی پدید میآید که بالفاصله
آتش میگیرد و میســوزد و از خاکســتر آن ققنوسی دیگر
متولد میشود .ققنوس در اغلب فرهنگها نماد جاودانگی و
عمر دگربار تلقی شدهاست .ا ّما برخی فرهنگها ویژگیهای
دیگری هم به او نســبت دادهانــد .از جمله در مورد او گفته
شــده :اشک ققنوس زخم را درمان میکند ».و اما این روزها
حرفهای مرضیه ،همان ققنوس در اسید سوخته ،خیلیها
را آرام و امیدوار کرده اســت به خوب شدن ،جنگیدن و کم
نیاوردن ،به ماندن و شاد زیستن به خیلی چیزها...
ستاره ،فاطمه ،سارا و نسيم

مرضیه مهرداد را اینگونه ترســیم میکند:
«مهرداد ،مهم ترین قهرمان قصه ی زندگی
من اســت .او در تمامیثانیهها کنار من بود.
تنها کسی بود که اجازه مالقات داشت .تنها
کســی بود که همه ی روز و شــب خود را
با مــن گذرانــد .در تمامیبیمارســتانها
کنارم بود .بدون مهــرداد این راه پیمودن را
محال میدانم».
مرضیــه اولیــن پیشــنهادش به مهــرداد،
از آن دست پیشنهاداتی بود که تن و بدن آدم
را میلرزاند« :به مهرداد گفتم از زندگی من
بــرو! تو با اتفاقی که برای من افتاده با من به
جایی نمیرسی!!!» این «از زندگی من برو!»
را بارها و بارها تکرار میکند .مرضیه معتقد
است نباید مانع خوشبختی و پیشرفت مهرداد
میشــده و اما مهرداد داستان را به گونه ای
دیگر پیش میبرد
میپرســم« :مهرداد قبل از حادثه با مهرداد
بعد از حادثه هیچ تفاوتی بــا هم ندارند؟»
پاســخ مرضیه غافلگیر کننده است«:خیلی
تغییر کرده اســت! صبورتــر ،واقع بین تر و
شاکرتر از همیشــه .مهرداد از نظر من یک
انسان خاص است از جنس آنهایی که باید
بگردی تا پیدایشان کنی».
خودم یک رسانه هستم .امکانات بسیاری دم
دستم هست که بتوانم حرفهایم ،ایدههایم
و تفکراتم را به گوش جامعه برسانم اما ،من
سال  93رسانه میخواستم.

فاطمه صمیمیترین دوســت مرضیه است ،او دختر خواهر
مرضیه نیز هســت .بعد سارا که از دبستان و راهنمایی با هم
بوده اند و ستاره و نسیم .در آن روزهای سخت این چهار نفر
در کنار مهرداد و خانواده کمک میکنند مرضیه بال بگشاید،
بــر تلی از هیزم بی خــردی و آن را با امید و نوایی خوش به
آتش بکشــد و دوباره متولد شود؛ مرضیه ای زیباتر ،دوست
داشتنی تر ،صبورتر ،امیدوارتر ،واقع بین تر ،فعال تر و از همه
مهم تر ،امیدبخش تر.
تنها سؤالی که بی جواب ماند!

پرسیدم« :کسی دلت را شکست؟» و او میگوید« :خیلیها!»
میگویم مشــخص تــر! و او میگویــد« :میدانم منظورت
چیست و هرگز به جواب نخواهی رسید!» اصرار بیفایده است
او تصمیم دارد از شــخصی خاص نام نبرد .او جامعه ،آدمها،
نگاهها ،حرفها ،سؤاالت و مجموعه اینها را آزاردهنده میداند
و اما دست روی اســم خاصی نمیگذارد! اسمیکه مطمئن
هســتم وجود دارد .مرضیه میگویــد« :درد دارد که جامعه
بداند چه بالیی ســر تو آمده ،آن وقت بایســتد و دلسوزانه،
از روی ترحــم ،حتی با چندش! نگاهت کند .ســؤاالتی آزار
دهنده بپرسد و با همان نگاه و سؤاالت ،آتشی بدتر از اسیدی
که نیمــیاز صورتت را برد برپا کند و بــا آن؛ تمام جانت را
بسوزاند».
مرضیه در جایی دیگر از مصاحبه اما یکی از دلشکستگیهایش
را پدیدار میکند« :در آن شــرایط سخت و در حالی که من
به دنبال از دســت ندادن چشــم و صورت و زندگی ام بودم؛
برخیها این ســؤاالت را میپرســیدند« :آرایش نداشتی؟ با
کســی خصومتی نداشتی؟ به کســی جواب رد داده بودی؟
تهدیدت نکــرده بودند ،برای خواســتگاری؟ و من از خودم
میپرســیدم« :اینها چه سؤاالتی است؟» چه کمکی به من
میکند؟ من یک دختر معمولی معمولی معمولی بودم .برای
روشن شــدن ذهن برخی از آدمها دنبال هیچ مسئلهای که
رنگ و بوی سیاســی بدهد هم نبودم .آن روز با قیافه حتی
معمولی تر از همیشه! برای ترمیم دندانهایم قصد داشتم به
دندانپزشکی بروم ،همین! آرایش هم حتی نداشتم .باور کنید
آن قدر آن روز خسته بودم که فقط مترصد رسیدن به خانه
بودم و یک دل سیر خوابیدن اما دست سرنوشت من را راهی
سوانح سوختگی اصفهان کرد».
رسانه ،بلیت و...

نمایشگاه عکس به این سادگیها پا نمیگیرد.
میگوید« :بنا به هر دلیل کسی مایل نبود این
نمایشگاه برگزار شود » .پس نتیجه میگیرم
اصل برپایی نمایشــگاه خــود یک پیروزی
بزرگ اســت .خانه هنرمنــدان عکسها را
میپسندد و نمایشگاه برگزار میشود .استقبال
بی نظیر است .او راضی است

نیم
جوری که مرضیه ماجراهای مهرماه  93تا یک ســال و ِ
بعد را تعریف میکند؛ معلوممان میشود که از دست رسانه
عصبانی است .میگوید« :من یک آدم معمولی بودم ،سیاسی
نبودم! از خیلی از جریانات خبر نداشتم حاال هم سعی میکنم
سیاسی نباشم».
از او میپرسم انگار از دست رسانهها خیلی عصبانی هستی؟
حتی در پذیرفتن مصاحبه خیلی رغبتی از خود نشان ندادی!
درست حدس زدم؟
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