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رنگ خدا

در جلسه فصلي مديريت منطقه
برگزار شد

آمادگي براي برگزاري
انتخابات

چهارشنبه  22خرداد  1392شماره 460

جلسه فصلي اعضاي تخصصي و عمومي ستاد مديريت بحران منطقه براي
بررس��ي نح��وه مديريت برگزاري انتخاب��ات در منطقه برگزار ش��د .به گزارش
خبرنگار همشهري محله ،اين جلسه با موضوع هماهنگي براي برگزاري بيست
وچهارمين مراسم ارتحال حضرت امام(ره) و آمادگي براي برگزاري يازدهمين

دوره انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسالمي كشور در سالن كنفرانس
پايگاه ويژه مديريت بحران منطقه برگزار شد .در اين جلسه اعضاي تخصصي
و عمومي درخصوص امكانات و هماهنگيهاي به عمل آمده توسط سازمانهاي
متبوع خود گزارش دادند .

چند روايت از زندگي جانباز قطع نخاعی
هم محلهای به بهانه روز جانباز

از نیویورک تا کردستان
عطیه اکبری

سالها از روزي كه بدنش مهمان تركشهايريز و درشت يك خمپاره شد و قدرت راه رفتن
را براي هميش�ه از او گرفت ميگذرد و در اين س�الها و روزها درد همدم هميش�گياش بوده
اس�ت و آنقدر به او وفادار مانده كه يك لحظه هم رهايش نكرده اس�ت .نميدانم اين چه حس
غريبي اس�ت كه يك انس�ان را با هجوم انبوهي از دردها و رنجها باز هم معتقد به آرمانهايش
نگاه ميدارد .آرمانهايي كه محروم ش�دن از زندگي عادي را براي يك عمر به دنبال دارد« .رضا
نادري» يكي از همان جانبازاني اس�ت كه مثل بقيه به فراموش�ي سپرده شدهاند .كمي با خودمان
رو راست باشيم ،چقدر قدرشناس آنهايي هستيم كه روزي به خاطر ما جانشان را كف دستانشان
گذاش�تند و نعمتهاي خدادادي مثل غنيمت راه رفتن را براي هميشه از دست دادند .شايد اين
حرفها براي گوشهاي ما كليشهاي و تكراري باشد ،اما بياييد يك بار ديگر اين كليشهها را با
هم مرور كنيم .اينكه در همين پايتخت بيش از صدها جانباز دفاع مقدس با بدترين شرايط و
پر درد و رنجترين لحظات زندگي ميكنند ،اينكه در ش�هر تهران يا راه دور نرويم همين
منطقه خودمان آسايش�گاه جانبازان اعصاب ورواني هست كه شايد سالي يك بار
هم كس�ي در آن را باز نميكن�د تا يادي از مهمانان غريبش كند.
هفته جانباز فرصت خوبي اس�ت تا سراغ رضا نادريها
بروي�م و گوش ش�نوايي براي ش�نيدن حرفها و
درد دلهايش�ان ش�ويم .رضا نادري هممحلي ما
در محله گيش�ا معتقد است تا وقتي مردم
جانبازان را از خودشان ندانند و ديدشان
را نس�بت به آنها تغيير ندهند ،شرايط
روحي جانبازان بهبود پيدا نميكند.

سالهايي كه گذشت

« 18س��ال بيشتر نداش��تم كه به س��فارش پدربزرگم و براي ادامه
تحصيل به آمريكا رفتم .دو سه سالي از حضور من گذشت تا اينكه
ت��ب وتاب انق�لاب و تغيير رژيم و تعريفهايي ك��ه از امام خميني
ش��نيده بودم به عالوه دلتنگي خانواده ،وادارم كرد كه به ايران برگردم.
يك روز بعد از بازگشت من به ايران هواپيماي عراقيها محله گيشا
را بمباران كرد و جمعي از هممحليهايمان در اين بمباران
كشته شدند و آن روز يكي از تلخترين
خاطراتم رق��م خورد .همان روزها بود
كه اعزام بسيجيها به جبهه در اوج قرار
داش��ت و عالوه بر مخالفت خانواده دليل موجهي براي رفتن به
جبهه داش��تم و آن هم خدمت سربازي بود .خدمت سربازي
ام كه تمام ش��د با دختر عمهام ازدواج كردم و باز هم حال و
هواي رفتن به جبهه به س��رم زد ».اين گوش��هاي از خاطرات
رضا نادري قبل از مجروح شدنش است .او بهرغم مخالفت خانواده
دوب��اره به جبهه ميرود .ن��ادري ياد خاط��ره اي از آن دوران ميافتد و
ميگويد« :دو برادرم به شدت مخالف رفتن من بودند و من يك شب تا صبح با
آنها صحبت كردم و در كمال ناباوري آنقدر تحت تأثير حرفهايم قرار گرفتند
كه خودش��ان هم راغب به رفتن به جبهه ش��دند ».نادري زماني كه در رفت و
آمدها از جبهه به تهران بود .هيچگاه يادش نميرود و ميگويد« :آن موقع پس��رم
عليرضا چند ماهه بود اما وقتي به ديدنش ميآمدم اص ً
ال بغلش نميگرفتم مبادا مهري
كه از او به دلم ميافتد مانع رفتنم شود و پايم را سست كند».

