رنگ خدا

چهارشنبه  22خرداد  1392شماره 460

با حضور عالقهمندان و هنرمندان اجرا
شد

خوانش نمايش «جنوب از
شمال غربي»

براي هميشه با پاهايم خداحافظي كردم
جبهه كردستان همراه رزمندگان ديگر بوديم
و همگي مشغول نبرد با دشمن كه بعد از اصابت
خمپاره احس��اس كردم شهيد ش��دم .يك دفعه
انگار همه جا س��ياه ش��د و براي لحظهاي خودم
را در دنيايي ديگ��ر ديدم كه با ضربهاي كه يكي
از رزمندهها به من زد و گفت پاش��و كسي نيست
ك��ه تو را به عقب ببرد و خودت بايد برگردي ،به
خودم آمدم .برقي را در وجودم احس��اس كردم و
متوجه ش��دم كه پاهايم را نميتوانم تكان دهم.
ب��ه دور و برم كه نگاه ك��ردم ديدم با آن خمپاره
چند رزمنده ش��هيد شدهاند ،يكي كور شده بودو
م��ن هم براي هميش��ه مجب��ور بودم ب��ا پاهايم
خداحافظ��ي كنم ،چون تركشه��اي خمپاره به
نخاعم خورده بود .ديگر چيزي يادم نميآيد فقط
بعداز چند روز چش��مم را ك��ه باز كردم خودم را
در بيمارستان تبريز ديدم .حرفهاي آقاي نادري
كه ب��ه اينجا ميرس��د لحظهاي س��كوت فضاي
مصاحبه را پر ميكند ،حتي تصورش هم س��خت
اس��ت ،اما اين س��ختي يك واقعيت ب��ود .نادري
ادامه ميدهد« :نمي دانس��تم باي��د چهكار كنم.
اينك��ه ديگر هيچوقت نميتوانم راه بروم س��خت
و دردن��اك بود و زمان زي��ادي الزم بود تا با اين
موضوع كنار بيايم».
بچهها همدم هميشگيام شدند
رض��ا ن��ادري سالهاس��ت ك��ه بهرغ��م ميل
باطنياش از همس��رش جدا شده است .او در اين
خصوص ميگويد« :زندگي هميش��ه آنطور كه
ما ميخواهي��م و انتظار داريم پي��ش نميرود و
گاهي بعضي چيزها برخالف ميل آدمها ميشود.
داستان جدايي من و همسرم هم گوشهاي از اين
نامراديهاي روزگار اس��ت .ه��ر چند اختالفات
ش��ديد قبل از مجروح ب��ودن من بين ما وجود
داش��ت ،اما مجروحيت و قطع نخاع ش��دن اين
مس��ئله را تش��ديد كرد و بعد از مدتي همسرم
را ب��ه خاط��ر س��ختيهايي كه مجب��ور بود در
زندگي با يك جانب��از قطع نخاعي تحمل كند،
مثل پرندهاي در قفس ديدم و وجدانم رضايت
نميداد ك��ه جوانياش را به پ��اي من بريزد و
باألخره از هم جدا ش��ديم .حاال دختر و پس��رم
همه زندگي من شدند و لحظهاي نميتوانم بدون
آنها زندگي كنم ».پسر آقاي نادري كه تا اينجاي
مصاحبه ساكت است و شايد ترجيح ميدهد كه
ب��ه درد و دلهاي پدرش گ��وش دهد ،ميگويد:
«سالهاي اولي كه پدرم جانباز شده بود و ديگر
نميتوانس��ت راه برود ،جنب و جوش بس��ياري
داش��ت و قويتر بود .به همين دليل هم س��عي
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كرد كه بعضي از خأله��اي روحي و روانياش را
با رفتن به دانش��گاه و قرار گرفتن در فضاهاي
علم��ي و اجتماعي پر كند ،ام��ا بعد از مدتي
به دليل مشكالت جس��مياش ديگر نتوانست
ادام��ه ده��د ،م��دت كوتاه��ي هم در س��پاه
خدم��ت كرد و بع��د از آن به دليل نداش��تن
توان كار ك��ردن مجبور ش��د برخالف ميلش
براي هميشه خانهنشين شود».
از كليشهها دور شويم
مشكالتي كه جانبازان با آنها درگيرند نه تنها
بر روابط اعضاي اصلي خانواده بلكه روي ارتباطات
آنها با اقوام درجه چهارم هم تأثيرميگذارد .پسر
جانب��از ن��ادري در حالي كه مش��غول كمك به
پدرش براي بلند ش��دن از روي تخت و نشاندن
او روي ويلچر است اين موضوع را مطرح ميكند
و ادامه ميدهد« :مش��كل جانب��ازان فقط نقص
عضو نيس��ت ،بعد از جانباز ش��دن و دور ماندن
از يك زندگي عادي بيش��تر آنها دچار مشكالت
روحي و رواني ميش��وند و آن زمان است كه به
توجه نياز دارند .اما متأس��فانه ش��ايد نوع نگاهها
و توجهه��ا آنطور كه آنها ميخواهند نيس��ت و
كمي كليشهاي اس��ت .كساني مثل پدر من يك
دي��دار چند دقيق��هاي و قهرمان خواندنش��ان از
طرف كساني كه به ديدارشان ميآيند راضيشان
نميكند .آنها توقع دارند كه مس��ئوالن صميمانه
پاي درددلهايش��ان بنش��ينند و گوش ش��نواي
حرفهايشان باشند».
جانبازان را تحقير نكنيم
نم��ي دانم چ��را وقت��ي از يك جانب��از حرف
ميزني��م اين حرف زدن هميش��ه با حس ترحم
همراه اس��ت .آقاي نادري از اي��ن موضوع گاليه
دارد و معتقد اس��ت جانب��ازان را نباي��د تحقير
كرد .او ادامه ميدهد« :بيش��تر اوقات رس��انهها
در ايج��اد اين حس تحقير در اف��رادي مثل من
مقصر هستند .درست است كه جانبازان بسياري
هس��تند ك��ه مش��كالت در زندگيش��ان به اوج
رس��يده اس��ت و حتي از كمترين امكانات اوليه
هم برخوردار نيس��تند ،اما جانبازاني هم هستند
كه با وجودمش��كالت فراوان و ناتواني جس��مي
انسانهاي موفقي هس��تند و شايد از يك انسان
سالم هم قويتر و با افتخارتر زندگي كنند .براي
همي��ن معتق��دم كه باي��د نوع نگاه رس��انهها به
جانبازان تغيير كند .مردم و رس��انهها بايد توجه
كنند ك��ه با افتخار نگاه كردن ب��ه يك جانباز با
حسترحم ب��ه او نگاه كردن ب��ه او و زندگياش
تفاوت دارد».
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راههايي كه هموار نيستند
«خيل�ي وقتها دوس�ت دارم روي ويلچرم بنش�ينم و به خيابان
بروم .آب و هوايي تازه كنم ،اما همين كه پايم را در كوچه ميگذارم
و ميخواه�م وارد بوس�تاني ش�وم با مانعي بزرگ مواجه ميش�وم و
آن هم پيادهرويي اس�ت كه راهي ب�راي عبور من از آن وجود ندارد
و مجبور ميش�وم دس�ت از پا درازتر به خانه برگ�ردم ».اين را رضا
ن�ادري ميگويد و ادامه ميدهد« :خيلي از جانبازان دوس�ت ندارند
وقت�ي وارد خيابان ميش�وند يا ميخواهند به جاي�ي بروند ،مزاحم
كسي ش�وند و دوست دارند ش�رايط پيادهروها و معابر طوري باشد
كه خودشان بتوانند از آن عبور كنند ،اما بهرغم تالشهاي ارزندهاي
كه شهرداري در اين زمينه انجام داده است هنوز هم خيابانهايمان
نياز ب�ه تغييرات بس�ياري دارد تا راه براي جانبازان هموار ش�ود».
ن�ادري يك�ي از داليل�ي را هم كه به خاط�ر آن مجبور ش�ده ديگر
دانش�گاه نرود و ت�رك تحصيل كند ،همين ش�رايط بد دانش�گاهها
از نظر مناسبس�ازي ميداند و ادامه ميدهد« :ش�هرداري مسئول
مناسبس�ازي معابر اس�ت و انصاف ًا هم خيابانهاي ما نسبت به چند
س�ال پيش تغييرات بس�ياري كرده است اما مس�ئول مناسبسازي
معابر دانش�گاهها براي جانبازان كيس�ت؟ هنوز بسياري از فضاهاي
آموزشي ما از اين نظر با مشكل مواجهاند .اين مشكل خاص جانبازان
نيس�ت .ما معلوالن بس�ياري هم داريم كه از اين معضل رنج ميبرند
و امي�دوارم هفته جانباز فرصتي باش�د كه مس�ئوالن دانش�گاهها،
ادارهها و فضاهاي آموزش�ي ديگر كمي بيش�تر به اين موضوع دقت
كنند و براي رفع اين مش�كل آس�تين همت را باال بزنند».

زخم بستر همراه هميشگي جانبازان قطع نخاعي
گفتنش براي ما آسان است ،اما در عمل لحظهاي هم نميتوانيم
خودم�ان را جاي يكي از جانبازان قطع نخاع�ي بگذاريم .من اين
تفاوت در آس�ان ح�رف زدن از جانبازان و س�ختي واقعي كه در
زندگي ب�ا آن درگيرن�د در زندگي پدرم ديد هام و ب�ا تمام وجود
آن را احس�اس كردم .عليرضا نادري ميگويد« :از روزي كه سنم
كمي باالتر رفت و توانس�تم بدي را از خوبي تش�خيص دهم ،زخم
بس�تر يكي از دردهاي هميشگي است كه پدرم با آن درگير بوده،
ي�ادم ميآيد گاهي اوقات اين زخم بس�تر كه ميتوان گفت خاص
بيم�اران قطع نخاعي اس�ت آنقدر ش�دت ميگرفت ك�ه او مجبور
ب�ود  6م�اه فقط دم�ر بخواب�د .بعضي وقته�ا هم آنقدر ش�رايط
بغرن�ج ميش�ود كه پ�درم مدت�ي را در بيمارس�تان ميگذراند تا
ب�ا درمان و داروهاي مختلف از ش�دت اين زخم بس�تر كم ش�ود.
ام�ا با وجود اين ش�رايط او هميش�ه ش�كرگزار اس�ت و ميگويد
كه جانبازاني هس�تند كه در ش�رايط جس�مي بدتر از من زندگي
ميكنن�د ».جانباز نادري به اين قس�مت از مصاحبه كه ميرس�يم
وارد گفتوگ�و ميش�ودو ميگويد« :با وجود س�ختيهاي فراوان
خدا را ش�كر ميكنم ،چون در بيمارس�تان آنق�در جانبازان بدتر
از خودم را ديدم كه به حالش�ان گريه ك�ردم .جانبازاني كه حتي
نميتوانن�د ح�رف ه�م بزنند و زخم بس�تر تنها يك�ي از دردهاي
هميشگيشان شده است».

