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غمی در چشم و لبخندی بر لب
 متن و عکس: الله خواجویی، مهر

پدرش از مهاجران ترکمنستان بوده و اسب داری شغل خانوادگی 
آنهاست. حاال او در 55 سالگی صاحب 7 اسب است. 8 سال پیش 
امید  اما همچنان  از دست می دهد  قلبی  اثر سکته  بر  را  همسرش 
و عشق به زندگی را از دست نداده. »عوض گلن اسپونتن« ساکن 
روستای قره قانلو از توابع شهرستان راز و جرگالن خراسان شمالی 
است. مرد مهربان و شریفی است که با وجود تنگدستی و هزینه های 
باالی نگهداری اسب هرگز نمی تواند از این کار دل بکند. او 2 دختر 
دارد و از 2 فرزند برادر مرحومش که مادرشان رهایشان کرده و رفته 
و همچنین از عمه سالخورده اش که فلج و نابیناست نیز نگهداری 
می کند، اما با وجود تمام سختی ها و مشقت های زندگی اش هیچ وقت 
دست کمک به سوی کسی دراز نکرده، حتی غرورش به او اجازه 
نمی دهد که تحت پوشش جایی قرار بگیرد. عوض گلن هزینه ای 
برای ساختن اصطبل ندارد و اسب هایش را کیلومترها دورتر از خانه 
در کوه و دشت می بندد تا شکمشان را از علف ها و گیاهان طبیعت 
سیر کنند و هر روز صبح و ظهر به آنها سر می زند. او می گوید: »تا به 
حال مشکلی برای اسب ها پیش نیامده و خدا را شکر سالم مانده اند.« 
زندگی عوض گلن از طریق فروش محدود کره اسب مادیان هایش 
تامین می شود. عوض گلن مدتی پیش به دلیل نیاز مالی مجبور شد 
یکی از مادیان های باردارش را به قیمت ارزانی بفروشد، در حالی که 
کره ای که در شکم اسبش بود، بسیار ارزش داشت اما فشار اقتصادی 
به او اجازه نداد تا به دنیا آمدن کره اسب صبر کند. در چشمان این 

مرد غم هست اما روی لب هایش لبخند.
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رضا عطاران این روزها به دلیل حادثه ای با 
سر و صورت زخمی فعال جلوی دوربین 
رفتن را فراموش کرده است. خب، حادثه 
خبر نمی کند و تازه آقارضا شانس آورده 
که سرش محکم تر به جایی نخورده، اما چرا رضا عطاران 
زخمی شد؟ تصادف؟ دعوا؟ پرتاب از همین پله؟ نه، با عکس 
سلفی! این حکایت عکس سلفی در این مملکت تبدیل به 
بالی غریبی شده؛ مثل همه اعمال و رفتارهایمان سرشار 
از افراط است، مثل استفاده بی رویه مان از موتور و ماشین، 
مثل معماری مان که در هر کوچه و پس کوچه ای یک برج 
بی قواره رفته باال، مثل طبیعتمان که یا خشک خشک است یا 
گرفتار سیل ویرانگر. ملتی هستیم که یا بیستون می سازیم یا 
چهل ستون! خالصه که نشانه های بی تعادلی همیشه هست. 

بگذریم و برسیم به اینکه چرا رضا عطاران زخمی شد؟
از زمانی که این تلفن همراه های دوربین دار به بازار آمده، 
همه یک پا خبرنگار شده اند و دنبال عکس سلفی گرفتن اند. 
تفاوتی هم نمی کند کجا و چه شکلی و طفلکی آقارضا در 
یک باشگاه ورزشی مشغول دویدن روی تردمیل بوده که 
یکی از راه می رسد و هوس گرفتن عکس سلفی می کند. 
رضا که معموال با خوشرویی دوستدارانش را می پذیرد، به 
درخواست او برای لحظه ای دست هایش را از تردمیل رها 
می کند و با لبخند به گوشی طرف خیره می شود که ناگهان 
تعادلش را از دست می دهد و پرتاب می شود روی زمین! دلم 
بیشتر برای آن آقایی سوخت که عالقه مند به سلفی بوده و 
عکسش خراب شده! شاید برای همین رضا و بازیگران محبوب 
دیگر تقصیر از خودشان است و باید یاد بگیرند چگونه روی 
تردمیل تعادلشان را حفظ کنند تا عکس سلفی بگیران خراب 
نشود و این را هم متاسفانه می توان از ناکارآمدی سینمای 
ما دانست که بازیگرانش نسبت به این امور مهارت ندارند! 
اما همه این نکته ها را گفتم، نه به خاطر وجه خبری، بلکه 
به دلیل طرح موضوعی فرهنگی که این روزها جامعه ما به 
آن مبتال شده؛ موضوعی که از همان روز حادثه در جریان 
آن قرار داشتم اما تعمدا اعالمش را به تعویق انداختم تا حال 
این چهره محبوب خوب شود. جالب اینجاست که دوستان 
مطبوعاتی با گذاشتن کلمه »به شدت« برای مجروح شدن 
عطاران، تالش کردند وجه حادثه ای آن را پررنگ تر کنند! 
حاال باگذشت چند روز از این حادثه خوشحالم که او از این 
ماجرا به سالمت جسته و سالمتش را بازیافته تا من هم با 
خیال راحت حرف بزنم... این روزها ماجرای سلفی گرفتن 
با چهره های هنری و ورزشی از هر کابوسی هول انگیزتر 
شده...آتیال پسیانی می گفت: »بارها قرارهای مهمی داشته ام 
که به دلیل همین عکس سلفی گرفتن به هم خورده. حتی در 
زمان بیماری به قرارهای پزشکی ام نرسیده ام چون توی مسیر 
گرفتار آدم های عالقه مندی شده ام که یا باید برایشان امضا 
می زدم یا با لبخند چندین و چند عکس سلفی می گرفتم!« 
آتیال می گفت: »حاال مدتی است در چنین مواقعی یک کاله 
کشی می کشم روی صورتم تا شناخته نشوم و به کار و 

زندگی ام برسم...« خب واقعا کمی عجیب است. نیست؟
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چه کسی رضا را زخمی کرد؟

من و سرطان من و معلولیت

 امضا محفوظ

چند وقتی بود که خیلی شاکی بودم؛ از دست زمین و زمان، از دست آدم های اطرافم و از همه بیشتر از خودم. 
از همیشه شده  تلخ تر و سیاه تر  به چشمم  از خیلی نعمت ها محرومم. زندگی  اینکه معلولم و فکر می کردم  از 
بود. یک شب که این نارضایتی به اوج خود رسید، با ناراحتی به رختخواب رفتم و تا چند ساعت بیدار بودم 
تا باالخره خوابم برد و صبح زود برای رفتن به سرکار به سختی بیدار شدم. یادم می آید اوایل اسفند بود و هوا 
سرد. بارانی که از نیمه های شب شروع به باریدن کرده بود، هنوز تمام نشده بود. زیاد از خانه دور نشده بودم که 
منظره عجیبی دیدم؛ جوانی قدبلند با موهای آشفته و سرتاپا خیس جلوی در یک سواری پیکان ایستاده بود و در 
حالی که می لرزید، می گفت: »تورو خدا در را باز کنید، بیام داخل خانه. سردم شده...« او گریه می کرد و با التماس 
می خواست کسی در را برایش باز کند. آنقدر حالش بد بود که تفاوت بین یک پیکان با خانه خودشان را متوجه 
نمی شد. اعتیاد شدیدی داشت و خیلی ترحم برانگیز بود. دلم می خواست بتوانم برایش کاری کنم اما... دیدن این 
منظره من را تکان داد. شاید این منظره تلنگری بود برای من تا کمی عمیق تر به مسائل اطراف خود بنگرم. از همان 
روز به خودم گفتم کسی که خودش را دوست نداشته باشد و هر ظلمی در حق خود و خانواده و جامعه خود روا 
دارد، دیگران هم هیچ وقت دوستش نخواهند داشت و هیچ کاری هم برایش نمی کنند. چرا من که معلولیت دارم، 
نباید خود را دوست داشته باشم؟ آیا معلولی که چند برابر دیگران سختی تحمل می کند تا روزی حالل کسب 
کند، دوست داشتنی تر از بعضی افراد نیست که با وجود سالمت جسمی در آخر انگلی برای خانواده و جامعه 
خود می شوند؟ آیا وضعیت من هم بی شباهت به آن جوان نبود که در مقابل در بسته ای ایستاده بود و هیچ گاه باز 

نمی شد، به جای اینکه بهتر ببیند و جای خود را تغییر دهد؟
ادامه دارد...

در را باز کنید لطفا!
 مادر یکی از کودکان محک

»خدایا، چرا من؟« این سوالي بود که بعد از گرفتن جواب آزمایش کودکم مدام در ذهنم مي چرخید. آنقدر که تمام توانم 
در جستجوي علتي بود تا صداي ذهنم را خاموش کند و تسکیني بر دل ناباورم بنشیند. کودک من سرطان داشت و این 
خبر آواری بود که تحملش بر دل هر مادری سخت است. ترس و سردرگمي مثل بهمني روي دوشم سنگیني مي کرد و 
نمی توانستم از این مرحله جان سالم به در ببرم، به امید فکر نمی کردم و فردا ترس بر دلم می انداخت اما... امروز که قوی و 
پرامید هستم، یاد روزهاي سخت تنهایي را افسانه اي بیش نمي بینم. باران عشقي با همراهی انسان های مهربانی که درد مرا 
در خود داشتند و تنهایم نگذاشتند بر چهره ام بارید و هرآنچه از ترس و تردید بود را شست. من با بستری شدن کودکم 
در محک باور کردم که امید برای من و فرزندم ادامه دارد. امروز با تمام وجود مي دانم که تقصیر از من نیست و ناعادالنه 
قرعه این سختي به نام من نیفتاده، بلکه مرحله اي است که از من و شاید شما می خواهد بهترین نقشمان را بر صحنه بازي 
کنیم، تجربه اي است که از غصه ها، قصه های خوب بسازیم و فرصتي است که براي هر لحظه  از بودنمان نقشه  شاد بودن 

بکشیم و در آخر، فارغ از هر پایان ممکن، ایستاده تر براي ساختن زندگي تالش کنیم... 
روزي  که من و فرزندم به بخش هماتولوژي اعزام شدیم، از همه جا ناامید بودیم و به راستي تصور تلخي جز ازدست دادن 
عزیزمان در سر نداشتیم، اما در واقع، ما در دنیاي دیگري پا گذاشتیم. من از کودکان و مادران آنجا درس صبر و استقامت 
و از نیکوکاران و یاوران، مهر را آموختم. به دنبال معجزه بودیم، اما امید، تنها معجزه اي بود که انتظارش را مي کشیدیم و 
جز در قلبمان جا نداشت. اگر آن روز مي دانستم که مقرر شده تا کودکي فرزندم را کنار محک سپري کنم و شب هاي 
بي قراري اش را زیر چتر پرمهر یاوران و نیکوکاران به صبح برسانم، بعد از گرفتن جواب آزمایش کودکم به جای بی قراری 

از خود مي پرسیدم: »آماده  مبارزه هستي؟«
ادامه دارد...
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