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قائمشهر،  وطنی  ورزشگاه  در 
عادل چشم های محمد است و 
لحظه لحظه بازی های تیم محبوبش، 
نساجی قائم شهر، را طوری برای 
رفیق نابینایش گزارش می کند که او با هیجان تمام 
صحنه های بازی را تعقیب می کند و خودش را در 
زمین حس می کند. باید هوادار باشی تا بدانی ورزشگاه 
رفتن یعنی چه. باید هر هفته در ورزشگاه »وطنی« 
قائم شهر فریاد زده باشی »یه شهر و یه ناجی/ قائمشهر 
و نساجی« تا بدانی هوادار نساجی بودن چه حسی 
دارد. باید سال ها به صعود تیمت به لیگ برتر امیدوار 
باشی تا بدانی تعصب به تیمی که لیگ برتر را تجربه 
نکرده، چه معنایی دارد. باید اهل رفاقت باشی تا گرمی 
دستی را که رفیق از تو می گیرد، حس کنی. باید رفیق 
باشی تا بدانی شریک شدن بهترین لحظه ها با یک 
دوست یعنی چه. نمی توانی نابینا باشی، نمی توانی 
از چشم هایت و دیدن هایت و دیدنی هایت بگذری، 
اما می توانی خودت را جای یک نابینا بگذاری، تا 
بدانی که ندیدن چقدر سخت است... اما سخت تر 
آن است که عشق فوتبال و عاشق نساجی قائم شهر 
باشی، ولی حسرت دیدن بازی هایش به دلت بماند. 
در خانه ای که تلویزیونش هیچ وقت بازی تیمت را 
نشان نمی دهد، بنشینی و هر لحظه به خودت بگویی 
االن چه شد؟ برد؟ باخت؟ باید منتظر بمانی تا دوستی 
بیاید و خبر بدهد از ورزشگاه وطنی، اما حسرت به 
دلت نمی  ماند وقتی یک رفیق صمیمی داشته باشی، 
رفیقی که دستت را بگیرد و تو را با خودش همه 
جا ببرد، به وسط زمین، روی ساق پاهای بازیکنان 
محبوبت، توی دروازه، روی نقطه کرنر، کنار خط 
اوت... باید محمد مسافری باشی، تا روزی را که 
عادل گفت بیا با هم برویم ورزشگاه، حس کنی؛ 
عمق رفاقت را ببینی و حسرت چندین وچندساله ات 
را، همه را، یکجا فراموش کنی... عادل در ورزشگاه 
وطنی فقط چشمان محمد نیست، فقط دست او را 
نمی گیرد، او همه هیجان ها و احساس هایش را با محمد 
شریک می شود. داستان محمد و عادل را خیلی ها 
همین چند هفته پیش از طریق برنامه تلویزیونی 90 
دیدند، ولی همه زندگی او فوتبال و ورزشگاه نیست. 
او روزهای سخت تری هم داشته و دارد؛ روزهایی که 
به آینده اش فکر می کند و همچنان چیزی نمی بیند؛ به 
قول خودش، او هنوز در 20 سالگی مانده، مدرسه اش 
تمام شده و این پایان کاری است که می توانسته انجام 
بدهد. »پرونده سالمت« این هفته، به بهانه رفاقت 
نابی که بین عادل و محمد شکل گرفته، کوشیده از 
منظرهای مختلفی به همین سوژه بپردازد: رفاقت. با 

ما همراه شوید. 

پرونده »سالمت« درباره رفاقت؛ تقدیم به تمام »عادل« ها و »محمد «های جهان

به نام دوست
 لیلی خرسند

که  است  سخت  پدر  یک  برای 
نتواند  و  بخواهند  چیزی  بچه ها 
پسر   2 که  پدری  برای  کند.  فراهم 
نابینا دارد و هر 2 پسر هم در سنی 
هستند که برآورده کردن نیازهایشان 
شرایط  این  دارد،  باالیی  هزینه های 
سخت تر است. پدر محمد و جواد 
یک کارگر ساده است و در همه این 
سال ها که مشکل بینایی پسرها حاد 
شده، خانواده او مدام درگیر پزشکان 
بوده اند و همه می دانند رفت و آمد  به 
بیمارستان ها و مطب ها چه بار سنگین 
خانواده  یک  برای  می تواند  مالی ای 
بعد  مسافری  خانواده  باشد.  داشته 
ناامیدی از بهبود پسران هم باید  از 
هزینه های دیگری را تامین می کرده. 
رفت و آمد محمد و جواد به مدرسه 
به اندازه کافی خودش هزینه داشته. 
پدر حاال که نمی تواند خواسته های 
پسرها را برآورده کند، بیشتر از قبل 
دل شکسته است، به خصوص اینکه 
محمد به سنی رسیده که باید دنبال 
کار باشد، ولی خانه نشین است. پدر 
که او را در خانه می بیند، بیشتر دلگیر 
می شود: »من یک کارگر ساده هستم. 
وضعیت مالی خوبی هم نداریم. من 
که  کنم  کار  می توانم  این حدی  در 
سیرشان کنم و مایحتاج اولیه شان را 
تهیه کنم. در این جامعه سخت است 
که 2 بچه نابینا داشته باشی و بتوانی 
زندگی ای عادی برای آنها فراهم کنی. 
مسووالن که به من کمک نمی کنند و 
من هم رویم نمی شود از فرد دیگری 
کمک بگیرم. درسشان را خوانده اند، 
اما محمد نمی تواند کاری کند. کالس 
هم می خواهد برود،  اما من نمی توانم 
هزینه اش را بدهم. از صبح تا شب 
خانه است، بدون اینکه بتواند کاری 
این طور  را  او  که  من  بدهد.  انجام 
می بینم، ناراحت می شوم. تنها تفریح 
محمد همان ورزشگاه رفتن است. خدا 
عادل را خیر بدهد. باز هم او محمد را 
ورزشگاه می برد و سرگرم می شود. من 
که نمی توانم کاری برایش انجام بدهم. 
من هم پدرم تا یک جایی می توانم 
ببینم به روی خودم نیاورم. من هم 
تا یک حدی تحمل دارم. نمی توانم 

بچه ها را در این شرایط ببینم.«

محمد مسافری را حاال خیلی ها می شناسند؛ همه آنهایی که طرفدار 
تیم نساجی هستند و همه کسانی که پای ثابت برنامه 90 هستند 
و این شناخته شدن و دیده شدن، اتفاق مهمی در زندگی محمد 
بوده. محمد از اول نابینا نبوده. یک بیماری مادرزادی از 12 سالگی 
ارتباط چشمان او را با دنیای بیرون قطع کرده: »بچه که بودم، 
فوتبال می دیدم و خیلی هم دوست داشتم، اما مادرزادی مشکل 
بینایی داشتم. بینایی ام کم بود و هر روز هم کمتر می شد. تا اینکه 
در 12 سالگی کامال نابینا شدم. از آن به بعد دیگر فوتبال را ندیدم.« 
محمد اول طرفدار استقالل بود: »بچه که بودم طرفدار استقالل 
بودم. همه بازی هایشان را از تلویزیون می دیدم. اتفاقی هم فوتبالی 
شدم. یک روز تلویزیون تماشا می کردم که دیدم فوتبال پخش 
می کند. استقالل هم بازی داشت. همان زمان هم از فوتبال و هم 
از استقالل خوشم آمد.« محمد آن سال ها نمی دانسته که تیمی هم 
به اسم نساجی وجود دارد: »برای من تیم فقط تیم استقالل بود، 
ولی چند سال بعد یکی گفت قائمشهر که خودش تیم دارد، چرا 
طرفدار آن نیستی؟ فهمیدم تیم 17-16 سال است که از گروه 1 
باال نرفته و دیدم تیم شهر خودم است و طرفدارش شدم.« محمد 
»در مدرسه و سر  دارد:  مثل عادل  خوشحال است که دوستی 
کالس همه یکسره از نساجی حرف می زدند. بازی هایش را تماشا 
می کردند و از تیم می گفتند. من انتظار نداشتم کسی بگوید یک 
روز هم بیا تو را به ورزشگاه ببریم. فقط با عالقه حرف هایشان 
را گوش می کردم. عادل این عالقه و هیجان من را دیده بود. یک 
روز گفت می خواهی تو را هم به ورزشگاه ببرم؟ من قبل از آن 
اصال ورزشگاه نرفته بودم. این را که گفت، خیلی خوشحال شدم 
و قبول کردم.« گزارش های عادل در حدی است که محمد حس 
می کند، بازی ها را خودش و با چشمان خودش می بیند: »همان 
بازی اول را که رفتیم اصال حس نمی کردم که عادل برای من 
گزارش می کند، حسم این بود که خودم بازی را با چشم خودم 
می بینم. عادل جوری با من رفتار می کند که من از کاری که برای 
انجام می دهد، احساس معذب بودن نمی کنم. او به جای اینکه 
خودش تماشا کند، مدام حواسش به من است، ولی حس می کنم 

که با عالقه این کار را انجام می دهد و اذیت نمی شود.« 
محمد حاال تنها تماشاگر و هوادار نابینای نساجی نیست. جواد، 
برادر او هم نابیناست. بیماری مادرزادی به او هم رسیده. جواد هم 
عشق این را داشته که به ورزشگاه برود، ولی برای عادل سخت بوده 
که مسوولیت 2 برادر را برعهده بگیرد. روز اول که عادل برنامه 

رفتن به ورزشگاه گذاشته بود، خانواده مسافری به 
سختی قبول کرده بودند: »خانواده قبول نمی کردند 
که من بروم. به عادل می گفتند اتفاقی برای من 
می افتد و ...« ولی حاال هر 2 برادر به ورزشگاه 
می روند: »یکی از دوستان دیگر که شنید جواد هم 
مشکل من را دارد و دوست دارد به ورزشگاه برود، 
چند بازی است که می آید و جواد را با خودش به 

ورزشگاه می آورد.« 
عالقه محمد به فوتبال زیاد است و او خیلی دوست 
دارد که خودش هم بتواند بازی کند، اما عجیب 
است که چرا در این مدت مثل خیلی از نابینایان 
دیگر سراغ گلبال نرفته. محمد در جواب این سوال 
به آرامی می گوید: »قسمت نشده« ولی قائمشهر تیم 
گلبال دارد و او به راحتی می تواند ورزشی را که 
دوست دارد، انجام بدهد، اما محمد با خجالت و 

حجب وحیای خاص خودش می گوید: »باالخره مشکالتی هست 
که نمی توانم.« 

مشکل محمد فقط فوتبال و ورزشگاه و باشگاه رفتن نیست. با 
داشتن یک برادر نابینا، او مجبور بوده به مدرسه بچه های عادی برود. 
خیلی خوب بوده که محمد در این مدرسه دوستانی مثل عادل پیدا 
کرده، ولی این کار سختی های خودش را هم داشته: »کتاب بریل 
اینجا خیلی کم چاپ می شود. من مجبور بودم در مدرسه خیلی 
با دقت درس ها را گوش بدهم تا هفته بعد که معلمان می پرسند، 
بلد باشم. زمان امتحان هم باید جدا از بچه ها و پیش معلم دیگری 
امتحان می دادم. امتحان شفاهی می دادم. بعضی وقت ها کتاب بچه ها 
را می گرفتم و مادرم در خانه درس ها را به من یاد می داد.« محمد 
یک بار هم کنکور شرکت کرده: »قبول نشدم. زیاد عالقه نداشتم 
به فکر  باید  و دوباره شرکت نکردم.« محمد 20 ساله است و 
آینده باشد، ولی فعال آینده برای او نامعلوم است: »خیلی دوست 
دارم شغلی داشته باشم. به چند شرکت هم سر زدم. تنها جوابی 
که می دهند این است که یک نابینا چه کار می تواند بکند. آینده 
من نامعلوم است. خیلی دوست دارم به سمت فوتبال بروم، ولی 
نمی دانم چطوری! دوست دارم کاری انجام بدهم، ولی نمی دانم 
چه کاری. من کاری بلد نیستم.« محمد حسرت روزهای رفته 
را می خورد: »اگر کامپیوتر یا کار دیگری یاد می گرفتم...« اما با 
وضعیت مالی که خانواده او داشته، این امکان نبوده که او به کالسی 
برود و کنار درس حرفه ای یاد بگیرد، حتی اگر یاد می گرفت، باز 
هم کسی اطمینان می کرد کاری که به یک نابینا بسپرد؟ محمد 
که به این مسایل فکر می کند، متوجه مي شود از زندگی عادی 
که بقیه دارند، دور است: »من زندگی ای عادی ندارم. زندگی که 
بقیه دارند و من هم دوست دارم داشته باشم.« بعد از ویدیویی 
که از محمد و عادل در برنامه 90 پخش شد، خیلی از نگاه ها به 
او و افرادی که مثل محمد نابینا هستند، تغییر کرد: »خیلی ها که 
من را می دیدند، می گفتند آن شب گریه کردند و برایم ناراحت 
شدند. من را می بوسیدند و...« اما  ای کاش مسووالن برایم ناراحت 
می شدند. من تنها نیستم که این مشکل را دارم. عادل من را به 
ورزشگاه می برد و کانون هواداران را هم زیرجایگاه به ما جا داده، 
ولی خیلی های دیگر مشکل من را دارند. کاش می شد برای بقیه 
هم کاری کرد. شرایطی باشد که همه نابینایانی که دوست دارند، 
راحت بتوانند فوتبال را از نزدیک ببینند. همه نابیناها بتوانند کاری 

انجام بدهند، شغلی داشته باشند، زندگی عادی داشته باشند و...«

عادل فداکاری می کند. چه کسی است که بخواهد در لحظات پرهیجان 
و حساس بازی، به جای اینکه روی صحنه ها تمرکز کند، آنها را برای 
یکی دیگر تعریف کند؟ عادل یاورزاده چشمان محمد مسافری شده: 
»برای مادر محمد سخت بود که هم محمد را به مدرسه نابینایان ببرد و 
هم جواد را. محمد را به مدرسه ما آورد. دیدم که او هم مثل ما طرفدار 
نساجی است. به او گفتم بیا با هم ورزشگاه برویم. 3 سال است که 
این کار را می کنیم. محمد در کالس کنار دست من می نشست. من 
دوستش داشتم. دوست داشتم که او هم فوتبال ببیند. از همان روز 
اول برایش تصویرسازی می کردم که کدام بازیکن چه کار می کند و 
بازی اش چه شکلی است. من همه موقعیت ها را برایش توضیح می دهم.« 
آنها که به ورزشگاه می روند و بازی ها را از نزدیک تماشا می کنند، 
می دانند تمرکز داشتن روی بازی یعنی چه، به خصوص در صحنه های 
این  می شود،  هیجانی  اینکه خودش  با  همزمان  عادل  اما  حساس، 
پیدا کند:  را  او  بیاورد که محمد هم حس  زبان  به  باید  را  هیجان 
»اذیت نمی شوم. محمد که خوشحال می شود، من هم خوشحالم. 
بازی های نساجی از تلویزیون پخش نمی شود و محمد هم دوست 
دارد بازی ها را ببیند. این کار برای خود من هم تجربه متفاوتی است.« 
کار عادل برای افرادی که به ورزشگاه می رفتند، عجیب بود: »اوایل 
همه خیلی تعجب می کردند، ولی بعدها برایشان عادی شد و به من 
می گفتند دمت گرم. ما یک نیم فصل از روی سکوها بازی را دیدیم. 
بعد که کانون هواداران متوجه محمد شد، ما را به جایگاه ویژه بردند.« 
کانون هواداران نساجی تا جایی که توانسته شرایط را برای محمد 
فراهم کرده: »نساجی افتخارش است که هواداری مثل محمد دارد. 
 کانون محمد را 2 بازی خارج خانه به تهران آورد. بازی پیکان و 

نیروی زمینی. برای محمد و من این سفر خیلی خوب بود.«
محمد فقط تماشاگر بازی ها نیست. عادل او را حتی سرتمرینات تیم هم 
می برد: »آژانس می گیرم و دنبال محمد می روم. با هم به ورزشگاه و حتی 
سر تمرینات هم می رویم. بازیکنان نساجی همه محمد را می شناسند. 
او بعد از بازی به رختکن هم می رود.« عادل هم مثل محمد استقاللی 
است. دبیر پنجم دبستان او را طرفدار نساجی 
کرده: »من تا پنجم ابتدایی طرفدار 
دبیرمان  از  بودم.  استقالل 
پرسیدم که شما استقاللی 
هستید یا پرسپولیسی؟ او 
گفت: »من طرفدار نساجی 
هستم.« تازه آن زمان بود که 
متوجه شدیم شهرمان یک 
تیم دارد. خانواده مان 
نبود و ما  فوتبالی 
نداشتیم  هم خبر 
وجود  نساجی 
آن  از  دارد. 
بعد  به  زمان 
شدیم طرفدار 

نساجی.«

عادل یاورزاده:
خوشحالی محمد خوشحالم می کند

پدر محمد مسافری:
تنها تفریح محمد 
همین رفتن به 
ورزشگاه است

محمد مسافری:
با عادل هرگز احساس معذب   بودن نمی کنم
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