گفتـگو

شميالشهرابي

گفتگو با مرضيه دهقان شاعر

حواستان به دلهاي
معلوالن باشد!

زندگي هميشه زيباس��ت وقتي حضور خدا را حس کني ومطمئن باشي بهترينها
خورد ،اگر ذات حق بخواهد ...مرضيه دهقان شاعر جوان کشورمان
برايت رقم مي
خدا وتالش وپشتکار توانست به موفقيت برسد
با ش��دت معلوليت اما با اميد به
وثابت کند وقتي اراده داشته باشيم به هرآنچه که بخواهيم ميرسيم.
گفتگوي ما را با اين جوان شاعر بخوانيد:

اولش باورشان نميشد من ميتوانم با گوشي کار
کنم .ولي وقتی برايم خريدند .بعداز مدتي ديدند
من دارم با دندانهايم با گوشي کار ميکنم

*از خودتان براي خوانندگان مجله بگوييد.
 مرضيه دهقان هس���تم28 ،سال دارم ودراصفهان به دنيا آمدم.به داليلي درحال حاضر درمبارکه زندگي ميکنم.
*ازخانواده تان بگوييد.
 -م���ن هرچه در زندگ���ي دارم اول از لطف خدا و بعد از پدر و مادرب���ي نظيرم دارم .واقعا
برايم زحمت کش���يدند.اگر زحمتهاي اين دونفر نبود،االن اصال موفق نبودم .شرمنده ام که
توانم محبتهايشان را جبران کنم .ولي عاشقانه دوستشان دارم.
نمي
دو تا خواهر هم دارم به اسم زهرا و فاطمه که خدا را شکر هيچ مشکل جسمي ندارند.
*از چه زماني متوجه تفاوت خود با ديگران ش��ديد؟چگونه با اين مش��کل کنار
آمديد؟
از بچگي ميدانس���تم با بقيه بچهها ف���رق دارم.آنها باهم ب���ازي ميکردند ،ولي منتوانستم بازي
نميتوانستم و فقط نگاهشان ميکردم! اتاق من پر از اسباب بازي بودکه نمي
کنم .خُ ب اين براي يک بچه خيلي تلخ بود.
کردند که
بزرگتر که ش���دم تفاوتها بيشتر وبيشتر شد .بااينکه پدر و مادرم خيلي سعي مي
من اين فرق را حس نکنم ،هيچ وقت برايم کم نميگذاش���تند و هرچيزي راکه ميخواستم
يا بخواهم فقط يک بار ميگويم برايم تهيه ميکنند .ولي مگر ميش���ود حس نکرد اين همه
تفاوت را؟
*چه کسي يا چه انگيزهاي باعث تالش وموفقيت شما شده است؟
دانم چگونه تاب ميآوردم و زندگي
فقط خدا وعش���ق به او .اگر ايمان به خدا نداشتم نميکنم،
ميکردم .اين همه درد و غم رانمي توانس���تم تحمل کنم .باخدا در تنهايي درد دل مي
زنم ،دعوا ميکنم ،ولي بعد طلب عفو ميکنم.
با او حرف مي
*درمورد نحوه تحصيالتان بگوييد ،تا چه مقطعي ادامه داديد؟
فقط کالس اول دبس���تان را خوانده ام آن هم در خانه! عمويم .معلم بودند،آموزگارمن همتوانستم
شدند. از ايشان واقعا ممنونم.اگر کمکهاي عمو جانم نبود من االن شاعر نبودم و نمي
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کتاب چاپ كنم.
گوييد؟ آيا زيرنظر استادمجربي شعررا آموختيد؟
*در چه زمينهاي شعر مي
اي به من آموزش بدهد،
گويم...خير ...استاد ومعلمي که بخواهد به طور حرفه
ش���عر نو مينداشتم .فقط دو تا از دوستانم خيلي کمکم کردند،عظيمه ايران پور و معصومه احمدپور كه
بهترين دوستان من هستند.
شعرهايم از دل شکسته ام نشأت ميگيرد ،براي همين غمگين و تلخ است.
*شما کتاب شعر هم چاپ کرديد ،چه شد که تصميم به چاپ کتاب گرفتيد؟
خواست دلنوشته
بله..کتاب "صداي س���کوت" كه به تازگي چاپ ش���ده .راستش دلم مياي باشد براي ارتباط من با دنياي خارج از خانه .با کمک خانواده
وشعرهايم ثبت شود.دريچه
ودوست محترمي که خودشان هم شاعر ومستندساز هستند(ازبردن نامشان معذورم)کمک
کردند وکتابم را به چاپ رساندم...جا دارد که ازايشان کمال تشکر را داشته باشم.
*معلوليت جسمي شما شديد است؟
بله...شديد است .در 17سالگي از پدر و مادرم خواستم برايم يک گوشي همراه تهيه کنند.توانم با گوشي کار کنم .ولي برايم خريدند .بعداز مدتي ديدند
شد من مي
اولش باورشان نمي
کنم خيلي خوش���حال شدند! آن لحظه بود که مرا
من دارم با دندانهايم با گوش���ي کار مي
بيشتر باور کرددند.
نويسيد؟
*يعني شما با دندان روي صفحه گوشي چيز مي
كنم يا در شبكههاي اجتماعي شعرهايم را انتشار
بله با دندان گوشي را خاموش روشن ميدهم!
مي
*فکر ميکنيد مرضيه ميتواند به آرزوهايش برسد؟
توانم با کمک خدا به آرزوهايم برسم.
بله...من مي*حاال بزرگترين آرزوي مرضيه چيست؟
اي که من
-بزرگترين آرزويم اين است که يک خيريه براي معلولها تاسيس كنم .ولي خيريه
آرزويش را دارم منفاوت از همه خيريههاست...
مي خواهم يک جايي بتوانم بسازم که در آن معلولين کار کنند و پول دربياورند و کار داشته
باشند .مثل يک آدم سالم و خودشان را باور کنند و ديگران هم آنها را باور کنند.
اينكه ماهم حق داريم و ميتوانيم ازدواج کنيم ،س���ر کار برويم و به همه نشان بدهيم که ما
با آدمهاي سالم هيچ فرقي نداريم...
*دوستان مرضيه درموردش چه نظري دارند؟
شناس���ند .ميگويند دل پاکي دارم.دوستانم بسيار
من را معموال آدمي صبور و مهربان ميبه من لطف دارند واکثراوقات در خوشي وناخوشي کنارم هستند.
*تابحال شده مردم با رفتارشان شمارا برنجانند؟
هايشان دلم شکسته.من االن چهارسال است كه در رختخواب
بله خيلي پيش آمده ،از نگاهخوابيدهام و ديگر نميتوانم بروم بيرون! سخت است که 24ساعت در جايت خوابيده باشي!
برد بيرون فقط سيزده سال
توانس���م بروم بيرون ،خواهرم زهرا جان من را مي
ولي وقتي مي
دانيد کي بود؟
داشت ،خيلي از نگاههاي بعضي از مردم ناراحت ميشديم .بدترين لحظه مي
آن لحظه که پول ميدادند و ميرفتند ،خيلي تلخ و گزنده بود برايمان.
مردم اص�ل�ا نگاه
نميکنند ،ببينند،
طرفشان کيست
وچه کار ميکند.
فقط چون شخص
معلول است برايش
پ���ول ميگذارند.
برايم سئوال بود
که چرا تفکر مردم
درباره ما معلولين
اينگونه هست؟!
*ح��رف پاياني
ش��ما ب��راي
خوانندگان مجله
چيست؟
من از شما مردممهربانم خواهش
کنم تفکرتان
مي
ونگاهتان را نسبت
به معلولين تغيير
بدهيد و به ماهم
مثل تم���ام افراد
ديگر ن���گاه کنيد.
حواستان به دلهاي
معلوالن باشد!

