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زوج جهانگرد نابینا راوی زیبایی ها ،تمدن و امنیت ایران خواهند بود

جهان را بدون چشم دیده ایم
یوسف حیدری

عکس ها :گروه زندگی
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و به نابینایان موســـیقی تدریس کند .این
پیشنهاد باعث شـــد تا او به مادرید بیاید
و به این ترتیب نخســـتین آشـــنایی من و
همسرم شکل گرفت.
در روزهـــای پـــر تـــب و تـــاب انتخاب
رئیس جدید بـــرای ســـازمان ،گروههای
مختلفـــی تشـــکیل شـــده بودنـــد و همه
ســـعی میکردنـــد در مبـــارزه انتخاباتی
کاندیـــدای مـــورد نظرشـــان را بهعنـــوان
رئیس جدید معرفی کنند.من هم یکی
از همیـــن کاندیداها بودم و همســـرم نیز

اســـت .همه در زندگیشـــان با مشکالت
و سختی مواجه میشـــوند و با آن دست
و پنجه نـــرم میکنند اما این مشـــکالت
و ســـختیها بـــرای ما بیشـــتر اســـت .در
ســـفرهای جهانگـــردی کـــه داشـــتیم به
ایـــن واقعیت رســـیدم وقتی بـــا فرهنگ
جدیدی در یک کشـــور آشنا میشویم به
یـــک درک دیگری از زندگی میرســـیم و
این همان چیزی است که شاید با داشتن
دو چشـــم بینا به آن دســـت پیدا نکنیم.
به همراه همســـرم به بیش از  60کشـــور

آسان
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مردم ایران بسیار با فرهنگ هستند و در این مدتی
که در ایران بودیم یک نفر هم از ما نپرسید چرا
با وجود نابینا بودن به این سفر آمدهاید و سعی
میکردند دستان ما را به گرمی بفشارند .وقتی به
کشورم بازگردم خیلی کارها دارم که انجام بدهم و
خیلی چیزها دارم که از ایران بگویم .نخستین کار
من آموختن اشعار فارسی است .میخواهم اشعار
حافظ را بخوانم و یاد بگیرم .میخواهم از ایران
و مردم خوب آن برای دوستانم بگویم و آنها را
تشویق کنم به ایران سفر کنند

جــــدول
سـودوکو

ارقام  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها
و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار ديده شود
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یاش
«انریکهسرواندوسانچز»ازکودک 
و اینکه با وجـــود نابینایی برای رســـیدن
بـــه قلههای موفقیـــت تالش کـــرد ،این
گونه گفت :با بیماری متولد شدم .نوعی
بیماری که بیناییام را کم کم از من گرفت
و در 11سالگی با شدت گرفتن این بیماری
بیناییام را برای همیشـــه از دست دادم.
در مادرید پایتخت اسپانیا متولد شدم و
سالهاست که در مادرید زندگی میکنم.
از همـــان کودکـــی بـــه مدرســـه نابینایان
مادرید میرفتـــم و درس میخواندم .از
کودکی یاد گرفتم که همه زیبایی زندگی را
فقط نباید با چشم دید بلکه میتوان آن
را با دیگر اعضای بدن حس یا لمس کرد
یا با گوش شنید .عالقه زیادی به ریاضی
داشـــتم و بعـــد از دوران مدرســـه وارد
دانشـــگاه شدم و در رشـــته ریاضی درس
خوانـــدم و بـــا موفقیـــت فارغالتحصیل
شـــدم .بعـــد از فارغالتحصیلـــی وارد
سازمان ملی نابینایان اسپانیا معروف به
«اونسه»شدم .این سازمان همه نابینایان
اســـپانیا را تحت پوشـــش قرار داده بود و
افراد نابینایی که درخواست شغل خوب
داشـــتند با پیشـــنهاد کار از سوی سازمان
جذب میشـــدند .در دوران فرانسیســـکو
فرانکو دیکتاتور اســـپانیا رئیس ســـازمان
ملی نابینایان توســـط او انتخاب میشد
اما بعد از مرگ او در ســـال  1975قانونی
تصویب شد که اعضای سازمان خودشان
رئیس سازمان نابینایان را انتخاب کنند.
آن سالها ســـازمان نابینایان به همسرم
که در بارســـلون زندگی میکرد پیشنهاد
کار داد و از او خواستند که به مادرید بیاید

یکـــی از کســـانی بـــود که تـــاش میکرد
برنده انتخابات باشم .سرانجام با کسب
بیشـــترین آرا بهعنـــوان رئیس ســـازمان
ملی نابینایان (اونسه) انتخاب شدم .این
سازمان بهعنوان یکی از بهترین الگوهای
خدماترسانی به نابینایان در دنیا مطرح
اســـت .آشنایی من و همسرم چند سالی
ادامه داشـــت تا اینکه احســـاس کردم به
اوعالقهمند شده ام .یک روز آفتابی حرف
دلـــم را بـــه او زدم و خواســـتگاری کردم.
جواب او مثبت بود و به این ترتیب بدون
تشـــریفات خاصی  33سال قبل زندگی
مشترکمان را آغاز کردیم .در این سالها
با وجود آنکه فرزندی نداریم اما همیشه
کنـــار هم هســـتیم و زندگی عاشـــقانهای
داریم .برای اینکه بخواهیم خوشـــبخت
زندگی کنیم نیازی به چشم نداریم بلکه
خوشـــبختی را با همـــه وجودمان حس
میکنیـــم .از ســـه ســـال قبل هـــردوی ما
بازنشسته شـــدیم و زندگی تازهای را آغاز
کردیم .زندگی که با ســـفر به کشـــورهای
مختلف دنیا و لمس کردن شگفتیهای
بزرگ گره خورده است.
ëëنگاهیبهعمقزیبایی
ســـفر رؤیایی بود که انریکه به آن فکر
میکرد؛ رؤیایی که بعـــد از ازدواج با «ری
یس» رنـــگ حقیقـــت گرفـــت و در کنار
هم به  66کشـــور جهان ســـفر کردهاند تا
زیباییهـــای دنیا را با چشـــم دل ببینند.
انریکه از نگاهش به زندگی گفت و اینکه
در ایـــن ســـفرها به واقعیتهـــای زیادی
دست پیدا کرده است.
«نگاهی که به زندگی دارم بسیار زیبا

کـــه به  66کشـــور دنیـــا داشـــتیم به همه
خواستههایمانرسیدیم.
وی ادامـ ــه داد :اینکه برای سـ ــفرهای
توریستیبایدچشمبیناداشتتازیباییها
را دید یک واقعیت است اما برای ما که از

داشتن بینایی محروم هستیم لذتهای
دیگری در این سـ ــفرها وجـ ــود دارد که آن
را درک میکنیـ ــم .در این سـ ــفرها به این
واقعیت دسـ ــت پیـ ــدا میکنید کـ ــه برای
دیـ ــدن خیلی از چیزهـ ــا احتیاج به بینایی

ندارید .برای حـ ــرف زدن با مردم ،لمس
کردن آثار باسـ ــتانی و زیباییهای هر شهر
و کشور ،چشیدن سـ ــرما و گرما و راه رفتن
در جایی که زندگی بـ ــا همه وجود جریان
دارد نیازی به داشتن چشم بینا نخواهید
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سالهاست که دست در دست هم به نقاط دیدنی دنیا و کشورهای مختلف سفر
میکنند تا زیباییهایی را با همه وجود لمس کنند .این زوج اســـپانیایی با دیگر
جهانگردان و توریستهایی که به کشورهای متعدد سفر میکنند تفاوت زیادی
دارند .آنها زیباییها را با چشم دل میبینند و مهربانیها را با وجودشان لمس
میکنند .سفر به  66کشور دنیا و لمس زیباییهای آنجا و شنیدن آهنگ زندگی
هر کشـــور و استشـــمام بوهای مربوط به هر شـــهر ایده آلهایی بود که این زوج
نابینا در پی آن کوله بار ســـفر را بستند و به کشورهای مختلف جهان سفر کردند.
این بار آنها ایران را برای سفرشان انتخاب کردند .در آخرین روز سفر وقتی با آنها
همکالم شـــدیم هردو از زیباییهای ایران که توانسته بودند آنها را لمس کنند و
همچنین فرهنـــگ غنی ایران و مردم آن و صدای زندگی که در هر نقطه از خاک
ایران جاری بود ،گفتند« .انریکه سرواندو سانچز» به «همراه ری یس لوک» 33
سال قبل زندگی مشترک را آغاز کردند .این زوج نابینای اسپانیایی از زیباییهای
زندگی که با وجودشـــان لمس کرده بودند و جذابیتهای سفر و حضورشان در
ایران گفتند.

دنیا ســـفر کردهایم ولی با وجود این هنوز
هم میدانیم که جاهای بسیاری در دنیا
وجود دارند کـــه باید برویم و از نزدیک با
چشم دل ببینیم».
وی در ادامـــه از همراهـــی یکـــی از
دوســـتانش در این ســـفرها گفت و ادامه
داد :در بسیاری از سفرها «پدرو» ()pedro
همســـفر ما بود و این بار هم همراه او به
ایران آمدهایم 28 .ســـال قبـــل با او که در
ســـازمان ملی نابینایان کار میکرد آشنا
شدم .آن ســـالها وقتی بهعنوان رئیس
ســـازمان ملی نابینایان برای شـــرکت در
کنفرانـــس یا مجمع به کشـــورهای دیگر
سفر میکردم او در کنارم بود و همین امر
باعث شد تا ارتباط بیشتری باهم داشته
باشـــیم و به این ترتیب «پدرو» همسفر
ما شد .او در ســـفر مکان یا نقطهای را که
در آن قـــرار داریـــم بخوبـــی بـــرای من و
همســـرم توصیف میکند و بـــرای اینکه
بهتـــر آنجا را درک کنیم بـــا مثالهایی از
شـــهر و کشـــورمان که میشناسیم مکان
جدیـــد را برای مـــا توصیف مـــی کند .در
بســـیاری از این سفرها اشـــیای تاریخی و
مکان های توریســـتی یا تاریخی را لمس
میکنیم تا بهتر بتوانیم آن را در ذهنمان
تداعی کنیم .تا به امروز به همه کشـــورها
و شهرهای اروپایی سفر کردهایم .در سفر
به بسیاری از کشورهای امریکای شمالی
و جنوبـــی آنجا را از نزدیک لمس و حس
کردهایم.همچنینبهاسترالیاوچندکشور
بـــزرگ آفریقایـــی از جمله مصـــر و چند
کشور آسیایی از جمله ژاپن ،اردن ،ویتنام
و چین ســـفر کردهایم و آخرین سفرمان
نیز به ایران بود و امروز با خاطرات زیادی
که مردم و فرهنگ خـــوب ایران برای ما
رقم زدند کشـــور ایـــران را ترک میکنیم.
هزینه همه این ســـفرها را با پولهایی که
پسانـــداز کردهایـــم و همچنیـــن حقوق
بازنشســـتگیمان تأمین میکنیم .در دو
هفتهای که در طول ســـال تعطیل است
ما به ســـفر میرویم و ســـعی میکنیم از
این ســـفرها لـــذت ببریم و یـــاد بگیریم.
سفرهای پرمخاطره زیادی داشتیم .ما به
کشورهای خطرناکی مانند ونزوئال و مصر
که درگیر جنگ داخلی بودند سفر کردیم.
البتـــه ایران یکی از امنترین کشـــورهایی
بود که به آن ســـفر کردیم .یکی از جذاب
ترین ســـفرها به آمـــازون بود .لیـــدر ما از
بومیهـــای آمازون بـــود و براحتی ما را تا
نزدیکی حیوانات وحشـــی جنـــگل برد و
اجازه داد به این حیوانات دست بزنیم .او
بچه کروکودیل را در دستان ما قرار میداد
تـــا بخوبی بتوانیـــم آن را لمس کنیم .در
آنجا با همه وجود احساس کردیم که در
جنگل آمازون هستیم و در یک طبیعت
بکر قدم گذاشتهایم.
ëëدنیابزرگاستومشکالتحقیر
«انریکـــه» برای نابینایـــان هم پیامی
داشـــت؛ پیامی که در هر سطر آن میشد
زندگی را حس کرد .او گفت :ما در اسپانیا
دوستانی داریم که مثل خود ما از داشتن
بینایـــی محـــروم هســـتند اما احســـاس
میکننـــد همه چیز بـــرای آنها بـــه پایان
رسیده است .میخواهم به همه نابینایان
چه در کشـــورم و چه در ایران بگویم دنیا
بســـیار زیباســـت و هر چیـــزی جذابیت
خاص خـــودش را دارد .شـــناخت دنیا با
تمام چیزهای جذاب بدون چشـــم هم
امکان پذیر اســـت و این تصور اشـــتباهی
اســـت که دنیا را فقط با چشـــم میتوان
دید .ممکن است دیدن زیباییهای دنیا
برای کســـانی که بینایی دارند ساده باشد
و برای ما ســـخت و همراه با محدودیت،
اما خواســـتن توانستن اســـت و میتوان
بـــا حواس دیگـــر ایـــن زیباییهـــا را دید.
میخواهم به همـــه بگویم اگر در زندگی
با مشکالت و سختیهای زیادی دست و
پنجه نرم میکنید به ســـفر بروید زیرا در
سفر متوجه میشـــوید دنیا چقدر بزرگ
است و مشکالت چقدر حقیر .زندگی اگر
یادگیـــری دائمی در آن نباشـــد مالل آور
میشود و نمیتوانیم آن را تحمل کنیم.
انریکه دربـــاره اینکه چرا ایران را برای
ســـفر انتخاب کردهاند بـــه فرهنگ غنی
و جذابیتهای ایران اشـــاره کرد و گفت:
اینکـــه چـــرا ایـــران را برای ســـفر انتخاب
کردیـــم به روزهایی بازمـــی گردد که یک
دوســـت ایرانی در اسپانیا از جذابیتها و
فرهنـــگ باالی ایران بـــرای ما گفت .من
و همســـرم وقتی این حرفها را شنیدیم
مشتاق شـــدیم که از نزدیک جاذبههای
ایـــران را لمس کنیم و با مردم بافرهنگ
ایران همکالم شویم .یک سال و نیم قبل

وقتی نام ایران برای سفر و گردش مطرح
میشـــد به ما میگفتند ایران نقطه آخر
دنیا است و شـــما در آنجا امنیت ندارید
و این کشـــور درگیر جنگ اســـت اما وقتی
وارد ایران شـــدیم متوجه شدیم که همه
این تفکرات اشـــتباه بود .من و همســـرم
کنجـــکاو بودیـــم که از نزدیک پیشـــرفت
فرهنگـــی و معمـــاری ایـــران را لمس و
فرهنگ خـــوب مردم ایـــران را از نزدیک
حس کنیم .گنبد بزرگ ســـلطانیه و نوع
معماری و کاشیهایی که در مسجد امام
اصفهان بـــه کار رفته بود بســـیار برای ما
جـــذاب بود .همچنین در موزه آب با نوع
مدیریت آب در ایران قدیم آشـــنا شدیم
و اینکـــه ایرانیها با حفر قنات از آبهای
زیرزمینی استفاده میکردند و در هر خانه
و مسجد حوض وجود داشت که همیشه
پر از آب بود و هنـــوز هم این حوضهای
آب وجـــود دارند .ما همه این زیباییها را
لمسکردیم.
وی ادامه داد :در این میان رفتار مردم
ایران برای من بســـیار جالـــب بود .مردم
ایران بسیار خوش اخالق و میهمان نواز
هســـتند .آنهـــا با وجـــود آنکه زبـــان ما را
بلـــد نبودند اما بـــا زبان خودشـــان به ما
محبت میکردنـــد و اجازه میگرفتند که
با ما عکـــس بگیرند .مردم ایران بســـیار
با فرهنگ هســـتند و در این مدتی که در
ایران بودیم یک نفر هم از ما نپرسید چرا
با وجود نابینا بودن به این ســـفر آمدهاید
و سعی میکردند دســـتان ما را به گرمی
بفشارند .وقتی به کشورم بازگردم خیلی
کارها دارم که انجام بدهم و خیلی چیزها
دارم که از ایران بگویم .نخســـتین کار من
آموختن اشعار فارسی است .میخواهم
اشـــعار حافـــظ را بخوانـــم و یـــاد بگیرم.
میخواهم از ایران و مردم خوب آن برای
دوســـتانم بگویم و آنها را تشویق کنم به
ایران سفر کنند.
ëëزندگیدربازارهایایرانجاریاست
وقتی متوجه شـــد که نور چشمانش
هر روز کمرنگتر می شود تصمیم گرفت
از فرصـــت کوتاهـــی کـــه در اختیـــار دارد
بهترین اســـتفاده را ببرد .شروع به درس
خواندن کـــرد و به آرزویـــش که تحصیل
در دانشگاه موســـیقی بود رسید .او امروز
بهعنـــوان یکی از اســـتادان موســـیقی در
اسپانیا شـــناخته میشـــود .ری یس لوک
( )reyes lluchدر  60ســـالگی هنـــوز هـــم
خودش را تشـــنه آموختن میداند .او در
ســـفر ایران محو موســـیقی ایرانی شـــد و
معتقد اســـت زندگـــی در بازارهای ایران
جریان دارد .او از روزهایی گفت که متوجه
شـــد نمیتواند زیباییهـــای اطرافش را
بخوبیببیند.
«در بارســـلون به دنیا آمدم .شـــهری
کـــه بســـیاری از مـــردم جهـــان آن را بـــه
معماری زیبـــا و فوتبالش میشناســـند.
من بـــا یک بیماری ژنتیکی به دنیا آمدم
و چشـــمانم بســـیار ضعیـــف بـــود اما با
وجـــود این میتوانســـتم کتـــاب بخوانم.
کتابهـــا یا نوشـــتههایی را کـــه با حروف
بزرگ نوشـــته شـــده بـــود میخواندم و
اشکال خیلی بزرگ را میدیدم.هر سال
بینایـــیام ضعیفتر میشـــد اما نـــور را
تشخیص میدادم تا اینکه یک سال قبل
همه بیناییام را از دســـت دادم .ضعف
بینایـــیام مانعـــی بـــرای درس خواندن
من نبـــود و با همـــه وجود تـــاش کردم
به آرزویم که تحصیل در رشته موسیقی
بود برســـم .بعداز دوران متوســـطه وارد
دانشـــگاه موســـیقی بارسلون شـــدم و با
درجه پروفســـوری در رشـــته گیتار و پیانو
فارغالتحصیل شدم و سالهاست که به
نابینایان موسیقی تدریس میکنم .وقتی
همسرم از من خواستگاری کرد احساس
کـــردم در کنـــار او بـــه همان آرامشـــی که
میخواهم میرسم .زندگی ما در مادرید
آغاز شـــد و در کنار کار یک زندگی خوبی
را تشـــکیل دادیم .وقتی برای نخســـتین
بار تصمیم گرفتیم سفر توریستی داشته
باشـــیم برخـــی از اطرافیـــان بـــا تعجب
میگفتند برای شما که نمیتوانید ببینید
چه تفاوتی میکند که در مادرید باشید یا
پاریس یا در کنار برج ایفل؟ پاسخ ما این
بود که تصوری که شما دارید اشتباه است.
اینکه در مکانی جدیـــد بتوانید چیزهای
جدیدی را لمس کنیـــد و آدمها و زبان و
لهجههـــای محلی را بشـــنوید و غذاهای
خاص و خوشـــمزه هر کشـــور یا شـــهری
را بچشـــید و بوهـــای مختلفـــی را حس
کنید همان چیزهایی هســـتند کـــه ما در
توجوی آن هستیم و در سفرهایی
جســـ 

داشـ ــت و در بسـ ــیاری از سـ ــفرها دوسـ ــت
و همسـ ــفر ما همه این زیباییهـ ــا را برای
مـ ــا توصیف میکنـ ــد و مـ ــا آن را در ذهن و
دلمان تداعی میکنیم.
مـــا در ایران بـــه تعریفهایی که قبالً
شـــنیده بودیم رسیدیم .ایران از فرهنگ
غنی و باالیی برخوردار اســـت و شاعران
بســـیار بزرگـــی دارد .مـــا بر مـــزار حافظ
و ســـعدی رفتیـــم و در ایـــن مـــدت 23
روزی کـــه در ایران بودیم ســـعی کردیم
به شـــهرهای تاریخـــی و باســـتانی ایران
ســـفر کنیـــم .حضـــور در کنســـرت ملی
ایـــران و شـــنیدن موســـیقی اصفهـــان و
حس بـــودن در بازارهای ایران برای من
فرامـــوش نشـــدنی اســـت .از آنجایی که
خودم موســـیقی تدریس میکنم بسیار
تحت تأثیر موســـیقی ایرانی قرار گرفتم.
در تخت جمشـــید نقش برجســـتهها را
لمس کردیـــم و خیلی چیزها آموختیم.
آموختـــم که همه ســـمبل ســـازیها در
ایـــران باســـتان بجـــا و بـــر اســـاس یک
اصولی بوده اســـت .نقش برجستههای
شـــیرهای ســـنگی یا گاو همگـــی معنای
خاص خودشان را دارند .بازارهای ایران
برای ما بسیار جذاب بود و میتوانستیم
زندگی را در میان هیاهوی فروشندهها و
رفت و آمدها بشـــنویم و حس کنیم .در
این مدت عاشـــق غذاهای ایرانی شدیم
و از آنجایی که عالقه زیادی به آشـــپزی
دارم مقدار زیادی ادویه و چاشنی غذا از
بازارهای ایران تهیه کردم و میخواهم با
دســـتورات غذایی که از آشپزهای ایرانی
گرفتهام برای دوستانم غذا درست کنم
تـــا آنها هـــم با طعـــم خوشـــمزه غذای
ایرانی آشنا شـــوند .میخواهم با ترکیب
مواد غذایی اســـپانیایی و ایرانی غذاهای
جدید درست کنم.
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