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وقتیبدوندستآمدم
تیرمــاه  1357در مشــهد بــه دنیــا آمــدم .فرزنــد دوم
خانــواده  7نفری هســتم 4 .خواهر و یــک برادر که فقط
مــن در میــان آنها معلول به دنیا آمــدم .در خانواده ما
ســابقه معلولیــت وجــود نداشــت و آنطور کــه مادرم
میگویــد زمانی که مرا باردار بود با تجویز پزشــک برای
تهوع بارداری از قرصهای آلمانی ضد تهوع اســتفاده
کــرد و همین قرصها آســیب شــدیدی به جنیــن وارد
کرد و من بدون دســت به دنیا آمدم .البته ســالها بعد
شــرکت آلمانی تولیدکننــده قرصها بــا عذرخواهی از
کســانی که به خاطر مصرف این قرصها آســیب دیده
بودند اعالم کرد این قرصها به مرحله آزمایش انسانی
نرســیده بود و هرکسی آســیب دیده و توانایی اثبات آن
را دارد به او غرامت پرداخت میکنند .البته آن ســالها
کسی دنبال جمعآوری مدرک نبود و ما هم چیزی برای
شکایت نداشتیم .شیدا با لبخند از روزی که به دنیا آمد
و پزشــکان میخواســتند او را کالبد شکافی کنند ،گفت:
وقتــی به دنیا آمدم پزشــکان اجــازه نمیدادنــد مرا به
پــدر و مــادرم تحویل بدهند و تصــور میکردند با کالبد
شــکافی میتوانند کاری کنند دســت های من
رشــد کنند .امــا پدر و مادرم اجــازه ندادند
و مرا همراه خودشــان به خانــه آوردند.
شــانس بزرگی که در زندگی پیدا کردم

کروی بانوی معلولی که آوازه تابلوهـای
شیدا ُش َ
نقاشی او تـا سوئیس هـم رفته است

همه کارها را
به پاهایم سپردهام

عکس :آرش سفیدگران

بــاور اینکــه یــک نفــر بــا
سحر اسدی
نداشــتن دو دســت و
کلیههایی کــه دیگر همراهــیاش نمیکننــد و دهها
مشــکل دیگر همچنان میخندد و لبخند را به همه
اطرافیان هدیه میدهد شــاید کمی عجیب و حتی
تخیلی باشــد امــا این یــک واقعیت اســت .بانوی
هنرمندی که بهجای دســت از پاهایــش برای خلق
زندگی کمک میگیرد و هیچ گاه تسلیم سختیها و
مشکالت نمیشــود .از نگاه ترحمآمیز دیگران بیزار
استوروزهایدیالیزمیتوانصدایخندهبیماران
راازاتاقیکهاودرآنبستریاستشنید.صحبتاز
شیدا ُشکَرویاست.بانوییکهآوازهنقاشیهایشتا
سوئیس هم رفته است و در نمایشگاههای نقاشی تا
اورادرحالنقاشیباپانبینیدباورنمیکنیداوخالق
این تابلوهای زیبا اســت .میگوید همیشه سرم باال
اســت و عاشــق آسمان هســتم .خوشــحالم بدون
دســت به دنیا آمدم و اگر این گونه نمیشد هیچ گاه
در ایــن جایگاه نبــودم .دنیای او بدون دســت معنا
پیداکردهاســتواینرامیتواندرشخصیتهای
نقاشــیهایش که دســت ندارنــد حس کرد .شــیدا
فارغالتحصیل رشــته حقوق است اما هیچ وکیل و
دادگاهی حاضر نشــد فرصتی به او برای نشان دادن
تواناییهایــش بدهــد و اینگونه مســیر زندگیاش
تغییر کرد و توانست استعدادش را با آب رنگ روی
بوم به تصویر بکشد .تابلوهای شــیدا ُشکَروی امروز
در گالریهای مشهد و تهران و سوئیس به نمایش در
میآیدوتنهاآرزویاوایناستکهیکروزبتوانددر
لندننمایشگاهیازکارهایشبرپاکند.
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ایــن بود که فرزند دوم بودم و خواهــر بزرگتر از خودم
داشتم .دوران کودکی هیچگاه این سؤال ذهنم را درگیر
نکرد که چرا من مثل بقیه بچهها دســت ندارم .سعی
میکــردم هرکاری که خواهر بزرگتــرم انجام میدهد
من هــم انجام بدهم .مــادرم تعریف میکنــد یک بار
وقتی شیشــه شــیر روی زمین بود آن را با پا برداشــتم و
در دهــان گذاشــتم .ایــن کار من باعث شــد تــا خانواده
کارهایی که نیاز بود با دســت انجام شــود به پاهای من
بسپارند .خواهرم با کمک دستهایش با اسباببازیها
سرگرم میشد و من با پاهایم .یک بار هم وقتی دفتر و
مداد خواهرم روی زمین بود مداد را میان انگشتهای
پاهایــم قــرار دادم و شــروع کردم به کشــیدن نقاشــی.
این کار باعث شــد تا نگرانی مــادرم برای تحصیل من
برطرف شــود .آن سالها مدرســه ویژه معلوالن وجود
نداشــت و در مــدارس اســتثنایی بچههایی کــه نابینا یا
عقب مانــده ذهنی بودنــد درس میخواندنــد .قبل از
شروع سال تحصیلی به بهزیستی رفتیم و از من تست
هوش گرفتند و اعالم کردند ضریب هوشیام باال است
و میتوانم در مدارس عادی درس بخوانم.
پــدر مرا به مدرســهای در منطقه کوهســنگی برد
وثبتنــام کــرد .از آنجایی که نجــار و کابینت
ســاز بــود دســت بــه کار شــد و یــک میز و
صندلــی برایم درســت کرد تــا براحتی

