کنید؟منظورایناستكه ازاين راه
کسبدرآمد همدارید؟
*خیر،چونفتوشاپنیازبهآموزش
زیادیدارد،منفقطباکتابآموزش
تنهابرایاطرافیانخودماینکار
دیدم.
راانجاممیدهم.
گلس��ازیرابطورحرفهای
**
آموختید؟
گلس���ازیباخمیرچینیرابهطور
*
حرفهایآموختم.چونعالقهدارموبا
شرکتدرکالسآموختم.
**انگیزۀ ش��مابرایآموختن
هنرواس��تفادهازآنچ��هبوده
است؟
*دوستداشتمازهنرمکسبدرآمد
داشتهباشم.مطمئنبودمباقالیبافی
میتوانماس���تفاده کنم.گلسازی
رامطمئننبودمکهخداراشکرازآن
همتوانستمدرآمدداشتهباشم.
تاکن��وندرراهیادگیریهنر
**
شدهناامیدبشویدونتوانیدادامه دهيد؟
نه،هیچوقتناامیدنش���دم.چونعاشقهنرهستم.وقتیکاري
*
راازرویعالق���هوارادهانجامبدهیم،هیچچیزینمیتواندمانع
پيشرفتشانشود.
**چهکسییاکسانیمشوقوهمراهشمابودهاند؟
نکنارمننبود
اصلیمنمادرمبودند.اگرایشا 
ِ
*مطمئناًمشوق
نمیتوانس���تمقالیبافیرایادبگیرم ونمیتوانستمبهکالس
گلسازیبروم.
**زندگیزیباس��توبیشکهمۀانس��انهادوستدار
اینزیباییهس��تند.برایتوصیفزیبایيزندگیازنگاه
یتوانایکجملهبگویید؟
هنرمند 
*هرکهدرایندرگهمقربتراس���ت،جامبالبیش���ترشمی
زندگیباهمۀس���ختیهایشزیبايي میشوداگرایمان
دهند.
داشتهباشیم،هرسختیکهماتجربهمیکنیمخدادرهمهحال
پشتوپناهماست.
هدفشغیرممکنی
**آیابرایزهراپژوهندهدرراستای
وجوددارد؟
یکیازهدفهایمایناستکهبامادرمبتوانیمعالوهبرقالیبافی
*
برایخودمان،کارآفرینیکنیمبرایخانمهایبیسرپرستیابد
نهنرعالقهداريمکهخدارا
سرپرستوبهکسبدرآمدازراهای 
شکرتوانستیم.
*پسبااینحس��اباالنش��ماعالوهبرکسبدرآمد
شخصی،کارآفرینیهمکردهاید
چگونهوباچنددارقالیوکارگاهشماکجاقراردارد؟
بله.کارآفرینیکردهام.پارس���البایکدارقالیبافی،امسالبادو
دارقالی.کارگاهبزرگیندارم.خانه
مادریمنس���هاتاقداردکهبا
کمکمادرمبزرگتری���ناتاقرا
کارگاهکردیمودارقالیهاراآنجا
برپاکردیم.
**آیندهرابرایخودتچگونه
میبینی؟
*آیندهبستگیبهارادۀ خودآدم
دارد،انشاهللآیندۀروشنیداشته
باشم.
اگ��ربخواهیدقالیزیبایی
**
ببافیدبرایهدی��هدادنبه
ش��خصی،فکرمیکنیدچه
کسیالیقاینهدیۀ ارزشمند
است؟
* مادرم.مادر ب���رایمنخیلی
زحمتکشیدهاست واگرمنتمام
دنیارابهاوهدیهدهمبازگوشهای
ازمحبتشجبرانشدهاست.

م
**منتجربۀقالیبافیداشت 
ی
وباهرگرهایکهبردارقالیم 
ن
زدمحسانسجاموپیوندبینم 
ن
وخالقزندگیبیشترمیشدچو 
ی
حسمیکردمنفشزندهایم 
آفرینم...
حسخودراهن��گامبافتقالی
شرحمیدهید؟
*وقتینقشگلیتماممیشودوآن
نقشزیباییخودرانش���انمیدهد،
خیلیحسخوبیبهآدمدستمی
دهد.حسمیکنیهنر واالوشایسته
ایداری واینتوانای���یهدیهایاز
خدایِزیباییهاست.
مش��کالتعمدۀمعلولیندر
**
جامعهچیست؟
فکرمیکنممش���کلعمدۀ بیشتر
*
دوس���تانمعلولمان،عدممناس���ب
س���ازیمکانهایادرایوپاركها،عدم
وسیلۀ نقلیهمناسب ،همکارینکردن
کارفرماهابامعلولین ،بیکاریقشرمعلول و ...است.
**قراراس��تکهبرایمعلولینکمکهزینهخریدخانهاز
طرفبهزیستیانجامش��ود .فکرمیکنیدچقدردرزندگي
معلولينتأثیردارد؟
اگرایناتفاقبیفتدمعلولینمیتوانندمس���تقلزندگیکنندو
*
میتوانندبدوناتکا بهکسیالاقلازآیندهوسرپناهخوداطمینان
داشتهباشند. البتهبسیاریازاینحرفهاگفتهمیشودامااينکه
انجامشودخدامیداند.کاشمسئولینکمیبیشترازاینحرفها
بهمعلولیناهمیتمیدادند.
**ی��کخاطرهخوبیابدازبرخوردم��ردمباخودتانرا
تعریفکنید.
*روزامتحانبود .هواهمس���ردوباران���یبود.بایکآژانستماس
گرفتیم،تاکسیکهآمد،گفت:وایویلچردارید.نمیتوانمسوارتان
ن.آنروزگذشت ،اماخداروشکر
کنموبرگش���ت.منماندمزیربارا 
مادرمتوانستماشینبخرد .البته خاطره خوب هم کم ندارم
**آرزویزهراپژوهندهچیست؟
*مادرخودموتماممادرهاوپدرهاسالموسالمتباشندوروحپدرم
تباشم.
شباشد.آرزودارمدرکنارخانوادهامخوشبخ 
همیشهدرآرام 
آرزویدیگرمایناست كهدوس���تدار م تعدادزیادیدارقالیبر
برایکسانیکهدوس���تندارندبیکارباشند وازقالیبافی
پاکنم.
خوشش���انميآيد.بیاییداینهنرارزش���منداصیلوطنیرابه
فراموشینسپاریم.
**باتوجهبهرازآفرینش،هرانس��انیدارایمسئولیتی
خاصاست .فکرمیکنیدمسئولیتشماچیست؟
*احساسمیکنممسئولیتمندرایندنیاایناستکهدرکنار
مادرباشموبا وجودهمۀ سختیهابه او
آرامشبدهم...والبتهبایدبندۀ خوبو
مفیدیبرایخداوندمتعالباشم.
**حرفپایانیشما برایخوانندگان
مجلهچیست؟چهتوصیهایبرای
دوستانمعلولکهانگیزهایبراي
زندگیندارند،دارید؟
*خواهشمندمبهزندگیبهترنگاهکنند
وفک���رنکنیدکهمانمیتوانیم.بهقول
مادرماگرخدابهما س�ل�امتکاملوپا
برایراهرفتنندادهاست،درعوضش
فکرواندیشه
.
دستانقویوپرتوانداده
بزرگداده.سالمتاخالقیوذهنیداده
اس���ت.کهمیتوانیمهرکاریراانجام
دهيم.کمبودهارانگاهنکنید.داش���ته
هنر شایس���ته وواال
هایتانرابنگريد.
استوهدیهاي ازخداوندمتعال.

معرفي يك معلول موفق
جان نش
معلولیت :شیزوفرنی

«جان فوربس نش» ،ریاضیدان آمریکایی
و برن��ده جایزه نوبل بود ک��ه آثار او در
تئوری گیم ،هندسه دیفرانسیل و معادالت
دیفرانسیل با مشتقات جزئی ،خارق العاده
هس��تند .او در نوجوانی به آزمایش های
علمی عالقه نشان می داد و در اتاقش آنها
را انجام می داد.
او در رشته مهندسی ش��یمی ،شیمی و
ریاضیات دانشگاه کارنگی ملون تحصیل
کرد .سپس به او بورس تحصیلی دانشگاه
پرینس��تون تعلق گرفت .در سال 1959
جان نش شروع به نشان دادن عالئم شدید
بیماری پارانویا کرد و رفتارهای او بس��یار
نابهنجار و نامناسب شد.
او تصور می کرد که یک سازمان به دنبال
اوست .در همان سال او را در بیمارستانی
بستری کردند و تشخیص داده شد که او
شیزوفرنی پارانوید دارد .پس از درمان او
بطور داوطلبانه به بیمارستان مراجعه کرد
و به مدت  9سال تحت شوک درمانی قرار
گرفت.
وقتی در سال  1970از بیمارستان به خانه
برگش��ت به تدریج بهبود یافت .آثار او
موفق تر ش��دند و برایش شهرت و جوایز
زیادی ب��ه بار آوردند .در میان جوایز مهم
او می توان به جای��زه تئوری «جان فون
نومان » در س��ال  1978و جایزه یادبود
نوبل در علوم اقتصادی در س��ال 1994
اشاره کرد.
فیلم سینمایی "ذهن زیبا" با بازی راسل
کرو که برنده جایزه اسکار شد ،بر مبنای
زندگینامه او ساخته شد.
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