گفتگو

چند واقعيت در باره
زندگي هلن کلر

شميال شهرابي

گفتگو با فاطمه داود آبادی

در هر شرایطی باید امید
داشت وتسلیم نشد

مقدمه:
دیدن هنری زیبا از دس��تانی توانمند به انس��ان احس��اس
سرزندگی ونش��اط می دهد،مخصوص ًا اگر این هنردر دستان
های و پش��تکار زیاددر اوج
کس��انی باشد که باتحمل سختی
ً
ناباوری آن را بهدس��ت می آورند.مثال دیدن هنر پرزحمت و
زیبای کاشیکاری از معلولی اّ
خلق وبا استعداد به ما یادآورمی
شود خواستن توانستن است وهیچ چیز نمی تواند مانع رسیدن
به موفقیت شودمگر ناامیدی.
مقدم��ه فاطمه داود آبادی یک��ی از هنرمندان معلول
با اين ّ
کشوردرعرصه هنرکاشیکاری آشنا ميشويم.
*ازخودتان برای خوانندگان مجله بگویید.
 "فاطمه داودابادی" هس���تم متولد  ۱۳۶۳س���اکن تهران .معلولیتاي چهار
جسمی حرکتی دارم (سی پی هستم ویلچرنشین) درخانواده
نفره به دنیا آمدم فرزند اول هس���تم و یك ب���رادر کوچکتردارم.من از
کالس اول تا پنجم ابتدایی رادر مدرس���ه توانخواهان بودم و سپس تا
مقطع دیپلم کامپیوتر کارودانش ودرمدرس���ه عادی تحصیل کردم،با
تمام س���ختیهایی که داشت.شعل تابتی ندارم درسال  ۱۳۹۳در مرکز
دهم.
نیکوکاری رعدآموزش دیدم ودر خانه کارهنری انجام می
*درمورد معلولیّ ت سی پی توضیحاتی می دهید؟
در اصطالح فلج مغزی اس���ت .گروهی از ضایعات مزمنی كه كنترلحركتی فرد را مختل می كنند ،اختالل حركتی ناشی از این ضایعه در
سالهای اولیه زندگی ظاهر می شود و معموالً با گذشت زمان بدتر نمی
ش���ود.این بیماری در شرایط نقصان تكامل یا آسیب به مناطق حركتی
وجود می آید.
مغز به
*درچه سنی متوجه تفاوت خود با سایرین شدیدوچگونه با این
مسئله کنارآمدید؟
 من از زمانی که چش���م باز کردم ازسن خیلی کم تفاوتها را فهمیدمکردن���د و من فقط نگاه می
رفتند،دنبال هم می
وقت���ی بچهها راه می
شدم،ولی كمي که توی جامعه گشتم فهمیدم که
کردم.خیلی اذیت می
تنها من نیستم وخیلیها مثل من ازنعمت راه رفتن محرومند.دیدم به
زندگی عوض ش���د ،مثبت اندیش شدم وبه خودم گفتم دراین شرایط
فعالیتهای زیادی انجام بدهم.البته
هم میتوان���م از زندگی لذت ببرم و ّ
کارهای زیادی هم هست که نمیتوانم انجام بدهم که اص ً
ال بهشان فکر
کنم تا نامید نشوم.
نمی
* ازمشکالت دوران تحصیل دریک مدرسه عادی ویا درعرصه
هنر برایمان بگویید.
متأس���فانه مش���کل ما معلولها چه در دوران تحصیل و چه در جایجای زندگی ،قابل ش���مارش نیست.مناسب نبودن خیابانها ،پیاد روهاو
مغازهها،عدم مناسب سازی اتوبوسها ،متروباعث تحمل سختی زیاد برای
معلولین است.علی الخصوص عدم باور و احترام واعتمادمردم دلیل اصلی
دل آزردگی ورنجش
ما معلولین اس���ت.با
این که استعدادهای
زی���ادی داریم فقط
معلولیت
به ج���رم
ّ
بایدگوشهگیرومنزوی
باشیم.
*یادگی��ری هنر
برایت��ان زم��ان
بروسخت نبود؟
در
-بله.خ���وب

هرصورت برای یک معلول س���ی پی یادگیری هنر آن هم هنرکاشی
کاری سخت است اما اس���تادان دلسوزموسسه با صبروحوصله برای
آموزش هنربه من وقت گذاشتند.وجا داردکه ازهمه این اساتید کمال
تشکر را داشته باشم.
*درچه رشته هنری آموزش دیده اید؟
کاشی کاری معرق..والبته کار تایپ هم انجام می دهم.*توضیحاتی درمورد هنرکاشی کاری معرق می دهید؟
معرق کاری ش���امل قطعههای تراشیده ش���ده از کاشی است کهّ
نقشهای مختلف را از رنگهای متفاوت درکناریگدیگر قرارمی دهیم
و به ش���کل قطعاتی بزرگ درمی آوریم ،روی دیوار نصب میش���ود
تا زیبایی خاصی به بنا وس���اختمان بدهد .این نقشهابعضی اوقات
کش���ی و گاهی از نقشهای مختلف مانند گل و بوته،
از نقشهای گره
 ،ختایی یا خطوط مختلف تشکیل میگردند.درکل هنراصیل
اسلیمی
ایرانی است هنری سخت وزمان بر اما زیباست..
*درمورد کارتایپ توضیح م��ی دهید؟ آنرا به عنوان درآمد

انجام می دهید؟
برای همه آشنایان ومشتریان کار تایپ انجام می دهم،دستمزد می
گیرم.فایلهای ص���دا و فایلهای پی دی اف را در برنامه ورد تایپ می
صورت زنده هم تایپ می کنم،یعنی اگرکسی چیزی را بخواند
کنم.به
من سریعاً تایپش می کنم.
*مشوق شما برای یادگیری هنر وپیشرفت باوجود معلولیت
چه کسی بوده؟
-پدرومادر..عزیزانی که باوجود تمام مشکالت در زندگی من وخودشان
هارا رقم زدند.
همیشه مثل کوهی استوار برایم بهترین
مند شوید؟
*می خواهید ازهنرتان در راستای چه هدفی بهره
دادن توانمندی ما معلولین.این
 مفید بودن و پیش���رفت ،نش���انِ
معلولیت محدودیت نیس���ت ومعلوالن ه���م می توانند همچون
که
ّ
افراد س���الم هرکاری راكه اراده می کنند انجام بدهند .فقط باید اول
خودشان و بعد مردم جامعه آنهارا باور کنند.
*چه عاملی باعث شده به دنبال آموختن هنر باشید؟
 -برای مفید واقع شدن در زندگی که خدا به من نعمت داشتنش را
عطا کرده اس���ت باید با روحیه ای باال تالش کنم تا به همگان ثابت
کنم انسان در هر شرایطی هم که باشد ،نباید تسلیم شود و همیشه
باید امید داشته باش���د و مبارزه کندتا به رسالتی که خدا به او داده
است برسد.
*تا به حال ش��ده کسی ش��مارا برنجاند اما بادیدن هنرتان
واکنش متفاوت نشان دهند؟
-بل���ه .بعضی از افراد بعد از این که کارم را می بینند واقعاً تعجب می
کنند .تحسین و تش���ویق آنها باعث دلگرمی وهیجان برای تالش
درراستای موفقیتهای بیشتر می شود.
*صحبت پایانی شما برای خوانندگان مجله؟
-امیدوارم نگاه مردم در جامعه نس���بت به معلولین عوض ش���ودوبا
نگاهها و گاهی زیر لب تکرار جمله ای كنايهآميز مثل :خدایا شکرت...
معلوالن عزیزرا تحقیر نکنند.باورکنید ما معلولین هم چون ش���ما
دل داریم ومی ش���کند این دل درس���ینه مااز دیدن برخی رفتارها.
با س���ایر افراد عادی جامعه هیچ تفاوتی نداریم مگردر ظاهرخلقت
که آن هم خواس���ته خدای متعال بوده.نگویید چون معلول هستند
باید از همه چیزمحروم باشند.معلولین هم حق زندگی کردن،عاشق
شدن،ازدواج کردن،مسافرت رفتن واستفاده ازهمه نعمات خداوندرا
دارند .وبازهم می گویم درهمه لحظات زندگی یاد خداوند باش���ند
وهمیشه امیدواربه الطاف اودر زندگی.

«خوشبختی ش���کل ظاهری ایمان
است .تا زمانی که ایمان ،امید و سخت
کوشی نباشد ،هیچ کاری را نمی توان
انجام داد»
هلن کلر نویسنده ای
چیره دست
هلن ،نویس���نده ای با آثار فراوان بود
ک���ه دوازده کت���اب و مقاله های بی
شماری در زمینه نابینایی ،ناشنوایی،
مسائل اجتماعی و حقوق زنان در طول
زندگیاش به رش���تة تحریر درآورده
است .اولین کتابش شرح حال زندگی
خودش بود به نام «زندگی من» ،که
اولین بار در سال  1903چاپ شد.
هنرمندی تحصیل کرده
کلر ،س���ال  ۱۹۰۰در کالج رادکلیف
پذیرفته ش���د و چهار سال پس از آن،
به کمک «آنی سالیوان» معلم خود،
که س���خنرانیها را در کف دس���ت او
نوشت ،از آنجا فارغ التحصیل شد؛
می
بنابراین اولین فرد نابینا ـ ناش���نوایی
بود که فارغ التحصیل شد .او مدرک
لیسانس هنر را کسب کرد.

عالقه مند موسیقی
هلن از طرفداران موس���یقی بود و
با انگش���تهای فوق العاده حساسش
میتوانست ارتعاش ابزار موسیقی و
هم چنین صدای افراد را بشنود!
بازیگر
س���ال  ،1919هلن در فیلم صامتی
در مورد زندگ���ی خودش با عنوان
«رهای���ی» ایفای نق���ش کرد .او
هم چنی���ن در تئات���ر وودویل ،از
سال 1920به مدت دو سال بازیگری
کرد .سال ،1950مستندی درباره ی
زندگی او به نام «شکست ناپذیر»،
برندة جایزة بهترین مس���تند شد و
خود هلن نیز جایزة اسکار گرفت.
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