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زهرا جهانشاهي

موفقیت در سخن بزرگان

اشاره:
تذهيب را ميتوان مجموعهاي از نقش��هاي بديع و زيبا دانس��ت که ن ّقاشان و هنرمندان مذهبي براي هرچه زيباتر
کردن کتابهاي معارفي ،علمي و فرهنگي ،تاريخي ،ديوان اشعار ،جنگهاي هنري و خوشنويسي به کار ميبرند.اما اين
هنر براي نابينايان كه قدرت ديدن ندارند هنري بيگانه محسوب ميشود.در جشنواره جوان خوارزمي خانم فرخمهر
رئيسي ماکياني با طراحي آموزش اين هنر به نابينايان تحولي براي روشندالن ايجاد کرد .به همين مناسبت گفتگويي
باوي انجام داديم تا بيشتر با طرح و ايده اش آشنا شويم:
لطفا از خودتان بگوييد؟
*
فرخمهر رئيسي هس���تم.پدرم معمار هستند و مادرم تئاتر خوانده اند.بنابراين باهنر تذهيب بيگانه نيستم .هنگام برگزاري جشنواره جوان
خوارزمي در هنرستان معتمد اصفهان مشغول تحصيل بودم و امسال براي کنکور بصورت غير حضوري تحصيلم را ادامه ميدهم.
*علت شرکت در جشنواره جوان خوارزمي چه بود؟
براي به اشتراک گذاش���تن ايده ام در جشنواره شرکت کردم تا توانايي ام را بسنجم و ضمن اينکه با طرحهاي ديگر دانش آموزان نيزآشنا
شوم.
*در مورد طرحتان به جشنواره جوان خوارزمي بفرماييد.
از آنجايي که خودم در کار تذهيب تجربه داش���تم و هميشه عالقه داشتم که بقيه را با اين هنر آشنا کنم بويژه چون در اکثر آثار ايراني از
آراستن کتاب گرفته تا کاشيکاري مساجد ،ماهنر تذهيب
کنيم براي همين به
راداريم و از آن به نحوي استفاده مي
نظرم به عنوان يک ايراني آشنايي با اين هنر خيلي ارزشمند
است و بايدبه اين هنربيشتر توجه کرد ليکنفرصتها ،ابزار
گفتگو با «فرخمهر رئيسي ماکياني» طراح آموزش هنر تذهيب
وامكانات زيادي ب���راي آموزش هنرها به افراد نابينا وجود
به نابينايان در جشنواره جوان خوارزمي:
هايي قابل
ندارد پس تصميم به تبدي���ل تذهيب به عنصر
درک ب���راي اين افراد گرفتم که عالوه بر درک اين عناصر
قدرت ساختن اثر خودشان هم به آنهاداده ميشود.در اين
پژوهش به بنيانهاي ش���کل گيري ايده آموزش تذهيب به
کودکان نابينا پرداخته شده است.
طراحي ابزار آموزشي با تکيه برچهار عنصر از مباني موجود
در فنون هنري داراي پيشينيه تاريخي ،ملي و مذهبي در
پي رسيدن به اهداف معين است که براي اثبات رسيدن به
اين اهداف با نقل تک به تک مباني که با استفاده مباحث و
تصاوير درون کتابهاي درسي دوره متوسطه فن و هنر ارائه
شده ؛ چگونگي طراحي و آزمون و ارتقاي ابزار ساخته شده
بررسي شده اس���ت.همچنين به بررسي وسايل آموزشي و
کمک آموزشي خاص نابينايان نيز پرداخته شده است.
*ايده چطور به ذهن شما رسيد؟
ايده را از قبل از فکر کردن به جش���نواره در نظر داشتم و
هميش���ه در ذهنم آن را بررسي ميکردم که بعد با پيش
آمدن جشنواره جوان خوارزمي فرصت را براي اجراي کارم
مناسب ديدم و آن را پياده کردم.
*انتظار چه مقامي داش��تيد وچه مقامي کس��ب
کرديد؟
اي که به کمک افراد با مش���کالت بينايي
با توجه به تجربه
دس���ت آوردم و نتيجه مطلوبي هم که گرفتم تصورمي
به
آورم که داوران به
کردم رتبه اول يا دوم را به دس���ت مي
رتبه دوم نظر دادند.
*چه تجربهاي از حضور در جشنواره کسب کرديد؟
زماني که براي انجام پروژه ام براي جشنواره وقت گذاشتم
و با تجربههاي بسياري که داشتم و همينطور عالقه افرادي
ک���ه باآنها پروژه را دنبال کردم باعث ش���د حتما بخواهم
هاي جشنواره جوان
تر از برنامه
اين موضوع را خيلي قاطع
خوارزمي پيش ببرم و خدا را ش���کر ب���ه نتيجه مطلوب
رسيدم.
*چگونه متوجه استعدادتان در اين زمينه شديد؟
من از بچگي عالقه بسياري به هنر داشتم و در خانوادهاي
هنري هم بزرگ شده ام پس از همان اول تمامي تالشم را
روي موضوع هنر که هم عالقه ام بودوهم استعدادم،صرف
کردم تا به نتيجه برسم.
*چه پيامي براي جوانها داريد؟
اينکه اول ازهمه عالقه و استعداد خودشان را پيدا کنند که
هااست و بعد با تمرين و تالش
اين خودش از بزرگترين قدم
کردن تو در اين زمينه س���عي کنند که بهترين نتيجه را از
کارشان بدست بياورند.

ابزار زيادي براي آموزش
هنرها به افراد نابينا نيست

رمز موفقیت ،پایبندی به هدف در
زندگی است.
بنجامین دیزرائیلی

همه چیز به طرز برخورد و نگرش
شما بستگی دارد .مسایل می توانند
شما را با مشکل یا با موفقیت رو برو
سازند.
جان ماكسول

موفقیت مانند کشتی گرفتن با یک
گوریل است .وقتی که خسته شدید،
دس��ت از مبارزه نمی کشید ،بلکه
هنگامی می توانید استراحت کنید که
گوریل را از پای درآورده باشید.
روبرت اشتراوس

یادگیری مداوم حداقل شرط الزم
برای موفقیت در هر زمینه ای است
که در آن فعالیت می کنید؛ هر روز
چیز جدیدی بیاموزید.
برایان تریسی
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