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بتوانم کارهایم را روی میز انجام بدهم .روز اول مدرسه
میــز را ســر کالس آورد و من جلوتــر از همه بچهها روی
میــز و صندلــیام مینشســتم .محبوب همــه بچهها و
معلمهــا شــده بــودم .جثه کوچکــی داشــتم اما خیلی
خــوش صحبت بودم و شــعر میخوانــدم و برای همه
جــذاب بود که همه کارهایم را با پا انجام میدهم .نوع
تربیت مادرم باعث شد تا هیچ گاه وابسته نباشم و همه
کارهایم را خودم انجام بدهم .من هیچ فرقی با دیگران
نــدارم و هرکاری را که دیگران با دســت انجام میدهند
من با پا انجام میدهم.
بهخاطرپدر
شــیدا فارغالتحصیل رشــته حقوق است ولی این رشته
انتخــاب او نبــود .بهخاطــر پــدر آن را انتخــاب کــرد امــا
سرنوشت او را در مســیری قرار داد تا سرانجام بهدنبال
عالقــهاش بــرود .عالقه زیادی به نقاشــی داشــتم اما از
آنجایــی که ایــن رشــته در دانشــگاههای مشــهد نبود و
نمیتوانستم به شهر دیگری بروم به توصیه پدرم رشته
حقوق را انتخاب کردم .پدر دوست داشت وکیل شوم و
در دادگاه بتوانم از حق دفاع کنم .متأســفانه همه مثل
پــدرم فکر نمیکردنــد و بــرای دوره کارورزی هیچ دفتر
وکالت یــا دادگاهی مرا قبول نکرد .آنها نمیخواســتند
ایــن فرصــت را بــه یــک معلــول بدهنــد تــا واحدهای
عملــی را بهصــورت کارورزی بیامــوزد و در همــان نگاه

عاشق موالنا هســتم زیرا موالنا همیشه سر به آسمان
داشــت و بهترین تابلویی که نقاشــی کردم تصویری از
موالنا در یک آســمان بیکــران بود .انســانهایی که در
نقاشــی به تصویر میکشم فیگورهای انتزاعی هستند
که دست ندارند.
آرزو دارم که یک روز بتوانم در لندن نمایشــگاه نقاشی
بزنم .اگر یک روز به آنجا رفتم دوست دارم آسمان آن
شهر را نقاشی کنم.
آخرین نمایشگاهی که برگزار کردم در جهاد دانشگاهی
مشــهد بود که تعدادی از تابلوهای نقاشــی را فروختم.
قیمــت تابلوهــا معموالً بین یــک تا دو میلیــون تومان
اســت 15 .اسفند هم نمایشــگاهی در برج میالد تهران
برگــزار خواهــم کــرد و مســئوالن ایــن نمایشــگاه اعالم
کردهانــد کــه بایــد  100اثــر در این نمایشــگاه به نمایش
بگــذارم و ایــن بســیار ســخت اســت و ایــن روزهــا همه
زندگیام را پای تمام کردن نقاشیها گذاشته ام .در چند
نمایشگاهیکهبرگزارکردهامبرخوردمردمبرایمجالب
بود .آنها بعد از دیدن تابلوها از من میپرســیدند واقعاً
این نقاشیها کار خودت است؟ برای آنها کمی عجیب
بود کسی بتواند با پاهایش این نقاشیها را بکشد .رنگ
همه آثار من شاد است و گاهی اوقات تک رنگ مشکی
کار میکنم اما در کل دوست دارم در نقاشیهایم شادی
را به کسی که میبیند منتقل کنم.

اول جــواب رد میدادنــد در حالــی کــه داشــتن دســت
شــرط اصلی وکالت نیست و کســی که دست ندارد هم
میتوانــد وکیــل خوبی شــود .این شــرایط باعث شــد تا
ســال  85بعــد از فارغالتحصیلی از دانشــگاه به ســراغ
عالقهام یعنی نقاشــی بروم .شــیدا ادامــه داد :زیر نظر
استاد جواد حسنزاده نقاشی آموختم و مسیر زندگیام
تغییــر کــرد .مدتهــا نقاشــی کشــیدم تــا اینکه ســبک
خــودم را پیدا کردم .پســت مــدرن و انتزاعــی با آبرنگ
ســبک نقاشــیهای من اســت .قبل از نقاشــی چیزی را
که میخواهم بکشــم در ذهنم تداعی میکنم و شروع
به کشیدن آن روی کاغذ میکنم .آبرنگ را دوست دارم
زیرا از کودکی عاشــق آب و رنگ بودم و به من شادابی و
لطافتمیداد.
سرمهمیشهباالست
دختــر ســر به هوایی هســتم اما نــه اینکه عالقــهای به
اطراف نداشــته باشــم عالقــه زیادی به آســمان باالی
ســرم دارد .شــیدا بــا لبخنــد از آســمان و ســتاره و مــاه
میگوید :نقاشــی تنها منبع درآمد من است و معموالً
هــر  4ماه یــک بار نمایشــگاهی از آثارم برپــا میکنم و
تابلوهای نقاشیام را به فروش میرسانم .به کهکشان،
مــاه و ســتاره و دنیای باالی ســرم عالقه زیــادی دارم و
معموالً در همه نقاشیها آسمان نقش اصلی را دارد.
ســرم همیشه باالست و مبهوت دنیای اطراف هستم.

نان هنر

مــن دســت نداشــتم تــا از بازوهایــم نان
زندگی بهدســت بیاورم و باید از هنرم نان
درمی آوردم .این جملهای بود که اســتادم
به مــن میگفت و باعث شــد تا به شــکل
جدی نقاشی را دنبال کنم و روزی که اولین
تابلــوی نقاشــیام را فروختــم انگیــزهام
برای ادامه راه چند برابر شــد .در نمایشگاه
بینالمللــی تهــران کارگاه نقاشــی برگزار
کرده بــودم و یکی از بازدیدکنندهها تابلوی
نقاشی که به شکل مبتدی کشــیده بودم را
بــه مبلغ  15هــزار تومان خرید و بــا این کار
انگیزهام بیشــتر شــد .در دنیای نقاشــیها
آرامشــی عمیق بعد از خلق یک اثر هنری
به من میرسد.
اینکه چطور عضو انجمن نقاشان سوئیس
شــدم بهروزهایی بازمی گردد کــه در تهران
نمایشگاه نقاشــی از تابلوهایم داشتم .یکی
از کســانی کــه رابط بیــن هنرمنــدان نقاش
معلول ایران و خارج از کشــور است زمینه

همه کارهای زندگی
از جمله آشپزی و
خیاطی و رفت و آمد را
خودم انجام میدهم و هیچ
گاه احساس کمبود نکردم.
همیشه از گوشه نشینی و غصه
خوردن بیزارم و همیشه سعی
میکنم همه با دیدن من شاد
شوند .سالها با بیماری کلیه
دست به گریبان بودم تا اینکه
سرانجام سال  90مجبور شدم
پیوند کلیه بشوم

بایدزندگیکرد
همه کارهای زندگی از جمله آشپزی و خیاطی و رفت و
آمد را خودم انجام میدهم و هیچ گاه احساس کمبود
نکردم .همیشــه از گوشه نشــینی و غصه خوردن بیزارم
و همیشــه ســعی میکنم همه با دیدن من شاد شوند.
ســالها با بیماری کلیه دســت به گریبان بــودم تا اینکه
سرانجام ســال  90مجبور شــدم پیوند کلیه بشوم .سال
 ۸۸متوجه شدم که از همان بدو تولد ،یک کلیه نداشتم
و همان یکی باقی مانده هم از کار افتاده است .یک کلیه
به مبلغ  10میلیون تومان خریدم تا از درد و رنج نجات
پیدا کنم .این کلیه  7ســال با من بود اما بهدلیل تحریم
دارو مجبور شدم به مدت سه ماه از داروی جایگزین آن
استفاده کنم و همین امر باعث شد تا کلیه پیوندی از کار
بیفتد و مدتها است که دیالیز میشوم .داروی بیماران
دیالیزی هم به سختی پیدا میشود و بهطور مثال برای
یک آمپول جلوگیری از لخته شــدن خون باید  120هزار
تومان هزینه کنم .با وجود این سختیها همیشه سعی
میکنــم تا اطرافیان را شــاد کنم .ســه روز در هفته برای
دیالیــز به بیمارســتان میروم و  4ســاعت زیر دســتگاه
دیالیــز هســتم و در این مدت بــا فریاد بیمــاران دیگر را
از خــواب بیــدار میکنم و همــراه هــم آواز میخوانیم و
میخندیم بهطــوری که هر بار به آنجا میروم پرســنل
دیالیز میگویند بازهم ســرو کله بمب انرژی پیدا شــد.
معتقدم در دنیایی که همه به سختی برای زندگیشان
تــاش میکنند من نمیتوانــم بــارم را روی دوش فرد
دیگری بیندازم و باید با این بیماری کنار بیایم .به اعتقاد
من مرگ زمان خاص خودش را دارد و تا رسیدن زمان
آن بایــد زندگــی کرد .زندگــی دوره کوتاهی اســت برا ی
اینکه خودمان را نشان بدهیم.
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حضــورم را در انجمــن نقاشــان ســوئیس
فراهم کرد .در این انجمن همه نقاشهایی
کهازسراسردنیاحضوردارندمعلولهستند
وبعدازتأییدکمیسیونپزشکیچندفیلماز
نقاشیکشیدن آنها بههمراه چنداثر نقاشی
بــه دفتــر این انجمــن در ســوئیس ارســال
میشــود بعد از تأییــد نهایی بــه عضویت
ایــن انجمن در میآیند .سالهاســت که با
این انجمن فعالیت کرده و هرســال سعی
میکنم در حرفه نقاشی پیشرفت کنم .این
انجمن هر ســال تعدادی از نقاشیهای مرا
میخرد .البته قوانین ســختی هــم دارند و
هر دوره ســه ســاله از ما امتحان میگیرند و
باید در هنر نقاشــی پیشرفت داشته باشیم.
هر ماه دو اثر نقاشی برای فروش به انجمن
میفرســتم .در امتحانــات دورهای ایــن
انجمــن باید چند اثر جدید بــه همراه فیلم
برای آنها ارسال کنیم و با توجه به شناختی
که آنها از اثر هر یک از نقاشان انجمن دارند
کســی نمیتواند اثر دیگــری را ارســال کند.
درصورتی که داوران این انجمن احســاس
کننــد در ایــن کار پیشــرفت داشــتهایم
عضویــت در این انجمن را بــرای ما تمدید
میکنند .خوشــحالم بهعنــوان یک ایرانی
عضو این انجمــن معتبر جهانی هســتم و
میتوانم آثــارم را در عرصه بینالمللی هم
به نمایش دربیاورم.

