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ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از آﺛﺎر آﺑﺮﻧﮓ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﮔﺎﻟﺮی آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ  ،ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻫﺎدی ﺳﯿﻒ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان و ﻧﻮﺳﯿﻨﺪه ﺳﻪ ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ از ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪ.

ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ از
ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺎدی ﺳﯿﻒ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﭘﯿﺶﮐﺴﻮت ﻫﻨﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،روﻧﺪی دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ و
در ﺳﻪ دوره ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺧﻮد در
ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻨﺮ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ »ﺻﻨﻌﺘﯽ« ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﮔﻮﯾﯽ او
را ﻣﺮاد ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،او را ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ دوﺑﺎره واﻣﯽدارد .ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ
اﺑﺘﺪا در ذﻫﻦ اﻓﺮاد ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﻨﺪد ،او در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮐﺘﺎب ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮی ،ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮدی ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻧﻘﺎش و ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز ﻣﺤﺒﻮب ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ارﺗﺒﺎط
ﻫﺎدی ﺳﯿﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﻒ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻪ ﮐﺘﺎب ،ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﯽ
ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ از اﺳﺘﺎد ﺻﻨﻌﺘﯽ در دل دارد» .ﯾﺎدﻣﺎن اﺳﺘﺎد ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ«» ،ﺷﻮر ﻋﺸﻖ« و »ﭼﻠﭽﺮاﻏﯽ در
ﺗﺎرﯾﮑﯽ« ﺳﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺎدی ﺳﯿﻒ ﺑﺮای ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره اﺳﺘﺎد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ.
ﭼﺮا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﯿﺪ ،در ﺳﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﯾﺪ؟
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ در ﻫﺮ دوره داﻧﺶ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺑﺰرﮔﯽ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی اﺳﺘﺎد روﺷﻦ ﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ را در ﮐﺘﺎب اول» ،ﯾﺎدﻣﺎن« ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ او و ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﻮﺷﺘﻢ اﻣﺎ در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش »ﭼﻠﭽﺮاﻏﯽ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ« دﯾﮕﺮ
اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﯾﺎدم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ وﻗﺖ ﺑﯿﺎن ﺗﻤﺎم آن
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎ اﺳﺖ و او ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد.
ﺷﺮوع اﯾﻦ راه ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎره اﺳﺘﺎد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻄﻮر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ؟
ﻣﻦ از زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺘﺎد را از دور ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ و در اﺻﻔﻬﺎن ﭼﻨﺪ ﮐﺎر از اﺳﺘﺎد دﯾﺪه ﺑﻮدم .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ درﺑﺎره ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﻨﻢ؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﺎدﻣﺎن ﻋﻠﯽ رﺧﺴﺎز ﻧﻮﺷﺘﻢ

ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺴﺘﺮش و ﻫﻨﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﮔﭗوﮔﻔﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺘﺎد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم .وﻗﺘﯽ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺎد
رﺳﯿﺪم زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ از ﺳﺎدﮔﯽ و ﺻﻔﺎ را دﯾﺪم و در ﻫﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮرد اوﻟﯿﻪ ﺟﺬب ﺑﯽآﻻﯾﺸﯽ و ﻫﻮش اﯾﺸﺎن ﺷﺪم .وﻗﺘﯽ درﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺧﻮدم ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ،او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮت 70ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻦ را ﭘﺎره ﻧﮑﻦ .ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ
ﺳﺮاغ ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ درﺻﺪد ﻧﮕﺎرش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﺎﻧﺪﻧﺪ« .ﻣﻦ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ
ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮزﻧﺪی در ﻧﮕﺎه او ﺑﺎﺷﻢ و ﻣﺜﻞ ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮدﺷﺎن  -ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ راه ﭘﺪر را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  -ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ او از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ و ﺟﺬاب اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺧﻮدم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
دادم ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﮐﺘﺎب را ﻗﺒﻞ از ﭼﺎپ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﺘﺎب را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﺪ؟ واﮐﻨﺶ او در ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
اﺗﺎﻗﯽ در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪ .ﻣﻦ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻣﺜﻞ داﻧﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻮاب
ﮐﻨﮑﻮر ﺧﻮد ﺑﻮده ،ﺑﯿﺮون از اﺗﺎق ﻣﻀﻄﺮب در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد ﺑﻮدم .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم اﻣﺎ ﻋﻈﻤﺖ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ دﯾﺪم اﺳﺘﺎد ﻋﯿﻨﮏ از ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ و دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ از ﺟﯿﺐ درآورد و
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺎکﮐﺮدن اﺷﮏﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺮد .داﺧﻞ اﺗﺎق رﻓﺘﻢ و او رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻢ آﻣﺪه،
ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﯽ« .ﻗﻄﻌﺎ از ﺗﻮاﺿﻌﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهﺗﺎن در ﺷﺮوع راه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ آﻣﻮزش ﻧﺪﯾﺪه ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺪان ﻧﻤﯽﺗﻮان او را
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻨﺘﺴﺐ داﻧﺴﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﺪﯾﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺎجزاده
ﺑﻬﺰاد رﻓﺖ ،ﻣﺪرﺳﻪای ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر و ﻧﻘﺶ ﻓﺮش ﺑﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ روﺣﯿﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﺒﻮده و او از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽزﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ دوران اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦﺧﺎن از اروﭘﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد .اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦﺧﺎن از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻮده ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ آﻣﻮزش دﯾﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻀﻮر او ،اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺦ ،ﺣﯿﺪرﯾﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎدان در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد ،ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺎدان ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺪرﺳﻪ درﺑﺎره
اﺳﺘﻌﺪاد اﯾﻦ ﮐﻮدک آﮔﺎه ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦﺧﺎن ﺻﺪﯾﻘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﯾﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﮑﺘﺐ
ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ ﺷﺪه ،ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺘﺎد ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدش را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺪامﯾﮏ از اﺳﺘﺎدان ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ؟
ﺑﻠﻪ ،ﺑﻌﻀﯽ اﺳﺘﺎدان ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺦ ،ﺣﺴﻦﻋﻠﯽ وزﯾﺮی ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ و ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪرﯾﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در ﯾﺎد
داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪرﯾﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد و در واﻗﻊ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد در آﺑﺮﻧﮓ را ﻣﺪﯾﻮن او ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦﺧﺎن ﺻﺪﯾﻘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﺶ در ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽﺷﻤﺮد.
اﺳﺘﺎد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﭻ و ﺳﻨﮓ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺷﺮوع ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺻﺪﯾﻘﯽ ﺑﺮای او ﺧﺮﯾﺪه
ﺑﻮد و در ﻣﺠﻤﻮع اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم را ﺑﺮای او ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺠﺴﻤﻪ »ﺳﯿﺎه ﻧﯽزن« از اﺳﺘﺎد اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺻﺪﯾﻘﯽ ﻋﻼﻗﻪ او را ﺑﻪ
ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی ﺟﻠﺐ ﮐﺮد.
اﺳﺘﺎد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  30ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﺮای ﻣﻮزهﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﭼﻪ
اﻧﮕﯿﺰهای را در ﭘﺲ اﯾﻦ اﻗﺪام اﺳﺘﺎد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺎﺑﻖ و ﻫﻼلاﺣﻤﺮ اﻣﺮوز ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮد .اﺳﺘﺎد ﺑﺮاﺳﺎس
آرﻣﺎن ﺧﻮدش ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﯾﺘﯿﻤﺎن ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪهام .اﮐﻨﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ
دارم ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺘﯿﻢ و درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﻢ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮزه ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ در ﺳﺎل  1325ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺳﺎﺑﻖ در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺘﺎد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪ .اﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد در اﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار داده ﺷﺪه،
اﻗﺪام ﺑﻪ اﺟﺮای اﻫﺪاف ﺧﻮد در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﺮد .او در اﯾﻦ راه اﻗﺸﺎر ﺗﻮده ﺟﺎﻣﻌﻪ را ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﻔﺎش ،ﮐﺎرﮔﺮ،
ﺑﻨﺎ ،ﯾﺘﯿﻤﺎن و ...را در ﻗﺎﻟﺐ آﺛﺎرش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺴﻤﻪ ،ﭘﺮﺗﺮه آﺑﺮﻧﮓ و رﻧﮓ و روﻏﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .او ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺎش ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺮدم و اراﺋﻪ آﺛﺎر در راه آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﻢ از اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪاد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮده و
در اداﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﻮزه در ﭼﻬﺎرراه ﮐﺎﻟﺞ را ﺑﻪ اﺳﺘﺎد دادﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮزه ﭼﻨﺪان ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد و زود ﺟﻤﻊ
ﺷﺪ.
ﭼﺮا ﻣﻮزه ﭼﻬﺎرراه ﮐﺎﻟﺞ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ؟
ﮐﺎﻟﺞ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﺪاﺷﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ وارد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺨﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،آواز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺳﺮوﺻﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .درواﻗﻊ ﭼﻨﺪان ﻣﺤﻞ ورود اﻓﺮاد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺸﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮزه ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .اﺳﺘﺎد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮهای ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ روزی ﻣﺴﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﺮد ﺑﯽﮐﺎر ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﺮد ﺑﯽﮐﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻗﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ ﺑﺮو
آن ﻃﺮف و ﺑﻪ ﻧﻈﺮش ﻣﺮد ﺑﯽﮐﺎر ﺑﻪ او ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دوﺑﺎره ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯽ ﯾﺎرو ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮو آن ﻃﺮف ،ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﺠﺴﻤﻪ
ﺗﮑﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﻣﺮد ﻣﺴﺖ ﻣﺠﺴﻤﻪ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ .آژان را ﺧﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ اﺳﺘﺎد
ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ او را ﺗﻮﺑﯿﺦ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﺮاد از ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ اﺛﺮی ،ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﻬﻪای اﯾﺠﺎد ﮐﺮدم .درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺮد
ﻣﺴﺖ ﻫﺮ روز ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ او را ﻣﺴﺖ ﻧﺪﯾﺪ.
درﺑﺎره ﻣﻮزهای ﮐﻪ در راهآﻫﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ازﺑﯿﻦرﻓﺘﻦ ﺑﻌﻀﯽ آﺛﺎر ﺷﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

آﺛﺎر ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد در ﺳﺎل  1332و دﯾﮕﺮی در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ اﻧﻘﻼب .در
ﻣﺎﺟﺮای ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺘﺎد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪای از ﻣﺼﺪق ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﺪهاي در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮزه رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ .دﻓﻌﻪ دﯾﮕﺮ اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺠﺴﻤﻪای ﮐﻪ از ﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ ﻋﺪهای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و آﺛﺎرﺷﺎن در آن ﻣﻮزه ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »وﻗﺘﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ« را
ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ واﻗﻌﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ و از ﺑﺎﺑﺖ واﻗﻌﻪ آن ﺷﺐ و وﯾﺮاﻧﯽ
ﻋﻈﯿﻢ ،ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﻼﯾﻪ و ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن اﺳﺘﺎد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻨﺪ؟
ﻫﺮﮔﺰ ،اﺳﺘﺎد ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﺛﺎر ﺧﻮد در ﭘﯽ اﻧﻌﮑﺎس ﺑﺴﺘﺮی ﮐﻪ از آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻮد .اﺳﺘﺎد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ از دﻫﻪ  40ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽزﻧﻨﺪ و
ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ را ﻣﯽآزﻣﺎﯾﻨﺪ .اﺳﺘﺎد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺖ؟
ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ در اراﺋﻪ اﺛﺮ و ﻗﺪمﻧﻬﺎدن در ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺷﯿﻮه از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺪرن اﺳﺖ .او از ﻫﻤﺎن
اﺑﺘﺪا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﯾﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ،راه دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و آﺛﺎرش را ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد .اﺳﺘﺎد ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺟﻮﺟﻪ و ﺧﺮوس ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﯾﮏ رﻫﺎﯾﯽ و ﻟﻄﺎﻓﺘﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮان او را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﻏﯿﺮﻣﺪرن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﻪ وﺟﻪ در آﺛﺎر اﺳﺘﺎد ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،از ﻧﻈﺮ ﺳﻮژه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﺮدم و ﻧﻮع زﯾﺴﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﭘﺮﺗﺮهﻫﺎی آﺑﺮﻧﮓ او ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ و ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ اﺳﺖ ،اﻧﮕﺎر ﺻﺪ ﺳﺎل
ﭘﺮداز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده و ﻗﻄﻌﺎ آﺑﺮﻧﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﻘﻮا را داﺧﻞ آب ﻣﯽﺑﺮم و ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻢ را ﺑﺮ
آن ﻣﯽزﻧﻢ و دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﻗﻠﻢﻣﻮ اﺛﺮ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻫﺮﮔﺰ اﻫﻞ ﺷﺮﮐﺖ در ﮔﺎﻟﺮی و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و...
ﻧﺒﻮد .ﻫﺮﮐﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ اﺛﺮی از او ﺑﺨﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽرﻓﺖ و در ﻣﻨﺰل اﺳﺘﺎد آﺛﺎر را ﻣﯽدﯾﺪ .او در ﺗﮑﻨﯿﮏ آﺑﺮﻧﮓ
ﺣﻼوﺗﯽ دارد و راﻫﺒﺮ اﺳﺖ و ﺣﺎﻓﻆ ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮی اﺳﺘﺎد ،ﻣﻮزاﯾﯿﮏ از ﺳﻨﮓﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از ﻋﻠﯽ رﺧﺴﺎز ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺳﻨﮓ ژﮐﻮﻧﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪ.
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎد در دﻫﻪ  60ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ در ﯾﺎد دارﯾﺪ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﭼﻪ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ داﺷﺘﻨﺪ؟
اﺳﺘﺎد در ﺳﺎل  1361ﺗﺼﺎدف ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺮد و ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪ .درواﻗﻊ اﺳﺘﺎد ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪ  60ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را داﺷﺖ؛
ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
آﯾﺎ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ؟
اﺳﺘﺎد ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻮد و ﺷﻌﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺳﺮود .ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﺶ را ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ راﺿﯽ ﻧﺸﺪ.
در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮدﺗﺎن و اﺳﺘﺎد از ﺷﺮوع ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﭼﻪ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﺪ؟
ﻣﻦ و اﺳﺘﺎد ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ .ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن در ﺣﻀﻮر ﺧﻮد اﺳﺘﺎد ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
در ﭘﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﭻ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮی ﺑﻮد .در اداﻣﻪ ﺣﺮف ﺧﻮد را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻪ آﻗﺎﺳﯿﺪ وﻟﯽﻧﻌﻤﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎد در دوران ﺑﯿﻤﺎری از ﺗﮑﻠﻢ ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮد و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ دﯾﺪارش ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،او ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد و اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺖ .ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪم و
ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻃﻔﻠﯽ ﯾﺘﯿﻢ ،ﮔﻮﺷﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺘﻢ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ ،ﮐﺘﺎب »ﭼﻠﭽﺮاﻏﯽ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ«
ﻧﯿﻤﻪﮐﺎره ﺑﻮد و ﺣﺴﺮت ﺧﻮردم ﮐﻪ ﭼﺮا ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﻪ دﺳﺘﺸﺎن ﻧﺮﺳﺎﻧﺪم .در آن زﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽﺑﻮدن اﺳﺘﺎد ﺷﺪم ،زﯾﺮا
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در ﺟﻬﺎن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮدم.
درﺑﺎره اﻧﻌﮑﺎس ﻫﻨﺮ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﯾﺪ؟
او در ﮔﻮﺷﻪای ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ آﺛﺎرش در دﻧﯿﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﺮان و ﺷﻮروی اﺳﺘﺎد ﺻﻨﻌﺘﯽ و آﻟﺒﺮت
ﻫﻮﻧﻤﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و او از ﻫﻮﻧﻤﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﺑﺮﻧﮓ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ اﻣﺎ ﻫﻮﻧﻤﺎن ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮ از
ﺳﺮزﻣﯿﻦ رﻧﮓﻫﺎ ﻣﯽآﯾﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽات ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻮ ﺑﯿﺎﻣﻮزم .اﺳﺘﺎد ﻫﻤﯿﺸﻪ ارادت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻫﻮﻧﻤﺎن داﺷﺖ و
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﺪ.
ﻫﺮ ﺳﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﺎدی ﺳﯿﻒ درﺑﺎره ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺠﺎﻣﻊ ادﺑﯽ و ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ ﺑﻮده و
ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺷﺮق

