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ﮐﺎﻣﺮان ﻋﺪل ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻫﻨﺮی زﯾﺎدی
را ﺑﺎ ﺧﻮد آورد ،در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﺮان ﻋﺪل ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﯾﻢ او از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده
اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.

اﺳﺘﺎد ﭼﻄﻮر در آﺛﺎرﺗﺎن ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق ﺑﻪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ؟
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﻮدم ،زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪم )در ﺳﺎل  ،(47ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﺮوزی ﻋﮑﺎﺳﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ ،زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدم ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻫۀ  1960اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرم آﻣﺪه ﺑﻮدم .در آن
زﻣﺎن ﻣﻦ ﻓﺮدی ﺑﺴﯿﺎر آواﻧﮕﺎرد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪم ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ در آن زﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮑﺮ ﺑﻮد ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﯽ ﮐﻪ از ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺪ
آﻣﺪه ﺑﻮدم ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﯾﮏ ﻋﮑﺎس رو ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻠﺪ ﺑﻮدم ،ﻧﻮر را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺷﺪم،
ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ وﺳﯿﻊ ﺑﻮد و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﻀﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻢ
ﻫﺮ روز ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی را از ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ ﮐﻪ روز اول ﮐﺎریام ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣۀ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ دارﯾﻢ و ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﯿﺴﺖ و ﯾﺎ اﺻﻼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭼﻪ ﻫﺴﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺿﺒ ِ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﮑﻼﺳﯽ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادم ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻧﮓ زده ﻣﯽﺷﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﭘﺲ ﺗﻮ ﭼﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدهای ﻫﺴﺘﯽ؟ در آن زﻣﺎن ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد و ﺷﻨﺎﺧﺖ درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺑﻮد.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ آن ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادم ﮐﻪ در ﺗﺼﻮرم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮد و ﭼﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮﻋﻬﺪۀ ﺑﻨﺪه ﻧﺒﻮد و از ﻗﺒﻞ ﻣﻦ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣۀ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻓﮑﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم در ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮم و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽام ﺣﺘﯽ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﯾﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪﭘﺎﯾﻪ و رویدﺳﺖ ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﻢ،
اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺎ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﮐﺮاپ و ﯾﺎ روﺗﻮش
ی ﻣﻦ ﺑﺎ روﺗﻮش ﺻﻮرت ﺑﻮد ،در ﻣﺨﯿﻠۀ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎی زﻧﺪهای از وﯾﺘﻨﺎم و
ﮐﻨﯽ ،در آن زﻣﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ درﮔﯿﺮ ِ
و اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع ،دراﻣﺎی ﻧﻮر و ﯾﺎ ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻋﮑﺲ را ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ،ﺣﺘﯽ در
آن زﻣﺎن در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪﺟﺰ ﮐﺎدری ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ داری ،ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮ ،ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎر ﻧﮑﺮدم و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﺳﺖ.

از ﭼﻪ دورهای ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺮدﯾﺪ؟
ﻣﻦ از دوازده ﺳﺎﻟﮕﯽ اوﻟﯿﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽام را ﮔﺮﻓﺘﻢ.

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﮑﺎس ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼت ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم ،ﻋﻠﺘﺶ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﺑﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ ﺟﺰو
ﯽ ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﺣﺪی ﺑﻮد
ﺷﻐﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن دوران ﺷﻐﻞﻫﺎی ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻫﻨﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺪﻧﺎﻣ ِ
ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺳﻤﺖ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻃﺮد ﺷﺪم ،اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻦ را اذﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﻣﻦ در ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرگ و ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻫﻢ درک ﻧﻤﯽﺷﺪم ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺮﺑﯿﺎﯾﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮدم را
ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮم و ﺗﻤﺮﮐﺰم را ﺑﺮ ﻫﺪف و ﮐﺎر ﺧﻮدم ﺑﮕﺬارم .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻬﺘﻔﺎوت ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ دراﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻇﺎﻫﺮ و رﯾﺶ ﻣﻦ ﻫﻢ
در آن زﻣﺎن ﻋﺮف ﻧﺒﻮد و در ﺑﺴﯿﺎری از دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺎتﻫﺎ ﺑﻮدم .ژﺳﺖ ﻋﮑﺎس ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ در آن زﻣﺎن ﺟﺪﯾﺪ،ﻋﺠﯿﺐ و
ﺗﺎزه ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ازﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﮐﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ آﻧﻘﺪر ﻣﻬﺠﻮر ﺑﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﯾﺎر ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻋﮑﺎﺳﯽای ﮐﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدم آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮد ،ﻣﮕﺮ اروﭘﺎ رﻓﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اروﭘﺎ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ در اﯾﺮان ﮐﺴﯽ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮد و
ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد ،در آن زﻣﺎن دورﺑﯿﻦﻫﺎ از ﻧﻮع روﻟﯽ دو ﻟﻨﺰی و ﯾﺎ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺮاون ﺑﺎ ﻓﻠﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،اوﻟﯿﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻃﻮل
ﻟﻨﺰ ،ﻫﺎﺳﻠﺒﻼد ،ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی رﻧﮕﯽ و ﻏﯿﺮه را ﻫﻤﻪ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻨﺪه وارد اﯾﺮان ﮐﺮدم ،ﻗﺒﻞ از آن در اﯾﺮان اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺣﺘﯽ ﻣﻐﺎزهای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از آن ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ آﻗﺎی ﻣﺎﯾﻞ اﻓﺸﺎر ﺑﻮد ،اﯾﺸﺎن ﻣﻐﺎزۀ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻓﺘﻮﻣﺘﺮوﭘﻞ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻻﻟﻪزار داﺷﺘﻨﺪ و آدم ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺎﻫﻮﺷﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻣﺘﺮﯾﺎل ﻣﺪرن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﻔﺎرش
ﻣﯽدادم ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻬﺠﻮرﯾﺖ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ درﺑﺎر ﺑﮕﯿﺮم .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ
دﺳﺘﻢ ﺑﺎز ﺷﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺧﻮدم را ﺑﻪراﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ و ﻫﺮﮐﺎری را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﺣﺮﻓﻪام اﻧﺠﺎم دﻫﻢ
ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ.

ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ درﺑﺎر ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﯾﺪ؟
ﻣﻦ در ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻓﺮح ﭘﻬﻠﻮی ﻫﻢ ﺑﻮد و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻫﻢ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘۀ ﻣﻦ را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻮﯾﺎ از
دﯾﮕﺮان درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻢ ،اﯾﺸﺎن در آن زﻣﺎن ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﺴﯽ در اﯾﺮان  135ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در اﺑﺘﺪا ﻫﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ...در ﻫﺮﺣﺎل ﻓﺮدای آن روز ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﻠﯽ ﻋﮑﺲ از ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ
آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدم او دﯾﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﻦ زﻧﮓ زدﻧﺪ و ﭘﯿﺎم داد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﮑﺲﻫﺎی آن ﺷﺐ را ﭼﺎپ ﮐﻨﻢ.
ﻫﻔﺘۀ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ دﯾﺪم ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻮن در ﺟﺸﻦ ﻫﻨﺮ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،او ﺧﯿﻠﯽ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد در اﯾﻦ ﺣﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺷﺎم دﻋﻮت ﮐﺮد ،اﻣﺎ آﻧﻘﺪر ﮐﻪ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺳﺮِ ﺷﻠﻮﻏﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮوم ،در
ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎخ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ آﻏﺎز اذﯾﺖﻫﺎ و آزارﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﺪه در
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  53ﮐﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ.
ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻓﺮح ﭘﻬﻠﻮی ﭘﺎﯾﯿﻦ دﻓﺘﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺑﻠﻪ در آن زﻣﺎن
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻢﮐﻢ ﻫﻮﯾﺖ ﮔﺮﻓﺖ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﮑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻫﻤﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ
ﻋﮑﺎس ﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﺟﺮا ﻧﺒﻮد ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻦ ﻣﺠﺪدا ﺗﺎوانﻫﺎﯾﯽ دادم و ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﻮرد اذﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ.

ﺟﻮان اﻣﺮوزی ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دارﯾﺪ؟
ﺪ
ﭼﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨ ِ
ِ
اول از ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﭼﻮن اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺎری ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ در زﻣﺎن ﻣﺎ ،ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزی ،ﻫﻨﺮ را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﺳﻮدآوردی ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ از ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻗﻮی دﺳﺖ ﮐﭙﯽﮐﺎر ﻣﺎ ،ﻫﻨﺮ را ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺣﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﻫﻨﺮ ﻋﺮﺻۀ آﻟﻮدهای
دارد .آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﻋﻘﻞ و ﺷﻌﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﯾﺎ درک ﻫﻨﺮی ﺧﻮد آﻧﻬﺎ در آن ﺣﺪ ﻧﯿﺲ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ را ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﺑﮕﺬارﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺟﺎﻣﻌۀ ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﺳﻄﺢ از ﺷﻌﻮر ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ)ﯾﮏ آرﺗﺸﯿﺘﮑﺖ آن
ﻫﻢ( ﺑﺮای ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﻣﻦ دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد ،زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮوژه را ﻓﻬﻤﯿﺪ ،ﺷﮑﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ازﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌۀ اﻣﺮوزﻣﺎن دﯾﺪهام ،وﻗﺘﯽ ﺷﻌﻮر آرﺷﯿﺘﮑﺖ و ﻣﯿﻠﯿﺎردرﻫﺎی ﻣﺎ راﺟﻊﺑﻪ ﻫﻨﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﻨﺮ ﺗﺮهای ﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﺮج ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺗﻮﻗﻌﯽ از ﺑﻘﯿۀ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ ﺟﺎﻣﻌۀ ﻣﺎ ﺑﻪﺟﺰ ﻣﻌﺪود آدمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ی ﻣﺎ ﮐﻪ
دو ﯾﺎ ﺳﻪ اﺛﺮ از ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهِ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺮﻧﺪ ﺑﻘﯿۀ آﺛﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روی دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد ﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮ ِ
اوﺿﺎع ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻵن ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺎ  50دﻻر 60 ،دﻻر ﻋﮑﺲ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ازدﯾﺎد ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺎزاری ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و ﺣﺠﻢ اﻓﺮادی ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻨﺮ
آﻣﺪﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﯾﺎ اﮐﻨﻮن ﻫﻨﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭼﻄﻮر ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از رﺷﺘۀ ﺧﻮدش ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﺪ؟
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻧﺴﻞ ﻣﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،در آن زﻣﺎن ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻓﺮح ﭘﻬﻠﻮی و دﯾﮕﺮان .ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎﺷﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎ آﺧﺮ دورهاش
ﺑﯿﺸﺘﺮ از  50ﻧﻔﺮ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ...او ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل درﺳﺖﮐﺮدن ﺑﻮد ﻣﺘﺮﯾﺎل ﺑﺨﺮد ،اﻃﺮاﻓﯿﺎن او ﻫﻢ
اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺣﺎﻻ ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻌﻮر ﯾﺎ ﺑﺎ درک ﺷﻌﻮر ﮐﻢ ،اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻨﺮ ﭘﻮل ﺧﺮج ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در اﻃﺮاف او و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﺸﻮﯾﻖﻫﺎی او اﻓﺮاد ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺧﻮد او ﻫﻢ ﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺰرگ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی و ﺣﻤﺎﯾﺘﮕﺮ آن ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻫﻢ
اوﺿﺎع ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻵن ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﻪﺟﺰ اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮑﺸﺎن ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو اﺛﺮ از
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﺸﺎن ﺑﺨﺮﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان آن دوره ،در روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻣﻮزۀ ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮرد و ﮐﺎﻣﺮان دﯾﺒﺎ را ﻣﻮرد ﻧﺎﺳﺰا
ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ را ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﻨﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و
ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻮزهﻫﺎی ﻫﻨﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﻫﻨﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب آن
ﺑﺎزار از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ﻫﻤۀ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﮐﭙﯽ ﮐﺎران ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ و ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﭙﯽ ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺎن ﻗﻮی در
ﮐﭙﯽﮐﺎری دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎن و ﻧﻮاﯾﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان واﻗﻌﯽ ﻣﻬﺠﻮر ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .در ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﺮان دﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻣﻮزه ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﺮد،
از ﺳﻮی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻮرد ﻓﺤﺶ و ﻧﺎﺳﺰا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﻨﻬﺎ  5روز ﺑﻌﺪ از ﮐﺮدۀ ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮ اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﺮان دﯾﺒﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﺻﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤۀ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان دﺳﺖ از ﭘﺎ درازﺗﺮ در
ﻣﺴﯿﺮﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽای اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺤﺠﻮﺑﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان درﭘﯿﺖ در ﺣﺮاجﻫﺎ و ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻘﺪر اﺛﺮ
را ﺑﺎ آن ﺣﺠﻢ از ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ؟ ﻣﺎ واﻗﻌﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻧﺪارﯾﻢ 270 ،ﺗﺎ ﮔﺎﻟﺮی در ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از آﻧﻬﺎ
ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﮐﻼهﺑﺮداری اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ،اﯾﻦ را ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻼه
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮزۀ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮزه ﭼﻪ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دارد؟
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﻨﺮی ﻣﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﻤﺎن ﮐﻤﺘﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و اﻫﻞ ﻫﻨﺮی ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﻃﺮاﻓﯿﺎن
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ،اﻓﺮاد دﺳﺖ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﻓﺴﺎر ﺟﺎﻣﻌۀ ﻫﻨﺮی را دارﻧﺪ .اﻓﺮاد دﺳﺘﻪ ﭘﻨﺞ و ﺷﺶ ،ارﮐﺴﺘﺮ
ﻣﻠﯽ ﻣﺎ را رﻫﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد او ﮐﻪ از ﻗﻀﺎ درﭘﯿﺖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﺎزی ﻣﻘﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﯿﺮ اداﻣﻪ
ﭘﯿﺪاﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻮزه و ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﺮدو ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﯿﭻﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ و ﻫﻨﺮی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﻨﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤۀ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دارﻧﺪ ﭼﯿﺰی از ﻫﻨﺮ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،در اروﭘﺎ ﻫﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﯿﻄۀ
ﻣﺸﺨﺺ دارد ﻣﺜﻼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس وﻧﮕﻮگ اﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﮐﺎر او
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﻮزۀ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺮاجﻫﺎی ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻫﻤۀ

آﺛﺎر ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﺻﺎﻟﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﺷﻌۀ اﯾﮑﺲ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﭼﯽﮔﺮی و ﻣﺎﻓﯿﺎ
ﺑﺎزی و ﻓﻼن و ﺑﯿﺴﺎر ...ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﮐﺎدرﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻫﻢ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﺎردان ﺳﭙﺮده ﺷﻮد ،دراﯾﻦ
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﻫﻢ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ درﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺸﻨۀ ﻗﺪرت و ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻫﻨﺮی ،ﮐﻪ
ﺳﻠﯿﻘﮕﯽ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﻨﻔﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ دﻓﺎع ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻘﺎﺷﺎن و ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدﺷﺎن .ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻧﻘﺎﺷﺎن ﺣﺘﯽ اﺳﻢ ﻫﻤۀ ﻧﻘﺎﺷﺎن ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ را ﻧﻤﯽداﻧﺪ و اﯾﻦ درﺳﺖ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺴﺎد ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از اﺑﺘﺪا ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﺷﻮد.

ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﻣﻄﺮح ﺷﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﮔﻨﺠﯿﻨۀ ﻣﻮزه ﺑﻪ
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﯾﺪ؟
ﺑﻠﻪ ،ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻮدم ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد ،ﻫﻤﺎن ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ
ﺑﺮﮔﺮدد ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮﻫﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﺒﯽﻫﺎ و ﻏﯿﺮﺗﻘﻠﺒﯽﻫﺎﯾﺶ ﺗﺎ ﻫﺮزﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﺴﺎدﻫﺎ
ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺷﻮد.
ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ؛ آﻗﺎی ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺣﮑﻤﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﻤۀ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺮای 100
ﺳﺎل ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﺷﻮد .ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی ﮐﻪ ﺑﺴﺎط دروغﮔﻮﯾﯽﻫﺎ و دزدیﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و آﺛﺎر در اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﻄﺮ دﺳﺘﺒﺮد ﺑﺮای
آﻧﻬﺎ ﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻨﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ،
ﺣﺮفﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮدهای اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻫﮋﺑﺮ ﯾﺰداﻧﯽ را ﻣﺼﺎدره ﮐﺮدن ،ﻇﺮوف رو ﺑﻪ
دﻓﯿﻨﻪ ﺑﺮدﻧﺪ ،زﻣﯿﻦﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮج ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﯾﺶ را ﭼﻮن اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﻨﺪ در اﻧﺒﺎری ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ
ﻣﻮﺳﻮی ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪ و آﺛﺎر را ﻧﺠﺎت داد .آﻧﻬﺎ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻮزه ﺑﺮد ،در آن زﻣﺎن اﻓﺮادی از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺟﻌﻠﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ اﻧﺒﺎردار ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﺒﺎردار ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻃﺎق ﺑﺰﻧﻨﺪ و آﺛﺎر ﺗﻘﻠﺒﯿﺸﺎن را وارد آﺛﺎر ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﻼی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ را ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ ﻣﻮزۀ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﯽدزدد و ﺧﻮدش اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ؛ ﮐﻪ اﺛﺮ را
ﺧﻮد ﻣﻦ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﮐﺮدم ،دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻪ اﺛﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﻪ اﺛﺮ و ﮔﻨﺞ ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ،
ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ از ﺗﺎﺑﻠﻮی ﭘﯿﻼرام و ﯾﺎ ﻋﺮﺑﺸﺎﻫﯽ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری دارﯾﺪ؟

از اﯾـﻦ ﺑﺤﺚﻫـﺎی دردﻧـﺎک ﮐـﻪ ﺧـﺎرج ﺷـﻮﯾﻢ ،ﻟﻄﻔـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿـﺪ ،ﭼﻄـﻮر
ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﺮان
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺑﻘۀ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﻗﺪﯾﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﮐﻨﻮن
ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮش اﻧﻘﺪر ﻣﻬﺠﻮر ﻣﺎﻧﺪه و ﮐﻢ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ درﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﺮان دﯾﺒﺎ ﻓﺮدی ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻨﺮ را ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی را ﻧﺪارﯾﻢ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد آﺛﺎری را ﺑﺮای ﻣﻮزۀ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ،
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﯿﻤﺘﯽ! ﺷﺎﯾﺪ اﺻﻼ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را ﻣﺸﻬﻮر ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﻄﻮری ﻫﻢ
ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،در آن زﻣﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯿﺎل ﺑﺎل ﻣﯽرود ،ﭘﺲ ﺧﻮدش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﮑﺸﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن
ﺧﻮدش ﻣﺮﺟﻊ ﻓﺴﺎد در دﺑﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؟ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻫﻨﺮ ﻣﺎ را در ﺳﻄﺢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺒﺮد و دﯾﮕﺮﻟﻦ را ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﻣﺎ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ؟ ﺷﻤﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽروﯾﺪ ﻫﺰاران ﮔﺎﻟﺮی در ﭘﺎرﯾﺲ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
آﻧﻘﺪر ﻗﻮی ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺎﻟﺮیدار ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺎ را ﮐﺴﻒ ﮐﻨﺪ ،آن زﻣﺎن در ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺷﻤﺎ
ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﻫﻨﺮی را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﯽ ارﺗﻘﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ...اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺎ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﯿﺪ
ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﺷﺨﺼﯽ در اﯾﻦ دوره ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮز ﻫﻨﺮ در دﻫۀ  60ﻣﯿﻼدی ﺑﺮﺳﻨﺪ .در آن ﺳﺎلﻫﺎ در دﻫۀ  60و 70
ﻣﯿﻼدی ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻮد ﻋﻮاﻣﻞ دوﻟﺖ ﻫﻢ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻣﺮوز ﺳﺨﺖ و ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ.

آﯾﺎ ﻫﻨﺮ ﯾﮏ اﻣﺮ ذاﺗﯽ اﺳﺖ؟
ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ درﮐﯽ از ﮐﻮدﮐﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺑﺮادر ﻣﻦ از ﺳﻦ  12ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ ﺑﻪ رﻣﺎﻧﺘﯿﺴﻢ ،او از  12ﺳﺎﻟﮕﯽ داﺋﻢ

ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺷﺎﮔﺮد ﭘﺘﮕﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻘﺎﺷﯽ آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺘﻌﺪاد او ﻣﯽﺷﻮد و در آﻧﺠﺎ در
ﻣﺪرﺳۀ ﺑﻮزار ﭘﺎرﯾﺲ رﻓﺖ و ﺷﺎﮔﺮد اول ﻣﯽﺷﻮد و اوﻟﯿﻦ راﭘﯿﺘﻮﮔﺮاف دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﺑﭽﮕﯽ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﯿﺰی ذاﺗﯽ در ﻧﻬﺎدﺷﺎن ﻫﺴﺖ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﮑﺎﺳﯽ را ﺟﺰوﻫﻨﺮ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ...اﻣﺎ
اﯾﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻼﻗﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ،ﺳﺨﺘﯽ زﯾﺎدی را ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ) .ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖﻫﺎ را
ﻧﻤﯽﺷﻤﺮم ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖﻫﺎ ﻫﻢ درﻧﻈﺮم ﯾﮏ دﺳﺘﻪ و ﺷﺎﺧۀ دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎز ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎﮐﺎران ﻫﻢ
از ﺑﭽﮕﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ذاﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ (.ﺑﻪﺧﺎﻃﺮاﯾﻨﮑﻪ در راه ﻫﻨﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﺟﺰ
ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ و اﺳﺘﻌﺪاد ذاﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺸﻖ اول ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ
زﻧﺪﮔﯽﻫﺎی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺳﻪ ﺳﺎل ﺷﺎﮔﺮدی ﮐﺮدم ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺪرﺳﻪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻮر را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻢ ،آﻧﺠﺎ
ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی درﺳﺖ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ ،در آن اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎدن ﺣﺠﻢ و ﻧﻮر را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﮐﺸﻒ ﮐﺮدم.

ﭼﺮا ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﻣﮑﺘﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﻐﺾﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد در ﺑﯿﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرتﻃﻠﺒﻨﺪ و اﺟﺎزۀ رﺷﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان را ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﺗﺼﻮرﺷﺎن ﺑﺮ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮﻧﺪ و ...زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺠﻠۀ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪ ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮاﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻣﺜﻞ ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان را در
ﺻﻔﺤۀ اول ﺟﻠﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدادﯾﻢ ،ﻣﻌﻤﺎر ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻦ روی ﺟﻠﺪ ﻧﯿﺴﺖ؟ و اﯾﻦ دﻋﻮاﻫﺎ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽآﻣﺪ و آن ﺟﻠﺪ ﻓﺮوش ﻧﻤﯽرﻓﺖ ...ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮدان ﻧﯿﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﻢ از ﻫﻨﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪﯾﻢ ،ﻣﺜﻼ ﻫﻨﺮ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر را
ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺑﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎﻫﺎی ﻧﺎﺟﻮر آدم ﺷﮑﻪ ﻣﯽﺷﻮ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻘﺪر ﻣﺪرن ﺑﻮدهاﻧﺪ در آن ﺣﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮی ﮐﻪ ﺳﺮ و ﺗﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ
ﮐﺠﺎﺳﺖ!
ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ را ﺑﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ
راه رﻓﺘﻦ ﮐﭙﮏ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ راه رﻓﺘﻦ ﺧﻮدﻣﺎن را ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﯾﻢ و از رﯾﺸﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻓﺮادی ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ
و اﯾﻦ ﻣﺪارک را ﺟﻤﻊاوری ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻨﺮاﯾﺮان را ﻣﮑﺘﻮب ﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﺴﺎدتﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ و ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ از دﯾﮕﺮی ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻫﻨﺮ
اﯾﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﯿﺞ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎﻣﺮان ﻋﺪل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

