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مصاحبه

آقاى سلطانى لطفًا به صورت مختصر خودتان 
را براى خوانندگان ما معرفى كنيد.

  براى شروع ميتوان گفت تقريباً 36 سال است كه 
در خارج از ايران زندگى مى كنم، وقتى به اينجا 
آمدم 22 ساله بودم. آن زمان  رشته هنرهاى زيبا 
كرده  شروع  گلداسميت  كالج  لندن،  دردانشگاه 
با  ليسانس  واقع  دادم.در  ادامه  دكترى  مقطع  تا  و 
در  تخصص  و  زيبا  هنرهاى  رشته  در  من  امتياز 
رشته مجسمه سازى بود و در ادامه فوق ليسانسم 
را در رشته سراميك صنعتى و هنرى اخذ كردم.

در دوره دكترى مدتى هم تدريس مى كردم. در 
هنرى  كارهاى  به  همزمان  تحصيل  دوران  طول 
مشغول بودم و به صورت انفرادى و يا گروهى در 
كلى  طور  به  كردم.  مى  شركت  هم  ها  نمايشگاه 
مادرم  دايى  كردم.  آغاز  پايين  سنين  از  را  نقاشى 
شاگردان  از  و  بود  زبردستى  معمار  و  نقاش  كه 
كمال الملك، اولين استاد من محسوب مى شود. 
ساخته  پيش  بوم  تعدادى  سالگى  هفت  سن  در 
،چند تايى رنگ روغن و قلم مو به من هديه دادد 
و از آنجا شروع به آموزش من كرد كه به عنوان 
مثال چگونه ميتوان رنگ سفيد را ساخت، جطور 
ميتوان رنگها را تركيب كرد، جدول بندى چيست 
ويا چگونه ميتوان اندازه ها را تغيير داد. آموزش 
هاى ابتدايى من در اين سن آغاز شد تا در شانزده 
سالگى متوجه شدم كارهاى من كه در آن زمان 
با استفاده از تخيالت ذهنى و تمركز روى ضمير 
به  تفاوت  كمى  با  ميشد  كشيده  ناخودآگاهم 
آن  در  است.  نزديك  سورئاليسم  كارهاى  سبك 
دوران مى توانستم كارهايم را به فروش برسانم و 

وارد دنياى طراحى نيز شدم.

منظور شما از طراحى چيست؟
طراحى دنياى خاص خودش را دارد. وقتى كسى 
تناسبات  بايد  بياموزد  را  طراحى  قوانين  بخواهد 

فرهاد سلطانى فارغ التحصيل دانشگاه "گلد اسميث" لندن در رشته هنر و معمارى و خالق 
آثار متعدد تجسمى و نقاشى است. او تحصيالت خود را تا سطح دكترا ادامه داده و پس 
از آن در دوره هاى گوناگون تكميلى در هر دو رشته هنر هاى زيبا و معمارى شركت 

كرده است.

نقاشى  و  طراحى  بين  بداند.  را  اشكال  روابط  و 
مى  طراح  يك  دارد.  وجود  مختصرى  تفاوتهاى 
نقاش،  يك  لزوماً  ولى  باشد  خوبى  نقاش  تواند 
خوبى  هاى  مكمل  دو  اين  نيست.  خوبى  طراح 
هستند كه به صورت جداگانه نيز ارزنده هستند. 

به  گرفتم  تصميم  كه  بود  سالگى  بيست  سن  در 
اروپا سفر كنم. در آن سالها در گالرى زروان با 
خانم دكتر كروالين ورجاوند آشنا شدم و ايشان 
كردند.  دعوت  خود  نقاشى  كالسهاى  به  مرا 
ايشان با توجه به تحصيالتشان در كاليفرنيا بينش 
جهانى ترى نسبت به اساتيد ايرانى داشتند و اين 
به ديدگاه من راجع به فضا، حركت و رنگ بسيار 
در  تا  آمدم  انگلستان  به  آن  از  پس  كرد.  كمك 
دانشگاه لندن مشغول به تحصيل شوم. من تعدادى 
آورده  خودم  همراه  را  ام  كارى  هاى  نمونه  از 
بودم كه توانست معرف سطح و شيوه كارى من 
براى شروع باشد.من درتمام طول دوران تحصيلم 
زمينه  در  كه  آگاهى  به  توجه  با  و  كردم  كارمى 
طراحى داخلى داشتم سعى مى كردم در طراحى 
براى  و  كنم  استفاده  هم  خودم  كارهاى  از  هايم 
اثر  كه  كنم  طراحى  طورى  را  كلوپ  يك  مثال 

خودم هم در آن جا بگيرد.
زمانى از هنرمندان چلسى بودم و گاهى روزهاى 
نمايشگاه  برگزاركنندگان  به  را  كارها  شنبه، 
تحويل  براى  كه  شب  و  ميداديم  تحويل  ها 
گاهى  ها  تابلو  همراه  گشتيم،  مى  باز  گرفتنشان 
كه  دادند  مى  ما  به  هم  را  تابلويى  فروش  چك 
در  پول  دريافت  و  ارسال  مشكالت  به  توجه  با 
حساب  به  خوبى  كمك  انقالت  از  پس  سالهاى 
من  و  شد  سپرى  زندگى  آرام  آرام  تا  آمد.  مى 
كم كم روى سبكى كه از سالها پيش كار كرده 
بيشترى  تمركز  داشتم  خاطر  تعلق  آن  به  و  بودم 
كردم. اين كارها نه خطاطى بود و نه تقليدى از 
كار ديگرى. تنها توانستم تجارب سالهاى گذشته 
خودم را روى بوم بياورم يا از آنها مجسمه بسازم. 

همانطور كه گفتم ليسانس با امتياز من با تخصص 
مجسمه سازى بود وبعد مجدداَدر رشته سراميك و 
تركيبات آن ادامه تحصيل دادم ودر كل ، تز خود 
كه  كردم  ارائه  ايران  در  سازى  لعاب  زمينه  در  را 
چگونه دهان به دهان دريك خانواده مى گشت و 
از كجا آمده بود . جالب اينجاست كه ما در مورد 
ميلى گرم صحبت مى كرديم و در كتابهاى قديم 
ايران صحبت از ده سير بود.سپس تحقيقاتم را در 
زمينه تاثير گزارى هنر قبل از اسالم به هنر بعد از 
گزارترين  تأثير  از  يكى  كه  كردم  متمركز  اسالم 

تمدنها در شكل گيرى اين هنر، تمدن ايران بود.

منظور شما تأثير ايران و ايرانى بر اسالم بود؟
كه  هنرى  است.  اسالمى  هنر  بر  تأثير  منظورم 
واقع  در  ميشود.  شناخته  اسالم  هنر  نام  با  امروزه 
بلكه  بود  نگرفته  شكل  هنراسالمى  دوران  درآن 
هنرهاى  آميختن  با  شدند  مسلمان  كه  كشورهايى 
خود اين شاخه را به وجود آوردند. در واقع زمينه 
زيباى  وهنرهاى  معمارى  هنر  مهاجرت  تحقيقاتم 
بعد از  آن  گزارى  تاثير  بعد  اسالم و  ايران قبل از 
اسالم بود. در طول اين تحقيقات به مسئله جالبى 
در  بود.  هنر  در  محدوديت  آن  و  كردم  برخورد 
واقع در آغاز مهاجرت اسالم اين محدوديت كمتر 
ديده ميشده ولى كم كم با افزايش آن روبه رو مى 
شويم. در واقع هم هنر ايرانى را شاهد هستيم ، و 
هم هنرى كه داراى محدوديت هايى مى شود كه 
يا شامل مسائل دينى است و يا مسائل خرافى كه 
و  شود  مى  و  شده  هنر  عرصه  وارد  دين  عنوان  با 
عرصه را براى هنرمندى كه دريك كشور اسالمى 

مشغول به ارائه كار است كمى تنگ مى كند.
توجه  با   2000 سال  در  دوران  اين  طى  از  بعد 
 ، معمارى  رشته  در  من  متمادى  هاى  فعاليت  به 
النِدن  نُرت  دانشگاه  در  پيشرفته  هاى  دوره  وارد 
آر.آى.بى.اِى  دوم  و  اول  مرحله  توانستم  و  شدم 
موفق   2003 سال  در  سپس  بگذرانم.  همزمان  را 

 و جلوه هاى حقفرهاد سلطانى



 پندار ٥ | صفحه ٢٦

مصاحبه با فرهاد سلطانى
شدم  آر.آى.بى.اِى  سوم  مرحله  مدرك  اخذ  به 
(معادل دكترا در ايران) كه توانستم آن را هم با 
موفقيت به پايان برسانم. در واقع از سال 1986 در 
رشته معمارى داخلى دفتر كارى خود را تاسيس 
تعداد  كه  زيادى  هاى  پروژه  امروز  تا  و  كردم 
ام،  رسانده  انجام  به  گذرد  مى  مرز 100  از  آنها 
به عنوان مثال ؛ مركز تجارى، چندين رستوران، 
قصر  تعدادى  و  بزرگ  شخصى  منازل  و  كالب 
در كارنامه كارى من ميباشد.از ديگر نمونه ها ، 
يك پروژه پيشنهادى نمايشگاه ساحلى در دوحه 
قطر بود كه خودم طراح آن نيز بودم. در اين ميان 
نمايشگاه هاى متعدد مجسمه سازى و نقاشى هم 
بار  اولين  براى  سال 1990  در  كردم.  مى  برگزار 
صادق  الشاهى،  فريده  چون؛  ايرانى  هنرمندان  با 
تبريزى، بهمن فرسى و خانم رضايى نمايشگاهى 
برگزار كرديم، بعدها هم چند نمايشگاه انفرادى 
روى  من  زمان  بيشترين  ولى  كردم  برگزار 
وهنر  علم  مقوله  با  رابطه  در  تحقيقاتى  كارهاى 
بود با تمركز بيشتر روى كلمه حق كه پايه اصلى 

آخرين نمايشگاه من به حساب مى آيد.

با توجه به صحبتهايى كه داشتيد، تعريف شما 
از هنر چيست؟

هر  خودش  فهم  و  درك  به  نسبت  انسانى  هر 
با  شود  گذاشته  اختيارش  در  كه  را  موضوعى 
توجه به حوزه ادراك خود معنى مى كند و به آن 
دارد.  وسيعى  بسيار  طيف  هنر  بخشد.  مى  مفهوم 
شما در هر كجاى دنيا بدون اينكه سخنى بگوييد 
تنها از طريق خلق يك اثر مى توانيد با مردمى از 
هنر  واقع  در  كنيد.  برقرار  ارتباط  كشورها  ساير 
تبديل  فعل  به  عمل  از  را  استعدادى  شما  يعنى 
ميكنيد كه بين شما و بيننده تان ارتباط برقرار مى 
كند. اين هنر بايد چيزى باشد كه همه به صورت 
عادى اين توان را نداشته باشند و در همه جا پيدا 
داراى  كه  هستند  خاصى  تعداد  بنابراين  نشود. 
استعدادى اند كه يا نهفته است و يا موفق به نشان 
آن  در  ديگران  با  كه  اند  شده  استعداد  اين  دادن 
شريك مى شوند. در واقع هنر يعنى خلق كردن 
بوم  شما  نداشته.  وجود  كه  چيزى  از  موضوعى 
سفيدى را به دست ميگيريد كه بعد از چند روز 
روى آن اثرى خلق شده ، و اين هنر شما بوده كه 

در بوم انعكاس پيدا كرده است.

را  سازى  مجسمه  و  نقاشى  هاى  رشته  شما 
انتخاب كرديد و در واقع توانستيد اينها را با 
ديگر رشته مورد عالقه تان، معمارى بياميزيد. 
يكسرى از كارهاى شما به صورت انفرادى و 
يا تركيبى از اين سه رشته روى كلمه حق و 
يا ح و ق است. آيا روى موضوعات ديگرى 

به صورت گزينه اى كار كرده ايد؟
زمانى كه در دوره ليسانس تحصيل مى كردم به 
ما ياد مى دادند هنرمند بايد شهامت داشته باشد. 

هنرمند بى شهامت هرگز نمى تواند بندهاى تنيده 
شده اطرافش را باز كند و از آنها خارج شود. اين 
بندها همان قيودات اجتماعى، مذهبى، خانوادگى 
و غيره هستند. يك هنرمند اگر واقعاً در صدد انجام 
كارى باشد بايد جورى عمل كند كه اين قيودات 
به  خود  افكار  بيان  شهامت  و  بگزارد  كنار  به  را 
صورت هنر را داشته باشد. در بسيارى از فرهنگها 
شخص به دليل قيد و بندهاى جامعه ، تركيبى كه 
مورد قبول جامعه باشد را ارائه مى كند كارى كه 
مردم دوست داشته باشند. من كارى ارائه مى دهم 
كه متعلق به ديگران نيست و سبك كار به خودم 
مى  نگاه  من  كارهاى  به  كسى  وقتى  داردو  تعلق 

كند مى گويد اين كار فرهاد سلطانى است.

هم  ديگرى  موضوع  روى  آيا  سلطانى  آقاى 
كار كرده ايد؟

بله، موضوع يكسرى از كارهاى من انقالب ايران 
بود و اتفاقات آن دوره ايران. به طور كلى تركيب 
فكرى من در انگلستان اين آگاهى را به من داد كه 
هر موضوعى را كه انتخاب مى كنم با حوالى آن و 
وابستگى به محيط اطرافش ببينم. يعنى احساسات 
طريق  از  تنها  و  بگذارم  طبقه  يك  در  را  فكرم  و 
احساسات مشاهده گر موضوعات نباشم. ولى در 
جوششى  يك  در  هنوز  انقالبم  دوران  كارهاى 
از  بعد  و  قبل  در  حركتها  سرعت  آنقدر  بودم. 
انقالب باال بود كه گاهى در شبانه روز دو ساعت 
اين  بايد  كردم  مى  احساس  چون  خوابيدم  مى 
طرح را تمام كنم. موضوع ديگر به عصيان درونى 
انسانها مربوط ميشد كه روى مجسمه هاى سنگى 
كه  تركيب  اين  با  ميكردم  كار  سراميك  برنزو  و 
در تمام موارد در حالت فرياد زدن هستند. گاهى 
به  هنرمند  يك  طرف  از  موضوع  انتخاب  اوقات 
شرايط روحى خود او باز مى گردد و با خلق اثر از 
شرايط خود او مى گويد. روى چنين موضوعاتى 
كار كرده ام اما حق برايم جايگزينى ندارد و بسيار 
سالگى  بيست  از  تقريباً  من  است.  ام  عالقه  مورد 
حضور  علت  و  بودم  حقيقت  كردن  پيدا  دنبال  به 
ما در چنين مجموعه كهكشانى  عظيمى كه حتى 

زمين در آن همچون نقطه اى  به نظر مى رسد.

يعنى شما از حقيقت به حق رسيده ايد؟
شانسى  خوش  بسيار  انسان  زندگى  در  كنم  فكر 
بودم و در شرايطى قرار مى گرفتم كه احساس مى 
كردم دستى مرا راهنمايى ميكند و به من ياد آورى 
با  بايد  و  دارى  هم  متافيزيك  بعد  تو  كه  كند  مى 
صداى درون خودت آشنا شوى و براى تشخيص 
اين صدا به يكسرى مشخصات نياز دارى. بايد با 
علت  بدانى  تا  كنى  نگاه  مسائل  به  آگاهانه  بينش 
اينجا  از  و  چيست  خاكى  كره  اين  در  تو  حضور 
به كجا ميروى. جسمت يك هديه خاكيست و تو 
آن را همراه خود نخواهى برد پس بعد متافيزيك 

تو چيست؟ بنا بر اين انسان يك بعد فيزيكى دارد 
حقيقت  شناخت  است.  متافيزيك  او  ديگر  بعد  و 
ما  اعمال  و  فهم  و  درك  به  ما  از  هركدام  براى 
نسبت دارد، همانطور كه بزرگان اين راه گفته اند: 
رنج خود و راحت ياران طلب را بايد پيشه كرد تا 
از خوديت خود گذر كنيم و پرده ها كه باال رفت 
در هر مرحله يك آگاهى به ما داده مى شودكه 
همراه  مكانى  و  زمانى  بعد  آن  حقيقت  خود  اين 
بايد  حق  مورد  در  است.  ما  ذهنى  فهم  دريافت  با 
جديدترين  به  وقتى  است.  گسترده  بسيار  گفت 
ترين  پيشرفته  طريق  از  كه  كهكشان  عكسهاى 
ميتوان  كنيم  مى  نگاه  شده  گرفته  ها  تلسكوپ 
مشاهده  را  حق  كلمه  تصاوير  اين  وسط  نقطه  در 

كرد.

به  احساس  همين  شما  كارهاى  بعضى  در 
گر  نظاره  دور  از  كه  شود  مى  منتقل  بيننده 

كهكشان است.
مى  واقع  در  و  دارد  وجود  كامًال  احساس  اين 
خواهد نشان دهد كه در كجا قرار گرفته ايم و به 
كجا مى رويم. خيلى از ما به اين قضيه فكر نمى 
كنيم كه به كجا ميرويم و چه وظيفه اى نسبت به 
يكديگر داريم. اين كه به ما گفته ميشود يكديگر 
را دوست بداريم براى چيست؟ چرا اعضاى يك 
پيكر خوانده مى شويم؟ از نظر من اين كره خاكى 
يك بدن است و ما در واقع حكم سلول هاى اين 

بدن را داريم.

از  خاك،  عالم  از  نيم  ملكوتم  باغ  مرغ  پس 
بيست سالگى شروع شده و همچنان هم ادامه 

دارد.
من  نظر  از  ميكند.  نگاه  خاص  بينش  با  كسى  هر 
مرگى وجود ندارد و تنها لباس و پوشش ما تغيير 
بگذاريم  كنار  را  خاكى  لباس  اگر  و  كند  مى 
اتفاقى نخواهد افتاد و ما در ادامه راه خود هستيم 
تا به درياى وحدت وصل شويم و البته بايد لياقت 

آن را پيدا كنيم.

بطور كلى به نيستى معتقد نيستيد.
هست  كه  آنچه  ندارد.  وجود  اى  نيستى  اصًال 
بهتر مى شود ونه اينكه رو به زوال حركت كند. 
علم نشان داده كه انرژى از بين نمى رود بلكه از 
گونه اى به گونه ديگر تبديل مى شود. اينقدر اين 
آفرينش زيباست كه مى توان گفت : رسد آدمى 
به جايى كه به جز خدا نبيند. آثار اين آفريدگار 
را در همه جا مى توان مشاهده كرد. انسان بيهوده 
به وجود نيامده وهر كسى براى انجام وظيفه اى پا 
بر عرصه وجود گذاشته است. اگر هر كدام از ما 
كه  اى  سمفونى  در  ميتوانيم  ببينيم  را  خود  وظيفه 
خداوند خلق كرده نِت وجودى خود را بشناسيم. 
كره خاكى براى ما حكم مدرسه ابتدايى را دارد 

كه بايد بياييم و ياد بگيريم و تجربه كنيم.
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مصاحبه با فرهاد سلطانى

پس هر آدمى براى كارى آورده شده.
برسند  جايى  به  خودشان  بايد  كم  كم  آدمها  نه، 
چيست.  شان  وظيفه  دهند  تشخيص  بتوانند  كه 
اينكه ما در كجا به دنيا آمده ايم براى مثال چرا 
دليل  بى  و...  خانواده  اين  در  يا  آفريقا  يا  ايران 
نمى تواند باشد، بايد به پاسخ اين سوالها برسيم و 
بدانيم همگى ما آدم هستيم و در كنار هم آفريده 
فكر  وطنى  جهان  كنيم  تالش  سپس  ايم.  شده 

كنيم و بيانديشيم.

از نظر شما آقاى سلطانى آورده شده تا حق 
را به مردم بشناساند؟

نه، من در حد خودم مى توانم اين كار را انجام 
از  اى  آيه  كنم  تصور  كه  نيست  اين  ولى  دهم 
وظيفه  اين  شده كه  نازل  پروردگار بر من  طرف 
توست. من چيزى را كه احساس كردم با ديگران 

سهيم شده ام و چنين ادعايى هم ندارم.

در  حق  بيننده،  يك  بعنوان   ، من  نظر  از 
اكثر  و  رنگى  يا  و  است  ياسفيد  شما  كارهاى 
رنگها تيره كار شده است. چرا سياه نيست؟

دارد.  وجود  رنگها  تمامى  حق  در  من  نظر  از 
در  حق  دارد.  وجود  ها  ظرفيت  و  ابعاد  تمامى 
به  وقتى  شما  و  است  خالص  و  پاك  بسيار  واقع 
چيزى  چه  پى  در  بدانيد  بايد  كنيد  مى  نگاه  آن 
مى گرديد. وقتى از حق صحبت مى كنيم منظور 
ما يك چيز بسيار مطلق است چون حق يكى از 
اسامى خداوند است . از نظر خودم حتى اگر در 
چين يا افريقا هم متولد مى شدم با همان زبان ها 
هم تالش مى كردم حق را معرفى كنم.حق روى 
تصوير در  كارهاى من به  محاسبات در  يكسرى 
آمده است. در واقع يكسرى محاسبات كهكشانى 
است و خطوطى كه در نجوم كشيده مى شود. در 
كارهايم ايم محاسبات را با خطوط كمتر نمايش 
كه  عنوان  اين  به  گرفتم  بهره  تناسب  از  و  دادم 
درهرقسمت از كارها نسبت به قسمت ديگرهمان 

تناسبات وجود دارد.

و  كهكشانى  تحقيقات  اين  مورد  در  بيشتر  لطفًا 
چگونگى به تصوير كشيدن آنها توضيح دهيد.

از ساليان دور جداولى به جا مانده كه حركتهاى 
به  توجه  با  كه  كنند  مى  بررسى  را  كهكشانى 
مختلف  دواير  و  ها  منحنى  ،محاسبات،  خطوط 
داده  نمايش  زيبا  بسيار  را  كهكشانى  حركتهاى 
از  بودند.  هم  من  كارهاى  بخش  الهام  كه  است 
نصيرالدين  خواجه  محاسبات  توان  مى  دسته  اين 
طوسى منجم قرن سيزده را نام برد كه در ناسا به 

عنوان انقالب مراغه از او ياد مى كنند.

سالگى  بيست  سن  در  افكارتان  دليل  به  آيا 
باعث  اتفاقى  يا  رفتيد  جداول  اين  دنبال  به 

جلب نظر شما شد؟
فكر مى كنم قسمتى از تجربه شخصى است. شما 
بايد يك ظرفيتى پيدا كنيد وسپس از علمى كه در 
كنم  مى  فكر  بگيريد.  بهره  دارد  وجود  زمينه  آن 
سالهاى كودكى كه شبها به آسمان نگاه مى كردم 
و ستاره ها را مى شمردم و ساعتها تركيب ستاره 
ها را نگاه ميكردم پايه آن بود تا در آينده بخواهم 
بيشتر بدانم و بررسى كنم. سالها بعد فهميدم دستم 
ذهنم  و  دهد  انجام  كارهايى  تا  دارد  را  آن  توان 
كه  فرا رسيد  زمانى  تا  دارد  گفتن  براى  چيزهايى 
اين دو با هم هماهنگ شدند. در واقع ابزار كارم 

توانست ذهنياتم را به نمايش در بياورد.
اين  گيرى  شكل  از  كمى  است  ممكن  اگر 
يا  و  كشيدن  براى  بگوييد.  ما  براى  تصاوير 
مى  شروع  ح  از  مثال  عنوان  به  حق  ساختن 

كنيد يا نيم دايره ق ؟
من الفباى ايرانى خودمان را در يك تناسب قرار 
ابعاد  و  نسبتها  به  كه  دايره  يك  از  را  همه  و  دادم 
مختلف ترسيم و تقسيم كردم در آوردم. خود حق 
را به صورت ح و ق جداگانه كار ميكنم و براى 
ساده تر شدن كار، نقطه هاى قاف را هم برداشته 
ام .در واقع در اين مرحله از كار از محاسباتى كه 
از خواجه نصير در زمينه حركت ماه بدور زمين را 

نمايش مى دهد الهام مى گيرم.
كه  هايى  جهارچوب  به  كه  همينطور  گاهى 
مى  نگاه  ايد  كرده  كار  هايتان  طراحى  در 
كنم اين احساس را دارم كه شما حق را پشت 

َفنس قرار داده و به آن نگاه مى كنيد.

اين  نگاه كنيد.  توانيد  مايليد مى  شما هرطور كه 
فَنسى كه از آن صحبت مى كنيد در واقع خطوط 

اصلى نسبت بندى هستند.

وقتى شاهد جنايتى هستيد، چگونه اين حق 
را مى توانيد چنين عظيم و زيبا ببينيد؟

بهتر است به ياد داشته باشيم جنايت عمل زشتى 
است. اگر عمل فردى بد شد ما آن عمل را زشت 
مى دانيم. خود فرد تحت شرايطى واقع شده كه 
افراد زاييده  انجام داده است. اصوالً  آن عمل را 
آيند  مى  وجود  به  آن  در  كه  هستند  اى  جامعه 
هستند  ميان  اين  در  پذيرند.  مى  مستقيم  تاثير  و 
كسانى كه هرچند در همان جامعه حضور داشته 
اند ولى بدى و زشتى را نپذيرفته و دور مانده اند.

در  نميتواند  كه  دارد  وجود  درش  خواصى  يعنى 
راه پليدى قدم بگذارد.

وقتى يك حادثه تلخ طبيعى مثل سونامى مى 
بينيد چه حسى پيدا ميكنيد؟ 

و  شوم  مى  متأثر  نهايت  بى  انسان  يك  عنوان  به 
در  گاهى  كنم.  مى  كمك  بتوانم  كه  جايى  تا 
حال اتفاقى مى افتد كه بيست سال بعد مى بينيم 
از  حال  در  ولى  است   داشته  خوبى  بسيار  نتايج 
است  خوب  كند،  مى  متأثر  را  ما  و  ناراحتيم  آن 
فكر كنيم حكمت اين ماجرا در چيست. در واقع 
وقتى از حكمت چيزى مى پرسيم يعنى علت آن 
در حد توان فكرى ما نيست. بايد قبول كرد انسان 
محدود است. در دنيا صدا و نورهايى وجود دارد 
كه انسان ناتوان از ديدن و شنيدن آنهاست ولى 
براى مثال دلفين آنها را مى شنود، چون ما آنها را 

درك نمى كنيم دليل بر عدم وجودشان نيست.

چه  كرديد.  ارائه  كه  توضيحاتى  از  ممنونم 
زمان بايد منتظر نمايشگاه بعدى شما باشيم؟

كم كم براى نمايشگاهى درتاريخ هفدهم سپتامبر 
آينده درآرت دپو آماده مى شوم در مكانى كه 
هاى  مجسمه  و  تابلو  نمايش  براى  كافى  فضاى 

بزرگ را هم داشته باشم.
پس به اميد ديدار در نمايشگاه آينده شما در 

ماه سپتامبر.




