
ــو  ــی و ویدئ ــد محیط ــاه، هنرمن ــته عالم ش ــم فرش خان

ــان  ــود را همزم ــری خ ــت هن ــی، فعالی ــت ایران آرتیس

بــا تحصیــل در رشــتۀ کامپیوتــر آغــاز کــرد. بــه علــت 

آشــنایی بــا هنر خطاطــی، اســتفاده از خط در آثارشــان 

نمــود خاصــی پیــدا کــرد. ســال 1390 نقطــۀ عطفــی 

در فعالیــت   هنــری ایشــان محســوب می  گــردد. در ایــن 

ســال ایشــان جریــان ویدئــو آرتیســت را راه انداختنــد 

ــوزه.  ــن ح ــدان ای ــان هنرمن ــردد می ــادی گ ــا اتح ت

ــت،  ــگاه زن در طبیع ــت و جای ــگ، طبیع ــودکان جن ک

ســه موضــوع اصلــی اســت کــه همــواره از دغدغه  هــای 

ــان  ــا بی ــم عالم شــاه ب ایشــان محســوب می  گــردد. خان

ــی در  ــر محیط ــگاه هن ــه جای ــبت ب ــود نس ــدگاه خ دی

ایــران، بــه ایــن نکتــه اشــاره کردنــد کــه آینــدۀ هنــر 

محیطــی در ایــران بســته بــه تغییــر جریانــات فکــری 

و حمایــت بیشــتر از هنرمنــدان ایــن عرصــه می  باشــد. 

ــن  ــام ای ــرش انج ــاه در پذی ــم عالم ش ــی خان از همراه

مصاحبــه کمــال تشــکر را داریــم.

 در ابتدا از ایشــان خواســتیم از ســابقۀ 
فعالیت هــای هنــری و تجربیــات خــود بــا 
مــا ســخن بگوینــد و ازشــرح دغدغه های 
ذهنــی کــه ایشــان را تــا بــه ایــن جــای 

مســیر کشــیده اســت ســوال نمودیــم.
خانــم فرشــته عالم شــاه در ابتــدای ســخن از خــود بیوگرافی 

را شــرح دادنــد و ســخنان خــود را اینگونه آغــاز کردند:

مــن در خانــواده ای ادبــی متولــد شــدم و رشــد کــردم و در 

همــان ابتــدای کودکی با نقاشــی وادبیات و موســیقی آشــنا 

شــدم. و افــراد خانــواده هرکــدام در یک رشــته هنری فعالت 

داشــتند. در دبیرســتان رشــته ریاضی خواندم و در دانشــگاه 

وارد رشــتۀ کامپیوتــر شــدم ولــی در کنــار همــۀ این  هــا در 

زمینه هــای هنــری فعالیــت داشــتم. در ســال79 با همســرم 

)ابراهیــم صادقــی( ازدواج کــردم. ایشــون خطــاط هســتند و 

بعدهــا بــه همیــن ســبب، خــط در آثــار مــن نمــود خاصــی 
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هنر محیطی ایران، درخشــش جهانــی با وجود موانع فراوان
ــته عالم شاه  مصاحبه با خانم فرش

ــد توســط اولیــن  ــا هنــر جدی پیــدا کــرد. آشــنایی مــن ب

نمایشــگاه هنــر مفهومــی توســط انجمــن نقاشــان اصفهان 

بــود. در ابتــدا بــه ســمت هنــر ویدئــو  آرت گرایــش داشــتم 

ــال 1390  ــدم. از س ــاب خوان ــن ب ــینما را در ای ــتۀ س و رش

جریــان ویدیــو آرتیســت را بــه راه انداختــم تا اتحــادی میان 

هنرمنــدان برخــالف نامهربانی هــا نســبت بــه هنــر ویدیــو 

آرت گــردد. در ســال94 پایــگاه هنــری آلمونــد را در جنــوب 

تــاالب گاوخونــی بــه راه انداختــم. فعالیــت در زمینۀ تدریس 

بــرای مــن جایــش را بــه زمینه هــای اجرایــی داد. گرایشــم 

بــه طبیعــت بســیار زیــاد اســت و قســمتی از دغدغه هــای 

فکــری مــن را شــامل می گــردد و از ســوی دیگــر کــودکان 

جنــگ از دغدغه هــای مــن اســت. بنابــر دوران کودکــی کــه 

ــرای همیشــه،  ــوده ام و ب شــاهد جنــگ در شــهر دزفــول ب

درگیری هایــی ذهنــی بــرای مــن شــکل گرفــت کــه هرگــز 

فرامــوش نکــرده ام و همیشــه در پــی بیــان صلــح بــودم. و 

مســالۀ زنــان و جایــگاه زن در طبیعــت از دغدغه هــای مــن 

هســتند. ســه موضوعــی هســتند کــه بــه طــور پیوســته به 

ــا پرداخته ام. آنه

 1( چــه تاثیراتــی را از جریــان هنــری 
غــرب و تفکــرات هنرمنــدان غــرب 

ــد؟ گرفتی
ــوالت  ــرایط وتح ــه ش ــط ب ــوال را مرتب ــن س ــخ ای پاس

ــالب و  ــه مراحــل انق ــه50 دانســته اند ک کشــور در ده

ــت . ــرده اس ــی ک ــازندگی را ط ــگ و س جن

و تمامــی مراحــل ذکــر شــده باعــث جدایــی  و فاصلــه 

مابیــن رونــد رشــد و تکامــل هنــر غــرب و جامعــۀ مــا 

ــه  ــا توج ــد ب ــان کردن ــور بی ــت. و همینط ــده اس گردی

بــه پایــۀ قــوی فرهنگــی و پیشــنۀ ایــران ایــن خــال و 

جدایــی بــه ســرعت پــر شــده اســت.

ایشان این موضوع را بیشتر شرح دادند:

بــه گونــه  ای نــوع نگــرش بــه طبیعــت و زندگــی 

ــام  ــران تم ــرای جب ــی ب ــۀ پویای ــا محرک ــی م فرهنگ

کــه  از ســال 1380 جریانــی  فاصله هاســت.  ایــن 

ــی از  ــت جریان ــرار گرف ــتر آن ق ــی در بس ــر محیط هن

پیــش آمــاده و بســتری محیــا بــوده اســت کــه توســط 

هنرمنــدان تحصیــل کــرده در خــارج از کشــور آمــاده 

ــع نوعــی مســیر از پیــش تعییــن  شــده اســت، در واق

ــده اســت. ش

ــات و  ــه جریان ــا توجــه ب ــی ب ــدان غرب تفکــرات هنرمن

مســیر شــکل گیری در ایــران و فعالیت هــای دکتــر 

نادعلیــان شــکل گرفــت و بــا توجــه بــه اطالعاتــی کــه 

از مقــاالت بــه دســت مــی آوردیــم هنرمنــدان غربــی 

شــکل 1: فرشــته عالم شــاه، درخت نــگاری، تهــران، پــارک اللــه، 1390
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ــو  ــی و ویدئ ــد محیط ــاه، هنرمن ــته عالم ش ــم فرش خان

ــان  ــود را همزم ــری خ ــت هن ــی، فعالی ــت ایران آرتیس

بــا تحصیــل در رشــتۀ کامپیوتــر آغــاز کــرد. بــه علــت 

آشــنایی بــا هنر خطاطــی، اســتفاده از خط در آثارشــان 

نمــود خاصــی پیــدا کــرد. ســال 1390 نقطــۀ عطفــی 

در فعالیــت   هنــری ایشــان محســوب می  گــردد. در ایــن 

ســال ایشــان جریــان ویدئــو آرتیســت را راه انداختنــد 

ــوزه.  ــن ح ــدان ای ــان هنرمن ــردد می ــادی گ ــا اتح ت

ــت،  ــگاه زن در طبیع ــت و جای ــگ، طبیع ــودکان جن ک

ســه موضــوع اصلــی اســت کــه همــواره از دغدغه  هــای 

ــان  ــا بی ــم عالم شــاه ب ایشــان محســوب می  گــردد. خان

ــی در  ــر محیط ــگاه هن ــه جای ــبت ب ــود نس ــدگاه خ دی

ایــران، بــه ایــن نکتــه اشــاره کردنــد کــه آینــدۀ هنــر 

محیطــی در ایــران بســته بــه تغییــر جریانــات فکــری 

و حمایــت بیشــتر از هنرمنــدان ایــن عرصــه می  باشــد. 

ــن  ــام ای ــرش انج ــاه در پذی ــم عالم ش ــی خان از همراه

مصاحبــه کمــال تشــکر را داریــم.

 در ابتدا از ایشــان خواســتیم از ســابقۀ 
فعالیت هــای هنــری و تجربیــات خــود بــا 
مــا ســخن بگوینــد و ازشــرح دغدغه های 
ذهنــی کــه ایشــان را تــا بــه ایــن جــای 

مســیر کشــیده اســت ســوال نمودیــم.
خانــم فرشــته عالم شــاه در ابتــدای ســخن از خــود بیوگرافی 

را شــرح دادنــد و ســخنان خــود را اینگونه آغــاز کردند:

مــن در خانــواده ای ادبــی متولــد شــدم و رشــد کــردم و در 

همــان ابتــدای کودکی با نقاشــی وادبیات و موســیقی آشــنا 

شــدم. و افــراد خانــواده هرکــدام در یک رشــته هنری فعالت 

داشــتند. در دبیرســتان رشــته ریاضی خواندم و در دانشــگاه 

وارد رشــتۀ کامپیوتــر شــدم ولــی در کنــار همــۀ این  هــا در 

زمینه هــای هنــری فعالیــت داشــتم. در ســال79 با همســرم 

)ابراهیــم صادقــی( ازدواج کــردم. ایشــون خطــاط هســتند و 

بعدهــا بــه همیــن ســبب، خــط در آثــار مــن نمــود خاصــی 
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هنر محیطی ایران، درخشــش جهانــی با وجود موانع فراوان
ــته عالم شاه  مصاحبه با خانم فرش

ــد توســط اولیــن  ــا هنــر جدی پیــدا کــرد. آشــنایی مــن ب

نمایشــگاه هنــر مفهومــی توســط انجمــن نقاشــان اصفهان 

بــود. در ابتــدا بــه ســمت هنــر ویدئــو  آرت گرایــش داشــتم 

ــال 1390  ــدم. از س ــاب خوان ــن ب ــینما را در ای ــتۀ س و رش

جریــان ویدیــو آرتیســت را بــه راه انداختــم تا اتحــادی میان 

هنرمنــدان برخــالف نامهربانی هــا نســبت بــه هنــر ویدیــو 

آرت گــردد. در ســال94 پایــگاه هنــری آلمونــد را در جنــوب 

تــاالب گاوخونــی بــه راه انداختــم. فعالیــت در زمینۀ تدریس 

بــرای مــن جایــش را بــه زمینه هــای اجرایــی داد. گرایشــم 

بــه طبیعــت بســیار زیــاد اســت و قســمتی از دغدغه هــای 

فکــری مــن را شــامل می گــردد و از ســوی دیگــر کــودکان 

جنــگ از دغدغه هــای مــن اســت. بنابــر دوران کودکــی کــه 

ــرای همیشــه،  ــوده ام و ب شــاهد جنــگ در شــهر دزفــول ب

درگیری هایــی ذهنــی بــرای مــن شــکل گرفــت کــه هرگــز 

فرامــوش نکــرده ام و همیشــه در پــی بیــان صلــح بــودم. و 

مســالۀ زنــان و جایــگاه زن در طبیعــت از دغدغه هــای مــن 

هســتند. ســه موضوعــی هســتند کــه بــه طــور پیوســته به 

ــا پرداخته ام. آنه

 1( چــه تاثیراتــی را از جریــان هنــری 
غــرب و تفکــرات هنرمنــدان غــرب 

ــد؟ گرفتی
ــوالت  ــرایط وتح ــه ش ــط ب ــوال را مرتب ــن س ــخ ای پاس

ــالب و  ــه مراحــل انق ــه50 دانســته اند ک کشــور در ده

ــت . ــرده اس ــی ک ــازندگی را ط ــگ و س جن

و تمامــی مراحــل ذکــر شــده باعــث جدایــی  و فاصلــه 

مابیــن رونــد رشــد و تکامــل هنــر غــرب و جامعــۀ مــا 

ــه  ــا توج ــد ب ــان کردن ــور بی ــت. و همینط ــده اس گردی

بــه پایــۀ قــوی فرهنگــی و پیشــنۀ ایــران ایــن خــال و 

جدایــی بــه ســرعت پــر شــده اســت.

ایشان این موضوع را بیشتر شرح دادند:

بــه گونــه  ای نــوع نگــرش بــه طبیعــت و زندگــی 

ــام  ــران تم ــرای جب ــی ب ــۀ پویای ــا محرک ــی م فرهنگ

کــه  از ســال 1380 جریانــی  فاصله هاســت.  ایــن 

ــی از  ــت جریان ــرار گرف ــتر آن ق ــی در بس ــر محیط هن

پیــش آمــاده و بســتری محیــا بــوده اســت کــه توســط 

هنرمنــدان تحصیــل کــرده در خــارج از کشــور آمــاده 

ــع نوعــی مســیر از پیــش تعییــن  شــده اســت، در واق

ــده اســت. ش

ــات و  ــه جریان ــا توجــه ب ــی ب ــدان غرب تفکــرات هنرمن

مســیر شــکل گیری در ایــران و فعالیت هــای دکتــر 

نادعلیــان شــکل گرفــت و بــا توجــه بــه اطالعاتــی کــه 

از مقــاالت بــه دســت مــی آوردیــم هنرمنــدان غربــی 

شــکل 1: فرشــته عالم شــاه، درخت نــگاری، تهــران، پــارک اللــه، 1390
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بیشــتر بــر روی جریــان و چگونگــی رخدادهــا و تعاریف 

ایــن هنــر و واســطه و انتقــال آنهــا بــوده اســت.

ــان  ــخصی خودش ــابقۀ ش ــه س ــه ب ــا توج ــزود ب وی اف

فکــری هنرمنــدان  تفــاوت جریــان  بــه  می تــوان 

ــرد و تفکــرات آســیایی و شــرقی  ــی پی ب ــی و ایران غرب

ــر  ــد. در ه ــدا می کن ــتری پی ــود بیش ــر نم ــن هن در ای

شــکل بــه دلیــل طــی کــردن ابتدایــی مســیر توســط 

هنرمنــدان غربــی موجــب گردیــد ســایۀ افــکار آنهــا بــر 

آثــار ایرانــی بیافتــد. منتهــای مطلــب، تفــاوت فکــری و 

ــدن اســت. ــل دی ــه ســادگی قاب ــار ب فرهنگــی آث

  2( تاثیــر مســتقیم بــر عمــوم مــردم 
ــای  ــیر فعالیت ه ــزان در مس ــه می ــا چ ت
ــت؟ و  ــت اس ــز اهمی ــما حائ ــری ش هن
ــل  ــه قاب ــت چگون ــن اهمی ــای ای حوزه ه

ــت؟ ــن اس تبیی
ار  یکــی  را  ســوال  ایــن  عالم شــاه  فرشــته  خانــم 

دغدغه هــای شــخصی خــود برشــمردند و اینگونــه 

بحــث خــود را ادامــه دادنــد: مــا هنــر را خلــق می کنیم 

ــه بیننــده و مخاطــب کــه  ــه دلیــل انتقــال پیامــی ب ب

ــره  ــی و غی ــای زیبایی شناس ــامل بحث ه ــوان ش می ت

باشــد.

ــطح  ــن در س ــای م ــی از دغدغه ه ــرد یک ــان ک وی بی

ــم را  ــا مفاهی ــت ت ــوده اس ــن ب ــی ای ــی و بین الملل مل

ــن  ــه ای ــذارم ِمن جمل ــتراک بگ ــه اش ــب ب ــا مخاط ب

موضوعــات: جنــگ و کــودکان جنــگ، زنــان و حقــوق 

ــت. ــوده اس ــه، ب ــه روز جامع ــات ب ــان و اتفاق زن

ــه  ــر ب ــه وســیله هن ــاری را ب مــن اگــر فعالیتــی و گفت

اطرافیــان منتقــل کنــم بــه منظــور ثبــت مفهــوم بــرای 

ــر  ــوع در ه ــن موض ــت. و ای ــوده اس ــام ب ــب ع مخاط

شکل 2: فرشته عالم شاه، روح درخت. 
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مســیر هنــری غالــب بــوده اســت. و بخشــی از آن جــدا 

ــِم درد  ــریک غ ــدردی و ش ــی هم ــی، نوع از بزرگ نمای

ــوده اســت )تصویــر 1(. جامعــه و مخاطبــان عــام ب

برخــالف کشــور های بــزرگ دنیــا کــه آمــوزش می بیننــد 

کــه از گالری هــا دیــدن کننــد و از بهتریــن کیفیت هــای 

آثــار در آمــوزش اســتفاده کننــد در ایــران فاصلــه بســیار 

عمیقــی بیــن مــردم و گالری هــا برقــرار اســت و دغدغــۀ 

شــخصی مــن ایــن بــوده کــه ایــن فاصلــه از میــان بــرود 

ــت  ــخت اس ــب س ــرای مخاط ــری ب ــه گال ــر ورود ب و اگ

قســمتی از اثــر را بــه میــان مــردم ببــرم. 

ــردن  ــان وارد ک ــما جری ــر ش ــه نظ   ب
هنــر محیطــی از غــرب بــه ایــران چقــدر 
حوزه هایــی  چــه  در  و  بــوده  موفــق 

ــاهده می گــردد؟ ــف مش ضع
ــرد  ــا ک ــوان ادع ــه می ت ــی ک ــه هنرمندان ــه ب ــا توج ب

ــن  ــتند و در ای ــی هس ــر محیط ــن هن ــاخۀ ای ــر ش زی

ــیار  ــد بس ــت دارن ــط فعالی ــای مرتب ــه و زمینه ه زمین

انــدک هســتند موفقیت هــای بســیار خوبــی در ســطح 

ــه و  ــای خالقان ــد و فعالیت ه ــرده ان ــب ک ــی کس جهان

ــد. ــام می دهن ــی را انج جذاب

ــد  ــطۀ عقای ــه واس ــی ب ــدان ایران ــدی هنرمن ــار تولی آث

ــزه  ــیوه ای ایرانی ــه ش ــی ب ــری و فرهنگ ــادی و فک بنی

ــان اندیشــه ها  ــرای بی می گــردد و مســیری مفهومــی ب

زیبایی شناســی  بخــش  صرفــا  و  می کنــد  طــی  را 

مطــرح نمی گــردد.

ــا مشــکالت بســیاری دســت و  ــران ب هنــر محیطــی ای

پنجــه نــرم می کنــد، ِمن جملــه عــدم حمایــت ســرمایه 

و ســرمایه گذاری و فشــار مالــی بــر هنرمنــد کــه 

عمومــا در 99 درصــد مــوارد هنرمنــد تمــام بســتر های 

ــرای  ــر ب ــت هن ــدم الوی ــد و ع ــم می کن ــی را فراه مال

ــی  ــر محیط ــاالی هن ــقت ب ــت و مش ــردم و حکوم م

ــن  ــی و همچنی ــوی و آب و هوای ــرایط ج ــه ش ِمن جمل

ــی کــه  ــا کشــور های اروپای مقایســه شــرایط موجــود ب

ــد  ــار دارن ــات را در اختی ــن امکان ــن و به روز تری بهتری

ــا مشــکالت متعــددی دســت و  در ایــران هنرمنــدان ب

ــکالت آن  ــر از مش ــی دیگ ــد. یک ــرم می کنن ــه ن پنج

اســت کــه توانایــی در چــاپ کتــاب و ثبــت آثارشــان 

ــاب  ــرین کت ــه ناش ــت ک ــی اس ــن در حال ــد.  ای ندارن

ــد و  ــاب دارن ــاپ کت ــه چ ــل ب ــادی تمای ــد اقتص از دی

این گونــه کتــب چنــدان مــورد توجــه آنهــا نمی باشــد. 

ــه  ــی ب ــار هنرمنــدان غرب ــی اســت کــه آث ایــن در حال

ســادگی چــاپ و ضبــط می گــردد و اطالعاتشــان ثبــت 

می شــود )تصویــر 2(.

تفــاوت بزرگــی کــه در آثــار هنرمنــدان ایرانــی و غربــی 

ــی  ــدان ایران ــت و هنرمن ــک اس ــود ،تکنی ــده می ش دی

دغدغه هــای متفاوتــی دارد و بــه ناچــار مجبــور اســت، 

از رایج تریــن و ســاده ترین شــیوه های انتقــال آثــار 

بــه مخاطــب اســتفاده کنــد.

در ایــران بــا توجــه بــه مشــکالت شــدید محیط زیســتی 

ــب  ــه جل ــان ب ــدان و تمایالتش ــش هنرمن ــتر گرای بیش

ــت و  ــت اس ــت از محیط زیس ــه حفاظ ــردم ب ــه م توج

ــردد  ــا نمی شــود بحــث زیبایی شناســی مطــرح گ صرف

ــردن  ــی ک ــازۀ ط ــت اج ــر محیط زیس ــه خاط و دغدغ

ــد ــیر را نمی ده ــن مس ای

  3( از نظــر شــما ترســیم هنــر محیطی 
در ایــران آینــده چگونه اســت؟
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بیشــتر بــر روی جریــان و چگونگــی رخدادهــا و تعاریف 

ایــن هنــر و واســطه و انتقــال آنهــا بــوده اســت.

ــان  ــخصی خودش ــابقۀ ش ــه س ــه ب ــا توج ــزود ب وی اف

فکــری هنرمنــدان  تفــاوت جریــان  بــه  می تــوان 

ــرد و تفکــرات آســیایی و شــرقی  ــی پی ب ــی و ایران غرب

ــر  ــد. در ه ــدا می کن ــتری پی ــود بیش ــر نم ــن هن در ای

شــکل بــه دلیــل طــی کــردن ابتدایــی مســیر توســط 

هنرمنــدان غربــی موجــب گردیــد ســایۀ افــکار آنهــا بــر 

آثــار ایرانــی بیافتــد. منتهــای مطلــب، تفــاوت فکــری و 

ــدن اســت. ــل دی ــه ســادگی قاب ــار ب فرهنگــی آث

  2( تاثیــر مســتقیم بــر عمــوم مــردم 
ــای  ــیر فعالیت ه ــزان در مس ــه می ــا چ ت
ــت؟ و  ــت اس ــز اهمی ــما حائ ــری ش هن
ــل  ــه قاب ــت چگون ــن اهمی ــای ای حوزه ه

ــت؟ ــن اس تبیی
ار  یکــی  را  ســوال  ایــن  عالم شــاه  فرشــته  خانــم 

دغدغه هــای شــخصی خــود برشــمردند و اینگونــه 

بحــث خــود را ادامــه دادنــد: مــا هنــر را خلــق می کنیم 

ــه بیننــده و مخاطــب کــه  ــه دلیــل انتقــال پیامــی ب ب

ــره  ــی و غی ــای زیبایی شناس ــامل بحث ه ــوان ش می ت

باشــد.

ــطح  ــن در س ــای م ــی از دغدغه ه ــرد یک ــان ک وی بی

ــم را  ــا مفاهی ــت ت ــوده اس ــن ب ــی ای ــی و بین الملل مل

ــن  ــه ای ــذارم ِمن جمل ــتراک بگ ــه اش ــب ب ــا مخاط ب

موضوعــات: جنــگ و کــودکان جنــگ، زنــان و حقــوق 

ــت. ــوده اس ــه، ب ــه روز جامع ــات ب ــان و اتفاق زن

ــه  ــر ب ــه وســیله هن ــاری را ب مــن اگــر فعالیتــی و گفت

اطرافیــان منتقــل کنــم بــه منظــور ثبــت مفهــوم بــرای 

ــر  ــوع در ه ــن موض ــت. و ای ــوده اس ــام ب ــب ع مخاط

شکل 2: فرشته عالم شاه، روح درخت. 
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مســیر هنــری غالــب بــوده اســت. و بخشــی از آن جــدا 

ــِم درد  ــریک غ ــدردی و ش ــی هم ــی، نوع از بزرگ نمای

ــوده اســت )تصویــر 1(. جامعــه و مخاطبــان عــام ب
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  3( از نظــر شــما ترســیم هنــر محیطی 
در ایــران آینــده چگونه اســت؟
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ــته  ــم فرش ــرکار خان ــا س ــه ب ــی ک ــت های ــی صحب   در پ

بســتر  کــه  وی  فعالیت هــای  و  داشــتیم  عالم شــاه 

زمینــه ای آنهــا از کودکــی و خانــوادۀ وی نشــات می گیــرد؛ 

دریافتیــم کــه هنرمنــدان ایــن رشــته بســیار نامهربانی هــا 

ــه  ــی را ک ــه پیغام ــت ک ــی اس ــن در صورت ــد. ای دیده ان

هنــر بــه مخاطــب می رســاند چنــان بــر جــان دل او 

ــد.  ــرش می مان ــی در خاط ــون لوح ــه همچ ــیند ک می نش

ــه  ــده را ب ــری بینن ــۀ تصوی ــه حافظ ــای محیطــی ک هنره

چالــش می کشــند قدرتــی بســیار بــرای پیام هــای بــزرگ 

ــال ها، بســیار  ــن س ــدان در ای ــر و هنرمن انســانی دارد. هن

ــی  ــده اند و روزگاران ــیده ش ــش کش ــه چال ــتوها ب در پس

ســخت را پشــت ســر گذاشــته اند. ندیــده شــدن و نادیــده 

ــرای  ــش ب ــه چال ــش ب ــش از پی ــدان را بی ــن، هنرمن گرفت

ــت  ــتیم دس ــاند. ای کاش می توانس ــردن می کش ــق ک خل

ــا  ــیم ت ــوم بکش ــرز و ب ــن م ــدان ای ــر دل هنرمن ــری ب مه

ــای  ــد هنره ــی مانن ــم. هنرهای ــدرد بدانی ــی را هم همگ

ــل  ــر بغ ــد و زی ــا را خری ــوان آنه ــه می ت ــه ن ــی ک محیط

ــز  ــا را ج ــوان آنه ــه می ت ــرد و ن ــه ب ــه خان ــت و ب گذاش

عکــس و تصــوی بــه ثبــت رســاند؛ طفالنــی هســتند نوپــا 

ــب  ــا را طل ــت م ــق  و محب ــر عش ــای از س ــه نوازش ه ک

می کننــد. ای کاش زودتــر بــه داد درد دل ایــن هنرمنــداِن 

ــیم. ــوه برس ــتوار همچــو ک ــار و اس ــان جویب ــه س روان ب
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بــه طــور کلــی جریان هنــر یا فرهنــگ و خیلــی از تصمیمات 

کشــور کــه نیاز به تصمیم گیری بخــش کالن را دارد و وابســته 

اســت نمیتــوان پیــش بینــی کرد.همانطــور کــه در ســالهای 

اخیــر ایــن جریــان هــا بیشــتر بــا قــدرت بخــش خصوصــی و 

هنرمنــدان و دغدغــه هــا ی هنرمندان پیشــرفته  و اگــر بازهم 

حمایتــی صــورت نگیــرد بــاز هــم همیــن مســیر را بایــد طی 

کرد.بلکــه جریــان فکــری سیاســی کشــور تغییــر کنــد وهنر 

بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیرد.اگــر قــرار بــود هنــر محیطــی 

مســیر عــادی خــود را طــی کنــد تا بــه امــروز جایــگاه دیگری 

داشــت و تــا بــه امــروز تنهــا بــا عشــق و عالقــه و پشــت کار 

هنرمنــدان بــه ایــن مرحلــه رســیده اســت و نه چیز دیگــری و 

در نهایــت مــن نــه خــوش بیــن هســتم و نــه غمگیــن.
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