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ﺳﻮﳌﺎز ﻧﺮاﻗﯽ

از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺳﻠﻒﭘﺮﺗﺮهﻫﺎ  -ﺑﺨﺸﯽ از اﺛﺮ

ﺳﺎل  ١٨٦٣ﻣﻴﻼدی اﺳﺖ .زﻧﯽ ﺟﻮان و زﯾﺒﺎرو ،ﺑﺎ ﮔﻠﯽ ﺑﺮ ﮔﯿﺴﻮاﻧﺶ ،دراز ﻛﺸﻴﺪه
روی ﺗﺨﺖ و ﻏﺮق در ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ روﺑﻪرو را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﻛﻨﺪ .اوﳌﭙﻴﺎ؛ ﺗﺎﺑﻠﻮی
ﻣﻌﺮوف ادوارد ﻣﺎﻧﻪ ،ﻧﻘﺎش اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی .ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ،زن دﯾﮕﺮی ﺑﺎ
ﭼﺸامن ﺑﺴﺘﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﻳﮥ درﺧﺘﯽ در ﭼﻤﻨﺰار مل داده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺟﻮرﺟﻮﻧﻪ ،ﻧﻘﺎش
وﻧﯿﺰی ،در ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از اﻟﻬﮥ وﻧﻮس ﮐﺸﯿﺪه و ﻧﺎﻣﺶ را ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ِ
وﻧﻮس ﺧﻔﺘﻪ .آن ﺳﻮﺗﺮ دوﺷﻴﺰﮔﺎن آوﻳﻨﻴﻮن ﺑﺎ ﺻﻮرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﺞ و ﮐﻮﻟﻪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ،دﺳﺖﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻗﻼب ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﺸﺖ ﮔﺮدﻧﺸﺎن و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ متﺴﺨﺮآﻣﯿﺰی
ﻣﺸﻐﻮل منﺎﯾﺎﻧﺪن ﺧﻮﯾﺶاﻧﺪ .ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  .۱۹۰۷اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از زﻧﺎن در
ﭼﺸﻢ ﻣﺮداناﻧﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﭘﺮﺗﺮهﻫﺎی زﻧﺎﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫرن را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .زﻧﺎﻧﯽ اﻏﻠﺐ زﯾﺒﺎ ،آرام و اﻏﻮاﮔﺮ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ازرﯾﺨﺖاﻓﺘﺎده و
ﻧﺎﻓﺮم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ »ﻃﻌﻤﮥ ﺷﮑﺎرﮔﺮ ﻧﺮ« ﺑﻮدن را ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﻪای ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮ دوش
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
ﺗﻬﺮان /۱۳۸۶ /ﺟﺴﻮ و ﺟﻮﻫﺮ روی ﺑﻮم /ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ۲ﻣﱰ در  ۴ﻣﱰ  .زن ،متﺎمﻗﺪ
دراز ﮐﺸﯿﺪه روی آﯾﻨﻪ و ﻧﮕﺎه ﻣﻀﻄﺮب و ﺷﮑﺎﮐﺶ را دوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ متﺎﺷﺎﮔﺮ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ ﮔامن ﻣﯽرود ﮐﻪ دارد ﺑﻪ اﻋامق ﺧﻮد ﻣﯽﻧﮕﺮد .آﯾﻨﻪ اﻧﮕﺎر ﺑﻪ ﭘﺎرهای از ﺟﺎن ﯾﺎ
ﻧﯿﻤﻪای از ﭘﯿﮑﺮ او ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻄﻮط ﭘﺎﻫﺎ و دﺳﺖﻫﺎ ﺗﯿﺮه ،ﻗﻮی و اﻏﺮاقﺷﺪه
 .ﺳﺎل اول  .ﺷـامرۀ  . ۱۰اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۳

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻏﺒﺎری ﺧﺎﮐﺴﱰی ﺗﺎﺑﻠﻮ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯽﺷﮏ اﯾﻦ اﻧﺪام زﻧﺎﻧﻪ ،ﮐﻪ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ ﮐﺎدر را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮﻫﺎی اروﺗﯿﮑﯽ
ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫرن را اﻧﺪودهاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ دارد .اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﯽ از ﻧﻮع ﻧﻔﯽ .او زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺑﺮاﺑﺮ آﯾﻨﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ »ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن در ﺧﻮد« را
ﻫﻤﭽﻮن ﻃﺮﯾﻘﺘﯽ روزﻣﺮه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺑﮋﮔﯽ در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
زن ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺧﻮد ،ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺿﻌﻒﻫﺎ
و ﻗﻮتﻫﺎﯾﺶ و رﻧﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺜﻞ »رﺷﺪ دردﻧﺎک
ﮔﯿﺎﻫﺎن« آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺛﺮ ﯾﮑﯽ از ﻫﻔﺖ ﺳﻠﻒﭘﺮﺗﺮه )ﺧﻮدﻧﮕﺎره( ﭘﺎﻧﺘﻪآ رﺣامﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر او ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﻄﮥ ﻋﻄﻔﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻫرنیاش ﺑﻪ ﺷامر
ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ از ﻧﻘﺎط اوج »ﺧﻮدﻧﮕﺎری« در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻌﺎﴏ اﯾﺮاناﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻠﻒﭘﺮﺗﺮه ﻫرنﻣﻨﺪ را ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ »ﻧﮕﺮﯾﺴنت در ﺧﻮد«
روﺑﻪرو ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻮدﻧﮕﺎری ﺑﺎزمنﺎﯾﯽ ﴎراﺳﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺎش ﯾﺎ ﻋﮑﺎس
ﺑﺎ متﺎﺷﺎی ﺧﻮد در آﯾﻨﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی
آﻧﮑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮد را ﺑﻨامﯾﺎﻧﺪ ،ﺗﺼﻮر ﺧﻮد از ﺧﻮﯾﺸنت را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ،
ﺧﻮدﻧﮕﺎریﻫﺎی زﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ،ﺷﻮرﺷﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻠﻄﮥ ﻧﮕﺎه ﺧﯿﺮۀ ﻣﺮداﻧﻪ
ýú

) (male gazeﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺗﺎﺑﻠﻮی دﯾﮕﺮ ،زن را ﺗﮑﯿﻪزده ﺑﻪ دﯾﻮار ﺑﺎ ﮔﺮﺑﻪای در ﺑﻐﻞ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .اﯾﻦ
ﮔﺮﺑﻪ در آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﺎﻧﺘﻪآ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر دارد .ﺣﻀﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﺎدآور ﻣﯿﻤﻮنﻫﺎ
و ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﺳﻠﻒﭘﺮﺗﺮهﻫﺎی ﻓﺮﯾﺪا ﮐﺎﻟﻮ روی ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﺎ
دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﮐﺎﻟﻮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﺎن ﺳﻠﻒﭘﺮﺗﺮه در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ
اﺳﺖ .زﻧﯽ ﮐﻪ »ﺑﻪ ﻧﻘﺎش دردﻫﺎ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎﯾﺶ را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﻋﯽ
درﻣﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد« .۱در ﺳﻠﻒﭘﺮﺗﺮهﻫﺎی ﭘﺎﻧﺘﻪآ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﯾﺪا ﮐﺎﻟﻮ ،ردی از زﯾﺒﺎﯾﯽ
آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﯿﺪاﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ زاﯾﻨﺪه و ﭘﺮﺷﻮر ﮐﻪ ﮐﻼرﯾﺴﺎ اﺳ ِﺘﺲ آن را در
ﻗﺎﻟﺐ »ﮐﻬﻦاﻟﮕﻮی زن وﺣﺸﯽ« ﺗﴩﯾﺢ ﮐﺮدهاﺳﺖ؛ وﺣﺸﯽ ،ﺑﻪﺳﺎن »ﻣﺎدهﮔﺮگ« ؛
ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﻪ منﺎد رﯾﺸﮥ ُﻣﻐﺬیِ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﻏﺮﯾﺰی ،و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ذاﺗﯽ و ﺑﺪوی
زﻧﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﴎﮐﻮب ﺷﺪه ،و در ﻣﻌﺮض ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ وﺣﺸﯽ واﺟﺪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون آن زﻧﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﺸﺎن
را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی روﺣﯽ ﺧﻮد از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ۲.ﻧﯿﺮوی اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺣﯿﺎﮐﻨﻨﺪه
و وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﭘﺎﻧﺘﻪآ از ﺻﻮرت و اﻧﺪام ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪه ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪآﻣﯿﺰ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻣﯽﺗﻮان در آﺛﺎر ﻫرنﻣﻨﺪ ﻣﻌﺎﴏ ،ﺟِﻨﯽ َﺳﻮﯾﻞ ﯾﺎ
ﺳﻠﻒﭘﺮﺗﺮهﻫﺎی ﺳﯿﻨﺪی ﴍﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .در ﺧﻮدﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻓﺮﯾﺪا ﮐﺎﻟﻮ ﻧﯿﺰ
»ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻘﻂ دردﻫﺎی ﯾﮏ زن ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .او ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮدن زﻧﺎﻧﮕﯽ دروﻧﺶ،
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻬﻨﻪای را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زنﻫﺎ ﻧﻘﺶ دروﻧﯽ و ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺮوﻧﯽ در
ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺪن ﯾﺎ روﺣﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه دروﻧﯽ زن
را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد .۳«.اﻣﺎ ﭘﺎﻧﺘﻪآ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮد را درون ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .زﯾﺮا
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ در آن ﻧﻘﻄﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ منﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد .از
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی او ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽـﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت
اﺟﺘامﻋﯽاش ﻫﯿﺌﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ او دارد .ﭼﻪ از ﺣﯿﺚ
ﻇﺎﻫﺮ و ﭼﻪ از ﺣﯿﺚ ﻣﻨﺶ .در واﻗﻊ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ از دورنﻣﺎﯾﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﭘﺎﻧﺘﻪآﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای او ﻣﻌﺎدل ﺧﻮﯾﺸنت اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺷﻬﺮ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺗﻬﺮان ،ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه دامئﯽ اوﺳﺖ ،ﻣﻀﻤﻮن
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﭘﺎﻧﺘﻪآ رﺣامﻧﯽ را ﺑﻪﺧﺼﻮص در دورهﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ آن ﺷﻨﺎﺧﺖ .وﻟﯽ او ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮ ﻧﺸﺎن منﯽدﻫﺪ .ﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﻪ ﻫﯿﭻ
اﻧﺴﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ ﮔﺬرﮔﺎﻫﯽ را .او ﺷﻬﺮش را از دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿﮏ
متﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻬﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﯿﮑﺮی اﻓﻘﯽ و ﭘﻬﻨﺎور .ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪن ﮐﻪ از اﻋﻀﺎ
و ﺟﻮارح رﯾﺰ و درﺷﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ متﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻇﺮی ﮐﻪ
ﭘﺎﻧﺘﻪآ در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻪ اﻧﺪامﻫﺎی دروﻧﯽ
ﺑﺪن ،و ﮔﺎه ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﺧﻮنآﻟﻮد دارﻧﺪ .ﻫﻤﺬاﺗﯽ ﺧﻮد ،ﺧﺎﻧﻪ و ﺷﻬﺮ در آﺛﺎر
او ﯾﺎدآور ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﺳﺘﻮن ﺑﺎﺷﻼر از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺑﺮون و درون
ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﺷﻼر ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮون و درون ﺧﻂ ﺑﻄﻼن ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺑﺎور دارد» :ﻣﺎ
ﮐﻪ در ﭼﻨﮕﺎل وﺟﻮد اﺳﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره از آن ﺑﻪ در آﯾﯿﻢ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺷﻮاری
از آن ﺑﻪ در ﻣﯽآﯾﯿﻢ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ .وﺟﻮد ،ﺣﻠﻘﮥ ﺑﻪﻫﻢﭘﯿﻮﺳﺘﻪای از
اﻗﺎﻣﺖﻫﺎﺳﺖ...اﮔﺮ در ﻃﻠﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺤﺪﯾﺪ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ
درون ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﻢ ،ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻣﻄﻤﱧ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪهاﯾﻢ؛
ﮔﺎﻫﯽ وﺟﻮد ﺑﺎ اﯾﺴﺘﺎدن در ﺑﺮون از ﺧﻮد ،ﺳﺎزﮔﺎریاش را ﺑﻬﱰ درک ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ در ﺑﺮون از ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ۴«.ﺑﯽﺷﮏ ﭘﺎﻧﺘﻪآ ﻫرنﻣﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﻼل
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻪ درون ﺧﻮد ﻧﻘﺐ ﻣﯽزﻧﺪ .اﯾﻦ را از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻪ ﻓﺮدش ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان
درﯾﺎﻓﺖ .او ﺑﺮﻋﮑﺲ دﯾﮕﺮان ،ﭘﺸﺖ ﺑﻮم را ﺑﺮای ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ و از ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺟﻮﻫﺮ ﯾﺎ اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ ﺑﺎ ﻣﺎدهای ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺟﺴﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎدهای ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻮم
را آﻣﺎدۀ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ او ﺑﻮم را ﺣﯿﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﯾﻦﻃﻮری ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﯽ در ﮐﺎرم ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ۵«.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﭘﺎﻧﺘﻪآ
ﻫﻤﭽﻮن آدﻣﯿﺰاد ،ﺣﺎﻓﻈﻪ دارﻧﺪ و از ﻻﯾﻪﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .آﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﻣﯿﺎن ﻻﯾﻪﺑﺮداری از درون ﺧﻮﯾﺸنت ،و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮدن ﻻﯾﻪﻻﯾﻪ در ﭘﺸﺖ
ﺑﻮم ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﴎﺷنت ﺑﻮم اﺳﺖ ﺑﺎ رﻧﮓ و ﻧﻘﺶ؟ آﯾﺎ وﺟﻮد را ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻼً ﻋﺒﺎرت
از ﯾﮏ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﻧﺴﺖ؟
ﭘﺎﻧﺘﻪآ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ متﺎم آدمﻫﺎ در ﺟﺴﺖوﺟﻮی درون ﺧﻮد ،ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ
از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﴫ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را منﯽﺗﻮان از ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎﯾﺶ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮد .او در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺷامﺗﯿﮏ ،ﴏفﻧﻈﺮ از ﺟﺰﺋﯿﺎت ،و
ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﺤﺖ ﺳﺎﯾﻪای ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .دﺧﱰﮐﺎنِ ﺳﺎﯾﻪﭘﻮش ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ
از ﮐﻮدﮐﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻧﻘﺎش اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎﯾﯽ در دﺳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
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ﻋﻨﺎﴏ رﻧﮕﯿﻦ و درﺧﺸﺎن ﺗﺎﺑﻠﻮاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺘﯽ ﴎﺧﻮش.
او در منﺎﯾﺸﮕﺎه اﺧﯿﺮش ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎلﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ  ،اﺛﺮی را
از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم  Candy Landﯾﺎ ﴎزﻣﯿﻦ آبﻧﺒﺎﺗﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿ ِﻮ
رﻧﮕﯿﻨﯽ ﺑﻮد در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ .آﺛﺎر اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از اﺗﻮﺑﻮس ،ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮ و
ﺧﺎﻧﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ اداﻣﮥ ﻫامن ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎی ﺗﻨﻬﺎ و رﻧﮕﯿﻦاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی
ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺎرﮐﺮدی ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ و ﮐامﺑﯿﺶ ﺧﻮدﻧﮕﺎراﻧﻪ داﺷﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر رخ
داده ﺟﻬﺶ ﭘﺎﻧﺘﻪآ از ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮑﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ دﻗﯿﻖ و ﺑﺎزمنﺎﯾﺎﻧﻪ در ﺳﻠﻒﭘﺮﺗﺮهﻫﺎ و ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎی ﺗﻬﺮان ،ﮐﻪ ﻫرنﻣﻨﺪ،
آن را ﻧﻮﻋﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﯾﺎ متﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﻧﻘﺎش ﺷﺪن ﻣﯽداﻧﺪ ــ و ﻣﻦ آن را رﻓﺘﺎری
ﻫﻢﻋﺮض ﺟﺴﺘﺠﻮی دروﻧﯽ »ﺧﻮد« ــ ﺑﺎﻻﺧﺮه او را ﺧﺴﺘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺗﻠﺦ و ﻣﺮگآور ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﺒﮏ و ﻣﻔﺮح .ﺗﻨﻬﺎ
درﯾﭽﻪ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺎﻧﺘﻪآ از وزن ﺑﻪ ﺑﯽوزﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد
و از ﺗﯿﺮﮔﯽ ﺑﻪ درﺧﺸﺶ و در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ »ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎل«
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،دﯾﮕﺮ ﺳ ُﺒﮑﯽ ،ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪﺗﺮ و ﻫرنﻣﻨﺪاﻧﻪﺗﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ
۶
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻞ واﻟﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﺳﺒﮏ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﭘﺮﻧﺪه ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﭘﺮ«.
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ »ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎل« ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻬﺎر اﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ
از ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭘﺎﻧﺘﻪآ در آﻧﻬﺎ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،از رﺧﺪادی ﺗﺎزه در ﺣﯿﺎت
دروﻧﯽ او ﺧﱪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ رؤﯾﺎوا ِر زن و ﻣﺮد و ﮐﻮدک در ﻣﺤﻮری اﻓﻘﯽ،
رﻧﮓﻫﺎی ﭘﺎﺳﺘﻠﯽ و ﺳﺒﮏ ،ﻓﯿﮕﻮرﻫﺎی ﻣﻌﻠﻖ و ﺑﯽ وزن ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﮔﺮدش ﻣﺸﮑﻮک ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻻﺑﻪﻻی آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﺎ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی
ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪای از ﮔﺰارهﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ .ﻣﻬﺎرت دﺳﺖ ﻧﻘﺎش ﺑﻪ ﻫامن اﻧﺪازه
ﺧﻮدمنﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺰ از آن .ﺑﻨﺪﻫﺎ ﯾﮏﺑﻪﯾﮏ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﺴﺘﯽ وزن
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺑﺪنﻫﺎ ﮐﺎﻣﻞاﻧﺪ و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﺑﺮ ﮐﻨﺸﯽ
ﻣﻨﻄﺒﻖ .ﻧﻘﺎش دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ متﺎﻣﯿﺘﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ منﯽﺑﯿﻨﺪ» .ﻫامﻧﺎ ﮐﻪ از ﭘﺲ ﻫﺮ
ﺳﺨﺘﯽ ،آﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ۷«.ﻻﺟﺮم ﻫرنﻣﻨﺪ ،ﺑﻪ ُﻣﺜﻠﻪ ﮐﺮدن واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻦ ﻣﯽدﻫﺪ .زنِ
وﺣﺸﯽ اﯾﻨﮏ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺎﻋﺪۀ ﺑﺎزی را ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ .و ﭼﻪ ﮐﺲ ﺳﺰاوارﺗﺮ از او
ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه را ازﺑﺮ دارد؟
ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ
 .۱ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﯾﺪﺍ ﮐﺎﻟﻮ ،ﮐﺘﻮ ﻓﻮن واﺑﺮ ،ﻧﴩ ﻧﻈﺮ ،۱۳۸۷،ص ۱۸ـ۱۹
 .۲رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺯﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﮒﻫﺎ ﻣﯽﺩﻭﻧﺪ ،اﺛﺮ ﮐﻼرﯾﺴﺎ ﭘﯿﻨﮑﻮﻻ اﺳﺘﺲ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺳﯿﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺣﺪ ،ﻧﴩ ﭘﯿﮑﺎن۱۳۹۲ ،
 .۳ﮐﺘﻮ ﻓﻮن واﺑﺮ ،ص ۱۹
.۴ﺩﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺑﺮﻭﻥ ﻭ ﺩﺭﻭﻥ ،ﮔﺎﺳﺘﻮن ﺑﺎﺷﻼر ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻣﯿﺮ ﻣﺎزﯾﺎر ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫرن ،۱۳۸۵ ،ص
۲۳ـ۲۴
».۵ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﻒ ﴎوﮐﺎر دارم« )ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺘﻪآ رﺣامﻧﯽ(  ،روزﻧﺎﻣﮥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ۲۱آﺑﺎن ۱۳۹۳
.۶ﺷﺶ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺰﺍﺭﮤ ﺑﻌﺪﯼ ،اﯾﺘﺎﻟﻮ ﮐﺎﻟﻮﯾﻨﻮ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻟﯿﻠﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻧﴩ ﮐﺘﺎب
ﻧﺎدر ،۱۳۸۱،ص ۲۷
ﴪ ﯾُﴪی
 .۷و ا ﱠن ﻣﻊ اﻟ ُﻌ ِ
ýû

 .ﺳﺎل اول  .ﺷـامرۀ  . ۱۰اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۳

