
نگریستن در خود
آ رحمانیهاي پانتهمروري بر نقاشی

سولماز نراقی

معصومیتی کودکانه غرق دردراز کشیده روي تخت و ، عریان، با گلی بر گیسوانشو زیباروجوانیزنمیالدي ست.1863سال 
با يدیگرعریان زن چند صفحه بعد، . نقاش امپرسیونیست فرانسويادوارد مانهتابلوي معروف؛اولمپیاروبرو را نگاه می کند. 

الهه با الهام از نقاش ونیزي در قرن شانزدهم میالديجورجونهرا این اثرزیر سایه درختی درچمنزار لم داده است. چشمان بسته
ند، اکنار هم ایستادههایی کج و کوله با صورتدوشیزگان آوینیونسوتر. آنخفتهونوسِگذاشته است و نامش راکشیده » ونوس«



-این. 1907، تابستان پیکاسوند.اشکل تمسخرآمیزي مشغول نمایاندن خویشبه شان واند پشت گردنرا قالب کردهشان هايتدس
اغلبی . زناناندتاریخ هنر را به خود اختصاص داده ۀهاي زنانویري که بخش اعظم پرترهند. تصااچشم مرداندرانزنتصاویري ازها 

اي پایدار بر را همچون سایهبودن، » شکارگر نرۀطعم«رسند و نافرم به نظر میاز ریخت افتاده وقتیحتا زیبا، آرام، و اغواگر که
کشند.دوش می

شکاکش را متر . زن، تمام قد درازکشیده روي آینه و نگاه مضطرب و4متر در 2/ جسو و جوهر روي بوم/ ابعاد: 1386تهران/ 
و اپیکراز اينیمهاي از جان یا نگرد. آینه انگار به پارهرود که دارد به اعماق خود میدوخته است به تماشاگر. با این همه گمان می

آیند. غباري خاکستري تابلو را پوشانده است.شده به نظر میها تیره، قوي و اغراقبدل شده است. خطوط پاها و دست
تی از نوع . اما نسباند نسبت دارد، با پیکرهاي اروتیکی که تاریخ هنر را اندودهکادر را فراگرفتهافقیکه محورم زنانهانداشک این بی

ه بطریقتی روزمرههمچون را »در خودنگاه کردن«کند و فرایند را در برابر آینه تکثیر میخویشنفی. او زنی ست که تنهایی 
ها و عفبا ضمواجههبا فروپاشی مرکز ثقل خود، توأمفروپاشی این قانون را ،هم شکسته است. زند . قانون ابژگی درکشتصویر می

.استگفتهآنگونه که فروغ فرخزاد » رشد دردناك گیاهان«مثل . دهدمینشان رنج حاصل از این  مواجهه، هایش و قوت

نقطه عطفی در زندگی نه تنها ه کاي در میان آثار اومجموعه. استآ رحمانی پانتهةیا خودنگارپرترهسلفاز هفتاین اثر یکی
ف سلباید دانست که به طور کلی . انددر نقاشی معاصر ایران»خودنگاري«نقاط اوجاز اغراق، بیکهبلروندبه شمار میاشهنري
قاش یا نکه بازنمایی سرراست چیزهایی نیستخودنگاري. کندروبرو می»خوددرنگریستن «آمیز مخاطرهۀتجربرا با هنرمندپرتره 
از ودختصوررا بنمایاند، آنکه تصویرخودگیرد تا به جاي به کار میاو زبانی ست که بیند، بلبا تماشاي خود در آینه میعکاس

maleۀخواسته، شورشی علیه سلطخواسته نزنان هاييخودنگاراز این منظر،عرضه کند. را خویشتن gaze ةنگاه خیر«یا
د. هم حضور دارآپانته. این گربه در آثار دیگر مبینیاي در بغل میبه دیوار با گربهزدهتکیه را زن ،تابلوي دیگردر . اند»مردانه

-دستها یا شانهرويFrida Kahloفریدا کالوهايسلف پرترهاغلبدر که ستها و جاندارانی میمونیادآور حضوري که براي من 
- نقاشیا امبه نقاش دردها معروف است «قرن بیستم است. زنی که پرتره درسلفترین نقاشان یکی از بزرگکالو. اندهایش نشسته
آ هم مانند فریدا کالو، ردي از زیبایی آمیخته با خشونتهاي پانتهدر سلف پرتره1.»توان نوعی درمان تلقی کردهایش را می

۱۹و۱۸صنرش نظر،نقاشی و زندگی فریدا کالو، کتو فون وابر،-١



است؛تشریح کرده »الگوي زن وحشیکهن«قالب در آن را Clarissa Estesس ه کالریسا استِکو پرشور. خشونتی زاینده پیداست
اما است، طبیعت ذاتی و بدوي زنانناظر بر کل نظام غریزي، و غذيِریشه مُ؛ موجودي که نماد» ماده گرگ«سانبهوحشی، 

که بدون آن زنان ستنیرویی. این طبیعت وحشی واجد استگرفته در معرض تعقیب و مزاحمت قرار و ، شدههمواره سرکوب 
آ از صورت وبر تصاویري که پانتهنیروي این طبیعت احیاکننده و ویرانگر 2دهند.هاي روحی خود از دست میشان را به پایهاطمینان

سلف و یا Jenny Savilleنی َسویلجِتوان در آثار هنرمند معاصر،آمیز این خشونت را میاندام خود کشیده حاکم است. شکل مبالغه
موضوع فقط دردهاي یک زن تنها «نیزفریدا کالو هايخودنگارهنیز مشاهده کرد. در Cindy Shermanهاي سیندي شرمن پرتره

انه، بدن خها نقش درونی و به مردان نقش بیرونی در شکند که به زناي را میبا تصویر کردن زنانگی درونش، تصویر کهنهنیست.او 
آ همیشه خود را درون خانه نشان اما پانته3»برد.دهد و به این ترتیب تصویر سنتی پناهگاه درونی زن را از بین مییا روحشان می

عیت موقهاي او بازتاب را به نمایش بگذارد. از این منظر نقاشیخویشتواند واقعیتمیدر آن نقطهمعتقد است فقطزیرا است. داده
وی خانگی او دارد. چه از حیث پوششبا زندگو متضاد اش هیئتی به کل متفاوت ست که حیات اجتماعیزنیجغرافیایی -تاریخی

و به طور شهر،ست. خانه براي او معادل خویشتن است. از آن طرفآنقاشی پانتهدیگرهاي چه منش. در واقع خانه نیز از دورنمایه
هاي اخیر با آن آ رحمانی را به خصوص در دورههاي پانتهدیگري ست که نقاشیمضمونت، ساوگاه دائمی تهران، که اقامتخاص

. او شهرش را از دورترین رانه هیچ انسان، خیابان، یا گذرگاهینه خوددهد. ولی او هرگز خود را در شهر نشان نمیشناسند. می
ت درشریز و اعضا و جوارحاز که افقی و پهناور. چیزي مانند بدن يشهر همچون پیکرکند. تماشا مینقطه و به صورتی پانارومیک

ي هامختلف کشیده است، شباهت عجیبی به اندامهاي در دورهآ به طور کلی تمام شهرها یا مناظري که پانته. استشدهتشکیل 
یادآور مفهومی ست که گاستون باشالر اودر آثار خانه و شهر ی خود، همذاتآلود دارند. هاي گوشتی و خونبافتو گاه ، درونی بدن

Gaston Bachelardکشد و باور میبر تقابل برون و درون خط بطالن باشالرکند. از آن با عنوان دیالکتیک برون و درون یاد می
باید به آن باز آییم همواره ما که در چنگال وجود اسیریم باید همواره از آن به در آییم و وقتی که به دشواري از آن به در می«دارد:

...اگر در طلب تعیین و تحدید وجود انسان باشیم و براي این کار به درون خود هاستاي از اقامتبه هم پیوستهۀگردیم. وجود، حلق
ر ا بهتایم؛ گاهی وجود با ایستادن در برون از خود، سازگاریش رتر شدهبرویم، هیچگاه مطمئن نخواهیم بود که به خودمان نزدیک

- مینقب که از خالل نقاشی به درون خودستهنرمنديآ شک پانته.بی4»شودیا به عبارتی در برون از خود بسته میکنددرك می
رکیب و از تگزیندبرمینقاشی، پشت بوم را براي انتوان دریافت. او برعکس دیگرنیز میش منحصر به فرداین را از تکنیک. زند

وم بکنند. در واقع او که به وسیله آن بوم را آماده نقاشی میاي. مادهکنداستفاده می» جسو«اي موسوم به جوهر یا اکریلیک با ماده
آ پانتههاينقاشیبه این ترتیب .5»توي کارم حضور دارند،مراحل قبلیاینطوري «گوید . خودش میسازدنقاشی میدر حینرا 

الیه برداري از درون اند و آیا چه نسبتی هست میان تشکیل شدهمختلفیها و سطوح و از الیهد ندار، حافظهزادآدمیهمچون 
بارت عبالکُل توانرا میاست با رنگ و نقش؟ آیا وجود، وم بسرشتننوعیدر پشت بوم که خودکردن الیه الیه نقاشی ، و خویشتن

-یرا نمتنهاییعنصر شاید از این روست که تنهاست و ،خوددرون جستجويدر هاتمام آدممانند نیز آپانته؟ دانستاز یک حافظه 
جزئیات، و غالباً تحت ازصرف نظر، خود را به صورتی شماتیک، ترقدیمیهايمجموعهدر او. کردتفکیکشهاینقاشیازتوان 
در یی هاعروسککننداشاره میمراحلی از کودکی یا نوجوانی نقاشبه که انگار پوشسایهدخترکانِ. استکشیدهاي فراگیر سایه

. سرخوشنوستالژي معصومیتی. همچوناندکه تنها عناصر رنگین و درخشان تابلو دست دارند
- آبسرزمینیا Candy Landاي به ناماز مجموعهي را ، اثرشدبرپا ها در ایران سالپس از گذشتکه ش نمایشگاه اخیردر اواما 

چشم به، اندلوکوموتیو و خانهاز اتوبوس،عبارتکه مجموعهاین آثار در حال حرکت. بودرنگینی عرضه کرد که لوکوموتیوِنباتی

اثر کالریسا پینکوال استس، ترجمه سیمین موحد، نرش پیکان» دوندزنانی که با گرگها می«رجوع کنید به کتاب -٢
۱۹، ص کتو فون وابر-٣
۲۴و ۲۳دیالکتیک برون و درون، گاستون باشالر، ترجمه امیر مازیار، -٤
۱۳۹۳آبان ۲۱گفتگو با پانته-٥



. اما آنچهداشتخودنگارانه کمابیشنوستالژیک و ي کارکردیهاي قبلدر نقاشیکه اند و رنگینهاي تنها عروسکهمان ۀاداممن
ر ددقیق و بازنمایانه ةنقاشی کردن به شیوها سالرسد کهبه نظر می. سبکی استبهسنگینی ازآ پانتهجهشرخ داده این بار 

-همرفتاري و من آن را -داندن میبراي نقاش شدتمرین یا آن را نوعی دانشجویی و ،هنرمندها و پاناروماي تهران، که پرترهسلف
؛ رآوبه فروپاشی متوسل شد. اما نه یک فروپاشی تلخ و مرگباید . استخسته کردهاو را باالخره -»خود«جستجوي درونی عرض

رگی به از تیو گریزد میوزنی آ از وزن به بیبدین ترتیب پانته.ستبازگشت به کودکی اتنها دریچه،.مفرحوسبکايفروپاشی
ته تر یافتر و هنرمندانهکی، ماهیتی پرداختهگذاشته، دیگر سبُسیالجریان نامش را به درستی بعدي که ۀمجموعدر درخشش و

6»به مثال پرنده نه به مثال پر.سبک گوید: پل والري می«که یبه صورتیعنی است؛ 

يرخداداز اما در آنها آشکار است آپانتههاي پیشیننقاشیهرچند مشخصاتی ازاثر است که 4متشکل از جریان سیالمجموعه 
فیگورهاي و سبُک، هاي پاستلیزن و مرد و کودك در محوري افقی، رنگیاوارِؤهمنشینی رد. دهمیخبر اوحیات درونی درتازه

-گردش مشکوك پرندگان البالي آنها، به تدوین یا صورت بندي شاعرانهبا،اندپیدا کردهاًیکدیگر را تصادفکه انگار معلق و بی وزن
کند که گریز از آن. بندها یک یک گسسته نمایی میبه همان اندازه خودمهارت دست نقاش . شبیه استهاي زبانی گزارهاي از
نقاش دیگر خود کنشی منطبق.  بر یا مکانند و نه هیچ زمانی بر اها کاملنه بدناند و هستی وزن خود را از دست داده است. شده

دهد. ثله کردن واقعیت تن میالجرم هنرمند، به مُ. 7»همانا که از پس هر سختی، آسانی ست«بیند. را به هیچ تمامیتی پایبند نمی
از بر دارد؟ که قاعده را اوسزاوارتر از چه کسبازي را بر هم بزند. و وحشی اینک برخاسته است تا قاعدةزنِ

۲۷شش یادداشت برای هزاره بعدی، ایتالو کالوینو، ترجمه لیلی گلستان، نرش کتاب نادر، ص-٦
و انَّ مع الُعِرس یُرسی -٧


