
 

 برآمدن از خاکستر خویش
مروری بر آثار شهال معززی به بهانه نمایشگاه او در خانه 

 هنرمندان ایران

 

 سولماز نراقی

 

در ابتدا، خداوند آسمان و زمين را آفرید چون زمين ُتهی و »

 سطح خدا روح بود، پوشانده را هاتاریکی روی آب تاریک بود و

 «.شود، روشنایی شدگفت: روشنایی ب خدا. فراگرفت را هاآب

این گزارش عهد عتيق از آفرینش است. روایتی که در آن 

شدن یا نمود یافتن از محاقی « پدیدار» فرایند خلقت همچون

نطفه بستن آدمی درون  بی انتها تصویر شده است. درست مثل

خدا روشنایی را دیدکه »زهدان. در آغاز تاریکی بود.اما 

جدا ساخت. و خدا روشنایی را نيکوست، روشنایی را از تاریکی 

 «.تاریکی را شب ناميد روز و

سرتاسر نگارگری ایرانی ستایش مظاهر این روشنی است. آثاری 

درخشان و رنگين که نور بر تمامي شان به  پوشيده از نقوش

فصل پایيز یا منظری از شب  یکسان تابيده است. نقاش ایرانی

را با رنگ  آسمان لزوم صورت در و کندرا به ندرت ترسيم می

.آرایدمی ستاره و ماه نقش با و دهدمی نشان روشن ایسرمه
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 اگر به آثاری برخوردید که با این نقوش ظریف و رنگين پرشده
 و پيکرها اند، نگذاشته وقعی واقعيت دقيق بازنمایی به  اند،

 برگرفته اغلب دارند، مثالی و انتزاعی ایدر آن جلوه هاصورت

 یک از مجموع در و هستند کهن هایافسانه و هاهقص اشعار، از

 ژانری با احتمالا  کنند،می پيروی رمانتيک و خيالی بينیجهان

آثاری با  به اگر اما . اید شده روبرو نگارگری به موسوم

مشخصات مشابه برخوردید که در آنها پيکرهای مثالی با 

 مرتب،نا و رفته درهم هایبدویتی عامدانه و رنگ خامدستی و

 سياه و تاریک عمدتاا  ایزمينه بر آسمان و زمين ميان معلق

اند، شاید در شده نگاریابتدایی حاشيه دستخطی با و ترسيم

 که برآمده از سنت نگارگری هستند،حال تماشای آثاری باشيد 

از آثار شهال معززی سخن .اند گرفته اما نسبت به آن زاویه

ی « پو»در شهر  هاستسال که ایساله 26 معمار و نقاش ،است

سالگی برای تحصيل در رشته  81از  فرانسه اقامت دارد.

 ورا در تولوز  ته دوره فوق ليسانسمعماری به فرانسه رف
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 هاستمعززی سال  .است برده پایان به  پاریس در را دکترایش

 هایشنقاشی اما. معمار تا است نقاش بيشتر خودش قول به که

بي بهره نيستند؛ برخي از سرراست موخته از آنچه در معماری آ

 هایساختمان ترسيم در توانمی را اثرپذیری ترین نمودهاي این

 مواجهه نوع  همچنين. دید فضا هندسی بندیمفصل و درشت و ریز

 ترسيم تاریک هایزمينه بر كه تصاویري در چه رنگ و نور با اش

 ایياخر طيف از هایيرنگ با بيشتر كه آنها چه و كرده

 اش تخصصي شاخه با را ناخودآگاه نسبتي وجود احتمال  هآفرید

 آنها در كه هایي خانه رساند؛به ذهن می «خورشيدي هاي خانه»

 یا سطوح بر و شده وارد ای شيشه ورودی تعدادي از نور،

 را خورشيدي انرژي است قرار که تابدمی اي تيره دیوارهای

برای من » :کنند  آزاد شب هنگام در و ذخيره جذب، خود درون

 وقتی خيالتم در. زنندمی بيرون هااز تاریکی است که این رنگ

 کار روزها ،بيشتر من. است شب در هميشه کنممی فکر پرواز به

-رفيق ستاره و ماه. گيرندمی شکل شب در احساساتم اما کنممی

 ایستا ذات از که آن ضمن او هاینقاشی اما «...هستند من های

 تابند ومی سر آن از مدام نشان دارند معماری منددهقاع و

 چشم به او آثار در که سياليتی و کیسبُ . شور اندمی اش عليه

 نيز هست خاصی تکنيک حاصل تصاویر، محتوای بر عالوه خوردمی

 و هندسی جزئيات هم. گيردمی کار به هایشنقاشی درمعززی  که

معلق در فضا، با و جانداران  هاانسان هم و تابلو دقيق

-رنگ آميزی شده ای است سبک و پودر شوندهپاستل که خود ماده

 به را او آثار معماری از تاثيرپذیری که نسبت همان به. اند

نزدیک کرده، ایرانی برخی قراردادهای تصویری در نگارگری 

را از قراردادهای دیگری همچون  کار برد پاستل گچی، آنها

مدام بين  او هاینقاشی. کندمی دور کیتابنا و شفافيت، وضوح، 

 آمد و رفت در خودانگيختگی و انضباط آميختگی،پيراستگی و هم

 عالقه این خب ولی نيست راحتی کار پاستل با کاریظریف» .اند

 و شدن ریزریز این و کنمخشک استفاده می پاستل من. است من

ید این نمادین دارد. من مدام با جنبه یک برایم  اش شدن پودر

تا بتوانم دوباره  ها را خالی کنم و فوت کنم و بریزم بيرون

بال  بردمی را هاشان کار کنم همين عمل فوت کردن که رنگروی

-می خودم یاد. دارد خاصی لذت یک برایم هوا توی کندو پخش می

.  خاک همين شویمی فردا پس هم تو بابا گویممی و افتم

پاستل را یاد نگرفتم. یعنی  تکنيک هيچوقت من خوشبختانه

دیدم ولی پاستل  خودم آموختم. آبرنگ و رنگ و روغن را تعليم

 با خواهدرا نه. نداشتن تکنيک باعث شد آن طوری که دلم می

حرفم را بزنم. این کارها عشق تنهایی و خلوت من  مادهاین 



مثل بافتن و دوختن ...گره به گره دانه به  هستند. درست

 «ماه طول بکشد... کن است یک کار ششدانه گاهی مم

 جستجو نقطه همين در باید نيز زنانگی مندرج در آثار او را 

او از مقوای بافت دار، بعضی از آثارش را که  استفاده. کرد

 شمنی و جادویی هایدارند و موتيف ایساده هندسی بندیترکيب

یی های زنان روستابافتهدست و هاگليم به بسته نقش آنها بر

ه بودیم با بچ وقتی ما» .کندمی نزدیک یا عشایر کوچ نشين 

داروخانه  نه بود مغازه نه ما یيالق توی و یيالق رفتيماسب می

 و گوسفند. کردیمنه طبيب نه برق ...سه ماه آنجا زندگی می

هم بودیم و این از زیباترین  همه دور  ، اینها داشتيم و مرغ

 یيالق در ایخانه یک ،ایران آیموقتی می هنوز .خاطرات من است

 آنجا رومبالچيلی که می اسم به جایی یک در گرگان توی داریم

مهارت خاصی  که بگویم توانممی ...شوممی دور شهر غوغای از و

ها را یاد گرفتم. مادر در دوخت و دوز ندارم گرچه همه این

 باشد بلد چيز همه باید کامل خانوم یک گفتندهميشه می من

هم خودش انجام بدهد. اما کارهایش را  تحصيالت عالی بکند

  «خودش بدوزد!  لباسش را هم

یکی از )جابجایی کلمه پرنده(  «پرنده» ،معززی آثار در

گرایش او به  بر خود خودی به که استه شوند تکرار هایموتيف

 و آزادی نماد من برای پرنده». گذاردبی وزنی و سبکی صحه می

 هامبل روح و پرواز است. استقالل است. من پرندهرهایی است. س

گانی او اغلب پرند «اند خودم کنمفکر می کشممی که را

 و کند،و ققنوس را ترسيم می اساطيری همچون هدهد، سيمرغ،

 درونمایه که ست روایی هاییعمدة آثارش مصورسازي منظومه

 دیننما هایسمبليک دارند. به همين دليل خط و ربط و عرفانی

تفسير است؛ گره یا پيچيدگی خاصی  لقاب راحتی به آنها

-خبر نمی جدیدی شناسانهندارند و از رویکرد معرفت

-دهند.تصویری که آثار او از جهان و جایگاه آدمی عرضه می

برآیند همان متافيزیک سایه گستر بر هنرهای کهن  کنند

  ایرانی است.

 یک من. کرد زنده من در جنيدی فریدون را اسطوره به گرایش»

 از بعد هاچهارشنبه کردمانرژی اتمی کار می در که ایدوره

 دکتر آقای رایگان هایدر کالس و نيشابور بنياد رفتممی ظهر

 اسطوره دانستمنمی اصال من آن از قبل. کردممی شرکت جنيدی

 عالقه که بار اولين اما داشتم دوست را هم هميشه شعر چيست؟

به شعر به این شدت در من پدیدار شد یک شبی بود که خواب 

حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار/او خانه » دیدم این شعر :

 من که کردم تعجب. ام از حفظ را« همی جوید و من صاحب خانه

 بعد شود؟می مگر م؟اهشنيد کجا ام؟ حفظ جوری چه را شعر این

آن از . ام شنيده را آن موزیکی یک توی حتما که گفتم خودم با



که با شعر دارم.  تاریخ من کم کم متوجه رابطه خاصی شدم

 به را آن شودحتا یک بار شنيدنش هم باعث می یعنی فهميدم که

خرقه »، «ملکوت»کارهای آخر من  از تا سه الن. بسپارم خاطر

یک شعر به وجود  هر سه از خواندن« ریسمان گسسته»و « رقصان

 چون ز ساعت ساعتی بيرون شوی/ چون» ال آن شعر  ند. مثاهآمد

من با خواندن این شعر بالفاصله .  «بی چون شوی د محرم  نمان  

 ذهنم در و شوماین ساعت و زمان گسسته می از دنيا و از

 بنددها نقش میبودن و این کاه مثل و سبکبالی از تصاویری 

  .«مکشمی را آن بالفاصله امآتليه به روممی که صبح 

 در ورزیتجربه به گرایشی هرگز گویدگونه که خود میمعززی آن

کشد بيش از هرچيز -نداشته و انگارآنچه به تصویر می نگارگری

 بصری هایاو با شعر فارسی و سنت برآمده از سلوک درونی

خلق کرده، خواسته یا  آنچه اتکای به اما. است آن به وابسته

نگاه کردن به  که گيردار میجریاني قر امتداد ناخواسته، در

 اصلي چالشرا مسئوليت یا   نو هایبرداشت و سنت با ابزارها

هانيبال الخاص نقاش بزرگ  . کندمی تعریفخود  هنري خالقيت

 من» بود:  معاصر، زمانی در مصاحبه با احمدرضا دالوند گفته

 در مثالا . ام دیده را دنيا هنرى مكاتب همه مينياتور در

و ویكتور وازارلى را « آپ آرت»اشيه مينياتورها ح «تذهيب»

به سهولت مى توان « تشعير»در  مى توان به وضوح پيداكرد.

و « نگارگرى» سوررئاليسم و سالوادردالى ها را دید. در خود

در بعضى تك چهره هاى فراوانى كه در مينياتور ما هست، مى 

رگ آن اكسپرسيونيسم نابى را یافت كه اگر در ابعاد بز توان

بسيارقدیمى تر از  نمونه اى قدیمى و را ببينيم به عنوان

در پرداخت ظریف و  اكسپرسيونيسم آلمان قابل ارائه است.

 را با نقطه نقطه كردن« پوانتليسم»دقيق نگارگرى ایرانى 

هاى بسيار پرحوصله اى دیده ام. در منظره سازى هاى رؤیایى 

رومانتى »نوعى از مينياتورهاى ایرانى  و شاعرانه برخى

شود. در آداب چگونگى  باشكوه و بى بدیل دیده مى« سيسم

 جادادن عناصر در صفحه و در ساختارهندسى هر مينياتور

الخاص خود، خالق شماری  .«دید عيان به توان مى را « كالسيسم»

پویا و  ایمکالمه در که است معاصر هنری آثار تریناز موفق

 هنرمندان ميان این در. اند شده آفریده نگارگری  خالق با سنت

بسياری از ناصر اویسی و صادق تبریزی گرفته تا آیدین 

و گيزل سينایی و رضا درخشانی و  آغداشلو و فرح اصولی

را با رویکردی  ایرانی نگارگری هریک به شيوه خود  ،دیگران

 این به چيزی اند توانسته برخی.  اند معاصر به چالش کشيده

يفزایند و بعضی دیگر به مصرف عناصری از آن ميراث باارزش ب

 بررسی. اند آثاری صرفاا دکوراتيو خلق کرده وبسنده کرده 

معززی بدون مالحظه این پيشينه ناقص  نظير هنرمندانی آثار



 شناسداز این نسل را می معدودی نقاشان او البته خواهد بود. 

هام ال درگير چندان خود، زادبوم از اش فاصله دليل به و

 روز هایغيرمستقيم از جریان ومستقيم  اثرپذیری   گرفتن یا

 سال شش فقط الن تا سالگی 81 از» ایران نبوده است.  هنر

 هایسال بيشتر یعنی این. 22 تا 26 سالهای بين ام بوده ایران

 نبود تحمل قابل دیگر چون داد فراری را ما جنگ واقع در. جنگ

 با و من و کرد کار به دعوت من از آرشيتکتم دوستان از یکی

يم فرانسه. چند ماه رفت است معمار هم او که پسر و همسرم 

-جنگ تمام شد ولی اگر یک کمی زودتر تمام می بعدش خوشبختانه

الن که سبک کارهای هنرمندان جوان ایرانی را  . رفتيمنمی شد

بيشتر فرنگی است. یعنی زیاد فرق  که آیدمی نظرم به بينممی

این است که مثال  منظورم....نه یا باشند ایرانی که کندنمی

 هنرمندی هر مال و دنيا جای هر توانستنمایشگاه شان می

 اینهایی کنمباشد. ربطی به فرهنگ ایرانی ندارد. من فکر می

کنند هستند یک جوری خودشان را بيشتر نزدیک می ایران در که

هر چه بيشتر در دکارتی ولی من  به اروپا و به غرب به تفکر

هر چه که  شدم.  آنجا ریشه گرفتم به فرهنگ خودمان نزدیک تر

 بيشتر نوشتممن این شعرهای عطار و مولنا و نظامی را می

 بود جالب برایم من و هستند؟ کی اینها :که پرسيدندمردم می

  .«به آنها معرفی کنم را اشخاص این که

 نگارگری چون هاییتسن با معاصر نقاشان هایاگر انواع آزمون

رایی اي گ-بوميت یا خواهینتيجه گفتمان هویت بتوان را

حاكميت  قلمداد کرد كه بيش از نيم قرن بر هنر ایرانی

-داشته، آثار شهال معززی، را باید ذیل نوع خاصی از بوميت

کرد که برخاسته از تجربه مهاجرت است. هنری تفسير گرایی

به بازگشت و از طرف  رف ميلآميخته با نوستالژی، که از یک ط

را  دیگرشوق ماندن و برکشيدن خود چونان گياهی تک افتاده

 شدن پذیرفته و شدن معرفی شدن، درک به نياز که کندمنعکس می

ميزبان دارد. اسطوره و عرفان را که زبانی جهانشمول  خاک در

 پيکرهای ست، تبریزی شمس اشبالينی کتاب گزیند،دارد برمی

 مينياتورهای انگيزخيال جهان یادآور هم اش، معلق و انتزاعی

شاگال و  هم برخی مشخصات سبکی هنرمندانی چون و اندایرانی

گونه ماتيس را به یاد مي آورند. او هستي مركب خود را همان

كشد. بيش از آنكه بخواهد كالیش فروختني كه هست به تصویر مي

ست تا هویت خود شود دنبال چيزي نيم زنده در تاریخ خویش ا

همچون هنرمند را در سایه ميراث غرورآفرین اش نشاندار كند. 

     

ها كار مستمر بيرون از مرزهاي پس از سال اواینك 

 هنرمندان خانه در را اشانفرادي نمایشگاه اولين كشورش،

 آورداو را به شوق می اي مواجهه هراست.  كرده برگزار ایران



 هاجوان اروپا توی»: است مقایسه و مشاهده كار در یكسر و

توی لندن هم  .ندارند را ایران جوش و جنب و شوق این اصال

که در این انرژی، جوانی و حرکت هست ولی بحران اقتصادی 

تاثير گذاشته. مردم حالت  آنهاچيز  روی همه فرانسه هست

این خيلی عجيب است که توی ایران  و .نداافسردگی پيدا کرده

مردم آن طورها هم  همه بحران و سختی باز همبا وجود این 

 ورهایی مثل آن ققنوس استج یک افسرده نيستند. روحيه ایراني 

 خودش خاکستر درون از هم باز و شودمی خاکستر و سوزدکه می

 «.آوردمی بيرون سر

 که بر باشد ترین شرحیدرخورشاید همين تعبير سمبليک،  باری،

را شکل داده كنندگاني چون او هنر معززي و هجرت چه تمام آن

  برآمدن از خاكستر خویش! :توان نوشتمی
 


