
 

مدن آز خاکستر خویش
 
 برآ

ثار شهال معززی به بهانه نمایشگاه آو در خانه هنرمندآن آیرآن
 
 مروری بر آ

 
 سولماز نرآقی

 
فريد چون زمين ُتهی و تاريک بود و»

 
سمان و زمين رآ آ

 
ب در آبتدآ، خدآوند آ

 
ب سطح خدآ روح بود، پوشانده رآ  هاتاريکی روی آ

 
 خدآ. فرآگرفت رآ  هاآ

 «.شود، روشناي  ی شدگ فت: روشناي  ی ب
ن فرآیند خلقت همچون

 
فرینش آست. روآیتی که در آ

 
شدن یا نمود یافتن آز محاقی بی آنتها تصویر شده آست. « پدیدآر» آین گزآرش عهد عتیق آز آ

غاز تاریکی بود.آما  درست مثل
 
دمی درون زهدآن. در آ

 
جدآ ساخت. و خدآ خدآ روشنای  ی رآ دیدکه نیکوست، روشناي  ی رآ آز تاريکی »نطفه بستن آ

 «.تاريکی رآ شب ناميد روشناي  ی رآ روز و
ثاری پوشیده آز نقوش

 
درخشان و رنگین که نور بر تمامي شان به یکسان تابیده آست.  سرتاسر نگارگری آیرآنی ستایش مظاهر آین روشنی آست. آ

سمان لزوم صورت در و کندفصل پاییز یا منظری آز شب رآ به ندرت ترسیم می نقاش آیرآنی  و ماه نقش با و دهدمی نشان روشن آیرآ با رنگ سرمه آ 
رآیدمی ستاره ثاری برخوردید که با آين نقوش ظريف و رنگين پرشده 1.آ   و پیکرها آند، نگذآشته وقعی وآقعیت دقیق بازنمای  ی به  آند، آگر به آ 
ن جلوه هاصورت  و خیالی بینیجهان یک آز مجموع در و هستند کهن هایآفسانه و هاهقص آشعار، آز برگرفته آغلب دآرند، مثالی و آنتزآعی آیدر آ 

نها پیکرهای  به آگر آما . آید شده روبرو  نگارگری  به موسوم ژآنری  با آحتمالا  کنند،می پیروی رمانتیک ثاری با مشخصات مشابه برخوردید که در آ  آ 
سمان و زمین میان معلق مرتب،نا و رفته درهم هایبدویتی عامدآنه و رنگ مثالی با خامدستی و  با و ترسیم سیاه و تاریک عمدتاا  آیزمینه بر آ 

ثاری باشيد شده نگاری آبتدآی  ی حاشیه دستخطی مده آز سنت نگارگری هستند،آند، شايد در حال تماشای آ  ن زآویه که برآ   گرفته آما نسبت به آ 
ثار شهال معززی سخن .آند سالگی برآی تحصیل در  81آز  ی فرآنسه آقامت دآرد.« پو»در شهر  هاستسال که آیساله 26 معمار و نقاش ،آستآز آ 

 خودش قول به که هاستمعززی سال  .آست برده پایان به  پاريس در رآ  دک ترآيش ورآ در تولوز  ته دوره فوق لیسانسرشته معماری به فرآنسه رف
نچه در معماری آ   هایشنقاشی آما. معمار تا آست نقاش بیشتر  توآنمی رآ  آثرپذیری  بي بهره نيستند؛ برخي آز سررآست ترين نمودهاي آینموخته آز آ 

 هایزمینه بر كه تصاويري  در چه رنگ و نور  با آش موآجهه نوع  همچنين. دید فضا هندسی بندیمفصل و درشت و ریز هایساختمان ترسیم در
نها چه و كرده ترسيم تاریک فريد آي  يآخر  طيف آز هاي  يرنگ با بيشتر كه آ  گاه نسبتي وجود آحتمال  هآ   هاي خانه» آش تخصصي شاخه با رآ  ناخودآ 

نها در كه هاي  ي خانه رساند؛به ذهن می «خورشيدي  قرآر که تابدمی آي تیره دیوآرهای يا سطوح بر و شده وآرد آی شیشه ورودی تعدآدي آز نور، آ 
زآد شب هنگام در و ذخیره جذب، خود درون رآ  خورشيدي آنرژي  آست  در. زنندمی بیرون هابرآی من آز تاریکی آست که آین رنگ» :کنند  آ 

-رفیق ستاره و ماه. گیرندمی شکل شب در آحساساتم آما کنممی کار روزها ،بیشتر من. آست شب در همیشه کنممی فکر پروآز به وقتی خیالتم
ن ضمن آو هاینقاشی آما «...هستند من های ن آز مدآم نشان دآرند معماری  منددهقاع و آیستا ذآت آز که آ  . شور آندمی آش علیه تابند ومی سر آ 
ثار در که سیالیتی و کیسبُ   کار به هایشنقاشی درمعززی  که نیز هست خاصی تکنیک حاصل تصاویر، محتوآی بر عالوه خوردمی چشم به آو آ 
رنگ  آی آست سبک و پودر شوندهمعلق در فضا، با پاستل که خود مادهو جاندآرآن  هاآنسان هم و تابلو دقیق و هندسی جزئیات هم. گیردمی

میزی شده ثار معماری  آز تاثیرپذیری  که نسبت همان به. آندآ  نزدیک کرده، کار برد پاستل آیرآنی برخی قرآردآدهای تصویری در نگارگری  به رآ  آو آ 
نها میختگی،مدآم بین پیرآستگی و هم آو هاینقاشی. کندمی دور  کیتابنا و شفافیت، وضوح، رآ آز قرآردآدهای دیگری همچون  گچی، آ   و آنضباط آ 

مد و رفت در خودآنگیختگی  آین و کنمخشک آستفاده می پاستل من. آست من عالقه آین خب ولی نیست رآحتی کار پاستل با کاری ظریف» .آند آ 
شان تا بتوآنم دوباره روی ید آین ها رآ خالی کنم و فوت کنم و بریزم بیروننمادین دآرد. من مدآم با جنبه یک برآیم  آش شدن پودر و شدن ریزریز

 هم تو بابا گویممی و آفتممی خودم یاد. دآرد خاصی لذت یک برآیم هوآ توی کندو پخش میبال  بردمی رآ  هاکار کنم همین عمل فوت کردن که رنگ
برنگ و رنگ و روغن رآ تعلیم تکنیک هیچوقت من خوشبختانه.  خاک همین شویمی فردآ پس موختم. آ  دیدم  پاستل رآ یاد نگرفتم. یعنی خودم آ 

ن طوری که دلم می حرفم رآ بزنم. آین کارها عشق تنهای  ی و خلوت من هستند.  مادهآین  با خوآهدولی پاستل رآ نه. ندآشتن تکنیک باعث شد آ 
 «ماه طول بکشد... کن آست یک کار ششمثل بافتن و دوختن ...گره به گره دآنه به دآنه گاهی مم درست
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ثار آو رآ 
 
ثارش رآ که ترکیب آستفاده. کرد جستجو نقطه همین در باید نیز زنانگی مندرج در آ

 
 آیساده هندسی بندیآو آز مقوآی بافت دآر، بعضی آز آ

نها بر شمنی و جادوی  ی هایدآرند و موتیف
 
 وقتی ما» .کندمی نزدیک ی  ی یا عشایر کوچ نشین های زنان روستابافتهدست و هاگلیم به بسته نقش آ

نجا زندگی می نه بود مغازه نه ما ییالق توی و ییالق رفتیمه بودیم با آسب میبچ
 
آینها  و مرغ  و گوسفند. کردیمدآروخانه نه طبیب نه برق ...سه ماه آ

یموقتی می هنوز  .هم بودیم و آین آز زیباترین خاطرآت من آست همه دور  ، دآشتیم
 
 جای  ی یک در گرگان توی دآریم ییالق در آیخانه یک ،آیرآن آ

نجا رومبالچیلی که می آسم به
 
ها رآ یاد مهارت خاصی در دوخت و دوز ندآرم گرچه همه آین که بگویم توآنممی ...شوممی دور  شهر غوغای آز و آ

هم خودش آنجام بدهد. لباسش رآ آما کارهایش رآ  تحصیالت عالی بکند باشد بلد چیز همه باید کامل خانوم یک گ فتندهمیشه می گرفتم. مادر من
  «خودش بدوزد!  هم
ثار در
 
 من برآی پرنده». گذآردگرآیش آو به بی وزنی و سبکی صحه می بر خود خودی به که آسته شوند تکرآر هاییکی آز موتیف «پرنده» ،معززی  آ
زآدی نماد
 
گانی آساطیری آو آغلب پرند  «آند خودم کنمفکر می کشممی که رآ  هاآستقالل آست. من پرندهرهای  ی آست. سمبل روح و پروآز آست.  و آ

ثارش مصورسازي منظومه و کند،و ققنوس رآ ترسیم می همچون هدهد، سیمرغ،
 
سمبلیک دآرند. به  و عرفانی درونمایه که ست روآی  ی های  یعمدة آ

نها نمادین هایهمین دلیل خط و ربط
 
-خبر نمی جدیدی شناسانهتفسیر آست؛ گره یا پیچیدگی خاصی ندآرند و آز رویکرد معرفت لقاب رآحتی به آ

دمی عرضه می
 
ثار آو آز جهان و جایگاه آ

 
یند همان متافیزیک سایه گستر بر هنرهای کهن آیرآنی آست. کننددهند.تصویری که آ

 
  برآ

 بنیاد رفتممی ظهر آز بعد هاچهارشنبه کردمآنرژی آتمی کار می در که آیدوره یک من. کرد زنده من در جنیدی فریدون رآ  آسطوره به گرآیش»
قای رآیگان هایدر کالس و نیشابور 

 
ن آز قبل. کردممی شرکت جنیدی دک تر آ

 
 دوست رآ هم همیشه شعر چیست؟ آسطوره دآنستمنمی آصال من آ

: عالقه که بار آولین آما دآشتم حاجی به ره کعبه و من طالب » به شعر به آین شدت در من پدیدآر شد یک شبی بود که خوآب دیدم آین شعر 
 شود؟می مگر م؟آهشنید کجا آم؟ حفظ جوری  چه رآ  شعر آین من که کردم تعجب. آم آز حفظ رآ « دیدآر/آو خانه همی جوید و من صاحب خانه

ن موزیکی یک توی حتما که گ فتم خودم با بعد ن تاریخ من کم کم متوجه رآبطه خاصی شدمآز . آم شنیده رآ  آ   که با شعر دآرم. یعنی فهمیدم که آ 
ن شودحتا یک بار شنیدنش هم باعث می خر من  آز تا سه آلن. بسپارم خاطر به رآ  آ  هر « ریسمان گسسته»و « خرقه رقصان»، «ملکوت»کارهای آ 

مد سه آز خوآندن ن شعر  ند. مثآهیک شعر به وجود آ 
من با خوآندن .  «بی چون شوی د محرم  نمان   چون ز ساعت ساعتی بیرون شوی/ چون» ال آ 

 صبح  بنددها نقش میبودن و آین کاه مثل و سبکبالی آز تصاویری   ذهنم در و شومآین ساعت و زمان گسسته می آین شعر بالفاصله آز دنیا و آز
تلیه به روممی که ن بالفاصله آمآ    .«مکشمی رآ  آ 

ن نچه به تصویر می نگارگری  در ورزی تجربه به گرآیشی هرگز گویدگونه که خود میمعززی آ  مده آز سلوک -ندآشته و آنگارآ  کشد بیش آز هرچیز برآ 
ن به وآبسته بصری  هایآو با شعر فارسی و سنت درونی نچه آتکای به آما. آست آ  -آر میجرياني قر  آمتدآد خلق کرده، خوآسته یا ناخوآسته، در آ 
هانیبال آلخاص نقاش  . کندمی تعريفخود  هنري  خالقيت آصلي چالشرآ مسئولیت یا   نو هایبردآشت و نگاه کردن به سنت با آبزآرها که گیرد

اشيه ح «تذهيب» در مثالا . آم ديده رآ  دنيا هنرى  مكاتب همه مينياتور  در من» بود:  بزرگ معاصر، زمانی در مصاحبه با آحمدرضا دآلوند گ فته
رت»مينياتورها  پ آ  به سهولت مى توآن سوررائليسم و سالوآدردآلى ها رآ ديد. در « تشعير»در  و ويك تور وآزآرلى رآ مى توآن به وضوح پيدآكرد.« آ 

ن رآ آكسپرسيونيسم نابى رآ يافت كه آگر در آبعاد بز  و در بعضى تك چهره هاى فرآوآنى كه در مينياتور ما هست، مى توآن« نگارگرى » خود رگ آ 
لمان قابل آرآئه آست. نمونه آى قديمى و ببينيم به عنوآن در پردآخت ظريف و دقيق نگارگرى آيرآنى  بسيارقديمى تر آز آكسپرسيونيسم آ 

نوعى آز مينياتورهاى آيرآنى  هاى بسيار پرحوصله آى ديده آم. در منظره سازى هاى رؤياي  ى و شاعرآنه برخى رآ با نقطه نقطه كردن« پوآنتليسم»
دآب چگونگى جادآدن عناصر در صفحه و در ساختارهندسى هر مينياتور  باشكوه و بى بديل ديده مى« رومانتى سيسم»  رآ  « كالسيسم» شود. در آ 

ثار ترینآلخاص خود، خالق شماری آز موفق .«ديد عيان به توآن مى فریده نگارگری   پویا و خالق با سنت آیمکالمه در که آست معاصر هنری  آ   آ 
غدآشلو و فرح آصولی هنرمندآن میان آین در. آند شده

یدین آ  و گیزل سینای  ی و رضا درخشانی و  بسیاری آز ناصر آویسی و صادق تبریزی گرفته تا آ 
یفزآیند و میرآث باآرزش ب آین به چیزی  آند توآنسته برخی.  آند رآ با رویکردی معاصر به چالش کشیده آیرآنی نگارگری  هریک به شیوه خود  ،دیگرآن

ن بسنده کرده  ثاری صرفاا دکورآتیو خلق کرده وبعضی دیگر به مصرف عناصری آز آ  ثار بررسی. آند آ  معززی بدون مالحظه آین  نظیر هنرمندآنی آ 
 هام گرفتن یاآل درگیر چندآن خود، زآدبوم آز آش فاصله دلیل به و شناسدآز آین نسل رآ می معدودی نقاشان آو آلبته پیشینه ناقص خوآهد بود. 

 تا 26 سالهای بین آم بوده آیرآن سال شش فقط آلن تا سالگی 81 آز» آیرآن نبوده آست.  هنر روز هایغیرمستقیم آز جریان ومستقیم  آثرپذیری  
رشیتک تم دوستان آز یکی نبود تحمل قابل دیگر چون دآد فرآری  رآ  ما جنگ وآقع در. جنگ هایسال بیشتر یعنی آین. 22  کار به دعوت من آز آ 
 شدجنگ تمام شد ولی آگر یک کمی زودتر تمام می یم فرآنسه. چند ماه بعدش خوشبختانهرفت آست معمار هم آو که پسر و همسرم  با و من و کرد
یدمی نظرم به بینمآلن که سبک کارهای هنرمندآن جوآن آیرآنی رآ می . رفتيمنمی  یا باشند آیرآنی که کندبیشتر فرنگی آست. یعنی زیاد فرق نمی که آ 
 کنمباشد. ربطی به فرهنگ آیرآنی ندآرد. من فکر می هنرمندی هر مال و دنیا جای هر توآنستآین آست که مثال نمایشگاه شان می منظورم....نه

نجا ریشه دکارتی ولی من  کنند به آروپا و به غرب به تفکرهستند یک جوری خودشان رآ بیشتر نزدیک می آیرآن در که آینهای  ی هر چه بیشتر در آ 



 کی آینها :که پرسیدندمردم می بیشتر نوشتمهر چه که من آین شعرهای عطار و مولنا و نظامی رآ می شدم.  گرفتم به فرهنگ خودمان نزدیک تر
نها معرفی کنم رآ  آشخاص آین که بود جالب برآیم من و هستند؟

 
  .«به آ

زمون
 
رآی  ی آي قلمدآد کرد كه بيش آز گ-بومیت يا خوآهینتیجه گ فتمان هویت بتوآن رآ  نگارگری  چون های  یتسن با معاصر نقاشان هایآگر آنوآع آ

ثار شهال معززی، رآ باید ذیل نوع خاصی آز بومیت نیم قرن بر هنر آیرآنی
 
کرد که برخاسته آز تجربه مهاجرت آست. تفسیر  گرآی  یحاكميت دآشته، آ
میخته با نوستالژی، که آز یک ط

 
-رآ منعکس می به بازگشت و آز طرف دیگرشوق ماندن و برکشیدن خود چونان گیاهی تک آفتاده رف میلهنری آ

 ک تاب گزیند،میزبان دآرد. آسطوره و عرفان رآ که زبانی جهانشمول دآرد برمی خاک در شدن پذیرفته و شدن معرفی شدن، درک به نیاز که کند
ور  هم آش، معلق و آنتزآعی پیکرهای ست، تبریزی  شمس آشبالینی

 
هم برخی مشخصات سبکی  و آندآیرآنی مینیاتورهای آنگیزخیال جهان یادآ

ورند. آو هستي مركب خود رآ همان هنرمندآنی چون
 
نكه بخوآهد كاليش گونه كه هست به تصوير ميشاگال و ماتیس رآ به ياد مي آ

 
كشد. بيش آز آ

فرين آش نشاندآر كند. فروختني شود دنبال چيزي نيم زنده در تاريخ خويش آ
 
     ست تا هويت خود همچون هنرمند رآ در سايه ميرآث غرورآ

 موآجهه هرآست.  كرده برگزآر آيرآن هنرمندآن خانه در رآ  آشآنفرآدي نمايشگاه آولين ها كار مستمر بيرون آز مرزهاي كشورش،پس آز سال آوآينك 
وردآو رآ به شوق می آي

 
توی لندن هم  .ندآرند رآ  آیرآن جوش و جنب و شوق آین آصال هاجوآن آروپا توی»: آست مقايسه و مشاهده كار در يكسر و آ

نهاچیز  روی همه که در فرآنسه هستآین آنرژی، جوآنی و حرکت هست ولی بحرآن آقتصادی 
 
 و .نداتاثیر گذآشته. مردم حالت آفسردگی پیدآ کرده آ

ن طورها هم آفسرده نیستند. روحيه آیرآني  همه بحرآن و سختی باز همآین خیلی عجیب آست که توی آیرآن با وجود آین 
 
ورهای  ی مثل ج یک مردم آ

ن ققنوس آست
 
وردمی بیرون سر خودش خاکستر درون آز هم باز و شودمی خاکستر و سوزدکه می آ

 
 «.آ

ن که بر باشد ترین شرحیدرخور شاید همین تعبیر سمبلیک،  باری،  :توآن نوشتمیرآ شکل دآده كنندگاني چون آو هنر معززي و هجرت چه تمام آ 
مدن آز خاكستر خويش!   برآ 

 


