
علیزاده  سینا 

عبور از بن بست:
نگارگری و ذوق عمومی در گفتگو با فرح اصولی

فــرح اصولــی )زاده  ی 1332( نقاش برجسته  ایســت 
ــرز  ــه ط ــدرن ب ــی م ــا نقاش ــری را ب ــه نگارگ ک
ــون  ــیر و مضم ــت. مس ــد زده اس ــژه  ای پیون وی
ــی:  ــوع »ذوق عموم ــد در موض ــار او از دو بٌع آث
داشــته  زیــادی  اهمیــت  تأثیــر«  و  مواجهــه 
اســت. اولیــن بٌعــد مربــوط بــه نگارگــری معاصــر 
ــوم  ــود مفه ــه می  ش ــه چگون ــت. اینک ــران اس ای
احیــا را واکاوی کــرد و چگونــه می  شــود بــه 
ــه در  ــید ک ــته رس ــردن گذش ــده   ک ــی از زن نوع
ــن  ــد و همچنی ــا باش ــق پوی ــر و خل ــوزه  ی فک ح
در حــوزه  ی ارتباطــش بــا مــردِم جامعــه، درونــی 
و خودجــوش و نــه دولتــی و متکــی بــه حمایــت 
باشــد. از ایــن منظــر، آثــار ایــن هنرمنــد تمایــز 
ــری  ــه نگارگ ــوط ب ــار مرب ــی آث ــا باق ــده  ای ب عم
ــه از  ــی ک ــا طرح ــده   ی ــر ای ــت ه دارد و در پش
گذشــته رسیده اســت فکــر و تمهیــدی بدیــع 
ــرار دور  ــار را از تک ــای آث ــه فض ــود دارد، ک وج
کــرده و بــه ســمت روایتــی عمیــق هدایــت 

. می  کنــد

ــه ذوق  ــتقیم  تری ب ــرز مس ــه ط ــد دوم، ب ــا بٌع ام
ــردم  ــه عمــوم م ــوط می  شــود. اینک ــی مرب عموم
ــد و  ــان می  دهن ــه نش ــی توج ــه حوزه  های ــه چ ب
ــرون  ــی بی ــلیقه  ی عموم ــی از س ــه حوزه  های چ
ــدی  ــا ج ــود ی ــرد می  ش ــی ط ــه نوع ــد )ب می  مان
ــگاه و  ــه، جای ــر اینک ــود(. دقیق  ت ــه نمی  ش گرفت
ــن  ــی چیســت. ای ــد در ذوق عموم ــِر هنرمن منظ
ــای  ــت در فض ــخ 27 اردیبهش ــه در تاری مصاحب
میــان ایــن دو بٌعــد شــکل گرفــت. از خانــم فــرح 
اصولــی بــرای همدلــی فروتنانــه و مهربانــی 

سپاســگزارم. بی  نهایــت  بی  همتایشــان 
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 ســوال اول مــن در مــورد بٌعــد مخصــوص 
ــاْل  ــما قب ــت. ش ــار شماس ــری آث ــه نگارگ ب
ــه  ــه چ ــد ک ــه بودی ــان گفت در مصاحبه  هایت
اســاتیدی داشــتید و چــه مســیری را در 
ــز  ــا تمرک ــد. ام ــی کردی ــال  های اول ط س
ــد  ــن رون ــای ای ــر نقطه  عطف  ه ــوال ب ــن س ای
اســت. اینکــه در مــورد بٌعــد نگارگــرِی آثــار 
شــما، اولیــن جرقه  هــا توســط چــه کســانی 

ــد؟ ــی زده ش ــه جریان  های و چ
ــدم و  ــور خوان ــال مینیات ــه س ــتان س ــن در هنرس - م

ــد. در  ــده بودن ــاتید بن ــی از اس ــچیان یک ــتاد فرش اس

دوران مــا اساســاْ نــگاه بــه هنــر یــک زاویــه  ی مخصوص 

داشــت کــه شــاید االن هــم تــا حــدود زیــادی همینطور 

اســت. در آن زمــان، هنــر مــدرن و هنــر غــرب بســیار 

ــان اســاتید،  ــب می ــوه می  کــرد. جــو غال پراهمیــت جل

هنرمنــدان و دانشــجویان ایــن بــود کــه، نقاشــی یعنــی 

ــی،  ــش عموم ــن گرای ــر ای ــت تاثی ــرب. تح ــی غ نقاش

ــوط  ــای مرب ــه در فض ــتیم ک ــت نداش ــا دوس ــر م اکث

ــری  ــت هن ــه فعالی ــور ب ــا مینیات ــی ی ــر ایران ــه هن ب

ــی  ــه دوره  ی تحصیل ــاْ اینک ــویم. مخصوص ــغول ش مش

ــه  ــغول ب ــالگی مش ــا 18 س ــه از 15 ت ــتان، ک هنرس

ــه  ــوط ب ــادی مرب ــا حــدود زی ــودم، ت ــل در آن ب تحصی

مینیاتــور عامه  پســند بــود و مــا می  دانســتیم کــه ایــن 

ــی،  ــوع نقاش ــن ن ــه ای ــر اینک ــم. دقیق  ت را نمی  خواهی

ــد.  ــا باش ــا مســیر و روش م ــا ی نمی  توانســت حــرف م

ــن  ــه در ای ــی ک ــید موضوعات ــر می  رس ــه نظ ــون ب چ

ــتند  ــراری هس ــوند تک ــرح می  ش ــی    ها مط ــوع نقاش ن

و تکنیکشــان هــم کامــاْل عامه  پســند اســت. فکــر 

می  کردیــم کــه اصــال ْهیــچ تحــول یــا اتفــاق جدیــدی 

ــم  ــه می  گرفتی ــس نتیج ــد. پ ــد در آن رخ ده نمی  توان

ــم. ــر نروی ــوع از هن ــن ن ــر اســت ســراغ ای بهت

 در ســال  های هنرســتان تکنیــک خوبــی از آقــای 

ــا  ــکده ت ــم دانش ــد رفت ــم و بع ــاد گرفت ــچیان ی فرش

گرافیــک بخوانــم. دلیــل نقاشــی نخواندنــم در دانشــگاه 

ایــن بــود کــه دوســت نداشــتم دروس تکــراری بگذرانم 

و کاْل از تکــرار فــراری بــودم. رشــته  های دیگــری 

هــم بــود مثــل مجسمه  ســازی کــه در هنرســتان 

درس  هایــی در بــاب آن گذرانــده بــودم. امــا عمده  تریــن 

دلیــل مــن بــرای انتخــاب گرافیــک ایــن بــود کــه ایــن 

ــن  ــت و همچنی ــی داش ــی مفصل ــد عکاس ــته ، واح رش

ــن دو  ــاپ. ای ــای چ ــه تکنیک  ه ــوط ب ــی مرب درس  های

موضــوع از ابتــدا بــرای مــن جذابیــت خاصــی داشــتند. 

خــودم قبــل از ایــن عکاســی می  کــردم. البتــه دوربیــن 

ــد  ــر بحــث درآم ــا موضــوع دیگ ــتم. ام ــه  ای نداش حرف

ــد  ــی درآم ــد از نقاش ــان نمی  ش ــون در آن زم ــود چ ب

داشــت و اکثــراْ در کنــار نقاشــی یــا تدریــس می  کردنــد 

ــک رشــته  ای  ــد. گرافی ــک انجــام می  دادن ــا کار گرافی ی

ــه  ی  ــت. مجموع ــد داش ــا آن درآم ــد ب ــه می  ش ــود ک ب

ایــن دالیــل باعــث شــد کــه مــن بــه ســمت گرافیــک 

بــروم. یکــی از چیزهایــی کــه گرافیــک بــه شــما 

آمــوزش می  دهــد، ایــن اســت کــه بــرای بیــان چیــزی 

کــه در ذهــن اســت یــا سفارشــی کــه شــده می  تــوان 

ــت.  ــار گرف ــی را در اختی ــبک  های متنوع س

ــازه  ی  ــه از مغ ــن در خاطــرم هســت ک ــان م در آن زم

بتهــوون، ســفارِش یــک جلد صفحــه در مورد موســیقی 

ــع  ــه  ی مرب ــک صفح ــم. ی ــا کار کن ــم ت ــی گرفت ایران

بــزرگ. خانومــی را در وســط کار کــردم کــه در حــال 

ــزرگ  ــک کادر ب ــه همــراه ی نواختــن چنــگ اســت ب
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ســفید. در حیــن کار کــردن روی ایــن پــروژه، گیــزال 

وارگا ســینایی، نقــاش معاصــر، ایــن کار را روی میــز 

دیــد و از آن تعریــف کــرد و چنــد و چونــش را 

پرســید، ســؤال کــرد کــه اگــر مینیاتــور بلــد هســتی 

چــرا هیچوقــت کار نمی  کنــی؟ جــواب دادم کــه 

ــفارش آن  ــک س ــرای ی ــم ب ــد و االن ه ــدم می  آی ب

را انجــام می  دهــم. گیــزال دلیلــش را پرســید و مــن 

پاســخ دادم چــون بــه درد نمی  خــورد، بن  بســت 

اســت و همیشــه درگیــر همیــن مضامیــن همیشــگی 

اســت. گیــزال در آنجــا گفــت کــه تــو کــه مینیاتــور 

ــل  ــی و اه ــرب را می  شناس ــر غ ــی و هن را می  شناس

کتــاب و تاریــخ هنــر هســتی می توانــی در ایــن 

ــزی  ــرای چی ــم ب ــی. گفت ــاد کن ــی ایج ــت راه بن  بس

ــم؟  ــاد کن ــی ایج ــه راه ــن چ ــه بن  بســت اســت م ک

ــده  ــم آم ــاری، ه ــیقی  دان مج ــوک، موس ــت بارت گف

ــه  ــک گرفت ــتان کم ــور مجارس ــیقی فولکل و از موس

ــرده و در  ــاد ک ــزی ایج ــان متمای ــق آن، زب و از طری

جهــان مطــرح شــده اســت. او ایــن ســوال را مطــرح 

کــرد کــه پــس چــه کســی می  توانــد ایــن تحــول را 

ــاد  ــد ایج ــی می  خواه ــر کس ــم ه ــد؟ گفت ــاد کن ایج

کنــد ایــن کار کار مــن نیســت )می  خنــدد(. چــون در 

ــش  ــت  ها گرای ــای اکسپرسیونیس ــه کاره ــان ب آن زم

ــه  ــد اینک ــی و بع ــزرگ و هیجان ــای ب ــتم، کاره داش

ــد. آن  ــم می  آم ــت  ها خوش ــدودی از سورئالیس ــا ح ت

موقــع بــا مــداد و مــداد شــمعی کار می  کــردم. ایــن 

ــدام  ــه داشــت و او م ــزال ادام ــن و گی ــن م بحــث بی

ــر  ــاید اگ ــه ش ــم ک ــن می  گفت ــرد. م ــری می  ک پیگی

ــی  ــد، ول ــان بیای ــده  ای خوشش ــم ع ــن کار را بکن ای

ــی  ــد از مدت ــی بع ــد. ول ــم نمی  مان ــرو برای ــر آب دیگ

ــیدم  ــای کش ــردن. چیزه ــه کار ک ــردم ب ــروع ک ش

و بعــد پــاره کــردم. چــون اصــال نمی  دانســتم از 

ــار دیگــر  ــد وارد شــد. چندیــن ب کدامیــن مســیر بای

ــدارد و  ــده ن ــردم فای ــاس ک ــا احس ــردم ام ــالش ک ت

ــم.  ــش کن ــر اســت رهای بهت

همزمــان بــا ایــن موضــوع، خســرو ســینایی در 

ــه  ــود. ب ــه نیشــابور ب حــال ســاختن فیلمــی راجــع ب

ــورد  ــم را در م ــن فیل ــم ای ــه می  خواه ــت ک ــن گف م

ــاز دارم  ــتری نی ــه پوس ــازم و ب ــم بس ــابور قدی نیش

ــا  ــه ت ــابور را از زلزل ــخ نیش ــع تاری ــد وقای ــه بتوان ک

ــه  ی مغــول، عــرب و تمامــی این  هــا در  جنــگ، حمل

ــه  ــگار ک ــد. ان ــی کن ــور بازنمای ــبک مینیات ــب س قال

ــخ  ــه تاری ــتیم ک ــی هس ــغول ورق زدن کتاب ــا مش م

نیشــابور را نشــان می  دهــد. او قصــد داشــت آن 

خشــونت و وضعیــت ســاکنین شــهر را بــه طــرز 

زنده  تــری نشــان دهــد. مــن شــروع کــردم و حــدود 

چهــل نقاشــی بــرای ایــن منظــور کشــیدم کــه یــک 

ســری از آن  هــا آدم  هــای تکــه پــاره شــده بــود و یــک 

ــد.  ــرار می  کردن ــتند ف ــه داش ــان  هایی ک ــری انس س

ــا  ــود ی ــال 63 ب ــت س ــرم نیس ــاْ در خاط ــد دقیق بع

ــه  ــا ب ــود. م ــته ب ــا بس ــه ج ــا و هم ــه گالری  ه 64 ک

نقــدی  می  کردیــم.  کار  کورکورانــه  بایــد  نوعــی 

ــر کار  ــر دیگ ــد اث ــد نشســتم چن ــود نداشــت. بع وج

ــاهان آن  ــر و ش ــری، وزی ــن س ــه در ای ــردم. البت ک

دوره را هــم کار کــرده بــودم. چیزهــای دیگــری 

هــم کشــیدم و در خانــه  ام یــک نمایشــگاه گذاشــتم. 

عکــس العمــل آدم  هــا بــرای مــن خیلــی جالــب بــود. 

اســم ایــن مجموعــه عبــور از تاریــخ بــود. یــک ســال 

بعــد از ایــن مجموعــه، نمایشــگاه دیگــری در فضــای 
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و  ارجاعــات  کارهایــم  کــردم.  برگــزار  خصوصــی 

ــه و  ــری مســتقیمی از  نقاشــی دوران صفوی تاثیرپذی

مخصوصــا رضــا عباســی داشــت. چــون خــودم ایــن 

ــتم. ــت داش ــی دوس ــری رو خیل ــکل از نگارگ ش

بعــد  و  شــد  اســتقبال  هــم  نمایشــگاه  ایــن  از 

ــگاه  ــن نمایش ــع اولی ــه در واق ــگاه ک ــومین نمایش س

رســمی بــود را برگــزار کــردم. امــا همچنــان در 

تمــام دورانــی کــه کار می  کــردم مــورد ضــرب 

و شــتم فرهنگــی بــودم کــه می  گفتنــد :»حــاال 

ــو  ــو چــرا؟ ت ــا ت ــد. ام ــن کار را بکنن ــه ای ــذار بقی بگ

کــه می توانــی نقاشــی کنــی.« و غیــره. در یــک 

ــن کار را ادامــه دادم. چــون  ــق ای ــی مطل ــوع تنهای ن

مینیاتوریســت  های معاصــر، یــا عامــه پســند یــا 

ــردن  ــوع از کار ک ــن ن ــف ای ــه،  مخال ــر اســم دیگ ه

ــف  ــد مخال ــد در ص ــه ص ــم ک ــا ه ــد و نقاش  ه بودن

ــم  ــمی ه ــچ ایس ــون در هی ــد. چ ــان بودن ــن جری ای

ــر  ــد ب ــمی بای ــه اس ــتند چ ــد، نمیدانس ــا نمی  ش ج

آن بگذارنــد. 

 یعنــی یــک نــوع فضــای مــرزی کــه در 
ســرحدهای دو جریــان قــرار دارد و شــما در 

ــاختید.  ــد راه را می  س ــع بای واق
ــود کــه هیــچ کــس نمی  توانســت  ــن علــت ب ــه ای ـ ب

هــم  کــس  هیــچ  و  کنــد  دفــاع  آثــار  ایــن  از 

ــد  ــا می گفتن ــد. بعضی  ه ــش کن ــت تحلیل نمی  توانس

ــم  ــا ه ــت و بعضی  ه ــه فردی  س ــر ب ــی راه منحص خیل

ــاْ  ــود. تقریب ــد ب ــت خواه ــش بن بس ــد انتهای می گفتن

ــه  ــور ک ــن را همانط ــه م ــید ک ــول کش ــالی ط ده س

ــا  ــن صحبت  ه ــان ای ــد. و همچن ــول کنن ــتم قب هس

بــود کــه کار ایــن آرتیســت نبایــد کنــار یــک نقاشــی 

ــد مینیاتوریســت  ها  ــد. چــون نقاشــی نیســت. بع بیای

ــرده  ــت ک ــن کارش رو راح ــه ای ــد ک ــم می گفتن ه

فکــر می  کنــد کــه  و صرفــاْ  نیســت  مینیاتــور  و 

می  کنــد.  کار  مینیاتــور 

 برایــم جالــب اســت که نــام رضا عباســی 
را بردیــد. چــون در طــول تاریــخ هنــر ایران 
و  پیچیده  ایســت  و  عجیــب  شــخصیت 
ــت.  ــباهت  هایی هس ــم ش ــاس می  کن احس
در واقــع رضــا عباســی هــم بیــن دو فضــای 
ــه از  ــا ک ــن معن ــه ای ــود ب ــر ب ــب درگی غال
ــود  ــار وج ــلیقه  ی درب ــار و س ــی درب طرف
ــارج از  ــای خ ــر فض ــرف دیگ ــت و از ط داش
دربــار؛ و رضــا عباســی بــا سرکشــی ویژه  ای 
تــالش می  کنــد کــه مســیر تــازه  ای بســازد. 
ـ ایــن خیلــی حــرف درســتی اســت. خــود مــن هــم 

ــن  ــه ای ــردم ب ــروع ک ــن کار را ش ــه ای ــع ک آن موق

فکــر نمی  کــردم؛ امــا در واقــع برعکــس ظاهــرم 

آدم نافرمانــی   هســتم. همزمــان بــه اصــالح هــم 

یــک  یعنــی همزمــان می  خواســتم  دارم.  اعتقــاد 

نمی  خواســتم  حــال  عیــن  در  و  بکنــم  کارهایــی 

ــرا  ــن کــه م در هیــچ ایســمی جــا بگیــرم. مــن از ای

ــرت دارم.  ــد، نف ــرار دهن ــی ق ــته  بندی خاص در دس

از طبقه  بنــدی و چیزهایــی کــه خیــل وســیعی از 

آدم  هــا را یــک شــکل می  کنــد، بــدم می  آیــد. از 

ــس  ــر در پاری ــک نف ــاْل ی ــه مث ــد ک ــدم می  آی ــن ب ای

ــا  ــن اینج ــه م ــرد ک ــم می  گی ــت و تصمی نشسته اس

ــم.  ــه بپوش ــران چ در ته
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  نکتــه  ای کــه گفتیــد جالــب اســت! چــون 
ــی  ــه وقت ــود دارد ک ــم وج ــوع ه ــن موض ای
ــم، چــه  ــران معاصــر را بررســی می  کنی نگارگ
دوره  ی رضــا شــاه و چه بعــد از انقــالب، معمواْل 
ــی دارد.  ــل اعتنای ــش قاب ــی نق ــت دولت حمای
امــا در آثــار شــما مثــالْ در مجموعــه »عبــور از 
تاریــخ« یــا »شــعرهای زندگــی« نکاتی هســت 
کــه بــه طــرز معنــاداری متمایزشــان می  کنــد. 
در صحنه  هــای تــکان دهنــده  ای کــه بیننــده 
بــا آن  هــا روبــه رو می  شــود یــا فضــای 
خالــی کــه می بینــد، )چــون معمــوالْ در آثــار 
نگارگــری صفــوی ایــن فضــا خالــی نیســت و 
فیگورهــا متمرکزنــد( مخاطــب با احساســاتی 
ــی  ــل و درون ــم اصی ــه ه ــود ک ــر می  ش درگی
اســت و هــم مــدرن. هم  آینــدی ایــن دو بعــد 
آن تجربــه را بــرای مخاطــب منحصــر بــه فــرد 

می  کنــد . 
ـ موافقــم، نکتــه  ای کــه می  توانــم بــه آن اشــاره 

ــت. از  ــن اس ــی م ــا در زندگ ــگاه کتاب  ه ــم جای کن

ــودم و  ــدم ب ــا هم ــا کتاب  ه ــه ب ــدا همیش ــان ابت هم

ــی  ــتند. خیل ــژه  ای داش ــت وی ــم اهمی ــا برای روایت  ه

ــا روزهــا  ــرد ت ــه از یــک ف وقــت هــا یــک تــک جمل

در ذهنــم مــی مانــد و بــه آن فکــر می  کــردم و 

ــن  ــود؛ بنابرای ــرم ش ــوع اث ــود موض ــن ب ــی ممک حت

خیلــی از عوامــل روی مــن تأثیــر گذاشــتند. تاریــخ، 

ــه  ــن توج ــا ای ــن  ایرانی  ه ــگار بی ــفه. ان ــعر، فلس ش

بــه روایــت در ژنشــان رفتــه اســت؛ از شــعر عامیانــه 

ــن  ــرای همی ــان. ب ــر و درخش ــیار فاخ ــعر بس ــا ش ت

ــن  ــرده تری ــعر در فش ــه ش ــت ک ــن اس ــم ای احساس

ــا  ــاْل ب ــی مث ــد. یعن ــز را می  گوی ــه چی ــت، هم حال

کنــار هــم گذاشــتن پنــج کلمــه ، بــدون روده  درازی، 

در  تــا هفته  هــا  کــه  منتقــل می  شــود  مفهومــی 

ــا  ــاط تنگاتنگــی ب ــن مســائل ارتب ــد. ای ذهــن می  مان

ــم، بیشــتر  ــر رفت ــه جلوت ــن ک ــد. م ــا دارن نقاشــی م

ــه  ــم ب ــا، نگاه ــه تجربه  ه ــتم ک ــس را داش ــن ح ای

ــن  ــر ای ــه تحــت تاثی ــه الی ــاتم الی ــی و احساس زندگ

ــان در  ــرد و همزم ــرار می  گی ــعر ق ــری و ش روایت  گ

کارهایــم دیــده می  شــد. 

مثــاْل مجموعــه  ی عبــور از تاریــخ کــه اشــاره کــردی، 

فکــرم ایــن بــود کــه بــه خاطــر مســائلی کــه 

ــخ و گــذرگاه  ــم در طــول تاری همیشــه تحمــل کردی

بودیــم.  از جاهــای مختلــف  حمله  هــای مختلــف 

ــی  ــا خصلت  های ــتیم ب ــی هس ــن آدم  های ــرای همی ب

نــگاه  شــما  خودمــان.  بــه  مخصــوص  و  ویــژه 

ــه  ی  ــد از حمل ــا بع ــد و از خــود می  پرســید م می  کنی

مغــول و جدی  تــر شــدن عرفــان، ایــن جهــان را 

ــه  ــت ســاختیم. شــاید قصــد داشــتیم ک ــه چــه عل ب

ــم. ــکین بدهی ــان را تس خودم

ــد،  ــالب نمی  ش ــر انق ــاید اگ ــن ش ــرای همی ــاْ ب دقیق

ــه  ــیر ب ــون مس ــم. چ ــور نمی  رفت ــال مینیات ــن دنب م

ــر  ــود از عناص ــر ب ــه پ ــت ک ــی می  رف ــمت جهت س

غربــی؛ بســیار مــدرن، در حالــی کــه پاریــس، لنــدن 

و نیویــورک بــه عنــوان کعبــه آمــال و آرزوهــا در نظر 

ــود  ــن نب ــتان ای ــع داس ــدند. و آن موق ــه می  ش گرفت

کــه مــا را هــل بدهنــد بــه ســمت فضــای اگزوتیــک. 

االن هــم همیشــه ایــن کار را میکننــد و مــن همیشــه 

میخواســتم از اینکــه مــن را در آن دســته  بندی  ها 

قــرار دهنــد فــرار کنــم. 
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و  فرآینــد دســته  بندی  واقعــا هــم    
ــدود  ــان را مح ــناخت انس ــب زدن ش برچس

 . می  کنــد
ــه محــض دســته  بندی، ایــن امــر غیــر قابــل  ـ دقیقــاْ. ب

اجتنــاب اســت. بــرای مثــال خیلی  هــا بــه مــن می  گفتند 

»آهــا مینیاتــور، آره، دیــدم خیلــی خوشــگلند.« می گفتم 

ــا  ــال، م ــن ح ــت. در عی ــگلی نیس ــتان خوش ــاْل داس اص

می  دهیــم.  اهمیــت  خیلــی  زیبایــی  بــه  ایرانی  هــا 

ــان ظــرف  ــع دســتی و هم شــعرمان، نقاشــی  مان، صنای

یــا پارچــه  ای کــه در گذشــته از آن اســتفاده می  کردیــم، 

ــان آدم  ــال هم ــا مث ــتند. ی ــر هس ــا و فاخ ــت زیب بی  نهای

نمکی  هــا کــه پیــدا شــدند، وقتــی بــه ظرافــت و زیبایــی 

ــت.  ــگفت  انگیز اس ــم، ش ــگاه می  کنی ــو ن ــه و چاق چکم

خــب اگــر هســتیم کــه هســتیم. چــرا خجالــت بکشــیم؟ 

چــرا بگوییــم نیســتیم؟ چــرا بدمــان بیایــد؟

مقصــودم از گفتــن تمــام این  هــا ایــن اســت کــه 

مجموعــه  ی تمــام ایــن مســائل روی مســیر فعالیت هنری 

مــن تأثیــر گذاشــت. مثــال دیگــر تئاتــر اســت. در واقــع، 

مــن در نقاشــی  هایم بــه نوعــی در تالشــم تــا نمایشــی را 

نشــان دهــم. بــا تصویــر قصــه  ای را تعریــف   کنم. یــا مثاْل، 

در بیشــتر کارهایــم در تابلــو هــم روز هســت و هــم شــب، 

ــا ایــن موضــوع در تالشــم تــا نشــان دهــم،  بــه نوعــی ب

ــود. هرچنــد ســعی می  کــردم  ــوده، هســت و خواهــد ب ب

خــودم را محــدود نکنــم کــه حتمــاْ بایــد اینطــور باشــد. 

ولــی چیزهایــی از آن ســاختار مینیاتــور همیشــه برایــم 

ــکات را  ــن ن ــتم و ای ــه داش ــه آن را نگ ــود ک ــب ب جال

ــا  ــم ی ــتم بده ــم نمی  خواس ــاْل حج ــتم، مث ــت داش دوس

نمی  خواســتم پرســپکتیو علمــی آنطــور در داخلــش 

ــور  ــای مینیات ــن ویژگی  ه ــه خــود ای ــرای اینک ــاورم. ب بی

ــاز می  گذاشــتند کــه در یــک  از یــک جایــی دســتم را ب

صفحــه، هــر قصــه  ای کــه می  خواهــم تعریــف کنــم. یــا 

ــف در  ــل داشــتن ســه فضــای مختل ــات دیگــر مث امکان

ــا  ــن برنامه  ه ــه فتوشــاپ و ای ــان ک ــار هــم. در آن زم کن

ــا فضــا را روی  اینطــور وجــود نداشــتند، ســه صفحــه ی

ــک  ــر ی ــگار در روی اث ــه ان ــی ک ــم چســباندی. ترکیب ه

منظــره  ای داریــم، در زیــر یــک منظــره  ی دیگــر و پشــت 

ــکان  ــر در ســه م ــه اث ــگار ک ــاوت ان ــک منظــره  ی متف ی

وجــود داشــته باشــد.

ــم در  ــه تجربیات ــوع ب ــن موض ــی از ای ــه بخش ــه ک البت

حــوزه  ی گرافیــک برمی  گــردد. امــا جنبــه  ی دیگــر 

تأثیرپذیــری از حــوزه  ی تاریــخ هنــر غــرب بــود. در واقــع 

ــردم و از  ــگاه می  ک ــرب را ن ــر غ ــی هن ــک ایران ــد ی از دی

ــم.  ــم می  دوخت ــران چش ــر ای ــه هن ــی ب ــک غرب ــد ی دی

یعنــی بــه نحــوی از هــر دو زاویــه بــه هــردوی ایــن   هــا 

ــه  ــوارد ب ــن م ــه  ی ای ــن هم ــرای همی ــردم. ب ــگاه می  ک ن

ــارم  مــن کمــک کــرد. مثــاْل وقتــی می  گویــی پشــِت آث

ــد  ــن قص ــود دارد، م ــی وج ــفید و خال ــای س ــک فض ی

ــم و  ــه کن ــوع را خالص ــن موض ــی ای ــه خیل ــتم ک داش

ببینــم از دل ایــن خالصــه کــردن چــه بــر می  آیــد. و از 

طریــق ایــن خالصــه کــردن بــه دنبــال زبــان مخصــوص 

ــا  ــر فض ــه اگ ــم ک ــتم بدان ــودم. می  خواس ــودم ب ــه خ ب

ــم،  ــه کن ــور تکی ــر فیگ ــط ب ــم و فق ــی کن ــال خال را کام

ــه از رضــا عباســی  ــر پذیرفت ــی کــه خــود تأثی فیگورهای

ــازی کنــم. چــه اتفاقــی از نظــر  ــا کادرهــا ب ــا ب اســت. ی

تصویــر می  افتــد. همــه  ی آن  هــا مجموعه  هایــی هســتند، 

مثــاْل در شــاعرانه  ها، بیشــتر روزمرگــی زندگــی بازنمایــی 

می  شــود. آن چیــزی کــه در آن موقــع فکــر کــردم کــه از 

دســت دادیــم. چــون در آن زمــان نگــران ایــن بودیــم کــه 
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بمــب بــر ســرمان بیافتــد. همــه  ی اینهــا در قبــل شــروع 

جنــگ خیلــی عــادی بــود و فکــر نمی  کردیــم می  توانــد 

ایــن زندگــی روزمــره تغییــر کنــد. بعــد لحظه  ای بــود که 

فهمیــدم کــه همــه چیــز یــک لحظــه اســت، می  توانــد 

باشــد و می توانــد نباشــد. پــس بــرای همیــن ارزشــمند 

اســت. 

ــون  ــردم، چ ــروع ک ــطوره  ها را ش ــج اس ــه تدری ــد ب بع

یکدفعــه احســاس کــردم کــه مــا یــک عقب  گــرد کردیم، 

ــن زمــان  ــن اســطوره  ها همیشــه هســتند، در ای ــی ای ول

ــا بیشــتر  ــد. بعده ــد و زندگــی می  کنن ــا راه می  رون ــا م ب

ایــن اطمینــان را پیــدا کــردم کــه ایــن اســطوره  ها بــدون 

دلیــل بــه وجــود نیامدنــد و نابــود هــم نمی  شــوند. کــه 

ــتند و  ــر هس ــای بش ــا و رنج  ه ــطوره  های درده ــن اس ای

هیــچ موقــع دســت از ســر مــا بــر نمی  دارنــد. بعــد مــن 

در نــگاه خــودم، نــوع نقــدی کــه در ذهــن دارم، همــه  ی 

ــتیم و تســکین  ــا را داش ــن درده ــا ای ــا را آوردم. م این  ه

ــود کــه طــی کــردم.  خــود مــن فقــط همیــن مســیر ب

ــی  ــردم، زیبای ــردم و کار می  ک ــاه می  ب ــا پن ــن فض ــه ای ب

ــم در حــال  ــی کــه زشــتی اطراف می  ســاختم در آن زمان

شــکنجه دادن مــن و اطرافیانــم بــود. 

  موضــوع روایتگــری، نکته  ی بســیار مهمی 
ــید،  ــق باش ــر مواف ــت. اگ ــری اس در نگارگ
کمــی بــر آن تمرکــز کنیــم. ســؤال مــن ایــن 
اســت کــه وقتــی مثــاْل مجموعــه  ی شــاهنامه 
را کار می  کردیــد، برداشــت و ذهنیتتــان از 

ــود.  ــه ب ــاهنامه چ ــای ش روایت  ه
ــاهنامه  ــردم و ش ــظ را کار ک ــزل حاف ــاه غ ــن پنج ـ م

را بــه صــورت پراکنــده، از همــان اوایــل، خیلــی وقــت 

پیــش، تــا االن. آخریــن کاری کــه خلــق کــردم یکــی 

ســیاوش اســت و یکــی دیگــر رســتم و ســهراب. 

در اثــر رســتم و تهمینــه، عشــق تهمینــه، کاری اســت 

ــه  ی  ــه هم ــزرگ ک ــت ب ــک درخ ــطش ی ــه در وس ک

این  هــا ســاختارش شــبیه ســیاوش اســت. آن اثــر 

ــه  ــن مجموع ــه. در ای ــک لت ــن ت ــه اســت و ای ــه لت س

کاری کــه همیشــه مــورد توجهــم بــود کار کــردن روی 

ــم  ــتم بگوی ــه می  خواس ــت. ک ــاهنامه اس ــای ش زن  ه

ــرای  ــد ب ــا می  افت ــی از اتفاق  ه ــا خیل ــی از وقت  ه خیل

ــان  ــه قهرم ــا همیش ــی م ــی، ول ــرای قهرمان ــی، ب آدم

را می  بینیــم و او را دنبــال می  کنیــم و مســئله  مان 

ــه معشــوق آن  ــم ب ــان اســت. کاری نداری همــان قهرم

ــرش. ــادرش، دخت ــرش، م ــان، خواه قهرم

مثــاْل مــن همیشــه جــوان کــه بــودم نقــش آنتیگونــه 

را در نمایــش ســوفوکل را خیلــی دوســت داشــتم. آن 

ــن  ــتم ای ــت داش ــم، دوس ــودم ه ــر ب ــه بازیگ ــع ک موق

نقــش را بــازی کنــم. چــون در آن نمایــش یــک عشــق 

عمیــق از آنتیگونــه بــرای بــرادرش می  بینیــم. مــا ایــن 

ــان  ــتان  های مذهبی  م ــخصیت  ها و داس ــور را در ش فیگ

هــم داریــم کــه مشــخصا حضــرت زینــب اســت کــه از 

بــرادرش دفــاع می  کنــد، شــجاعت بــه خــرج می  دهــد 

ــود.  ــال ش ــرادرش پایم ــون ب ــد خ ــش نمی  خواه و دل

ــون  ــد. چ ــام می  ده ــن کار را انج ــم همی ــه ه آنتیگون

ایــن عشــق هــم عشــق مهمــی اســت بیــن خواهــر و 

بــرادر. مــن ســعی داشــتم بگویــم کــه در شــاهنامه تــا 

میــزان زیــادی بــه ایــن فیگورهــا پرداختــه نمی  شــود. 

یکــی از ایــن فیگورهــا کــه بــرای مــن اهمیــت زیــادی 

ــه یــک زن شــجاع متکــی  ــه اســت. تهمین دارد تهمین

بــه خــود اســت کــه از رســتم می  شــنود و بــه نحــوی 
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دورادور عاشــق او می شــود. او بــا میــل خــودش مــی  رود 

ــی  ورزد و صاحــب  ــا او عشــق م ــگاه رســتم، ب ــه خواب ب

فرزنــد می  شــود. ولــی نمی  دانــد کــه از قاتــل بچــه  اش 

صاحــب فرزنــد می  شــود. ایــن در ذهــن مــن از اهمیــت 

ــود. نکتــه  ی دیگــری نیــز در ایــن  ــادی برخــوردار ب زی

بــاب هســت، کــه ایــن نقطــه پایــان مادرســاالری هــم 

ــر  ــه اگ ــراف اســت ک ــه اط ــام ب ــک پی ــن ی ــت. ای هس

ــس  ــد. پ ــد او را می  کش ــود را نشناس ــد خ ــرد فرزن م

ــد  ــد و بدان ــود را بشناس ــد خ ــد فرزن ــدری بای ــر پ ه

کــه کیســت و چــه شــخصیتی دارد. چــون مــادر کــه 

می  دانــد فرزنــدش کیســت ایــن پــدر اســت کــه بایــد 

ابعــاد مختلــف فرزنــدش را بدانــد تــا او را از بیــن 

نبــرد. بــر ایــن مبنــا ایــن کاری کــه مــن انجــام دادم، 

ــه در آغــوش همدیگــر  ــاالی صفحــه   رســتم و تهمین ب

ــتم،  ــوش رس ــهراب در آغ ــه س ــن صفح ــتند، پایی هس

ایــن طراحــی پاییــن، عیــن طراحــی باالســت کــه مــن 

برعکســش کــردم، مثــل تصویــر درون آینــه، انــگار کــه 

ــد،  ــاده باش ــل آب افت ــا داخ ــه ی ــا در آین ــر آن  ه تصوی

ــم  ــم رق ــرگ ه ــن م ــه ای ــوازات آن لحظ ــه م ــی ب یعن

ــز  ــتان را نی ــه  ی داس ــه ادام ــن لحظ ــت. ای ــورده اس خ

همــراه خــود آورده اســت. مــن بــه ایــن موضــوع خیلــی 

فکــر می  کنــم. مثــال از نظــرم همــان لحظــه کــه مــرگ 

اتفــاق می افتــد مــرگ مثــل دو قلــوی او مثــل همــزاد 

او بــا تولــد حرکــت می  کنــد. یــک تابلــو هــم بــا همیــن 

مضمــون کار کــرده  ام بــا عنــوان تولــد و مــرگ. امــا در 

ــک شــیطان  ــن طــرف و ی ــک فرشــته ای ــو ی ــن تابل ای

ــن دو مشــغول تماشــای  آن طــرف ایســتاده اســت. ای

ــز در  ــی را نی ــک نقش ــه ی ــتند و همیش ــه هس صحن

ــوند،  ــال می  ش ــد. خوش  ح ــازی می  کنن ــرا ب ــن ماج ای

ــته  ــیاوش کش ــه س ــی ک ــوند. در جای ــت می  ش ناراح

می  شــود شمشــیر شــیطان خونــی اســت، در جایــی که 

فرزنــد ســیاوش بــه آن طــرف می  رســد خورشــیدی در 

دســت فرشــته اســت و غیــره. یعنــی ایــن تقدیــر، ایــن 

خیــر و شــر، ایــن جنــگ بیــن ایــن دو کــه بــرای مــا از 

قبــل از اســالم بــوده و همــراه مــا آمــده و هنــوز هــم 

همراهــم هســت. بعــد در ســیاوش، همــه  ی قصــه آنجــا 

ــن امتحــان  ــودابه اســت، پایی ــاال س ــه می  شــود. ب گفت

آتــش اســت، آن طــرف ســیاوش و فرنگیــس قــرار دارد، 

ــر  ــه س ــی ک ــد، آن  های ــیاوش را می  برن ــر س ــن س پایی

ــان  ــی دور سرش ــه نوران ــک هال ــد ی ــیاوش را می  برن س

اســت، خیلــی از آدم  هایــی کــه کارهــای بــد می  کننــد، 

آن کار را بــه یــک تقدســی مرتبــط می  کننــد، بــه یــک 

ــه  ــار الهــی، و خودشــان را اینگون ــه یــک اجب وحــی، ب

قانــع می  کننــد تــا انســان  های دیگــر را از بیــن ببرنــد. 

ــری  ــی آدم  هــای بهت ــا خیل ــن آدم  ه ــا ای ــی وقت  ه خیل

هســتند. بعــد یــک درخــت ســرو آنجاســت کــه 

ــدی و آن  ــدن اب نشــانه  ی ســیاوش اســت و جــوان مان

ــه  ــه ب ــه نمــاد آن کودکــی اســت ک طــرف شــکوفه ک

ــی،  ــاره زندگ ــار و دوب ــاره به ــت و دوب ــده اس ــا آم دنی

ــا هســتند.  ــن نماده ــر از ای ــا پ ــه  ی این  ه هم

  در مــورد ابرهــا چــه؟ ایــن نــوع از ابرهــا 
چــه حســی بــه شــما می  دهنــد؟

ــه هــم شــبیه هســتند.  ــی ب ــش خیل ــر و آت ــن اب ـ ببی

طراحی  شــان، یعنــی آن طراحــی کــه مــن می  کنــم در 

واقــع دو ســوی یــک موضــوع هســتند. آن ابــر در واقــع 

ــم  ــور را ه ــوی ن ــی جل ــد ول ــوش می  کن ــش را خام آت

ــش  ــد، آت ــازی می  کن ــه را ب ــرد. دو نقــش اینگون می  گی
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ــد.  ــا ب ــی وقت  ه ــت بعض ــوب اس ــا خ ــی وقت  ه بعض

بعضــی وقت  هــا ویــران می  کنــد و بعضــی وقت  هــا 

ــد.  ــی می  بخش ــا زندگ ــد ی ــرم می  کن گ

  یــا در مــورد ســیاوش کــه بــه خالــص و 
ــذارد.  ــه می  گ ــش صح ــاه بودن بی  گن

ــی  ــه موازات ــه ب ــت اســت ک ــن دو حال ــاْ. ای ـ آره، دقیق

ــرش  ــاالی س ــر ب ــد، آن اب ــور می  کن ــش عب ــه از آت ک

وجــود دارد. یعنــی هــم جلــوی نــور واقعیــت را از 

طرفــی می  گیــرد کــه ایــن محکــوم می  شــود بــه 

ــد  ــوش خواه ــش را خام ــرف آن آت ــک ط آن کار، از ی

کــرد. یعنــی در کل همــه  ی این  هــا یــک موضوعاتــی را 

بیــان می  کنــد و پشــتش تمامــی ایــن مضامیــن وجــود 

ــد.  دارن

ــاب  ــؤالم را در ب ــن س ــن آخری ــا م   ام
ــه  ــم ک ــور می  پرس ــر اینط ــری معاص نگارگ
ــه  ــان ب ــان کالمت ــادی در می ــدود زی ــا ح ت
آن پاســخ دادیــد. چــه نقــاط ضعــف و چــه 
ــه  ــوط ب ــار مرب ــه آث ــی در مجموع خألهای

ــود؟ ــاهده می  ش ــر مش ــری معاص نگارگ
ــم و آن  ــی داری ــت عجیب ــک خصل ــا ی ــا ایرانی  ه ـ م

ایــن اســت کــه خیلــی ســخت یــک چیــزی را قبــول 

ــی  ــی وقت ــی، ول ــی، اتفاق ــک تحول ــاْل ی ــم، مث می  کنی

قبــول کردیــم بــه نوعــی کاســه  ی داغ  تــر از آش 

می  شــویم. مــن ایرانی  هــا را خیلــی دوســت دارم و 

ــی  ــران زندگ ــی  ام و در ای ــک ایران ــه ی ــم ک خوش  حال

ــادی  ــوارد زی ــاید در م ــر را ش ــا آن تغیی ــم. ام می  کن

ــم و  ــوژی می  کنی ــا ایده  ئول ــنت ی ــک س ــه ی ــل ب تبدی

دســت بــردار نیســتیم. حتــی آن آدم  هایــی کــه آن  هــا 

را بــه وجــود آوردنــد، آن  هــا را هــم مدعــی می  شــویم. 

مثــاْل همیــن هنــر غــرب، هنــر آبســتره را نــگاه کنیــد. 

ــد.  ــاق می  افت ــن اتف ــر ای ــدری دیرت ــم ق ــه ه همیش

ــه  ای آن را وارد  ــا فاصل ــا ب ــاده و م ــاق افت ــا اتف آن  ج

ــف  ــه کش ــی ک ــب غریب ــز عجی ــل چی ــم. و مث می  کنی

ــرف  ــبانیم. آن ط ــه آن می  چس ــان را ب ــم خودم کردی

دنیــا آن جریــان تمــام می  شــود امــا مــا اینجــا دســت 

ــن  ــا می  شــود ای ــی چیزه ــردار نیســتیم. االن در خیل ب

ــی  ــه تعصب ــا چ ــائل م ــی از مس ــه در خیل ــد ک را دی

ــت  ــت اس ــک خصل ــم ی ــن ه ــم. ای ــرج می  دهی ــه خ ب

ــوده،  ــا ب ــراه م ــیان هم ــاید از دوران هخامنش ــه ش ک

ــم  ــور کنی ــخ عب ــتیم از تاری ــور توانس ــم اینط ــاید ه ش

یــا اینگونــه توانســتیم خودمــان را حفــظ کنیــم. واقعــا 

ــول  ــم اســت. در ط ــن مســئله مه ــون ای ــم. چ نمی  دان

تاریــخ در مقاطــع مختلفــی آمده  انــد و ســرمان را 

بریده  انــد و گفتنــد از امــروز ایــن بشــو و باقــی مســائل. 

شــاید ایــن را در خودمــان نگــه داشــتیم کــه بــه نحــوی 

ــم.  ــور کنی عب

ــال  ــه در ح ــیری ک ــان در مس ــه انس ــض اینک ــه مح ب

ــه  ــاورد ک ــار بی ــود و فش ــم ش ــت دگ ــودن آن اس پیم

ــل  ــر چه ــاْل اگ ــم، مث ــن می  گوی ــه م ــت ک ــن اس همی

ســال پیــش همــان بــود االن هــم بایــد همیــن باشــد، 

ــد  ــت می  ده ــود را از دس ــی خ ــر پویای ــیر دیگ آن مس

ــکل  ــد. مش ــدی در آن رخ نمی  ده ــاق جدی ــب اتف و خ

ــن  ــیاری از ای ــه بس ــالوه اینک ــه ع ــت. ب ــن اس ــر ای س

هنرمنــدان دنبــال اینکــه حــرف خاصــی بزنند نیســتند. 

ــد همــان حرف  هایــی کــه  بدیــن معنــا کــه قصــد دارن

زده شــده را تکــرار کننــد. اگــر انســان بخواهــد حــرف 
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ــد در همانجــا کــه همیشــه  ــد، نمی  توان جدیــدی را بزن

ایســتاده بایســتد یــا همــان کاری کــه همیشــه انجــام 

مــی  داده را انجــام بدهــد. بایــد تکانــی بــه خــود بدهــد 

ــد  ــرم می آی ــه نظ ــد و ب ــوض کن ــدش را ع ــا و دی و ج

کــه ایــن تغییــر کار بســیار ســختی بــرای آدم  هــا اســت. 

بــرای اینکــه انســان در ایــن تغییــر امنیتش را از دســت 

ــفتگی و  ــد. آش ــد، تســلطش را از دســت می  ده می  ده

ــخت  ــا س ــب این  ه ــود. خ ــتر می  ش ــانی  اش بیش پریش

ــا  ــن فض ــد در ای ــا نمی  خواهن ــی از آدم  ه ــت و خیل اس

بیافتنــد چــون دارنــد بــه مسیرشــان ادامــه می  دهنــد. 

ــا  ــد از اینج ــازه دهی ــر اج ــم، اگ   ممنون
ــویم و  ــی ش ــای ذوق عموم ــد وارد فض ــه بع ب
ــغول  ــی مش ــم. وقت ــث کنی ــاب بح ــن ب در ای
ــردم  ــوم م ــه عم ــتید ب ــری هس ــت هن فعالی
چگونــه فکــر می  کنیــد؟ اینکــه ایــن اثــر یــا 
مجموعــه چــه تأثیراتــی بــر مــردم می  گــذارد 
ــوع از ســلیقه عمومــی  و اصــال ْچقــدر ایــن ن
برایتــان اهمیــت دارد؟ عمــوم مــردم، منظــورم 
هــم قشــری اســت کــه دغدغــه  ی هنــر دارند 
ــر را  ــه شــاید دغدغــه  ی هن و هــم قشــری ک

نداشــته باشــند. 
ـ مطلقــاْ فکــر نمی  کنــم. ایــن یــک رخــداد اســت بیــن 

مــن و اثــرم. خــود ایــن رابطــه آن  قــدر پرفشــار و پــر از 

ــدن از  ــس آن برآم ــه از پ ــج اســت ک عشــق و درد و رن

ــم  ــا، می  دان ــن اساس ــت. م ــر اس ــم مهم  ت ــز برای همه  چی

ــع  ــه راج ــت دارد ک ــی اهمی ــان  ها خیل ــم انس ــه چش ک

ــه  ــی ســن آدم ک ــد؛ ول ــی می کنن ــن چــه قضاوت ــه م ب

ــر  ــرور کم  اهمیت  ت ــه م ــاوت ب ــن قض ــر، ای ــی  رود باالت م

ــده  ام  ــن دوره  ای را گذران ــی م ــاْ وقت ــود. مخصوص می  ش

ــل بچــه  ای کــه  ــن را مث ــن مضامی ــد تمامــی ای کــه بای

در شــهر گم  شــده پیــدا کنــم، دیگــر یــاد گرفتــه  ام کــه 

ایــن راه را شــخصا بــروم چــون حتــی مطلبــی راجــع بــه 

ایــن قضیــه، الگویــی کــه مثــاْل بتوانــم بگویــم اگر شــبیه 

آن باشــم باالخــره رســتگار می  شــوم، نداشــتم. بنابرایــن 

ــروش،  ــه در ف ــع، ن ــچ موق ــم، هی ــه نمی  کن ــه آن توج ب

نــه نقــد، نــه جایــزه. همیشــه فکــر می  کــردم کــه ایــن 

کاری کــه مشــغول انجــام آنــم، مثــاْل چقــدر رســیدم بــه 

آن چیــزی کــه می  خواهــم، یــا فعــال نرســیدم، اگــر ایــن 

تغییــر را بدهــم چــه؟ اگــر آن تغییــر را اعمــال کنم چه؟ 

همیشــه ایــن تــالش را داشــتم و خــب البته بایــد بگویم 

ــا ســلیقه  ی عــادی، مثــاْل کســانی  خیلــی از آدم  هــای ب

می  گفتنــد  و  می  دیدنــد  را  کارهــا  می  آمدنــد  کــه 

ــد نیســت،  ــه فکــر می  کردن ــی ک شــبیه آن مینیاتورهای

دل خوشــی از آثــارم نداشــتند. بعــد از مدتــی دیگــر آن 

ــی از  ــی خیل ــد. ول ــن نمی  آمدن ــراغ م ــا س ــپ آدم  ه تی

آدم  هــای دیگــر کــه ســوادی داشــتند، درکــی داشــتند 

ــت  ــی حمای ــع مختلف ــرا در مقاط ــا م ــی از این  ه خیل

کردنــد. امــا خــود هنرمنــدان، منتقدهــا، این  هــا نــه. در 

نســل  های شــما کــه جوان  تــر هســتید، بــا پیــش  داوری 

ــی  ــگاه متفاوت ــک ن ــد و ی ــار می  روی ــراغ آث ــری س کم  ت

ــن  ــرای م ــن ب ــد و ای ــن داری ــای م ــه کاره را نســبت ب

ــه  ــدم ک ــا را دی ــی از جوان  ه ــب اســت. خیل بســیار جال

دقیق  تــر و عمیق  تــر نــگاه می  کننــد. در حالــی کــه 

ــگاه  ــاْل ن ــر اص ــل  های جلوت ــا نس ــودم ی ــل  های خ نس

ــد. یعنــی فقــط بیــرون ماجــرا را مــی دیدنــد  نمی  کردن

و تمــام! بنابرایــن واقعــا مهــم نیســت و نبایــد هــم مهــم 

باشــد بــه عنــوان یــک هنرمنــد. 
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ــذاب  ــیار ج ــد بس ــه گفتی ــه  ای ک   نکت
بــود، شــاید اگــر در مقیــاس دیگــر بخواهیــم 
ــا  ــد ب ــک هنرمن ــه  ی ی ــگار رابط ــم، ان بگویی
اثــرش رابطــه  ای عاشــقانه اســت کــه بیشــتر 
ــگاه  ــه دور از ن ــه ب ــاز دارد ک ــز نی از هرچی
ــی ذره  ای  ــر حت ــود. اگ ــاخته ش ــران س دیگ
ایــن فکــر باشــد کــه چطــور »بایــد« بــه نظر 
ــی  رود.  ــن م ــودن از بی ــص ب ــد، آن خال برس

ـ تمثیــل جالــب و تکان  دهنده  ایســت، چــون همیــن 

ــش  ــرای بیان ــال مســیری ب ــود و دنب ــم ب ــوم در ذهن مفه

ــر  ــه اگ ــم ک ــن را بگوی ــتم همی ــد داش ــاْ قص ــودم. دقیق ب

ــقانه  ــک فضــای عاش ــر اســت، ی ــک نف انســان عاشــق ی

ــد  ــگاه کنن ــه او ن ــر دارد، مگــر دوســت دارد ب ــک نف ــا ی ب

و بگوینــد کــه چقــدر انســان خوبــی اســت یــا نــه؟ نظــر 

ــی دارد؟ ــه اهمیت ــران چ دیگ

اتفاقــاْ چنــد وقــت پیــش یــک آقــای جوانــی مثــل خودت 

کــه انســان نازنینــی بــود بــه مــن گفــت شــما خیلــی بــه 

گــردن مینیاتــور معاصــر ایــران حــق داریــد و بایــد بدانیــد 

کــه بســیار مدیــون شــما هســتیم. گفتــم ببیــن نــه، مــن 

اصــالْ اینطــور فکــر نمی  کنــم. مــن اینطــور فکــر می  کنــم 

کــه مــن یــک روزی عاشــق یــک کســی شــدم. رفتــم بــا او 

ازدواج کــردم، خیلــی هــم بــه مــن خــوش گذشــت. خیلی 

ــرم و  ــردم را بگی ــه  ی م ــم یق هــم خوشــبختم. حــال بیای

بگویــم مــن چــرا خوش  بخــت نشــدم؟ مــن همــان کاری 

ــی  ــه گناه ــه چ ــتم، بقی ــت داش ــه دوس ــام دادم ک را انج

دارنــد؟ چــه طلبــی از مــردم دارم وقتــی خــودم داســتان 

ــت هیــچ کــس و  ــا رعای ــده  ام. چــون واقع ــی را گذران خوب

هیــچ جریانــی را نکــردم و هیــچ حمایتــی هــم نداشــتم و 

نمی  خواســتم داشــته باشــم، مثــالْ از حکومــت یــا هرچیــز، 

خــب طلبــی هــم از کســی نــدارم، خــودم لــذت بــردم. چه 

مشــکلی دارد ایــن ماجــرا. 

ــه موضــوع نســل  ها    اتفاقــاْ ایــن قضیــه ب
کــه گفتیــد هــم مربــوط می  شــود. انبوهــی از 
آثــار هســت کــه بــا دغدغــه  ی عمــوم مــردم 
ســاخته شــده یــا قصــد داشــته یــک ســری 
ــذارد.  ــری بگ ــا تأثی ــد ی ــج کن ــر را تروی تفک
نســل مــا، بعــد از فاصلــه  ای کــه افتــاده، وقتی 
ــد  ــاید نتوان ــد، ش ــگاه می  کن ــار ن ــه آن آث ب
بــا آن  هــا ارتبــاط برقــرار کنــد. ولــی در بــاب 
آثــاری کــه بــه نحــوی بــا یــک ارتبــاط عمیق 
ــت  ــده، برداش ــق ش ــر خل ــد و اث ــن هنرمن بی
ــوع را  ــن موض ــب ای ــد. مخاط ــرق می  کن ف
ــچ  ــاید در هی ــه ش ــی ک ــد، حس ــس می  کن ح
ــن  ــا آخری ــد. ام ــی نگنج ــوع پژوهش موض
ســوال، بــا اینکــه شــاید کمــی کلیشــه  ای بــه 
نظــر بیایــد، امــا همچنــان مهــم اســت. چــه 

ــد؟ ــرای هنرمنــدان جــوان داری ــه  ای ب توصی
ـ ببیــن مــن همیشــه همیــن را می  گویــم کــه چنــد عامل 

انســان را پیــش می  بــرد. اســتعداد و عشــق البــد جــزوی 

ــا می  گــذارد.  ــن رشــته پ ــوده کــه انســان در ای از آن  هــا ب

ولــی واقعیــت ایــن اســت و نکتــه اینجاســت کــه میانبــری 

در هنــر وجــود نــدارد. اگــر هــم وجــود داشــته باشــد دروغ 

اســت. یعنــی اینکــه بــا روابــط و دیــدن اینکــه بــازار چــه 

می  خواهــد و ایــن جنــس کارهــا، اگــر هنرمنــد بخواهــد 

اینطــور خــودش را مطــرح کنــد، مســیرش تقلیــد یــک 

ســری کارهــا می  شــود و بدتریــن قســمتش، ظلمی اســت 

کــه بــه خــود انســان می  شــود، چــون هنرمنــد از آن لــذت 
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فاصلــه می  گیــرد. ایــن لــذت آنقــدر خالــص اســت کــه بــا 

وارد شــدن ایــن مســائل خــراب می  شــود. پــس بنابرایــن، 

کار... کار... کار، کــه از همــه چیــز مهم تــر اســت و یــک بند 

بایــد کار کنــد. ســواد هــم خیلــی مهــم اســت، کــه فقــط 

دســت آدم کار نکنــد. و بعــد کنجــکاوی و بــه یــک نوعــی، 

ــا  ــردن. این  ه ــگاه ک ــان را ن ــاز جه ــوش ب ــم و گ ــا چش ب

کمــک می  کننــد کــه انســان جلــو بــرود. و در واقــع صبــر 

و تحمــل.

ــم  ــه خان ــد ک ــام می  دهن ــن پی ــه م ــتاگرام ب در اینس

مثــاْل یــک راهــی پیــدا کــن مــن نمایشــگاه بــذارم یــا 

مــن را بــه فالنــی وصــل کنیــد مــن می  خواهــم بازیگــر 

ــا  ــودن ب ــر ب ــال هن ــه دنب ــم ک ــن هــم می  گوی شــوم. م

ایــن شــیوه راهــش نیســت. شــاگردی داشــتم ســال  ها 

ــس  ــر تدری ــه دیگ ــت ک ــون االن مدت  هاس ــش، چ پی

نمی  کنــم، می  گفــت خانــم شــما روش خودتــان را 

طــوری بــرای مــن درس دهیــد کــه مــن ســریع بتوانــم 

بفروشــم و مشــهور شــوم. گفتــم ببیــن، فکــر کــن، مــن 

روزی در زندگیــم عاشــق مــردی شــدم و همــراه او 

شــدم. اصــاْل نمی  دانســتم چــه دارد و چــه نــدارد، فقــط 

همینطــور راه افتــادم و رفتــم. حــاال اتفاقــی آن آدم یــک 

ــا را  ــن فکره ــرد. از اول اصــال ْای ــدا ک ــم پی ــدی ه درآم

ــرای  نکــرده بــودم، دنبــال عشــق رفتــم. نقاشــی هــم ب

ــن مســیر  ــی ای ــاْ همینطــور اســت. مــن وقت مــن دقیق

ــرار اســت  ــه ق ــر نکــردم ک ــردم اصــاْل فک را انتخــاب ک

بفروشــم یــا نــه. بــه ایــن فکــر کــردم کــه مــن عاشــق 

ایــن رشــته  م رفتــم دنبالــش تــا کار کنــم و یــاد بگیــرم. 

اینکــه مــا از اول یــک نگاهــی داشــته باشــیم کــه وارد 

ــه کار را  ــان لحظ ــد، هم ــش را ببین اصــل نشــده انتهای

باختیــم. ولــی اگــر چیــز خالصــی را بــرای خودمــان بــه 

وجــود بیاوریــم برنده  ایــم، حتــی اگــر بــه ظاهــر برنــده 

نباشــیم. اصــاْل نمی  خواهــم شــعار بدهــم واقعــا اعتقــاد 

ــه ایــن موضــوع.  دارم ب


