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فــرح اصولــی (زادهی  )1332نقاش برجستهایســت

امــا بٌعــد دوم ،بــه طــرز مســتقیم تری بــه ذوق

کــه نگارگــری را بــا نقاشــی مــدرن بــه طــرز

عمومــی مربــوط می شــود .اینکــه عمــوم مــردم

ویــژه ای پیونــد زده اســت .مســیر و مضمــون

بــه چــه حوزههایــی توجــه نشــان میدهنــد و

آثــار او از دو بٌعــد در موضــوع «ذوق عمومــی:

چــه حوزههایــی از ســلیقه ی عمومــی بیــرون

مواجهــه و تأثیــر» اهمیــت زیــادی داشــته

می مانــد (بــه نوعــی طــرد می شــود یــا جــدی

اســت .اولیــن بٌعــد مربــوط بــه نگارگــری معاصــر

گرفتــه نمی شــود) .دقیق تــر اینکــه ،جایــگاه و

ایــران اســت .اینکــه چگونــه می شــود مفهــوم

منظــ ِر هنرمنــد در ذوق عمومــی چیســت .ایــن

احیــا را واکاوی کــرد و چگونــه می شــود بــه

مصاحبــه در تاریــخ  27اردیبهشــت در فضــای

نوعــی از زنــده کــردن گذشــته رســید کــه در

میــان ایــن دو بٌعــد شــکل گرفــت .از خانــم فــرح

حــوزه ی فکــر و خلــق پویــا باشــد و همچنیــن

اصولــی بــرای همدلــی فروتنانــه و مهربانــی

در حــوزه ی ارتباطــش بــا مــرد ِم جامعــه ،درونــی

بیهمتایشــان بی نهایــت سپاســگزارم.

و خودجــوش و نــه دولتــی و متکــی بــه حمایــت
باشــد .از ایــن منظــر ،آثــار ایــن هنرمنــد تمایــز
عمــدهای بــا باقــی آثــار مربــوط بــه نگارگــری
دارد و در پشــت هــر ایــده یــا طرحــی کــه از
گذشــته رسیده اســت فکــر و تمهیــدی بدیــع
وجــود دارد ،کــه فضــای آثــار را از تکــرار دور
کــرده و بــه ســمت روایتــی عمیــق هدایــت
می کنــد .

ســوال اول مــن در مــورد بٌعــد مخصــوص

بــه نگارگــری آثــار شماســت .شــما قبــ ْ
ا
در مصاحبههایتــان گفتــه بودیــد کــه چــه

اســاتیدی داشــتید و چــه مســیری را در

ســالهای اول طــی کردیــد .امــا تمرکــز
ایــن ســوال بــر نقطهعطفهــای ایــن رونــد

ـری آثــار
اســت .اینکــه در مــورد بٌعــد نگارگـ ِ

شــما ،اولیــن جرقههــا توســط چــه کســانی

نمیتوانــد در آن رخ دهــد .پــس نتیجــه میگرفتیــم
بهتــر اســت ســراغ ایــن نــوع از هنــر نرویــم.
در ســالهای هنرســتان تکنیــک خوبــی از آقــای
فرشــچیان یــاد گرفتــم و بعــد رفتــم دانشــکده تــا
گرافیــک بخوانــم .دلیــل نقاشــی نخواندنــم در دانشــگاه
ایــن بــود کــه دوســت نداشــتم دروس تکــراری بگذرانم
وک ْ
ال از تکــرار فــراری بــودم .رشــتههای دیگــری
هــم بــود مﺜــل مجسمهســازی کــه در هنرســتان

اســتاد فرشــچیان یکــی از اســاتید بنــده بودنــد .در

رشــته ،واحــد عکاســی مفصلــی داشــت و همچنیــن

دوران مــا اساسـاْ نــگاه بــه هنــر یــک زاویــهی مخصوص

درسهایــی مربــوط بــه تکنیکهــای چــاپ .ایــن دو

داشــت کــه شــاید االن هــم تــا حــدود زیــادی همینطور

موضــوع از ابتــدا بــرای مــن جذابیــت خاصــی داشــتند.

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

خــودم قبــل از ایــن عکاســی میکــردم .البتــه دوربیــن

پراهمیــت جلــوه میکــرد .جــو غالــب میــان اســاتید،

حرفــهای نداشــتم .امــا موضــوع دیگــر بحــث درآمــد

هنرمنــدان و دانشــجویان ایــن بــود کــه ،نقاشــی یعنــی

بــود چــون در آن زمــان نمیشــد از نقاشــی درآمــد

نقاشــی غــرب .تحــت تاثیــر ایــن گرایــش عمومــی،

داشــت و اکﺜــرا ْ در کنــار نقاشــی یــا تدریــس میکردنــد

اکﺜــر مــا دوســت نداشــتیم کــه در فضــای مربــوط

یــا کار گرافیــک انجــام میدادنــد .گرافیــک رشــتهای

بــه هنــر ایرانــی یــا مینیاتــور بــه فعالیــت هنــری

بــود کــه میشــد بــا آن درآمــد داشــت .مجموعــهی

مشــغول شــویم .مخصوصــاْ اینکــه دورهی تحصیلــی

ایــن دالیــل باعــث شــد کــه مــن بــه ســمت گرافیــک

هنرســتان ،کــه از  15تــا  18ســالگی مشــغول بــه

بــروم .یکــی از چیزهایــی کــه گرافیــک بــه شــما

تحصیــل در آن بــودم ،تــا حــدود زیــادی مربــوط بــه

آمــوزش میدهــد ،ایــن اســت کــه بــرای بیــان چیــزی

مینیاتــور عامهپســند بــود و مــا میدانســتیم کــه ایــن

کــه در ذهــن اســت یــا سفارشــی کــه شــده میتــوان

را نمیخواهیــم .دقیقتــر اینکــه ایــن نــوع نقاشــی،

ســبکهای متنوعــی را در اختیــار گرفــت.

نمیتوانســت حــرف مــا یــا مســیر و روش مــا باشــد.

در آن زمــان مــن در خاطــرم هســت کــه از مغــازهی

چــون بــه نظــر میرســید موضوعاتــی کــه در ایــن

ـفارش یــک جلد صفحــه در مورد موســیقی
بتهــوون ،سـ ِ

نــوع نقاشــیها مطــرح میشــوند تکــراری هســتند

ایرانــی گرفتــم تــا کار کنــم .یــک صفحــهی مربــع

و تکنیکشــان هــم کامــ ْ
ال عامهپســند اســت .فکــر

بــزرگ .خانومــی را در وســط کار کــردم کــه در حــال

میکردیــم کــه اصــال ْهیــچ تحــول یــا اتفــاق جدیــدی

نواختــن چنــگ اســت بــه همــراه یــک کادر بــزرگ

بخــــش

 -مــن در هنرســتان ســه ســال مینیاتــور خوانــدم و

دلیــل مــن بــرای انتخــاب گرافیــک ایــن بــود کــه ایــن
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ســفید .در حیــن کار کــردن روی ایــن پــروژه ،گیــزال

شــروع کــردم بــه کار کــردن .چیزهــای کشــیدم

وارگا ســینایی ،نقــاش معاصــر ،ایــن کار را روی میــز

و بعــد پــاره کــردم .چــون اصــال نمیدانســتم از

دیــد و از آن تعریــف کــرد و چنــد و چونــش را

کدامیــن مســیر بایــد وارد شــد .چندیــن بــار دیگــر

پرســید ،ســﺆال کــرد کــه اگــر مینیاتــور بلــد هســتی

تــالش کــردم امــا احســاس کــردم فایــده نــدارد و

چــرا هیچوقــت کار نمیکنــی؟ جــواب دادم کــه

بهتــر اســت رهایــش کنــم.

بــدم میآیــد و االن هــم بــرای یــک ســفارش آن

همزمــان بــا ایــن موضــوع ،خســرو ســینایی در

را انجــام میدهــم .گیــزال دلیلــش را پرســید و مــن

حــال ســاختن فیلمــی راجــع بــه نیشــابور بــود .بــه

پاســخ دادم چــون بــه درد نمیخــورد ،بنبســت

مــن گفــت کــه میخواهــم ایــن فیلــم را در مــورد

اســت و همیشــه درگیــر همیــن مضامیــن همیشــگی

نیشــابور قدیــم بســازم و بــه پوســتری نیــاز دارم

اســت .گیــزال در آنجــا گفــت کــه تــو کــه مینیاتــور

کــه بتوانــد وقایــع تاریــخ نیشــابور را از زلزلــه تــا

را میشناســی و هنــر غــرب را میشناســی و اهــل

جنــگ ،حملــهی مغــول ،عــرب و تمامــی اینهــا در

کتــاب و تاریــخ هنــر هســتی میتوانــی در ایــن

قالــب ســبک مینیاتــور بازنمایــی کنــد .انــگار کــه

بنبســت راهــی ایجــاد کنــی .گفتــم بــرای چیــزی

مــا مشــغول ورق زدن کتابــی هســتیم کــه تاریــخ

کــه بنبســت اســت مــن چــه راهــی ایجــاد کنــم؟

نیشــابور را نشــان میدهــد .او قصــد داشــت آن

گفــت بارتــوک ،موســیقیدان مجــاری ،هــم آمــده

خشــونت و وضعیــت ســاکنین شــهر را بــه طــرز

و از موســیقی فولکلــور مجارســتان کمــک گرفتــه

زندهتــری نشــان دهــد .مــن شــروع کــردم و حــدود

و از طریــق آن ،زبــان متمایــزی ایجــاد کــرده و در

چهــل نقاشــی بــرای ایــن منظــور کشــیدم کــه یــک

جهــان مطــرح شــده اســت .او ایــن ســوال را مطــرح

ســری از آنهــا آدمهــای تکــه پــاره شــده بــود و یــک

کــرد کــه پــس چــه کســی میتوانــد ایــن تحــول را

ســری انســانهایی کــه داشــتند فــرار میکردنــد.

ایجــاد کنــد؟ گفتــم هــر کســی میخواهــد ایجــاد

بعــد دقیقــاْ در خاطــرم نیســت ســال  63بــود یــا

کنــد ایــن کار کار مــن نیســت (میخنــدد) .چــون در

 64کــه گالریهــا و همــه جــا بســته بــود .مــا بــه

آن زمــان بــه کارهــای اکسپرسیونیســتها گرایــش

نوعــی بایــد کورکورانــه کار میکردیــم .نقــدی

داشــتم ،کارهــای بــزرگ و هیجانــی و بعــد اینکــه

وجــود نداشــت .بعــد نشســتم چنــد اثــر دیگــر کار

تــا حــدودی از سورئالیســتها خوشــم میآمــد .آن

کــردم .البتــه در ایــن ســری ،وزیــر و شــاهان آن

موقــع بــا مــداد و مــداد شــمعی کار میکــردم .ایــن

دوره را هــم کار کــرده بــودم .چیزهــای دیگــری

بحــث بیــن مــن و گیــزال ادامــه داشــت و او مــدام

هــم کشــیدم و در خانــهام یــک نمایشــگاه گذاشــتم.

پیگیــری میکــرد .مــن میگفتــم کــه شــاید اگــر

عکــس العمــل آدمهــا بــرای مــن خیلــی جالــب بــود.

ایــن کار را بکنــم عــدهای خوششــان بیایــد ،ولــی

اســم ایــن مجموعــه عبــور از تاریــخ بــود .یــک ســال

دیگــر آبــرو برایــم نمیمانــد .ولــی بعــد از مدتــی

بعــد از ایــن مجموعــه ،نمایشــگاه دیگــری در فضــای

خصوصــی برگــزار کــردم .کارهایــم ارجاعــات و

بــود کــه کار ایــن آرتیســت نبایــد کنــار یــک نقاشــی

تاثیرپذیــری مســتقیمی از نقاشــی دوران صفویــه و

بیایــد .چــون نقاشــی نیســت .بعــد مینیاتوریســتها

مخصوصــا رضــا عباســی داشــت .چــون خــودم ایــن

هــم میگفتنــد کــه ایــن کارش رو راحــت کــرده

شــکل از نگارگــری رو خیلــی دوســت داشــتم.

و مینیاتــور نیســت و صرفــاْ فکــر میکنــد کــه

از ایــن نمایشــگاه هــم اســتقبال شــد و بعــد

مینیاتــور کار میکنــد.

ســومین نمایشــگاه کــه در واقــع اولیــن نمایشــگاه
رســمی بــود را برگــزار کــردم .امــا همچنــان در
تمــام دورانــی کــه کار میکــردم مــورد ضــرب
و شــتم فرهنگــی بــودم کــه میگفتنــد «:حــاال
بگــذار بقیــه ایــن کار را بکننــد .امــا تــو چــرا؟ تــو
کــه میتوانــی نقاشــی کنــی ».و غیــره .در یــک
نــوع تنهایــی مطلــق ایــن کار را ادامــه دادم .چــون
هــر اســم دیگــه ،مخالــف ایــن نــوع از کار کــردن

شــخصیت عجیــب و پیچیدهایســت و
احســاس میکنــم شــباهتهایی هســت.

در واقــع رضــا عباســی هــم بیــن دو فضــای
غالــب درگیــر بــود بــه ایــن معنــا کــه از

طرفــی دربــار و ســلیقهی دربــار وجــود
داشــت و از طــرف دیگــر فضــای خــارج از
دربــار؛ و رضــا عباســی بــا سرکشــی ویژهای

ایــن جریــان بودنــد .چــون در هیــچ ایســمی هــم

تــاش میکنــد کــه مســیر تــازهای بســازد.

جــا نمیشــد ،نمیدانســتند چــه اســمی بایــد بــر

ـ ایــن خیلــی حــرف درســتی اســت .خــود مــن هــم

آن بگذارنــد.

آن موقــع کــه ایــن کار را شــروع کــردم بــه ایــن
فکــر نمیکــردم؛ امــا در واقــع برعکــس ظاهــرم

یعنــی یــک نــوع فضــای مــرزی کــه در

ســرحدهای دو جریــان قــرار دارد و شــما در

آدم نافرمانــی هســتم .همزمــان بــه اصــالح هــم
اعتقــاد دارم .یعنــی همزمــان میخواســتم یــک

واقــع بایــد راه را میســاختید.

کارهایــی بکنــم و در عیــن حــال نمیخواســتم

ـ بــه ایــن علــت بــود کــه هیــچ کــس نمیتوانســت

در هیــچ ایســمی جــا بگیــرم .مــن از ایــن کــه مــرا

از ایــن آثــار دفــاع کنــد و هیــچ کــس هــم

در دســتهبندی خاصــی قــرار دهنــد ،نفــرت دارم.

نمیتوانســت تحلیلــش کنــد .بعضیهــا میگفتنــد

از طبقهبنــدی و چیزهایــی کــه خیــل وســیعی از

خیلــی راه منحصــر بــه فردیســت و بعضیهــا هــم

آدمهــا را یــک شــکل میکنــد ،بــدم میآیــد .از

میگفتنــد انتهایــش بنبســت خواهــد بــود .تقریبــاْ

ایــن بــدم میآیــد کــه مﺜــ ْ
ال یــک نفــر در پاریــس

ده ســالی طــول کشــید کــه مــن را همانطــور کــه

نشستهاســت و تصمیــم میگیــرد کــه مــن اینجــا

هســتم قبــول کننــد .و همچنــان ایــن صحبتهــا

در تهــران چــه بپوشــم.
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نقد و گـفتگو

بودنــد و نقاشهــا هــم کــه صــد در صــد مخالــف

را بردیــد .چــون در طــول تاریــخ هنــر ایران

بخــــش

مینیاتوریســتهای معاصــر ،یــا عامــه پســند یــا

برایــم جالــب اســت که نــام رضا عباســی

نکتــهای کــه گفتیــد جالــب اســت! چــون

ایــن موضــوع هــم وجــود دارد کــه وقتــی
نگارگــران معاصــر را بررســی میکنیــم ،چــه

دورهی رضــا شــاه و چه بعــد از انقــاب ،معمو ْ
ال

حمایــت دولتــی نقــش قابــل اعتنایــی دارد.
امــا در آثــار شــما مثـ ْ
ا در مجموعــه «عبــور از

تاریــخ» یــا «شــعرهای زندگــی» نکاتی هســت
کــه بــه طــرز معنــاداری متمایزشــان میکنــد.
در صحنههــای تــکان دهنــدهای کــه بیننــده

بــا آنهــا روبــه رو میشــود یــا فضــای

خالــی کــه میبینــد( ،چــون معمــو ْ
ال در آثــار

مطالعاتهنرهایزیبا

درگیــر میشــود کــه هــم اصیــل و درونــی

بــهار 1400

نگارگــری صفــوی ایــن فضــا خالــی نیســت و

آن تجربــه را بــرای مخاطــب منحصــر بــه فــرد
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فیگورهــا متمرکزنــد) مخاطــب با احساســاتی

اســت و هــم مــدرن .همآینــدی ایــن دو بعــد

حالــت ،همــه چیــز را میگویــد .یعنــی مﺜــ ْ
ال بــا
کنــار هــم گذاشــتن پنــج کلمــه  ،بــدون رودهدرازی،
مفهومــی منتقــل میشــود کــه تــا هفتههــا در
ذهــن میمانــد .ایــن مســائل ارتبــاط تنگاتنگــی بــا
نقاشــی مــا دارنــد .مــن کــه جلوتــر رفتــم ،بیشــتر
ایــن حــس را داشــتم کــه تجربههــا ،نگاهــم بــه
زندگــی و احساســاتم الیــه الیــه تحــت تاثیــر ایــن
روایتگــری و شــعر قــرار میگیــرد و همزمــان در
کارهایــم دیــده میشــد.
مﺜـ ْ
ال مجموعــهی عبــور از تاریــخ کــه اشــاره کــردی،
فکــرم ایــن بــود کــه بــه خاطــر مســائلی کــه
همیشــه تحمــل کردیــم در طــول تاریــخ و گــذرگاه
حملههــای مختلــف از جاهــای مختلــف بودیــم.
بــرای همیــن آدمهایــی هســتیم بــا خصلتهایــی
ویــژه و مخصــوص بــه خودمــان .شــما نــگاه
میکنیــد و از خــود میپرســید مــا بعــد از حملــهی

میکنــد .

مغــول و جدیتــر شــدن عرفــان ،ایــن جهــان را

ـ موافقــم ،نکتــهای کــه میتوانــم بــه آن اشــاره

بــه چــه علــت ســاختیم .شــاید قصــد داشــتیم کــه

کنــم جایــگاه کتابهــا در زندگــی مــن اســت .از

خودمــان را تســکین بدهیــم.

همــان ابتــدا همیشــه بــا کتابهــا همــدم بــودم و

دقیقــاْ بــرای همیــن شــاید اگــر انقــالب نمیشــد،

روایتهــا برایــم اهمیــت ویــژهای داشــتند .خیلــی

مــن دنبــال مینیاتــور نمیرفتــم .چــون مســیر بــه

وقــت هــا یــک تــک جملــه از یــک فــرد تــا روزهــا

ســمت جهتــی میرفــت کــه پــر بــود از عناصــر

در ذهنــم مــی مانــد و بــه آن فکــر میکــردم و

غربــی؛ بســیار مــدرن ،در حالــی کــه پاریــس ،لنــدن

حتــی ممکــن بــود موضــوع اثــرم شــود؛ بنابرایــن

و نیویــورک بــه عنــوان کعبــه آمــال و آرزوهــا در نظر

خیلــی از عوامــل روی مــن تأثیــر گذاشــتند .تاریــخ،

گرفتــه میشــدند .و آن موقــع داســتان ایــن نبــود

شــعر ،فلســفه .انــگار بیــن ایرانیهــا ایــن توجــه

کــه مــا را هــل بدهنــد بــه ســمت فضــای اگزوتیــک.

بــه روایــت در ژنشــان رفتــه اســت؛ از شــعر عامیانــه

االن هــم همیشــه ایــن کار را میکننــد و مــن همیشــه

تــا شــعر بســیار فاخــر و درخشــان .بــرای همیــن

میخواســتم از اینکــه مــن را در آن دســتهبندیها

احساســم ایــن اســت کــه شــعر در فشــرده تریــن

قــرار دهنــد فــرار کنــم.

واقعــا هــم فرآینــد دســتهبندی و

برچســب زدن شــناخت انســان را محــدود

از یــک جایــی دســتم را بــاز میگذاشــتند کــه در یــک
صفحــه ،هــر قصــهای کــه میخواهــم تعریــف کنــم .یــا

اجتنــاب اســت .بــرای مﺜــال خیلیهــا بــه مــن میگفتند

اینطــور وجــود نداشــتند ،ســه صفحــه یــا فضــا را روی

«آهــا مینیاتــور ،آره ،دیــدم خیلــی خوشــگلند ».میگفتم

هــم چســباندی .ترکیبــی کــه انــگار در روی اثــر یــک

اصــ ْ
ال داســتان خوشــگلی نیســت .در عیــن حــال ،مــا

منظــرهای داریــم ،در زیــر یــک منظــرهی دیگــر و پشــت

ایرانیهــا بــه زیبایــی خیلــی اهمیــت میدهیــم.

یــک منظــرهی متفــاوت انــگار کــه اثــر در ســه مــکان

شــعرمان ،نقاشــیمان ،صنایــع دســتی و همــان ظــرف

وجــود داشــته باشــد.

یــا پارچــهای کــه در گذشــته از آن اســتفاده میکردیــم،

البتــه کــه بخشــی از ایــن موضــوع بــه تجربیاتــم در

بینهایــت زیبــا و فاخــر هســتند .یــا مﺜــال همــان آدم

حــوزهی گرافیــک برمیگــردد .امــا جنبــهی دیگــر

نمکیهــا کــه پیــدا شــدند ،وقتــی بــه ظرافــت و زیبایــی

تأثیرپذیــری از حــوزهی تاریــخ هنــر غــرب بــود .در واقــع

چکمــه و چاقــو نــگاه میکنیــم ،شــگفتانگیز اســت.

از دیــد یــک ایرانــی هنــر غــرب را نــگاه میکــردم و از

خــب اگــر هســتیم کــه هســتیم .چــرا خجالــت بکشــیم؟

دیــد یــک غربــی بــه هنــر ایــران چشــم میدوختــم.

چــرا بگوییــم نیســتیم؟ چــرا بدمــان بیایــد؟

یعنــی بــه نحــوی از هــر دو زاویــه بــه هــردوی ایــن هــا

مقصــودم از گفتــن تمــام اینهــا ایــن اســت کــه

نــگاه میکــردم .بــرای همیــن همــهی ایــن مــوارد بــه

مجموعــهی تمــام ایــن مســائل روی مســیر فعالیت هنری

مــن کمــک کــرد .مﺜ ـ ْ
ال وقتــی میگویــی پشـ ِ
ـت آثــارم

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

یــک فضــای ســفید و خالــی وجــود دارد ،مــن قصــد

مــن در نقاشــیهایم بــه نوعــی در تالشــم تــا نمایشــی را

داشــتم کــه خیلــی ایــن موضــوع را خالصــه کنــم و

نشــان دهــم .بــا تصویــر قصــهای را تعریــف کنم .یــا مﺜ ْ
ال،

ببینــم از دل ایــن خالصــه کــردن چــه بــر میآیــد .و از

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

طریــق ایــن خالصــه کــردن بــه دنبــال زبــان مخصــوص

بــه نوعــی بــا ایــن موضــوع در تالشــم تــا نشــان دهــم،

بــه خــودم بــودم .میخواســتم بدانــم کــه اگــر فضــا

بــوده ،هســت و خواهــد بــود .هرچنــد ســعی میکــردم

را کامــال خالــی کنــم و فقــط بــر فیگــور تکیــه کنــم،

خــودم را محــدود نکنــم کــه حتمـاْ بایــد اینطــور باشــد.

فیگورهایــی کــه خــود تأثیــر پذیرفتــه از رضــا عباســی

ولــی چیزهایــی از آن ســاختار مینیاتــور همیشــه برایــم

اســت .یــا بــا کادرهــا بــازی کنــم .چــه اتفاقــی از نظــر

جالــب بــود کــه آن را نگــه داشــتم و ایــن نــکات را

تصویــر میافتــد .همــهی آنهــا مجموعههایــی هســتند،

دوســت داشــتم ،مﺜــ ْ
ال حجــم نمیخواســتم بدهــم یــا

مﺜـ ْ
ال در شــاعرانهها ،بیشــتر روزمرگــی زندگــی بازنمایــی

نمیخواســتم پرســپکتیو علمــی آنطــور در داخلــش

میشــود .آن چیــزی کــه در آن موقــع فکــر کــردم کــه از

بیــاورم .بــرای اینکــه خــود ایــن ویژگیهــای مینیاتــور

دســت دادیــم .چــون در آن زمــان نگــران ایــن بودیــم کــه

بخــــش

ـ دقیق ـاْ .بــه محــض دســتهبندی ،ایــن امــر غیــر قابــل

کنــار هــم .در آن زمــان کــه فتوشــاپ و ایــن برنامههــا
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بمــب بــر ســرمان بیافتــد .همــهی اینهــا در قبــل شــروع

پیــش ،تــا االن .آخریــن کاری کــه خلــق کــردم یکــی

جنــگ خیلــی عــادی بــود و فکــر نمیکردیــم میتوانــد

ســیاوش اســت و یکــی دیگــر رســتم و ســهراب.

ایــن زندگــی روزمــره تغییــر کنــد .بعــد لحظهای بــود که

در اثــر رســتم و تهمینــه ،عشــق تهمینــه ،کاری اســت

فهمیــدم کــه همــه چیــز یــک لحظــه اســت ،میتوانــد

کــه در وســطش یــک درخــت بــزرگ کــه همــهی

باشــد و میتوانــد نباشــد .پــس بــرای همیــن ارزشــمند

اینهــا ســاختارش شــبیه ســیاوش اســت .آن اثــر

اســت.

ســه لتــه اســت و ایــن تــک لتــه .در ایــن مجموعــه

بعــد بــه تدریــج اســطورهها را شــروع کــردم ،چــون

کاری کــه همیشــه مــورد توجهــم بــود کار کــردن روی

یکدفعــه احســاس کــردم کــه مــا یــک عقبگــرد کردیم،

زنهــای شــاهنامه اســت .کــه میخواســتم بگویــم

ولــی ایــن اســطورهها همیشــه هســتند ،در ایــن زمــان

خیلــی از وقتهــا خیلــی از اتفاقهــا میافتــد بــرای

بــا مــا راه میرونــد و زندگــی میکننــد .بعدهــا بیشــتر

آدمــی ،بــرای قهرمانــی ،ولــی مــا همیشــه قهرمــان

ایــن اطمینــان را پیــدا کــردم کــه ایــن اســطورهها بــدون

را میبینیــم و او را دنبــال میکنیــم و مســئلهمان

دلیــل بــه وجــود نیامدنــد و نابــود هــم نمیشــوند .کــه

همــان قهرمــان اســت .کاری نداریــم بــه معشــوق آن

ایــن اســطورههای دردهــا و رنجهــای بشــر هســتند و

قهرمــان ،خواهــرش ،مــادرش ،دختــرش.

هیــچ موقــع دســت از ســر مــا بــر نمیدارنــد .بعــد مــن

مﺜ ـ ْ
ال مــن همیشــه جــوان کــه بــودم نقــش آنتیگونــه

در نــگاه خــودم ،نــوع نقــدی کــه در ذهــن دارم ،همــهی

را در نمایــش ســوفوکل را خیلــی دوســت داشــتم .آن

اینهــا را آوردم .مــا ایــن دردهــا را داشــتیم و تســکین

موقــع کــه بازیگــر بــودم هــم ،دوســت داشــتم ایــن

خــود مــن فقــط همیــن مســیر بــود کــه طــی کــردم.

نقــش را بــازی کنــم .چــون در آن نمایــش یــک عشــق

بــه ایــن فضــا پنــاه میبــردم و کار میکــردم ،زیبایــی

عمیــق از آنتیگونــه بــرای بــرادرش میبینیــم .مــا ایــن

میســاختم در آن زمانــی کــه زشــتی اطرافــم در حــال

فیگــور را در شــخصیتها و داســتانهای مذهبیمــان

شــکنجه دادن مــن و اطرافیانــم بــود.

هــم داریــم کــه مشــخصا حضــرت زینــب اســت کــه از
بــرادرش دفــاع میکنــد ،شــجاعت بــه خــرج میدهــد

موضــوع روایتگــری ،نکتهی بســیار مهمی

در نگارگــری اســت .اگــر موافــق باشــید،
کمــی بــر آن تمرکــز کنیــم .ســؤال مــن ایــن

اســت کــه وقتــی مثـ ْ
ا مجموعــهی شــاهنامه

را کار میکردیــد ،برداشــت و ذهنیتتــان از

و دلــش نمیخواهــد خــون بــرادرش پایمــال شــود.
آنتیگونــه هــم همیــن کار را انجــام میدهــد .چــون
ایــن عشــق هــم عشــق مهمــی اســت بیــن خواهــر و
بــرادر .مــن ســعی داشــتم بگویــم کــه در شــاهنامه تــا
میــزان زیــادی بــه ایــن فیگورهــا پرداختــه نمیشــود.

روایتهــای شــاهنامه چــه بــود.

یکــی از ایــن فیگورهــا کــه بــرای مــن اهمیــت زیــادی

ـ مــن پنجــاه غــزل حافــظ را کار کــردم و شــاهنامه

دارد تهمینــه اســت .تهمینــه یــک زن شــجاع متکــی

را بــه صــورت پراکنــده ،از همــان اوایــل ،خیلــی وقــت

بــه خــود اســت کــه از رســتم میشــنود و بــه نحــوی

فرزنــد میشــود .ولــی نمیدانــد کــه از قاتــل بچــهاش

فرزنــد ســیاوش بــه آن طــرف میرســد خورشــیدی در

صاحــب فرزنــد میشــود .ایــن در ذهــن مــن از اهمیــت

دســت فرشــته اســت و غیــره .یعنــی ایــن تقدیــر ،ایــن

زیــادی برخــوردار بــود .نکتــهی دیگــری نیــز در ایــن

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

بــاب هســت ،کــه ایــن نقطــه پایــان مادرســاالری هــم

قبــل از اســالم بــوده و همــراه مــا آمــده و هنــوز هــم

هســت .ایــن یــک پیــام بــه اطــراف اســت کــه اگــر

همراهــم هســت .بعــد در ســیاوش ،همــهی قصــه آنجــا

مــرد فرزنــد خــود را نشناســد او را میکشــد .پــس

گفتــه میشــود .بــاال ســودابه اســت ،پاییــن امتحــان

هــر پــدری بایــد فرزنــد خــود را بشناســد و بدانــد

آتــش اســت ،آن طــرف ســیاوش و فرنگیــس قــرار دارد،

کــه کیســت و چــه شــخصیتی دارد .چــون مــادر کــه

پاییــن ســر ســیاوش را میبرنــد ،آنهایــی کــه ســر

میدانــد فرزنــدش کیســت ایــن پــدر اســت کــه بایــد

ســیاوش را میبرنــد یــک هالــه نورانــی دور سرشــان

ابعــاد مختلــف فرزنــدش را بدانــد تــا او را از بیــن

اســت ،خیلــی از آدمهایــی کــه کارهــای بــد میکننــد،

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

آن کار را بــه یــک تقدســی مرتبــط میکننــد ،بــه یــک

بــاالی صفحــه رســتم و تهمینــه در آغــوش همدیگــر

وحــی ،بــه یــک اجبــار الهــی ،و خودشــان را اینگونــه

هســتند ،پاییــن صفحــه ســهراب در آغــوش رســتم،

قانــع میکننــد تــا انســانهای دیگــر را از بیــن ببرنــد.

ایــن طراحــی پاییــن ،عیــن طراحــی باالســت کــه مــن

خیلــی وقتهــا ایــن آدمهــا خیلــی آدمهــای بهتــری

برعکســش کــردم ،مﺜــل تصویــر درون آینــه ،انــگار کــه

هســتند .بعــد یــک درخــت ســرو آنجاســت کــه

تصویــر آنهــا در آینــه یــا داخــل آب افتــاده باشــد،

نشــانهی ســیاوش اســت و جــوان مانــدن ابــدی و آن

یعنــی بــه مــوازات آن لحظــه ایــن مــرگ هــم رقــم

طــرف شــکوفه کــه نمــاد آن کودکــی اســت کــه بــه

خــورده اســت .ایــن لحظــه ادامــهی داســتان را نیــز

دنیــا آمــده اســت و دوبــاره بهــار و دوبــاره زندگــی،

همــراه خــود آورده اســت .مــن بــه ایــن موضــوع خیلــی

همــهی اینهــا پــر از ایــن نمادهــا هســتند.

فکــر میکنــم .مﺜــال از نظــرم همــان لحظــه کــه مــرگ
اتفــاق میافتــد مــرگ مﺜــل دو قلــوی او مﺜــل همــزاد

در مــورد ابرهــا چــه؟ ایــن نــوع از ابرهــا

او بــا تولــد حرکــت میکنــد .یــک تابلــو هــم بــا همیــن

چــه حســی بــه شــما میدهنــد؟

مضمــون کار کــردهام بــا عنــوان تولــد و مــرگ .امــا در

ـ ببیــن ابــر و آتــش خیلــی بــه هــم شــبیه هســتند.

ایــن تابلــو یــک فرشــته ایــن طــرف و یــک شــیطان

طراحیشــان ،یعنــی آن طراحــی کــه مــن میکنــم در

آن طــرف ایســتاده اســت .ایــن دو مشــغول تماشــای

واقــع دو ســوی یــک موضــوع هســتند .آن ابــر در واقــع

صحنــه هســتند و همیشــه یــک نقشــی را نیــز در

آتــش را خامــوش میکنــد ولــی جلــوی نــور را هــم

ایــن ماجــرا بــازی میکننــد .خوشحــال میشــوند،

میگیــرد .دو نقــش اینگونــه را بــازی میکنــد ،آتــش

بخــــش

بــه خوابــگاه رســتم ،بــا او عشــق مــیورزد و صاحــب

میشــود شمشــیر شــیطان خونــی اســت ،در جایــی که
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دورادور عاشــق او میشــود .او بــا میــل خــودش مــیرود

ناراحــت میشــوند .در جایــی کــه ســیاوش کشــته

بعضــی وقتهــا خــوب اســت بعضــی وقتهــا بــد.

دســت بــردار نیســتیم .حتــی آن آدمهایــی کــه آنهــا

بعضــی وقتهــا ویــران میکنــد و بعضــی وقتهــا

را بــه وجــود آوردنــد ،آنهــا را هــم مدعــی میشــویم.

گــرم میکنــد یــا زندگــی میبخشــد.

مﺜـ ْ
ال همیــن هنــر غــرب ،هنــر آبســتره را نــگاه کنیــد.

یــا در مــورد ســیاوش کــه بــه خالــص و

مطالعاتهنرهایزیبا
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همیشــه هــم قــدری دیرتــر ایــن اتفــاق میافتــد.
آنجــا اتفــاق افتــاده و مــا بــا فاصلــهای آن را وارد

بیگنــاه بودنــش صحــه میگــذارد.

میکنیــم .و مﺜــل چیــز عجیــب غریبــی کــه کشــف

ـ آره ،دقیقــاْ .ایــن دو حالــت اســت کــه بــه موازاتــی

کردیــم خودمــان را بــه آن میچســبانیم .آن طــرف

کــه از آتــش عبــور میکنــد ،آن ابــر بــاالی ســرش

دنیــا آن جریــان تمــام میشــود امــا مــا اینجــا دســت

وجــود دارد .یعنــی هــم جلــوی نــور واقعیــت را از

بــردار نیســتیم .االن در خیلــی چیزهــا میشــود ایــن

طرفــی میگیــرد کــه ایــن محکــوم میشــود بــه

را دیــد کــه در خیلــی از مســائل مــا چــه تعصبــی

آن کار ،از یــک طــرف آن آتــش را خامــوش خواهــد

بــه خــرج میدهیــم .ایــن هــم یــک خصلــت اســت

کــرد .یعنــی در کل همــهی اینهــا یــک موضوعاتــی را

کــه شــاید از دوران هخامنشــیان همــراه مــا بــوده،

بیــان میکنــد و پشــتش تمامــی ایــن مضامیــن وجــود

شــاید هــم اینطــور توانســتیم از تاریــخ عبــور کنیــم

دارنــد.

یــا اینگونــه توانســتیم خودمــان را حفــظ کنیــم .واقعــا

بــهار 1400

نمیدانــم .چــون ایــن مســئله مهــم اســت .در طــول

امــا مــن آخریــن ســؤالم را در بــاب

نگارگــری معاصــر اینطــور میپرســم کــه

تــا حــدود زیــادی در میــان کالمتــان بــه
آن پاســخ دادیــد .چــه نقــاط ضعــف و چــه

خألهایــی در مجموعــه آثــار مربــوط بــه

تاریــخ در مقاطــع مختلفــی آمدهانــد و ســرمان را
بریدهانــد و گفتنــد از امــروز ایــن بشــو و باقــی مســائل.
شــاید ایــن را در خودمــان نگــه داشــتیم کــه بــه نحــوی
عبــور کنیــم.
بــه محــض اینکــه انســان در مســیری کــه در حــال

نگارگــری معاصــر مشــاهده میشــود؟

پیمــودن آن اســت دگــم شــود و فشــار بیــاورد کــه

ـ مــا ایرانیهــا یــک خصلــت عجیبــی داریــم و آن

همیــن اســت کــه مــن میگویــم ،مﺜــ ْ
ال اگــر چهــل

ایــن اســت کــه خیلــی ســخت یــک چیــزی را قبــول

ســال پیــش همــان بــود االن هــم بایــد همیــن باشــد،

میکنیــم ،مﺜــ ْ
ال یــک تحولــی ،اتفاقــی ،ولــی وقتــی

آن مســیر دیگــر پویایــی خــود را از دســت میدهــد

قبــول کردیــم بــه نوعــی کاســهی داغتــر از آش

و خــب اتفــاق جدیــدی در آن رخ نمیدهــد .مشــکل

میشــویم .مــن ایرانیهــا را خیلــی دوســت دارم و

ســر ایــن اســت .بــه عــالوه اینکــه بســیاری از ایــن

خوشحالــم کــه یــک ایرانــیام و در ایــران زندگــی

هنرمنــدان دنبــال اینکــه حــرف خاصــی بزنند نیســتند.

میکنــم .امــا آن تغییــر را شــاید در مــوارد زیــادی

بدیــن معنــا کــه قصــد دارنــد همــان حرفهایــی کــه

تبدیــل بــه یــک ســنت یــا ایدهئولــوژی میکنیــم و

زده شــده را تکــرار کننــد .اگــر انســان بخواهــد حــرف

جدیــدی را بزنــد ،نمیتوانــد در همانجــا کــه همیشــه

میشــود .مخصوصــاْ وقتــی مــن دورهای را گذرانــدهام

ایســتاده بایســتد یــا همــان کاری کــه همیشــه انجــام

کــه بایــد تمامــی ایــن مضامیــن را مﺜــل بچــهای کــه

مــیداده را انجــام بدهــد .بایــد تکانــی بــه خــود بدهــد

در شــهر گمشــده پیــدا کنــم ،دیگــر یــاد گرفتــهام کــه

و جــا و دیــدش را عــوض کنــد و بــه نظــرم میآیــد

ایــن راه را شــخصا بــروم چــون حتــی مطلبــی راجــع بــه

کــه ایــن تغییــر کار بســیار ســختی بــرای آدمهــا اســت.

ایــن قضیــه ،الگویــی کــه مﺜـ ْ
ال بتوانــم بگویــم اگر شــبیه

بــرای اینکــه انســان در ایــن تغییــر امنیتش را از دســت

آن باشــم باالخــره رســتگار میشــوم ،نداشــتم .بنابرایــن

میدهــد ،تســلطش را از دســت میدهــد .آشــفتگی و

بــه آن توجــه نمیکنــم ،هیــچ موقــع ،نــه در فــروش،

پریشــانیاش بیشــتر میشــود .خــب اینهــا ســخت

نــه نقــد ،نــه جایــزه .همیشــه فکــر میکــردم کــه ایــن

اســت و خیلــی از آدمهــا نمیخواهنــد در ایــن فضــا

کاری کــه مشــغول انجــام آنــم ،مﺜـ ْ
ال چقــدر رســیدم بــه

بیافتنــد چــون دارنــد بــه مسیرشــان ادامــه میدهنــد.

آن چیــزی کــه میخواهــم ،یــا فعــال نرســیدم ،اگــر ایــن
تغییــر را بدهــم چــه؟ اگــر آن تغییــر را اعمــال کنم چه؟

ممنونــم ،اگــر اجــازه دهیــد از اینجــا

در ایــن بــاب بحــث کنیــم .وقتــی مشــغول
چگونــه فکــر میکنیــد؟ اینکــه ایــن اثــر یــا

مجموعــه چــه تأثیراتــی بــر مــردم میگــذارد

و اصــا ْچقــدر ایــن نــوع از ســلیقه عمومــی

برایتــان اهمیــت دارد؟ عمــوم مــردم ،منظــورم

هــم قشــری اســت کــه دغدغــهی هنــر دارند

و هــم قشــری کــه شــاید دغدغــهی هنــر را

کــه میآمدنــد کارهــا را میدیدنــد و میگفتنــد
شــبیه آن مینیاتورهایــی کــه فکــر میکردنــد نیســت،
دل خوشــی از آثــارم نداشــتند .بعــد از مدتــی دیگــر آن
تیــﭗ آدمهــا ســراغ مــن نمیآمدنــد .ولــی خیلــی از
آدمهــای دیگــر کــه ســوادی داشــتند ،درکــی داشــتند
خیلــی از اینهــا مــرا در مقاطــع مختلفــی حمایــت
کردنــد .امــا خــود هنرمنــدان ،منتقدهــا ،اینهــا نــه .در
نســلهای شــما کــه جوانتــر هســتید ،بــا پیــشداوری

نداشــته باشــند.

کمتــری ســراغ آثــار میرویــد و یــک نــگاه متفاوتــی

ـ مطلق ـاْ فکــر نمیکنــم .ایــن یــک رخــداد اســت بیــن

را نســبت بــه کارهــای مــن داریــد و ایــن بــرای مــن

مــن و اثــرم .خــود ایــن رابطــه آنقــدر پرفشــار و پــر از

بســیار جالــب اســت .خیلــی از جوانهــا را دیــدم کــه

عشــق و درد و رنــج اســت کــه از پــس آن برآمــدن از

دقیقتــر و عمیقتــر نــگاه میکننــد .در حالــی کــه

همهچیــز برایــم مهمتــر اســت .مــن اساســا ،میدانــم

نســلهای خــودم یــا نســلهای جلوتــر اصــ ْ
ال نــگاه

کــه چشــم انســانها خیلــی اهمیــت دارد کــه راجــع

نمیکردنــد .یعنــی فقــط بیــرون ماجــرا را مــی دیدنــد

بــه مــن چــه قضاوتــی میکننــد؛ ولــی ســن آدم کــه

و تمــام! بنابرایــن واقعــا مهــم نیســت و نبایــد هــم مهــم

مــیرود باالتــر ،ایــن قضــاوت بــه مــرور کماهمیتتــر

باشــد بــه عنــوان یــک هنرمنــد.
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فعالیــت هنــری هســتید بــه عمــوم مــردم

خیلــی از آدمهــای بــا ســلیقهی عــادی ،مﺜ ـ ْ
ال کســانی

بخــــش

بــه بعــد وارد فضــای ذوق عمومــی شــویم و

همیشــه ایــن تــالش را داشــتم و خــب البته بایــد بگویم

نکتــهای کــه گفتیــد بســیار جــذاب

بــود ،شــاید اگــر در مقیــاس دیگــر بخواهیــم
بگوییــم ،انــگار رابطــهی یــک هنرمنــد بــا

اثــرش رابطــهای عاشــقانه اســت کــه بیشــتر

مشــکلی دارد ایــن ماجــرا.

اتفاق ـ ْا ایــن قضیــه بــه موضــوع نســلها

از هرچیــز نیــاز دارد کــه بــه دور از نــگاه

کــه گفتیــد هــم مربــوط میشــود .انبوهــی از

ایــن فکــر باشــد کــه چطــور «بایــد» بــه نظر

ســاخته شــده یــا قصــد داشــته یــک ســری

ـ تمﺜیــل جالــب و تکاندهندهایســت ،چــون همیــن

نســل مــا ،بعــد از فاصلــهای کــه افتــاده ،وقتی

دیگــران ســاخته شــود .اگــر حتــی ذرهای
برســد ،آن خالــص بــودن از بیــن مــیرود.

مفهــوم در ذهنــم بــود و دنبــال مســیری بــرای بیانــش
بــودم .دقیقــاْ قصــد داشــتم همیــن را بگویــم کــه اگــر
مطالعاتهنرهایزیبا
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خــب طلبــی هــم از کســی نــدارم ،خــودم لــذت بــردم .چه

انســان عاشــق یــک نفــر اســت ،یــک فضــای عاشــقانه
بــا یــک نفــر دارد ،مگــر دوســت دارد بــه او نــگاه کننــد
و بگوینــد کــه چقــدر انســان خوبــی اســت یــا نــه؟ نظــر

بــهار 1400

دیگــران چــه اهمیتــی دارد؟
اتفاقـاْ 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

آثــار هســت کــه بــا دغدغــهی عمــوم مــردم

تفکــر را ترویــج کنــد یــا تأثیــری بگــذارد.
بــه آن آثــار نــگاه میکنــد ،شــاید نتوانــد

بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کنــد .ولــی در بــاب
آثــاری کــه بــه نحــوی بــا یــک ارتبــاط عمیق

بیــن هنرمنــد و اثــر خلــق شــده ،برداشــت
فــرق میکنــد .مخاطــب ایــن موضــوع را

حــس میکنــد ،حســی کــه شــاید در هیــچ
موضــوع پژوهشــی نگنجــد .امــا آخریــن

ســوال ،بــا اینکــه شــاید کمــی کلیشــهای بــه
نظــر بیایــد ،امــا همچنــان مهــم اســت .چــه

کــه بســیار مدیــون شــما هســتیم .گفتــم ببیــن نــه ،مــن

توصیــهای بــرای هنرمنــدان جــوان داریــد؟

اصـ ْ
ال اینطــور فکــر نمیکنــم .مــن اینطــور فکــر میکنــم

ـ ببیــن مــن همیشــه همیــن را میگویــم کــه چنــد عامل

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

انســان را پیــش میبــرد .اســتعداد و عشــق البــد جــزوی

ازدواج کــردم ،خیلــی هــم بــه مــن خــوش گذشــت .خیلی

از آنهــا بــوده کــه انســان در ایــن رشــته پــا میگــذارد.

هــم خوشــبختم .حــال بیایــم یقــهی مــردم را بگیــرم و

ولــی واقعیــت ایــن اســت و نکتــه اینجاســت کــه میانبــری

بگویــم مــن چــرا خوشبخــت نشــدم؟ مــن همــان کاری

در هنــر وجــود نــدارد .اگــر هــم وجــود داشــته باشــد دروغ

را انجــام دادم کــه دوســت داشــتم ،بقیــه چــه گناهــی

اســت .یعنــی اینکــه بــا روابــط و دیــدن اینکــه بــازار چــه

دارنــد؟ چــه طلبــی از مــردم دارم وقتــی خــودم داســتان

میخواهــد و ایــن جنــس کارهــا ،اگــر هنرمنــد بخواهــد

خوبــی را گذرانــدهام .چــون واقعــا رعایــت هیــچ کــس و

اینطــور خــودش را مطــرح کنــد ،مســیرش تقلیــد یــک

هیــچ جریانــی را نکــردم و هیــچ حمایتــی هــم نداشــتم و

ســری کارهــا میشــود و بدتریــن قســمتش ،ظلمی اســت

نمیخواســتم داشــته باشــم ،مﺜـ ْ
ال از حکومــت یــا هرچیــز،

کــه بــه خــود انســان میشــود ،چــون هنرمنــد از آن لــذت

وارد شــدن ایــن مســائل خــراب میشــود .پــس بنابرایــن،

روزی در زندگیــم عاشــق مــردی شــدم و همــراه او

کار ...کار ...کار ،کــه از همــه چیــز مهمتــر اســت و یــک بند

شــدم .اصـ ْ
ال نمیدانســتم چــه دارد و چــه نــدارد ،فقــط

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

همینطــور راه افتــادم و رفتــم .حــاال اتفاقــی آن آدم یــک

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

درآمــدی هــم پیــدا کــرد .از اول اصــال ْایــن فکرهــا را

بــا چشــم و گــوش بــاز جهــان را نــگاه کــردن .اینهــا

نکــرده بــودم ،دنبــال عشــق رفتــم .نقاشــی هــم بــرای

کمــک میکننــد کــه انســان جلــو بــرود .و در واقــع صبــر

مــن دقیق ـاْ همینطــور اســت .مــن وقتــی ایــن مســیر

و تحمــل.

را انتخــاب کــردم اصــ ْ
ال فکــر نکــردم کــه قــرار اســت

در اینســتاگرام بــه مــن پیــام میدهنــد کــه خانــم

بفروشــم یــا نــه .بــه ایــن فکــر کــردم کــه مــن عاشــق

مﺜ ـ ْ
ال یــک راهــی پیــدا کــن مــن نمایشــگاه بــذارم یــا

ایــن رشــتهم رفتــم دنبالــش تــا کار کنــم و یــاد بگیــرم.

مــن را بــه فالنــی وصــل کنیــد مــن میخواهــم بازیگــر

اینکــه مــا از اول یــک نگاهــی داشــته باشــیم کــه وارد

شــوم .مــن هــم میگویــم کــه دنبــال هنــر بــودن بــا

اصــل نشــده انتهایــش را ببینــد ،همــان لحظــه کار را

ایــن شــیوه راهــش نیســت .شــاگردی داشــتم ســالها

باختیــم .ولــی اگــر چیــز خالصــی را بــرای خودمــان بــه

پیــش ،چــون االن مدتهاســت کــه دیگــر تدریــس

وجــود بیاوریــم برندهایــم ،حتــی اگــر بــه ظاهــر برنــده

بخــــش

نمیکنــم ،میگفــت خانــم شــما روش خودتــان را

نباشــیم .اص ـ ْ
ال نمیخواهــم شــعار بدهــم واقعــا اعتقــاد
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طــوری بــرای مــن درس دهیــد کــه مــن ســریع بتوانــم

دارم بــه ایــن موضــوع.

نقد و گـفتگو

فاصلــه میگیــرد .ایــن لــذت آنقــدر خالــص اســت کــه بــا

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

