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گفتوگو با بهرام دبیری به بهانه نمایشگاه آثار نقاشی پشت شیشه در گالری گلستان

بازسازی تاریخ زیباییشناسی ایران
حافظ روحانی
روزنامه نگار

بیــن انجام این گفتوگو و انتشــارش فاصلــه افتاد .در این مدت و بعد از نمایشــگاه
آثار پشتشیشــ ه که در آبان ماه در گلستان برگزار شد ،شــاهد برگزاری یک نمایشگاه
انفرادی دیگر هم از این هنرمند بودیم؛ نمایشگاه «پنجاه سال نقاشی با بهرام دبیری»
در نگارخانه ســهراب که 23آذر ماه افتتاح و بهانهای شد برای برگزاری جشن تولد68
سالگیاینهنرمندپرکارکهعالوهبرهنرش،وجهروشنفکرانهاونیزهموارهموردتوجه
بوده اســت .همان وجهی که بخش عمده گفتوگوهــای او را اختصاص میدهد با
مروری بر تاریخ و زیباییشناســی و تحلیلهایــی درباره فرهنگ و هنر ایــران و غرب و
مســائل مربوط به آن .چنانکــه در گفتوگویی که میخوانید هم هــر مثال دبیری با
اشــارهای به تاریخ هنر و معموالًتاریخ هنر ایران همراه اســت .بهرام دبیری در آستانه
 70سالگیمیراثیازخودبهجاگذاشتهکهعالوهبرآثارمتعددهنریاشازنقاشیروی
بوم و سفال گرفته تا نمد و نقاشی پشتشیشه و ...انبوهی از گفتوگوها را هم شامل
میشودکهاودرآنهاکوشیدهتاتاریخکهنسرزمینشراواکاویکند.
 ëëپیشتــر کار با مــواد کار مختلــف و متنوع
را تجربــه کــرده بودیــد؛ پیشتر به یــاد ندارم
کــه آیــا نقاشــی پشتشیشــه را تجربــه کرده
بودیــد یا نه .مــواد کار مختلف چــه کمکی به
شــما میکنند؟ در مورد شیشــه آیا شــفافیتی
که شیشــه بــه کار منتقل میکنــد ،جذبتان
میکند یا به دلیل دیگری به ســراغ این شیوه
کار رفتهاید؟
من درســت  10ســال پیش ،سال 1387
یــک نمایشــگاه نقاشــی پشتشیشــه در
گالــری آبتیــن برگــزار کــرده بــودم .هنــوز
نمیدانــم که چرا در دورانی پشــت شیشــه
نقاشــی کردهاند .اما نقاشــی پشــت شیشــه
اول از همــه یــک جذابیــت شــیطنتآمیز
دارد چــون بایــد وارونــه کار کنــی؛ یعنــی
پاســاژ نهایــی را ابتــدا میگــذاری .از ایــن
نظــر شــبیه همــان اتفاقــی اســت کــه در
کار بــا نمــد هــم میافتد .خــود ایــن ماجرا
یــک آزمــون دوستداشــتنی اســت .اما در
عینحــال واژه شــفافیت کــه بــه کار بــردی
نکتــهای اســت کــه نمیتــوان به ســادگی از
کنــارش گذشــت .مثالً اگــر همیــن طرحها
یــا نقشهــا را روی بوم یا کاغذ اجــرا کنی و
بعد روی آن را شیشه بگذاری منجر به این
جلوه نمیشــود .دانســتن ایــن حقیقت که
فاصلهای بین شیشه و اثر نیست درخشش
و جذابیت خاصی بهوجود میآورد .شــاید
همیــن جلــوه و درخشــش باعث شــده که
در روزگاری کســانی پشــت شیشــه کار کنند.
میدانید که نقاشــی پشت شیشه با ویترای
تفــاوت میکنــد؛ نور از ویترای رد میشــود،
ولی در نقاشــی پشتشیشــه ،نور از شیشــه
عبور نمیکند و یک الیه رنگ پشــت شیشه
را میپوشــاند .در نقاشــی پشتشیشــه نور
ویــژهای هســت .فکــر میکنــم وقتــی یــک
شیشه بر روی یک پرده نقاشی میگذاریم،
مانع تماس مستقیم چشــم با اثر میشود
مثل تفاوت یک نمونه چاپی با اثر اصلی.
ëëدر آثــار نقاشــیتان بــه نظــر میرســد کــه
شــفافیت رنگ برایتــان اهمیــت دارد؛ در
آثار نقاشــیتان بر روی بوم ،رنگها همیشه
شــفافند و جلــوه دارنــد .حتــی در بعضــی
نمونهها که بــا ورق طال کردیــد ،این جلوه و
جال عیانتر به چشــم میآمد .انــگار که این
شــفافیت و درخشــش رنگهــا شــما را بــه
نقاشی جذب میکند؟
در نقاشــی رنــگ وروغن ،نــور را بعدتر
بــه کار اضافه میکنیــد؛ در واقع نور آخرین

پاســاژ کار اســت .من نور را از زیر کار ،یعنی
از بوم ســفید میگیرم .در نتیجه در کارهای
من ،رنــگ بیشتر احســاس نــور را منتقل
میکنــد تــا جرم رنــگ را .شــاید بــه همین
دلیل باشــد کــه نــور در کار من معنــی پیدا
میکند ،چون نور از خود کار نشأت میگیرد
و من نور را به کار اضافه نمیکنم .نور برای
مــن خیلی مهم اســت؛ بخصوص در طول
ســالهایی که با آکریلیک کار کردهام ،رنگ
و روغــن این قابلیــت را ندارد ،هــر چند که
حــدود ده ،بیســت ســال از دورههــای اول
کاریام ،یعنــی حدوداً از ســال 1350 – 51
تــا حــدود ســالهای  1364 - 65را با رنگ
و روغــن کار کردم .ولی بعدتر ،وقتی ســراغ
آکریلیک رفتم ،متوجه شدم که این امکان
برای من فراهم میشود که با نور اتفاقیتر،
جذابتر و بهتر بازی کنم.
ëëپیشتر دیده بودم که در گفتوگوهایی به
ماتیس اشاره کرده بودید؛ آیا این جلوههایی
حاصل تأثیرات ماتیس است؟
بر اســاس مطالعــاتام و صحبتهایی
که پیشتــر کردهام ،این موضوع را گفتهام،
اما انگار هنوز بخوبی جا نیفتاده که ماتیس
ایــن جلوههــا را از نقاشــی ایــران گرفتــه؛ و
ایــن چیــزی اســت کــه خــودش میگویــد.
چنــد وقت پیش کتابی به دســتم رســید که
مقایســهای بــود مابیــن ماتیــس و پیکاســو
کــه به بهانه نمایشــگاه بزرگــی در نیویورک
چاپ شــده بــود .کتاب را که بــاز میکردید،
یک صفحهاش پیکاســو بــود و آفریقا و یک
ماتیــس و مینیاتــور ایرانــی .ماتیــس در کار
بــا مینیاتــور ایرانی ســراغ مکتــب اصفهان
نرفــت ،بلکه به ســراغ مکتب شــیراز رفت.
یو
تکنیــک مکتــب شــیراز بــا جزئینگــر 
ریزهکاریهایــی کــه در مکتــب اصفهــان و
تبریز میبینیــد تفاوت دارد؛ رنگها خیس
هستند و گاه میبینیم که رنگها از خطوط
کنار ه نما بیرون زده .درســت همان ویژگی
که در کارهای ماتیس هم میبینید .بعدتر
بــه گزارشــی برخوردم که در دهــه اول قرن
بیست ،دو نمایشگاه مهم در پاریس برگزار
شــد؛ یکی آفریقا که پیکاســو و براک دیدند
و یکــی مینیاتورهــای شــیراز کــه ماتیس به
تماشــایش میرود .ماتیس به این موضوع
اشــاره میکنــد و ترجمــه جملــهای از او
در کتــاب آمــده بــود که چــه چیز بــه اندازه
مینیاتــور ایــران بــه مــن امکانــات بیپایان
بصــری میدهد .نکتهای کــه حتی در ایران

هم درســت توضیح داده نشــد .شاید چون
معلمهــا و دانشــگاهها ســواد الزم بــرای
آموزشــش را ندارند که اگر در نقاشی ایران
پرســپکتیو نقطهای نیســت ،بــه این معنی
اســت که نقاش ایرانی این نوع از پرسپکتیو
را بلــد نبوده .بالفاصله این ســؤال به ذهن
من میآید که در گنبد شگفتانگیز مسجد
شــیخلطفاهلل کــه یکــی از پیچیدهتریــن
اجراهــای فرمــی را دارد ،چطــور ممکــن
اســت درکی از پرســپکتیو نداشــته باشــی؟
پاســخش را در اینجــا یافتــم کــه دو دیدگاه
وجــود دارد؛ یکــی نگاهــی اســت کــه در
پرســپکتیو دوره رنسانس شروع میشود که
مبتنــی بر این نگاه اســت که هــر چه از نگاه
ما دورتر اســت ،کوچک میشود تا اینکه به
صفر برســد ،حاال اگر جــای نقاش را عوض
کنیــم ،یعنی به جای نقاش مینیاتوریســت
ایرانی بنشــانیم ،او در نقطه صفر نشسته و
هر چه از دیدش دورتر میشود ،گستردهتر
میشــود .ایــن یــک امــکان شــگفتانگیز
اســت که دســت نقاش را بــاز میگــذارد تا
آنچــه را کــه دلــش میخواهــد ،بیــان کند.
مثــاً بخشــی از ایــن تأثیــر را در نمونههای
بنیادیــن هنــر مــدرن ،مثــل آثــار ســزان یــا
بعضــی از امپرسیونیســتها میبینید .این
حقیقــت حاصل یــک نگاه شــگفتانگیز و
شــعور اســت و نــه محصــول محدودیت یا
نادانی .مثــاً در مینیاتــور ایرانی ،معماری
را میتوان مدرن دانســت؛ چند سال پیش،
بهــرام شــیردل معمــار سفارشــی بــرای
طراحی مجدد ســینما فرهنــگ گرفته بود.
بــا من صحبت کــرد -در مورد این مســائل
اغلــب با هــم صحبت میکنیم -پیشــنهاد
کردم که به ســراغ مینیاتور برویم .مینیاتور
مثــل فوتورمــان اســت ،چــون میتوانــی
روایتهــای مختلــف را کنــار هــم تعریــف
کنی .پیشــنهاد کردم که به سراغ برگههایی
از مینیاتــور برونــد کــه در آنها یــک عمارت
نقاشــی شــده .همــه تزئینــات و نقــوش را
حــذف و طرح باقیمانــده را به خط تبدیل
کننــد .نتیجــه این بود که به بنایی رســیدیم
که شبیه به نقاشــیهای کوبیستی باز شده.
تأثیر این نگاه را میتوان در نقاشــان مدرن
دید .نکته دیگر حذف پرســپکتیو اســت که
باعث شــد موضوع پرســپکتیو بــ ه تبع نگاه
رنسانســی بــرای نقاشــان بعــد از پیکاســو
دیگر مسأله نباشد .این دوره مهمی است،
بیــن آن چیزی که ما هنر مــدرن میگوییم
و فــرض میکنیم که از پایــان قرن نوزدهم
بــا امپرسیونیســتها شــروع میشــود بــا
تمام هنرمندان غیراروپایی .مثل بســیاری
از آثــار ونگــوگ کــه قلمگذاریها ،نقاشــی
ژاپنــی را بــه یاد مــیآورد .مــن اخیــراً چند
نقاشــی ژاپنی دیدم و با خــودم فکر کردم،
چقدر شــبیه بــه آثــار ماتیس هســتند ،ولی
در واقــع این ماتیس اســت که شــبیه به آن
نقاشــیهای ژاپنی اســت .به من میگویند
کــه طراحیهایــم شــبیه به ماتیس اســت،
درســت اســت ،ولــی ایــن شــکلها از آن
خــود مــن بــوده و ماتیس بــوده کــه از آنها
برداشــته اســت .درک این موضــوع خیلی

تعیینکننــده اســت کــه مفهوم مــدرن را از
غــرب آموختیــم ،امــا در فهمــش بــه خطا
رفتیــم ،زمانــی که فکــر کردیم ،مدرنیســم
یــک میــراث اروپایی اســت و من بیــرون از
دایــرهاش ایســتادهام .فکر دیگر این اســت
کــه ایده مدرن اروپایی اســت ،اما خود ایده
از چین و ژاپن ،ایران ،آفریقا و آزتک تغذیه
کــرده و مــدرن شــده .در ایــران ایــن قبیــل
مقایســهها انجــام نشــده .مــن در پاریــس
نمایشــگاهی دیدم کــه کارهای هنــری مور
با مجســمههای آزتکها مقایسه شده بود.
بــه نظــرم درک ایــن حقیقــت در 60 – 70
ســال گذشــته برای ما خیلی مهــم بوده که
متأسفانه انجام نشده .همیشه مثال زدهام
که نیما ســاختار شــعر نو را از شــعر فرانسه
گرفــت ،اما موقع خواندن نیما ،بوی دریای
خــزر و کوههای یــوش را هم حس میکنی.
این خیلی مهم اســت که فرض نکنی چون
مدرن هســتم ،پــس دیگر نه تاریــخ دارم و
نــه هویت ،به نیویورک نگاه کنم و هر کاری

ëëاین اتفاق چه سالی رخ داد؟
ســال  1366یا  1367یا حتی شاید اوایل
دهــه  .1370بــه یــاد نوجوانــیام افتــادم،
زمانــی کــه  13 – 14ســاله بودم و در شــیراز
زندگی میکردم و با اســم مانی آشــنا شده
بــودم ،بهعنوان یــک پیغمبر نقــاش و این
کشــف برایــم جــذاب بــود ،چــون از همان
ســنین خودم را نقــاش میدانســتم .گفتم
اول بایــد آییــن را بفهمم تا کتــاب را از اول
بســازم ،یعنــی از جلــد تــا انتخــاب کاغذ و
همــه جزئیــات .در نتیجه یک ســالی وقت
گذاشــتم تــا بفهمــم مانویــت یعنــی چــه.
آیینــی اســت بینهایــت پیچیــده و ترکیبی
است از اســطورههای مختلفی که در فالت
ایــران وجــود داشــتهاند و بــه آیینــی تبدیل
شــد که از چین تا روم هواخواهانی داشــت.
در آن مطالعــات خیلــی چیزهــا بــرای من
معلوم شــد که یکی از مهمترینهایشان،
مفهوم نــور بود .چون بنیــان نگرش مانی،
جهــان نور اســت و جهان تاریکــی ،پیش از

آنها میکنند ،من هم همان کار را بکنم.
ëëیوســف اسحاقپور در رســالهای که درباره
نگارگــری نوشــته ،اشــاره میکنــد کــه در
نگارگری ایرانی بخصوص در دوره تیموری،
رنــگ انــگار سرمنشــأ نور هــم میشــود .به
نظر میرســد که کار شــما هم انگار تالشی در
همین راستاســت ،یعنــی که خــود رنگها
سرمنشــأ نور باشــند؛ ایــن گفته در مــورد کار
شما درست است؟
کامــاً .چنانکــه در ابتــدای گفتوگو هم
گفتم که نور را از خود رنگ میگیرم اشــاره
بــه همیــن معنایی اســت کــه شــما گفتید.
نکتــهای کــه در مســیر  50ســال فعالیــت
هنــری ،در دنیــای مــن تغییــر بــه وجــود
آورد ،یکی آشــنایی با دکتر خســرو خسروی
جامعهشــناس بــود کــه یــک روز ،وقتــی
کارهــای من را دید پیشــنهاد کــرد که متون
کهــن را بخوانم و کتاب «یشــتها» را برای
مــن آورد .از این طریق من را به افســانهها
و اســطورههای ایــران نزدیک کــرد و بعدتر
دکتــر ابوالقاســم اســماعیلپور ،شــاگرد و
همــکار دکتــر مهــرداد بهــار ،نزد مــن آمد.
قصد داشتند کتاب ارژنگ مانی را بازسازی
کننــد و از مــن خواســتند که چنــد تصویر به
آنها بدهم.

خلقــت ،زمانــی کــه هنــوز موجــودی خلق
نشــده؛ شــناخت مانــی از طریــق ایــن دو
عنصر آغاز میشود.
ëëچه در نقاشی ایرانی و چه در سنت نقاشی
اروپایی ،هرگاه ســراغ شیشــه میروند ،انگار
تکنیــک و اجرا بــر یک یــاور مذهبی داللت
دارد ،چــه ویترایهــا در کلیســاها یــا چــه
صحنههای مذهبی در ســنت نقاشی پشت
شیشه ایران.
کامــاً همینطور اســت .اآلن کــه گفتی،
تــازه نمونههــای تــازهای بــه نظــر مــن هم
میآید .شاید همین اآلن هم اگر به خیابان
منوچهــری برویــد ،آنچــه از نمونههــای
نقاشــی پشــت شیشــه میبینیــد ،صحنــه
حادثه کربال باشــد ولی نقاشــیهای پشــت
شیشه با این مضمون با ویترایهایی که در
کلیساهای اروپایی میبینید ،تفاوت دارند؛
در آن شــکل کار ،ویتــرای طــوری ســاخته
میشود که نور را رد کند ،اینجا در خانههای
شــهرهایی مثــل اصفهــان و کاشــان هــم
شیشههای رنگی را میبینید که نور رنگی را
به داخل خانه میآورند ،ولی این شیشهها
نقاشــی نمیشــوند .امــا در ایــران نقاشــی
پشت شیشه انجام میشود .انگار شفافیت
در نقاشی پشت شیشه با مضامین مذهبی

هنر

در ارتباط است.
ëëوقتــی بــا مــواد کار مختلف ،مثل شیشــه،
نمــد ،کاســه لعابــی و ...کار میکنیــد ،چقدر
کارتــان بــا تعریــف قدیمیتــر از هنرمنــد
بهعنوان صنعتگر ( )Artisanنســبت پیوند
میخورد؟
بایــد مــرز میان ایــن دو ،یعنــی هنرمند
( )Artistو صنعتگر ( )Artisanرا مشخص
کنیم؛ من باور دارم کســی کــه یک فرش را
طراحــی میکند هنرمنــد ( )Artistاســت،
بعــد از طراحی اوســت که فرش به یک کار
تولیدی تبدیل میشــود .کســی که سفالها
یــا گنبدها را طراحی میکند هنرمند اســت
ولــی آن مرزی که شــاید در اروپا مابین این
دو تعریف میشــود ،در ایران نیست ،چون
در ایــران هنر را به شــکلی دیگر میدیدند.
موضــوع تاریــخ مطــرح اســت .فرهنــگ
ســرزمینی کــه مــا در آن زندگــی میکنیــم
بــا آنچه در اروپاســت فــرق میکنــد .آنچه
بهعنــوان هنر کاربردی شــناخته میشــود و
به صنعتگران منتسب میشود در فرهنگ
ما نیســت ،برای واژه آرتیزان ما در فارســی
معــادل نداریم ،چــون یک نفر یــا هنرمند
اســت یا نــه ،اینکه چــه چیز تولیــد میکند،
موضــوع بحــث دیگــری اســت .در نتیجــه
بســیاری از آثــار مــا از اینجــا تــا چیــن ،مثل
پردههــا ،پارچههــا دســت کار هنرمنــدان
بســیار چیرهدســتی اســت .کار آنها که روی
کاشــی کار میکننــد از کار کســی کــه روی
بــوم نقاشــی میکنــد تفکیــک نمیشــود.
ایــن یــک بحــث کلــی اســت امــا در تجربه
شــخصی ،من در خانهای در شــیراز به دنیا
آمــدم کــه خانههــا ،باغهــا ،ظرفهایی که
در آن غــذا میخوردیــم و حتــی قندانهــا
واجد چیزی بود که به من ســلیقه شــیراز را
نشــان میداد .مثالً ما سه مکتب نقرهکاری
داریم؛ تبریز ،اصفهان و شیراز؛ تبریز خیلی
هندســی اســت .اصفهان هنوز میراثخوار
ســلیقه صفویــه اســت .در شــیراز امــا گل و
مــرغ کار میکننــد و ایــن گل و مرغهــای
روی قندانهــای نقــره دلربایــی دارنــد در
حد شــعر حافــظ .ایــن ســلیقه را در خیلی
چیزهــای دیگر در شــیراز هــم میبینید؛ در
آرایــش باغهــا ،در کاشــیکاریهای کــف یا
معمــاری .میدانیــد که معماری شــیرازی
اســت که تاجمحل را میســازد .شــیراز یک
ســلیقه ویژه داشــت .مثالً به یاد دارم که به
ایــل قشــقایی میرفتیم نمدهایــی که کف
چادرهــا بودنــد برایــم خیلــی جــذاب بود؛
آن بــزی که با رنگهای خام و پریمیتیو کار
شــده بود .این خاطرات کودکــی از دورهای
برای من مهم شــد تا به ســراغ کار با فرش
و نمــد و ســفال بــروم .هنر فقط بــه معنی
نقاشــی روی بــوم نیســت ،بلکــه قطعهای
اســت کــه هنرمندانه باشــد و واجــد همان
ارزشهاســت ،ولــی وقتــی تبدیــل بــه یک
شــیء مصرفــی میشــود قیمتــش پاییــن
میآیــد .مــن اگــر روی کاغــذ طراحــی کنم
یــک قیمت دارد ولی اگر همان را در کارگاه
ل کار کنم ،قیمتش تغییر میکند.
سفا 
ëëمســأله تکنســخه بودن در طراحی روی
کاغذ هم مطرح است.

ندارد مگر اینکه با دست انجام شده باشد؛
چه جراحی که مغــز را باز میکند ،چه یک
قالیباف ،چه یک ســفالگر ،چه یک نقاش.
کارهایــی کــه با دســت انجــام نمیشــوند،
مشــاغل باطلنــد .بایــد بتوانــی بــا دســتت
چیزی بســازی .تمــام موضــوع آدمیزاد به
نظــرم موضــوع دســت اســت .دســتی کــه
دائمــاً در پی این اســت که شــکلی را ایجاد
کند یا چیزی را که نبوده بسازد.
ëëآیــا کار با شیشــه یا نقاشــی پشتشیشــه
بــه شــما امــکان میدهــد تا تأللــو نــور را به
نهایت درجهاش برســانیم؟ یعنی رسیدن
به نهایت درخشــش نور با شیشه به بهترین
شــکل محقق میشــود؟ آیــا ایــن تکنیک و
شــیوه این بخش را ارضا میکند و شفافیت
فقط با این ماده کار به دست میآید؟
با ایــن قطعیت نه .چــون من روی بوم
هــم بــه همیــن کیفیتی کــه میخواهــم از
نور میرســم ولــی تازگیها کشــف کردهام
کــه مــن یــک نقــاش مــدرن نیســتم .دلم
میخواهــد ایــن اصطــاح را در مــورد
کارهایــم بــه کار ببــرم؛ نئوکالســیک .مــن
دارم ســعی میکنم تاریخ زیباییشناســی
کشــورم را دوباره بــا زبان امــروز بیان کنم.
خطهایی که من به این ســادگی میکشــم
و ممکــن اســت بعضیهــا را یــاد ماتیــس
بینــدازد میتوانــد یــاد قلمگیریهای رضا
عباســی هم بیندازد .خطــی که براحتی راه
میافتد ،بیخطا و انگار که شعری در خود
دارد .مــن یــک بــار گفتم که شــعر خطوط
نقاشــی ایرانی را کــه ماتیس بــه اروپا برده
بــود به ایــران برگرداندم .در نتیجه بیشــتر
میپســندم که بگویم ،من دارم این تاریخ
زیبایی شناســی را دوباره میسازم تا اینکه
بخواهم خــودم را مدرن بدانم .بخصوص
که این لغت هر روز بیمعناتر میشود.
ëëاین نگاه به خودی خود مدرن محســوب
میشود؛ نگاه خودآگاه به تاریخ و به خود.
آنچــه که بــه آن هنــر مــدرن میگوییم
کــه از اروپــا میآیــد باززایــی یــک ســلیقه
تاریخــی ســرزمینهای غیراروپایی اســت.
خیلــی مهــم اســت کــه ایــن را بفهمیــم.
من ســریال پیکاســو کــه نشــنال جئوگرافی
ســاخته و کار بسیار درخشانی را دیدم .یک
نکتــه خیلــی برایم روشــن شــد کــه عذابی
کــه آدمهایــی مثل پیکاســو یــا نقاشهای
مــدرن آن روز میکشــیدند ،جنــگ بــا یک
روش قالبــی شــده رنســانس اســت کــه
چهارصــد ســال دوام غیرضــروری پیــدا
کرد ،که مــا در ایران به آن نقاشــی خیابان
منوچهــری میگوییم .آنهایی که به اســم
کالســیک در اروپــا کار میکردنــد میکلآنژ
نبودنــد بلکــه ادای او را درمیآوردند .من
در ایــران آن ســابقه را ندارم تــا بخواهم با
کالسیزیســم بجنگم .مــن در واقع باید آن
کالسیزیسم را دوباره بسازم ،چون یا از بین
رفته ،یا آتشــش زدهاند یــا پاکش کردهاند،
نابــودش کردهاند یا بــد فهمی دهاندش .در
دوره کالســیک ایــران چــه میبینیــم؟ زن
ابــرو پیوســته و خال لــب و چیزهایی از این
دســت .در واقــع ادای تاریــخ را درآوردنــد
ولــی تاریــخ دو قــدم قبــل از خودشــان را،

تازگیها کشف کردهام که من یک نقاش مدرن نیستم.
دلم میخواهد این اصطالح را در مورد کارهایم به
کار ببرم؛ نئوکالسیک .من دارم سعی میکنم تاریخ
زیباییشناسی کشورم را دوباره با زبان امروز بیان کنم.
خطهایی که من به این سادگی میکشم و ممکن است
بعضیها را یاد ماتیس بیندازد میتواند یاد قلمگیریهای
رضا عباسی هم بیندازد

آثــار دیگر هم تکنســخه هســتند .مثالً
نمدها هیچگاه قابل تکرار نیستند ،یا کاری
کــه مــن دســتی روی بشــقاب کار میکنــم،
تکرار شدنی نیست.
ëëاین قبیــل تجربیات را در کارهای پیکاســو
هــم میبینیــم که بــا مــواد کار مختلــف کار
کــرد؛ انگار کــه از کار با دســت به هر شــکلی
لذت میبرد .آیا کار با دســت بــا هر مواد کار
مختلف جذبتان میکند؟
کامــاً همیــن طور اســت .منتها مســأله
این اســت که تو چیزی را به مخاطب نشان
میدهــی کــه برایش تــازه و بیهمتاســت.
حــاال چــه فرمــان و زیــن دوچرخــه در کار
پیکاســو باشــد یا چوبی کــه میگیری و روی
ســاحل دریــا طراحــی میکنــی یــا کــوزهای
کــه میچرخانــی و بــه شــیء دیگــر تبدیــل
میکنی .در واقع همه اینها اشاره به خلق
چیزی اســت کــه قبالً ندیــده بــودی .اتفاقاً
در ایــن ســی چهل ســال گاهی بــه طعنه و
طنــز به من پیکاســوی ایــران میگفتند ،اما
نفهمیدند که نقاشی من شباهت زیادی به
پیکاســو ندارد ،بلکه روش من شبیه است.
چــون او هــم همینگونه بود ،دســتش باید
دائم کاری میکرد حاال با هر چه که هست.
من گمــان میکنــم کاری در جهــان ارزش

مثــاً تاریخ قاجاریــه ،بعضیهــا هم ادای
صفویــه را درمیآوردنــد ولی من به شــش
هــزار ســال تاریخ نگاه کــردم .خروسهای
من که اشــخاص دوستشــان دارند و مثالً
بــا دو خط کار شــدهاند ،از روی ســفالهای
ســیلک الهــام گرفتــه شــدهاند .در نتیجــه
جهانــی که من بهعنوان یک نقاش در این
ســرزمین باید بســازم ویژگیهای خودش
را دارد .گذار پیکاســو به یک کلیسا میافتد
و مجســمههای ایبریایــی را بــا پلکهــای
کلفــت میبینــد و میگویــد ایــن اســت.
و گرتــرود ســتاین را کــه بــا آن پلکهــای
کلفــت میکشــد؛ یعنــی بــاز برمیگــردد
بــه یــک ســرزمین اســپانیایی .هنــر مدرن
جستوجوی ریشههای کهن است؛ چیزی
کــه در ایــران هرگز حرفــش را نزدیم و فکر
کردیم که خلقالساعه است .تمام ادبیات
اول قــرن مثــل ژان ژنــه را کــه میخوانــی
میبینی رفته سراغ اسطورههای رومی.
ëëایــن اتفــاق گویــا ماحصل گسســتهای
تاریخی متعدد در ایران است؟
دقیقــاً .مــا همــه چیــز را بایــد از اول
توضیــح بدهیم و کشــف کنیم .چون مدام
شمشیری آمده و همه چیز را بریده و قطع
کرده.

