پیکرها و استعارهها
يادداشتي بر «تئاتر صامت»؛
ي نصير در
نمايش آثار عل 
گالري «اُ»
مجيد اخگر

و کیف این تف��اوت ،در درجهی اول برای خ��ودم ،بود .در این فاصله،
کارهای قبلی نصیر را که مرور کردم ،کموبیش همین تمایز در آنها هم
مشهود بود ــ و البته کارهای ارزشمند دیگری هم در میان آثار گذشتهی
او کشف کردم كه تصوير متفاوتي از او برايم ساخت .حاال به نظرم نصير
يكي از بهترين نقاشان فيگوراتيو ماست.
نصیر از سال  1978تا  1983در دانشگاه هنر برلین تحصیل ميكند ،و
از  1985به بعد در همانجا کار کرده و آثارش را در گالریهای مختلف
آلمان به نمایش ميگ��ذارد .آثاری که او در جوانی در دههی  1980در
آلمان به نمایش در میآ َو َرد ،ويژگيهاي سنت تصویری مدرن آلمان را
بازتاب میدهند و بهطور مشخص در سرمشق كلي اكسپرسيونيسم جاي
ميگيرند ــ بهویژه که شروع کار او مقارن است با فضای بازگشت به

نقاشی فیگوراتیو و سنت نقاشی اکسپرسیونیستی در آلمان .البته باید در
نظر داش��ت که تصاویر او ،مانند بسیاری از دیگر نقاشان آلمانیِ دههی
هش��تاد ،نهایتاً تصاویری «پیچیده»اند که خاستگاهها و تأثیرات خود را
درون زبان��ی تازه هضم کردهان��د .کار نصیر به طور کلی این چارچوب
اولیه را حفظ کرده و برای دیدن و فهم آثار او نمیتوان این پسزمینه را
فراموش کرد .اما با دیدن کارهای دهـپانزده سال اخیر او متوجه میشویم
که نصير بهتدريج تا حدودي از این فضای اولیه فاصله گرفته و در برخی
موارد (كه البته چند تصوير نمايش اخير را شامل نميشود) شاید بیشتر به
سنتهای تصویری اوایل سدهی بیستم در آلمان معطوف شده است ــ
مثالً آثار گروه سوارکار آبی ،و مشخصاً فرانتس مارک ،آگوست ماکه ،و
حتی کارهای اولیهی کاندینسکی .در همین چارچوب ،حاال رگهی غنایی

تا پیش از نمایش اخی��ر علی نصیر در گالری «اُ» ،او
برایم نقاش محترمی بود که اما ش��خصاً با کارهایش
ارتباط چنداني نداش��تم .زی��اد از او کار ندیده بودم.
یکی دو نمایشگاهش را در گالری «خاک» دیده بودم؛
ام��ا کارهایش بیش از این کنج��کاوم نکرده و از حد
نقاشی ایرانی که از سالها پیش در یکی از سنتهای
تصویریِ اروپایی ریشه دوانده و حاال کارهایی معقول
ب��ا همان مختصات تولید میکند ،فراتر نرفته بود .در
گالری «اُ» هم کارهای بزرگترش کمی بهتر از همین
حدود بودند برایم؛ اما تعداد زیادی تصاویر کوچکتر
و بیشتر نزدیک به تعریف «طراحی» در طبقهی دوم و
سوم بدون قاب کنار هم آمده بودند که بسیار نظرگیر
بودند و بهسختی میشد از مقابلشان گذشت و رفت.
ترکیب��ی از فیگورها و فضاهای طبیع��ی و داخلی ،و
اش��یای آشنا و فرمها و لکههای ناآشنا ،نوعی کیفیت
شاعرانهی شهری و معاصر به این تصاویر بخشده بود
و عملكردي استعاري را در آنها فعال كرده بود (بدون
آنكه قرار باشد چيزي را مشخصاً به عنوان استعارهاي
از چيزي ديگر درك كنيم) .تفاوت در کجا بود؟ این
کارها چه داشتند که تصاویر بزرگتر ندارند يا كمتر
دارند؟ یکی از انگیزههایی که به نوش��تن متن حاضر
منجر ش��د تالش برای نزدیک ش��دن ب��ه علت و کم
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برجستهای در کار او ــ به ویژه در طراحیهایش ــ پدیدار شده است.
اما از این اش��ارات تاریخی که بگذریم ،در کار فعلی نصیر نوعی تخیل
ام��روزی میبینی��م که ــ ج��دای از اینکه منابع تغذی �هی احتمالی او
چیستند ــ گویی از جهان تصویریِ اشكالي از انیمیشنهای اغراقآمیزِ
گروتسک (چیزی نزدیک به مجموعهی سیمسونها) یا نظام تصویریِ
برخی ویدیوکلیپها تغذیه کرده یا با آنها همخانوادهاند ــ چیزی که در
خطوط درشت و تودههای سیاه و رنگهای تند و گاه فسفری و درخشان
نمود مییابد .همچنین ،تصاویر او با تصاویر تلویزیوني و سینمايي نیز
همخانوادگیهایی دارد (به حاشیهای که در اغلب طراحیهایش براي باال
و پایین کادر در نظر میگیرد توجه کنید).
ب��ه اعتبار آن چه گفتیم ،میتوان گفت که جهان تصویری نصیر چندان
جهانی «طبیعی» یا طبیعتمحور نیست .عالوه بر آن ،پیداست که فیگور
انس��ان (بر پسزمینهای ش��هری یا دست کم «س��اختگی») را می توان

اصلیترین دستمایهی کار و منبع الهام او دانست .اما به رغم اینها ،جهان
طبیع��ت در کار او جایگاه خاصی دارد :در میان طراحیهای اخیر او در
گالری «اُ» ،چند طبیعتِ عمدتاً سیاه و سفید دیده میشد که پیش از آن که
دیگر آثار او را ببینم تصور میکردم که شاید استثنایی فرخنده بر قاعدهی
دیگ��ر آثار او باش��ند .اما بعد منظرههای بیش��تری از او دیدم؛ یا آثاری
که بر پسزمین �هی طبیعت میگذرند .در حقیقت نصیر با طبیعت کار
خاصی میکند؛ یعنی با زبان و بیانی که با بوطیقای معمول منظرهپردازی
فاصلهی زیادی دارد .به س��راغ طبیع��ت میرود و به تعبیری طبیعت و
تصنع یا امر ارگانیک و غیرارگانیک را در تراز س��بکی و موضوعی با
ه��م میآمیزد .فضایی ،میزانس��نی ،عناصری که پیرامون ش��خصیتها
هس��تند یا شخصیتها البالی آنها گام میزنند ،ایستادهاند ،یا کارهای
دیگر میکنند ــ همان «تئاتر صامت»ی که شاهد آنیم ــ شباهتهایی
با طبیعت دارد ،اما به خاطر تناظری که حس میکنیم این فضا با حاالت
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انس��انی دارد ،يعني با انسانهای درون كادر ،بیشتر به صورت نوعی
طبیعتِ درونی جلوهگر میشود .این نوعی طبیعت یا فضای ساختگی،
«ادبی» و استعاری است ،و البته نه از نوعی که ما را به سوی گذشته ــ
به ادب و اساطیر و جز آن ــ بازگرداند ،بلکه بیشتر نوعی فضاـطبیعتِ
ِ
�اختگی معطوف به زمان حال یا آینده است ــ فضایی معاصر ،نه
س�
ِ
ِ
«بیزمانی» طبیعت .نوعی «آلیس در عجایبگاه» جدی و بزرگساالنه.
و به همین خاطر میتوانی��م این فضاها را معطوف به نوعی موقعیتِ
«فیگوراتیو» یا استعاری بدانیم.
اینجاست که میتوان به تمایز آثار بزرگ و کوچک ،یا طراحیها و
نقاشیها ،بازگشت .مسئله آن است که آثار کوچکتر و طرحوارهتر
بیش��تر و بهتر امکان ش��کلگیری این فضای «فیگوراتی��و» را فراهم
میکنند (فیگوراتیو به هر دو معنای کلمه :امکان دادن به شکلگیری
اندامها و پیکرههای قابلتش��خیص ،و امکان اینک��ه این انداموارهها
به «پیکرهها»یی داللتگر و دارای پتانس��یل استعاری بدل شوند) .اما
کارهای بزرگ ،ش��اید به خاطر قوهی تخریب و انتزاع خود ،به خاطر
وجود نیرویی که رد اشکال و عناص ِر ــ ولو غیرقابلنامگذاریِ ــ یک
«جهان» را از میان برمیدارد یا کمرنگ میکند ،به جانب تصویر محض
میل میکنن��د ــ و این اجازهی بازی تخیل ،یا به بیان آن فیلس��وف
آلمانی ،امکان «بازی آزاد تخیل و فاهمه» ،را از میان برمی دارد .تصاویر
کوچک عموماً خلوتترند و تصاویر بزرگتر ُپرکارتر .در بس��یاری
از آث��ار بزرگتر میبینیم که تمام فض��ای تصویر از لکهها و خطوط
و اش��کال رنگی ُپر ش��ده است ،و این فضای تنفس را از آنها میگیرد
یا کم میکند .گويي كل تصویر به صورت یک س��طح ُپر و رنگی به
پیشزمینه میآید و اجازهی ش��کل گرفتن فضا و بازیِ سطح و عمق
از میان میرود .و این به زیان تصویر اس��ت .این فضای انباشته اجازه
نمیدهد که بعضی لکهه��ا و خطخطیها به یک «چیز» ،به یک واحدِ
تصویریِ دارای کیفیات و تجارب ذهنی ،تبدیل ش��وند .این در حالی
است که در طراحیها فضای پیرامون فیگورها هنوز به محیطی (صرفاً،
یا عمدتاً) «تصویری» تبدیل نش��ده است؛ عناصر درون فضا ،هرچند
هیئتی انتزاعی داش��ته باش��ند ،فقط خط و رنگ و شکل نیستند؛ بلکه
طرحی از اش��یاء و عناصری بالفعل و بالقوه ،واقعی یا خیالی ،را پیش
روی ما میگذارند .چیزهایی که گاه نمیدانیم چیستند؛ اما به هر حال
«چیز»ی هستند و با پيكرهاي درون تصوير و بينندهي بيرون تصوير
دادوس��تدي نمادين دارند .اس��باب صحنهي طبيعتِ انس��اني و تئاتر
بيكالمي هستند كه ميان محيط و پيكرها در جريان است.
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