خام ،بریدهبریده ،جویدهجویده ،در برخی از طرحهای او از میل نقاش به
جهان بیپیرایۀ کودکی خب��ر میدهد؛ قلمضربههایی که یادآور لکنت
کودک به هنگام زبان باز کردن اس��ت ،ی��ادآور گونهای ناتوانی که از
نزدیک بودن کودک به آغاز نشان دارد ،زمانی که او خطهای بریده و
کژمژ را روانۀ کاغذ سفید میکند...
در برابر پردههای ملکی (و به شکرانۀ تصویر است که گویی) بار دیگر
با چیزی یکسر مغایر با نظریۀ دکارت در خصوص رابطۀ میان ذهن و
جسم مواجه میشویم .در اینجا نقاش به هیچ روی خویش را با ذهناش
یکسان نمیبیند :اینجا تن گسیخته میشود چرا که ذهن در حال تجربۀ
گسیختگیست .اینسان ما با مشاهدۀ تنِ گسیخته («سری بدون پیکر،
روحی بدون جس��م ،رنگی بدون شکل ،بدنی بدون اندام ،اندامی بدون
بدن») 3همهنگام در ورطۀ ذهن گس��یخته فرو میشویم .همانگونه که
ذهن در گسیختگیاش آشیانۀ هذیان و آشفتگی میشود ،بدن جسمانی
نیز زمانی که دچار گسیختگی میشود (وضعی که تجربۀ آن تنها در هنر
میسر است) دیگر آن ابژهای نیست که بتوان بهگونهای دقیق و
و ادبیات ّ
بر اساس قواعد فیزیک و طبیعت به شرحوبسط اعضایش پرداخت .در
اینجا گویی تجربۀ هنری چیزی فراتر از ثبت رویدادهای واقعیست،
ما در جهان واقعی مجال برهمزدن وضع طبیعی اندام را نداریم ،مجال
رؤیتپذیر کردن افراد و موجوداتی را که درون ما رفتو آمد میکنند.
بدن از آن رو که آش��یانۀ س��وژگی و آگاهی نیز هس��ت همچون یک
«بدن ـ سوژه» در نظر میآید (مرلوپونتی) .با چنین رویکردی ،میتوان
پردههای ملکی را نمایش گونهای روان ـ تنپریشی خواند ،و خاستگاهِ
ازشکلافتادگی ) (deformityرا در پردههای او گونهای تجربۀ روان ــ
تنی به حس��اب آورد ،تجربهای که برای فرشید ملکی به معنای واقعی
کلمه یک تجربه بوده است ،و نه به هیچ روی یک واکنش تاریخهنری
کرات در هنر غرب و نیز تجربیات کپیوار برخی
که شکل قالبی آن به ّ
از هنرمندان کشورمان تکرار شده است...
در جستجوی درامگونهی خویش ،ملکی افراد و موجودات خویشتن را بر
پردههایش نقش میزند .شاید این نزدیک بودن جهان هنری ،و واقعیت
زندگی ملکیس��ت که او را از غرقه گش��تن در نشانههای پرصناعت،
از پیش آش��نا ،و موقعیتی مصون داش��ته است .افراد بیشماری که هم
«او» هس��تند هم غیر او بر صحنۀ نمایشاش بازی میکنند ،همانگونه
که شکسپیر «نامهای دیگر» را روانۀ صحنۀ نمایشش میکند :شاهلیر و
هملت کالبدهایی جداشده از مؤلفاند؛ آنان نه خود شکسپیر هستند و
نه غیر او.

ماج��رای فصل و وصل هنرمند از /به اثرش ،چه با رویکرد مدرنیس��تیِ
بیرون راندنِ «من» به نفع مجموعهای از ویژگیها و عناصر وحدتدهنده،
چه برعکس ،واکنشهای عنانگس��یخته در بازگردان��دن این «من» به
صحن��ۀ هنر ،آن هم از راههای گیج و مش��کوکِ مفه��وم ،و مونتاژهای
سطحی پست مدرنیستیِ ایده بر نقاشی یا ابژۀ هنری ،همان چیزیست که
بهط��ور جدی تجربۀ هنری را از واقعیت وجودی آدمی جدا میکند .هنر
راس��تین چه خواهان نفی جهان واقعی باشد چه در صدد یار شدن با آن،
چه با صراحتِ بیان چه در اشاره و کنایه ،حاوی ویژگیهای ذهن هنرمند
است .ما آن دم که با اثری خطیر رویارو میشویم درمییابیم که به راستی
روحی در خطر بوده است .فرشید ملکی گواه واضح این مدعاست ،آثار
او نمایش وضع درامگونۀ وجودی اوست ،جدال میان «من»های او ،من و
کودکِ من ،من و هیوالی درونم ...بدن یا ابدان( ،بخوانیم «من»« ،منها»)
در تصویرهای ملکی سازه یا سازههای منفعل و پیرو فرمان ذهن نیستند،
بلکه بدن ـ س��وژهاند؛ بدن ـ سوژههایی پذیرای «افراد بیشمار»ی که در
هنرمند رفتو آمد ،و گاه جروبحث میکنند.

ـ اگر نمایشگاه اخیر محمد خلیلی (مکان تهی) را را در ارتباط با
آثار سالهای گذشتهاش پیگیری کنیم تحول کار او را به ویژه
در «فضاس��ازی» خواهیم دید .فضاهایی که او در پنج ـ ش��ش
سال گذشته برما گشوده ،بهترتیب ایستگاههای مترو ،جادههای
بیآغاز و پایان ،حوضچهها و تأسیسات متروک حومه شهری،
دش �تهای گس��ترده ،برکههای گلآلود ،صخرههای سنگی و
آس��مانهای وسیع و باش��کوه اس��ت .هرچه در ابتدا فضاهای
شهری تیره و تار و سنگین بودند ،فضاهای طبیعی سالهای بعد،
ن ش��دند .نقاش با هر نمایشگاه ،تسلط
نامتناهی و باز و رنگی 
وآزادی بیش��تری در تکنیک و تخیل به دس��ت آورده و هربار
بیش از گذشته موفق شده عناصر آشنا را از دل واقعیت روزمره
بیرون کشیده و در فضای ناآشنا و غریب رؤیا و خیال قرار دهد.
خلیلی در طراحیهای اخیر خود نیز اشیاء محدودی را انتخاب
کرده و با قرار دادن آنها در فضای تهی ،به مکانی از دست رفته
اش��اره میکند .این دکلها ،لولهها و مخ��ازن آب ،بدون هیچ
زمینهپ��ردازی و عنصر اضافی دیگر ،یک ویرانهی ش��هری و
صنعتی را در ذهن ما مجسم میکند .سیاه و سفید بودن طراحیها
( گاه هم��راه ب��ا ته رنگهای گرم) و اس��تفاده از تکنیکهای
مختلف خراش و پاککن ،بخش مهمی از ش��گرد خاص او در
ساختن فضای کهنگی و انهدا م است .گویی این یادداشتهای
تصویری رنگ و رو رفته ،گزارشهایی شتابزده و باقی مانده
از یک فاجعه بزرگ طبیعی یا بش��ری هستند .زلزله یا جنگ،
هرچه که هس��ت این تصاویر آپوکالیپتیک ،تجس��م عام همه
شهرها و زندگیهای ویران شدهاند و بهطور خاص ،شاید تصاویر
پیشگویانهی واقعیت یا کابوس جنگ ،یا زلزلهی کبیر تهران
باش��ند .نقاش بیش از این چیزی نمیگوید .ابهام ،ویژگی کار
خلیلی است اما نه ابهامی که به طرف انتزاع برود .او واقعیت را
با وهم و رؤیا مماس میکند تا عالمی فراواقعی و ماوراءالطبیعی
بیافریند.گویی همه آنچه ما میبینیم در جایی بین اینجا و عالمی
دیگر حادث شده است .با این همه ،ابهام مانع دیدن درونمایهی
اصلی کارهای او نیس��ت .چراکه فضاسازی خلیلی همراه با تِم
همیشگیِ «تنهایی انسان در جهانی پایان یافته و متروک» کامل
میشود .او انس��ان را در فضا میگذارد تا داستان پرتاب شدن
خود را در دنیایی بیرحم و بیاعتنا بازگو کند.
خلیلی در مجموعهی جدید خود نیز بهجز چند استثناء (که جمعی

« ُتهی»

یادداشتی بر نمایشگاه محمد خلیلی
در گالری اُ  ،آبان ماه 1394

ثمیال امیرابراهیمی

با اینکه رد پای برخی از مهمترین مکاتب هنری قرن گذشته در آثار ملکی
خورد اما هشیاری نقاش در به دور ماندن از گزند سبکزدگی
به چشم می َ
و َمنریس��م رایج تحسینبرانگیز اس��ت .همانگونه که اشاره شد او مادۀ
وجودی خویش را خرج تجربۀ هنریاش میکند .شیوهگرایی ،تمهیدات
خاص بصری و حتی زیباییشناسی برای او معضلی بیش نیست ،با این
همه تصویرهای او تصویرهایی بدیعاند ،بدیع ،اما وخیم و ناسازگار ،چرا
که او در آنچه برای نشان دادن به بیننده برمیگزیند مالحظۀ هیچ چیز را
نمیکن��د .به زیر پریدهرنگیِآبیِ آس��مانِ آرام پردههایش هراس بیرون
جهیدنِ جانوری موحش و نعرهزن رهایمان نمیکند ،اما بیشوکم همۀ ما
این میل را در درون خویش میشناس��یم ،میل و اشتیاقی دیرین به خیره
شدن در آنچه هولناک است.
پینوشت:
 .1ن��گاه کنید به ش��عر افراد بیش��مار ،فرناندو پس��وآ ،ترجم��ۀ حمید فرازن��ده ،در« :دکان
سیگارفروشی» ،انتشارات نقش خورشید« .1380 ،افراد بیشماری در ما زندگی میکنند؛/
من میاندیش��م یا احس��اس میکنم /و نمیدانم کدامشان اس��ت که میاندیشد یا احساس
میکند /.من تنها /صحنۀ اندیشیدن و احساس کردنم»...
(پیشانینوشت متن حاضر ،پیشانینوشتِ مقدمۀ همین کتاب است به قلم جاناتان گریفین).
2. Cf. Jean Starobinski. “Démocrite parle" in Le Débat. mars 1989,p.62

 .3این عبارتیست که کیوان باجغلی در یادداشتی با عنوان «نکاح دوگانۀ خاکستر» در سال
 1390بر نمایشگاه نگارندۀ این سطور با عنوان «نورِال» به کار گرفت.
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چند نفره را موضوع کار خود قرار میدهد یا تا حدی به شخصیت فردی
توجه میکند) انسانی ثابت و همیش��گی دارد .انسان او مردی است با
هیکل و سن و شخصیت و پوشش شهری امروزی که قرار است نمایندگی
همهی انس��انها ،از جنسیتها و نژادها و طبقات و سنهای مختلف را
بهعهده بگیرد .این انسان ـ مرد ،معرف و نماد انسان عام است .درحالیکه
حض��ور کمیاب زن در مجموعه کارهای او فرعی و حامل معنایی دیگر
است .زن نه به عنوان انسان عام ،بلکه بیشتر با جنسیت خاص خود در
کارهای خلیلی ظاهر میشود .اغلب برهنه و از پشت سر ،گاه در آب پیش
میرو د و گاه در میان صخرهها سرگردان است .در معدودی از طراحیهای
اخیر نیز حضور زن در نمایی نزدیک به موهای او نمایش داده میش��ود.
اما در هر حال ،نه هس��تی زن ،نه جمعهای کوچک و نه کوش��ش برای
ش��خصیتپردازی فردی ،هنوز تصویر ثابت و جا افتادهی انس��ان ـ مردِ
تنهای او را تهدید نمیکنند .در طراحیهای اخیر خلیلی فضای مرگ و
انهدام با سرگردانی این انسان تنها در میان ویرانهها و تأسیساتی که اغلب
در ارتباط با صنعت آبرسانی است القاء میشود .شاید در عالم برزخی میان
واقعیت و رؤیا ،آب همچون نمادی از مرگ تجلی میکند.
اما از نگاهی واقعگرا ،این انس��ان ـ مرد گاه حالت یک کارمند یا ناظر

فنی را دارد که با س��ازههای انسانی سر و کار دارد،
گاه همچون مسافری غریب و حیران است که خود
نمیداند چرا و چطور در چنین محیط شگفتانگیزی
س��بز ش��ده ،و گاه مانند دیگر «اهالیِ غرق» نقاشیِ
امروز ،تا نیمهی بدن در آب فرورفته است .اما در همه
حال ،انسان عام او حامل و فاعل هیچ چیز نیست .نه
خیر و نه شر .به علت فقدان این آگاهی ،حتی قربانی
هم نیس��ت .او همچون یک عنصر طبیعی در جهان
حادث ش��ده و تصویری ش��اعرانه و خوابگونه از
انفعال و بیهوشی را تداعی میکند .اندازهی کوچک
و حضور اغلب نادیدنی این انسان ـ مرد در فضای
بیکران و ناشناختنی ،موقعیت هستی شناختی او را
با نیهیلیسم اگزیستانسیل توضیح میدهد :انسانی
بریده از اجتم��اع و عاری از هرگونه می��ل ،اراده و
احساس��ات که هستیِ ش��یءواره خود را در جهانی
نامفهوم زندگی میکند .او قادر نیس��ت با محیط و
همنوعان خود ارتباط برقرار کند ،قادر نیست علیه
موقعیت خود بشورد و بجنگد و چه بسا حتی از تنها
احساس انسانی خود یعنی «تنها بودن» نیز ناآگاه است.
خلیلی تاکنون با همین درونمایهي اصلی ،نقاشیها و طراحیهای زیبا و
تأثیرگذاری به نمایش گذاش��ته که «تصادف � ًا » با فضای ذهنی حلقهی
هنردوس��تان جامعه و دوران آش��وبزدهی ما بس��یار جور در میآید و
همذاتپنداری ،با آن آس��ان و دلپذیر به نظر میرس��د .آثار او ما را با
منظرههایی روبرو میکنند که در عین شگفتی و غرابت ،پذیرفتنی بهنظر
میرسند .چراکه در خلسهی بی رنج این تقدیر ،خود را با آن انسان ـ مردِ
ی محتوم او شریک میشویم.
تنها همسرنوشت پنداشته و در مالل و پوچ 
باور ک��ردن و تندادن به این رویا یا کابوس جمعی ،تس��کیندهنده و
لذتبخش است .چرا که مشکالت و دردسرهای واقعیت را منتفی میکند
و ما را با تفسیری پذیرفتنی از موقعیت «انسان نوعیِ» سرگردان و از
خود بیگانه تس��لی میبخش��د .در این تفس��یر ،همه پیامدهای محتمل
رویارویی انس��ان با ی��ک فاجعه بزرگ ،از جمل��ه مصائب و عواطف
انسانی ،تالش و شور زندگی ،امید و همبستگی و بسیاری چیزهای دیگر
ندیده گرفته میشوند تا آن انسان ـ مرد تنها ،بدون زن ،بدون کودک و
بدون آینده ،ناظر و منتظرِ منفعل و منکوبشدهی پایان نوع خود و جهان
باشد.
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«بازی ها»

الجرم در پی اشیای آشنا میگردیم ،قطعات
کوچ��ک پازلی که پی��ش از انهدام ،تصویر
کلی زندگیمان را میساختند .در خیل انبوه
مروری بر نمایشگاه شهال حسینی در گالری اُ  ،مهر ماه 1394
تودههای خرد ش��ده و کپههای مواد نامتعین
و دره��م ،قطعاتی را ج��دا میکنیم که روح
علیرضا رضاییاقدم
فرهن��گ ،در ح��ول آنها نفس میکش��د .از
مجسمهی کوچک پالستیکی ،یا چرخدندهی
کوچک زنگزده ،تا یادداشتها ،کتابها و عالئم علمی.
بازس��ازی آن جهان و فرهنگ انس��انی از س��رهمبندیهای ساده آغاز
میش��ود ،از کنجکاوی و بازی و هر عملی که اش��یاء را از ابزاروارگیِ
خود خارج میکند و ش��أنی هنری و ذوقی بدانها میبخش��د .همچون
بدیههس��رایی کودکی که مجذوب بداهت اش��یاء شده باش��د ،جهان را
بازمعنا میکنیم .این بازسازی و معنابخشی خود مستلزم قواعدی است
که بر اشیاء اعمال میشود .اما منشأ این قواعد کجاست؟ منطق ارتباط و
نسبتهای بین اشیاء از کجا ناشی میشود؟ شاید ما نتوانیم پاسخی دقیق
به این پرسش بدهیم ،اما اولین کاری که ــ و یا بنیادیترین عملی ــ
که اسمبالژ 1انجام میدهد ،تعلیق قواعد و نسبتهای اشیاء «فعلی» و به
پرسشگرفتن نفس امکان و انحای گوناگون سرهمبندی اشیاست .یعنی
الگوهای متنوع نظم و قاعده.
از این رو میتوان اس��مبالژ را هنر وضعیتهای بحرانی دانست .یعنی
زمانی ک��ه «چیزها» از منطق نمادین ماس��بق آزاد ش��دهاند ،و هنرمند
الگوهای دیگری برای س��رهمبندی آنها وضع میکند .زمانی که قواعد
«سخت و استوار ،دود شدهاند و به هوا رفتهاند» .چه بسا این بحران خود
را در مناس��باتی کامالً ما ّدی و اقتصادی نشان دهد؛ فراموش نکنیم که
هنرمند پیش��گام در اس��مبالژ یعنی جوزف کورنل 2در سالهای رکود
ب��زرگ آمریکا ،با فق��ر و محرومیت زندگی ک��رد .رد این بحرانهای
اجتماعی را در تاریخچهی هنری شهال حسینی با انقالب و جنگ میتوان
پیگرفت ،هرچند که تأثیر این رویدادهای تکاندهنده در آثار او ضمنی
و با واس��طهاند .در واقع مضمون حس��ی و انگیزهی بیواسطهترِ فرآیندِ
خلق آثار حسینی را میتوان ترومایی روحی و حیرتی وجودی دانست.
تص��ور کنید از زمینلرزهای قدرتمند نجات پیدا کردهاید و تکوتنها در
اگر فردیت هنرمند را به مقیاس یک نسل گسترش دهیم ،آثار او بیانگر
میان آوارِ شهرتان ،محل ه و خانهتان قدم میزنید .تا کی میتوان در میان
تالشی است برای ساختن معنایی ش��خصی ،آرام و عمیق؛ و «اتاقکی»
آشوب و بینظمی بهسر برد؛ وقتی که نفس خیالپرداز و ذهن استعارهساز
امن در بحبوحهی حوادث تروماتیک تاریخ ،و زیر و رو شدنهای نظام
انسان لحظهای از تصور نظمدهی و فرمسازی به ویرانهها دست نمیکشند.
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