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سرمربي اسپانيا اخراج شد

روزنامههاي هند چگونه در اوج ماندهاند

مثلث عشقي با تم خيانت

شكوفايي در اوج بحران
11

8

واگويه

تجربهمخاطب

چ�را كن�ار زرد بنف�ش
گذاشتهاي؟
حسم اينطور بود.
اگر روز ديگ�ري اين اثر را
تصوير ميكردي ممكن بود
سبز در كنار زرد باشد؟
شبنم نيكخو
بله،ممكنبود!
تغيير رنگها چه معنياي براي تو دارد؟
خب ،حتما براي بينن��دهاي تاثير بنف��ش كنار زرد
خاصتر است ،براي ديگري هم سبز كنار زرد.
تو اين اثر را به وج�ود آوردهاي ،فارغ از اينكه
چه روزي كشيده شود؟
براي من اينطور كه تو دنبالش هستي معني ندارد.
نگاه فلس��في به اين رنگها تو را واداشته كه به دنبال
معناي استفاده از آنها يا همنشيني آنها باشي ،اما اين
را من نميتوانم برايت توضيح دهم.
ميخواهم بدانم آيا براي ت�و تفاوتي دارد كه
كدام رنگ را به كدام ارتباط ميدهي؟
تفاوت اين رنگها براي من در اثر مشخص ميشوند.
تو با ح��س بينايي ،اي��ن رنگها و ارتباطش��ان را به
ذهنت ميبري اما ممكن است الزاما ارتباطي كه من
در هنگام ب��ه وجود آوردن اين اثر بي��ن اين رنگها و
حجم آنها مدنظر داش��تم را ،ذهن تو بهگونهاي ديگر
درك كند.
يعن�ي تو ب�ه عن�وان هنرمند دوس�ت داري
هركسازاثرتوتجربهمتفاوتيداشتهباشد؟
اين اتفاق بههرحال ميافتد .من نميتوانم در مقابل
تجربه ذهن تو ي��ا هر بينندهاي قرار گي��رم .مثال اگر
من يك ميز بكش��م ،تو به عنوان بيننده ممكن است
ياد ميزي بيفتي كه ف�لان روز روي آن رفتي تا المپ
س��وخته اتاقت را عوض كني و ترك قديمي پايهاي
كه زير پايت بود ،باز ش��د و تو افت��ادي ،اما نميداني
كه من هنگام كشيدن اثر به ميزي فكر ميكردم كه
س��الها وقتي به ديدن مادربزرگم ميرفتم پشت آن
مينشستيم و غذا ميخورديم .اين اتفاق براي رنگها
همميافتدامااحتماالخيليپيچيدهتر...
يعني معناي اثر تو وابسته به تجارب و نهايتا
دركبينندهاست؟
تج��ارب ،حسه��ا و درك بيننده بخش��ي از تاثير و
معناي اثر هنري است.
در هم��ه ج��اي دنيا نقاش��اني
هس��تند كه ب��ه دلي��ل اهميت
دادن ب��ه مضامي��ن و افكاري كه
ذهنش��ان را آكنده ميس��ازد يا
براي ابراز دغدغههاي روحي و با
احمدرضادالوند
روش��ي توصيف��ي و قصهگويانه،
دس��تبهقلم ميش��وند .اي��ن
دسته از نقاشان به نقاشان روايتگر 1مشهورند .در اغلب
آثار موسوم به نقاش��ي روايتگرانه ،هنرمند ميكوشد تا
از هر تمهي��دي براي انتقال مفاهي��م موردنظرش بهره
بگيرد؛ يعني ،هر آنچه روي پرده به رويت درميآيد ،در
جهت بهتر نماياندن مضموني اس��ت كه خاطر هنرمند
را به تش��ويش يا به شگفتي يا ش��وق درآورده است؛ اما
دايره كار ميترا بابايي به اين نكته ختم نميش��ود ،زيرا
عالقهام به نقاشي از زماني آغاز شد كه پريسا فقيه ،نقاش
سبك مدرن يكي از تابلوهاي نقاشياش را به خانواده ما
هديه دادند .در آن زمان من دانشجوي ترم اول گرافيك
بودم .البته قبل از آن تجربه كالسهاي نقاشي را داشتم
ولي هرگز جذب آن گونه آموزشهاي خشك و سنتي
نش��ده بودم و نيمهكاره رها ميكردم .بع��د از آن هديه
باارزش ش��روع كردم به مطالعه و خريداري كتابهايي
چون «هنر مدرن» و «دايرهالمعارف هنر» و آش��نايي با
سبكها و هنرمندان ايراني و غربي .در ابتدا بسيار جذب
س��بك كوبيس��م و تكنيك كالژ در آثار نقاشان بزرگ
و معروفي چون پيكاسو و ژرژ براك ش��دم .از طرفي در
دانشگاه توسط اساتيدم بسيار تش��ويق ميشدم براي
كش��يدن نقاش��يهايم .بعد از اتم��ام دوره كارداني در
نمايشگاه گروهي شركت كردم كه مرحوم استاد نامي
پتگر در آن نمايشگاه حضور داش��تند و بسيار مشوقم

آثار اين هنرمند در مرز نوعي رئاليس��م روانشناسانه نيز
قابلبررسي هس��تند .اين نكاتي كه برش��مرديم دقيقا
خصلتهاي نقاشي روايتگرانه است كه شباهت بسياري
به «تصويرسازي» از يك موضوع دارد؛ اما تابلوهاي ميترا
باباييبه«نقاشي»نزديكترندتا«تصويرسازي».
ميترا بابايي در ابتداي راهي دش��وار و طوالني اس��ت و
اينكه بخواهد ش��يوه روايتگرانهاش را امت��داد دهد يا به
تمهيدات فني بيش از قصهگويي اهتمام بورزد ،هنوز بر
ما آشكار نيست .آنچه هماكنون و با ديدن اين مجموعه
ميتوان اظهار داشت اين اس��ت كه شيوه روايتگري در
هنر ايران سابقه ديرينهاي دارد تا آنجا كه ميتوان همه
مينياتور ايراني را نوعي روايتگ��ري متون ادبي ،آييني و
علمي دانست .درواقع ،مهم نيست كه هنرمند نقاش چه
شيوهاي را برميگزيند ،مهم در توجه او به ساختارهاي
بيانيههنرمند

هرزنييكموناليزاست
بودند .در آن زمان بود كه الزم دانس��تم از ابتدا نقاشي را
دنبالكنموبهكالسهايآكادميكاستادماكانخزايي
رفتم .در دوران كارشناس��ي گرايش��اتم به سبكها و
نقاشانتغييرميكرد.تااينكهدرنهايتبهدليلروحيات
و س��بك روايتگري و هدفي كه براي انتقال موضوع در
نقاش��يهايم داشتم به س��بك اكسپرسيونيست روي
آوردم ...هميش��ه روايت و نقاش��ي برايم به يكميزان
داراي ارزش و اهميت بوده اس��ت .بارها زناني را ديدهايم
كه ش��خصيتي بهشدت س��خت و محكم داش��تهاند.
س��خت به اين معنا كه در اوج ناراحتي و غم توانستهاند
براي آرام نگهداش��تن افراد خانواده لبخند به لب آورند
و اين براي من هميش��ه تداعيكننده زيباترين تابلوي

نگاهي به آثار ميترا بابايي

روايتهاينقاشانه

بصري و تعهد او به بيان صرفا نقاشانه است ،به طوريكه
بيننده در ابتدا يك اثر تجس��مي را مشاهده كند و آنگاه
ايده يا موضوع را...
بهتر آن است اضافه كنيم ،نقاشاني كه از مديوم نقاشي
همچون يك راوي بهره ميگيرند ،يعني هر آنچه بهكار
ميگيرند فقط براي روايتگري اس��ت و از تكنيك غافل
ميشوند و دانسته يا ندانسته ،عنصر روايت را در آثارشان
بر عنصر نقاشانه ترجيح دهند؛ خيلي زود از دايره توجه
نقاشي دنياست .لبخند موناليزا مگر به دليل آن لبخند
مرموزآنقدرمحبوبنشد؟هرزنيباچنينلبخندييك
موناليزاست و در ايران چه بس��يارند موناليزهها ...زناني
با چنين ش��خصيتهاي چالشبرانگيز ميتوانس��تند
سوژههاي نقاشيام باش��ند .بعدها تركيببندي و اشيا
را وارد نقاش��يهايم كردم و ارتباط زنان با اشيا و محيط
اطراف .در مجموعه آخرم اش��يا به طور مستقل داراي
شخصيتهايي هستند .ازجمله اين اشيا صندلي است.
صندليهايي با اشكال مختلف كه با ما سخن ميگويند.
از صندليهاي س��اده و پالس��تيكي ت��ا صندليهايي
شكيل و رس��مي .ارتباط ميان انس��ان و صندلي يكي
از گوياترين ارتباطهاي ميان انس��ان و اشياست .از طرز
قرار گرفتن و نشستن انس��ان روي صندلي ميتوان به
عمق شخصيت و روحيه يك انس��ان پي برد .زنان نيز
از آنجاييكه احساساتش��ان برونگراتر اس��ت از نوع

مخاطب خارج ميشوند؛ اما در بسياري از تابلوهاي ميترا
بابايي ميتوان جدال نقاش را بر سطح بوم مالحظه كرد؛
جدالي كه از مرز روايتگري و بيان احساسي سوژه عبور
ميكند و بهقصد اجراي نقاش��انه و تجربهگري تكنيكي
چشم مخاطب را با مهارت نقاش آشنا ميسازد.
آثار ميترا بابايي حاصل بيان نقاشانه ،توان متاثركننده و
بداهگي دربيان عاطفي است .او در نقاشيهاي اخيرش،
بيان بصري در چهره و اندام انساني را
طيف وس��يعي از ِ

قرارگيري آنها روي صندلي ميت��وان به عمق عواطف
و احساساتشان پي برد .از خوش��حالي و غم تا آرامش
و انتظار و اضطرابش��ان .صندليها حت��ي جايگاه اين
زنان را در اجتماع به ما نش��ان ميدهن��د .جايگاه يك
زن به عنوان م��ادر و خانهدار ،خواهر و پرس��تار ،مدير و

نش��ان ميدهد :از لطيفترين تا خشنترين سطوح و از
قطعيترينتامبهمترينخطوط.
مجموعه اين عوامل بس��تر مناس��بي بوده اس��ت براي
جوالن برداش��تهاي ذهني و تفس��يرهاي ب��ه پايان
نرسيده از اموري كه تجربه نقاشانه او را شكل ميدهد.
برآيند اي��ن رواب��ط موج��ب پدي��د آم��دن كيفيتي
زيباشناختي ش��ده كه حاصل درهمآميزي و يكپارچه
شدن دريافتهاي حسي تكهتكه و دستيابي به وحدتي
است كه معنايي را به طور ضمني بيان ميكند؛ معنايي
كه عواطف او را روي بوم زمزمه ميكند.
ميترا باباي��ي در بيانيه 2خ��ودش و درب��اره رويكردش
به نقاش��ي ،با كالمي احس��اسبرانگيز و بياني صادقانه
مينويسد« :ازآنجاييكه در طول تاريخ،زنان در اجتماع
جايگاه متفاوتي داشتهاند سعي كردهام در نقاشيهايم

متاسفانه زناني با شغلهاي پست در اجتماع و همچنين
شخصيتهايش��ان از قدرتمند و جاهطلب تا ضعيف و
شكننده .من سعي كردهام جايگاه و احساسات همه اين
زنان را در مجموعهاي با ن��ام «زن و صندلي» به تصوير
بكشم.

به چهرههاي زنان بيشتر بپردازم .درگذشته زن جنس
دوم تلقي ميش��ده و دچار محدوديتهايي در اجتماع
بوده .به همين دليل در ابتدا نقاشيهايم تنها حول زنان
و مش��كالت و آس��يبهاي اجتماعي آنان بود .زناني با
چهرههاي مات و چشماني مغموم با گردنهايي كشيده
كه حاكي از بلندپ��روازي و آرزوهاي بزرگ��ي بود كه در
پس مش��كالت و محدوديتها در دلش��ان نهان بوده
اس��ت .ب ه مرور زمان ميبينيم كه اين محدوديتها در
حال كمرنگ شدن هس��تند و حضور زنان را در اجتماع
بيشتر شاهد هستيم .من نيز در كارهايم به اين چهرهها،
فضاسازيهايي از محيط زندگي را اضافه كردم و آنان را
در حين انجام فعاليتهاي اجتماعي قرار دادم؛ گويي به
آرزوهايشاننزديكترميشوند».
ميترا باباي��ي در ادامه بيانيه هنرمندان��هاش ،ميافزايد:
«براي كشيدن پرترههايم از چهرههاي زناني قدرتمند
و زحمتك��ش يا بالعك��س زناني افس��رده و ش��كننده
اس��تفاده ميكنم كه نوعي روانشناس��ي چه��ره برايم
محس��وب ميش��ود .پيش ميآي��د زني ب��ا چهرهاي
مغموم اما لبخندي تصنعي س��عي بر آرام نگهداش��تن
فضاي خانه داش��ته و من فكر ميكنم همه ما با چنين
زناني در لحظاتي روبهرو بودهاي��م .براي من اين لبخند
و آن چش��مان غمگين تركيبي بين اين دو احس��اس
قابلستايش بوده و سعي بر نشان دادنش در نقاشيهايم
دارم با روايتها و فضاهايي متفاوت».
باري ،در اينجا با هنرمند جواني روبهرو هس��تيم كه در
كار تدوين زبان هنري خاص خودش اس��ت .او با ايمان
به كار مس��تمر و با تكيهبر نگاه نيالوده و معصومانه خود
به انسان ،از همه نشانههاي دستيابي به جايگاهي كه با
زورمندي و پركاري در پي آن است ،برخوردار است.
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تحليل
 -1در پيامهاي امروز جذابيت
جاي طبيعت را گرفته اس��ت.
گوي��ا جذابي��ت ب��ر طبيعت
مقدم است .بس��ياري از پيامها
ميآيند ،چون جذاب هس��تند
و ما هم آنه��ا را به جهت همين
محمد محمدي
جذابيتش��ان ميپذيري��م.
ويژگي مهم بس��ياري از اين جذابيته��ا عمر كوتاه
آنان اس��ت .فروغ آنها براي چند لحظه اس��ت .براي
مدتي كوتاه چشمها را خيره ميكنند و بعد از چشم
ميافتند؛ شبيه مد لباس كه جذابيتش زياد و عمرش
كوتاه اس��ت يا فالش دوربين كه نورش درخشنده و
زمانشبسياركوتاهاست.
فالش براي عكاسي خوب اس��ت ،اما براي زندگي نه.
فالش يك آن را روش��ن ميكند و در لحظه بعد ما را
در تاريك��ي رها ميكند .م��ا به نوري ني��از داريم كه
همه لحظات ما را روش��ن كند .به كلمهاي نياز داريم
كه سرتاسر زندگي ما را روشن كند .شمعي كه شب
ما را روش��ن كند ،بهتر از فالشي اس��ت كه لحظهاي
نورافش��اني كند .گاهي ما براي اينكه نور يك فالش
را درك كنيم ،هم��ه چراغهاي زندگ��ي را خاموش

فالش براي عكاسي خوب است ،نه براي زندگي
ميكنيم.
 -2روزي خوارزمش��اه اس��ب بس��يار زيباي��ي ديد.
شيفتهاش ش��د .دستور داد اس��ب را به قصر بياورند.
صاحب اس��ب فهميد كه دارد اس��بش را از دس��ت
ميده��د .او اس��بش را خيل��ي دوس��ت داش��ت و
نميخواست آن را با هيچ چيز عوض كند .نميدانست
چهكار كند و به پادشاه چه بگويد .فكري به خاطرش
رس��يد .پيش عماد الملك رفت كه فردي حكيم و از
نزديكان پادش��اه بود و ماجرا را ب��راي او تعريف كرد.
عمادالملك به قصر رفت .اسب را آوردند .خوارزمشاه
با ديدن آن اس��ب زيبا به ش��وق آمد و به تحسين آن
پرداخت .همين طور كه از اسب تعريف ميكرد ،نظر
عمادالملك را هم پرسيد .عمادالملك گفت :سرورم!
چشمهاي زيباي شما هر چيزي را زيبا ميبيند .اسب
بسيار زيبايي اس��ت .تنها عيبي كه دارد اين است كه
سر و تنش با هم تناسب ندارد .مثل اين است كه سر
گاوي را روي اس��بي گذاشت ه باش��ند .با شنيدن اين

كلمه پادشاه سرد شد .اسب از چشمش افتاد و ناگهان
٭
حس كرد اين اسب زشت است.
مولوي با ذكر اين داس��تان نش��ان ميدهد كه چقدر
پيامها و كلم��ات ميتوانند نگاه انس��ان را به زيبايي
تغيير دهند .اگر نگاه انسان به زيبايي تغيير كند همه
زندگي تغيير خواه��د كرد .اگر زش��ت را زيبا ببيند،
همه زندگي زشت خواهد ش��د .سبك زندگي غربي
زيباست .لباس ،غذا ،جشن ،موسيقي ،فيلم ،تفريح و
قصههاي آنها براي ما زيباس��ت .امروزه هزينه زيادي
صرف زيبايي ب��دن ،مو ،لباس ،منزل ،وس��يل ه نقليه
و ...ميش��ود،اما چرا با وجود برخورداري از اين همه
زيبايي جذابيت انسان كمتر شده است؟ بخش مهمي
از اين زيبايي محصول تبليغات است ،محصول پيام و
كلمه است .آن قدر اين تبليغات زياد است كه دردها و
رنجهاي عميق آنها را نميبينيم؛ دردهايي كه ريشه
در سبك زندگي آنها دارد.
 -3غذاهاي جديد س��ر س��فرههاي جديد هستند.
سفره جديد صفحه نمايش است .اين صفحه جادويي

هيچ مش��ابهي ندارد كه بخواهيم آن را به او تش��بيه
كنيم .هروقت گرسنه ميش��ويم ،سري به اين سفره
ميزنيم؛ ميخوريم ،مينوش��يم ،انرژي ميگيريم و
لذتميبريم.
شهردار ميگويد :بزرگتر بهتر است .به همين دليل
ِ
كلمات بزرگتر و خطرناكتري را سفارش
روزبهروز
ميدهد .كلماتي از آسمان ميبارد كه كسي نميتواند
آنها را هضم كند ،كلماتي كه طبيعي نيستند و براي
خوردن به هيچوجه مناسب نيستند .اين كلمات قبل
از اينكه بخواهند توسط ذهن هضم شوند ،ذهن را در
خود هضم ميكنند .صفحات نمايش هر روز بزرگتر
ميش��وند تا بتوانند غذاهاي جدي��د را در خود جاي
دهند و جزييات هر غذا را بهتر نشان دهند.
غذاي سفرههاي جديد بس��يار متنوع است .به قول
شهردار ش��بيه رس��تورانهاي السوگاس است كه
همهچيز در آن پيدا ميش��ود .از كلمات ش��يرين تا
كلمات تلخ ،از كلمات پاك تا كلمات كثيف ،از كلمات
روش��ن تا كلمات تاريك ،از كلمات سفيد تا كلمات

سياه ،از كلمه اميد تا كلمه يأس.
س��فرههاي قديم پاييندس��ت ما بودند و سفرههاي
جديد باالي س��ر ما .قبال س��ر س��فره مينشستيم و
حاال مقابل سفره .قبال ارتباط ما با هم چهره به چهره
بود ،اما حاال ارتباط ما با پيامها چهره به چهره اس��ت.
س��فرههاي قديم خانواده را دور ه��م جمع ميكرد،
س��فرههاي جدي��د خان��واده را دور خ��ودش جمع
ميكند .قبال باالي اتاق پذيرايي جاي بزرگترها بود،
حاال جاي صفحه نمايش .او از همه بزرگتر اس��ت و
طبيعي اس��ت كه جاي او در باال باشد .كلمات از همه
بزرگترند.
 -4در دنياي امروز آنقدر كلم��ه ،تصوير ،فيلم و صدا
از روي ذهن عبور ميكند ،كه انسان همهچيز ،حتي
خودش را هم فراموش كرده است.
پيامه��ا آمدهاند تا فرصتها را بگيرن��د و خود آنها به
جاي م��ا تصميمگيري كنن��د .در اين م��وارد اين ما
نيس��تيم كه داريم صفحه نمايش را مرور ميكنيم،
بلكه اين كلمات هستند كه دارند ما را مرور ميكنند.

گويا انسان كف خياباني دراز كشيده و ارتش كلمات
روي او رژه ميروند و كم نيس��تند افرادي كه در زير
چكمهكلماتلهشدهاند.
٭ مولوي ،مثنوي ،دفتر ششم ،بيت.3345

