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  هناچندان زن هاي نه و جيغ مونك
  الهام شيروي

  
اطالعات بسياري  ادوارد مونكي زندگي  توان درباره هاي تاريخ نقاشي، مي وجوي كوتاه در نت يا كتاب تنها با يك جست

آنچه اهميت دارد عالوه بر تمامي وقايعي كه . تاريخ تولد و مرگ، و نوع زندگيش در سنين متفاوت: به دست آورد، از جمله
  .ويژه خويشتن خويش ــ و نوع زيست اوست سازند، نوع نگاه او به دنياي پيرامونش و انسان  ــ به سرگذشت او را مي

را  در » بيـانگري «اش،  زدگـي محـيط جغرافيـايي    هنرمندي نروژي است كه با تمامي سرما و يخ) 1944 –1863(مونك 
هاي گـاه گـرم و بـيش از حـد تنـدش، تـالش در بيـان         اكسپرسيونيسمِ او و خطوط و رنگ. ي نقاشي برگزيد سبك و شيوه

  .است سپري كرده» انسان«، »مرد«، »پسر«روزگاري دارد كه به عنوان 
كودكيِ مونك سرشار از تب و بيماري بود، در همان كـودكي، مـادر و خـواهر خـود را از دسـت داد و مـرگ را       دوران 
هاي مـذهبي و گـاه    بيشتر اوقات را به سبب بيماري و ضعف جسماني در خانه سپري كرد، روزگاري كه با داستان. شناخت

شمرد و ارواحي كه حضورشـان را در كنـار    ها مذموم مي مذهبي كه حتا نقاش بودن او را تا سال. هايي از ارواح گذشت قصه
. چندان خوب بـا زنـان داشـت    يي نه ها به همراه بيماري از او مردي ضعيف ساخت كه رابطه تمام اين! كرد خود احساس مي

ـ ! شود آشام تصوير مي اين نوع نگاه حتا در آثارش نيز بروز كرده، تا جايي كه زن در نقاشي او به شكل خون بب ضـعفي  به س
شـد؛ زنـي كـه مـدتي را      توال الرسناش با  گاه ازدواج نكرد و اين، سبب از بين رفتن رابطه ديد، هيچ كه هميشه در خود مي

  .بود با او سپري كرده) شايد زماني شاد، هرچند كوتاه(
بر آثارش دارد گذراند، تاثيري انكارناپذير  خوارگيش و روزگاري كه مي اگرچه شرايط سخت جسماني و روحي او، مي

يـي كـه از خـودش كشـيده ـــ       در صدها پرتره. نامه يا بيوگرافي خود او ناميد توان تمامي اين آثار را تنها سرگذشت اما نمي
توان نگاهي را ديد كه براي انسان امـروز آشناسـت، چـه او     ها ــ عالوه بر نمايش تمامي اين حاالت دروني، مي سلف پرتره

. آثار مونك جدا از زندگي انسان معاصـر نيسـت  » .كنم كه زندگي و معنايش را شرح دهم تالش ميدر هنرم «: گويد خود مي
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اش، اما آنچه او را بـه عنـوان    شده نام و شناخته هاي به تر از مجموعه هايي شادتر و گاه روشن در ميان آثار او هستند مجموعه
جنـوني كـه   . دهد نج و درد و عصيان و سودا را نشان ميكند، آثاري است كه ر هنرمندي اكسپرسيونيست به جهان عرضه مي

  .آفرينند را مي» جيغ«ترين اثر او  زند و برجسته هايش فرياد مي ها و رنگ در فرم
تـرين   اگرچه او در ابتدا هنرمندي سمبوليست بود اما به بيانگري اكسپرسيونيستي توجه نشان داد و تحت تاثير آن ارزنده

عصبيت انسـاني كـه فريـاد هسـتي را     . شده عصبيت در اوج خود نمايش داده ) جيغ(لوي معروف او در تاب. آثارش را آفريد
هـاي   ها و طيف رنگ فريادي كه براي برآوردنش تمامي خطوط و فرم. شود شنود و اين فرياد با روح و درونش يگانه مي مي

انديشـي را بـه    يي خلق كرده كه هر مخاطب ژرف طلبيده و يگانه خاكستري و گرم و ابرهاي به خون كشيده شده را به ياري 
گذاري در اطراف فيگور، اعوجاجي كه در پيكـره ايجـاد شـده و     مو براي رنگ چرخش قلم. كشاند عمق صداي درونش مي

هـايي   كنـد، پـژواك   هايي در نگاه مخاطب ايجاد مـي  است، همگي پژواك چشماني كه از شدت وحشت از حدقه بيرون زده
  . بصري

است،كافي است بـه جـاي    بينيم تنها جنون  يا درد هنرمندي نيست كه روزگاري شايد تلخ را گذرانده آثار او مي آنچه در
ايـن  ... هايي از خود را هاي ويرانگرش، خويشتن را جايگزين كنيد؛ لحظه ها و رنگ هاي مونك و يا پيكره تمامي سلف پرتره

  .هاي آشنايي دارند ها براي بيشتر ما نقطه نقاشي


