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  »سياهكل«بر تابلوي يادداشتي 
  بيژن جزنياثر 

  يانيداناعلي 
  

  شرحي شتابان بر گوزن
جاي مانده از دوران باستان  چه در تاريخ و آثار به آن

اي  دهد كـه گـوزن بـه گونـه     موجود است، نشان مي
ايـن موضـوع در   . مقدس مورد ستايش مـردم بـوده  

ها به گوزن و قوچ، چه در طراحي  ساختار و نگاه آن
دستي، و چه  ها و ظروف مصرفي و دم بر روي سفال

گـوزن  . هاي گلي و سنگي نمايـان اسـت   در تنديس
بـه خـوراك و پوشـاك و     ي مـردم را  هاي اوليـه  نياز

از  پـيش  تا در ايران. كرده است فراهم مي ونقل حمل
هـاي   وزن موجود بوده و براي قومهاي گ گله صفويه
هاي  گله. است ي آييني ـ مذهبي داشته  جنبه ،مختلف

يـا   هـا  ، در اعمـاق جنگـل  ايرانگوزن زرد در شمال 
با نيازهاي مـردم  پيش شصت سال  ـ    تا پنجاه ،غارها
مـردم مازنـدران   . اسـت  ناپذير داشته ي تفكيكي رابطه

اين حيوان را اهلي كردند و در كشـاورزي بـه كـار    
  .گرفتند
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  »سياهكل«گوزن در تابلوي 

كـه در نگـاه نخسـت     يكي ايـن  :مثبت استپاسخ من ، به دو دليلان گفت اين موجود نمادين گوزن است؟ تو آيا مي 
آثـار  در و  ي مسلحانه و جنبش چريكـي بـوده   رزهها نماد مبا كه گوزن در آن سال همگان بر اين باورند، و ديگري اين

تصرف پاسگاه ژاندارمري ماجراي يك سال پس از ، 1350 در سال سياهكل يتابلو. است نيز به آن اشاره شده ديگري
كه بر سر اين تابلو چـه آمـده،    اين. است كشيده شده 100×  70يا  70×  50با تكنيك رنگ روغن و در ابعاد  ،سياهكل

جـا   در ايـن . ي محتوايي اين اثر گسترده و پر از جزييات اسـت  جنبه. يا نه، مشخص نيست هستاكنون موجود  آياو 
گونـه   قصـد هـيچ   روايت در نقاشي جايز اسـت يـا نـه   آيا كه در اين مورد من . سرِ روايت دارد، روايتي نماديننقاش 

. اسـت  وجود داشـته  )نگاري و مينياتور كالسيك در شاهنامه(ايران نقاشي از ديرباز در گونه  روايتبيان . قضاوتي ندارم
آيـا هنرمنـد آزاد نيسـت از    . دان هبستكار را به بيان نوع از اين ها هم  ها و ترك نقاشان كهن حتا با تاثير گرفتن از چيني

  ن نوع بيان نقاشانه استفاده كند؟اي
  
  نمادها
ي انسان، در يك دست خنجر و در دسـت ديگـر    هاي گشوده موجودي با دست: ن قرار استينه از ايزم شيپ ينمادها

 شـان  همهها كه  سر و صورتي كه فرم آن شكسته شده، دندانگردني به شكل انسان، . چشمي خيره ،قرار داردكه باالتر 
پاها كه حالت پرش و جنسي مردانه،  عضو ،اند، دهاني كه به حالت فرياد يا پوزخند باز شده، سينه و لگني زنانه برنده

و  ،نشسـته  ركسـي درختان، گاوي در مركز سمت چپ و باالي آن ك: ندچنين ازمينه نيز  نمادهاي پس .و حركت دارند
بـه  . گردنـد  اند و خفاشاني كه به دور آن مـي  هايي گنگ در آن اي سياه كه خانه در سمت راست و باالي تصوير دايره

در طراحي  1مارك شاگالرد پاي  .ايان استنمليسم، سمبوليسم، و اكسپرسيونيسم در تابلو آي از سورري گونه ،وضوح
  .كند شدت جلب توجه مي زمينه به در پيش 2فتلُكارل اشميت رينه و زم پس پردازيِ و رنگ
 از سـنگ  اي قسمتي از تن است با دسته ،پردازي كه در رنگ ،شده به مثلث  است ساده يخنجر ها از دست يكيدر 

 آنر گونـه افتـادگي د   امـا هـيچ   ،شـده  ميزي شكستهآ دستي كه به شكل اغراق .كه در پي دريدن سياهي است يا جواهر
حـس افتـادن دسـت    از ايجـاد  زمينـه جـدا كـرده و مـانع      گرم، آن را از پس آميزيِ خطوط افقي محكم و رنگ .نيست

 چريكي ي ي از مبارزهكند كه اين همه نماد مي تصويررا با شكلي از خشونت و ايستادگي  دست ن خطوطيا .شود مي
شايد چشـم  ( است در آن يي كه خيره چشمدر ميان و  كند ياشاره مآزادي و نبرد  هت ديگر كه باالتر است بدس .است

 .نيست، در ايران رايج شد كه بعد از صفويهتن  عالمت پنج ،اين دست. شود تاكيد ميسبزي عمق جنگل  )ديگر گوزن
از ديگـري  تـر و بلنـدتر    بزرگ يك و هيچند باز ها جا انگشت اين امااند،  در هم فرورفتهدست  انگشتان ،عالمتدر آن 
 يي خورشيد و زندگ نويددهندهد نمادي درخش مي اش در ميانبا چشمي ميان شب و سياهي كه در  ن دستيا .نيست
رود  نگاري و نقاشي مذهبي به كـار مـي   هايي كه در شمايل با هاله را روشن كرده دستي كه اطراف ي نور هاله. است

بـه كـار    خطـوط محكـم و شكسـته    جـا  شـود و در ايـن   رم استفاده مـي ني و نجا از خطوط منح در آن .متفاوت است
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  .است رفته
بـا   ،انـد  يافتـه ي تزيينـي   تر جنبـه  بيش ،زيبايي و تاكيد نقاش بر گوزن بودن ي ندهنماي اند و گرد و چاقكه  ها شاخ

بـا   انحنـاي سـر   .دليل نيست بي اش بزرگي و ني داردشكل حيوا ،سر. اند شده كشيدهخفاش  دو بال يحال در جلو اين
لـود  آ وهـم  يحالتخط سياه پهني كه با  ،خيره و درخشنده :شده تصويربه شكلي خاص  ،چشم .است هنگآ ها هم شاخ
طور عجيبي  يننده را بهو توجه ب رخ كشيده شده تمام ،رخ چشمي كه در سه .است اش تاكيد كرده بر اجزايو  ن دادهآ به

آميزي قسـمتي از   در رنگ ها و دندان است باز لهحم حالت هب گوزن دهان .بيننده را زير نظر دارد گويي ؛دكن جلب مي
 اش يزمينـه جـدا   خطـوط محيطـي از پـيش   و زمينـه حـل شـده     در پس ،باال رفته تا يك سوم شاخكه  گوش .اند بدن
 ،جنسـي مردانـه   عضـو نقاش با استفاده از سـينه و لگـن زنانـه و     .اند و جنسيت مجهول است م حل شدهاندا .اند كرده

  .كند را به بيننده عرضه ميآگاهانه اين 
جـز در  اي  هاي زرد، اكر ـ قرمز و قهـوه   مايه رنگ .خورد ي از نقاشي ايراني به چشم ميآميزي گوزن رد پاي در رنگ

هـيچ رنگـي جلـب    . انـد  پخـش شـده   و استادانه آهنگين رزيبه ط ،تاكيد كند قسمت جاهايي كه نقاش خواسته بر آن
ـ به  درخت و ايستادگي آن را نمادين يبه شكل آميزي اين رنگ .يمهست رو د و با يك كل منسجم روبهكن توجه نمي اد ي

كيفيت پايين تصـوير   دليلبه  البته .ستي استيتخت و كوبپردازي  پردازي به كار نرفته و رنگ حجمگونه  هيچ. آورد يم
 وجـه  هـيچ  بـه طراحـي گـوزن   . دنـ صـحبت ك  زنـي و بافـت آن   ي قلـم  ي نحوه درباره تواند نمي نگارنده ،مورد استفاده

نمـايي از   باعـث برجسـته  افزوده و خطوط محيطي  گوزنط محكم و ايستاي آن بر پايداري و خطو ستين انهدست خام
ير وجـوه  جا تصـو  در اين .خورد آميزي و هم در طراحي به چشم مي هم در رنگ ماهرانه،اين كار  .است زمينه شده پس

) يينمـا  عمـق (پرسـپكتيو   و ،سـت يمكان مشـخص ن  روشن حذف شده، زمان تقليل يافته، سايه :گرفتهرويايي به خود 
امـا در طراحـي   . اسـت  نقاش ممكـن كـرده   يموجود در اثر را برا ي م گستردهيمفاه يالقا ،ن كاريا .است شكسته شده

بنـدي   تركيـب  .دهـد  وار نشان مي مجسمهها را  حركت را از پاها گرفته و آن ،بيش از حد استحكام :وجود داردضعفي 
در پـايين تـابلو    .گردانـد  تـابلو مـي  به سهولت در را  نندهيب چشمگوزن ريتميك ) بلو يا كمپوزيسيونچينش عناصر تا(

ايـن   و شـود  مي ترند و در پايين، تنها جنگل ديده زمينه در باال بيش خورد، چراكه اجزاي پس فضايي خالي به چشم مي
  .شود شدن پايين تابلو مي تر ديده وجب كمم

ـ  از هالـه  هـا  گويي نوك درخـت  ،شده دهيكشآور و سياه  وحشت ،جنگل بيـرون زده و در سـياهي حـل     مـه از ي ي
ي خشـونت و   كننـده  گاو در اين تـابلو تـداعي   .كه جنگل را فراگرفته باشد يي تهديد دهنده شايد اين نشان .است شده

، قـرار گرفتـه   بـاالي گـاو  كـه   يركسـ ك .3اش خاطر بدن نرم و سستي به هاي تيز خشونت به خاطر شاخ .سستي است
دارد و با پاهاي چـاق و ورم   يي كنندهدر اين تصوير حالت مشمئز ركسك .است نشسته در خألحذف شده و  اش مكان

بـاز هـم درخشـش     تـابلو  بخـش از ي اين  اشاره نيتر شيباما  .كند خفت و زنندگي را تشديد مي ،ي پهن كرده و سينه
  .دست است
كرده كه  تصويرماه را سياه  ،به زيبايي با استفاده از تضاد در فضاها و رنگ ،تصوير يسمت راست و باالر دنقاش 

ايـن   اش اطـراف در  نـور  ي تباهي رسيده و هاله به است، سمبل زيبايي و آرامش ماه كه. اين خود نگاهي خاص است
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شـهر  كـه   شيرواني هاي با سقف يهاي در كنار خانه ؛اند كنار ماه در حركتها  خفاش .دكن سياهي و مرگ را تشديد مي
بـا   .نميـ ب يمـ ن ها بررسي آن يادليلي بر ،جا كه بعضي از نمادها به وضوح براي همه روشن است از آن .سياهكل است

  .كند يان ميتر نما شيخود را ب ه رفته وبه سوي شهر نشان كه در دست گوزن است يخنجر ،اين همه
و  ي خفـه و سـياه  يي فضـا  كنندهتشديد ،هاي سرد مايه آميزي تيره و دودآلود دارد كه با رنگ ي تابلو رنگ زمينه پس

شـدگي و   و بـه دليـل ول   را ترسيم كـرده اين فضا خوبي  نقاش به .استزمينه  خودنمايي گوزن در پيشيكي از داليل 
بايـد گفـت    .نمايد تاثير شاگال رخ ميهم زي باز آمي در طراحي و رنگ .نواز است زمينه چشم پس ،آميزي در رنگريتم 
 بـودن  پرشماربندي آن است كه با وجود  يبزمينه ترك ي پس هجنبزيباترين اما  .است نقاش به نگاه شخصي نرسيده كه

  .هستآميزي هم  نوع رنگ دليل هاين بالبته  .خورد هيچ گونه شلوغي به چشم نمي ،اش ي اجزا
در  مگـر بي ارايـه كـرده   خـو  را بـه مفاهيم اين تر مواقع  در بيشنقاش  .ي اصلي اين تابلو مفاهيم آن است اما وجهه

البته نبايد فراموش كرد كه اين اثر در زندان كشيده  .است هاي اجرايي به اين مهم نرسيده به دليل ضعف كه ييها بخش
  .است شده

  
ـ توانند با د يواضح است كه خوانندگان م. است اهكليس يبه تابلو يكوتاه و كل ين نوشته نگاهيا  يدن و بررسـ ي
  .از آن برسند يتر قيبه درك عم تر، بيش
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