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ای ابراهیمی در نمایشگاه جدید او پرتعداد نیست و در گالریهای ثمیلا امیرنقاشی

پرداز ای در میرزای شیرازی. ثمیلا نظریهکوچک عرضه شده است، در زیرزمین خانه

نقاشی نیز هست و نامی که برای نمایشگاه خود انتخاب کرده است چنان گویاست که 

ی یلوزمانی که بیننده در برابر تاب دهد: تعلیق.قرار می تأثیردیدن تابلوها را از قبل تحت 

ای بعد که روبروی تابلوی گوید درست است: تعلیق، و دقیقهگیرد با خود میقرار می

نام بودن تابلوها نیز به تکرار این عنوان گوید: تعلیق. بیایستد با خود میدیگری می

معلقِ در هوا را بتوان معرف این « رپَ»کند. شاید از حیث نمادین تابلوی کلی کمک می

نماد مهمترین تعلیقی بود که خطی کشید فاصل میان علم « پر»تابلوها دانست. زیرا 

 هایجدید با همه عوارض و پیامدهایش با علم قدیم. حتی خواندن این آزمایش در کتاب

های ر چیزکند. ارسطو گفته بود اگتاریخ علم یا فلسفه علم آدمی را دچار اضطراب می

سبک و سنگین را از بلندیی پرتاب کنی چیزهای سنگین زودتر به زمین خواهند رسید. 

گالیله برای رد نظر ارسطو جسمی سنگین و پری را از برج پیزا به زمین پرتاب کرد و 

ارسطو چنان عقل سلیمی است  گفتهسال سیطره علم ارسطویی پایان داد. اما  0222به 

آزمایش گالیله و سرآغاز علم جدید باخبرند  نتیجهاکنون نیز که همه از که حتی هم

گویند واقعا این آزمایش درست است؟ اضطراب ناشی از این آزمایش پایدار است و می

ر این که علم جدید و عصر جدید ماندگار باشند پابرجا خواهد ماند. دظاهرا تا زمانی

روزگار عقل سلیم نیز جای پای محکمی یافته است. فیلسوفی مثل ویتگنشتاین در قرن 

ارد های زبانی متفاوتی وجود دهای زبانی است، بازیبیستم گفته است علم یکی از بازی

. علم آن قدر مشترک و زبان معیاری نیست که فروکاستتوان آنها را به هم که نمی

تا درستی آنها را بتوان با آن سنجید. در نتیجه،  مؤول کردهای دیگر را به آن بتوان زبان

ار مرغ یا انتر مثل تخمدر زندگی روزمره اطمینان داریم که پَر دیرتر از اجسام سنگین

است زیرا بیشتر در هوا « تعلیق»رای به زمین خواهد رسید و در نتیجه نماد مهمتری ب

دهد. ای حس شدید تعلیق، تذکر دیگری نیز میقمنهای ال« پر»ماند. اما تابلوی معلق می

بر فراز جایی معلق است که در یک نگاه بیشتر « پر»اگر فلسفی و شاعرانه بنگرند آن 

ر وجود این کتوان اندیشه را پیشتر راند و حتی منشبیه سولاریس تارکوفسکی است. می

پر شد. حتی وجود آن را معلق کرد و آن را آفریده سولاریس ثمیلا متصور شد و در 

نتیجه اضطراب را اگزیستانسیال کرد. در نگاه دیگر این پَر معلق بر فراز شاتر آیلند 
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تی قربانیانِ نظم فاشیس هانشناسروان هاسکورسیسی است البته اگر هدف، یافتن دلهر

 باشد.

ناشی از آن.  هاندیشه وجودِ پَر است در حالت دوم دلهر ر تفسیر اول، هدفِد

ی اگر ت. حی قربانیانشناسروانعیت است نه ناظر بر عینیت موق گذاری خود ثمیلانام

ی جوهری شناسروانبایست تفاوتی گذاشت میان ی مد نظر باشد، میشناسروان

ی احاله به دنیای ذهن سرهیکموقعیت عینی را  کهی بورژوایی شناسروانداستایوسکی با 

 شناسروانکند. کافی است به اطرافتان نگاه کنید، حتما متوجه حضور این همه می

 است و آنان استعداد خواهید شد که فضای حاکم، آنان را قاطی زندگی مردمان کردهبی

ه زنجیر ، زیرا که دست و پاشان بباشداند فکر کنند طبیعی است که چنین نیز یاد گرفته

عجز بسته شده است. این تابلوها شرح همین عجز است. وقتی کسی روبروی تابلو 

شود. فضای بورژوایی که بیند و مضطرب میایستد ناظر عاجز وقایعی است که میمی

همگان را احاطه کرده است این تابلوها را مبین وضعیت روانی مردمان خواهد دانست. 

های های احتمالی و طوفانسوزیدهند. آتشتابلوها نیز به این تفسیر میدان میدیگر 

دانیم چیستند و در بهترین حالت آلود. ابرهایی که نمیآلود یا دودآلود یا مهعظیم خاک

رسد به جهنم ختم نیز باران رحمتی نخواهند بارید. راههایی که بیشتر به نظر می

کند که آنها معلق در هوا، ناظران را دچار این گمان می ههای خشکیدخواهند شد. برگ

 شود یا بسته.ای که معلوم نیست باز میاند. کرکرهزای امراضی جمعیهای مرگویروس

ته یا مرغ شکسهای آخرالزمانی علمی تخیلی هالیوودی است. مثلا تخمفضا شبیه فیلم

اند درست مثل گذرد در هوا ایستادهای که در انتهای راهی که از شهر میقوارهانار بی

های مهاجمان ناشناس. حتی در این تفسیر که بیشتر به احساس خودمان اهمیت سفینه

بب ها به سآید که آیا این نقاشیشود تا به خود تابلوها، این پرسش پیش میداده می

 هاز اید از آن آمده است رئالیستی هستند؟ یعنی نقاشی رئالثمیلا سنتی که 

های اند. چیزهایی واقعی مثل فیلماند، یا نقاشی از روی چیزهایی واقعی«تعلیق»

ه رسند یکی به احتمال زیاد بای هالیوود. این دو تفسیر به دو نتیجه متفاوت میباسمه

ه طور کآخر همانانجامد که دستای مییشناسروانو به  تفسیر بورژوایی دنیای ذهنی

ا ت ن خود باشدجمع و جور کردثمرش بایست گویند میو درشتش می متخصصان ریز
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بورژوایی موجود این دوران موفق شد. دیگری بتوان در رقابت بورژوایی ناموجود، و پتی

فسیر . در تشودمربوط می به تفسیری انتقادی از این دوران و متخصصان ریز و درشتش

های ای مثل فیلمتوان چیزی باسمهمیآید که چگونه دوم این پرسش پیش می

لا در کشی نیافتاد. هنر ثمیای و کیچ هالیوودی را نقاشی کرد و به ابتذال باسمهکلیشه

 همین نیافتادن نهفته است.

ثمیلا ابراهیمی در نقاشی ایران جایگاه والایی داشته است. اما نه شیفتگانی داشته 

پنجاه بازمانده از دهه چهل تعلق  یهمی به دهنه آثار خوش فروشی. اوج آثار امیرابراهی

هنری ایران که اکنون فراموش شده است و حتی لعنت  یهترین دوردارد. درخشان

آثار باقیمانده از جشن هنر اند. زمانی  یهشود. شیفتگان هنر در این روزگار، شیفتمی

نر اقی هها محل تلرفتند و ایران به قول جشن هنریآمدند و کسانی میکه کسانی می

شد. امروز ای که در آن زمان از فرط تکرار باعث تهوع میبود. کلیشه« شرق و غرب»

اند. اما حساب به تهوع افتندگان با حساب شیفتگان چیزهای دیگری مسبب تهوع

ه بازگشت ب»اند. در آن زمان اهالی ادب و هنر اسیر جداست. شیفتگان همیشه شیفته

های های شیرین و فرهادی و نقاشیانواع و اقسام مجسمه از بالا بودند، شیفته «خویش

های یزدی و کاشانی، فیلسوفان این بازگشت دکتر سید حسین ای و معماریخانهقهوه

نصر و احسان نراقی و هانری کربن و به طور خلاصه اطرافیان فرح پهلوی بودند، بقیه 

شرکت در آن را حتی در مقام گذاشتند. زیرا حتی پایشان را نیز به این مراسم نمی

 1دانستند.تماشاچی امری اخلاقی نمی

ند. افروشان این دورهجوانانی که جزء شیفتگان آن زمان بودند، هم اکنون جزو خوش

آنان کار بلدند. مثلا در اول انقلاب که ثمیلا امیرابراهیمی و اردشیر محصص مردمی را 

های فوری و فوتی سابق، دند، جشن هنرینقاشی کردند که خواهان آزادی و استقلال بو

 کشیدند و اکنونآراستند، پرتره افراد را میچیزهای دیگر این ماوقع را به زیور هنر می

 جنسفروشند، نوآمدگان همکشند و میرنسانس را می یهپرتره های نیمه محجبه دور

رم طبقه محت سازند که کافی است افرادپایینی فیلم می یهپیرمردان طبق یهآنان، دربار

شان را باز بگذارند تا بیایند و به زنانشان تجاوز کنند. شاید متوسط دو دقیقه در خانه

آغازین نگاهی بکنید، معنای واقعی تعلیق  یهنه چندان دیده شد یهاگر به آن پرتر

 دستتان بیاید. یا گل یا شمشیر، دست خودتان است.
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زمانی که از کارتان تعلیق  کند.تعلیق، آگاهی زمانی روزمره را دستکاری می -1

شوید زیرا نگران شوند، از سویی دچار اضطراب میشوید که این روزها خیلی ها میمی

اید از سویی دچار ملال، زیرا تا اطلاع ثانوی کاری ندارید بکنید. اضطراب و ملال آینده

ره متشکل اند. آگاهی زمانی در زندگی روزمبه ظاهر متفاوت اند اما درواقع درهم تنیده

گذران و درنگ لرزان زمان حال و آینده در حال آمدن است. خاطره این  یهاز گذشت

علیق، آورید و منتظرید. تکند. اکنون گذشته را به یاد میسه زمان را به یکدیگر وصل می

گسلد. گذشته طبق انتظار باید به زنجیره گذشته و حال و انتظار آینده را از هم می

ود شدانید منتهی خواهد شد یا نه. چه میمنتها در حال تعلیق نمیچیزی منتهی شود، 

خواهید زمان اگر نشود. اضطراب ناشی از همین نداستن است. ملال عکس آن است. می

ت زمانی اس «حال ترکیبی»گذرد. شود. انگار نمیآید و چسبناک میبگذرد اما کش می

شوید فلان کار انجام ان متوجه میروید اما ناگهکه مشتاقانه به استقبال محبوب می

ف کوشید این توقخواهید که زمان توقف کند و مضطربانه مینشده است. مشتاقانه می

 چندان طول نکشد.

بخشد. دوران مدرن این بازی زمانی درهم تنیده شدن ملال و اضطراب را شدت می

 را متقاعد نویسِ عارف مسلک کوشید دولتهابی جهت نبود که اَلدوس هاکسلی رمان

درست کنند که به بشر کمک کند این بالا و پایین رفتن را تحمل کند. « دوایی»کند تا 

کند. بی جهت نیست کند. ساکن میکاهد. آن را آرام میمواد مخدر از شدت زمان می

کنند؛ و آنها که که ملل جهان سومی یا گروه هایی که کار ندارند مواد مخدر مصرف می

اکنون خواهند به آن شدت ببخشند. هممحرک، گویا زمان کم دارند می کار دارند مواد

در آمریکا که تا قبل از دوران معاصر همه مشتاق کوکائین محرک بودند، خواهان 

اند اهل مشغله دنبال آن، و اند زیرا بیکاران فزاینده دنبال اینهروئین مخدر نیز شده

ند مواد مخدر و محرک آگاهی زمانی را همه دنبال دیدن سریال، زیرا سریال نیز مان

 و کندپذیر میدادن به زمان، تحملبار را با شدتکند. زمان حال کسالتدستکاری می

ه اند ککند. مردم چنان دنبال سریالکند اما در عین حال معتاد نیز میزدایی میملال

یابند که زمان معمولی میآرام در عملی دنبال عمل. حاصل آنکه مردم جهان اکنون آرام

شدن خورد، به همین سبب کار کردن در حال منسوخو حال معمولی به هیچ دردی نمی
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ز انگیها هیجاناست و پول گنده درآوردن آنتروپرونوری مدِ رایج زمانه، و به قول امروزی

و سکسی. البته در حال حاضر میرزاقاسمی نیز بر دو نوع است سکسی و غیر سکسی، 

نقاشی از روز نخست هنر تعلیق بود اما نه  ای متفاوت با زمان دارند.ر کدام رابطهکه ه

کرد. به معنای مدرن آن. نقاشی قبل از دنیای مدرن به قول عرفا حال را جاودانه می

قدیسان و درباریان را نگاه کنید. با آمدن دنیای مدرن عکاسی آنقدرها از امکان  یهپرتر

ود هنر کند و خسینما. دیدن سینما گذار زمان را تعلیق می تعلیقی نقاشی نکاست که

کاهد و در عین حال شدت کند و میکند زمان را تعلیق میسینما هر دو کار را می

 بخشد. می

بی جهت نیست که زمان سینمایی فراموشی زمان زندگی است. راز محبوبیت سینما 

رسد که فیلمی تعلیقی را تماشا در همین بازی تعلیق و گذار است و زمانی به اوج می

 هایی هستند که زمان را کندبخشند اما فیلمهای تعلیقی زمان را شدت میکنید. فیلم

 یهدانم فیلم افی بریست ساختکنند از تارکوفسکی بگذریم، تا آنجا که من میمی

ق شود. تعلیکند و به عکس ختم میایستاند. از عکس شروع میفاسبیندر زمان را می

 مادامکشد. رمان افی بریست به همراه دو اثر ماندگار دیگر قرن نوزدهم کند، میمین
که  است ای پر آوازه هستند. هر یک مبیّن عشق زن متعهدیسه گانه آناکارنیناو  بواری

خیزد و به سکون مرگ منتهی انجامد. فیلم افی بریست از سکون برمیبه مرگ می

ی بریست را نشان دهد. آنچه در فیلم فاسبیندر جالب شود تا خفگی و مرگ آرام افمی

 توجه است، تعلیق نیست؛ تبدیل تعلیق به مرگ است.

اما قبل از آنکه سینما تعلیق را از دست نقاشی بقاپد و آن را نه به حال جاودانه 

بلکه به مرگ تبدیل کند، تحول بزرگی در رمان رخ داده بود. تحولی که دیکنز در رمان 

د تا کشیدن. دیکنز چنان استاد تعلیق بود که جماعت در نیویورک انتظار میداده بود

نل کوچولو  حال»کشتی ها از انگلستان به اسکله رسیده نرسیده فریاد بزنند و بپرسند 

دیکنز است. آنچه برای من مهم  دکان سمسارینل کوچولو قهرمان رمان «. چطور است

ر آدورنو از آن است. ثمیلا امیرابراهیمی وارث است نه خود این رمان بلکه تفسیر تئودو

کند. پدربزرگ صاحب این سنت است. ماجرا ساده است نل با پدربزرگش زندگی می

 کند اما عاشقنل قمار می یهگوید برای تامین معاش و آینداست. او می دکان سمساری

 قرضشود و از دنیل کوئلیپ گوژپشت شرور پول قمار کردن نیز هست. بدهکار می
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شود دکان را به او بدهد و با نل تواند آن را پس بدهد و روزی مجبور میکند. نمیمی

قدم در راه بی بازگشت بگذارد. بی آنکه هدفی داشته باشد. در راه با این گروه تئاتر و 

شود اما آنان راه بی هدف خود را در آن گروه عروسک باز و مجسمه گردان آشنا می

ارند هنگفتی د یهی از خویشاوندان، آنان را به این امید که سرمایگیرند. گروهپیش می

نان ای در کار نیست به آداند سرمایهکه میکنند که کوئلیپ نیز با وجودیتعقیب می

رد، بعد میکند. دست آخر نل میپیوندد و سرسختانه و سادیستی آنان را تعقیب میمی

کوچولو در آغاز قرن نوزدهم دنیای  کند. مرگ نلاز مرگ او پدربزرگش نیز فوت می

ید اآدم ب»اسکار وایلد گفت « جوّ»آنگلوساکسون را گریاند اما در پایان قرن با چرخش 

ا ت «مرگ نل را بخواند و از خنده منفجر نشود یهدلی از سنگ داشته باشد که قطع

یس ههایی از قبیل فیلم یهوایلد شایست یهبسیار رندان یهدانم گفتآنجا که من می
بود  بنا اهل فنون یهکارگردانانی است که به توصی یهساخت زننددخترها فریاد نمی

ن السافلیمتوسط را به عرش اعلا برسانند و طبقات پایین را به درک اسفل یهطبق

پایین اجتماع است و مبتلا به انواع و  یهها متجاوز جزو طبقبفرستند. در این نوع فیلم

ه ک جدایی نادر از سیمیناقسام امراض روحی و تیک عصبی، درست مثل کارگر بیکار 

کوبد و دست فکور طبقه متوسط مبادی سرش را وحشیانه به این طرف و آن طرف می

ادبانه اش دراز شده بیبه سوی communicative actionآداب را که برای ایجاد 

دهند که طبقات پایین عصبی مادرزاد و هیستریک و ها نشان میکند. این فیلممیرد 

متجاوزند، حتی اگر مثل فیلم بعدی آن آقا پیرمردی در حال مرگ باشند. برای من 

سوزانند و هم از سیلی آخر آن جالب توجه است که افراد هم به حال رومینا دل می

ای قانع کننده کل چیزهایی را که ترامپ شیوهبه  شود. این فیلمفیلم دلشان خنک می

ی های بورژوایرساند. این نوع فیلمگوید به اثبات میدرباره اهالی آمریکای لاتین می

شان روابط عینی اجتماعی را به عوامل ذهنی و فردی «اجتماعی بودن»برخلاف ادعای 

زی، حیطه روابط ی، حیطه محبوب بورژواشناسروانکاهند و آنها را به حیطه فرو می

 رها را رها کنید و به دنیای واقعی قدم بگذارید. اگاین فیلم دهند.الاثنینی هل میبین

در این دنیا تمدنی وجود داشته باشد، اوج آن تقاضای گفتگو برای حل مسائل است. 

ائل حل مس و آزاد و برابر دربارهکارگر ایران طالب گفتگویی معقول  یقهاکنون، طبهم
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سر میز مذاکره است. اما چشم و گوش و زبان بورژوازی جای دیگری  ایران برخود و 

ل کردن مسائیشناسروانهر آن کس که دنبال اتمیزه کردن است، دنبال . تاس

ی نیست بلکه شناسوانرکم گرفتن های من نه فقط دستحرف اجتماعی نیز هست.

 ا اسکار وایلد منکر چنیندعوتی است برای درگیر شدن با آن. آدورنو در ضدیت کامل ب

ی و شناسرواناست. او دیکنز را به سبب در نیفتادن به  دکان سمساریچیزی در مورد 

ز پذیرد که دیکنستاید. آدورنو به شیوه ای تلویحی میاجتماعی می یهماندن در حیط

 به تنهایی مبین« اجتماعی»است، اما با ملاحظاتی، زیرا لفظ « اجتماعی»ای نویسنده

دنیای بورژوایی قلمداد  یهنیست. در آثار دیکنز فقر و نومیدی و مرگ نتیجچیزی 

یان متوان ردپاهای مهربانی و شفقت انسانی را در روابط شود. دنیایی که فقط میمی

از این حیث دنیای دیکنز پیشابورژوایی، «. اجتماعی»افراد سراغ گرفت نه در روابط 

کامل و شاید به انزوای کامل نرسیده است. هنوز است و فرد هنوز در آن به استقلال 

کند. قانون فرد به اجرا درنیامده، همان قانونی که سرنوشت قهرمانان فلوبر را تعیین می

 کنند و دستای که سهم خود را از دنیای بوروژوایی طلب میافراد به استقلال رسیده

ر دنیای دیکنز فرد محمل . دتربیت احساساتشوند مثل میرند یا مدفون میآخر یا می

راند و او در جستجوی عوامل خارجی است. سرنوشتی ظلمانی و مبهم بر او حکم می

باروک هستند تا رمان  یههای دیکنز هنوز قطعات پراکندتسلایی آسمانی است. قصه

ی از دنیای دیکنز غایب است و عناصر ذهنی شناسروانبورژوایی کامل به همین سبب 

کند. هنوز عینیت در ذهنیت حل شان میشوند که رمان ترسیمیجذب معانی عینی م

تبلور این دیدگاه دیکنز است. رمان، باروک و الگوریک  دکان سمسارینشده است. رمان 

است. متشکل از اجزایی گسسته، اجزایی از قبیل خود دکان سمساری و تئاتر عروسکی 

دهد ای بورژوایی آن به دست میو جز آن. تصویری که دیکنز از شهر صنعتی اولیه و دنی

، راوی کنداند، در همین فضاست که نل ایثار میتصاویری الگوریک همانند فضای جهنم

اجبار سرنوشت،  «رسد وجود او الگوریک است.به نظر می»گوید نل می یهقصه دربار

ای زده است ناگشودنی. دیکنز فضایی را که نل و معصیت پدربزرگ و ایثار او را، گره

. «های بشریهزارتوی خانه»کند: کنند چنین توصیف میپدربزرگش در آن حرکت می

نز . دیک«رودخزد و پیش میخیابان می یهویرانی و خودنابودگری از هر گوش»جایی که 

نامد. کوئلیپ می «بزرگراه یهصاعق»شود ای رد میای را که از جادهدر جایی درشکه
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داند قربانی دانست. آدورنو نه نل را از جنس بشر می توان جفت بورژوای نلرباخوار را می

کند که وسوسه کوئلیپ برای سادیسم و می تأکیداند و آدورنو نه کوئلیپ را. هردو ایماژ

ای است، او اراده آدم خواری شیطانی نیست چون او آزاد نیست، اسیر دنیای اسطوره

ق کند اما موفاو را تعقیب می رحمانهکند و کوئلیپ بیندارد. نل از کونلیپ فرار می

نخواهد شد زیرا مرگ نل از قبل محتوم است. آدورنو سرنوشت این دو را سرگردان میان 

گریزند چنین وصف داند. دیکنز شهری را که این دو از آن میاسطوره و تاریخ می

های شهر رخت بربسته بود و چیزی ارواح تمامی چیزهای عادی از خیابان»کند: می

آنها را به یکدیگر ماننده  یهای که همرنگ مردهی نگذاشته بود مگر سکون یکباق

 «کرد.می

زمانی کردند در بیخصوصیت شیطانی جهانی که آنان ترکش می»نویسد: آدورنو می

آن نهفته بود، درست مثل چراغی که تا صبح بسوزد این مکان تاریخ را نخواهد شناخت 

آدورنو از میان  .«ن در ابدیت منفی خود وجود داردتکه شود. این مکامادام که تکه

آنان از »: کندمی تأکیدتوصیفات دیکنز از شهر صنعتی هنگام فرار این دو بر این قطعه 

کثیف گذشتند و به خیابان مملو از جمعیت رسیدند. در میان همهمه و  یهمیان کوچ

حظه مغشوش انگار این ل شلوغی آن و در زیر باران سیل آسا ایستادند: بیگانه و مبهوت و

اند و در ای از میان مردگان زنده شدهرا از هزاران سال قبل زندگی کرده اند و با معجزه

 کند که میان دنیای بورژوایی ومی تأکیددیکنز بر ارتباط عمیقی  .«اندآنجا نهاده شده

های چهرهکند میان ای مییعنی ایماژ آن وجود دارد. دیکنز مقایسه کیدنیای عروس

موقر و و ی لایتغیر یحال و هوا»ها و ساکنان شهر: چهره های مومی که مومی مجسمه

شد رفتند به سختی میزدند و راه میاعتنا و چنان زنده دارند که اگر فقط حرف میبی

فرار از دنیای بورژوایی، رفتن از شهر به دنیای  .«تفاوتشان را با ساکنان شهر درک کرد

، گشودن راه به سوی مرگ است. ایماژ عروسک که نماد مرگ است و ایماژ یعروسک

تاریخی سرگردان است به -ای و اجتماعیشهر صنعتی که در میان دنیای اسطوره

ل شود که نای، زمانی محقق میرسند. سمبولیسم مرگ اسطورهوحدتی بی میانجی می

شود. دیکنز این شهر را چنین رو میبا شهر صنعتی در مقام جهنم دنیای بورژوایی روب

های بلند یکی از در هر طرف تا آنجا که چشم بتواند ببیند دودکش»کند: وصف می
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 گشایند. از شکلی تیره و زشت که تجسمپایان و تکراری را میانداز بیپس دیگری چشم

کنند و ریزند و نور را خفه میدهشت رویاهایی خفقان آورند و طاعون دود را بیرون می

های آدورنو پس از نقل وصف دیکنز از سویه .«کشندایی را به گند مییهوای مالیخول

پردازد: بحران جهان تاریخی آن نیز می-ای این تمدن به نقل وضعیت اجتماعیاسطوره

ه ای را بشان عدم اشتغال. نل در اوج درماندگی و گرسنگی در خانهصنعتی و مهمترین

و بعد از شنیدن درخواست نل به بقچه  کندند. مردی در را باز میزامید تکه ای نان می

س. من و پانصد نفر دیگر سه ماه پیش جسد مرده»کند. ای افتاده روی زمین اشاره می

ی کنمیرد. فکر میاز کار بیرون انداخته شدیم. سومین و آخرین بچه من است که می

پاشد. از این واقعه است که نل از هم می بعد «توانم کمک کنم. حتی لقمه نانی؟هنوز می

برد که دیگر واقعی نیست، در دهد و به دهکده ای میای او را نجات میمعلم مدرسه

 وادی مردگان است.

رسد. نل هنوز به طور مطلق به دنیای آدورنو با نکته ای نامنتظر به پایان می یهمقال

ا دیالکتیکی برای رسیدن به این دنیا را ببورژوایی مدرن تعلق نداشت و نتوانست گذار 

موفقیت طی کند. او چهره ای پیشاسرمایه داری باقی ماند. آدورنو برای نشان دادن این 

شدند: ای که نل و پدربزرگ از دکان خارج میکند. در لحظهنکته قولی از دیکنز نقل می

دوست داشت  که او -بی ارزش و بی استفاده-چیزهای بسیار کوچکی وجود داشت »

 یهافزاید از آنجا که نل نتوانست از قلمرو ابژآدورنو می .«همراه ببرد، اما ناممکن بود

رد. اش کبورژوای او را بلعید و محکوم به نابودی یهبورژوایی چیزهایی بردارد قلمرو ابژ

ست که هر روز در قالبی و شاید امروز در قالب هاییهدف آدورنو حمله به رمانتیک

میانجی در آغوش طبیعت یا خواهند جهان بورژوایی را دور بزنند و بیمی کیشی نو

 بایست همچونخانواده یا کامیونیتی به خوشبختی برسند. حرف او صریح است. می

 ابراهیم از این آتش گذشت. راه میانبری وجود ندارد. 

و  داری مالیهای ثمیلا امیرابراهیمی روایت به پیروزی رسیدن سرمایهنقاشی -0

آن است، جهانی که اسطوره دبانه از ؤشکست مدعیان هنری و غیرهنری امکان گذار م

اند که وجود یا عدم اند و سرنوشت آدمیان را رقم زدهاش چنان درهم تنیدهو تاریخ

آرای منصف ای حیاتی بدل شده است. هنرمند بورژوا، دده بزموجودِ تعلیق به مسئله

مثبت و منفی رو  یهآدم باید جنب»نیای محتوم است: این د «خوب و بدِ»های سویه
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هر دو ببینه و در این دنیای خاکستری که همه از نظر اخلاقی یخده خوبن یخده بد، 

این هنر دروغ  .«خودش رو داره یهباهاس انرژی مثبت بفرسته، البته هر کسی سلیق

 گوید.می

ای ثمیلا وجود ندارد. هایی برای عبور وجود دارد در دنیاگر در دنیای دیکنز راه

 توانست عناصراند. ترانساندانسی وجود ندارد. اگر دیکنز هنوز میراهها بسته یههم

 «وئلیپک»مالی  یهنل را در برابر پروتوتایپ سرمای «ایثار»و  «طفولیت»و  «معصومیت»

مالی ظفرمند در قالب بساز و بفروشی  یهرباخوار علم کند، در دنیای ثمیلا سرمای

مستغلات همه جا را بلعیده است. ماجرا از حد اضطراب روانشناختی یا اگزیستانسیال 

ا تن هیا به قول هایدگری و آن فن آنها را علاج کرد گذشته است که بتوان با این فوت

در شهر ثمیلا از حیث عینی هیچ جای تهی وجود ندارد. حتی  هایت سپرد.به گلَسِن

 تواند راهی زمین شود. زیرا در ابدیت منفی خود معلق است. نمی« پر»

ر و د و ازهکرکره مغ. کندثمیلا امیر ابراهیمی از عناصری بسیار آشنا استفاده می

ا اینجرگ و شاخه و درخت و ابر و مه و پرنده و گاه گداری انسانهایی که بدستگیره و 

. اند طزمینه مسل رسد که این عناصر بردر برخی از تابلوها به نظر می .اندو آنجا پراکنده

 اند.کشیدن این عناصر بوده است، اما اینها به رغم بارز بودنشان عناصر ثانوی، نگار هدفا

که به رغم و هزارتوهای گمشده  ی تودرتوآنچه اهمیت دارد شهر است. ساختمانها

ر ، رازی عرفانی دتا انتهایش را بشناسی توانیمی چشم به هم زدنی هزارتو بودنشان در

نام و های بیبرج کاهد.کار نیست اما این شناخت از صلبیت آنها و از عجز شما نمی

نام  گذاری به چیزهایی بیاه با نام و نشان که با تکنیک فاصلههایی گنشان و ساختمان

که در  مصنوعاین عناصر طبیعی و  گویی اند.ند که پر از هستندگیابدل شده یو نشان

بدوی  ایمنظرهبه  و اندای متجسد شدهسانحه بر اثربایست نماد فرهنگ باشند می ظاهر

. بشیحرکتی و بی جنند بیاهاند و سنگ شدتنیدهاند. اسطوره و تاریخ در هم تبدیل شده

های آخرالزمانی و سای فیلم. نقاشی نیستند «واقعی» چیزهاینقاشی  نقاشی های ثمیلا

 هرگ و کرکره و کلاغ و درخت که همب اعم از گویی این عناصر آشنا.هالیوودند فای

 اند،ایباسمه د.فیکشن انبه هیچ وجه واقعیتی ندارند.  م از آن شهر ما هستندحتم داری

ز اتهران ثمیلا  شهرآورند. تر را در میاند که دارند ادای چیزهای قلابیچیزهای قلابی
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توان نقاشی از چگونه می .هالیوودی کپی برداری شده است آخرالزمانی هایروی کیچ

 ادبیات رجوعای مهم در ای را توضیح داد؟ اینجاست که باید به واقعهروی چیزی باسمه

های بازاری است. اما بوواری در نوجوانی رمان سنگ بنای رمان مدرن واریومادام ب. کرد

 .شودمی شیفته زرق و برق و فراز و فرود و عشق و دلدادگی قهرمانان آن خواند ورا می

ود خ د.انخواند همه مبتذل و بازاریمی ما بواریهایی که اِکند که رمانمی تأکید ربفلو

نویسد که کپی و باسمه مدرن تمام و کمال را میبزرگ اولین رمان  .کندفلوبر چه می

م از اول تا آخر کپی سرنوشت ه مااِ قهرمان آن های بازاری است و سرنوشتهمین رمان

های لمفی هایکیچ ههای ثمیلا کپی و باسمهاست. وقتی گفتم نقاشیقهرمانان آن رمان

ها در همان اجزا و ترکیبمنظورم تأمل فلوبری  .است منظورم همین بود هالیوودی

که  ی آخرالزمانی و سای فایرهای دوزااینجا فیلم ،نجا رمانهای دوزاری عاشقانهآ .بود

راند ایم. فلوبر سرنوشت اِما بوواری را تا انتهای محتوم آن میبه تله افتاده هاما درون آن

ها ها و خانهدر چند نقاشی که شب است نورهای خیابان سرنوشت شهر تهران را.و ثمیلا 

نمایانند د. آنها راهی را نمیانهای جهنمسوختن هیزم رانوا ،بخش نیستندانوار نجات

های پرچم با در یکی که ظاهراً پلی است رسد. به نظر میچون اساساً راهی باقی نمانده

سوزانی که از  هشود، اما باریکدارد که به جایی ختم می برافراشته بر آن راهی وجود

رگها برگ نیستند گویی کند. بشود، این توهم را باطل مینقطه ختم پل شروع می

. ندابسته بارانبی ابر یاود یا خاک دها را فضاهای خالی میان ساختمان اند.ویروس

 بعد از نگاهطورکه فلوبر نشان داد. همان .تفاوتی با گیاهان مصنوعی ندارند تاندرخ

توانی مطمئن شوی که آن پر معلق نیست. محکم به همان جا چسبیده است. ممتد می

تعلیقی وجود ندارد. انتظار برای فروافتادن او قلابی است. امیدی نیست. آن پَر نه مثل 

آید. سفت و محکم به فضا رود نه به پایین میمثل عناصر اثیری ارسطو به بالا می

ت منفی صلب آن حقیقی است. فضایی تهی میان شیء با شیء چسبیده است. ابدی

 اند. دیگر وجود ندارد، چیزها به هم چسبیده

تعلیق بلعیده شده است و به همراه آن انتظار. متافیزیک جای خود را به ساینس 

 هایاناری ایستاده است؛ درست مثل سفینه ، در فضاشهرفیکشن داده است. در انتهای 

غش و ضعف « انار»های پاراجانف برای ای اول انقلاب بعد از دیدن فیلمفضایی. عده

ر تابلویی کند. دافتادند بدون اینکه بدانند چرا؟ ثمیلا این اسطوره رمانتیک را تخریب می
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به  مرغ به یکدیگرمرغ و تخمای جای انار ایستاده است. تبدیل مرغ شکستهدیگر تخم

است، اما این یکی شکسته است گویی امکان تحول را از  ی و تولدهر حال شرح دگرگون

شود نه خراب، فقط هست. دونالد نه دگرگون میدست داده، درست مثل همبرگر مک

است مالی که سازنده شهر ثمیل یهبودگی صلب به تعبیر سارتر به همراه سرمایاین هست

ناپذیر اما تا مغزاستخوان های ورشکستچیزهای جامدند. از کوئیلپ دیکنز تا بانک

توان ردپای سرنوشت آدمیان دیکنز و ثمیلا را پی گرفت: نل و ما. فعلی می یهورشکست

توان پشت پنجره دید، آنان حتی چند نفرشان های تابلوهای ثمیلا را مییکی دو تا از آدم

ر سهای تابلوهای ثمیلا کنند، گویی صورت ندارند. برگکه به طوفان منجمد نگاه می

توانند شیطانی باشند اما نیستند، فقط خشکیده اند. برخی از اند. میها خشکیدهشاخه

اند، مهباس یهپسر شجاع هستند. باسم هابرها درست مثل ابرهای کارتون سریال کودکان

ن شددیده ها به جزشوند. این آدمها پشت شیشه ها دیده میخاصه در تابلویی که آدم

توانند بکنند دیده شدن است. . این روزها حداکثر کاری که بورژواها میکنندکاری نمی

اوج آرزوی بورژوازی آنترپرونوری، همین دیده شدن است. هنر انتقادی گاهی مجبور 

دوم باشد بر هنری تامل کند که بورژوازی ساخته است تا دنیایش را  یهاست هنر مرتب

 ، اوج هنر خلاق است. منتقدمشروعیت بخشد. اینجاست که هنر 

اثر نهفته نیست بلکه در کنش هنری نهفته است. توانایی  «معنای»امید در اینجا در 

رانی کارگاو، هنوز بر دوش شهر صلب  سنگینی که زیرا ،اش وفادار استدوران گذشته رد

 کشند.بار شهر را به دوش میآیند و های شهر بالا میاز زیرزمیناست که 

 

ای از هنرمندان آوانگارد از قبیل دیوید در مورد شررررکرت کردن یا نکردن عده -1 

 تودور و جان کیج و مرس کانینگام و یانیس زاناکیس و گوردون موما مراجعه کنید به 
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