
ا با ذكر كاملِ منبع و مؤلف مجاز است) تنهرهيو غ ينترنتيا ،يريتصو ،يصوت ،ي(اعم از چاپ ياستفاده از مطالب نَهَست در هر رسانه و قالب    

  هاي اريك فيشلبر درنگ نوشتن

  نژادهاجر سعيدي

                

Eric Fischl - Bayonne   1985 

 .ستفحواييكه تكنيكي باشد، ها چند بخش هستند، نه چند لته.  تفاوتش بيش از اينآن  -

 ؟تواند اين تفاوت را تشريح كندميو چه چيزي  -

 !شايد ادبيات -

اش در نمايشگاه نقاشي بخشي-هاي چندنقاشي اين بخشي از گفتگويي با  اريك فيشل است در باره

I,You,WE   ديگري«را با موضوع  ٩٠و اوايل  ٨٠هايي از دهه . اين نمايشگاه نقاشي٢٠١٣در سال «

فيشل    Multi-Pannelهايي نقاشيبود كه خبرنگاري در بارهگرد هم آورده بود. در اين نمايشگاه 

هاي ديدن تابلوو چند بخشي  خواندنپرسيده بود و او براي نخستين بار به تفاوت كوچك چند لته 



  
 

تواند ميانجي درك اين تفاوت طور ميچه ادبياتكرده بود. اشاره سربسته است. اش اشارهآن دوره

 »ايلتهسه«ست بين به عنوان مثال رسد. چه تفاوتيكي به نظر ميباشد كه از قضا بيشتر تكني

او؟ پاسخ ادبيات به اين ابهام شاعرانه است؛ » بخشي-چند«هاي آلبرينيو با نقاشي» آخرالزمان«

Caesuraدرنگ«لطيفه يا خوانيمش مكثچه ما به فارسي مي. آن.«  

  
Jacobello Alberegno – Apocalypse 1397 

   

خوانيم؛ رودكي ميوقتي از  كشيم.زدن نفس ميما ميان حرف كشيم،زنيم، ما نفس ميميما حرف 

گيريم و باز نفسي مي |ماه است آن يا روي |خوانيم كشيم و سپس مينفسي مي| سرو است يا باال|

ها حين اين مكث. |ست آن يا گويخال |آيد كه و آهي بر مي| چوگان يا آن است زلف |و 

را » درنگ«معادل فارسي نامند كه حقشناس در فرهنگ هزاره برايشمي Caesuraخواندن شعر را 

دهد به شعر ي مصرع رخ ميها  كه به طور معمول در ميانهها، وقفهبرگزيده است. اين درنگ

در زبان انگليسي هم از اشعار كودكان تا اشعار ويليام باتلر دهد. مي بركشندهو لطيف  يهايسكته



  
 

شوند. شوند، يا بهتر است بگوييم شنيده ميها ديده ميهاي شكسپير اين درنگييتس و نمايشنامه

  شود. گذاري مينشان ||مكثي ميان مصرع كه در نوشتار با 

I hear lake water lapping || with low sounds by the shore 

(The Lake Isle of Innisfree by William Butler Yeats) 

كند: در ادبيات انگليسي حساس مي Caesuraاين مصرع از ييتس و درنگ ظريفش ما را به كاربرد 

نظر، ايجاد در جلباز سر اجبار عروضي باشد مالحت شاعر است كه تكنيكي درنگ بيش از آن

  توجه. 

  

Fischl - On stage 1985   

هاي او وقفه در دستيابي در تابلو» درنگ«هاي فيشل دوباره نگاه كرد. پنلحال شايد بتوان به مالتي

هاي اين نقاشي  كند سوژهمان مياندازي كه متوجهست، محل اعراب ترديد، دستبه يك كليت روايي

 حتيشناختي كه در تقطيعي زماني/ مكاني/ فضايي يا ذهني نسبت به هم قرار دارند. درنگي معرفت

   زند.بر تصور ما از پيوستار زماني كه خودمان در آن هستيم هم طعنه مي



  
 

  

Eric Fischl - Bayonne   1985  

نكاه كنيم. به درنگ ظريف ميان تابلو. زن روي صندلي نشسته و با دستاني زير چانه  Bayonneبه 

ي زن و صندلي در بخش دخترك اين اند؟ پيوستار سايهدو در يك اتاقاين. آيا رينو دختركي بال

توانند با يكديگر مرتبط باشند. آنها كند، و آيا دخترك روياي زن نيست؟ آنها ميتصور را ممكن مي

اين درنگ توانند با هم ارتباطي نداشته باشند. توانند يك نفر در دو زمان متفاوت باشند. حتي ميمي

 نيز اشاره دارد. زن احساسي تعارضبه يك  -پوشيده شدن يك قاب بر ديگريهم – تصويري

دخترك با حسادت، تاثر يا  گرجلوهممكن است به ژست  ي ار دست دادن فروغميانسال در آستانه

 ي قرارگرفتن پاها،دختر با لباس او نيز متعارض است، شيوه فيگوررضايت بينديشد. در عين حال 

كند، حال به طرز برازنده و آرام زن در ي الغرش كه جلو داده حالتي تدافعي را نيز مبتادر ميباالتنه

ي گسترده از تفسير، ي استعاري نيز هست. اين بازهش نگاه كنيد. اين عرياني واجد يك جلوهعرياني

اريك فيشل اين پذير شده است. ي تقطيع دو قاب از هم امكان، به واسطه»درنگ«ي به واسطه

كند، مي» متبادر«ميانجي اين درنگ كند، به تفسير نميچون دانايان كل تعارض ميان زن و دختر را 

دهد. شما انتخاب اش نه تنها امكان كه مسئوليت تفسير ميدر عوض او به بينندهكند. مستفاد مي



  
 

كرده، ي من انتخاببراي سوژه پس در برابر سرنوشتي كهكنيد كه كدام روايت را برگزينيد اما زانمي

نو   هايي كه اين تابلوها كشيده شده دقت كنيد. دهه هشتاد در آمريكا فراخوان چپمسئوليد. به سال

ست. تالشي براي اعطاي حق تفسير و » حوادث آمريكايي«براي حساسيت و مسئوليت در برابر 

  ست.»شخصي مسائل سلسله«اي كه دچار طاعوني به نام توامان مسئوليت به جامعه

  

Fischl - A Visit to /A Visit From / The Island 1983   

محل توجه  I,You,WEكه در نمايشگاه  A Visit to /A Visit From / The Island 1983 يتابلو

تبادر «هاي فيشل است كه وجه آن خبرنگار قرار گرفته بود يكي ديگر از دوبخشي

پررنگ داري دارد. تابلو عمالً واجد تعارض است. يك ساحل كه براي  »پذيري ديدنمسئوليت/معني

جويان هائيتي مقتل. دو بدن بر زمين افتاده يكي براي سفيدپوستان محل تفريح است و براي پناه

  جان. يكي به دريا رفته، يكي از دريا رسيده. التذاذ و ديگري بي

تعارض نيست. اريك فيشل عموماً يك  اين به معنيالبته درنگ در همه تابلوهاي فيشل هم 

ي يك شيوههاست. او در ژستوس آنها صرف شناختي به سوژهنئواكسپرسيونيست با نگاهي معرفت

ي ها هستند. منظور يك رابطهحال تاريخ سوژههاي او شرحكند. بدنيت نمينشستن يا ايستادن را رو



  
 

چه بدن به عنوان يك شان نيست، بل برعكس، يك معرفت از آنديالكتيكي ميان نفس(ذهن) و بدن

جسم مستقل خود تجربه كرده است و به ازاي هر تجربه خمي و خطي برداشته است. بدن خودش 

نگرد، مند ميبدنكند. فيشل به اقتضاي تفكرات چپ خود به جسم بيش از يك هستيرا روايت مي

پذير است و در هر تابلو نسبت بدن را با اين گر و كنشميدان از تقابل نيروهاي كنشجسم يك 

بينيم كه را مي» ييالقي«هايي كند. در تابلو مثلث برمودا ما بدنكشند و بركشند دو نيرو مشخص مي

ي رود متفاوت است. همهمردي كه در خواب راه مي» مرتعشو  القيد« به صورت مشخص با بدن

  ».ي آنچه بين من وتوستهمه«تابلو » گانگسيختهلجام«ها با بدن بدناين

  

Left: Bermuda triangle 1985 – Right: Sleepwalker 2003  

تابلو زن ميانسال در شب  توان دوباره تابلوهاي درنگ او را خواند.اينك با علم بر اين نگاه مي

بدنش محل  كند؟عروسيش واجد همين مكث است. درنگي در فضا. ترديدي در كنش. او فكر مي

اي كه بايد بعد از اين بپذيرد؟ يا اصال ازدواجي در كنار دارد يا گربهبه سگي كه اكنون  غور است

ها در فضا ي درنگكه به واسطهتفسير » بستار«ها نيست. اين در اين سن؟ شايد هم مسئله اصالً اين

گي مخاطب براي برداشت معني و در نتيجه اعمال كنش متقابل در برابر ممكن شده، اين گشوده

هايي كه شايد بيش اند. درنگايجاد كرده» هادرنگ« ست كه اينبيند، دستاورديتصويري كه مي ِمتن

اي، شكافي اغواگر، ند خالص كرده، مانند رخنهشان متن را از نگاه قاهر هنرماز كاربرد اسالف ادبيات

  كنند. بيننده را به ديدن درون تصوير درعوت مي



  
 

 . 

Fischl- Scarsdale 1986  

 هالبه اين. بردمي شناسانهزيبايي ايبهره لكنت /شكاف اين خود از حتي اريك فيشل ديگر سوي از

  .هستند ادبيات در مصرع يميانه ادبيات هاي || ازايمابهو شيارهاي گاه بر هم افتاده در قاب، 

شناختي كردن شيار است. هر شكاف يك اشارت است. هاي زيباييهاي انتهايي قرن پيش سالدهه

مند يك متن است. شكاف متن را است. هر شيار مُقسم كنشي يك پس زمينههر شكاف رسواكننده

ست عليه فريبندگي ست در كليت، لكنتيالليكند، به قبل و بعد از خود. اختبه دو بخش تقسيم مي

كند. شناختي مياي زيبااستفاده ||خدشه در برابر توهم انديشيدن. فيشل از همين  سالست. زيبايي

  .كشاندها را به مركز ميدهد، لبههاي نقاشي ميارزشي نمادين به لبه



  
 

  

Fischl - Party 1989  

گرديم. پاسخ در ادبيات بود اما نه در بافت مالوف آن. پاسخ در لكنت و درنگ به ابتداي متن باز مي

ترتيب مخاطب را كند و به همانست كه متن به خودش ميميان هجاهاي متن است. در استنادي

 ها. كند او نيز در متن مداخله كند. پاسخ در شيارهاست و لبهدعوت مي

  


