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  چرا گورخر نمرده است؟
  ی رئوف دشتی نقاشکی بر یادداشتی

  
  ی قربانآرش

  
  

  
  
  
 بـدن کامـل   کیـ  گور خر که بدون سر هم همچنان       کی.  گورخر بدون سر   کی و آن سو     ی صندل کی

سـر  .  سر نـدارد کی به یازی نچیه.  دودی م یگری هر گورخر د   ی و چابک  ی که به راحت   یگورخر. است
 شـود، کـه همـه    ی دهـان مـ   کی شی که همه جا   بیدرست مثل آم  ( شود   ی ساخته م  گری د ییدر جا 

همچـون سـر عمـل      ) همان نقطه بـرش   ( از بدنش    یگری د یانگار قطعه   ). ود ش ی مقعد م  کی شیجا
بـرش پخـش کننـده،       ، بـرش  نی ماشـ  کی به   یازی ن چی گر که ظاهرا ه    لی م نی ماش کیخواهد کرد؛   



 ٢

 منبع  نی ماش کی دهان که    نی همان ماش  یعنی(ه  کنندبرش پخش    نِی ماش ابی وجود، غ  نیبا ا . ندارد
اثـر  )  کنـد ی را قطع ماهی گکی مثل گری دی موجود زنده کی ای مادر ری منبع ش نی مثل ماش  ان،یجر

  . گذاشته استادگاری گردن به ی برش در مقطع عرضکیخود را با 
  
فونتانـا تنهـا بـرش       ویـ  لوچ ی ها ی نمونه، نقاش  یبرا. می برش روبرو هست   کی در هنر با     شهی ما هم  اما
 سـر   ،ی رئوف دشـت   ی جا در نقاش   نیا.  بر بوم  زی ت ی چاقو کی با   ییبرش ها :  در خود بوم هستند    ییها
 سر مشابه   یکه در آن هم گورخر    ( اش   ی قبل ی از کارها  یکی برش، برعکس    ی شده است اما جا    دهیبر

 در مقطع   یش، به خوب   بر ی نقطه   ،ی قبل یدر آن نقاش  . ستی، آغشته به خون ن     )نیی پا یـ نقاش  ندارد
 جا اصـال بـه      نی شده است، اما در ا     دهیدر آن اثر، سر بر    .  گردن، آشکار است و آغشته به خون       یعرض

 بـاال  ی نقاشـ رد.  به سـر نـدارد  یازی ن وانی اگر چه در هر دو اثر، ح       . شده باشد  دهی سر بر  دی آ ینظر نم 
 م،یروبرو هـست » ناقص ـ کامل « بدن کیما با :  شودی سر چندان حس نمابیبرش وجود دارد اما غ

 ( ی اختگـ نـد ی فرای نـوع یدر هر دو نقاشـ .  شود ی دوم، ردپا و اثر کله حس م       ی که در نقاش   یدر حال 
.  شـده اسـت  هیـ  تخلیری در نظـم تـصو    ن،ی در نظم نمـاد    هی تخل یحادث شده است که به جا     ) برش  

 شدن انگشتش وحشت     از توهم قطع   ر،ی تصو نی مشابه ا  ی، که در باغ   مرد  گرگ یایدرست همچون رو  
(  ء   ی که منزلـت شـ     یبرش: می روبرو هست  یری برش در نظم تصو    ندی جا با فرا   نیما در ا  .  شود یزده م 

das Ding ( ی هجوم امر واقعی نوعمینی بیآن چه م:  دهدیرا به گورخر م)  ییمعنـا  ی بیبا همه 
 روح  کی:  نا ابژه  کی : ء است    ی ش کی مینی ب یآنچه م :  است یریبه درون نظم تصو   )  اش ییوآسایو د 

 کـه کامـل     یچگونـه گـورخر کامـل اسـت در حـال          :  است نی ا یاما پارادکس نقاش   .که بازگشته است  
  ؟ شودی واقعا افشا می چه ساختار،یزی گورخر ناقص ـ کامل چه چنی جا، در انی است؟ین

  
 ی کـه نمـ    دیـ  مشهور فرو  یایهمان پدر مرده در رو    : خط خورده است    بزرگِ یگری خر همچون د   گور

.  خرامـد  ی دود و مـ    ی خبر است و همچنان زنده است و مـ         یگور خر از مرگ خود ب     . داند مرده است  
 تمـام شـود     شی که نمـا   یلحظه ا .  پاشد ی داند مرده است فرو نم     ی که نم  یی بزرگ هم تا جا    یگرید
 اسـاس رئـوف     نیبـر همـ   .  پاشـند  یگور خر از هم مـ     /  مستقر در جامعه     نینظم نماد / رگ بز یگرید
 ،  semblance صورت ظـاهر،     ش،ی بر عنصر نما   یاش، به تمام   ی خاص نقاش  ی بند بی در ترک  یشتد

 ی تاتر روکی ی زنده  ی تابلو تماشاگر اجرا   نی خاطر است که انگار ما در ا       نیبه هم .  کرده است  دیتاک
 حـس   نی هاست ا  شی از نما  یاری در بس  ی ا شهی عنصر کل  کی که   ی خال یوجود صندل  (میصحنه هست 

 پنهـان پـشت     مـه ی ن یچـشم :  کنـد  ی م ی، هم نقش چشم را باز     ماه، آن لکه زرد   ).  کند ی م تیرا تقو 
  . نظر داردری را زشیشاخه ها که نما

  
 خط  تی تمام ی به همان اندازه     تی تمام نیا:  خود حفظ شده است    تی در تمام  ی صندل گر،ی د ی سو از

 چی هـ  ، و گـور خـر     ی صندل در هر دو ابژه،   .  شده است  ی نقاش یدست کی گورخر، و به همان      یخورده  
، گـور خـر هـم       دارد) هیچهار پا ( هم چهار پا     یصندل:  شود ی نم دهی د ی نقصان چی ه ست،ی کم ن  یزیچ
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 از  یگـر ی د ی همچـون اسـتعاره      قـا ی هـم دق   دی سـف  ی نهی شده در زم   ی نقاش یخطوط مواز . چهار پا 
.  کرده انـد   دیدرخت ها و شاخ و برگشان خطوط پوست گور خر را تقل           . کنند یپوست گور خر عمل م    

 و درخت ها د،ی سفی هی در حاش ی خطوط مواز  ،یپس صندل .  از گورخر هستند   ییها آنها هم استعاره  
 اش،  ی لفظـ  یدر معنا :  گورخر شده است   ری تصو یهمه  :  از گورخر هستند   یگری د یهمه استعاره ها  

 کیـ ژ ترا ریتقـد :  در نـام گـورخر اسـت       شی کـه از پـ     یگور:  گور بزرگ شده است    کی ری تصو ی همه
 شی از پ  ی که تراژد  ت،ی و ژول  وی اش، روم  یریگورخر، در نامش رقم خورده، درست مثل نمونه شکسپ        

 شینمـا :  شـب بازگـشته اسـت      مهی بدون سر در ن    یگورخر همچون شبح  . در نامشان رقم خورده بود    
 ی م ،ی تراژد ی همان قلمرو  ،ی و مرگ واقع   نی دو مرگ، مرگ نماد    انیگورخر در قلمرو م   : برقرار است 

  ...خرامد و سرگردان است 
  
  
  

 
 
 
 
  

  
  
  

  
www.mindmotor.net  

 


