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  در حاشیه نمایشگاه های نقاشی شایان افشار 

 عشق پردازی رنگ ها

1شایان افشار 
 

 

کننم     کند، نگاه میو حیران نگاه  می  مویم خیره  قلماست  که  های سفیداز درون تاریکی این قاب

تفناو  سنفیدند کنه     هنای بنی   ، تنها اینن قنا   گانه دیرگذرِ سه در این گفتگو وکشمکش همیشه

کشند، بنر   ی بار سنگینی را بردوش میا گیرند  قلم مویم با خاموشی آتش گونه هویتی به خود می

های بُریده بُریده است که باید بنه خنود   کشم  قا  در قا ، از سنگینی فشار تردید سهم دوش می

خیندد و بنه سنوی برآمندن دیگنر بنار آفتنا          قلم منویم برمنی   بیاییم   از جای فروشدن خورشید،

ها وخیره سنرگی قلنم منویم ییندی      قا  در سفیدی این شود تا من خود را فریاد کنم  کشیده می

قلم مویم از التهنا    شود،  در زمانی که نه آغازی دارد و نه پایانی  همیشه پشت سرهم تکرار می

شنود   کند و به درون قا  سفید پراشیده منی را فریاد می لرزد و با دل آشوبی خوددرون خود می
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گنذرِ خمیندگیِ   هنای بنی  آینم، از گنذرگاه  در این گفتگو وکشمکش، ملتهب به حرکت در منی 

شود و از منِ منن  گذرم و همیشگی ییدی از درونم جدا میخطوط حیر  و وحشت و تردید می

 رهد    می

کنند     شود  انگار دیگرشدن را باور نمنی  تر می ک و باریکناپذیر، قا  از باال به پایین باری خَمِش

شنود و در اینن    همه یید دگرگون می شود   آنگاه در انتهای خود، بودنش یک بار دیگر ستبر می

شنود و ییندی کنه در سنفیدی      یرخش درون قا ، سیاهی رنگریده قا  به گلگونی واژگونه می

 شود    قا  پنهان است، آشکار می

رسم که پرسش، پاسخ است و پاسخ، پرسش اسنت  درنهناد    ن قلم مویم، به جایی میبا آرام گرفت

کنم   ها، خودم را خلق می ها و پاسخ پرسش ی درونی و در این هم تافتگیِ گیری این مناظره شکل

و این از خود سِرِشتَن، سرگذشت خودش را دارد که در لِگنام خنودش نی.نت  بنه ماننند زایشنی       

قید و شرط رهایی کامنل از   آفریند و هر برافدایی، طالب بی ک شکلی را میهر کدام ی ناهمگون،

 هر بند است و هر یه که اف.ار پرواز اندیشه باشد 

منن ه.نتم  در   "دارم تنا فریناد کنند      کنم و نگه منی  ای از خودم را آزاد می ی خودم، پاره درادامه

تنا خنود را فریناد    ای  زمانی است به یاد ماندنی، زمنانی تیینین کنننده، ل  نه      "من ه.تم  ه.تیدن

ی خود برسی     تا از منِ من برهی   تا در عریانی بنی نیناز شنوی        تا به عصاره کنی    تا بپرسی   

تا تبدار زمانه نباشی    تا به راه خویش قصه بگویی    تا به تکرار ننشنینی    تنا در فراموشنی بِ.نان     

ای بر بومی یکیده نشوی   یادی باشی بدون تکنرار    تنا بندانی کنه بنودی    کدنا بنودی            قطره

 ۲۰۱۸اکتبر  ،شایان افشار بودی   

 شایان افشار ، اثر بن نامه ی مصدرهای زبان فارسیروی جلد 

 

http://morvarid-pub.com/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20-%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C

