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معبد ع"س  

.ج!.محمد غز#ل* () گالر! #! هست شبنوشته ,) +(با(! ) نما%شگا!   

       "! "! گونه ها+ مختلف ع$اس!سال& "ست %ه مد"1 ! 0هسته ع*اس& م& %ند. "!  "%$#"! "!مد غز#ل! مح
ع'اس! سر$ست!تا منظر& " شهر" ! پرتر& نگا"!  همو#"! ز "! $# چ!گر! !*( )'ن تجربهتجربه م' &ند #ما  -
    سا() ' مستق"م ع3اس2 .فا-!" !ست . -ن)ا* پ)ر!مو$ !# "! به مو-, * +*( ها& سنت"ِ غز#ل! .نگه م$ !#"!

بشناسد نه $+ن (ه '& %$ $صال!  بهتر !: ع/اسان. !ست 3ه به قو4 سا"3وفس/. -مد* !ست تا جها# "! م% $ا"!.
( سع& $#%$ #"ن  تنها با *()ب#ن م% ب#ند . "!#ست.ند سا"! * پ(ش پا &فتا"!  موضوعات! *ه )نتخا# م! .#ند

,ه گو%ا )' &%ن سا!  هست شب 0/ %.ن مجموعه & %خ#رِ سا!گ. (2 با تمه#د2ت. 0هن. - صو(* !( هم ب#ام#ز!.
ها همو&*A با &B بو?A &ست، *? پا: بس7ا*: &= >ا*ها: پس7ن! غز&ل! نما"ا% &ست. &"ن مجموعه *& م! تو&% جا"! 

"!  لحظه ها'! &تفاق! *$ن تصا%$ر هم #ر!.طب,عت ب) جا% تصو!  ع$اس! م&ا. ع,اس" سر*ست" خ&ابان" !
#/ن -ه خ*ابا' #ست & شب #ست  %ندگ!. $# "! ابت ' &%$ستهث ع/اس! خ,ابان! *ند ' هم برش! #ندگ) هر%$#" !
ش%شه ها  خ(ابان4 $/ %$ خو% %/$% 1 هم /.ن ,ه چ(زها %$ پشتسر$ست! گر)ز& ع$اس! مر"ز ،+ +)تر)ن مغا$# ها
 )# '&ن $ا#هاتصا89ر طب4عت ب$ جا0 /. با خو( حمل م$ #نند.  گر#"!مر"ز پ)د# 'ر%$ #ندت $*ن $ند$&% $هم!

1 *ست تا شا.د ما +* به پشت ش%شه ها غش 5. 24تر2ن مغا.- ها !+ شب ع'اس$ #ر!()حت ! ب$ غل !ع#ا! 
* سنگ2ن  +ست، نجو+ * لر'& شبانه  ن-ما "ه شب )' سا"ت % سا"ن هست شب,&ن تصا'&ر بر خال!  .ب%شاند

-,ر نو! مهتاب# "!  جنگجو,ا* ( لبخند $هبر!ختر/& !. -نت+* فر)ش&، نبر! . دانم# "س به گو! "!& چ$زها 
فتا"! ع*اس' & !% نفس !! 'ختر بچه '& %تل"ه  تاختن -سب سو-) ,) بلو) فر$ش% $ #ر#ر فر$ش"، فر!تابلو

ه &تفاقاً ! #ستپشت &%$ب"ن  ع$ا"ِ ،گرنظا"!  %$ن"ما )ست %ه نم! . جالب $#ن جعر#س0 /. -سبا* با'& فر#ش!
 جا"!2شه ما .' نظا.- م+ *نند. '&ن جا به پشت ش هستند "ه $# ها %$ طر! "ا ،هم نگا$ ن'ر%$ #ست '& نما#ا!

 شد! ب+ چشم #' م%ا#"ن مجسمه ها! چشمِا $/ به با,+ م( گ"ر&. &%$ب"ن م همجا) سر خوبا! () مجموعه ! 
خو' بر'#شته #ست  چشم غز"ل( )'#ب%ن #" "!هم هست شب د. "! $) نظا$# "ن ,ا *! ()'ِ تهر"! تهر"! &ست تا &مر#"ِ

ها نگا- ,ند، )' ها $# به ()'ب&ن به "!  نما#ا!پا27ن تر !(به !(4 ,ش2اء قر,! ","- ,ست ( ب' &% $ه "!  % $# "!
. ع#ا! "ن"مم" ب با همشبِ شهر , شبِ مغا&% ها "!  ،ما +*ن طر! ) %$ ها %$ طر! ,% +%شته %ست. %نگا! $#د!

 هنگا. -نتخا* تصو"ر نها"! &% $#قعحذ( )ر&% $ست؛ خو$# "!  ،موضو!42 هر 12 مجموعه هنگا) ع&اس# "! 
 $ر"! غز'ل! '& ع$اسان! 'ست 5ه 23 فر'/ند پ,ش * پس '& ع$اس! م$ #ند. +ست به عمل ع$اس!  "ست $ه "!
$نا!  تصا&"ر $# "ابس#ا!  با &سو#"ِ. به شد; به 9نش بن7ا6'ن ع3اس1 'عن1 گز'نش - حذ* پا'بند #ست%ست "ه 

"تفاقاً به نظر م@ ?<د "<ن %سو"; چند"8 هنگا3 ع1س گرفتن پر+نگ ن)ست % پس "!  .م& گز#ند گذ)'& % $ا برم! 
شا/د بتو*( گفت هنگا!  حذ1 ع/اس$ به *م) '& م$ #"د. :9 ,ست 6ه 45 گز+نش تصا.+ر ,+ن گونه منطقِ

ع*س گرفتن ب%شتر ع*اس! سر>ست! ;: >نبا@ م! <ند 3 >; :نتخا7 نها4! 3 چ%نش /. ها، ع*اس! طب%عت ب! 
ب0ست - ), تصو)ر &نتخا!  ساله تعد&5 بس2ا01 ع.س گرفته &ست &ما فقط موعه & %ا#"!%) '& %$ن مج . "! جا!

#. "! ه تا "3 2' ها !" 0+تا*% پ-ش !+*ما' م% گذ"!ش تنها ن6ُر.5 4ست 2 .- نها!ت با .- نظر گرفتن فضا% نما!
"اغذ  %$ با! ،مشابه ع$ناً )' تصو#رِهر تصو1ر #$ "/با# -نا# هم م' گذ$#"؛  ،$# ها بخش $عظم بعد &% حذ$ %&'

!  ()' به %$سطه ! بعاً )0$ با نو. ب,ر*ن$ !)د& م$ شو!ط ،1چا6 شد3 $ست , 0/ با- -,+ *اغذ تَر$نما ع$اس!
چند  .0ما هم -ما* ()د' نم% شوند )'خل جعبه =,خل/ جعبه 7 نو5 به چشم م/ .&د. ,&ن تصا'&ر $وچ! چر"!

د! گرفته "ند م, ب8ن8م، بعد چر"2 ها0 /"خل, "&ن تصا'&ر "ند# "ن )'خل$ جا!  'ه با نو! "! *$(! ما تصا$#ر!
نوبت .-شن شد3 چر:9 ها' ب7ر-ن! - 05د3 تصا-0ر .-' ,اغذ ها' معمول!  ب) جا- $ خامو* م) شوند $ بعد

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Transparent!or!Backlit!



1# ,)ن ش.ل ,+ نما)ش، نو# "ه "6شن شد2 "#بطه / تنگاتنگ$ با خو! ع'اس$ !#"!.   خامو% شد" !#"ن #ست. 
+ساF ,"د' # ,"دE شد' +ست +بتد+ به ع?س # چ=زها: ,+خل )' جا' م7 بخشد # سپس نو- ,+خل )' تصا#"ر 

تصا*(ر 'نا$# م!  ( گ-ر!. نو0ها. ب-ر+ن( حاال به مد!م: 9ند / جا5 تصو1ر / چ-زها* ("خل قا$ #" م سوسو
با به  ع)اس$ م$ #ند.خو! هما( "ا'& %ست "ه  با نو! با"!#"ن ببخشند.  به $# ها *با)! جان% تا"!'&ند تا !
محمد غز)ل! سا$# م!  )' م% گ#ر!.  "! جا!'& با# هم م& بخشد !  جا!به "!   هر چ'ز %$ با! %ش#د! تصو"ر

بBند < تجربه م; 8ند 2ما =? 2?2ئه , 'ثا? ?<ش; =6گر بر م; گز6ند 8ه شا6د بتو2& گفت نقطه , مقابل '& تجربه 
'نگا) '+ هم.شه Cم + ب.ش خو'سته 'ست '= سطح تخت ع5س فاصله بگ.ر, + *( )' به $# شئ  ' سا%$ #ست.

با #"ن  ! 5خو(نگا"! & شما"! $! #ا!  5ا0 4ست 1 -0 جا,. -,گر پنها% مثالً&% جا "ش بد- سا*(. )'ن شئ شدگ!
 تنها با قر'& گرفتن  تهر#. -م+ ما)ل به $#ست * () مجموعه ! ا,+ حجم '#& شد$ #ندمتفتصا)'ر با %بعا! %ست ها 

 تصا$#رِ #"ن شئ شدگ"ِ  ن"ز  +* ()ن مجموعه .'ر%$ #ند قا7 ها 5)4 طاقچه، تصا)*ر سا*ه ) حجم پ#د!  ما#لِ
()' مرحله ! فضا) نما$ش هم  بس+ا( )وچ% $ند، تصو$ر ها . تر 'ر%$ #ست (! ها '& ب$ جا! ،)عت ب$ جا!طب

بر چشم ' گوشما!  م س$و"،م$ شو! به غا7ت تا(67 *ست + به محض /. -ه +*() فضا! گالر!%$# "!) 
 ،(نگا* (#ستا$! % $#د!. ! تا$*() 'شو#$ #ستم$ز"! با #"ن  ع$س ها *"+ *فتن ) گذشتن "! سنگ&ن$ م$ #ند.

%مزمه !  ،.&هما* پ)د& م$ شو!&%با"!  ()شنا$# !"! جا&ش $# به"ه تا$#"!  با"د #"دب-شتر همر#' ما$ #ست. 
$اف!  به گوشم $س"د نجو#"ش-ما هم(ن 'ه %$ با! جان( م( گ'رند $ا نه.  به گوشما, م* (سد & ع$س هاچ$زها 
!  "&%$، شب. هست شب."#ست: 


