
 گرفت، نخواهی بر بسزا لذتی جهان از هرگز"

 شود،  جاری هایت رگ به  همه دریا آنکه مگر 

 تو، پوشش ها آسمان آنکه مگر 

 ... شوند تو دیهیم ها ستاره و

 فراتر؛ هنوز و

 گرفت، نخواهی بر  بسزا لذتی جهان از هرگز

 شوی  عاشق آن از جویی  لذت زیبایی به چندان مگر

 عطش، پر و مشتاق که

 *" واداری آن از بردن لذت به  را دیگران

 

 نقاش اگر ویژه به. نیست آسانی  کار نقاشی بوم بر آن بازنمایی و طبیعت برابر در  ایستادن که داند  می را  این نقاشی هر

 هنری اثر یک های ویژگی واجد همزمان و داشته را طبیعت  های  خصلت اثرش منظره، آن بازنمایی بر عالوه بخواهد

 پیدا منظره و موضوع از مستقل وجودی  اثرش بخواهد اینکه یعنی. است کرده آغاز  را دشواری بسیار کار واقع  در شد،با

 .باشد خود به قائم  و بازیابد را خودش معنای حال عین در و  باشد داشته را خودش تجسمی های ویژگی کند،

 موضوع به چه  اگر ذاکری عای آثار این  در . دید توان می  را هایی خصلت و ها ویژگی چنین مجموعه این پود و تار در 

  .نوازد می را خود  بم و زیر و دارد  را خود زیست او نقاشی ولی است وفادار

 این همیشه نقاشانه رفتار گوییم می وقتی. باشد می کارش سطح با مواجه  در او ی نقاشانه رفتار ذاکری کار دیگر ویژگی

. کند پیدا تقلیل...   و اجرا در تکنیکال مسائل آزاد،  زدن قلم مانند اصطالحاتی به کالم در ترکیب این  که دارد  وجود ترس

 در گویی که ایست نهفته های  انرژی و ها پتانسیل به اشاره منظور واقع در . هاست این از  فراتر چیزی منظور آنکه حال

 طبیعت خود نوع از زیستی آثار این  در همین خاطر به. جوید می را خودش طبیعی ظهور و بروز مسیر نقاش، بوم سطح

 .دید توان می

 شاید شویم می مواجه آن با نزدیک از وقتی  بیاید، نظر به هست آنچه  از  تر رقیق و تر لطیف  بسیار شاید دور از طبیعت

 یاربس که  وحشی حیوان یک  مثل. بدهد خشونت حتی یا و سرکشی جور یک به را  خود جای داشتیم انتظار که  لطافتی  آن

 به طبیعت. یابیم می چموش و سرکش بسیار را او  شویم می نزدیکش وقتی اما رام، و آرام ظاهر به و است فریبنده و زیبا

 می خوبی به نقاش" کودکی های  دشت در" را خصلت  این و دارد، را  خصلت این خاص بطور گیالن طبیعت و عام طور

 .است نشدنی رام و وحشی همچنان اما رسیده زیبایی و اهنگیهم به کلی بصورت  آثار این  در که طبیعتی بینیم،

 .کند می مواجه طبیعت از واقعی زیستی با را ما ذاکری آثار  در ویژگی این

 به قبلی، ی برنامه بدون خطوط این  است واضح  پُر است، نقطه یک پرسپکتیو از استفاده مجموعه  این در دیگر ی نکته

 .است بخشیده عمق آن به و کرده سرایت بومش سطح به نقاش یرو پیش های منظره از طبیعی شکلی

 .کند می رفتن به وسوسه  را ما رفته،  دست دور تا که پرچینی یا دیوار راه، کوره یک دیدن طبیعت، در گاهی

 دعوت نقش او آثار در  خطوط این خواند، می خویش به را ما های  قدم نیز ذاکری های نقاشی در پرسپکتیو خطوط 

 ایم، نایستاده اش نقاشی جلوی بیننده عنوان  به دیگر. او های نقاشی فضای به  ایم شده فراخوانده  اکنون ما دارد؛ کنندگی

 یابیم می در کوتاه سیاحتی و سیر از پس که چرا  او،" کودکی های دشت در " ایم؛ گذاشته او نقاشی ساحت در قدم بلکه

 ما ی  زیسته خاطرات و ها تجربه



 .آمیزد می هم  در نقاش های رنگ تاب و  پیچ با دارد نیز 
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