


نفیسه   صدیقی



مداد روی مقوا
سه لته ای، 273×  114 سانتی متر
 91×  114 سانتی متر هر لت
1396 

Pencil on cardboard
Triptych, 114x273 cm overall
114x91 cm each panel
2017 



مداد روی مقوا
دو لته ای، 92 × 236 سانتی متر
 92 ×  11۸ سانتی متر هر لت
1394 

Pencil on cardboard
Diptych, 236x92 cm overall
118x92 cm each panel
2015 



مداد روی مقوا
سه لته ای، 273×  114 سانتی متر
 91×  114 سانتی متر هر لت
1395 

Pencil on cardboard
Triptych, 114x273 cm overall
114x91 cm each panel
2016 



مداد روی مقوا
دو لته ای، 115×  17۸ سانتی متر
 115 ×  ۸9 سانتی متر هر لت
1395 

Pencil on cardboard
Diptych, 178x115 cm overall
89x115 cm each panel
2016 



مداد روی مقوا
دو لته ای، 92 ×  236 سانتی متر
 92 ×  11۸ سانتی متر هر لت
1394 

Pencil on cardboard
Diptych, 236x92 cm overall
118x92 cm each panel
2015 



مداد روی مقوا
دو لته ای، 1۸0 ×  11۸ سانتی متر
 90 ×  11۸ سانتی متر هر لت
1394 

Pencil on cardboard
Diptych, 118x180 cm overall
118x90 cm each panel
2016 



مداد روی مقوا
 225 ×  132 سانتی متر
1396 

Pencil on cardboard
132x225 cm
2017 



مداد روی مقوا
 110 ×  94 سانتی متر
1394 

Pencil on cardboard
94x110 cm
2015 



می توانم دست تان را بگیرم و ببرم دقیقن همان جایی که نفیسه نشسته و نگاه کرده،  بنشانم تا شما 
هم خوب تماشا کنید.

قصدم عمق معنایی نیست! عمق فیزیکی است. تصاویر نفیسه عمقی نمی سازد،  اما چنان در همان 
کرد. به  که هر سانتی متر مربع از تصاویر، چشم را به خود مشغول خواهد  سطح دقیق عمل می کند 
کتفا نکنید، باید به آن ها نزدیک شوید تا بدانید چه طور می شود به  دیدن سراِب آبستره ی تصاویر ا
یک موجود زنده عشق ورزید،  لمس َاش کرد و درک َاش کرد. نفیسه چنان به طبیعت دست کشیده 
است، گویی نابینایی به خط بریل دست می کشد و لمس، تنها وسیله ی فهم اوست! چه فهمی! به 
تمامی با حساسیت. آن چه خود نمایی می کند بدیل درختان به تن است و این خود متضمِن التزاِم 
نفیسه به زنده بودن درختان است. تن! آن چنان که لطافت َاش را به ما عرضه کند،  به رقص درآید، 

کت شود و پوشیده شود. مجنون شود،  برهنه باشد،  آرام بگیرد،  سا
درخت،  تن و طبیعت... به همین سادگی معادله ی نفیسه شکل می گیرد،  مراقبه وار، هر بار معادله را 
از راهی تازه حل می کند و به جواب می رسد. جواب اما مبهم است، خوشایند است، راز آلود است 
که به  و دست آخر مشتق انحنای دید او می شود تصاویر حاضر. ارجاعاتی به ذهن می آید از آنانی 
طبیعت نگریسته اند، سپهری، سعیدی یا آنانی که کنش طراحانه را پیش گرفته اند چون،گاوزن... اما 

مهم نیست! نفیسه به راه خود می رود و گمان می کنم سر به سوی دیگران نمی چرخاند. 
کرد، اما،  کنار زاینده رود و به آن ریشه های تنیده نگاه  شاید بتوان به همان دقت به همان نقطه در 

آن که با ریشه ها زیسته، نفیسه است. آن که صدای نفِس تن را شنیده،  نفیسه است.

آیدین خانکشی پور 
مرداد 1396

مشتق

I can take your hand and lead you to the exact spot where Nafisseh sat and looked. I 
can seat you there so that you, too, would take a good look. 
I don’t mean conceptual depth but physical depth: Nafisseh’s images lack depth 
but outwardly, they function so perfectly that every centimeter of each image grabs 
one’s attention tremendously. Don’t content yourself with only seeing the mirage of 
images’ abstraction. Instead, you should get closer to learn how one can love a living 
creature, touch it and appreciate it. Nafisseh has touched nature in a way a blind 
person touches braille where her/his touch is the only means of understanding. And 
what an understanding, abundantly sensual! What stands out is the act of likening 
the trees to body which portrays Nafisseh’s obligation to [cherishing] the fact that the 
trees are alive. Body! The way it reveals its softness, it dances, becomes wild, naked, 
it calms down, comes to be still and gets covered.
Tree, body and nature...Nafisseh’s equation is formed this simple, as if she’s 
meditating; she solves the equation in a new way each time and finds out the result. 
But the result is vague, it’s pleasurable, it’s mysterious and in the end, the images 
she creates turn out to be the product of her approach. Nafisseh’s creations might 
resemble works of others who have also observed nature, such as Sepehri, Saeedi 
or those who have chosen drawing as their primary medium like Gavzan…but that’s 
alright! Nafisseh follows her own path and I don’t see her turning her head towards 
anybody else.
One might look attentively to the same spot by the Zayanderud River and see the 
intermingled roots, but, the person who has lived with the roots is Nafisseh. The one 
who has heard the voice of body’s breathing is Nafisseh.

Aydin Xankeshipour
August 2017
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"PERCEPTION"
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