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فصلنامه ی فرهنگی هنری   شماره ی 4

هم آمیزی ژانر، ملیت و روایت
نگاهی به کارنامه ی هنری و ادبی ِسرژ  رضوانی

Iسعيد سام ميرزايی

اگر پس از مرگم، همه نقاشی ها، نوشته ها و ترانه هایم ناپدید شوند، به نظرم عالی خواهد 
شد. فکر می کنم سیک های هندی هم جسد مرده را با هر آنچه که در زندگی انجام 

می داده، روی آتشی بزرگ می گذاشته اند و تمام!
سرژ رضوانی

سرژ رضوانی نقاش، رمان نویس، نمایشنامه نویس، ترانه سرا و آهنگ ساز، متولد 23 
و دو  نمایشنامه  پانزده  رمان،  از چهل  بیش  او  است.  تهران  مارس 1928 میالدی در 
مجموعه شعر به زبان فرانسه به چاپ رسانده و بیش از صد و پنجاه ترانه ساخته است: از 
جمله ترانه بسیار مشهور گرد  باد زندگی در فیلم ژول و جیم و همچنین ترانه حافظه ام 
ضعیف شده با اجرای ژن مورو. او ترانه هایش را با اسم مستعار سیروس باسیاک منتشر 
کرده. باسیاک در زبان روسی به معنای پا برهنه است. در متن پیِش رو، با نگاهی به 
فعالیت های هنری رضوانی و به کمک  نوشته ها و مصاحبه های او، مسیر زندگی اش را مرور 
خواهیم کرد. همچنین با نگاهش به هنر و زندگی بیشتر آشنا خواهیم شد که به گفته ی 

او چون دو روی یک سکه هستند. 
اگرچه انتشار مقاالت بیوگرافیک از اهداف فصلنامه ایوان نیست، ولی به دلیل اهمیت 
موضوع و فقدان متن فارسی درباره ی سرژ رضوانی، این مقاله را به سیری در کارنامه ی 
هنری و ادبی او اختصاص داده ایم. در واقع این نخستین متن جامع درباره ی رضوانی است 
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که به زبان فارسی منتشر می شود1.
سرژ رضوانی هنرمندی است که با هنر خود یکی می شود و آن را بر پایه ی 
برای  است  وسیله  ای  رضوانی  برای  هنر  حقیقت  در  می آفریند.  زندگی   تجربیات 
خودآگاهی، راهی است عرفانی به سمت خودشناسی، و نیز »ابزاری است برای بیرون 
کشیدن آنچه که نمی دانیم«. بر این اساس، او هرگز هنر را برای دیده شدن یا 
فروختن تولید نمی کند. به عبارت دیگر او  هنرمندی است که هنر را می آفریند، چرا 

که آفرینش برایش گریز ناپذیر است.
رضوانی کودکی پر فراز و نشیبی را گذرانده است. مهاجرت و دوری از والدین 
را خیلی زود تجربه می کند. این تجارب، بعدها احساس عدم تعلق به فرهنگ های 
مختلف و آزادی بزرگی را نسبت به فرم های هنری مورد استفاده و در مجموع نسبت 

به زندگی در او ایجاد  کرده اند.
رضوانی در سال 1928 در تهران از پدری ایرانی -مجید رضوانی- و مادری از 
مهاجران یهودی روس متولد می شود. در یک سالگی به همراه مادرش به فرانسه 
می رود و تا هفت سالگی تنها به زبان روسی صحبت می کند. در این زمان با مبتال 
شدن مادر به سرطان، از او جدا می شود. در این دوره که هنوز دست و پای بیماران را 
برای نجات جانشان قطع می کردند، مادرش برای پیگیری درمان خود، او را به اجبار 
به یک مدرسه شبانه روزی مخصوص مهاجران روس در پاریس می سپارد. این چنین 
سرژ برای اولین بار زبان فرانسه را می آموزد. ترک مادر او را بسیار تنها می کند. سرژ 
درباره آن دوران می گوید : » هیچ چیز نداشتم. نه اسباب بازی و نه لباس. من هرگز 

احساس تعلق به هیچ مکانی نکرده ام، من هیچ گونه وابستگی مادی نداشته ام«.
مادرش در سال 1938 در گتوی یهودیان در ورشو جان می سپارد. سرژ ده سال 
بیشتر ندارد و پدرش که شعبده بازی بزرگ و پیشگویی حقه باز است، پسرش را به 
اجبار همراه خود به محل اختفایش در سوییس می برد. بدین ترتیب سرژ کودکی 
پر فراز و نشیبی را در مدرسه های شبانه روزی مهاجران روس در اطراف پاریس 
که توسط روس ها اداره می شوند، می گذراند و در این بین هر از گاهی، نزد پدرش 
می رود، مردی که پسر را بدون نگرانی برای مالقات با زنان ترک می کند. سرژ تا 

جنگ دوم جهانی به همین منوال به زندگی ادامه می دهد.
او در تمام این مدت یاد می گیرد تا به نقاشی پناه ببرد و باالخره در پانزده سالگی 
از یکی از مدارس شبانه روزی فرار می کند تا نقاش شود و آزادی و اختیار بیشتر را 
در پاریِس اشغال شده، در محله  مونت پارنس تجربه کند. بعد ها او به عنوان یکی 
از نقاشان جوان انتزاعی دوران بعد از جنگ شناخته می شود و سال ها بعد هنگامی 
که گونه های دیگر هنری جای مهم تری در فعالیت های روزانه اش پیدا می کنند، به 
مدت سی سال نقاشی را کنار می گذارد، اما نهایتاً آن را از سرمی گیرد. این چنین 

1. پیش تر مصاحبه ای از پرویز جاهد با رضوانی در شماره اول مجله سینما - چشم و بعدتر همین 
گفت وگو در کتاب فرانسوا تروفو، سلطان موجو نو )تهران: نشر ایجاز، 1397( منتشر شده است.

فعل نقاشی برای او همواره نوعی » جهت گیری حسی نسبت به 
دنیا« باقی می ماند. 

در  می کند.  تغییر  زمان  طول  در  رضوانی  نقاشی  شیوه ی 
نقاشی  که  است  جوانی  نقاشان  جزو  او  جنگ،  از  پس  دوران 
انتزاعی می کشند و نقاشی فیگوراتیو برایشان خارج از جریان روز 
است. او در این زمان تحت تأثیر کاندینسکی قرار دارد. در دهه 
شصت تابلوهای بزرگ و رئالیستی می کشد و بعدها در دهه نود 
که مشغولیت اصلی اش نوشتن است و در زمان هایی که از نوشتن 
می کند.  فیگوراتیو خلق  نقاشی ها یی  مجموعه   می شود،  خسته 
موضوع  یک  از  تابلو  بیست  شامل  مجموعه ها  این  از  هرکدام 

مشخص است. درباره نقاشی در دوران جوانی می گوید:
»می خواستم نقاشی را زندگی کنم؛ چرا که نقاشی برای من 
پیش از هر چیز شیوه ای از  زندگی کردن بود، نه آنکه تابلوی 
نقاشی تولید کنم. هیچ نقاشی ای را نگه نمی داشتم، آنها از دستم 
را  زمین  از  کردنشان  زحمت جمع  به خودم  من  و  می افتادند 
نمی دادم. ماه ها روی یک بوم نقاشی می کردم و آنقدر رنگ روی 
آن زیاد می شد که مجبور می شدم آن را بتراشم. فعل نقاشی را 
دوست داشتم، زندگی ای که عمل نقاشی به من تحمیل می کرد را 
دوست داشتم. در مقابل بوم که می ایستادم دیگر خودم نبودم، آن 
چیزی بودم که روی تابلوی نقاشی بود و تنشی غیرعادی به نوعی 

مرا از خود بی خود می کرد و من این تنش را دوست داشتم«.
اولین اثر رضوانی که او را به شهرت می رساند، کتاب نفیسی 
است به نام » او برای خود کاخی ساخت« که همراه با پل الوارد 
در سال 1946 به چاپ می رساند. متن کتاب، شعری است از پل 
الوارد با همان نام. سرژ رضوانی پشت جعبه های چوبی صابون که 
در شهر نیس، محل اقامتش در آن زمان، به عنوان سطل اشغال 
استفاده می شده، طرح هایی می کشد. او هر نسخه از کتاب را با 
طرحی مخصوص زینت می دهد. در این زمان او تنها هجده سال 

دارد و بی پول است.
رضوانی درباره کار روی این کتاب و آن دوره می گوید:

شب ها  نداشتم،  نقاشی  بوم  و  پول  دیگر  که  آنجایی  از   «
را  می ریختند  آشغال  آنها  در  که  ساده ای  چوبی  جعبه های 
زن ها حک  از  نقش هایی  خام،  تخته های  آن  روی  می دزدیدم. 
می کردم و به آنها جوهر می زدم. با کشیدن این تصویرهای سیاه و 
سفید روی ورق کاغذ، سفیدی بدن زن ها از گره ها، رگ ها و خط 
و خطوط چوب زنده پدیدار می شد. پل الوارد بر حسب تصادف 
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اولین تیراژ از این نقاشی ها را در خانه مونی دو بولی دید و تصمیم 
گرفت مرا ببیند. این طرح های عمودی از زن ها با رویایی که او در 
یکی از شعرهایش بافته بود همخوانی داشت. به مدت شش ماه، 
قالب های چاپ این کتاب را در خانه مورلوت درست می کردم. به 
مرور که کار پیش می رفت گه گاه به خانه الوارد می رفتم تا چاپ ها 
را نشانش دهم. حتی قبل از آنکه نقاشی ها را نشان دهم، مرا به 
میز غذا دعوت می کرد و نان و پنیری به من می داد. بسیار گرسنه 

بودم و او این را می دانست«.
بعد از چاپ این کتاب، رضوانی نقاشی را به صورت حرفه ای 
و  دیمیترینکو  پیر  همراه  به  مشترک  کارگاه  یک  راه اندازی  با 
از سال 1947 در  اولش پی می گیرد.  برادر همسر  ژاک النزمن 
پیر  همراه  به  مائق  گالری  در  گروهی  نقاشی  نمایشگاه های 
دیمیترینکو، ژاک النزمن و ژان سینیوورت شرکت می کند. پس 
از آن با ریموند مسون همکاری دارد و او نقش مهمی در پیشرفت 
هنری اش ایفا می کند. در آن زمان او کارگاهی مشترک با النزمن 

دارد.
سرژ همچنین در سال 1950 در کتاب پدرش مجید رضوانی، 
با عنوان پشتی های شاهزاده یا گوجه بازی با تصاویر، 80 تصویر را 

طراحی می کند.
در همان سال دانیل، عشق جاودان زندگی اش را که بعد ها 
لوال می نامد، مالقات می کند: » مالقاتی ناگهانی بود و البته برای 
همیشه«. البته سرژ پیش از آن با ایولین النزمن بازیگر فرانسوی 
)خواهر ژاک و کلود النزمن( ازدواج و مدت کوتاهی زندگی می کند.

لوال موضوع اصلی فعالیت  های هنری رضوانی می شود و بعدها 
او چندین جلد کتاب درباره لوال می نویسد و تا زمان مرِگ لوال، 
آن دو مدتی طوالنی با هم زندگی می کنند. پدر لوال رییس دفتر 
نخست وزیر وقت فرانسه بود و خانواده اش از نوادگان ژورژ ساند 
بودند. به گفته ی سرژ: » پدر لوال نمی خواست که او با یک خارجی 
باشد، با یک ایرانی یهودی، یک بی اصل و نسب. لوال همه چیز 
را برای زندگی کردن با من رها کرد. ما پنجاه سال همدیگر را 
تنها نگذاشتیم، نه یک شب نه یک روز و نه حتی یک وعده  غذا. 
از با هم بودن به  درباره اش هیچ تصمیمی نگرفته بودیم، تنها 

شدت لذت می بردیم«. 
از همان دهه پنجاه رضوانی با تابلو های انتزاعی اش به شهرت 
می رسد. گالری برگروون )پاریس، 1953( و لوسین دوران، کسی 
که سرژ در خانه اش با نقاش های هم دوره  خود مثل دیمیترینکو 

و آرنال برای اولین بار مالقات می کند، نقاشی هایش را به نمایش می گذارند. بعدها 
گالری هانوفر در لندن هم کارهایش را به نمایش می گذارد. در سال 1956 برای 
مدت کوتاهی رضوانی به نقاشی پشت شیشه )ویترای( می پردازد. از آنجایی که در 
این دوره پول زیادی ندارد، کشیش های دومنیکن که به کارهای او عالقه دارند، این 
پیشنهاد را به او می دهند. بدین ترتیب رضوانی 150 متر مربع شیشه های رنگی 

کلیسای مدرن سنت ان در شهر سنت نزر را نقاشی می کند.
نقاشی برای رضوانی عملی است برای یکی شدن با موضوع نقاشی، همچون یکی 

شدن عاشق با معشوق:
» فعل نقاشی قبل از هر چیز جهت گیری حسی نسبت به دنیا است. نوعی 
هم ذات پنداری بین شما و آنچه سعی می کنید به کمک نقاشی  خلق کنید به وجود 
می آید. نقاش از نظر حسی خودش را در لباس چیزی که نقاشی می کند، می نمایاند. 
از این  او تبدیل می شود به زن، به سیب، به گل و به نور. من رابطه ای کامل تر 
نمی شناسم، به جز یکی شدن در عشق. نقاشی کردن همچون دوست داشتن است. 
من دوست می داشتم، بله، من از عشق برای هر آنچه که می دیدم و هر آنچه که لمس 

می کردم پر بودم. من در غباری از عشق زندگی می کردم ... «.
نقاشی  حرفه  به  هنوز  که  حالی  در  رضوانی  میالدی،  دهه شصت  اواخر  در 
مشغول است، به ساختن ترانه نیز روی می آورد. ترانه سرایی به مرور جای بیشتری 
در زندگی اش پیدا می کند، تا جایی که نقاشی پس از بیست سال و در سال 1967 
در حالی که معنایش را برای او از دست داده، جای خود را به نوشتن می دهد. امروز 
او نقاشی را یکی از چندین شیوه ی بیان هنرش می داند که سال ها جایگاه خود را در 

زندگی هنری او از دست داده بوده است:
» زمانی فرا رسید که از نقاشی به نوشتن متمایل شدم، زیرا سکوت نقاشی بسیار 
سنگین است. نبود طنز در نقاشی گاهی اوقات غیرقابل تحمل است، بنابراین نوشتن 
را شروع کردم. نهایتاً باید بگویم که من تمدنی کوچک در خود دارم، منظورم این 
است که من چندین تیر برای پرتاب کردن از یک کمان ندارم، من چندین کمان 
برای پرتاب یک تیر دارم. می خواهم بگویم که من برای پرتاب، وسایل مختلفی دارم 
ولی همواره در جهت یک هدف مشترک، حتی وقتی که وسیله پرتاب موسیقی 

باشد«.
رضوانی اولین ترانه هایش را با گیتاری که فرانچسکا سولویل به او هدیه داده 
است، برای سرگرم کردن لوال می سازد. این ترانه ها را فقط حلقه دوستان صمیمی شان 
می شناختند: ژان لوی ریشارد، ژن مورو، مدلن مورگنستن، فرانچسکا سولویل، بوریس 
ویان و فرانسوا تروفو که اولین بار او را از طریق ژن مورو مالقات می کند. به این اسامی 
باید موریس الزرا، ماریان فلد و ژان کلود وینی را هم اضافه کرد. در آن زمان ترانه های 

سرژ بهانه ای هستند برای مهمانی های کوچک در خانه های دوستان. 
اما ترانه های رضوانی برای مدتی طوالنی در دفتر خاطرات شخصی اش باقی 
نمی مانند. تعدادی از آنها در فیلم های ژول و جیم و پیرو ی دیوانه، فیلم های مهم موج 
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نوی فرانسه نیز به کار گرفته می شوند و سرژ رضوانی از آن پس بدون آنکه خواسته باشد، به عنوان 
یکی از آهنگسازان مرتبط با این جریان سینمایی شناخته می شود. او ترانه  های فیلم های دیگری 

همچون پوست موز از مارسل اوفولس و ترش و شیرین از ژک باراتیه را نیز ساخته است.
به لطف فرانسوا تروفو که به ترانه های سرژ بسیار عالقمند بود، او برای اولین بار در سال 1961 
روی پرده های سینما ظاهر می شود. یک روز تروفو از او درباره امکان استفاده ی یکی از ترانه هایش 
در فیلم در حال ساختش ژول و جیم می پرسد و سرژ آن را می پذیرد و در این فیلم ژن مورو را نیز 
با گیتارش برای خواندن ترانه گردباد زندگی همراهی می کند. رضوانی داستان اولین همکاری اش با 
فیلمسازان سینمای موج نوی فرانسه را اینچنین تعریف می کند، اتفاقی غیرمنتظره که برای همیشه 

مسیر زندگی او را تغییر می دهد:
» تروفو که می توانست در کار بسیار سختگیر باشد، مهربان ترین موجود روی زمین با ترانه های 
من بود. یک روز به دیدن من آمد و گفت: سرژ قبول می کنی یک ترانه به من بدهی؟ من بسیار 
ناسازگار و یاغی بودم و به هیچ عنوان نمی خواستم وارد این جریان بشوم. اما گفتم بله، حتماً. یک 
روز دیگر آمد و گفت: سرژ، آیا می توانی ژن مورو را با گیتار همراهی کنی؟ من هم گفتم بله چرا 
که نه؟ و او دوباره آمد و گفت: آیا امکانش هست که یک نقش کوچک هم بازی کنی؟ و من گفتم 
بله! بدین شکل این فیلم را ساختیم و این ترانه به زبان ساده به من امکان داد تا زندگی کنم. فکر 
می کنم فرانسوا در ذهنش فهمیده بود چه کسی هستم و می دانست اگر یکی از ترانه هایم بگیرد، 
من تا آخر عمر آزاد خواهم بود و می توانم هر کاری که می خواهم در هنر انجام دهم، حاال هر هنری 

می خواهد باشد«.
رضوانی این ترانه را برای ژان مورو هفت سال قبل ساخته بود، زمانی که او به تازگی از همسرش 
ژان لویی ریشارد، بهترین دوست آن دوران سرژ، جدا شده بود. در این فیلم سرژ، با نام مستعار 
سیروس باسیاک، نقش آلبرت را بازی می کند. او ترانه هایش را با نام مستعار منتشر و نام اصلی  خود 
را پنهان می کند، چرا که فکر می کند موفقیت فیلم بیش از حد توجهات را به سویش جلب خواهد 
کرد: » برای جدا کردن فعالیت های موسیقی  از نقاشی، خودم را زیر نقابی از یک اسم مستعار پنهان 
کردم: سیروس یا بوریس باسیاک«. باسیاک در زبان روسی به معنای پابرهنه یا خانه به دوش است. 

نام اصلی او بوریس و سیروس هم نامی است که مادرش در کودکی او را با آن صدا می زد.
موفقیت ترانه گردباد زندگی تنها چند ماه پس از انتشار،  ژان مورو را ترغیب کرد تا در سال 
1963، سی و سه ترانه از ترانه های سرژ را با تنظیم ژاک کنتی ضبط و در آلبوم دوازده ترانه از 
باسیاک منتشر کند. اولین ترانه ی این آلبوم، ترانه  ی مشهوری است به نام حافظه ام ضعیف شده. این 

آلبوم جایزه بزرگ آکادمی شارل کروس را در سال 1964 می برد.

Technique mixte sur toile, 1959
H : 28.74 in. (73cm.); W : 21.06 in. (53.50cm.)

Huile sur toile, 1961
H : 73.23 in. (186cm.); W : 48.43 in. (123cm.)

رضوانی بیش از صد و پنجاه ترانه ساخته است: » این ترانه ها که دور دنیا را گشته اند، و تعدادی هنوز هم می گردند، دفتر خاطرات من هستند، دفتر 
خاطرات خوانده شده. هر بار که اتفاق جدیدی در زندگی ام می افتد، ترانه جدیدی می نویسم تا ردپایی از آن بماند«. بی تردید برای نگه داشتن ردپایی از 
عشق است که سرژ ترانه من دختر هیچ کس نیستم را می نویسد. این ترانه که در سال 1966 توسط ژان مورو اجرا شده، یکی از سه ترانه ای است که از 

دومین آلبوم او از ترانه های سرژ به نام  دوازده ترانه جدید از باسیاک، کنار گذاشته شدند. این سه ترانه البته کمی بعد پخش شدند:
من دختر کسی نیستم 

وطنی ندارم
انسان ها را می خوانم 
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زمین را دوست می دارم همچون یک میوه
زمین را دوست می دارم همچون یک میوه

در آغوش عشق خود را رها خواهم کرد 
به سرعت شب ها و روزهای بی پرده

طعم کف دریا را دوست دارم، مزه ذرات معلق آب در هوا 
و تلخی نرم مه صبحگاهی را 
آیا دوباره پاییز را خواهم دید
زمان جزر و مد های عظیم 

و آنگاه زمستان که همه چیز می لرزد 
و آنگاه بهار و سپس تابستان 

همه فصول برای عشق ورزیدن؟
آیا می توانیم در آغوش عشق خود را رها کنیم 

آنگاه که به یاد می آوریم فردا چگونه خواهد بود 
در مقابل مردمی که در خلوت خود یکدیگر را دوست می دارند؟

جنگل های فوالدین از سیم های خار دار گل می دهند
آیا ما تا این حد کوچکیم؟

حشراتی بسیار ریز 
محکوم شده توسط عده ای از انسان ها

دهانمان برای فریاد باز مانده است؟
آیا هنوز زمانی برای دوست داشتن است؟ 

در آغوش عشق خودم را رها خواهم کرد
در تختی از شن، دوره شده با موج ها 

زیر خورشید تابان، پیش از آن که یخ بزنم
با صدای زنبور ها  زمان عاشق شدن را زندگی خواهم کرد 

بگذارید تا برف ها دوباره ببارند
برگ های مرده پر بکشند
بگذارید تا فریب بخورم 

فریب لذت نرم وجود داشتن را 
زمان دوست داشتن را برای من بگذارید.

رضوانی تنها مدتی کوتاه، بین سال های 1961 و 1966توانست 
همچون ترانه نویسی موفق، اما به دور از هیاهو زندگی کند، چرا 
که تنها پنج سال پس از موفقیت گردباد زندگی و در حالی که 
بزرگ ترین استودیوهای فیلمسازی آمریکا به او پیشنهاد کار و 
زندگی در هالیوود به ازای دستمزدی باال را می دهند، و در حالی 
که از او خواسته می شود تا برای ژولیت گرکو، بریژیت بردو یا سرژ 

رجیانی ترانه بسازد )ژک کانتتی تصمیم به خواننده کردن سرژ رجیانی داشت(، 
تصمیم می گیرد تا گیتارش را به دیوار بیاویزد: 

» نمی خواستم ترانه هایم را بفروشم و به هر خواننده ای که از من درخواست 
ترانه می کرد جواب رد می دادم. به جز ژان مورو و مونا هفتر، بازیگر جوانی که به 
زیبایی ترانه های مرا خوانده است. نمی خواستم وارد یک بازی تجاری بشوم. همیشه 
به خاطر روابط دوستانه، ترانه هایم را به دیگران داده ام. آنها شکننده اند،  دفتر خاطرات 
و زندگی نامه ی من هستند. تنها روی سه نت گیتار آنها را می سازم،  چیز خاصی 
نیستند. اتفاقاً به همین دلیل است که راحت به یاد آدم ها می مانند. آنها به فروش 
نرفته اند، ولی این مشکلی ندارد و اساساً هم من به دنبال چنین چیزی نیستم. از 
روی ریاضت هم نیست، من اصاًل آدم مرتاض و خالصی هم نیستم. من کنجکاوم. 
مخصوصاً درباره ی آنچه که نمی دانم. درباره ی خودم. چه چیزی در درون من وجود 

دارد؟ چرا که آنچه در درون من است در درون همه ما نیز هست.
این راهی است که باید به تنهایی و به آرامی، با کنجکاوی،  با طنز و با کمی فاصله 
طی کرد. هیچ گاه نباید خود را خیلی جدی گرفت، گاهی اوقات یک ترانه ی کوچک 
را با سه نت می سازیم، اما گاهی همین سه نت از یک کتاب قطورِ فلسفه مهم ترند. 
باید این تازگی را همیشه با خود نگاه داشت. سؤال اصلی اینجاست: چگونه می توان 
تازه ماند، از کودکی دور نشد و در عین حال از چیزی پر بود؟ خود را همواره از همه  
چیز و از همه  انسانیت پر کرد؛ ولی آن چیز مثل آواز یک پرنده بیرون بریزد، بدون 

آنکه چیز خیلی مهمی باشد«.
ترانه های رضوانی نقش مهم دیگری نیز در مسیر هنری  او ایفا می کنند؛ آنها 

نقاش را به سمت نویسندگی سوق می دهند:
» همیشه دوست داشتم بنویسم. باالخره به کمک ترانه هایم نوشتن را شروع 
کردم و روزی که به کمک آنها راه نوشتن را پیدا کردم،  احساس آزادی غیرقابل 

Une scène du film Jules et Jim, réalisé par François Truffaut, 1962
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وصفی داشتم. اولین کتاب هایم را همان طور نوشتم که ترانه هایم را می نوشتم. من 
از ابزارهای مختلفی استفاده می کنم، اما همه آنچه که انجام می دهم متعلق به یک 

مجموعه است«.
اولین  شده،  ضعیف  حافظه ام  ترانه ی  کمک  به   1965 سال  در  رضوانی 
نمایشنامه اش با عنوان بی حرکت ها را می نویسد. بی حرکت ها داستان پیرمردی است 
که گذشته اش را فراموش کرده و خود را مجبور می کند تا با نوشتن چند خط ترانه 
آن را به یاد بیاورد. به کمک بی حرکت ها او شیوه جدیدی از نوشتن را می آزماید. 
سپس رمورا را می نویسد که توسط میشل برتو در تئاتر کوچک اودئون به صحنه 
برده می شود. از آن پس او به تناوب رمان، خودزندگی نامه و نمایشنامه می نویسد 
و هنگامی که از نوشتن خسته می شود، دوباره خود را با نقاشی مشغول می کند، از 
جمله خلق دو تابلو با عناوین جنایات جنگ الکترونیکی )1970( و دریانوردی های 

بزرگ )1975(.
اولین متن های غیرنمایشی رضوانی دو خودزندگی نامه شخصی و رویدادنگارانه 
هستند: سال های نور )1967( که در آن داستان دوران کودکی و نوجوانی اش را 
روایت می کند و سال های لوال )1968( که در آن به روایت مالقات و شروع زندگی 
مشترک  با لوال می پردازد. این دو اثر برای رضوانی تمجید محافل ادبی و خوانندگان 
را به همراه  آورده و جایگاه او را به عنوان نویسنده تثبیت می کنند. در ادامه نیز او 
سه رمان می نویسد که همگی در سال 1970 به چاپ می رسند: کما، امریکانویاک 

و راه آمریکا. 
را در  آزادی اش  بتواند  تا  فرار کرده  از دسته بندی ها  آگاهانه  رضوانی همواره 
فعالیت های هنری حفظ کند، بیافریند، کنجکاو بماند و خودش را نیز با کارهایش 

غافلگیر کند:
ترانه می سازید؟  نه می نویسم!  نقاش هستید؟ می گفتم  به من می گفتند   «
نه نقاشی می کنم! من در تمام طول زندگی از خطکشی ها، از شغل ها و از جایی 
که می خواهند شما را در آن گیر بیندازند، فرار کرده ام. وقتی از من می پرسند آیا 
نویسنده اید؟ می گویم نه آواز می خوانم یا ترانه می نویسم یا نقاشی می کنم. من از این 
دسته بندی ها فراری  هستم، کار من از طرفی بی رشته  و از طرف دیگر چند رشته 
است. من هنرمندی بی رشته در رشته های مختلف هستم. این کار را به خاطر شیک 
بودن نمی کنم، تنها به این خاطر است که نمی خواهم برای همیشه با چیزی درگیر 
شوم. من طرفدار آفرینشم نه به انجام رساندن کارها. من کنجکاو دانستن آن چیزی 

هستم که نمی دانم. 
هنر از نظر من وسیله ای است برای بیرون کشیدن آنچه نمی دانیم. هنر هدف 
نیست، برعکس، چیزی ناشناخته است که سعی می کنیم از درون خود بیرون بیاوریم، 
چرا که همه ی ما منبعی از چیزهای باورنکردنی هستیم که اگر رسمیت بیابند و یا 
اگر در الگوهای از قبل تعریف شده قرار بگیرند، خارج نمی شوند. من با خارج شدن 
از الگوها و فرار از نتیجه گرایی، انگیزه ی بسیاری برای آفرینش پیدا می کنم. من به 

پول و موفقیت نیازی ندارم، موفقیت را در جایی دیگر جست وجو 
می کنم، یعنی در کنجکاوی و در غافلگیری«.

هم  و  است  بی رشته  چندرشته/  هنرمندی  هم  رضوانی 
هنرمندی چندملیت/بی ملیت. او »فرزند کسی نیست« و »وطنی 
ندارد«. با تمام این اوصاف، او نمایشنامه ای درباره ایران نوشته 
است. در انتهای دهه شصت میالدی، نخست وزیر وقت ایران با 
او تماس می  گیرد و یک کارگاه بزرگ نقاشی و همچنین خرید 
کنجکاوی  مسئله  این  می دهد.  پیشنهاد  او  به  را  نقاشی هایش 
رضوانی را برمی انگیزد، او با مخالفان رژیم شاه تماس برقرار می کند 
تا اطالعات بیشتری درباره ایران به دست بیاورد. جست وجوهای 
رضوانی به نوشتن نمایشنامه اردوگاه پرچم طالیی ختم می شود. 
ساله  پانصد  و  هزار  دو  جشن های  آن  در  که  سیاسی  طنزی 
شاهنشاهی و همراهی کشورهای غربی با این رژیم را نقد می کند:

مشغول  اگر  نکرده ام.  بودن  ایرانی  احساس  هرگز  من   «
این کار شدم برخالف میل خودم و تنها به دالیل بشردوستانه 
بوده. مسئله ی نجات زندگی آدم ها در میان بود«. این فعالیت، 
رضوانی را در لیست سیاه محکومین به اعدام ساواک قرار می دهد. 
رضوانی این نمایشنامه را به لوسین اتون که به تازگی تئاتر اورت 
را تأسیس کرده پیشنهاد می دهد. او نمایشنامه را می پذیرد و 
فستیوال آوینیون در سال 1971 در کلیسای پنیتان بالن را با آن 
افتتاح می کند. کارگردانی نمایش را ژان پیر ونسان و ژان ژوردی 

به عهده می گیرند.
پس از آن رضوانی نمایشنامه دیگری درباره موضوعات روز 
می نویسد: کاپیتان شل، کاپیتان اکو، نمایشنامه ای درباره نفت و 
خشونت سرمایه داری غربی. جورج ویلسون مدیر تئاتر ملی شایو 
آن را می پذیرد. این نمایشنامه هم در سال 1970 توسط ژان پیر 
ونسان و ژان ژوردی به صحنه برده می شود. بعد از آن و در سال 
1977 هم نمایشنامه آخوندک قطبی به کارگردانی ژورژ لولی و با 
بازی ماریا کازارس در نقش اصلی در تئاتر شهر پاریس به صحنه 

می رود.
از دهه هفتاد میالدی تا به امروز، سرژ رضوانی بخش اصلی 
کارش را به نوشتن رمان و نمایشنامه اختصاص داده است؛ اما هر 

از گاهی نیز به نقاشی و ترانه سازی می پردازد:
» من پیامی ندارم. این را ناباکوف هم می گفت. من برای انتقال 
هنرم به دیگران، جاه طلبی  ندارم. دوست دارم هر از گاهی با کسی 
روبرو شوم که با کارهایی که کرده ام ارتباط برقرار کند، همین 
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برای من کافی است. چیزی برای انتقال وجود ندارد. هرکسی باید 
خود سؤالش را پیدا کند. ابتدا باید سؤالی را از خود بپرسد که 
عمیقاً به شخص او مربوط می شود. خیلی سخت است، چرا که سر 
و صدا و هرج و مرج بسیاری در اطراف ما وجود دارد. من همیشه 
خودم را کنار کشیده ام، این نوع سکوت و این که مخاطبی جز 
خودم نداشته باشم را خیلی می پسندم. و داستان هایی می نویسم 
که از نظر خودم و کسانی که با من در یک سطح  هستند )این را 
بدون آنکه بخواهم فخری بفروشم می گویم( و با آنها ارتباط برقرار 

می کنند، داستان هایی ضروری هستند«.
زبان خودزندگی نامه های رضوانی شخصی است. او روزها را 
با زندگی مشترک طوالنی اش مرور می کند و با یادآوری گذشته، 
با زمان حال به صلح و آشتی می رسد. ویژگی مشترک همه این 
متن ها صداقت و وفاداری او به وقایع و موضوعاتی همچون زیبایی، 

عشق، آفرینش،  زندگی و هنر است.
او در سال 1972 رمان هزاران امروز را می نویسد که نویسنده 
در آن »به دور برج بابل الکترونیک« می چرخد، در رمان آتش 
ترسیم  را  غیرمعمول  زوج  یک  از  تصویری  دیگر  بار    )1973(
می کند و در فوکولی )1974( زوجی خانه به دوش را می آفریند. در 
ادامه رضوانی باز هم زندگی خود را در آثارش روی کاغذ می آورد: 
پرتره  بیضی )1976(، وصیت نامه عاشقانه ) 1981(، خاطرات 
 ،)1987( داشتم  دوستی   ،)1985( شبانه  و  روزانه  متغیرهای 
افسوس های یک نقاش )1993( که در آن رفت و آمدهایش را 
بین نقاشی و ادبیات توضیح می دهد و داستان یک خانه )2001( 
که در آن به کمک عکس ها و نقاشی هایش دوران طوالنی زندگی 
در »به آت « را شرح می دهد1 و نهایتاً در ماه گرفتگی )2003( او به 

روایت داستاِن بیماری آلزایمر لوال می پردازد.
رمان های  نوشتن  با  را  داستان نویسی  او  سال ها  همین  در 
مرغابی های شک )1979(، میز آسفالت )1980(،  قانون انسانی 
)1983( و تازیانه هشتم )1989( پی می گیرد. در داستان های 
بعدی اش رضوانی فاجعه را شاعرانه به تصویر می کشد: گذر از 

کوه های سیاه )1992(، پوتمکین )1999( و منبع دنیا )2000(.
ارتباط رضوانی با نمایش درتمام این سال ها متوقف نمی گردد. 
او به نوشتن نمایشنامه ادامه می دهد و نمایشنامه هایش در شهرهای 
مختلف فرانسه به اجرا درمی آیند. در سال های 1988 و 1989 دو 

1. به آت نام خانه  او و لوال در میان رشته کوه های موره است که آنها بیش از چهل 
سال در آنجا زندگی کرده اند.

نمایشنامه کوتاه از او به نام های تا شبی دیگر با بازی آنا تاتو و نه با بازی الئونور هرت و 
به کارگردانی پیر شبرت )1938-2010( در تئاتر اوان سن در مارسی تولید می شوند. 
نه در سال 1989 در استودیو شانزلیزه و در اکتبر 1996 این بار به کارگردانی هروه 

تمینیو در سالن ملی آلبی دوباره به صحنه می رود.
ژان  کارگردانی  به  و  فرانسز  کمدی  در  گلیسین  نمایشنامه  بهار 1994،  در 
الکورنوری در تئاتر ویو کلمبیه با بازی روالن برتن به روی صحنه می رود. هم زمان 
نمایشگاهی نیز از آخرین نقاشی های سرژ با عنوان افسوس در گالری ویل سلیگمن 
برپا می گردد. او در تئاتر به ریشه های روسی خود رجوع می کند و با درخواست ژک 
السال، نمایشنامه پالتونوف چخوف را ترجمه می کند. ژک السال این نمایش را در 

نوامبر 2003 در کمدی فرانسز به صحنه می برد.
رضوانی نوشته های شاعرانه زیادی نیز دارد، از جمله: دو منظومه برای عاشقان 
)1995( و مرثیه ای برای لوال )1999( به نظم و دیوانگی تینتورتتو )1994( و زن 

پنهانی )2005( به نثر.
بین سال های 1990 تا 2000 سرژ همسرش لوال را که از بیماری آلزایمر رنج 
می برد، هر روز همراهی می کند. در سال 1999 با کارهایی ترکیبی از نقاشی، عکس 
و کالژ، نمایشگاهی با عنوان زن را در ونیز برپا می کند. پس از سال ها دوری از 
ترانه سازی، برای مونا هفتر دوباره ترانه می نویسد. تمام این فعالیت ها به او کمک 
می کنند تا با ناتوانی اش در مقابله با بیماری آلزایمری که معشوقش را ناگزیر هر روز 

از او دورتر می کند، راحت تر کنار بیاید. 
او در سال 2003 کتاب ماه گرفتگی را به چاپ می رساند که در آن از بیماری 
لوال صحبت می کند. پس از مرگ لوال در دسامبر 2004،  پس از گذراندن ده ساِل 

بسیار سخت، تصمیم می گیرد تا به زندگی اش پایان دهد:
» آنچه که با هم زیستیم آنقدر قدرتمند بود که اگر لوال ناگهان از دنیا می رفت، 
حتماً خودم را می کشتم. اما او چنان بزرگواری داشت که به من بیش از ده سال 
فرصت داد تا به نبودنش عادت کنم. فکر می کردم که زندگی ام به پایان رسیده، من 
حتی دیگر منتظر مرگ هم نبودم، چرا که تصور مرگ، همان قرار دادن خود در 

زندگی است«.
پس از مرگ لوال،  نوشتن، مرهمی بر این درد عمیق می گردد. او در سال 2004 
یک مجموعه  داستان کوتاه فکاهی به نام احساس خوب بدشانسی به چاپ می رساند 
که قهرمان آن یکی از شخصیت های رمان منبع دنیا است. در سال 2012 او عشق 
بی انتها را می نویسد که داستان ناگوار آخرین لحظات زندگی در کنار لوال و شاهدی 
برای حق شناسی بی پایان اوست. پس از آن رضوانی سه رمان دیگر نیز به نام به سوی 

مرزها )2014( بدن هلن )2015( و تاریخ پنهان )2018( می نویسد.
» همیشه تصور می کنم که دو بار کاری را انجام نخواهم داد، با این حال این 
اتفاق می افتد. مثل یک مارپیچ بزرگ! در طبیعت موجوداتی هستند که در جای خود 
می مانند و با محیط هم رنگ می شوند. موجوداتی هم هستند که سر شاخ می شوند، 
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مثل گاوهای وحشی که همدیگر را می کشند. موجوداتی هم هستند که پرواز می کنند. خیلی عجیب است، ولی اینها همان مارمولک هایی هستند که زمانی 
روی زمین می خزیده  و ناگهان بال در آورده اند.  گریز، یکی از فوق العاده ترین چیزهای ممکن در دنیا است.  از نظر فلسفی می گویم. بسیار غنی است و باعث 
می شود مارمولک ها بال دربیاورند، باشکوه است. من از جنِس گریزم. ابتدا باید بسیار آزاداندیش بود تا بتوان رها کرد. مارمولک ها اول از همه ُدمشان را رها 
می کنند، ُدمشان می ماند و تکان می خورد، در حالی که بدنشان به راه خود ادامه می دهد. پرواز یکی از زیباترین رفتارها و ویژگی های موجودات زنده است«.

سیزدهم اکتبر سال 2018 شبکه رادیویی فرهنگ فرانسه )فرانس کولتور( با همراهی تئاتر شهر پاریس، جشن »صد منهای ده سالگی« سرژ رضوانی را 
با اختصاص دادن یک سالن تئاتر به او برای سفر در رمان ها، نمایشنامه ها، ترانه ها و حرف هایش برپا می کنند:  ادبیات، با خواندن چهار قطعه از بین بیش از 
بیست رمانی که او به چاپ رسانده، نمایش، با خواندن نمایشنامه های کاپیتان شل و  کاپیتان اکو، ترانه و مالقات، به لطف حضور هلنا نوگرا که طی سال ها 

با سرژ رضوانی مراودات هنری داشته است؛ در آگهی مربوط به این رویداد آمده است: 
» یک روز از جنس زندگی و آفرینش هنری درباره هنرمندی که از زندگی اش یک اثر هنری ساخت«.

سرژ رضوانی در تمامی دوران زندگی موفق به حفظ  آزادی در کار هنری شد. نقاشی،  نمایشنامه نویسی،  داستان نویسی،  ترانه سازی و موسیقی، همه را 
همچون رنگ های مختلف برای کشیدن تابلوی زندگی اش به کار برد. آنها را روی تخته رنگ نگاه داشت و هرجا که الزم شد بر بوم نقاشی  گستراند. او از 

سکون و انجماد گریخت، از رکود دوری گزید، از موفقیت فرار کرد و با این حال موفق 
شد تابلویی بزرگ و رنگارنگ خلق کند. هرگز به دنبال شهرت نرفت و با این حال به 
آن نیز رسید. او می خواست آنچه که نمی داند را بشناسد و  رمز و راز زندگی،  هنر و 
وجود را بفهمد،  حال به هر ابزار، شیوه و یا روشی. او گریز را برگزید تا به پرواز برسد. 
گریز از صداهای مزاحم،  همچون راهبی بودایی،  تا به صدای درونش گوش سپارد. او 

می خواست تا یک روز پری برای پرواز درآورد:
» من این شانس را داشتم که در هر کاری که در هر برهه از زندگی در آن قدم 
می گذاشتم به »موفقیت«  رسیدم و در زمان موفقیت آن کار را رها  کرده و رفته ام. 
وقتی نوشتن را شروع کردم، سه بار برنده جایزه شدم، ولی هیچ وقت به دنبالشان 
نرفتم. وقتی ترانه می ساختم، به هالیوود دعوت شدم تا برای زندگی و کار به آنجا 
بروم،  یکی از تهیه کننده های هالیوود به سراغم آمد و من درخواستش را رد کردم. 
نمی خواستم در جایی ثابت بشوم،  هنوز هم همین طور هستم. همیشه از رسمی 

کردن کاری که می کنم پرهیز دارم«.
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Mais pendant plus de dix ans, elle a eu l’extraordinaire élégance de me per-
mettre de m’habituer à son absence. » « J’ai cru ma vie finie, je n’attendais 
même pas la mort car se figurer sa propre mort, c’est se situer encore dans 
la vie. »

Dans les années qui suivent la mort de Lula, l’écriture de-
vient un remède à cette douleur profonde. En 2004, il publie 
un recueil de nouvelles comiques intitulé Les Voluptés de la dé-
veine, qui prend pour héros l’un des personnages de son roman 
L’origine du monde. En 2012, il écrit Ultime amour, récit terrible de 
ses derniers moments avec Lula, et témoignage de sa reconnais-
sance infinie pour elle, celle qui l’a « tiré par la main ». Puis il 
écrit trois romans : Vers les confins (2014), Le corps d’Hélène (2015), 
et Histoire masquée (2018). 

« J’ai tendance à croire que je ne referais plus une chose et j’y reviens 
quand même. C’est une grande spirale.  Il y a dans la nature ceux qui 
sont mimétiques, ceux qui restent sur place ; il y a ceux qui font front, les 
taureaux qui s’entretuent pour finir ; et puis il y a ceux qui volent, et bi-
zarrement ces lézards qui rampaient sur terre, tout d’un coup il leur pousse 
des ailes.

La fuite est une des choses les plus extraordinaires qui soit. 
Je pense d’un point de vue philosophique. C’est très enrichissant et ça fait 

pousser des ailes aux lézards, ce qui est magnifique. Et je suis de la fuite. 
Il faut d’abord être très libre d’esprit pour s’en aller. Déjà les lézards aban-
donnaient leurs queues, qui restaient à bouger pendant que leurs corps s’en 
allaient. L’envol est une des choses les plus belles inventées par des vivants. » 

Le 13 octobre 2018, France Culture et le Théâtre de la Ville 
s’associent pour fêter le « centenaire moins dix » de Serge Rezva-
ni en lui offrant l’espace d’un plateau et d’un théâtre pour voya-
ger dans ses romans, ses chansons, son théâtre, et ses paroles : 
littérature avec des lectures d’extraits de quatre romans choisis 
parmi la vingtaine qu’il a publiés, théâtre avec la lecture de Capi-
taine Schelle capitaine Eçço, chansons et rencontre grâce à Helena 
Noguerra qui entretient un dialogue artistique avec Rezvani de-
puis de longues années. « Une journée de vie et de création, autour d’un 
artiste qui a fait de sa vie une œuvre d’art » comme l’annonce l’affiche 
de l’événement.

« J’ai eu la chance de « réussir » chaque partie artistique que j’ai choisie 
à chaque moment de ma vie et au moment de la réussite je partais, je me 
défilais. Quand je me suis mis à écrire j’ai été sélectionné trois fois pour des 
prix. À chaque fois, je ne suis pas allé le chercher. Quand j’ai fait de la 
musique, j’ai été invité à Hollywood pour vivre et faire de la musique de film 

à Hollywood, un producteur est venu me solliciter, j’ai dit 
non. Je n’avais pas envie d’être fixé. Je suis encore le même, 
j’ai toujours évité d’officialiser ce que je faisais. »

Rezvani a réussi à garder sa liberté dans ses 
choix artistiques. La peinture, l’écriture de pièces 
de théâtre, de récits ou de romans, les chansons 
et la musique, étaient tous comme des couleurs 
différentes qu’il a utilisées pour peindre le tableau 
de sa vie. Il les a toujours gardées sur sa palette 
et les a mis sur sa toile quand il le fallait. Il a évité 
d’être figé, d’être fixé quelque part. Il n’a jamais 
voulu stagner. Il n’a jamais cherché la réussite et 
pourtant il a réussi à faire un grand tableau de 
toutes les couleurs ; il n’a jamais voulu être célèbre 
et pourtant l’est devenu. Ce qu’il voulait, c’était sa-
voir ce qu’il ne savait pas, comprendre le mystère 
de la vie, de l’existence et de l’art, quel que soit 
son moyen de recherche. Il a pris le chemin de 
la fuite pour s’envoler. Fuir les bruits du monde 
comme le fait un moine pour écouter ce qui ré-
sonne en lui. Il a voulu se faire pousser des ailes. 

Les références :
1. Site officiel de Serge Rezvani :
https://www.sergerezvani.com
2. Hommage à Serge Rezvani, entretiens avec France 
Culture, Mars 2018 : https://www.franceculture.fr/emis-
sions/fictions-theatre-et-cie/hommage-a-serge-rezvani-
suite-de-fils-de-personne
3. Le tourbillon de ma vie : entretiens avec Michel Mar-
tin-Roland, 2015, Ecriture. 
4. «Ultime amour», de Serge Rezvani : le nouveau tourbillon 
de Rezvani, Xavier Houssin, Le monde : 
https://www.lemonde.fr/livres/article/2012/02/23/ul-
time-amour-de-serge-rezvani_1647127_3260.html
5. Evènement du théâtre de la ville, Une journée avec Serge 
Rezvani : 
https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/sai-
son-2018-2019/temps-forts/une-journee-avec-serge-rezvani
6. Fils de personne, l’émission de France Culture sur Serge 
Rezvani : 
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-
cie/serge-rezvani-fils-de-personne
7. La nouvelle vague n’a rien construit, Entretiens avec Par-
viz Jahed, BBC persan, 2012 : 
http://www.bbc.com/persian/arts/2012/05/120502_l41_
cinema_music_serge_rezvani
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Mante polaire par Jorge Lavelli avec Maria Casarès 
dans le rôle-titre, au Théâtre de la Ville.

Depuis les années soixante-dix, Serge Rezvani 
consacre l’essentiel de son temps au roman et au 
théâtre, en renouant de temps en temps avec la 
peinture et la chanson :

« Je n’ai pas de message ; c’est ce que disait Nabokov 
aussi. Je n’ai pas l’ambition de transmettre quoi que ce 
soit. Ce qui me plaît est de rencontrer de temps en temps 
quelqu’un qui est en phase avec ce que j’ai fait, ça me suffit. 
Il n’y a rien à transmettre. Chacun doit trouver sa ques-
tion. D’abord il faut se poser la question qui nous concerne 
profondément. C’est très difficile parce qu’il y a beaucoup 
de bruit et beaucoup d’agitation. Je me suis mis toujours 
à l’écart parce que j’aime bien cette espèce de silence et ne 
pas avoir d’autre interlocuteur que moi-même. Et j’écris 
les fictions qui sont des fictions essentielles à mon sens et 
pour quelques-uns qui sont au même niveau que moi –je le 
dirais sans orgueil – et qui se mettent en phase ; c’est arrivé 
quelques fois. »

L’écriture autobiographique de Rezvani est in-
time, elle traverse les jours, en associant sa longue 
félicité de couple, les rappels du passé, les arran-
gements nécessaires avec le présent. Mais tous ses 
textes sont étonnamment sincères et exigeants 
avec ses thèmes de prédilection comme la beauté, 
l’amour, la création, la vie et l’art. 

En 1972 il écrit un roman, Mille aujourd’hui, 
dans lequel il « tournoie contre la Babel élec-
tronique ». Il poursuit ensuite ses portraits de 
couples atypiques dans Feu (1973), évoque le 
couple nomade dans Foukouli (1974), et continue 
son œuvre autobiographique avec Le Portrait ovale 
(1976), Le Testament amoureux (1981), le journal Les 
Variations sur les jours et les nuits (1985), J’avais un ami 
(1987), Les Repentirs du peintre (1993) où il évoque 
ses allers-retours entre peinture et littérature, Le 
Roman d’une maison (2001) consacré, avec photos 
et dessins à l’appui, à La Béate, la propriété nichée 
dans le massif  des Maures, où Lula et lui ont vécu 
pendant quarante ans, et enfin L’Éclipse (2003) 

consacré à la maladie d’Alzheimer dont souffre sa femme. 
Ses romans de fiction sont Les Canards du doute (1979), La 

Table d’asphalte (1980), La Loi humaine (1983) et Le Huitième Fléau 
(1989). Il publie également de nombreux autres romans, dans 
lesquels il semble poursuivre une véritable poétique du désastre, 
La Traversée des monts Noirs (1992), La Cité Potemkine (1999) ou 
encore L’Origine du monde (2000, éditions Acte Sud).

  Son travail avec le théâtre ne s’arrête jamais. Il continue à 
écrire pour la scène, et ses pièces continuent à tourner en France. 
En 1988-1989, deux courtes pièces, Jusqu’à la prochaine nuit (avec 
Anna Tatu), suivi de Na (avec Éléonore Hirt), sont créées par 
Pierre Chabert (1938-2010) à l’Avant-Scène de Marseille. Na est 
reprise en 1989 au Studio des Champs-Élysées, puis en octobre 
1996 dans une mise en scène d’Hervé Taminiaux sur la Scène 
nationale d’Albi.

Au printemps 1994, La Glycine est présentée par la Comé-
die-Française dans une mise en scène de Jean Lacornerie au 
Théâtre du Vieux Colombier (avec Roland Bertin), en même 
temps qu’une exposition de ses dernières peintures – Repen-
tirs – est organisée à la galerie Weill-Seligmann. Au théâtre, il 
retrouve ses origines russes. À la demande de Jacques Lassalle, 
Serge Rezvani signe la traduction d’une nouvelle version de Pla-
tonov d’Anton Tchekhov, que Jacques Lassalle met en scène à la 
Comédie Française en novembre 2003.

Rezvani a également écrit de la poésie : Double Stance des 
amants (1995), Élégies à Lula (1999), et des essais comme La Folie 
Tintoretto (1994), ou La Femme dérobée (2005).

Dans les années 1990-2000, Rezvani accompagne au quo-
tidien sa femme Lula, atteinte de la maladie d’Alzheimer. En 
1999, il se remet à la peinture, de même qu’à la photographie et 
aux collages, et présente l’exposition Femme donna à Venise. Il re-
prend l’écriture de chansons auprès de Mona Heftre, après tant 
d’années passées loin de la composition. Ces activités l’aident à 
supporter l’impuissance devant laquelle il se trouve face à cette 
terrible maladie qui l’éloigne inéluctablement de l’être aimé 
chaque jour.

En 2003, il publie un livre en hommage à sa femme, L’Éclipse, 
dans lequel il évoque la maladie dont elle est atteinte. Après le 
décès de Lula en décembre 2004, au bout de dix années très 
difficiles, il songe à mettre fin à ses jours. « Ce que nous avons vécu 
ensemble était si fort que si elle était morte subitement je me serais suicidé. 
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temps en étant très chargé. De se charger tout le temps de tout, de toute 
humanité ; mais que ça sorte comme un petite gazouillis d’oiseau, que ça 
soit trois fois rien. »

Sur le chemin artistique de Rezvani, ces chansons jouent 
un autre rôle important ; elles amènent surtout le peintre vers 
l’écrit : 

« J’ai toujours eu la nostalgie de l’écriture. Je suis arrivé à écrire par 
les chansons et j’ai éprouvé le sentiment d’une grande délivrance le jour où, 
grâce à elles, j’ai trouvé la voie. J’ai écrit mes premiers livres comme j’écrivais 
mes chansons. J’emploie des moyens différents mais tout ce que je fais est un 
ensemble. »

En 1965, Rezvani part de sa chanson J’ai la mémoire qui flanche 
pour écrire sa première pièce de théâtre, Les Immobiles, dans la-
quelle un vieil homme dont la mémoire fuit s’efforce de retrou-
ver son passé en écrivant quelques couplets. Avec Les Immobiles, 
il approfondit une nouvelle forme d’écriture. Ensuite il écrit 
Rémora, qui sera mis en scène par Michel Berto au Petit Odéon. 
Dès lors, il alterne romans et récits autobiographiques, et peint 
(Les Horreurs de la guerre électronique en 1970, ou Les Grandes Ma-
rines en 1975).

Les premiers écrits non théâtraux de Rezvani sont deux au-
tobiographies-chroniques intimes : Les Années-lumière (1967) où 
il raconte son enfance et sa jeunesse, puis Les Années Lula (1968) 
où il décrit sa rencontre avec Lula. Ces deux œuvres lui valent la 
reconnaissance du milieu littéraire et du public, et le consacrent 
en tant qu’écrivain. Suivent Coma, Les Américanoïaques et La Voie 
de l’Amérique, trois romans parus en 1970.

Rezvani a consciemment échappé à toutes les catégories 
pour pouvoir conserver sa liberté artistique, pour pouvoir créer, 
rester curieux et se surprendre dans son travail :  

« Quand on me disait vous êtes peintre ? Je disais non, j’écris ! Vous 
faites des chansons ? Non je peins ! Toute ma vie n’était que d’échapper 
à une catégorie, d’échapper à un métier, d’échapper là on vous coince. Et 
quand on me dit vous êtes écrivain ? Je dis non je chante, j’écris des chansons 
ou bien je peints. J’échappe à ces catégories parce que je suis pluri-in-discipli-
naire. Je suis indiscipliné sur les disciplines. Ce n’est pas par dandysme, c’est 
pour ne pas être engagé en quoi que ce soit. Je suis plus du côté de la création 
que de la réalisation des choses. Je suis curieux de ce que je ne sais pas.

 L’art pour moi est un moyen d’extraction de ce qu’on ne sait pas. 
Ce n’est pas un aboutissement, au contraire c’est un non-savoir qu’on 

essaye de sortir de soi parce qu’on a en nous des choses extraordinaires, qui 

ne peuvent pas sortir si elles sont officialisées ou si elles sont 
dans des schémas. Donc ma façon de m’exciter à créer, c’est 
de sortir des schémas et des possibilités de rentabilité. Je 
n’ai besoin ni d’argent ni de la « réussite ». Ma réussite 
est ailleurs : elle est vraiment dans ma curiosité et dans la 
surprise. »

Rezvani est un artiste pluri-in-disciplinaire 
mais aussi un artiste pluri-sans-nationalité ! « Il 
n’est fils de personne » et « n’est d’aucun pays ». Et 
pourtant, il a écrit une pièce de théâtre à propos 
de l’Iran. À la fin des années 1960, il est contacté 
par le Premier Ministre iranien de l’époque, qui 
lui propose de lui acheter des toiles et de mettre 
à sa disposition un atelier immense. Cela intrigue 
Serge Rezvani, qui commence alors à faire des re-
cherches, à rencontrer des opposants au régime 
du Shah d’Iran. Cela le conduit à écrire la pièce de 
théâtre Le Camp du drap d’or, sous la forme d’une 
satire politique critiquant les célébrations de Per-
sépolis du Shah d’Iran, et stigmatisant la complai-
sance des pays occidentaux à l’égard de ce régime 
sanglant : 

« Je ne me suis jamais senti Iranien. Si je me suis en-
gagé, c’est malgré moi, pour des raisons humanitaires. Il 
fallait sauver des vies. » Cet engagement lui vaudra de 
figurer sur la liste noire des condamnés à mort de 
la Savak, la police politique d’Iran. Serge Rezva-
ni propose sa pièce à Lucien Attoun, qui créait 
alors son Théâtre Ouvert. Celui-ci l’accepte, et 
en fait l’ouverture de sa programmation au Fes-
tival d’Avignon de 1971 à la Chapelle des Péni-
tents blancs. La pièce est montée par Jean-Pierre 
Vincent et Jean Jourdheuil.

Par la suite, Serge Rezvani écrit une deuxième 
pièce sur l’actualité, Capitaine Schelle, capitaine Eçço, 
qui dénonce tout ce qui se passe autour du pétrole 
et la violence du capitalisme occidental. Georges 
Wilson, directeur du Théâtre national populaire 
de Chaillot, l’accepte. La pièce est mise en scène 
en 1970, à nouveau par Jean-Pierre Vincent et 
Jean Jourdheuil. Puis en 1977 est montée La 
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nouvelles chansons de Bassiak. Les trois titres ont été 
exhumés plus tard : 

« Je ne suis fille de personne 
Je ne suis d’aucun pays 
Je me réclame des hommes 
Aimant la Terre comme un fruit 
Aimant la Terre comme un fruit 
Au gré de l’amour, je veux m’abandonner 
Au rythme des jours et des nuits dévoilées 
J’aime le goût d’écume, la saveur des embruns 
La douce amertume des brumes du matin 
Reverrai-je encore l’automne 
Le temps des grandes marées 
Puis l’hiver où tout frissonne 
Puis un printemps, puis l’été 
Toutes saisons pour aimer? 
Au gré de l’amour, peut-on s’abandonner 
Quand on se souvient ce que sera demain 
Contre les humains qui s’aiment dans leur coin? 
Les forêts d’acier fleurissent de barbelés 
Sommes-nous tous si peu de choses 
Des insectes trop petits 
Condamnés par quelques hommes 
Bouche ouverte sur un cri? 
Est-il encore temps d’aimer?

Au gré de l’amour, je veux m’abandonner 
Dans un lit de sable, par les vagues bordée 
Sous le grand soleil, avant d’être glacée 
Au bruit des abeilles, vivre le temps d’aimer 
Laissez revenir les neiges 
Les feuilles mortes s’envoler 
Laissez-moi me prendre au piège 
Du doux plaisir d’exister 
Laissez-moi le temps d’aimer »

Sa carrière de – paradoxalement – discret auteur à succès ne 
couvre ainsi que quelques années, de 1961 à 1966 : car moins de 
cinq ans après le succès du Tourbillon, et alors que les plus grands 
studios de cinéma américains lui proposent de venir travailler à 
Hollywood – en contrepartie d’une rémunération conséquente 
– et qu’on lui demande à la même période d’écrire pour Juliette 
Gréco, Brigitte Bardot ou Serge Reggiani (dont Jacques Canetti 
veut faire un chanteur), Serge Rezvani décide de raccrocher sa 
guitare :

« Je n’ai pas voulu exploiter mes chansons et je les ai refusées à tous les 
gens qui chantaient, à part Jeanne Moreau et Mona Heftre, une jeune comé-
dienne qui a joliment chanté mes chansons. Je n’ai pas voulu entrer dans le 
show business. Ça a toujours été par amitié et sympathie. Mes chansons sont 
fragiles ; c’est mon journal et ma biographie.  C’est quelque chose que je fais 
sur trois notes de guitare, ce n’est rien. C’est pour ça aussi qu’elles entrent 

Forêt, Huile sur papier marouflé sur toile, 
1961; H : 51.97 in. (132cm.); W : 36.61 
in. (93cm.)

COMPOSITION, 1958; Dessin à l’encre 
de Chine sur papier; H : 40.17 in. (103cm.); 
W : 28.67 in. (73.50cm.)

facilement dans l’oreille. Elles n’ont pas été exploi-
tées, mais ce n’est pas un problème et ce n’est pas ça 
qui m’intéresse. Ce n’est pas du tout une ascèse. Je 
ne suis pas quelqu’un de pur et ascétique du tout. 

Je suis curieux et je suis surtout curieux de ce 
que je ne sais pas ; de moi. Qu’est-ce qui est en 
moi ? Parce que ce qui est en moi, c’est ce qui est 
en nous tous.

C’est un chemin qu’il faut prendre tranquille-
ment tout seul et avec curiosité, humour et distance. 
Il ne faut jamais se prendre au sérieux non plus. 
Donc parfois on fait une chansonnette de trois notes. 
Mais ces trois notes sont parfois plus importantes 
qu’un grand livre de philosophie. Donc il faut gar-
der cette espèce de fraîcheur. C’est ça la question : 
comment rester frais, proche de l’enfance et en même 
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associés à ce courant du cinéma français. Ses chansons appa-
raissent également dans d’autres films, comme Peau de banane de 
Marcel Ophüls et Dragées au poivre de Jacques Baratier. 

C’est grâce à François Truffaut, qui adorait ses chansons, 
que Serge est apparu pour la première fois sur les écrans des 
cinémas, en 1961. Un jour, Truffaut lui demande s’il peut utili-
ser une de ses chansons pour le film Jules et Jim qu’il avait alors 
en préparation, ce que Serge accepte. On y voit Serge Rezvani 
accompagnant à la guitare Jeanne Moreau pour la chanson Le 
Tourbillon (de la vie).

C’est ainsi qu’il décrit l’histoire de sa première collaboration 
avec les cinéastes de la Nouvelle Vague, un événement imprévu 
qui change sa vie pour toujours : 

« Truffaut, lui qui pouvait être très dur en affaire, était l’être le plus 
doux du monde avec mes chansons. Un jour, il est venu me voir, il m’a dit : 
« Serge, vous accepteriez de me donner une chanson ? » Parce que j’étais très 
sauvage et que je ne voulais absolument pas entrer dans le système, j’ai dit 
oui, bien sûr. Après il est revenu me voir et m’a dit Serge est-ce que vous ac-
cepteriez d’accompagner Jeanne Moreau à la guitare ? J’ai dit oui pourquoi 
pas ? Après il est revenu, il a dit : vous voulez bien faire un petit rôle ? J’ai 
dit oui. Donc on a fait ce film et cette chanson m’a permis tout simplement 
de vivre. Je pense que François, dans son esprit, avait compris qui j’étais et 
savait que si ça marchait une de mes chansons, je serais libre jusqu’à fin de 
mes jours de faire ce que je voulais de mon art et quel art que ce soit. »

Serge Rezvani avait composé cette chanson sept ans plus tôt 
pour Jeanne Moreau, qui n’avait de cesse de se séparer de son 
compagnon du moment, Jean-Louis Richard, meilleur ami de 
Serge à l’époque. Serge joue dans le film un second rôle, celui 
d’Albert, sous le pseudonyme de Cyrus Bassiak. Il signe à l’ori-

gine ses chansons sous un pseudonyme afin de 
garder son anonymat, avec l’idée qu’un succès du 
film l’éclairerait trop : 

« Pour différencier mon activité de compositeur de mon 
activité de peintre, je me suis camouflé derrière un pseudo-
nyme, Cyrus ou Boris Bassiak. »

« Bassiak » signifie « va-nu-pieds » ou « vaga-
bond » en russe. Boris est son prénom de nais-
sance, et Cyrus le prénom - également russe - que 
lui donnait sa mère lorsqu’il était enfant.

 Le succès, en quelques mois, du «Tourbillon» 
c onduit en 1963 Jeanne Moreau, sous la hou-
lette de Jacques Canetti, à enregistrer un premier 
trente-trois tours de chansons de Rezvani, intitu-
lé Douze chansons de Bassiak, album s’ouvrant par 
la célèbre chanson «J’ai la mémoire qui flanche». Ce 
d isque obtiendra le Grand prix de l’Académie 
Charles-Cros en 1964.

R ezvani écrit plus de cent cinquante chan-
sons : « Ces chansons qui ont fait le tour du monde, et 
dont certaines le font encore aujourd’hui, sont mon journal ; 
mon journal chanté. À chaque fois qu’il y a un nouvel 
événement dans ma vie, il y a toujours une chanson qui 
e n garde la trace. » Et c’est peut-être pour garder 
la trace de ce qu’il a vécu dans sa jeunesse qu’il 
a  écrit Je ne suis fille de personne. Interprétée par 
Jeanne Moreau en 1966, cette chanson fait partie 
des trois titres qui étaient enregistrés mais laissés 
de côté au moment de la sortie de disque Douze 
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le savait. »
C’est après la sortie de ce livre qu’il commence 

sa carrière de peintre, en partageant un atelier avec 
Pierre Dmitrienko et Jacques Lanzmann, le frère 
de sa première épouse. Et puis à partir de 1947, il 
participe aux expositions du groupe « Les Mains 
éblouies » à la Galerie Maeght (d’Aimé Maeght) 
avec, outre Dmitrienko et Lanzmann, Jean Signo-
ver t. Il travaille ensuite avec Raymond Mason, 
qui tiendra une place importante dans son évo-
lution artistique Ils partagent alors un atelier avec 
Jacques Lanzmann.

 En  1950, Rezvani signe 80 dessins dans le 
beau livre de son père Medjid-Kahn Rezvani, Les 
coussinets de la princesse, ou le jeu des tomates par l’image. 

La même année, Serge rencontre Danièle, la 
femme de sa vie, qu’il appelle Lula. « ce fut im-
médiat, et pour toujours ». Avant de faire sa connais-
sance, il avait été marié très peu de temps avec 
Evelyne Lanzmann, comédienne française, sœur 
de Claude et Jacques Lanzmann. 

Lula prendra place au centre de son travail ar-
tistique, et sera le sujet de plusieurs de ses romans. 
Ils mèneront une longue vie ensemble, avant que 
Lula ne meure. Le père de Lula est le chef  de ca-
binet du Premier ministre de l’époque, et leur fa-
mille est issue de la descendance de George Sand. 
Serge Rezvani raconte : « Il ne voulait pas qu’elle soit 
avec un étranger, un Juif  iranien, un bâtard. Elle laissa 
tout tomber pour venir vivre avec moi. Pendant 50 ans, on 
ne s’est jamais quittés, pas une nuit, pas un jour, pas un 
repas. Ce n’était pas une décision volontaire de notre part, 
nous avions simplement un tel plaisir à être ensemble. »

Dès les années 1950, Serge Rezvani acquiert 
une notoriété avec ses tableaux abstraits. Il est ex-
posé par la galerie Berggrüen (Paris, 1953) et par 
Lucien Durand, chez qui il côtoie les peintres de 
sa génération, tels que Dmitrienko et Arnal. Plus 
tard, la Hannover Gallery de Londres exposera 
éga lement ses œuvres. Vers 1956, pendant une 
période assez courte, Serge Rezvani dessine éga-

lement quelques vitraux. À cette époque il est sans argent, et des 
prêtres dominicain qui admiraient sa peinture lui proposent de 
réaliser des vitraux. Ainsi Rezvani réalise les 150m² de vitraux 
en dalles de verre de couleur de l’église moderne Sainte-Anne 
de Saint-Nazaire.

Pour Rezvani, l’acte de peindre est un acte fusionnel entre le 
peintre et son sujet, tout comme fusionnent l’être amoureux et 
son objet d’amour : 

« L’acte de peindre est, avant tout, une prise de position sensuelle de 
l’univers ; une sorte d’identification se produit entre vous et ce que vous cher-
chez à capturer par l’action de peindre. Le peintre se travestit sensuellement 
en ce qu’il peint. Il devient femme, pomme, fleur, lumière, je ne connais pas de 
communion plus complète – à part la fusion de l’amour. Peindre c’est aimer. 
J’aimais, oui, j’étais rempli d’amour pour tout ce que je voyais, pour tout ce 
que je touchais, je vivais dans une buée d’amour … »

À la fin des années 1950, Rezvani, alors peintre, commence 
à composer des chansons. La musique prend de plus en plus 
d’espace dans sa vie et, après plus de vingt ans de peinture, en 
1967 environ, la peinture perd toute signification pour lui et il 
se tourne dès lors vers l’écriture. Aujourd’hui il définit la pein-
ture comme un moyen d’expression qui a donné sa place à un 
autre pendant trente ans : 

« Je suis allé de la peinture à la musique à un certain moment parce que 
le silence de la peinture est très lourd. La manque d’humour de la peinture 
est parfois difficile à supporter, donc ça m’a conduit à l’écriture. Finalement, 
je dirais que je suis une petite civilisation à moi seul. Ça veut dire que je n’ai 
pas plusieurs flèches pour mon arc, j’ai plusieurs arcs pour un flèche. Ça veut 
dire que j’ai plusieurs moyens de propulsion, mais toujours dans la même 
recherche. Que ça soit même la musique. » 

Il compose ses premières chansons, destinées à amuser sa 
femme Lula, sur une guitare offerte par Francesca Solleville. Ces 
chansons étaient connues de leur seul cercle d’amis : Jean-Louis 
R ichard, Jeanne Moreau, Madeleine Morgenstern, Francesca 
Solleville, Boris Vian et François Truffaut, qu’il rencontre grâce 
à  Jeanne Moreau. Mais également Maurice Alezra, Marianne 
Feld et Jean-Claude Vignes. Ces chansons servent alors de pré-
texte à de petites fêtes chez les uns ou les autres.

Mais les chansons de Rezvani ne resteront pas pour toujours 
dans son « journal intime ». Elles contribuent à faire de Jules et Jim 
et de Pierrot le fou des films cultes de la Nouvelle Vague. Et Serge 
Rezvani devient dès lors, bien malgré lui, l’un des compositeurs 
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Rezvani a connu une enfance difficile et pleine d’obstacles. 
Très tôt, il voyage à travers divers pays et ne vit pas longtemps 
au côté de ses parents. Tous ces événements, bien qu’ils soient 
compliqués à vivre pour un enfant, suscite plus tard en lui un 
dét achement et une grande liberté vis-à-vis des différentes 
cultures qui le nourrissent et des différentes formes artistiques 
qu’il utilise, de même que dans son rapport avec la vie même.

Né en 1928 à Téhéran, en Perse – actuellement Iran – d’un 
père persan, Medjid-Kahn Rezvani et d’une mère juive émigrée 
russe, Serge Rezvani arrive en France à l’âge d’un an, avec sa 
mère. Jusqu’à l’âge de sept ans, il ne parle que le russe, quand 
sa mère – atteinte du cancer à une époque où l’on amputait les 
membres des malades – doit le laisser dans un pensionnat pour 
immigrés russes, le temps qu’elle se soigne. Serge Rezvani ap-
prend alors le français. Son départ le laisse seul. Il dit : « Je n’avais 
rien, ni jouets, ni vêtements. Je me suis toujours senti de nulle part, sans 
attaches matérielles. » 

Sa mère meurt jeune, dans le ghetto de Varsovie en 1938. 
Alors âgé de 10 ans, son père, qui est un grand magicien tout 
autant qu’un charlatan diseur de bonne aventure, le récupère 
– quasiment de force – en Suisse où il se trouvait, et Serge com-
mence à vivre une vie tourmentée qui le conduit dans diverses 
pensions d’émigrés russes en région parisienne, tenues par des 
Russes blancs, avec pour seul havre intermittent le foyer de son 
père, homme à femmes délaissant sans scrupule son enfant, et 
ce jusque pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Durant tout ce temps, il a pris l’habitude de s’évader par le 
dessin. En conséquence, à quinze ans il s’enfuit d’une de ces 
pensions pour devenir peintre et découvre alors la liberté et 
la précarité dans le Paris occupé, à Montparnasse. Plus tard, 
dans l’après-guerre, il fait partie d’un groupe de jeunes peintres 
abs traits. Plus tard encore, quand d’autres formes artistiques 
prennent plus de place parmi ses activités, il abandonne la pein-
ture pendant trente ans, mais y revient finalement car peindre 
reste pour lui « une prise de possession sensuelle de l’univers ». 

 Le style de ses peintures évolue et se transforme avec le 
temps. Après la guerre, il fait partie des jeunes peintres abstraits 
pour lesquels la peinture figurative est démodée. Il est inspiré 
par  Kandinsky. Dans les années soixante, il fait des grandes 
toiles plutôt réalistes. Et plus tard, dans les années quatre-vingt-
dix où son occupation principale devient l’écriture, il peint des 

sér ies de tableaux plutôt figuratifs quand il ne 
veut pas écrire. Toutes ces séries sont de vingt ta-
bleaux, jusqu’à épuisement des thèmes. 

Ainsi explique-t-il son point de vue sur son 
activité de peintre, durant sa jeunesse : « Je voulais 
vivre la peinture – car peindre, c’était avant tout pour moi 
une façon de vivre – et non pas produire des tableaux. Je 
ne gardais rien de ce qui sortait de mes mains ; les dessins 
tombaient à terre sans que je me donne la peine de les ra-
masser ; pendant des mois, je peignais sur la même toile 
que je grattais lorsque la couche en devenait trop épaisse. 
J’aimais l’acte de peindre, j’aimais la vie qu’imposait l’acte 
de peindre, j’aimais l’extraordinaire tension qui me mettait 
en quelque sorte hors de moi lorsque, debout devant la toile, 
je n’étais plus moi mais ce qui se faisait sur la toile. »

Sa première œuvre, qui le fait sortir de l’ano-
nymat, est un beau livre : Elle se fit élever un palais, 
qu’il réalise avec Paul Éluard en 1946. Le texte de 
Paul Éluard est constitué du poème éponyme et 
Serge Rezvani l’orne de gravures faites sur le bois 
de caisses à savon qui servent de poubelles dans 
les rues de Nice, où il lui arrive de séjourner, et 
agrémente chaque exemplaire de vignettes origi-
nales. Il a alors 18 ans, et n’a pas le sou.

 Il  parle de cette période, et de la réalisation 
de ce livre, de la sorte : « Ne pouvant plus peindre 
faute de toiles et de couleurs, la nuit j’allais voler des pou-
belles, à l’époque de simples caisses de bois. Me servant des 
planches brutes, je gravais des profils de femme. Ensuite, en 
les encrant, je tirais sur une feuille de papier ces silhouettes 
de chair en réserve, dont la blancheur nue naissait des 
nœuds, veines, striures du bois vivant par le tremblé d’une 
richesse de dentelle de Chine. Paul Éluard vit par hasard 
les premiers tirages de ces gravures chez Monny de Boully. 
Il voulut me rencontrer. Ces profils de femmes verticales 
coïncidaient avec un rêve qu’il avait célébré par un poème. 
Pendant six mois je tirai chez Mourlot les planches de ce 
livre (...) j’allais souvent chez Éluard pour lui montrer les 
planches au fur et à mesure que je les tirais. Avant même 
que je ne sorte les gravures, il me faisait asseoir à table et 
m’apportait du pain et du fromage. Je mourais de faim, il 
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« Après ma mort si tous ceux que j’ai peint, écrit et chanté disparaissaient, ça 
me parait même tout à fait bien. Je crois que chez les sikhs on mettait les gens 
sur un grand feu avec tout ce qu’ils avaient fait dans leur vie et c’était terminé ».
Serge Rezvani

Serge Rezvani, né le 23 mars 1928 à Téhéran, est un peintre, un ro-
mancier, un dramaturge, ainsi qu’un auteur-compositeur-interprète de 
chansons. Il a écrit plus de quarante romans, quinze pièces de théâtre 
et deux recueils de poésie. Il est l’auteur de plus de cent-cinquante 
chansons, dont le célèbre Tourbillon (de la vie), interprété par Jeanne Mo-
reau dans le film Jules et Jim, ainsi que de J’ai la mémoire qui flanche, éga-
lement interprété par Jeanne Moreau. Il a signé ces chansons sous le 
pseudonyme de Cyrus Bassiak, ce qui signifie en russe « va-nu-pieds ». 

Ce texte tentera de parcourir le cours de sa vie à travers son œuvre 
artistique, à l’aide de ses entretiens ainsi que de ses écrits autobiographiques. Nous allons regarder de plus près sa philo-
sophie et son opinion sur la vie et sur l’art, deux éléments à peine séparables chez Rezvani. Car il est bien l’artiste qui se 
confond avec son œuvre, et qui crée son œuvre à partir de ce qu’il vit. L’art, pour Rezvani, est une prise de conscience, 
un chemin spirituel vers la connaissance, « un moyen d’extraction de ce qu’on ne sait pas ». Il ne « produit » jamais pour être vu ni 
pour vendre son œuvre. Il est un artiste qui crée son œuvre car la création de celle-ci lui est indispensable, en tant qu’artiste.

Serge Rezvani
Artiste pluri-in-disciplinaire
Pluri-sans-nationalité
Saeed MIRZAYII

I. Comédien et écrivain
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