
“Self-Studies in Flight Methods” is a conscious and continuous effort to 
reflect ideas and a new vitality in a three-year-long period —a return 
to self in ontology and aesthetics. 
My path follows the Hundred Fields*, where each field is housed within 
the other, and once one was trodden, a new field would appear from 
the previous. 
Moving through this path, I took in the energies of “now”, melting 
whatever disrupted the equilibrium in the core of being, to move 
forwards ever more lightly. My skin was vitalized by a potion of light, 
salt and angels that guided me at the gate of each field like a green 
light. 
Each flag was created and posted layer after layer and color after 
color; and multiplied. All drowning in the hundredth field! 

Maryam “Mimi" Amini  
Autumn 2019  

* “One Hundred Fields”, Khwaja Abdullah Ansari, 11th Century AD


«نـور بـدون سـایه» تـالشی آگـاهـانـه و مسـتمر بـرای بـازتـاب ایده هـا و زیست نـو در بـازه ای 

سه ساله، و برگشت به خودِ خود، در حوزه ی معرفت و جمال شناسی. 
مسیرم بـه تعبیری هـمان صـدمیدان مـعروف اسـت که هـر میدان درون میدان دیگری جـای 

دارد، و چـــون میـدانی طی می شـــد، میـدان نـــو و دیـگـری از راه می رسیـد کـه از دل میـدان 

پیشین زاییده می شد! 

این مسیر، مـتمرکز و بـا تکیه بـر نیرو و انـرژی «حـاال» سـوخـت گیری می شـد و هـر آنـچه در مـرکز 

وجـود ایجاد عـدم تـعادل می کرد را مـذاب می سـاخـت. و سـبک تـر پیش می رفـت. مـرهـم 

پـوسـتم، دوایی بـود از پـوسـت و نمک و فـرشـتگان که در ابـتدای دروازه ی جـدید هـر میدان نـو، 

مثل نوری سبز راهنمای وجودم بودند. 

پرچم ها، الیه به الیه، رنگ به رنگ، خلق و علم شدند و تکثیر به عدد! 
همه مستغرق در آخرین میدان صدم! 

می می مریم امینی 
پاییز ۹۸ 

* «صد میدان» اثر خواجه عبداله انصاری


