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ســال 1400 بــا همــه فــراز 
و نشــیب هایش، بــا همــه تلــخ و 
شیرینی هایش، باز هم مصائبی داشت 
جبران ناشــدنی. جوالن ویروس کرونا 
بر عالم هستی اگرچه با تزریق عمومی 
واکسن، پایان یافته تصور می شد اما رنگ 
حقیقت به خود نگرفت که نگرفت. در 
سالی که گذشت این دشمن نسل بشر، 
تا آخرین روز سال قربانی گرفت و درد بر 
درد افزود. از بد ماجرا در این سال هفت 
تن از بزرگان هنرهای تجسمی ایران هم 
تسلیم بیماری کووید19 شدند. هفت 
بزرگی که کمتر درباره شان گفته و نوشته 
شد و این جستار، ادای دینی است به این 
هنرمندان که نیستی شان به مثابه یک 
پرفورمنس ســوگوار بر صحنه ایران به 

نمایش درآمد.
مجیدملکزاده

هنرمندی کــه کارش تولید صلح 
بود زودتر از همه یارانش ســال 1400 
را بدرود گفت. 17 اردیبهشــت همان 
روزی بود کــه ویروس کرونــا، پرچم 
سپید صلح را از دستان آقا مجید گرفت 
و پس از 23 روز مقاومت، او را در جنگی 
یکســویه مغلوب کرد. اینگونه شد که 
اصفهان یکی از هنرمندان نمونه خود را 
از دست داد. نکته جالب درباره او اینکه 
معتقد بود امروزه جنگ به یک صنعت 
تبدیل شده و به همین خاطر پیشروی 
می کند. پس اندیشید که اگر صلح هم 
به یک صنعت تبدیل شــود، بی شک 
راهکارهایی جدید را پیدا می کند. اصال 
همین شد که زندگی و هنرش را وقف 
صلح کرد و از سال 2006 موزه  صلح را در 

اصفهان بنیان  نهاد. همین شد که به پاس 
تالش های بی وقفه ، بارها نامزد دریافت 
جوایز صلح در عرصه بین المللی بود و 
تقدیرنامه های فراوانی راهی دفتر کارش 
می شــد. مجید  ملک زاده این هنرمند 
عرصه هنرهای سنتی مشبک و معرق 
فلز اگرچه در تمام عمر 50 ســاله اش، 
اسم و رسم پدر مرحومش )استاد مهدی 
ملک زاده( را پشتوانه داشت اما همانند 
او چنان که باید و شاید قدر ندید تا آنکه 
رفت و رفتنش، قدر بودنش را هویدا کرد.

 همایونثابتیمطلق
»انسان های بزرگ نیازی به گفتن 
بزرگی خود ندارند و عمق نگاه و رفتارشان 
این را نشان می دهد« این جمله  از استاد 
ثابتی مطلق را فاطمه عبداهلل زاده روایت 
می کند آن زمان کــه در مکتب تجزیه 
و تحلیل آثار هنری، شــاگردی اش را 
می کــرد. نقاش و مجسمه ســازی که 
یادگارهایش در تهران، پــس از او هم 
زنده اند. اگر گذرتان به پــارک ملت و 
برج میالد افتاد مجســمه »گل ها« را 
ببینید که محصول اولین ســمپوزیوم 
مجسمه ســازی بوده است. همانجا که 
نامش به عنوان یکــی از پنج منتخب 
نخســتین ســمپوزیوم بین المللــی 
مجسمه  سازی تهران ثبت شد و همانجا 
که درمی یابید هنر همواره زنده است، 
هنرمند رفتنی است. پرواز را به خاطر 

بسپار، پرنده مردنی ست.
مهرالزمانفخارمنفرد

از جمله زنان نام آور ایــران، یکی او 
بود. زیبا، مانــا، مهربان. همانند نامش، 
مهر دوران بود. یک اســتاد برجســته 
نگارگــری و مورد ســتایش منتقدان 
هنری. جمله ای از میــان گفتگویش 
با مجله آســتان هنر به یادگار مانده که 
برای هنردوســتی چون من بسان یک 

الگوســت »دغدغه پول درآوردن آفت 
هنر است، راه های نوآوری و خالقیت را 
می بندد«. خاطرم هست آن روزها که 
اسیر ویروس منحوس کرونا بود تنها یک 
فریاد از میان هنرمندان برای او به گوش 
رسید. داریوش ارجمند، هنرمندی که 
برای کمک به مهرالزمان دست به دامان 
دولت شــد، همه را به باد انتقاد گرفت 
و تاکید داشــت قبل از آنکه به فکر پیام 
تسلیت باشید، فکری به حال و روز این 
بانوی فرهیخته بکنیــد. فردایش هم 
وزیر بهداشت دستور رسیدگی فوری 
به وضعیت این هنرمند پیشکسوت را 
صادر کرد. اما تالش  ها بی نتیجه ماند و 
آسمان هنر ایران یکی از ستارگانش را 

خاموش یافت.
علیگلستانه

هم محمد گلستانی می خواندنش 
و هم علی گلســتانه؛ هنرمندی که از 
دبیرســتان جم قلهک پا گرفت و روی 
یک نیمکت کنار عباس کیارستمی و 
آیدین آغداشلو می نشست. مدرسه ای 
که شاگردانش کم و بیش نامدار شدند و 
در گذر این سال ها یکی یکی از مدرسه 
دنیا رخت بربستند. نکته جالب اینکه 
هر سه این رفقا دســت در دست هم به 
دانشکده هنرهای زیبای تهران رفتند 
و آنجا هم در کنار بزرگانی چون رویین 
پاکباز، هادی هزاوه ای، سیروس مالک، 
غالمحســین نامی، ابراهیم جعفری و 
علی اکبر صادقی پنجره ای نو به هنر ایران 
گشودند. گلستانه اما هیچگاه تحصیالت 
دانشگاهی را جدی نگرفت و خود را در 
فضای آکادمیک محصور می دید. همین 
شد که دوران تحصیلش به درازا کشید 
و شــاگرد فراری کالس، سال ها بعد از 
همکالس هایش فارغ التحصیل شد. به 
هرروی گلستانه پس از انقالب به مانند 

بسیاری از هنرمندان از ایران کوچ کرد 
و رفت که بمانــد. می گفت اینجا دیگر 
جای ماندن نیست. اما دلش تاب دوری از 
مام میهن نداشت و بعد از برگزاری چند 
نمایشگاه نقاشــی در مادرید به تهران 
بازگشــت و در محله کودکی هایش، 
قلهک ساکن شد. شــبانه روز نقاشی 
می کشــید و می فروخــت و روزگار 
می گذراند. این آخرها کمتر کســی از 
او باخبر بود تا اینکه چهاردهم مهرماه 
خبرش آمد. اما چــه خبری؟ کرونا کار 
خــودش را کرده بود و واکســن ها هم 

مرهمش نشدند.
اصغرکفشچیانمقدم

»پــدرم کرونا را رد کــرد اما بدنش 
کشش نداشت و در نهایت ایست قلبی 
کرد.« این جمله  دردناکی بود که ریحانه 
خانم به خبرگزاری هــا اعالم کرده بود. 
درســت آن روزی که پدرش را بی جان 
روی تخت بیمارستان دید و با صدایی 
لرزان و چشمانی گریان از پشت تلفن 
خبر از غمــی جانکاه می داد. اســتاد 
کفشــچیان مقدم در جوانی دو مدرک 
دکترا در زمینه هنرهای تجســمی از 
دانشگاه های ســوربن و استراسبورگ 
فرانسه دریافت کرده بود و چه در ایران 
و چه در فرنگ میان هنرمندان اســم و 
رســمی داشــت. درواقع باید بگویم او 
جزو معــدود هنرمندان تاریــخ ایران 
اســت که در عرصه دانش آکادمیک، 
سرآمد بود و فقدانش ضربه ای سترگ 
بر پیکره هنرهای تجسمی این سرزمین 
وارد کرد. این طــراح، نقاش و هنرمند 
حوزه هنر جدید بیش از همه اینها یک 
پژوهشگر فعال بین المللی بود و همین 
انتشار کتاب های مجموعه کاریکاتور از 
وی کافی بود تا نامش را برای همیشــه 
زنده نگه دارد. اما نمی دانم چه در او بود 

که چنین خستگی ناپذیرش کرده بود و 
چنان عاشق پیشه  اش که تا روزهای آخر 
حیات، کتاب و مقاله می نوشت و تدریس 
و داوری می کرد و از پا هم نمی نشست. 
نمی دانم، شــاید خودش را وامدار هنر 
ازلی می دانست و شاید هم از سفر ابدی 

خبردار بود.
ایرجیکهزارع

یکــه بــود و زارع؛ هماننــد نــام 
خانوادگی اش. چه اینکه در سال های 
پس از انقالب تا به امروز یکه و مهجور 
ماند و هم اینکه نیم قرن در دشت های 
هنــر ایــران، کاریکاتور می کاشــت 
و عشــق درو می کرد. او از نخســتین 
کاریکاتوریســت های ایرانی بود که 
نامدار شد و از میانه دهه 40 در مجالت 
توفیق و کاریکاتور آثــارش را به چاپ 
می رساند. پربیراه نیســت اگر بگویم 
بســیاری از کاریکاتوریســت های 
امروز ایران با آثار وی عاشــق این هنر 
شدند از جمله استاد جواد علیزاده که 
درباره او می گوید: »بــه قدری چهره 
آدم هــا را از نظر حالت و ســایر موارد 
خوب درمی آوردند که شما زمانی که 
کاریکاتور ایشان را می دیدید بدون آنکه 
سوژه کاریکاتور را مطالعه کرده باشید 
به خنده می افتادید.« درباره او همین 
بس که در آثار خود، مصائب جامعه را 
به چالش می کشید و کاریکارتورهایش 
بر عکس بســیاری از هم صنفانش که 
ادعای روشنفکری داشتند، بیشتر به 
جنبه مردمی و کف جامعه می پرداخت. 
همین ویژگی ها از او یک کاریکاتوریست 
ژورنالیستی دارای امضا ساخته بود. او 
درست در فاصله سه ماه مانده به فوت 
کردن شمع تولد 80 سالگی اش، تسلیم 
ویروس کرونا شــد و قلمش را زمین 

گذاشت و رفت.

 کامبیزدرمبخش
او را از نوجوانی می شناختم. از آن 
سال ها که عشق به روزنامه نگاری در 
رگ هایم می دوید و دلم  می خواست 
صاحب روزنامه ای باشم که کامبیزخان 
کاریکاتوریستش باشــد. آرزویی که 
محال ماند و می مانــد. بعدها در کافه 
کتاب نشــر ثالث یک دو سه مرتبه ای 
دیدمــش و گپــی زدیــم و قــرار به 
مصاحبه ای گذاشــتیم کــه آن هم با 
امروز فردا کردن های مــن و او محال 
مانــد و می ماند. خودش به شــوخی 
می گفت از ما شیرازی ها چه توقعاتی 
داری عزیــزم. دربــاره او همین بس 
که بدانید اگــر روزی گذرتان به موزه 
آوینیون پاریس، موزه کاریکاتور بازل 
در ســوئیس، موزه کاریکاتور گابروو 
در بلغارســتان، موزه هیروشــیما در 
ژاپن، موزه کاریکاتور استانبول، موزه 
کاریکاتور ورشو در لهستان و اینجور 
جاها افتاد حتما آثاری از او بر دیوارها 
می بینید و در کشور غریب  سری باال 
می گیرید. در خالل مصاحبه هایش گاه 
حرف های عجیبی می زد که مفهومش 
را حاال که دیگر نیست می شود درک 
کرد.. مثال یکبار گفته بود: »من همیشه 
از دو چیز می ترســیدم؛ یکی این که 
نتوانم ایده هایم را بکشــم و مطمئن 
هم هســتم در عمری کــه می گذرد، 
نمی توانم بکشم و این مرا می ترساند... 
یکی دیگر هم مریضی است. چندین بار 
مریضی های ســختی را پشــت سر 
گذاشــتم و همیشــه هــم کارم بر 
بیماری ام غلبه کرد« 15 آبان 1400 
اما همان روزی بــود که ویروس کرونا 
آمد و ترس  های آقــای کاریکاتور را با 
خودش برد. فقط حیــف که خودش 

نبود تا ببیند.

۷ پرفورمنس سوگوار
جستاریپیرامونبزرگانهنرهایتجسمیایرانکهدرسال1400تسلیمکروناشدند

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

نــام فرانتس کســافر کروتس چنــدان در 
ایران شــناخته شــده نیســت. با وجود آنکه او 
همزمان با هاینر مولر در آلمان شــکل تازه ای از 
نمایشنامه نویسی را می آزمود؛ اما در ایران - شاید 
به سبب کمتر ترجمه شدن متون آلمانی – نام 
کروتس ســر زبان ها نیفتاد. عجیب آنکه فضای 
آثار کروتس بیش از مولر به فضای ایران نزدیک 
بود، چه ایران پیش از انقالب و چه پس از انقالب. 
کروتس به نسلی از هنرمندان آلمانی تعلق داشت 
که میان دو جبهه خصم گرفتار شــده بود. میلی 
به هیچ کدام نداشت و دلش می خواست علیه هر 
دو باشد. نســل کروتس، اسیر میان کمونیسم و 
کاپیتالیسم، به دنبال دریچه ای برای رهایی بود؛ 
اما آنها جز تباهی بشر چیزی نمی دیدند. از همین 

رو رضا کرم رضایی در ترجمــه »کار خانگی« از 
عبارت »فراطبیعت گرا« برای توصیف کروتس 
اســتفاده می کند. از دید کرم رضایی، این نسل 
عاصی چندان به عینیت زندگی می پردازند که 
هرگونه خیال و وهم را از اثر زدایش می کنند. البته 
روند کاری کروتس در ادامه منجر به شکل گیری 
پسامدرنیسم هم می شــود، روندی که در آثار 

مارتین مک دونا به خوبی ادراک می شود.
با این حال ســینا نصراللهی با نگاهی به متن 
»کار خانگی« کروتس این شب ها نمایش »سگ 
سورتمه« را روی صحنه برده است. او با تأسی از 
این جمله رضا کرم رضایی این متن »برای خواندن 
ترجمه شده است و نه اجرا، مگر اینکه تغییرات 
اساسی و الزم در آن داده شود«، متنی تازه برای 
اجرای خود انتخاب کرده است که به زعم نگارنده 
چندان از فضای نمایش کروتس دور نشده است. با 
اینکه نصراللهی در جهان امروز خودش تمایل دارد 
از آن نگاه سفت و سخت کروتس فاصله بگیرد و 
شــکل اجرایی نه چندان واقع گرا ارائه دهد؛ اما او 
هم چون کروتس نسبت به دنیای خود خوش بین 
نیست. تصور کنید در دنیایی که دولتمردان مدام 
شما را تشویق به فرزندآوری می کند، در برابر شما 

تصویری متضاد شکل می گیرد. مرد خانه نسبت 
به نوزاد خویش رفتاری دارد کــه در هیچ یک از 
آن تصاویر پرزرق وبرق سیاسی دیده نمی شود. 
وضعیتی که کروتــس در جهان خویش از تقابل 
سیاسی دو قطب سیاسی آن روز استنباط می کند. 
جهان قطبی شده ای که به نظر نصراللهی نیز با آن 

دچار مشکل شده است.
جهان امروز بــرای نصراللهی دیگر آن جهان 
واقع گرای دهه شصت میالدی در آلمان نیست. 
تقابل میان کمونیسم و کاپیتالیسم فرصتی برای 
تولید خیال فراهم نمی کرد. واقعیت چیزی بود 
که در زیست آدم ها تجربه می شــد؛ اما در عصر 
نصراللهی واقعیــت جای خود را بــه وانموده ها 
داده است. در جهان مسخر رسانه، دیگر واقعیت 
کارکردی ندارد. دیگر چیزی که می بینی نمی تواند 
همان چیزی باشد که واقعاً رخ داده است. چیزی 
شبیه نمایش »سگ سورتمه« که در آن مرگ نیز 
می تواند قابل پذیرش نباشد و به یک شوخی بدل 
شود. یک مشــنگی نهایی که در آن گویی هیچ 
اتفاقی رخ نداده است و هیچ پلشتی بر این جهان 
هستی حاکم نشده اســت. همه چیز یک تصور 
است که از سر گذراندیم و نمی توان با قطعیت از آن 

سخن گفت. برای این شکست قطعیت هم جهان 
نمایش کروتس توســط نصراللهی به دو جهان 
موازی تقسیم شده است. زوج تکینه کروتس به 
زوجی متوازی بدل شده اســت که یک روایت را 
دنبال می کنند؛ اما پاره پاره و متداخل. البته چنین 
تصویری به نوعی جهان تکثیر شده را بازنمایی 
می کند؛ اما این تکثیر شــدن هم انهدام واقعیت 
است. در دنیای نصراللهی، همچون دنیای کروتس، 
قطب های غالب درتالشــند تا تکثیر کنند و با 

افزودن بر نیروی خویش، قطب دیگری را منهدم 
کنند. همان کاری که کمونیســم و کاپیتالیسم 
در دنیای کروتس انجــام می دادند و در دنیای ما 
شاید اسمی نداشته باشند؛ اما ما آنها را احساس 
می کنیم و از بودنشان خشنود نیستیم. نیروهایی 
که زندگی ناجذاب زوج های »سگ سورتمه« را 
پدید می آورند. نیروهایی که برایشان مهم نیست 
چه بر سر ما می آید، پس در چنین بلبشویی بهتر 

است پایان »سگ سورتمه«  را تجربه کنیم.

نگاهیبهنمایش»سگسورتمه«

با پلشتی ها برقص

تئاتر
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نیمانوربخش

دردسترسوجایگزینیمناسب
برایشهرهایشمالی
زنجان را بگردیم

یکی از اســتان هایی که برای پایتخت نشینان 
در دسترس اســت و فاصله چندانی با تهران ندارد، 
زنجان است؛ چه بسا می تواند جایگزین خوبی برای 
شهرهای شمالی باشد که هم شلوغ است و هم پر 
ازدحام. در اینجا قصد دارم برخــی از دیدنی های 

زنجان را با شما به اشتراک بگذارم.
بنایتاریخیرختشویخانه

ی  بنــا یــن  ا
تاریخــی در مرکز 
بافت تاریخی شهر 
و در محــل معروف 
»گودال باباجمال« 
ساخته شده است. 
این محل قبل از ساخته شدن رختشویخانه، مانداب 
هرزآب های سطحی بوده است. اما بعدها توسط دو 
برادر به نام های مشهدی اکبر و مشهدی اسماعیل 
بنا در مدت 15 ماه ساخته شده است. رختشویخانه 
برای همه شهروندان شبانه روزی دایر و استفاده از آن 
مجانی بوده، اما متولی رختشویخانه مبلغ 10 شاهی 
بابت سرایداری از مراجعین دریافت می کرده است.

مجموعه تاریخی رختشویخانه را می توان به دو 
بخش تقســیم کرد: بخش اول، سرایداری و محل 
مدیریت که شامل حیاط و اعیانی مسکونی است و 
به سبک معماری سنتی ساخته شده است. بخش 
دوم فضای شست و شوی رخت است که خود از چند 
بخش تشکیل شده است: بخش اول خزینه یا محل 
جمع آوری آب است، بخش دوم فضای اصلی و سالن 
رختشویخانه است که به طور قرینه از 4 حوضچه و 
آب رو تشکیل یافته است. این اثر در حال حاضر به 
دلیل منحصر به فرد بــودن از نظر تاریخی به موزه 
باستان  شناسی و مردم شناسی تبدیل شده است 
و هر روز مورد بازدید عالقه مندان و گردشــگران 

قرار می گیرد
غارکتلهخور

این غــار که در 
روســتای گرماب و 
در 140 کیلومتری 
جنوب غربی زنجان 
واقع شده است یکی 
از زیباترین غارهای 
جهان اســت. این غار به آن جهت منحصر به فرد 
است که قندیل های مخروطی معلق از سقف، در اثر 
ناخالصی ها، رنگ های متنوعی یافته و در آن هایی 
که ترکیبات همراه نداشته یا کمتر دارند، بلورهای 
شیشه ای بسیار شفاف مشاهده می شوند. در انتهای 
یکی از داالن های طبقه اول، دهلیز بزرگی هست که 
روباه کش نام دارد. در کف این دهلیز اسکلت حیوان 
چارپایی با پاهایی بلند و دمی دراز و ســری بزرگ 

تبدیل به کلسیت شده است.
گنبدسلطانیه

گنبد ســلطانیه یکی از بناهای عظیم اسالمی 
و شاید با شکوه ترین آن ها است و همچون نگینی 
در نزدیکی شهر زنجان سر برافراشته و خودنمایی 
می کند. این بنا سومین بنای بزرگ تاریخی در جهان 
اســت که در دوران برپایی، بلندترین بنای جهان 
بوده است. در سطح جرز ایوان های جنوب شرقی و 
جنوب غربی، طرح های تزیین به شکل ترنج با رنگ 
آبی طراحی شده اند و خط های کلی این نقش ها، 
اسلیمی است. در البه الی این نقش های اسلیمی 
کلمات ابوبکر، عمر، عثمان و علی، حسن و حسین 

پیوسته تکرار شده اند.
چشمهمعدنیوننق

این چشــمه در 
حدود 21 کیلومتری 
جاده زنجان- میانه 
واقع شده است. آب 
این چشمه در ردیف 
آب هــای معدنی 
سولفاته کلسیک گرم است که به سبب کمک به دفع 
مواد زاید بدن تاثیر بسزایی بر درمان بیماری های کبد 
و مجاری صفراوی دارد. حمام کردن در این آب ها 
عالوه بر آرام بخشــی، می تواند در کاهش دردهای 
عصبی، عصبی-مفصلی و درمان روماتیسم موثر 

باشد.
جان کالم اینکه زنجان نــه تنها طبیعت زیبا و 
منحصر به فردی دارد بلکه غنــی از آثار تاریخی و 
فرهنگی اســت که می تواند مقصد مناسبی برای 

گردشگران باشد.

گردشگری

فرهنگ و هنر

احسانزیورعالم


