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کارتون

مكعب سفيد

براي «جك ديويس» به بهانه 88سالگياش

درباره اجراي شاهين نوروزي و نادر مشايخي

نيما توسلي

مژگان قدوسي

«ج��ك ديويس» كارتونيس��ت مط��رح آمريكايي
در آس��تانه  88س��الگي ،آثارش از شهرتي وافر در دنيا
برخوردار اس��ت .كافياست سري به اينترنت بزنيد و
از قيمت اصل آثار اين هنرمند باخبر ش��ويد! او متولد
 1924در جورجي��ا در آتالنتاس��ت .اولي��ن كاريكاتور
جك در ش��ماره نهم نشري ه «تيپ تاپ» ()Tip Top
در 12سالگياش چاپ شد .عالقهمندي او به كشيدن
طرحهاي طنزآميز دنبالهدار باعث شد تا به كار حرفهاي
در اي��ن ارتباط بپردازد .آثار جك طي س��الهاي اخير
در نشريات معتبري چون تايم ،نيوزويك و نيويوركر به
چاپ رس��يده است .در سال  2000از طرف سنديكاي
كارتونيس��تها بهعنوان كاريكاتوريست سال شناخته
ش��د .ديويس كارتونيس��تي اس��ت كه خيلي زود به
جمع حرفهايها پيوست .در اين ميان نقش انتشارات
 Ec Comicsدر موفقي��ت زودهن��گام او خيل��ي
برجس��ته اس��ت .در واقع ارتباط ديويس با انتش��ارات
 Ec Comicsباع��ث ش��د خيل��ي زود «حرفهاي»
ش��ود! ديويس در اينباره به مجله Graphic Story
ميگويد« :يادم ميآيد سال  1954موفق شدم از طريق
همين انتش��ارات اولين كتابم را به چاپ برسانم .با اين
حال عوامل حرفهاي شدنم يكي دو تا نبود .در واقع كار
براي انتشارات  ECزمين ه پيوستن به جمع مشهورترين
كاريكاتوريس��تهاي دنيا را در نشريه مد ( )Madرقم
زد .اي��ن انتش��ارات پلي بود براي پيوس��تنم به مجله
 MADدر س��ال  .1955همزمان با همكاري پيوسته
با «مد» ،در انتشارات «اطلس كميك» و «مارول» هم
آث��ارم را عرضه ميكردم .اين دو ناش��ر هم كمكهاي
زيادي به من كردند».
ج��ك ديويس و مورت دراكر ،براي س��اليان دراز
يك زوج هنري بودند .مورت دراكر ،تصويرگر طرحهاي
طنزآميز دنبالهدار براي فيلمهاي سينمايي مشهور و
س��ريالهاي تلويزيوني بود« .دراكر» متولد بروكلين
نيويورك ،يكي از زبدهترين كاريكاتوريس��تهاي دنيا
بود كه نزديك به 50س��ال ،آثارش پاي ثابت نشريات
طنز بودند اما ش��ايد به اين دليل كه هنرپيش��ههاي
س��ينما و تلويزيون و ن َه سياستمداران و انديشمندان
را س��وژه كارهايش قرار داد ،هيچگاه شهرتي همپاي
ديگر بزرگان نيافت .با اين حال گفته ميشود كه «ژان
موالتيه» در مصاحبهاي ،آثار او را الهامبخش كارهايش
دانس��ته اس��ت .همكاري جك با مورت دراكر ،او را در
زمينه «كاريكاتورهاي سينمايي» آبديده كرد .به اعتقاد
كارشناسان هنر ،در كارتونهاي ديويس حس طنز با
وحش��ت آميخته است .او كارتونيستي متاثر از حال و

 هن��ر فرآيندي اس��ت كه ط��ي آن مفهوم��ي وارد
ش��ناخت اثر ش��ده و در آن نقش��ي مهم ايفا ميكند .به
تعبير ديگر ،در زمان س��اخت اث��ر ما آن را طبق توصيف
مش��خصي ميآفرينيم .ميتوانيم براي جريان عمده هنر
مدرن نظريهاي داش��ته باشيم كه در آن بر سرشت مادي
هنر تاكيد ميكند؛ نظريهاي كه در پيكر آن ،اثر هنري به
گونهاي بنيادين و معنادار ،و نه به شكل جنبي ،جسمي و
فيزيكي است .جسميت در چارچوب تصويري از هنر كه
برآورنده بيش��تر آثار ناب و بدون شك اغلب ساختههاي
جس��ورانه روزگار ما بوده اس��ت اكن��ون چونان مفهومي
نهفته س��ربر ميآورد .اجراي ش��اهين نوروزي به همراه
نادر مش��ايخي در نگارس��تان آن ،يك نوع خوانش از نوع
مدرنيس��ت ب��ود؛ اجرايي كه پنج ش��ب متوالي به طول
انجاميد .شاهين نوروزي نقاشيهايش را در بستري متفاوت
به مخاطب عرضه كرد در كنار نتهايي كه در فضا پخش
و بهطور زنده اجرا ميش��د .نادر مشايخي رهبر اركستري
است كه در كنار نقاش نقشآفريني ميكرد .نكته مهم در
كنار هم بودن آنها اين بود كه ش��اهين نوروزي اجرايي از
خود را روي بومهاي سفيد داشت كه هميشه داشته است.
بدون تاثيرپذيري از نتهاي شنيدهش��ده سعي در حفظ
فرديت خود داش��ت و اصرار به اين ذات كاري كامال قابل
لمس بود .هركدام از هنرمندان در ذات كاري خويش در
حفظ اجرا كوش��يدند كه خود نكته مهمي است در اين
اتمسفر جديدي كه براي مخاطب چالشي نو به وجود آورد.
نقاش در فرمي اكسپرسيو در بستري از دنياي مدرن سعي
در آفرينش��ي خاص داشت؛ گرچه روند كاري او هميشه
به همينگونه بوده است .از طرفي در موسيقي ،از انسجام
خاصي به صورت كالسيك كه همواره منتظر آن هستيم
نيز خبري نبود .هنرمندان ميتوانستند از موضع خود دفاع
كنند .تلفيق ناخودآگاهي با خودآگاه هنرمند به سهولت
امكانپذير بود .هر دو به اين امر واقف بودند كه نزديكي به
يكديگر و تاثيرپذيري امكانناپذير نيست و فقط در بستري
مش��ترك ،آفرينش��ي خاص را ادامه ميدادند .تمهيدات
گذشته در نقاشي چيزي بيش از يك كاركرد ممكن براي
نقاشي نبوده اس��ت و براي انسان محدوديتهاي هنر در
جاي ديگري بود .آن چيزي كه ميان ما و مخاطبان گذشته
در اين اجرا رخ داده است ،آن است كه شماري از مفاهيم
پوش��يده هنر كه پيشتر ،پسگرا بودهاند اينك برآمدهاند و
سايران برعكس .در اين هنرمندي هنرمند ،شكافي ايجاد
ش��د كه مخاطب بهطور ناخودآگاه با آن مواجه شد و در
چالشي قرار گرفت كه تاكنون آن را حس نكرده بود .اين
اتفاق ويژه باعث خوانش و تفسير شد از هر آنچه كه ميديد
و ميشنيد .شاهين نوروزي تمام سعي خود را داشت كه

فرديت حفظشده

كارتونيستي در حال و هواي دهه50

گفتوگو با «آيدين آغداشلو»
به مناسبت بزرگداشت
و نمايشگاهي از آثار مرمت او
در موزه «رضا عباسي»

Á Áش�ما در تاس�يس موزههاي زيادي دخيل بودهايد؛ چه
چيزي باعث شد رياست موزه رضاعباسي را قبول كنيد؟

موزه رضا عباس��ي قبال وجود نداشت .در سالهاي قبل از
انقالب قرار شد چند موزه تاسيس شود تا بعدها «موزه بزرگ
مل��ي» تمام موزهها را يكپارچه در خود جاي دهد .مكان موزه
رضا عباسي قبال از يك مبلفروشي خريداري شده و بالاستفاده
مانده بود .من پيشنهاد كردم با در نظر گرفتن اينكه مجموعه
قابلتوجهي از اشياي خريداريشده در انبارها وجود دارد و شايد
س��الها طول بكشد تا موزه بزرگ ملي افتتاح شود ،پس بهتر
است اين آثار بهطور موقت يك جا كنار هم قرار بگيرند .با اين
پيشنهاد موافقت شد و ساختمان مبلفروشي طي مدت يكي،
دو ماه تغيير كاربري داد و بعد هم در عرض 40روز ويترينها را
ساختيم و اشيا را چيديم و عنوان آثار را نصب كرديم و در سال
 1356موزه افتتاح شد.
Á Áآثار تا قبل از آن در كجا بودند؟

در انبارهاي دولتي.

Á Áكارها با نظر شما انتخاب شدند؟

هواي اجتماعي -سياس��ي دهههاي  40و 50ميالدي
اس��ت و جالب اينكه به نظر ميرسد هنوز در دهه 50
زندگي ميكند! اين كارتونيس��ت در اين زمينه اضافه
ميكند« :براي ش��ما ش��ايد فهميدن اينك��ه در آن
س��الها چه اتفاقاتي رخ ميداده يا مردم چگونه لباس
ميپوشيدند يا چه كساني در آن سالها آدمهاي مهمي
بودهاند آسان نباشد .ولي زيستنم در آن فضا سبب شده
ُج��زو به ُجزو فضاي بصري دهههای  40و  50را كپي
كن��م .در آن زمان مجله كمي��ك  MADطرفداران
پروپاقرصي داشت و من هم در اين مجله كار ميكردم.
فضاي بصري و تصويري خاص خودم را در اين مجله
توانستم به بينندگان منتقل كنم .اين حس طنزآميز و
كارتوني كه شما به آن اشاره ميكنيد ،روح خاص حاكم
بر آدمها و فضاي آن سالهاست .من سعي ميكردم به
شخصيتهايم حالتها و عواطف بشري و انساني بدهم.
عناصري مانند اتومبيلها و تمامي مظاهر تكنولوژي
بخش مكمل فضاي انس��اني كارهايم است».خيليها
جك ديوي��س را با كارتونهاي��ش در مجله MAD
ميشناس��ند .مجله  MADهميش��ه براي ديويس
نمادي از «بودن و نبودن» و «ماندن و رفتن» اس��ت.
مجله  MADماهنامهاي بود كه از سال  1955شروع
به كار كرد« .ويليا م امجاينز» بنيانگذار و ناشر ماهنامه
مد ( )MADبه همراه آلبرت فلدشتاين در  1955اين
مجله را راهاندازي و منتش��ر كرد .تقليد مسخرهآميز و
هجوگونه از كارتونهاي روزنامهاي را نخستين بار مجله
«مد» ابتكار كرد .مجله مذكور تابع هيچ نظم و قانوني
نيست .سراس��ر ،اعتراض است عليه هجوم رسانههاي
ارتباط جمعي و ارزشه��اي محافظهكارانه بورژوازي.
ب و آگهيهاي مندرج
اين مجله شيوه تجسمي مطال 
در مج�لات و روزنامههاي مت��داول فرهنگ عامه روز
را ه��م مورد تقليد مس��خرهآميز و هجو قرار ميدهد.
آلفرداي نيومن ش��يطان و خندان ،س��مبل مجله مد
اس��ت .ديويس درباره كار ك��ردن اين مجله ميگويد:
«ي��ادم ميآيد آن اوايل يك روز ب��ه كل از همه چيز
و همه كس خسته شده بودم .چيزي نمانده بود بار و
بنهام را جمع كرده و به زادگاهم جورجيا برگردم .پيش
خود گفتم به جورجيا بر ميگردم و كشاورزي ميكنم.
در خياب��ان راه ميرفتم كه به طرف دري شيش��هاي
كش��يده و وارد ساختماني شدم .دقايقي بعد در دفتر
آلبرت فلدشتاين بودم .او آن زمان كتابهاي ترسناك
چاپ ميكرد .طرحهايم را ديد ،وحشتزده شد و كاري
در انتش��اراتش به من داد .بعد از آن يعني از سالهاي
 1956تا  ،1985فلدشتاين سردبير مجله  MADشد
و من هم كارتونيست اين مجله»...

بله ،اش��ياي خيلي زيادي در انبارها بود .فكر كردم ،چون
محل موزه كوچك است و از ابتدا براي موزه ساخته نشده ،اگر
موزهاي افتتاح ميشود ،بايد بيشتر شبيه نمايشگاه باشد .براي
همي��ن از هر دوره تاريخي ،بهترين نمونهها را انتخاب كرديم.
همكاري مرحوم خانم «مينا صادق» هم كه مدير موزه بودند
بسيار مفيد بود .موزه رضا عباسي خيلي مفصل نيست ولي قطعا
بعضي از زبدهترين و عاليترين نمونههاي آثار هنري از سههزار
سال قبل از ميالد تا انتهاي قرن  14هجري يعني اواخر دوره
قاجار ،در اين موزه به نمايش گذاش��ته شده است .در مجموع
موزه رضاعباس��ي براي گردشگرها و كس��اني كه در يك نظر
بخواهند طرحي كلي از تاريخ و فرهنگ و هنر گذش��ته ايران
داشته باشند خيلي مناسب است .در حقيقت موزهاي است كه
يك چشمانداز فوري به تماشاگر ميدهد.
Á Áعملكرد م�وزه را در حال حاضر چط�ور ميبينيد؟ آيا
همچنان اهداف اوليه خود را طي ميكند؟

بعد از انقالب هم اين موزه ،با تمام فراز و نش��يبهايي كه
به وجود آمد ،هميش��ه داير بود و تعميرات مناسبي هم در آن
صورت گرفت و همچنان هدف اصل��ي خودش را دنبال كرد.
طي بازديدي كه اخيرا داشتم ،فكر كردم خيلي درست و بدون
ايراد نگهداري شده و به اين نتيجه رسيدم كه چون مدير موزه
باستانشناس است ،ميداند چگونه آن را اداره كند! خوشحال
شدم از اينكه موزه نشريات متعددي را منتشر كرده است :در
طول يك سال چندين كاتالوگ و كتاب و مجموعه چاپ كرده
بودند .موزه رضا عباس��ي با اينكه موزه كوچكي است؛ ولي به
عن��وان موزهاي كه ش��ما يك س��اعت در آن وقت بگذرانيد و
بتوانيد عاليترين نمونههاي هنر ايران را در طول چندهزارسال
گذش��ته ببينيد ،همچنان يكي از مناسبترين اماكن ديدني
در ايران اس��ت؛ مخصوصا بخش عمده نگارگريها ،خطوط و
هنر اسالمياش كه در حال حاضر فكر ميكنم تنها جايي در
تهران است كه ميتوانيد نمونههايي از هنر اسالمي  1400سال
گذش��ته را ببينيد ،چون موزهاي در تهران به آثار هنر اسالمي
اختصاص ندارد .يعني اگر شما به عنوان يك گردشگر به ايران
بياييد ،تنها جايي كه س��فالها ،خطها ،نگارگريها و فلزهاي
اسالمي را ميتوانيد در كنار هم ببينيد ،موزه رضا عباسي است.
Á Áچرا اسم موزه را «رضا عباسي» گذاشتيد؟

رضا عباسي يكي از س��ه نقاش بزرگ و اسطورهاي تاريخ
هنر ايران است .قبل از افتتاح پيشنهاد كردم كه نام موزه ،نام
يكي از هنرمندان بزرگ گذش��ته باشد و همين اسم انتخاب
ش��د .همان موقع هم بارها با موزهها و مجموعههاي مختلف
مكاتبه و مذاكره كردم تا اثري از رضا عباس��ي براي اين موزه
بفرستند ولي هيچ موزهاي كاري از رضا عباسي نفرستاد و نه
در آن زم��ان و نه حاال ،هيچوقت اثري از رضا عباس��ي به اين
موزه تعلق نگرفت.
Á Áچرا شما فقط دو سال مديريت موزه را برعهده داشتيد؟

تا سال  1358در موزه ماندم و بعد از آن شروع به تدريس
در دانش��گاه كردم .بعد از انقالب سازمان موزهها به كلي تغيير
كرد و كاركنان و مديران جديدي استخدام شدند .بعد از انقالب
ديگر به موزه رضا عباس��ي نرفتم تا  10سال قبل كه دوستي
از من خواس��ت آثار موزه را به او نش��ان بدهم .آخرين بار هم
وقتي بود كه رييس موزه از من خواسته بود نكاتي را در مورد

مرجان صائبی :ش�امگاه روز گذش�ته نمايش�گاهي از مرمتها و آثار سنتي «آيدين
آغداش�لو» در موزه «رضاعباسي» برپا ش�د .در اين نمايشگاه نمونههايي مرمتشده
و بازسازيش�ده از عاليترين آثار خطوط خوشنويس�ي استادان بزرگ گذشته مانند
ميرعماد ،ميرعلي هروي و ميرزاغالمرضا اصفهاني و چند اثر مرمتشده از سفالهاي
لعابدار زيبا و پرنقش و نگار قرن ششم هجري ديده ميشد .اين نمايشگاه با نام «نيمه
ديگر» اشاره دارد به بخش كمتر آشكارشده زندگي هنري آيدين آغداشلو كه معموال

شكلگيري و تاسيس موزه روشن كنم.

Á Áآثار رضا عباسي در چه موزههايي وجود دارد؟

در م��وزه هنرهاي تزيين��ي در قدي��م و در كتابخانه كاخ
گلستان به مقدار زياد.
Á Áچ�را حتي حاضر نش�دند حتي يك اثر به م�وزه رضا
عباسي بدهند؟ يعني اين تصميمگيري با چه كسي است؟
يك سازمان واحد براي اين كار وجود دارد؟

كس��اني كه سرپرست يك موزه ميش��وند فكر ميكنند
اموال موزه اموال خودشان است .از جواني ميخواستم «مرقع
گلشن» را كه يك آلبوم نفيس است و در كتابخانه كاخ گلستان
نگهداري ميشود تماشا كنم و اجازه نميدادند! هر بار كه سنم
10سال بيشتر ميشد ،ميرفتم و باز درخواست ديدن اين آلبوم
را ميكردم و هر بار سرپرست جديد كتابخانه...
Á Áكه هر بار هم تغيير كرده بود...

بله ...ميگفت نميشود ،چون در حال انبارگرداني هستيم! تا
وقتي كه سرپرست موزه رضا عباسي شدم و همين درخواست
را ك��ردم و ب��از همين پاس��خ را به من دادند! فق��ط در زمان
سرپرستي خانم «ثقهاالس�لامي» بود كه باالخره نه به عنوان
سرپرست جايي ،بلكه به عنوان يك فرد عادي ،درخواست كردم
و ايشان قبول كردند و من توانستم مرقع گلشن را ببينم.
Á Áش�ما در جريان آثاري كه از موزه رضا عباس�ي سرقت
شد ،بوديد؟

بيش�تر بهعنوان نقاش ،معلم ،محقق و منتقد شناخته شده .اين نخستين باري است
كه نمونههايي از آثار او را در زمينه هنرهاي س�نتي و مرمت كه به تجديد حيات آثار
هنري در حال انهدام انجاميد ،ميبينيم .به مناسبت اين نمايشگاه و بزرگداشت او به
عنوان اولين سرپرست موزه رضاعباسي ،گفتوگويي با او داشتيم تا درباره خاطراتش
از تاسيس موزه رضاعباسي در سال  ،1356چگونگي شكل گرفتن عالقه و تخصص او
در كار مرمت و قطعهبندي آثار كهن ،نگارگريها و نقاشي خطهاي معاصرش بگويد.

مرمتش��ده دارم .قرار ش��د اين دو مجموعه را با هم همراه و
نمايشگاهي از مجموع مرمتها بر پا كنيم .اسم مجموعه هم
«نيمه ديگر» باشد ـ كه پيشنهاد خودشان بود و به نظرم درست
آم��د؛ چون اين نيمه ديگري از من اس��ت كه خيلي خاص و
خصوصي است .اين مرمتها را براي فروش انجام ندادهام ،فقط
براي دلم بوده و بخشي از دلبستگي من به هنرهاي سنتي است
و كمتر كسي از آن اطالع دارد.
Á Áپس در حقيقت اين بزرگداش�ت بيش�تر به دليل كار
مرمت شما بود تا...

خيلي مايل نيس��تم عنوان «بزرگداشت» را جدي بگيرم!
واقعيت اين است كه اين فكر را به اين دليل تاييد و همراهي
كردم چون تصور كردم كس��ي كه نقاش است ،ولي بخشي از
زندگياش را وقف مرمت و بازسازي آثار هنري قديمي كرده،
اگر نمونه كارهايش كنار هم جمع شوند و به نمايش در بيايند،
شايد تجليلي باشد نه از او ،بلكه از همه مرمتگران ناشناختهاي
ك��ه عمرش��ان را در اين كار صرف كردهاند .اين ش��ايد اولين
تجليل يا اولين توجهي باش��د كه از كار مرمت و زنده كردن
آثار هنري ميش��ود .بنابراين شايد اين تجليلي باشد از همه
كساني كه دلشان در گرو هنر فاخر و متعالي ايران قديم است
و به هنر قديم ايران عشق ميورزند .همچنين تجليل از كساني
كه نه تنها تاثير گذشته را در كارهاي خودشان حمل ميكنند
و از هنر گذشته الهام ميگيرند ،بلكه كساني كه در گمنامي
محض ،آثار هنري در معرض انهدام را مرمت ميكنند و دوباره
به آنها حيات ميبخشند .به نظرم در حقيقت اين بزرگداشت
آنهاست و بدون تواضع و تعارف ميگويم من در مقابل استادان
بسيار بزرگي كه در اين زمينه كار كردهاند ،ذرهاي بيش نيستم.

اين قضيه مربوط به س��الها پيش بود ،همان س��الهاي
ابتداي انقالب .من هم ش��نيدم .ظاهرا سه قطعه خط يا جزوه
بود و بعد از آن هم در جايي خبري راجع به پيدا شدن آثار به
سرقت رفته نخواندم .موزه رضا عباسي مثل خيلي از موزههاي
Á Áدر صورتي كه كار پردرآمدي هم نيست...
ديگ��ر در دوران انقالب از هر حمل��ه و تعرضي مصون ماند و
بله ،مثال اگر من مرمت كامل يك
انقالبيون هيچ وق��ت به موزهها حمله
قطعه خ��ط «ميرعم��اد» را بر عهده
نكردند .در دوره انقالب در طول س��ال
اگر من مرمت كامل يك قطعه
بگيرم ـ كه سالهاس��ت ديگر اين كار
 1357نميشد پيشبيني كرد كه سير
خط «ميرعماد» را بر عهده بگيرم
را نميكن��م ـ و اگر اين خط به فروش
حوادث چگونه پي��ش ميرود و قاعدتا
ـ كه سالهاست ديگر اين كار را
برس��د ،مبلغ كل اين اثر برابر است با
در ماههاي��ي كه ميزان درگيري خيلي
نميكنم ـ و اگر اين خط به فروش
قيمت يكي از نقاش��يهايي كه امروز
زياد بود ،كساني هم بودند كه بخواهند
برسد ،مبلغ كل اين اثر برابر است
ميكش��م! گفتن اين مطلب در باطن
از فرصت اس��تفاده كنند .مثال در مورد
با قيمت يكي از نقاشيهايي كه
امروز ميكشم! گفتن اين مطلب در
خودش تاس��ف به هم��راه دارد ،چون
«موزه ف��رش» خاطرم هس��ت وقتي
باطن خودش تاسف به همراه دارد،
مگر من چه كس��ي هستم كه نقاشي
چنين خطري احساس شد ،انقالبيون
چون مگر من چه كسي هستم كه
ام��روز من قيمتش دو برابر يك قطعه
واقعي دور م��وزه فرش حلقه زدند و از
نقاشي امروز من قيمتش دو برابر
خط نفيس بزرگترين نستعليقنويس
آن محافظت كردند.
يك قطعه خط نفيس بزرگترين
Á Áنمايش�گاهي از آثار ش�ما هم
جهان اس�لام باشد؟ ولي خب كساني
نستعليقنويس جهان اسالم باشد؟
همزمان با مراس�م بزرگداشت شما
هم هستند كه كارهايشان ،بدون اينكه
برگزار ش�د .گويا س�ه اثر نقاش�ي
گوشه چشمي به آثار گذشتگان ايران
و مابقي آثاري اس�ت كه وجه ديگري از هنر و مهارتتان،
داش��ته باشد ،در بازار امروز باالي صدميليون تومان به فروش
يعني مرمت آث�ار كهن را نمايش ميده�د .كمي راجع به
ميرسد!
كارهايي كه در اين نمايش�گاه به نمايش گذاش�ته ش�ده؛
توضيحميدهيد؟

هركس هر وظيفهاي كه داش��ته انجام داده و اگر درس��ت
انجام نداده حتما مواخذه ش��ده اس��ت .پس اگر اين مواخذه
انجام نشده ،به اين معناس��ت كه اين وظيفه در آن سالهاي
توفاني درس��ت انجام ش��ده و آن موزه دست نخورده به بعد از
انقالب منتقل ش��ده و بعد از انق�لاب هم در حد ممكن از آن
مراقبت شده تا باقي بماند .موزه رضا عباسي به نظر من يكي از
موزههاي ديدني تهران است ،ولي من توقع هيچ بزرگداشتي را
نداشتم و چنين توقعي به كلي دور از ذهن است .اخيرا وقتي
نمونههايي را كه در كاتالوگهاي موزه چاپ ش��ده بود ديدم،
متوجه ش��دم بعضي از قطعات خطي مرمتهاي قديمي من
هستند و در زمان جواني آنها را قطعهبندي كردهام .رييس موزه
تصميم گرفت ،مشخص شود چند قطعه از مرمتهاي من در
موزه اس��ت .در مجموع شايد نزديك به  35قطعه توسط من
مرمت ش��ده بود و غير از آن در مجموعه خودم هم  15قطعه

Á Áكارهاي�ي كه متعل�ق به خودتان اس�ت را ه�م براي
نمايشگاه به موزه امانت دادهايد؟

بله ،سه نقاشي هم از كارهاي دوره «خاطرات انهدام» من
هس��ت كه تا به حال ديده نشده؛ مينياتورها و قطعات خطي
مچاله شدهاند و چون در مناسبت با آثار مرمت شده به نمايش
در آمدند.
Á Áچ�را مجموعه خاطرات انهدام با مرمت آثار باس�تاني
هماهنگ  هستند؟

مجموعه «خاطرات انهدام» دورهاي از نقاشيهاي من است
كه تا يكي ،دو ماه آينده كتابش هم منتشر ميشود .عالقه و
دلبستگيام به هنر قديم ايران ،در اين نقاشيها ديده ميشود.
كسي كه يك ظرف سفالي يا خط قديمي را مرمت ميكند،
اثرش را در نقاشي معاصر هم نشان ميدهد .در نتيجه اين يك
دوره نقاشي است ،الهام گرفته از آثار هنر قديم ايران از اشيايي
كه يا شكس��ته و در آسمان پخش شدهاند يا مچاله و زخمي
شدهاند .اينها به نظر من بيش از آنكه مربوط به آثار هنري ايران

يا هر كجاي ديگر باشد بيشتر به اين برميگردد كه من هميشه
مرگانديش بودهام و مرگ هميشه براي من وضعيتي خيلي
عمده بوده و هميشه تازگي داشته .در نتيجه مجموع اين آثار
درباره پيري و مرگ است.
مثال در آن نقاشي من از صورت مادرم ،ظرفي شكسته هم
هست .مادرم زن زيبايي بود؛ اما وقتي پير شد ،تمام صورتش
شكس��ته و چروك شده و فكر كردم چقدر اين ظرف و مادرم
شبيه هم هس��تند ،يعني اين ظرف هم زماني زيبا بوده ولي
شكسته و حاال دوباره تكههايش را به هم چسباندهاند .همين
نقاشي زمينهساز بسياري از نقاشيهاي بعدي من شد .همه آنها
درباره پيري و از دست رفتن زيبايي و جواني و مرگ هستند.

عکس :آیدین رهبر ،شرق

«موزه» ،انباري
متروك نيست

Á Áيعني مفهوم نقاش�يهاي ش�ما دقيقا در نقطه مقابل
كارتان در زمينه مرمت آثار باستاني است...

بله ،با مرمتگريام آنها را از مرگ ،مچالگي و انهدام نجات
دادهام و در نتيجه به نظرم طبيعي اس��ت كه نقاشيهاي من
از اين تخصص تاثير بگيرند .مجموعه مرمتهايي كه در اين
نمايشگاه هست در حقيقت حاصل كار  50سال مرمتگري
من است و در طول اين  50سال قطعات خطي و نگارگريها
را به قيمت ارزان ميخريدم؛ چون پاره و ناقص بودند و ماهها
وقت صرف ميكردم تا آنها را به شكل روز اولشان برگردانم.
اين كار اما از نظر اقتصادي چندان صرفهاي برايم نداشت ،كاري
كه ميكردم به اين قصد نبود كه دوباره اين آثار قيمتي شوند،
چون اگر به جاي اين كار ،نقاش��ي ميكشيدم پول بيشتري
عايدم ميش��د! اي��ن كار برايم يك امر دروني بود ،احس��اس
ميكردم وظيفه دارم كه نگذارم اين آثار بميرند و از بين بروند.
چون اشيا هم ميميرند.
Á Áعالقه شما به رضا عباس�ي چقدر در كارهايتان تاثير
داشته؟

بس��يار زياد .خيلي از مينياتورهاي مچاله را با شيوه رضا
عباسي كش��يدهام و با وجود اينكه مستقيما از روي آثار رضا
عباسي برداشته نشدهاند ،اما همان حال و هوا را دارند .به همين
دليل امضاي رضا عباسي را هم پايين آنها گذاشتهام.

Á Áش�ما با دغدغهاي كه راجع به آثار گذشته داريد ،چرا
بعد از موزه رضا عباس�ي رياست جاي ديگري را بر عهده
نگرفتيد؟

ه��ر انقالبي يك نقطه آغ��از اس��ت و بنابراين همه چيز
دگرگون ميش��ود و داشتن چنين توقعي ،از خود بزرگبيني
ميآمد .كاري را بلد بودم سالها پيش انجام دادم و بعد از آن
هم كسان ديگري آن را ادامه دادند.
Á Áيعني همان كساني كه فكر ميكنند اموال موزه متعلق
به خودشان است؟!

اي��ن تفكر در س��الهاي قب��ل از انقالب هم ب��وده .خانم
«آتاباي» س��الها سرپرس��ت كتابخانه س��لطنتي بود ،البته
كاتالوگهاي مفصلي هم منتش��ر كرد ،ول��ي كتابخانه را به
صورت يك اندرون��ي درآورده بود! در صورتي كه يك موزه يا
كتابخانه وقتي اهميت دارد و مفيد و موثر است كه در آن به
روي عموم باز باشد و محققان بتوانند بيايند ببينند و راجع به
آثار بنويسند .اگر يك ظرف سفالي دور از چشم همه نگهداري
شود و كسي نتواند آن را مطالعه كند ،چه فرقي با اين دارد كه
زير خاك باشد؟
Á Áترميم آثار باستاني را در چه مقطع زماني انجام داديد.
يعني اخيرا هم كاري را مرمت كردهايد؟

نه ،اين مجموع��هاي بود كه من گردآوري ك��رده بودم و
نمايشگاهي هم از اين آثار در سال  1352يا  53ـ اگر اشتباه
نكنم ـ در موزه نگارستان بر پا شد .و بعد از آن موزه نگارستان
كه آن زمان مختص هنر قرنهای  13و  14بود اين مجموعه
را خريداري كرد .وقتي موزه نگارستان تعطيل شد ،مجموعه
بين انبارها و موزههاي مختلف پراكنده شد.
ادامه در صفحه 15

توسو ندهد و به عمد به اين ناهماهنگي
به اين تفاسير سم 
دامن زد .تصميم و تفسير و نتيجهگيري از اين اثر بر عهده
خود مخاطب گذاشته شد كه اين امر قابل ستايش است.
چيزي به بيننده ديكته و خوانشي به او تحميل نشد بلكه
از اين همنش��يني تنها حجمي بهوجود آم��د كه در آن
موسيقي ،نقاشي و مخاطب سهيم بودند .اين آثار ارايهشده
گشودگي تامل و تفسير را براي مخاطب ايجاد كرد .نقاش
در طول اجرا از سطح به شكلي عميقا پيچيده بهره گرفت.
نحوه انديشيدن او به اين شكل بود كه در نهايت به كيفيت
بيانگران��ه آن باز ميش��د و اگر بخواهي��م اين كيفيت را
بشناسيم كه شناختي ابتدايي خواهد بود ،شكلي از فرمها
بود كه كم و بيش به نحوي آش��كارا يا ظريف در آثارش
گنجانده شده بود .اين احساس همانند توفاني بود كه به
بيان بصري رسيد .اين توفان توسط يكي از شخصيتهاي
بهكاربرده تجس��م نشد بلكه در تمامي اجرا همگان با آن
مواجه شدند .با اين همه بيواسطگي اين پردههاي سفيد
ريش��ه در طريقي داشت كه در آن كيفيت بيانگرايانه با
همتاي صوري خود كه همان مخاطب است همراه ميشد
و اين از عدم قطعيتي سرچشمه ميگيرد كه نقاشي قرار
اس��ت ايجاد كند ،حال چه ما آن را داراي تصويري درون
خود ببينيم يا چه خود آن را يك تصوير بدانيم .چه آن را
شامل حلقه آتش يا سايه ببينيم .اكنون بايد اين دريافتها
را مديون نوساني دانست كه همنشيني نقاشي و موسيقي
برايمان ايجاد كرد .انتخاب نادر مشايخي در اجراي دو شب
آخر به اين امر دامن زد كه انتخاب سطح تنها بهانهاي است
براي به وجود آوردن اثر هنري .اين ارزشگذاري مشتمل
بر ابژه هنري ،سرخوش��ي فكورانهاي بود كه بيدرنگ در
دس��ترس همگان ق��رار گرفت .ه��ر دو چارچوبي خاص
داشتند كه در هيچ قالبي قابل تعريف نبود .رهايي و آزادي
در اجرا شرط اول اين مهم بود .با وجود تفاوت عقايدشان،
به يك نس��بت نيل به هدف را در سر ميپروراندند .شايد
اعتراضي بود در راس��تاي رشد هنر يا شايد يك گفتمان
نس��بت به رشد هنرستيزي .شاهد جدايي فزاينده حجم
عظيم مباحث زيباييشناسي از پسزمينههاي اجتماعي
آن بودي��م .بي��ش از نيمي از دوس��تداران هنر كه در پي
اين سرخوشيها هستند و معموال به رهايي هنر هنرمند
چن��دان بها نميدهن��د ،در مواجهه با اي��ن اجرا ناچار به
پذيرش آن شدند چراكه هنر مقولهاي بيهمتا در برخورد
با توده مردم است و بهتر آنكه حسابش جدا باشد .رنگها
و تصاوير ش��اهين نوروزي به دليل صداقت او در كاربست
س��طوح تختي كه در نقاشيهايش اعمال كرد تبديل به
تصاويري شد كه در آن بيننده را مجبور به همراهي كرد.
هنر او در امتداد گذشته است بيآنكه آن را تخريب كند يا
در نيل رسيدن به هدف دچار گسستگي شود.

