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برای من حســن معجونی شبیه آن 
ظریف های حکایت های ایرانی است. آنهایی 
که از گوشه ای می گذرند و با اندک توجهی 
به پدیده ها، با نوعی ظرافت کالمی، با اندک 
واژگانی، جمله ای می گویند در مقام ختم 
کالم. چیزی شبیه این حکایت سعدی که 
»رنجوری را گفتند: دلت چه می خواهد؟ 
گفت: آنکه دلم چیزی نخواهد.« ظرافت 
کالم مرد رنجور در پاسخ با پرسش کلی، 
چیزی است هم دندان شکن و هم دوپهلو. 
وضعیتی عجیب و غریب که صاحب پرسش 
می ماند باید در قبال چنین پاسخی چه باید 
کند. احتماالً مرد رنجور این پاسخ ظریف 
را هم با لبخندی خاص داده اســت. از آن 
لبخندهای عاقل اندر ســفیه که صاحب 
پرســش با خودش گفته اســت چنین 

پرسشی را باید پای چه چیزی بگذارم. ما 
در ادبیات برای این نوع شخصیت ها تمثال 
جذابی داریم. بهلول، آنکه پاســخ هایش 
کوتاه و به ظاهر مجنون وار بود؛ اما درون آن 

سخن هزل وار، حکمت نهفته بود.
نمایش های معجونی قرار نیست عظیم 
باشد، قرار نیست مزین از حضور آدم های 
مشهور باشد، قرار نیست عجیب و غریب 
و مملــو از رفتارهای آکروباتیکی باشــد 
که به ســختی دریابیم منظور کارگردان 
چه بوده اســت و البته قرار نیســت زبان 
مطنطنی داشته باشــد که مغز مخاطب 
از ادراکش منفجر شــود. در عوض آثارش 
ســاده، بی پیرایه، تا حد ممکن مینیمال 
و کم حرف اســت. همین صفات موجب 
می شود انتخاب متونش خط کشی ترشده 
باشــد. مثاًل او سراغ یونســکو نمی رود تا 
»کرگدن« پرحرفی روی صحنه برد. برای 
دنیای معجونی آرام بودن یا حتی کم کنش 
بودن یک امتیاز به حســاب می آید. شاید 
همین موضوع موجب می شود او کششی 

عمیق به چخوف داشــته باشد. نویسنده 
روس تبار عالم درام، ویژگی های مشترکی 
نسبت به خلقیات هنری معجونی دارد. او 
هم به معنای مطلق کلمه یک ظریف است،  
اگرچه از ظریف های ایرانی پرحرف تر است؛ 
اما می توان فهمید آدم های او هم کمی از 
حرف زدن خسته است. شخصیت هایی 
که تا دستشان می رسد کم کنش هستند 
و مدام نق می زنند و از زیر کار در می روند. 
آنها ماللت زدگانی هســتند کــه آرزوی 
رفتن به آرمانشهر دارند؛ اما پشت سر خود 
جز ویرانشــهرهای امروزی، چیزی به جا 
نمی گذارند. آنها ملــوالن جهان مدرنی 
هستند که مازوخیست وار از مدرنیته بهره 
می برند. می دانند مدرنیته آسیب رسان 
اســت؛ اما به قول معروف »دیگه کاریش 

نمی شه کرد!«
اقتباس اخیر معجونی از »باغ آلبالو«ی 
آنتوان چخوف مصداق خوبی از وضعیت 
تشــریحی باالســت. مادام رانوســکی، 
اشــراف زاده و نمادی از حاکمیت سابق 

مجبور اســت بــاغ آلبالویــش را بابت 
بدهی های بســیار به نیرویی نادیدنی به 
فروش برســاند و از قضا ملک مشهور که 
دو بار نامش به عنوان یکــی از مهمترین 
چشــم اندازهای روسیه در کتابی مشهور 
آمده، به دست رعیت سابق مادام، لوپاخین 
یا بهتر است بگوییم نیروی جدید خریداری 
می شود. نمایشنامه چخوف اگرچه پیش از 
انقالب روسیه نوشته و اجرا شده است؛ اما 
وجه پیشگویانه آن به شدت قابل تأمل است. 
او وضعیتی را به تصویر می کشد که کهنه را 
در مقابل نو می گــذارد و عجیب هم نباید 
باشد که با پیروزی انقالب روسیه سرگئی 
آیزنشــتاین، فیلمی می ســازد با عنوان 
»کهنه و نو« و عنوان فرعی »خط مشــی 
عمومی«. چخوف چون پیر جهان بین در 
خشت خام روزگار خویش دریافته بود که 
قرار است کهنه  )آریستوکراسی( به نوعی 
در برابر نو )پرولتاریا( قرار بگیرد. اما برای 

حسن معجونی وضعیت متفاوت است.
حاال بــرای معجونی گویــا امروز ما 

چیزی شبیه این باغ آلبالوی پر از مشکل 
است. از یک سو باغ درگیر دعوای حقوقی 
است و به آن قرار است چوب حراج بزنند، 
مادام کاری نمی کند و با نوعی بی خیالی 
دلش با پاریس اســت و از ســوی دیگر 
لوپاخین منتظر اســت بــا همان خوی  
روســتایی خود بر باغ حاکم شود تا در 
اولین قدم نشانه های گذشته را بزداید. 
فارغ از اینکه باغ آلبالو رانوسکی را شبیه 
به حال ایران بدانیم، می توان مدعی شد 
که این باغ چخوفی مصیبت زده بیشتر 
شبیه ایران تاریخی است. در هر چرخش 
سیاســی، فرهنگی دوم به زعم گفتمان 
حاکم چیره می شود و به مرور زمان این 
فرهنــگ دون تــالش می کند خودش 
را بــه فرهنگ شکســت خورده نزدیک 
کند. جایی که طالبان تغییر از یک نظام 
جمع محور ســخن می گوینــد ناگهان 
شیفته تحمل گذشــته می شوند. یعنی 
همان چیزی که معیاری بــرای تغییر 

دادنش می دانستند. 
معجونی این موضوع را به خوبی درک 
کرده اســت و آن را با ظرافتــی در اثرش 
جای داده است. اما او نمی خواهد در جبهه 
قدیم و جدیــد بماند. او به هــر دو نگاهی 
نقادانــه دار. و آن را هــم در تصویر به رخ 
می کشد. در کل نمایش مادام لباس های 
به ظاهر گران قیمتی به تن دارد؛ ولی ارزش 
زیبایی شناســی آنها منفی است. نوعی 
سلیقه بر لباس حاکم است که می توان آن را 
»ُعُمل وار« توصیف کرد. در عوض لوپاخین 
ساده است تا زمانی که مالک باغ نشده است. 
لحظه رسیدن به حکومت باغ، لوپاخین با 
بازی چشمگیر رضا بهبودی، پشمینه ای بر 
سر می گذارد بسان تاج شاهی تا قدر قدرتی 
خودش با در لباس تظاهــر کند؛ اما او هم 
بسان مادام رانوسکی فاقد زیبایی شناسی 
است و به شیوه »ُعُمالنه« به لباس شاهی 
درمی آید تا معجونی هر دو را به ســخره 
بگیرد که چنین در بند لباس برای تظاهر 

به قدرتمند.
در چنین وضعیتی که تصویر می تواند  
فروپاشی مدنظر معجونی را نشان دهد 
دیگر نیــازی به کالم نیســت. کالم در 
بدن بازیگر، میزانسن و رفتار او متجلی 
می شود. نمونه خوبش در پرده دوم رخ 
می دهد. شــخصیت های فروپاشیده و 

فاقد هر گونه هدف و البته درگیر نوعی 
مالیخولیای مهلک، در تراس ماللت را با 
بطالت آمیخته می کنند، با اندک حرف 
زدن و ما به خوبی درمی یابیم که چگونه 
خودمان هم در ایــن وضعیت احمقانه 

درگیرم.
معجونی البته و شاید خودش را هم از 
این وضعیت دور نمی کند. تروفیموف یا 
همان مرد همیشه دانشجو شاید نمادی 
باشــد بر آدم هایی چون من یا معجونی. 
موجودات منفعل نق نقویی که هیچ کاری 
نمی کنیم جز توصیف شرایط و در نهایت 
با یکی از نظام ها همبســته می شویم، یا 
می رویم یا می مانیم و تالش نمی کنیم 
شــق ســومی برای جهان خود متصور 
شویم، هرچند این شق سوم را مدام قرقره 
می کنیم. معجونی بهلول وار همه ما را در 
یک وضعیت پر اشتباه بازنمایی می کند. 
وضعیت امروز ما که سرمان گرم است و 
تغییر را ادراک نمی کنیم. درنهایت این 
درخت هایی است که فرومی افتند. دلم 
می خواهد این را هم نمودی از وضعیت 
محیط زیستی امروزمان بدانم که چگونه 
کهن ترین نظام زنده روی زمین، یعنی 
نباتات در آستانه انهدام هستند و ما هنوز 
مشغول خویشتنیم. باغ هم برای لذایذ 
ماست و وقتی که نیازی نیست، رهایش 
می کنیم همچون مادام رانوسکی، چون 

پاریس چشم انتظار است.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

نمایش های معجونی قرار 
نیست عظیم، مزین به 

حضور آدم های مشهور، 
عجیب و غریب و مملو از 
رفتارهای آکروباتیکی 

باشد که به سختی دریابیم 
منظور کارگردان چه بوده 

است و البته قرار نیست 
زبان مطنطنی داشته باشد 
که مغز مخاطب از ادراکش 

منفجر شود. در عوض 
آثارش ساده، بی پیرایه، 
تا حد ممکن مینیمال و 

کم حرف است
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اینجا پرندگان دیگر نمی خوانند
ویستان نه خلوت بود و نه آرام

شاید بهتر باشد پیش از آنکه این سفر را برایتان 
بازگو کنم بازگردم به سفر قبلی و اشاره ای کنم به 
حادثه ای که در آن سفر رخ داد. در آخرین سفری که 
به دره ای در منطقه الموت داشتیم، در حوضچه ای 
مملو از آب و البته پر از سنگ که بعلت حجم زیاد 
آب، سنگ ها دیده نمی شد، پای همسفر همیشگی 
با سنگی بزرگ برخورد کرد و دچار شکستگی شد 
و به همین دلیل تا مدتی از سفرهای هیجان  انگیز 
و البته پیاده روی و حتی موتورسواری منع شدیم. 
اما مگر می شود اهالی سفر را از این مهم باز داشت؟ 
پس نوع سفر را تغییر دادیم و البته همسفران مان 
نیز با ما همراه شدند و با شرایط کنار آمدند. تعدادی 
از دوســتان با موتور و ما با خودرو سواری به سمت 
گیالن راهی شدیم. اقامتگاهی در بره سر هماهنگ 
شده بود و همگی به سمت توتکابن از توابع رودبار 
به راه افتادیم. دوستان موتور ســوار صبح زود به 
دل جاده زدند و ما عصرگاه راهی رودبار و منجیل 
شدیم. البته غافل نشویم از اتفاقات و خرابی های 
ناگهانی که پیش می آید و البته خالی از تجربه هم 
نیســت. این بار یکی از موتورها جوش آورده  بود و 
چند ساعتی مشغول خنک کردن و تعمیر موتور 
سیکلت شدند و خســته تر از چیزی که انتظارش 
می رفت به اقامتگاه رسیدند. ما نیز توقف کوتاهی 
در جاده بره سر جهت صرف شام کردیم و باالخره 
در تاریکی نیمه شب به روستا رسیدیم. خستگی 
مفرط دوســتان و البته آنتن نداشتن تلفن های 
همراه و کندی ســرعت اینترنت باعث شــد که 

مســیریابی اقامتگاه با اختالل مواجه شود و کمی 
به بیراه برویم و در مسیری سنگالخی گیر کنیم. 
بعد از یک ســاعتی کلنجار رفتن  باالخره با کمک 
بچه ها و هل دادن و زور بازو، ماشــین از بیراهه در 
آمد و به اقامتگاه رسیدیم. شب را از خستگی مفرط 
به راحتی به صبح رساندیم و صبح را گذراندیم تا از 
گرمای هوا هم کاسته شــود. بعد ازظهر به سمت 
دریاچه ویســتان حرکت کردیم، البته بیشتر به 
برکه و یا آبگیر می ماند تا دریاچه. آخرین باری که 
به بره ســر آمده بودم حدوده هفت و یا هشت سال 
پیش بود: روستایی آرام که در ارتفاعاتش برکه ای 
داشــت زیبا، بدون صدای همهمه انسان، اما پر از 
صدای آواز پرندگان. اینجا مملــو از آرامش بود و 
می شد ساعت ها در سایه ســار درختان اطرافش 
دراز کشــید و به هیچ فکر نکرد و به خوابی عمیق 
فرو رفت. اما این بار همه چیز فرق کرده  بود: قوهای 
رنگی بزرگ پدال دار که مسافران را در دریاچه به 
این طرف و آن طرف می بردند، چند کلبه که آش و 
چای و بالل می فروختند، ماشین هایی که به دنبال 
پیدا کردن جای پارک بودند، و صدای بلند ناهنجار 
و گوش خراش موسیقی که هیچ تناسبی با آن فضا 
نداشت، و کوهی از زباله در اطراف، به یکباره گویی 
سطل بزرگی از آب یخ بر سرم ریختند و پاهایم از 
رفتن و چرخیدن به دور دریاچه سست شد. کجا 
رفت آن ویستان ســاکت؟ چه بر سر طبیعت زیبا 
و بکر اینجا آورده ایم؟ فقط افسوس بود که در سرم 
می چرخید ... در آن سوی دریاچه مسیری پاکوب 
بود که به دل جنگل می رفت، تصمیم گرفتم از آن 
سمت چند دقیقه ای را در جنگل و به دور از همهمه 
آدمیان بگذرانم تا کمی به آرامش برسم. به گمانم 
یک ساعتی را در جنگل اطراف دریاچه بودم و بعد 
به سمت دوستانم حرکت کردم. آن ها نیز از شلوغی 
به ستوه آمده  بودند؛ فرار را بر قرار ترجیح دادیم و به 
اقامتگاه و ایوان ساکت خودمان بازگشتیم و فقط 
افسوس سکوت و صدای پرندگان ویستان برای مان 

ماند. ویستان دیگر آن ویستان قبل نبود ....

گردشگری

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

احسان زیورعالم

نگاهی به »باغ« حسن معجونی

لوپاخین ها را دریابید

»آرت نیوز« در مقاله ای که به تازگی با قلم کلر 
دیویس منتشر شــده، به ابعادی از زندگی و آثار 
لوییز بورژوا )مجسمه ساز آوانگارد( پرداخته است، 
که در نوع خود جالب اســت. این مطلب بهانه ای 
برای پرداختن به زندگی هنری بورژوا، هنرمند 

آوانگارد معاصر، است.
به گزارش ایلنا به نقل از آرت نیوز، کلر دیویس 
لوییز مجسمه ساز را به واســطه نقاشی هایش 
مورد واکاوی قرار داده است. پیش از پرداختن به 
نقاشی های لوییزبورژوا از منظر کلر دیویس،  بهتر 
آن است اطالعات جزیی تری از لوییز  مجسمه ساز 
و دالیل ارزش آثارش کسب کنیم و به چرایی این 
موضوع بپردازیم که آیا او هنرمندی »مدرن« و 

»آوانگارد« در دوران »کالسیک« است.
 به گفته منتقدان مجسمه های لوییز انعکاس 
درد و رنج هایــی هســتند کــه او در کودکی و 
نوجوانی اش تجربه کرده و کافی است که مخاطب 
یک بار آثار او را ببیند تا آن ها را برای همیشــه به 

ذهن بسپارد. 

 نمونه موفق هنرمندی »مدرن« 
در دوران »کالسیک« 

ژوزفین لوییز بورژوآ با نام کوتاه شــده لوییز 
بورژوآ، لوییزبورژوا زاده شــهر پاریس فرانسه با 
تابعیت آمریکایی بود که بیشتر به خاطر مجسمه 
عنکبوت مشهورش با نام »مامان« شناخته شده. 
موضوع جالب درباره این مجسمه ساز این است که 
پس ازشصت سالگی به شهرت رسید و این موضوع 
گویای این است که لوییز هم از آن دسته هنرمندان 

اســت که آثارش پیش از مورد توجه قرار گرفتن 
هنر »مدرن« و تاحدودی دیرتر از زمان خودش 
مورد توجه قرار گرفته است. باید یادآور شد آثار 
بورژوا را می توان در مکاتبی مانند سورئالیسم یا 

اکپرسیونیسم انتزاعی رده بندی کرد. 

 هنرمندی قربانی 
خانواده خشن و متزلل! 

موضوع مهم دیگر این است که لوییز برخالف 
هنرمندان هم عصــر خود، آثارش را بر اســاس 
نامالیمات عاطفی و سرخوردگی های شخصی 
و خانوادگی مربوط بــه دوران کودکی اش خلق 
کرده است که این اتفاق در نوع خود مورد توجه 
است. توجه به زندگی و گذشته تا به آنجا در آثار 
لوییز بورژوا نمود دارد که موضوع آثارش را درد و 
رنج و خشونت تشکیل می دهند. خودش در زمان 
حیات طی مصاحبه ای به این موضوع اقرار کرده که 
خشونت بخشی از تجربه روزمره زندگی خانوادگی 
او بوده است. و در نهایت اینکه او به شکلی آشکار 
روابط زنان و مردان را به چالش کشیده و خودش 
هم بر این موضوع تاکید داشته است. به طور واضح 
می توان گفت آثار هنری علیه لوییز واکنشی به 
خودکم بینی او و چالش هایی است که طی دوران 

زندگی از سر گذرانده است. 

زنی مجسمه ساز ملقب به »شکنجه گر« 
گفته می شود تنش و خشــونت تا به آنجا در 
آثار لوییز وجود دارد کــه برخی از مخاطبان آثار 
هنری لقب »ماده عنکبوت« یا »شکنجه گر« رابه 

او داده اند. اگر آثار این زن هنرمند را ببینم متوجه 
خواهیم شد که اغلب آثارش تکه هایی از بدن انسان 
را نمایش می دهند یــا در ذهن مخاطب متبادر 
می کنند. با نگاهی بــه زندگی لوییز درمی یابیم 
که نمادهای به کار گرفته در آثارش نشات گرفته 
از زندگی خاکســتری و متزلــزل او در کودکی، 
نوجوانی و حتی بزرگسالی اوست. به طور خالصه 
او در یکی از آثارش پای انسان را در قالبی شیشه ای 
قرار داده اســت. نمونه دیگر چنین آثاری پیکره 
برنزی آدمی بی سر است که خم شده و دست ها و 

پاهایش یکدیگر را لمس کرده اند.
لوییز، طــی صحبت ها و ابــزار خاطراتش با 
تاکید بــر اینکه همواره مــورد بدرفتاری ها پدر 
قرار می گرفته، نسبت به موضوعات غیراخالقی 
پدرش هم توضیحات تلخی داده اســت. لوییز 
همچنین در دوران فعالیت های هنری اش مورد 
آزار همکارانش قرار می گرفته و آن ها کار و هنرش 

را جدی نمی گرفته اند. 
در نهایت اینکه تقریبا همه آثار لوییز بورژوا 
انعکاسی از آزارها و خشونت هایی است که در 
دوران کودکی و نوجوانی و بزرگسالی تجربه 
کرده است. او در همین راستا حتی چیدمانی 
داشته که نامش را »ویرانی پدر« گذاشته است. 
اثر یک چیدمان شبیه به رحم مادر است که از 
گچ، التکس، چوب، پارچه و نور قرمز تشکیل 
شده است. ســرنگونی پدر اولین قطعه ای بود 
که او در آن از مواد نرم در مقیاس بزرگ استفاده 
کرد. پس از ورود بــه چیدمان؛ بیننده صحنه 
پس از ارتــکاب جرم را می بیند. قســمتی از 

یک ناهارخوری یا اتاق خواب که کودکان لکه 
مانندی از شــورش کردن، به قتل رسیدن و 

خوردن پدر، خشنودند. 

مهاجرتی که منجر به شهرت شد! 
اما آنچه به طور جــدی زندگی لوییز را تغییر 
داده مهاجرت به آمریکاســت. خــودش درباره 
آمریکا اینگونه ابراز نظر کرده: »اینجا می توانی هر 
چه می خواهی دیوانگی کنی و آزاد باشی. اما در 
اروپا همه چیز محدود است و همه جا زندان های 
کوچک و بزرگ هســت.« در نهایت حضور او در 
آمریکاست که باعث شهرتش می شود. او پس از 
سال ها گمنامی در دهه هشتاد به واسطه موزه هنر 
مدرن شهر نیویورک مشهورشــد و به دوساالنه 
ونیز راه یافت. و حال همه این اتفاق هاســت که 
در دنیای امروز لوییز بروژوا را به عنوان هنرمندی 
شــاخص، خاص و متفاوت از دیگــر هنرمندان 

هم عصرش دانست. به گفته کلر دیویس آثار لوییز 
حتی در دوران مادر بودنش جنبه های تاریک تری 
داشته اند. با اینکه او سال ها قبل با مجسمه های 
عنکبوتی اش ویژگی های تهدیدآمیز و خشــن 
مادرش را به چالش کشــیده و با همان ها کسب 
شــهرت کرده اما چنین مضامینی ریشــه در 
نقاشــی هایش داشــته اند. او مجموعه ای دارد 
که در ســال های ۱۹۴۶ تا ۱۹۴۷ خلق شده اند و 
گویای همین موضوع اند. کلر دیویس در جریان 
تحقیقات خود دریافت که لوییز طی ســال های 
حضورش در نیویورک و پرداختن به نقاشــی، 

مشغول کاوش های علمی بوده است. 

پایان حیات لوییز
لوییز بورژوا پس از یک زندگی سخت و پرفراز و 
نشیب و طوالنی به تاریخ ۳۱ مه سال ۲۰۱۰ در ۹۸ 

سالگی در نیویورک درگذشت.

تجسمی

مروری بر زندگی هنری مجسمه سازی آوانگارد؛  

زنی به نام »لوییز«، با آثاری سرشار از »درد و خشونت«

فرهنگ و هنر


