
 مهمان هفته:
 نگین امین دهکردی

سپیده کالرستاقی

پربیراه نیست اگر بگوییم تصویرگری در ایران چه 
در جایگاه علمی و چه رسانه ای مهجور مانده است. 
هنری که از یک سو، عناصر محتوایی خود را از ادبیات 
وام می گیرد و از سویی دیگر، عناصر دیداری را با وام 
گرفتن از نقاشی بیان می کند. نگین امین دهکردی 
که خودش هم از کودکی محو همین ادبیات رنگ ها 
و نشانه ها بوده معتقد اســت هدف واالیی در این 
هنر دارد: »قصدم شــاد کــردن زندگی کودکان و 
پرورش ذهن خالق آنان از راه ارتباط برقرار کردن با 

تصویرسازی در هر زمینه هنری است«.

 او اما فارغ از تصویرگری برای مجالت و کتاب ها 
و نمایش آثــارش در گالری های داخلی و خارجی، 
پی دانش آکادمیک هم رفت و پس از کارشناســی 
ارتباط تصویری )گرافیک( به شــرق آسیا رفته و 
 UM کارشناسی ارشد هنرهای تجسمی از دانشگاه
مالزی را هم به کارنامه خود افزوده است. این تصویرگر 
و نقاش جوان دربــاره رویکــرد مفهومی آثارش 
می گوید: »از آنجا که عاشق دوران کودکی ام هستم 
پس مخاطب آثارم ابتدا کودکان و سپس نوجوانان 
هستند. سبک هنری من به ســمت ساده سازی 
عناصــر تصویر رفتــه و از پرداختن بــه جزییات 
صرف نظر می کنم. استفاده از ابزارهای سنتی را به 
ابزارهای دیجیتال ترجیح می دهم و به تکنیک کالژ 
و اکریلیک و ایجاد بافت های بصری عالقه دارم که به 

نوعی امضای هنری من است.« 

 اصغر کفشچیان مقدم 
بر اثر کرونا درگذشت

اصغر کفشــچیان 
مقدم، طــراح، نقاش 
و هنرمنــد حوزه های 
جدید بــه دلیل اثرات 
ناشــی از ابتــالء بــه 
ویروس کرونا در ســن 

۵۸ سالگی درگذشت. کفشچیان مقدم دوشنبهـ  ۱۹ 
مهر ماهـ  به دلیل اثرات ناشی از ابتالء به ویروس کرونا 
دار فانی را وداع گفت و پس از درگذشت علی گلستانه، 
بار دیگر فضای هنرهای تجسمی را در عزای سختی فرو 
برد. به گزارش ایسنا ریحانه کفشچیان مقدمـ  فرزند 
این هنرمندـ  با تایید خبر، درباره دلیل درگذشت وی، 
چنین اظهار کرد: »پدرم کرونا را رد کرد اما بدنش کشش 
نداشت و در نهایت ایست قلبی کردند.« او درباره نحوه 
برگزاری مراسم خاکسپاری اصغر کفشچیان مقدم 
گفت: »در تالش هستیم تا ایشان را در شهر خودشان 
یعنی مشهد به خاک بسپاریم.« اصغر کفشچیان مقدم 
هنرمند متولد سال ۱۳۴۲ در شهر مشهد بود و به عنوان 
طراح، نقاش و هنرمند حوزه هنرهای جدید فعالیت 
داشت. این هنرمند فقید دارای کارشناسی نقاشی از 
دانشگاه تهران و دکترای هنرهای تجسمی از دانشگاه 
سوربون و استراسبورگ و عضو هیأت علمی و استادیار 
پردیس هنرهای زیبای دانشــگاه تهران بود. زنده یاد 
کفشچیان مقدم پژوهشگر و هنرمند پرکاری بود که 
از سوابق او می توان به انتشار کتاب، مقاله و شرکت در 
نمایشــگاه های متعدد داخلی و خارجی اشاره کرد. 
در همین رابطه، محمود شالویی، سرپرست معاونت 
امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیامی 
درگذشت این هنرمند را تسلیت گفت. در این پیام آمده 
است: »افسوس که معلم عاشق و هنرمند دیگری از میان 
ما رفت. دکتر اصغر کفشچیان مقدم هنرمند، استاد و 
پژوهشگر هنر سال ها در زمینه آموزش و پژوهش هنر 
با شناخت پیشینه هنر ایران و جهان و توجه به تحوالت 
هنر معاصر و رویکردهای هنر جدید فعالیت کرد. دغدغه 
آموزش و پژوهش هنر و جوانان مســتعد و عالقه مند 
هنر را داشت و با بیان نظرات و پیشنهادهای تخصصی 
رویدادها و دوساالنه های تجسمی را همراهی می کرد.«
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میزی در میانه صحنه است، زوجی 
گرم گفت وگویند، آن هــم در فضایی 
که نامش کافه اســت و تماشــاگران 
چشــم انتظار نمایش، نقش مشتری 
را هــم بــه دوش می کشــند. ناگهان 
ســفارش گیرندگان زوج - که شــاید 
باید تصور می کردیم همچون دیگران 
مشــتری اند - را به باد کتک می گیرند. 
بدون هدفی زور می گویند. روی سرشان 
پالستیک می کشــند. زوج معترض 
می شــوند و آنها ســرکوب می شوند. 
ســرکوب تا جایی ادامــه می یابد که 
تصویــری نزدیــک به مــرگ  آفریده 
می شود. کسی معترض می شود و فرد 
معترض نیز سرکوب می شــود. حاال 
می دانیم این خود نمایش اســت؛ اما 
حجم و فرم خشــونت افراد را تحریک 
می کند. تعامل میان تماشاگر و اجراگر 
شکل می گیرد. تماشاگر نسبت به حجم 
خشــونت اعتراض می کند و سرکوب 
می شود. جایی نزاع باال می گیرد و حرکت 
به سمت تماشاگران است، تماشاگری 
دو طرف نزاع را با خشونت به سوی هل 
می دهد تا کنش آنها را ســرکوب کند. 
مدیر مجموعه دستور توقیف نمایش 
را می دهــد و آن را ســرکوب می کند. 
کارگردان در میانه اجرا تشکر می کند 

و توســط نیروهای خودش ســرکوب 
می شــود. گروه نمایشــی معترض به 
وضعیت خود، از کافه رانده می شــوند، 
آنها در شمایل رانده شده نیز سرکوب 

می شوند. 
حاال معترضند چرا باید نمایششان 
از دل یک رویداد حذف شــوند. کار به 
فضای مجازی کشیده می شود و نسبت 
به سرکوبی اعتراض می کنند که صورت 

گرفته شده است.
رویداد رخ داده فارغ از غم و غصه های 
ناشــی از یک حذف یــا تجربه هراس 
یک مــکان از بابت ویرانی ســرمایه، 
حاوی اطالعات جذابی اســت. شاید 
جذاب ترینش عدم تناسب موجود در 

کشور است. 
عدم تناســبی که می توانــد پایه 
شــکل گیری بســیاری از پدید ه های 
موجــود در کشــور باشــد. نمایش 
»کرم خاکی« قرار اســت فرمی هنری 
معترض باشد در دل جامعه سرمایه داری 
یا فاشیستی. بازنمایی سرکوبی که بارها و 
بارها در سال های اخیر به انحای مختلف 
دیده ایم و در برابرش سکوت کرده ایم. 
از بر هم زدن بســاط یک دستفروش 
تا اخراج کارگری ســاده بــا کلیدواژه 
»تعدیل«؛ اما همــواره نظاره گریم و در 
نهایت به خودمان امیــد می دهیم که 
»خدا رو شــکر ما جای ایــن بنده خدا 
نبودیم.« انگار پرفورمنس رخ داده و البته 
طبیعی و واقعی، فرایندی کاتارسیس وار 
برای ما فراهم می کند. گویی اجراگران 

پیش روی ما چون ضمادی بر دردهای 
روانی ما کارساز می شوند. 

»کرم خاکــی« حاال ایــن اعتراض 
اجراگرایانــه یا بــه قــول تئاتری ها 
»پرفورماتیــو« را در دل مکان برآمده 
از ســرمایه داری به نمایش می گذارد. 
خانــه ای قدیمی، در ســه طبقه که با 
تزیینات مد روز میزبان جشنواره ای است 
و نمایش نیز در دل این جشنواره حاضر 
می شود. پرسش اساسی آن است که چرا 
نمایش معترض در جشــنواره شرکت 
می جوید؛ در حالی که جشنواره اساساً در 
تضاد با مفهوم جاری و ساری در نمایش 
است. مشروعیت جشنواره بدون شک از 
امر »سرکوب« تولید می شود و حضور در 
جشنواره به مثابه تأیید »سرکوب« است؛ 
چراکه جشنواره صرفاً ساحتی هنری 
ندارد و برآمده از نظام سیاســتگذاری 
شده اســت. در جشنواره شــاید اثری 
مورد وفاق عموم، به سبب ناهم خوانی 
با سیاست جشنواره حذف شود یا اثری 
که می تواند محبوبیــت عمومی بیابد 
از چرخه رقابت کنار گذاشــته شــود. 
این یک وضعیت تاریخی اســت. پس 
جشــنواره خود بازنمایی »سرکوب« 
اســت و پذیرش حضــور در آن کمک 
به بازتولید »ســرکوب« است؛ چون بر 
مشروعیت جشــنواره صحه گذاشته 

می شود.
»کرم خاکی« در دل جشــنواره ای 
حضور پیدا می کند که اساسش بر فروش 
صندلی به مشتری، گرفتن سفارش از 

مشتری و بازتولید چرخه مصرف است. 
در چنین شرایطی آیا »کرم خاکی« با 
آن حجم خشــونت و تولید درگیری با 
مشتری کافه می تواند بدون »سرکوب« 
به راهش ادامه دهد؟ آیا شکل هرچند 
ضعیف از ســرمایه، تمنایی برای تاب 
آوردن خشونت بر هم زننده نظم کافه را 
داراست؟ آیا می توان جامعه ای را تصور 
کرد که آنتی تز تاب تز خود داشته باشد؟ 
هرچند از جایی فالسفه و متفکران 
علوم انســانی مدام بر ایــن تاب آوری 
اصــرار ورزیدنــد و از بــاور دیگــری 
و پذیرش آنتی تزها گفتنــد و جریان 
مشــروعیت زایی را در گــرو پذیرش 
دیگری تعریف کردند؛ اما به نظر می رسد 
چنین وضعیتی کماکان ایدئالی ناشدنی 
اســت، حداقل در ایران. »کرم خاکی« 
صرفاً مشتی است نمونه خروار؛ چراکه 
ترکیب »کرم خاکــی« و کافه، ترکیب 
عدم تناسب است، تناسبی که محصول 

 نظم نمادین و زبان و ســرمایه اســت.  
تصور کنید در سالن نمایشی متعلق به 
یک گروه تئاتر آزاد، ناگهان گروه نمایشی 
بدون آماده سازی اقدام به اجرای نمایشی 
از رژه ویچ کنند، نمایشی مملو از بیان های 
شــاعرانه ثقیل و رویه  ضدروایی. چند 
درصد از مخاطبان درون سالن تماشا را 
ادامه می دهند و چند درصد مدیریت 
سالن دندان نیش روی جگرش می گذارد 
که نمایش دوامی داشته باشد. تناسب 
میان سالن، ســالن دار، اجرا، اجراگر و 
تماشاگر چیزی است به اسم تئاتر آزاد 
و الغیر. عدول از این تناســب در نظم 
نمادین مشروعیتی از جانب مخاطب 

خود کسب نمی کند.
»کرم خاکی« اما مشروعیت زدایی 
می کند و شاید برگ برنده  نمایش همین 
باشد. اینکه در چارچوبی که خود را مروج 
نوعی آزادی می داند، رفتار آزاد تحمل 
نمی شود. با »ســرکوب« از خود واژه و 
مفهوم آزادی نیز معنازدایی می شــود. 
اینکه در یک نقطه به ظاهر مشــترک، 
یعنی اجــرای تئاتــر،  آزادی گروهی 
برای دیگری معنــای متفاوتی متبادر 
کند. پس »کرم خاکــی« در موقعیت 
مشروعیت زدا، توسط صاحب مشروعیت 
نمادین »ســرکوب« می شــود؛ چون 
آزادی صاحب ســرمایه در خطر است. 
با این حال گروه غمین از خروج اســت. 
)پس از نمایش دقایقی با اعضای گروه 
صحبت کردم و همگی از رفتار صورت 
گرفته دلخور بودند؛ در حالی که نمایش 
به هدف غایی خود دست پیدا کرده بود.( 
چرا باید نمایشی که از تعریف آزادی کافه 
مشروعیت زدایی کرده کماکان ناراحت 

است و خواهان ادامه اجرا است؟
به بخش اول نوشتارم بازمی گردم. 
جایی که نوشــتم کشــور ما محصول 

عدم تناســب ها اســت و ایــن وجه 
جذابی برای پیگیری پدیده ها اســت. 
در این عدم تناســب اســت که اجرای 
»کرم خاکــی« وارد رقابــت کافه ای 
می شود، نمایشی که به زعم من اساساً 
مناسب اجرا در کافه نیست؛ چون بر پایه 
هپنینگ شکل می گیرد و حواس جمع 
مخاطب، به ســبب انتظار دیدن اجرا، 
بخش مهمی از شوک ناشی از خشونت را 
خنثی می کند. در این عدم تناسب است 
که صاحب سرمایه توانایی متوقف کردن 
اجرا را پیدا می کند؛ چراکه در شــرایط 
متناســب اجراگر می توانست صاحب 
سرمایه را »سرکوب« کند و در موضوع 
قدرت قرار گیــرد؛ اما چیدمان تئاتر در 
ایران همین است، نمایش »کرم خاکی« 
در برابر مکان اجرایی خویش دچار ابهام 
است. شاید اجراگرانش درباره اجرا در 
مکان های واقعی با همان فرمان هپنینگ 
به این نتیجه برسند که نیروی سرکوبگر 

قهری دامنشان را بگیرد، شاید. 

نگاهی به نمایش »کرم خاکی«

سرکوب می کنی تا باشی
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میراث خبر، گزارش داده علی دارابی، قا ئم مقام 
وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، سجاد نوروزیان 
را به مدیریت موزه فرش ایران گمارده. یعنی همان 
شــخصی که در یک فیلم تبلیغاتی برای توتون 
پاســارگاردتاباک خودش را چلمن ســیزدهم 

معرفی می کند.
بنابر این گزارش نوروزیان که مدیر اکانت های 
اجتماعی ضرغامی است و از نزدیکان او به شمار 
می رود، بدون هیچ سابقه و تخصصی در حوزه فرش 
یا موزه، جای پریسا بیضایی، مدیر پیشین این موزه 
که یک موزه دار و فرش شناس شناخته شده است 

را  گرفته است.
این رسانه حوزه اخبار میراث فرهنگی نوشته 
اســت: »نوروزیان با معرفی دوست ضرغامی به 
سازمان صدا و سیما می آمد و چگونگی استفاده 
از شــبکه های اجتماعی را بــه او آموزش می داد 
و... ارتباط وی با ضرغامی قوی تر شد تا جایی که 
جزو حلقه  نزدیکانش شده و مدیریت شبکه های 

اجتماعی ضرغامی را دارد.«  نوروزیان تهیه کننده 
چند برنامــه  تلویزیونی بوده اســت. از ســوابق 
مدیریتی و اجرایی دیگر وی می توان به طراحی 
یک  شهربازی مهارتی حرکتی و نوشتن یک کتاب 

درباره گل پروری اشاره کرد.
آقای ضرغامی؛ با این مهره چینی قصد 

داشتید زیر میز بازی بزنید؟!
سید محســن عبدالهی از گروه فرهنگی 

بولتن نیوز در مورد این انتصاب نوشته 
است: می خواهم در ابتدای این نوشته 
خوانندگان را به ایام پیش از انتخابات 
ریاست جمهوری و دورانی که گزینه 
های حضور در رقابت مشغول شعار 
دادن بودند، ارجاع بدهم. احتماال 

این گزاره مورد تصدیق واقع 
خواهد شد که کنش های 
عــزت اهلل ضرغامی و 
شــعارهایش قابل 

توجه بودند و حتی این تصور را در بسیاری ایجاد 
کردند که او واقعا می خواهد و می تواند زیر میز بازی 
بزند و تحولی جدی در ساختار حکمرانی کشور و 
دولت به وجود بیاورد. البته که ضرغامی نتوانست از 
سد شورای نگهبان عبور کند تا ما متوجه شویم که 
او واقعا توانایی، برنامه و عزمی برای عملیاتی کردن 

آن ادعاها دارد یا خیر.
اگرچه ضرغامی نتوانست وارد رقابت های 
انتخاباتی بشود اما کمی بعد از پیروزی 
سید ابراهیم رئیسی و هنگام معرفی 
وزرای پیشنهادی به مجلس شورای 
اسالمی توسط رئیس جمهوری، نام 
عزت اهلل ضرغامــی در مقابل وزارت 
میــراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی قرار گرفت تا 
مدعی پیشین انتخابات 
ریاست جمهوری، 
بتوانــد ایده های 

ساختارشکنانه خود را در وزارت خانه ای که اتفاقا 
نیاز به تحول در آن حس می شود، عملیاتی کند. 
در واقع این توقع از او وجود داشت که چنین اتفاقی 
را رقم بزند و بر اساس شعارهای خود جریان بازی 

را عوض کند.
اما چه می تــوان گفت هنگامــی که جناب 
ضرغامی به جــای زیر میز بــازی زدن، در اولین 
قدم ها فردی همچون علی دارابی را از صدا و سیما 
به وزارتخانه تحت مدیریتش می برد و او را به عنوان 
قائم مقام و معاون میراث فرهنگی آن وزارتخانه 
منصوب می کنــد. البته که ضرغامــی با این کار 
خود لطف بزرگی به رسانه ملی و اهالی آن کرد اما 
سوالی را هم در اذهان عمومی به وجود آورد که بر 
فرض ضرغامی مورد تایید شــورای نگهبان قرار 
می گرفت و رای هم می آورد. داستان زیر میز بازی 
زدن و تحول گرایی با امثال علــی دارابی قرار بود 

عملیاتی شود؟!
اوضاع هنگامی بدتر می شود که نگاهی بیندازیم 
به حکم تازه ضرغامی و سوابق فرد انتخاب شده از 
سوی او. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی در حکمی سجاد نوروزیان را به ریاست موزه 
فرش ایران منصوب کرد. جدا از سوابق نوروزیان 

که حوزه تخصصی وی کودک است و وی پیش از 
این مدیریت دفتر آینده پژوهی کودک را برعهده 
داشته، در پیشــینه وی تبلیغ توتون برای یک 
شرکت بازرگانی دیده می شــود که در آن تبلیغ 
هم خود را با لقب عجیب »چلمن سیزدهم«!! به 
مخاطبان معرفی می کند. حال سوال ما از عزت اهلل 
خان ضرغامی این است که با این انتخاب ها قرار بود 
زیر میز بازی بزنید؟! مثال اگر رئیس جمهوری شده 
بودید، همین جناب نوروزیان قرار بود بشود وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسالمی یا آموزش و پرورشتان؟! 
اگر قضیه »چلمن« را کنار بگذاریم و نادیده 
بگیریم که البتــه غیرقابل اغماض اســت؛ باز 
هم این ابهام باقی می مانــد که یک فعال حوزه 
کودکان چه ارتباطی بــه مدیریت موزه فرش 
ایران دارد؟! به قول ظریفی اساســا وی توانایی 
الزم برای تشخیص تفاوت فرش ماشینی اعال با 
فرش دستی را دارد؟! آقای ضرغامی شما رییس 
رسانه ملی بودید و خوب می دانید افکار عمومی 
یعنی چه! لطفا پاسخ مناســبی به این ابهامات 
بدهید وگرنه همه تصویری که طی ســال های 
گذشته از خودتان ساخته اید، به دست شخص 

شما مخدوش خواهد شد.

ضرغامی »چلمن سیزدهم« را رئیس موزه فرش ایران کرد!
خبر فرهنگی

»کرم خاکی« قرار است 
فرم هنری معترض باشد 

در دل جامعه سرمایه داری 
یا فاشیستی. بازنمایی 

سرکوبی که بارها و بارها 
در سال های اخیر به انحای 

مختلف دیده ایم و در 
برابرش سکوت کرده ایم. 

از بر هم زدن بساط یک 
دستفروش تا اخراج 

کارگری ساده با کلیدواژه 
»تعدیل« و ما همواره 

نظاره گریم 

نمایش »کرم خاکی« در 
برابر مکان اجرایی خویش 

دچار ابهام است. شاید 
اجراگرانش درباره اجرا در 

مکان های واقعی با همان 
فرمان هپنینگ به این 

نتیجه برسند که نیروی 
سرکوبگر قهری دامنشان 

را بگیرد، شاید
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