
 صلیب

کشیدن مسیح از صلیب آفریده است. پایین کشیدن ِ تن ی پایین  از صحنه -'قلم سیاه تیزابی'-چاپ فلزی دو کار ِ رمبراند 

 ناک ساخته است. در کار نخست آرام و با احترام است. در کار دوم صحنه را نزدیک به واقعیت و اندوه

  1633یدن از صلیب: پایین کش

بینی که دیگران  رو به پایین آویخته است. تن ِ مرده به معنای واقعی کلمه بی جنبش است. می سنگین ،مسیح ِ مرده

یروان و هایی در نزدیکی بودند: مادر، پ مشکل دارند با سنگینی ِ جسد. وقتی جان سپرد، آویخته بر صلیب ماند. آدم

جا یوسف  آن .پژواک داشتی آرام  و به تاریکی تنهاش بگذارند. صدای نالهخواستند در هوای ر دوستاران که نمی

ن او بود که از پیالتوس اجازه خواست برای پایین کشید است عادل. هم اند که آدمی بوده الرامی حضور داشت. نوشته

 گرفت. باقی باید از خیال یاری می فرید.آ کارش می باید ی اندکها دهسد و دفن کردن. رمبراند با این داج

سخت و  ،توانی ببینی که رمبراند در طرح ِ این ترکیب بندی پیچیده این چاپ فلزی تاریخ دارد. برگی بزرگ است. می

چه روی داده و در حال روی دادن بوده است.  داد در جلجتا، آن رویبی گمان بس اندیشیده به  فشرده کار کرده است.

یکی کار شناخت.  ها از هنرمندان دیگر وجود داشت که بی گمان می البته نمونهآورد.  به خیال میتصویر نخست باید 

های  است. آن زمان نمونهآویخته  –آنتورپن  –که هنوز هم در کلیسای جامع شهر آنور  1612عظیم روبنس بود از 

شناخت، اما  ماند. رمبراند کار روبنس می شد. هیچ کاری ناشناخته نمی تقلیدی در شکل چاپ دستی فراوان یافت می

اش است. حتا اگر پنهانی به دست روبنس نگاه کرده باشد )آن  ههای شناخت سرسخت بود در کار خود. این از ویژگی

ای به  ی هنرمندان صحنه خواست که به تاکید نگاه دیگری داشته باشد. چون همه ی جسد از صلیب(، می سنگینی ِ آویخته

 آفریدن تصویر ِ هنری ِ خود. بهخیال آورد 

اره. دیوارهای سنگین اورشلیم در باالی صحنه و چه کرده: فضای گرگ و میش. هوای تیره و فشرده و موج آن

ایم. در پیش زمینه که اندکی باالتر کشیده شده، صلیب، مرکز ِ درام،  ی شهر ایستاده تر است. ما بیرون دروازه روشن

 رتو افکنده بر صحنه. پ رازآمیز نور های چیز است. شعاع الی همهاب

چه در کار  ایستاده با عصا در دست، به تماشای آنی چپ، مردی  یش زمینهای نمایشی آفریده. در پ اند، صحنهرمبر

او شخصیت  دهی کند. در این میزانسن، هم است. او یوسف الراوی است که توانسته پایین کشیدن جسد از صلیب سازمان

تن ِ شل ِ مسیح که از بخشی از . دست خم شده است ی صلیب، مردی با پارچه درنخست ِ روایت ِ رمبراند است. باال

رسانند در سریدن ِ تن ِ مرده به پایین. یحیای جوان،  پیچیده است در کفن. مردان دیگر یاری می ی صلیب جدا شده، تنه

  کشد.   مسیح دارد تن ِ پایین کشیده را به آووش می ِمحبوبشاگرد 



بس  است. این روایتی  ششود، انگار که در حال ِ چرخ صلیب در فضای ساکت شامگاه از همه سو دیده میکژی ِ 

 ست با آرامشی عمدی، آفریده بر صحنه. جدی

 

 1642 پایین کشیدن از صلیب،

نیز هست.  'نگهبان شب'تر است. این سال ، آفرینش  تر و دقیق بینیم که رمبراند صریح می 1642اما در کار چاپی 

بر آن نهاده است. طرح با دقت از پیش  'ایین کشیدن از صلیبپ'هنرمند جسورتر شده است. چنان جسور که حتا نام 

 ماند.  تر به کشف و تجربه می اندیشیده نیست. بیش

ایم.  بینیم، بس جذاب است. سکوت، پایین کشیدن با احترام جسد از صلیب در شامگاه، در کار نخست دیده ه میچ آن

کند. نخست با  اعدام و به صلیب کشیدن جلوه میجا واقعیت ِ  اینرمبراند از نو به کار نگاه کرده و به صحنه اندیشیده. 

مسیح تمام قد  .دارنده ی نگه پایهبا ، و استوارمحکم کار ِ معمار.  ی صحنه، و عریض چون چیره بر همه ،صلیب بزرگ

ی توان به کارند تا جسد  بر آن آویخته. دست چپ اندکی شل شده. پارچه از زیر بغل رد شده. مردان زیر صلیب با همه

میخ از با انبر دست ی صلیب چسبیده. مردی بر پلکان دارد  پایه به با صورت بر زمین نیفتد. پاهای مسیح هنوز با میخ

خراش اما بس دقیق. روایت در  ایم. دل خراش ایستاده ای دل ی صحنه ما در میانه کشد. دست راست ِ مصلوب بیرون می

از هم  دبرانبینیم که خود ِ رم شود. می شد و می تر دیده می تر از کار نخست است. باید که بیش این صحنه بس بیش

 کارش به شگفت آمده.

 2018کتبر ا  

 


