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{ جوزپه سلواجی :سنتز هنر معاصر از مواجههی تمدنها }

این متن ،مقدمهی اولین کتاب بهمن محصص است که در ایتالیا به چاپ رسیده و از انگلیسی به فارسی برگرداندیم.
ترجمهی دیگری از همین متن از رضا قیصریه وجود دارد.
دﺳﺖﻫﺎ و 
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺤﺼﺺ :
ﭼﺸﻢﻫﺎ

دستها و چشمها در آغاز کار نقاشی و مجسمهسازی ،به آشوب قاعدهمندی شبیهاند که با پیدایش سیارهی
زمین پدید آمد؛ دقیق و ماجراجویانه همچون محاسبات ریاضی .این لزوم ًا در مورد بسیاری از کسان که
هنوز سودای هنرمند حقیقی شدن را در سر میپرورانند ،صدق نمیکند ،اما برای دیگران قانون است؛ برای
هنرمندی چون بهمن محصص که هنر را میفهمد و در فضایی رازآلود اما واقعی خلقاش میکند .دستها
و چشمها ،یا به عبارت دیگر ،لمس واقعیت و تأمل بصری ،به طور مجزا یا در ترکیب با هم به کار جان
میدهد .میخواهم در این یادداشت نشان دهم هنر این نقاش-مجسمهساز چه تأثیری بر من داشته است.
نخست باید از زندگینامهاش بگویم ،که کی و کجا به دنیا آمد؛ از فضایی که برای نخستینبار در آن چشم
به جهان گشود و نخستین آوایش در هستی پیچید .در حقیقت ،خاستگاه جغرافیاییاش نخستین کلید فهم
ذات معنوی او را به دست میدهد .در دوران حاضر همه چیز درحال تغییر است و جهان هنر در سطح
جهانی دارد یکدست میشود .هنرمندی ژاپنی در جزیرهی خودش ،دور از غرب ،به درستی و روراستی
یک آمریکایی نقاشی میکند .تمایزهای بصری بیرونی (جنبهی غیرهنری اثر هنری) کم و کمتر میشود.
چهرهها ،جنبهی قومیشان و منظرهها خطوط سنتی سابقشان را از
دست میدهند .آنچه باقی میماند ملغمهای است؛ نور و ردپایی از
اینکه هنرمند ،بومیِ کدام گوشهی زمین است .هنر بهمن محصص
از چهارراه تمدنها به ما میرسد .از تاریخ بشریت نشأت میگیرد.
این حسی است که از نگریستن به آفریدهایش داریم .خواهیم
دید چهگونه؛ اما پیش از آن ،باید این نکته را عمیق ًا دریافت که
صرفنظر از انقالبهای مکرر تکنولوژیک ،ابزارهای اصلی این
نقاش/مجسمهساز همچنان دستها و چشمهاست .چشمهایش
نور میآفرینند؛ نوری که پیرو نخستین نگاهش به جهان است؛
همچنان که دستهایش پیرو نخستینباری که لمس کرد .زادگاه
یک هنرمند ،اصلی از قانون زندگی اوست .ردی که اثرش همیشه
خواهد ماند .در حقیقت ،هنرمندی که همچون محصص به کارش
متعهد باشد ،خود را به آن قانون میسپارد ،هرچند تفسیر خودش
را از آن دارد .او از نخستین تجربههای دیدن و لمسکردناش بهره
میگیرد و تفسیر شخصیاش را از زندگی تصویر میکند .آنچه در
پی میآید تالشی است برای درک جوهرهی دنیایی که محصص
کشف کرده است.
محصص :ایدئولوژی و تحقق آن
ادگار آلن پو ،یکی از پدرخواندههای فرهنگ مدرن ،جهانبینیاش
را بر آزادی بنا نهاد .عدهای ممکن است با استناد به تعلق خاطری
که به سوژهی مرگ داشت ،عکس این نظر را داشته باشند .اما
قصههای و بیخبران را هشدار میدهد :به هوش باشید!
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 نوشـتهی جوزپه سـلواجی
 ۲۰دسامبر ۱۹۷۶
برگردان از انگلیسی:مرجان تاجالدینی

دیر یا زود کسی که حتا نمیشناسیدش شما را به دام خواهد انداخت .قدرت .هرگز نفهمیدم چرا باید این
مفهوم ،که بسیار هم دور است از فضای هنر محصص ،نخستینبار که به آتلیهاش در رم وارد شدم از ذهنام
بگذرد .آن روز ،در آن آتلیه ،پرتوهای آفتاب زمستانی بر اندیشهها و اشیاء میتابید .شاید این راهی بود
برای رهیدن از آن مجسمهها ،آن یادمانهای کوچک که گویی آماده بودند در تبعیت از جهانبینی نهفته
در داستانهای آلن پو به فضا بجهند .راههای بسیاری برای فهم یک هنرمند هست .مدام به خود یادآوری
میکردم که محصص هنرمندی است خاورمیانهای ،و در نتیجه باید کلید درستی برای ورود به جهان
رازآلودش بیابم .در به رویم بسته ماند (آنچه کنجکاوی و اشتیاقام را برمیانگیخت ،طنین ایدئولوژیک
ذات هنرمندانهاش بود)؛ اما میدانستم که چیزی بیش از فضای خالی ،پشت آن در نهفته است .از هر ده
نفری که ادعای هنرمند بودن دارند ،نه نفرشان یا بیشتر چنیناند :نه چیزی درون اثرشان است ،نه ورای آن.
تقلید صرف .اما در بررسی یکی از نقاشیهای محصص دریافتم که او خودش را در اثرش محقق ساخته،
و چنین بود که کلید در قفل چرخید (هرکس که این هنرمند را از طریق آثارش رصد کند ،کلید خود را
خواهد یافت .هنر اگر به تأویلهای مختلف تن ندهد ،هیچ است) به کمک مفهومی دوگانه :نظم و اندازه .و
سپس حاصلجمعی ریاضی :نظم  +اندازه .مساوی با فرجام وآزادی.
ذهن ریاضی
در برداشت و دریافت بصری یا غیربصری محصص از زندگی ،جغرافیای درونی محصص و سرچشمهی
الهام بومیاش از نظمی ریاضیگونه و به تعبیر دقیقتر ،هندسی تبعیت میکند .وقتی به اشتیاق او به تئاتر،
به عنوان یکی دیگر از وجوه فرهنگی او پی میبریم ،این معادلهی ریاضیاتی آشکارتر میشود .تئاتر را
شاید بتوان نهایت دقت خالق دانست .تئاتر ،صرف ًا زمانی شعر و زندگی میبخشد ،که هر کنش از کنشی
دیگر زاده شود و کنش قبلی را معنا بخشد[ .در تئاتر حتا] سرنوشت رومانتیک که مفهومی کالسیک
است ،با دقتی ریاضیگونه بیان میشود .در تئاتر ،دو به اضافهی دو باید بشود چهار .محصص هنرمند
نقاش و مجسمهسازی است که واقعیت را به صورت عینی و ملموس قالب میگیرد (در فیگورهایش،
در مجسمههای باشکوهش) تا تجزیهاش کند ،و دوباره به شکلی بینظیر و رازآلود ،اما دقیق و صادقانه
ترکیباش کند .تمهید رمزگونه و حیرتآور او ،استفاده از هندسهی هرمی است که آثارش را دربرگرفته.
این ،ویژگی بارز آثار اوست .اما نبوغ عجیب دیگری هم دارد .به زنان آثارش و دستان بالدارشان نگاه
میکنیم .این کنترل سلسلهمراتبی ،که در کل آثارش به صورتی خودانگیخته و منعطف و در معنایی فرهنگی
به کار گرفته میشود ،گواه بر گسترهی دانش شهودی و اکتسابی او است که تفسیری قابل اعتماد از زندگی
به دست میدهد.
رهایی تخیل و آزادی
به این ترتیب ،هنر بهمن محصص را بهمثابه عنصری فرهنگی که از ذهنی منظم سرچشمه گرفته ،با این
ویژگیها تبیین کردیم .۱ :وضوح و شفافیتی که از طریق بازنمایی ریاضیگونه یا هندسی اشیاء بیان
میشود؛ .۲اطمینانی که ریشه در چیرگی تکنیکیاش بر چیزها دارد .این ویژگی را همیشه با استفادهی
جاندار و پرداختشده از «قانون»های هرمی بهکار میبندد؛  .3وفاداریاش به شم بومی که تحت تأثیر
پیوند تمدنها و فرهنگها رشد یافته؛.۴ادغام بنیانهای فرهنگی همخوان در طرز تلقیاش از نقاشی
و مجسمهسازی ،نظیر بهکارگیری ادبیات ،بهویژه ادبیات نمایشی ،که نیازمند ذهنی منطقی و در نتیجه
ریاضیگونه است .ما با هنرمندی روبروییم که—به بیان عامیانه—«میداند دارد چه کار میکند» و
فرمهای متعالی فرهنگیاش را چهطور شکل دهد .البته این ویژگیها بهتنهایی از کسی هنرمند نمیسازد.
اگر «آن» نداشته باشد نمیتواند از دروازهی هنر بگذرد .بهمن محصص این «آن» را دارد .آن کیفیت
رازآلود و غیرقابل شرح را .نمیتواند فرهنگ و تکنیک را با فانتزی و افسانه درهمآمیزد تا تحقق این
نیروی ایدئولوژیک ،کنش و حرفهاششود .اما چهگونه؟
حس دراماتیک آزادی ،یا :هنر و فرم
محصص معنای رهایی را عمیق ًا دریافته .آن را میشناسد و بهکار میبندد .وقتی جهـاناش را بهواسـطهی
نگاه شخصی و محاسبات هرمیاش شکل میدهد (فرقی نمیکند که منظور از این جهان خانوادهی سلطنتی
است ،فیگور زن است ،انسانی گمشده است در میان انسانهای دیگر ،یا تکهای از زندگی است) ،باورهایش
را در توالی شاعرانهی دوگانهی تکنیکی-فرهنگی تجسم میبخشد .مهم این است که هیچیک از کارهایش
به خالقیت تکنیکی صرف ًا اکتسابی محدود نمیشود.
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محصص شاعر است .واژهها کهنهاند ،اما هنوز شگفتانگیزند و هنوز بیانگر ،همچون واژهی «عشق» .او از
مجرای فضیلت ذاتیاش ایمان خالقاش را به بینندهی اثرش منتقل میکند .در هندسهی شگفتانگیزی که
در تمام بخشهای فضای کارهای محصص بهکار رفته ،مثلث نشان راز میشود .شخص از خود میپرسد
آیا حس آزادی با ذهن ریاضیگونهای که من در این نوشته به محصص نسبت دادهام یا با تفسیری که از
مواجههی ماجراجویانهی او با هنر ارائه دادهام همخوانی دارد؟ آیا آزادی و دقت با هم جمع میشود؟ اما
اینها دقیق ًا شرح کیفیت زنده و شاعرانهی کار محصص است :او بهواسطهی شیوهی کارش که میتوان
عددی/ضدعددی یا متعادل /نامتعادل نامید ،موفق میشود متقاعدمان کند که آزادی تنها از طریق فرآیندی
سخت ،پایانناپذیر و دردناک بهدست میآید .شبیه فرایند تکراری و خستهکنندهی انجام کارهای روزمره.
یکی پس از دیگری .ساعتها از پی هم .از واکنشهای احساسی هنرمند به جهان و شیوهای که آن را
بهتصویر میکشد ،حسی روحانی تولید میشود.
دستها و بالها
آزادی شامل درام ،کنایه و حتا سرخوشی است .محصص در بسیاری از پرترههای اخیرش زنانی از طبقهی
اجتماعی نامعلوم یا مرفه را بهتصویر کشیده که از کرانهی دریا به کرانهای دیگر میروند تا وقت بگذرانند:
تصویری کنایی از ثروتی که در جستوجوی مالل هدر میرود و نمادی از جهانی در حال مراوده .اگر
سویهی معکوس این ماجرا را ببینیم فقر کسانی را به نمایش میگذارد که توان مالی این نوع تفریحها
را ندارند .این موضوع و موضوعهای دیگر ،منابع نگارش زندگینامهی او را فراهم میآورد .اما سویهی
دیگری نیز در کار او وجود دارد که برایم از جنس کشف بوده است :فیگورهایش .در برابر این فیگورها
درگیر هویتشان نمیشویم؛ اینکه چه را بازنمایی یا اعتراف میکنند .اینها را به هنگام تماشایشان حس
میکنیم .چه مرد باشند و چه زن ،خود را جای این شخصیتها میگذاریم .ذهنیت و روان ،یا به عبارت
دیگر واقعیت مدلهایش ،در «دستان» فیگورها تبلور مییابد .عطوفت و حرص ،درد و ِ
لذت زیستن
و لمسکردن ،جستن و از آن خود کردن .هنرمندی که دستها و بازوها ،مشخصهی اصلی فیگورهای
نقاشیها و مجسمههایش است ،هوش را راهنمای خود ساخته است .در پرترههای محصص (مگر پرترهاند؟
این پرسش محلی از اعراب ندارد) تقریب ًا همهچیز را دستها و بازوها آشکار میکنند .یکی از تازهترین
پرترههایش را به یاد میآورم که در آن فرم یک زن از شانهاش هویداست ،با تمام
قدرتی که در حرکت عضالنی شانه ،از دستها انتظار میرود؛ در همان نقطهای
که بالهای فرشتهها و پرندهها بسته میشود و از نظر پنهان میگردد .فرشتگان
آدمساناند ،از این رو عجیب نیست که در بعضی مناطق شرقی مدیترانه ،محل
تالقی بازو و شانه «بال» نامیده میشود .چرا توضیح اضافی بدهم؟ این شعر
روایی بهمن محصص است.
محصص در هنر معاصر
یک شیوه ،یک صدا ،که هم قوی ًا ایرانی است و هم (در معنای اخیر و آتی کلمه)
اروپایی :نخست تمرکز و سپس انتشار روی سطح زمین ،و استحالهی تمام
فرهنگها .در نقاشیهای محصص بارزترین نشانهی مدرنیتهی فرهنگی او در
رفتار خطیاش با رنگ دیده میشود .باریکههایی از رنگ در تقابل و ترکیب
با هم .نوارهایی از سایههای مختلف در پسزمینهای که به لطف این دوگانگی،
پریشانی و ناآرامی یک منظره را به ذهن میآورد .این ،جستوجویی هندسی
است در پی نور و در دل نور .ویژگی مثبتاش تأویلپذیری باالیش است؛ مثل
جعبههای چینی که یکیک در دل هم جای گرفتهاند .گواه اعتبار این هنرمند،
این حقیقت است که میتوان هرچه را پیشتر دربارهاش به مثابه آفریننده گفته
شد ،تکرار کرد و باز هربار به جلوهی جدیدی از شخصیتاش رسید .در نتیجه،
این ،تنها مقدمهای است برای گفتن از بهمن محصص .میتوان این بحث را کاملتر
و با جزئیات بیشتر پی گرفت و از پی هم پرده از حیطههای رازآمیز دیگری
برداشت که در آثار او میبینیم .امید که چنین بحثهایی در آینده از سوی کسانی
ِ
هنرمندی این نقاش-مجسمهساز هستند ،پی گرفته شود.
که نظارهگر موفقیت و
(نمیتوانم تصمیم بگیرم اول باید مجسمهساز خطاباش کنم یا نقاش ،آنقدر
که هردو به یک اندازه توصیف محصصاند .همچون یادمانی هندسی با نشان
محصص).
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