


در فاصله ی یک دهه، بین سال های ۴۳ تا ۵۴، »گنده مرد« که غالبًا حجمی »مکعب «وار است و از دو 
می شد  می شود.  محصص  بهمن  تابلوهای  و  مجسمه ها  اصلی  موضوع  است،  شده  ساخته  متقابل  »هرم« 
به جای کلمه ی گنده مرد تعابیر رایج و مالیمی چون »ابرمرد« و »انسان نمادین« را به کار برد اما هنرمند، 

تجسم ِتراژیک و طنزآمیز این موجود ستبرقامت را بیشتر در گندگی آن یافته تا در تعالی اش.
     از چند تابلوی اولیه چون »فی فی« و »باکره« که بگذریم، با اولین »ماهیگیر« و »گاومرد« مردی ستبر 
و عضالنی آشکار می شود که در تابلوی »موتورسیکلت سوار« به تمامی ظهور می یابد. موتورسیکلت سوار،  
هندسه ی کامل گنده مرد را با خود دارد: سری کوچک با چشمخانه ی تهی، بازوانی قرینه وار برساخته از 
عضالتی اغراق آمیز که به مچ های بریده ختم می شود و پاهایی بی مچ و انگشت، و میانه ی بدن از سینه ی 
ستبر تا ناف، هیوالیی را با چشمان فروخفته مجسم می کند. این موجود وقتی نشسته است انگار در مکعبی 

ناپیدا قالب گیری شده است. در هیئت های دیگر حالتی برآهیخته دارد.
     تابلوها و تندیس های محصص با تناسباتی ریاضی وار و هندسه ای مکرر و رو به رشد ساخته می شود. 
آدم واره هایش با سری کوچک و بدنی زمخت، جوالنگاه قلم مویی است که با رنگ ها و نیم رنگ ها عضالتی 
را ظاهر می کند که در هر تابلو شکل منتظم هندسی به  خود می گیرد و این هندسه ی عضالنی با پیچش به 
دور خود و یکدیگر، در پی ایجاد توازنی قرینه وار است. این تقارن در کشاکش پیکره ها و توازن شکلی 
تندیس های زوج بیشـتر نمایان می شود. دسـت و پاها که از عضالتی مشـابه ساخته شده حول محور 

چرخان بدن به گـردش در می آینـد چنـان که گـاه با چرخشی تمام دایـره ای می سازند.
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فی فی از خوشحالی زوزه می کشد

The Virgin Merry ماهیگیر
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اوج این حرکت قرینه وار را در مجسمه ی» کشتی گیر1« می یابیم که به گونه ای خالق یادآور کشتی گرفتن 
آنتیوسĀهرکول اثر تینتورتو است. این درهم بافتگی و گرفت وگیر در ¼کشتی گیر ۲¬ کامل تر شده است.

اندام های اغراق آمیز این موجودات با تجلی اکسپرسیو خود، با تناسبات و وضعیت های نامنتظر، همان قدر 
امروزی اند که می توانند ماقبل تاریخی شمرده  شوند. همان قدر طبیعی اند که کابوس وار. همان قدر از آب و 

گل نقاشی ساخته شده اند که پرنده ها و ماهی ها از خیال واقعیت برآمده اند. 
محصص کارگردان تئاتر هم هست. از این روست که او بازیگران اش را در صحنه به شکلی دراماتیزه 

جای می دهد. میزانسن سوژه هایش با دقتی که بیشترین تأثیر را بیافریند سامان یافته است. 
گنده مرد یا گنده زن او فضای دو بعدی نقاشی ها را به تمامی اشغال می کند،  اما این شخصیت، سلطه جویی 
از نوع ابرمرد نیست که مظهر نیرو و برتری و تعــالی خود باشـد بلکه خالف آن نگرش سلطه جو بزرگ نما 
شده تا تنهایی بزرگ و درهم شکستگی عظیم خود را به نمایش بگذارد. این انسان دائم به منظر ما نزدیک تر 
می شود تا حدی که به نزدیک ترین فاصله می رسد (»فیگور 1«) با جزییات پوست و گوشت و خون اش، 
 تا از انسان وانهاده ی امروز که دیگر به هیچ جا تعلق ندارد سخن بگوید. کارگردان در فضای نقاشی ها این 
انسان مدیترانه ای را از بی زمانی اسطوره تا زمان مجعول امروز تجسم می بخشد. خط افق که دریا و آسمان 
متوالی  از ساحلی عام و زمان های  پرنده ها و ساحل نشینان  و  ماهیان  با  را در پس زمینه تصویر می کند 
حضور انسان در این شرایط و وضعیت حکایت می کند؛ انسانی در موقعیت های متفاوت ظاهرشده: نشسته 
و خفته، تنها و درهم آمیخته با دیگری،  افسرده و برانگیخته،  خودنما و مسخ شده. این پرده ها حدیث انسان 

در زمان و مکان و شرایط است و الجرم مضمون گرا. 
در نقاشی ها، نخست انسان های تنها پدیدار می شوند، از اعماق اسطوره و زمان تاریخی تا زمان حاضر،  
که  روبوت واری  آدمیان  گروه  آن گاه  هستیم،  دوگانه  آمیزه های  و  کام جو  پیدایی جفت های  سپس شاهد 
بر »مبالغه ی وضعیت«  استوار  کار  مغلوب اش. شیوه ی  بر آن و جایی  درگیر »ماشین« اند: جایی مسلط 
است؛ بر نوعی اکسپرسیونیسم مفهوم گرا که در آن انسان و پرنده و جانور به شیوه ای واحد، در قرینه سازی 
سنجیده ی ریاضی وار، در تناسبات هندسی رو به تعالی، ساخته می شود و کمپوزسیون های سهل و ممتنع 
پرداخته می شود با خط ها و سطح هایی قاطع و در هم بافت و در رنگ هایی همگن و نزدیک به هم. پرنده ها 
و ماهی ها و مرد-گاوها و آدم-اسب ها و جفت ها غالبًا در یک تنالیته ی رنگی آبی کبود،  زرد قهوه ای، 
گوشتی خاکستری، آجری،  خاکستری، هربار در یک ترکیب رنگی سرد یا گرم ساخته می شود و ساختار 
بیرونی تابلو )وضعیت قرارگرفتن سوژه( از قالب گرفتگی در یک ساختار نهانی تبعیت می کند که غالبًا از 

هرم های به هم پیوسته یا مکعب ناپیدای فرضی شکل گرفته است. 
کارگردان با تندیس هایش از این عالم فراتر می رود و آزاد می شود از زمان و مکان و جنس و نوع و 
شرایط آن ها. تندیس ها نه در فضای سه بعدی، که همچون ما و در هوایی که ما در آن حضور داریم ظاهر 
می شوند؛  چون ما که زمان ها را در خود ذخیره کردیم و از آن فارغ ایم،  خیال و واقعیت را با خود داریم و 
به قطبی از آن متعلق نیستیم. تندیس ها زندگی می کنند چون ما و جایی خاص دارند، اما به یمن آفرینش 
هنری، از یک انسان زنده، کلی تر و عام ترند. از قراردادهای اجتماعی و اخالقی،  از وابستگی به میهن و 
شناسنامه و سرنوشت،  از سلطه ی اقتدار و شأن اجتماعی رهیده اند و به آن آزادی و عشق که هنر فراهم 

می آورد واصل شده اند که خیال بیننده را با خود به آفاق حضور خویش دعوت می کنند.
اما این فضا یک فضای رمانتیک نیست. این انسان که از اسطوره تا امروز و شاید فردا راه پیموده، جان 
دارد و درد کشیده و رنج می برد. خسته است. روزگارش در هم  شکسته و جان نازک اش در حجمی جسیم 
تقالیی نومیدوار برای زندگی آسوده ای دارد که حق اش بوده و از او دریغ شده است. حجم ماده ای که 
مجسمه ساز با آن کار می کند مانند رنگ-ماده به آسانی کنش پذیر نیست و غالبًا حجم کل در برابر نگاه و 
دست مجسمه ساز کنش متقابل دارد و در این برهم کنش گری، مجسمه وضع خاص اش را به خالق خویش 
تحمیل می کند. راز رهایی و بی تعلقی مجسمه های محصص در قیاس با تصویرهای در این »تعامل« نهفته 
است. می شود گفت مجسمه ها خود را در هنرمند آفریده اند مجسمه ها، زیر دست هنرمند و در برابر اراده ی 
سازنده،  خود را پیچ و تاب می دهند،  کش می آیند ،  وضعیت های نامنتظر ایجاد می کنند که با زیبایی شناسی 
تا  دارد  طبیعت گرا  که وضعی  نشسته«  »فیگور  از مجسمه ی  است.  همراه  غافلگیرانه  تناسب های  و  تازه 
»فیگور 1« تا »بانو« زمان زیادی سپری نشده اما فاصله ای دراز از ایجاز و تجرید بین آن ها طی گردیده 
بانو از حجم های انسانی گریخته و به تجریدی رسیده است که در عین یادآور بودن  است. فیگور 1 و 
شکل های طبیعت—چونان پاره استخوانی و تخته سنگی—با دقتی بیشتر می توان دید به خالصه ترین شکل، 
نشان گر اندام انسانی است بی آن که در دام شباهت پذیری گرفتار مانده باشد. درواقع محصص در این مرحله 
به عالم »نشانه ها« وارد شده که در آن »جسم« به طرزی کنایی گویای اصل خود و به نحوی صریح قائم بر

گاومرد

موتورسیکلت سوار

فیگور 1



کارکرد جدید خویش است که از شکل تازه ی خود نیرو می گیرد نه از تداعی شکل و مفهومی شناخته شده. 
در این آشنایی زدایی، فیگور به آبستره نزدیک می شود بی آن که کاماًل در بی شکلی غرقه شود. نهایت این 
حرکت را در »کالهخود« می بینیم که خلوص شکل، نگاه ما را مستقاًل و بی واسطه بر خود می ایستاند نه 
بر خاطره ی ما از شیئی دیگر. »فیگور ۲« تقالی محسوس مجسمه را برای رهایی از شکل معهودی که 
در نقاشی ها داشته نشان می دهد.  به تدریج مجسمه ها فرم آشنایی را که موجب شباهت شان به نقاشی های 
حجم یافته می شد رها می کنند و در رفتاری آزاد و نامنتظر به ترکیب های ناشناخته اما متوازنی می رسند که 
کشتی گیرها شکل بدیع اما شناخته شده از سوی مخاطب و »پرسوناژ« اوج آشنایی زدایی است. خالصه، 
بهمن محصص با عصیان مکررش همواره از مفهوم به فرم و از فرم مأنوس به تجربه ی فراسو خطر می کند.

* * *
محصص به سال 1۳۰۹ در رشت متولد شد و در نوجوانی نزد حبیب محمدی که هنرآموخته ی آکادمی هنر 
مسکو بود تعلیم یافت. به تهران آمد، چند شماره سردبیر مجله ی ادبی »پنجه خروس« بود که جایگزین 
»خروس  جنگی« شده بود. اولین نمایشگاه اش را )شامل طبیعت بی جان، گل و پرتره( در کلوب »نیروی 
سوم« برگزار می کند. بعد از شکست نهضت ملی  شدن صنعت نفت، سال 1۳۳۳ به رم می رود. چند ماهی در 
آکادمی هنر رم در استودیوی »فروچیو فراتسی« به نقاشی می پردازد. در بی ینال های ونیز )1۳۳۵-1۳۳۷(، 
سائوپائولو )1۳۴1( و پاریس )1۳۴1( شرکت می کند. 1۳۴۲ به ایران می آید و با برگزاری نمایشگاه هایی 
در تاالر ایران و انجمن ایران و ایتالیا و شرکت در نمایشگاه های جمعی داخل و خارج )از جمله در رم، 
میالن، فلورانس، فرانکا ویال، بیروت ، تهران، بال، نمایشگاه های جمعی دیگر( در جنبش هنر مدرن ایران 
نقشی مؤثر دارد. هم زمان با فعالیت اش در زمینه ی نقاشی و مجسمه سازی، به ترجمه ی آثار ارزنده ای از 
ادبیات نوین ایتالیا و فرانسه )ماالپارته، ایتالو کالوینو،  پیراندللو، پاوزه، پونسکو و ژان ژنه( و کارگردانی 
نمایش های نوآورانه ای )از یونسکو، گروم و پیراندللو( می پردازد. در رم زندگی می کرد و هم در این شهر 

زندگی  را بدرود گفت.
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ربوت ها
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فیگور ۲

بانـو

کالهخود

فیگور 1 پرسوناژفیگور نشسته


