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} جالل آل احمد: به محصص و برای دیوار {  >>

بهمن محصص را من از سال های 1۳۳1-۳۰ 
و  در حضـر  مداوم.  معـرفتی  به  می شناسـم. 
سـفر. و این البتـه که محمـل انسـی اسـت. اما 
عالوه بر این انس، همین جوری هم دوست اش 
دارم. چون گرم اسـت. باسواد است1 و مهم تر 
از این هـا برای خودش »فنومنی« است. یک 
رشـتی ایتالیـایی شـده! و چنین »فنومنی« را 
گمـان نمی کنم هیچ کس دیـگر-از هیچ جـای 
دیگر-و در هیچ تاریخ دیگر دیده باشد۲. اگر 
بشود از جزئی به کلی رسید حکایت محصص 
برای من حکایت عالم نقاشی امروز است. این 
عالم پرهیاهو که در آن گنگ ها به یک ُمرس 
تـازه درآمـد بیـن الـمـللی گمــان کـرده انــد 
سخن می گویند-یا پیامی می گذارند. پیامی که 
نه پیغامی است و نه اگر لکنت اش را بگیری 
دیگـر چیـزی می مـاند.۳ و جالب تر این که او 
خود حکـایت نقاشـی امروز ما هم هست4 : 
نهـالی را از جـایی برداشتن و در جـای دیگر 
از اقلیمی دیگر کاشـتن و شاخ و برگ که کرد 
از نو درش آوردن و برش گـردانیـدن. ترس 
این که مبـادا از سرما بسوزد یا مبادا در سایه ی 
دیگران بپژمرد.5 و این تازه خود نعمتی است.۶ 

از بس که این جا بیابان ها قفر7 است.

۱. باوند بهپور: »باسواد« اصطالح عجیبی است. خیلی ایرانی است به نظرم. هنوز هم به کارش می بریم 
اما چهار پنج دهه پیش بیشتر کاربرد و معنا داشته. غریب است در ستایش هنرمندی فرانسوی بگویند 
در  معنا می دهد،  که  است  با »بی سواد«  قیاس  در  است؟  باسواد  که  کار می کند  است«. چه  »باسواد 

جغرافیایی که شخص بدون مطالعه هم می تواند »روشنفکر« بشود.
ثابت  با یک شیوه ی  متن  از محصص، در سراسر  احمد   استهزائی آل  ۲. حسین حسینی: توصیفات 
با  و  آغاز  ستایش  با  که  پاراگراف هایی  است!  منحصر به فرد  نوع خود  در  البته  که  می گیرد،  صورت 
نکوهش اتمام می یابند؛ او با »نعت«، ابژه اش را به سخره می گیرد! در اینجا هیبرید ناشناخته ای که او 
بر میز تشریح اش می برد، فنومنی است بی اصل ونسب. به سان باغبانی مجرب، زمین را با کلنِگ قلم اش 

حفر می کند تا ریشه های سطحی اش را در میان نهال های دیگر و با انگشت اشاره نشان دهد.
3. باوند بهپور: با عبارت »مرس بین المللی« جالل نکته ای درباره ی نقاشی مدرن می گوید. اما بعد 
قضاوت می کند که این پیام پیغام نیست. کاًل بی معناست. فقط مشخص نیست از جایگاه کدام »سواد« 
و احاطه ی جامعی چنین قضاوتی می کند. این کاربرد مکرر در مکرر »حکایت«  و »پیغام« نشان از 

تصوری کالمی از امر بصری دارد.  
4. حسین حسینی: حتا از عنوان هم می توان متوجه شد که او چه گونه سعی دارد محصص را »مشت« 
کند تا با آن »خرواری« را نشان دهد! بنابراین در این جا محصص، به مثابه  »شخص« و یا حتا نقاشی 

مشخص در نظر گرفته نمی شود.   
5. حسین حسینی: لغزش های زبانی آل احمد بی شمار است! حتا تاب نمی آورد  که پاراگرافی فاصله 
از آن می آورد، دغدغه اش خاک است.  اما همچنان که در جمالت پس  بهانه می کند،  نهال را  بیفتد؛ 
تا  قرنطینه ی زمیِن فرهنگ و وسواس لگام گسیخته  و هیستریک قلم او و هم ردیفان اش )از شادمان 

شریعتی( در توهم »آفتی، که از غرب می آید!«  

 منتشر شده در شماره ی نهم مجله ی »آرش«، آبان 1۳4۳، صص ۸۶-۹1. 
حروف چینی: سپهر خلیلی. 

می کوشد  و  برمی گردد  و  می رود  و شماتت  دوستی  بین  نوشته  این  در طول  بهپور: جالل  باوند   .۶
بی آن که لحن اش زیادی تند شود دست باال را نسبت به محصص نگاه دارد. حضور محصص در ایران 
لنگه کفشی که  را تلویحًا مانند حضور نسخه ای کپی و دست دوم از دستاوردهای اروپایی می داند؛  
این که  نعمتی است. آن چه تکان دهنده  است »غربزدگی« مستتر در همین عبارت است؛  در »بیابان« 
نمی تواند محصص را در »عرض« نقاشان اروپایی تصور کند و باید او را در طول آن ها و مادون شان 

بشمارد. 
7. قفر به فتح قاف. بیابان بی آب و گیاه و زمین خالی. )لغت نامه ی دهخدا( 
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و از بس که هر لقمه خاکی زیادی برای نهالی 
دارد. ۸ و۹

دیـدم اش.  کـی  نیـسـت  یـادم  درسـت      
امــا مـی دانـم کـجـا. در مـتـن بــزن بــزن 
اجتمـاعیـات. جـوانی بود و دم دسـت و پـای 
مـا می پلکیـد1۰  کـه بـه همـان زودی گمـان 
مـی کـردیـم گـرگ هــای بـاران دیــده ایـم. 
همـان وقـت هـا کـه من تـا شـب »کنـد و کـاو 
روزنـامه هـا« می کـردم و او )با شـریـعت زاده 
و محمـد تهـرانی( تـا صبح پالکـاد می کشـید 
بـرای تظـاهـرات فردا. که فـردا شلوغ بشـود 
و بریـزیم و بریزنـد و هم روزنامه هـا به غارت 
برود و هم دسـترنج شـبـانـه ی آن هـا. و بعـد 

مضی مامضی...11
    و چه صورت هـای یادگـاری از بزرگـان 
آن قـوم کـه بـه امـضـای او هـم اکنـون در 
گوشـه ی خانه ها همچو سکه ی اصحاب کهف 
از سـکه افتـاده اسـت. گـاهی رنگی و اغلب 
سـیاه قلم. آخر آن روزهـا همه بـرای نوشـتن 
تـاریخ عجله می کردنـد: و آن پرده هـا به هیچ 
دردی که نخورده باشد دست کم سیاه مشق او 

که بوده است 1۲. 
    در یکی از همین دو سـال بـود که اولیـن 
نمایشـگـاه نقاشـی اش را در کلوب »نیروی 
سـوم« علـم کـردیم 1۳.  طبیعت بی جـان و 
گـل و صـورت و از این چیـزهـا. با مختصـر 
بـرو بیایی و هیچ توجهی. آن وقت هـا فرصت 
تفنن کم بود. و بعد که آب هـا از آسـیاب ها 
افتـاد و فرصت تفنن رسـید او هم سـر خود را 

گرفت و رفت. 14 
شورها  و  ملکی  و  آب  مختصر  و  پدری     
در پسر خفته و فرنگ دعوت کننده و دسـت 
آخر راه خروجی برای خرجی. و پدرش چه 
غرغر هـایی زیر لبی و چه اخم و تخم هـای 
سـاکت که »آخر نقاشی هم شد کار؟!« و از 
از شمس - به خصوص  دلداری هـا 15.  ما چه 

»آخر  و  بفرسـتد  را  ماهـانه  پدر  که   برادرم. 
فرنگ سرد است و همه که نباید ملـک داری 
که  بود  شده  جوری  حتـا  غیـره.  و  کنند...« 
بود  او شده  نوعی جانشـین  شمس مدت هـا 
در خـانـواده-کـه پسـر بــزرگ اش رفـتـه 
بود تا گلیـم اش را به شکل ماهی از آب نقاشی 
بکشد و شاید غم غریق و موج را به فراموشی 

بسپارد.

که  است. می دانم  بوده  باهوشی  آدم  آل احمد  واقعًا  یا  احمقی هستم  آدم  نمی دانم من  افسریان:  ایمان   .8
اآلن همه با او دشمن اند. دوره اش گذشته. »غرب زدگی«اش ما را به این روز انداخته. گفتمان بازگشت 
به اصل اش دمار از روزگار ما و اصل مان درآورده. روشنفکر چپ مبتذل مستفرنگ کم سواد که هرچه 
می کشیم از این هاست. اما با توضیحی که از محصص و کاراکترش و وضعیت اش در این دوران می دهد 

خیلی احساس هم نظری می کنم. 

9. سپهر خلیلی: به گمان من، نمی توان به سهولتی این چنین از یک هنرمند، انتظار حکایت امروز یا دیروز 
عالم نقاشی را داشت. هر هنرمند، و به تعبیری هر محصول هنری خواه ناخواه زاییده ی فضایی است که از 
دیرباز تا اکنون عالم هنر را شکل داده است. آل احمد، در ابتدای متن خود نشان می دهد که چه گونه می توان 
با انتقال و تداعی صمیمیت با یک هنرمند به اثر او نیز راه یافت؛ اما این صمیمیت موهوم و مشکوک به 
هیچ رو بویی از آن شفافیت و صراحتی که الزمه ی نقد هنری است نبرده است. مشکل آل احمد در همین 
میل از جزء به کل رسیدن است. گویی در سرتاسر متن، مسئله ی وی نه محصص بلکه همان عالم نقاشی 
امروز است؛ و چه مجرایی بازتر از دوستی؟ گویی آل احمد، به واسطه ی دوستی و صمیمیت اش با محصص، 
با خصم به جدال شکلی از هنر، و یا به بیان تاریخی آن، دوره ای از هنر معاصر می رود که برای وصف آن 
مترادفی جز نهال نیافته است. مسئله ی او اقلیم است. او بیش تر نهالی از اقلیم خود را می جوید فارغ از 

آن که این نهال چه قدر می تواند در این خاک ریشه دواند.

۱۱. گذشت آن چه گذشت. )لغت نامه ی دهخدا(

۱3. باوند بهپور: در حین تعریف »حکایت محصص« منت خود را هم می گذارد. 

۱4. باوند بهپور: با این که خودش نمایشگاه محصص را »علم کرده«، دیدن نمایشگاه کسی چون محصص 
از جنس »تفنن« است.

 ۱۰. باوند بهپور: خودبزرگ بینی این جمله قرار است به سرعت با فروتنی جمله ی بعد تعدیل  شود.

نقاشی های  او است درباره ی  یادآور گفته ی همسر  بسیار  او  تحقیرآمیز  این جمله ی  ۱۲.حسین حسینی: 
محصص: »او با رنِگ مفت نقاشی می کشد« )»کیهان ماه«، شماره ی 1(

۱5. باوند بهپور: منت مضاعفی بابت »دلداری ها«، مبادا که محصص فراموش کند هرچه دارد از او دارد.

از راست: سیمین دانشور، شهاب دهباشی، بهمن محصص 



borghese .۱۶، بورژوا به ایتالیایی، شهروند عادی طبقه ی متوسط. نام خاندان ایتالیایی حامی امثال برنینی 

و کاراواجو و سازنده ی گالری معروفی به همین نام در رم.

اشاره می کند که شاید  از محصص  به روحیه ای  بارها  ۱9. سپهر خلیلی: آل احمد در سراسر متن خود، 
بتوان در یک کلمه آن را نوعی از آنارشیسم دانست. کله شقی، دعوی طلبی و هر آن چه از زیر بار نوعی 
نظم انقالبی شانه خالی می کند برای وی نشان از جوانی و ناپختگی دارد، حال آن که خود هنر معاصر این 
آنارشی گری و این ضد سلسله مراتبی بودن را خصلت انقالبی هنر خود می داند. آل احمد نوعی نظم را مراد و 
توصیه می کند، نظمی که برای رسیدن به آن حتا به نظام آکادمیک هم توسل می جوید. حال باید پرسید نظام 
آکادمیک چه قدر و چه گونه می تواند با آن چه وی خالیق می نامد همراه باشد و چه قدر می تواند در جهت 
شکل دادن به هنر آن هم از جایگاه دستگاه های دولتی نقش داشته باشد؟ بی شک، خود آل احمد در این 
متن پاسخ درستی به این پرسش نمی دهد، اما کاماًل مشهود است که او شناخت را مبتنی بر نوعی آموزش 
می داند، از همین جاست که برای خود نیز فیگور یک آموزگار را اختیار می کند. آموزگاری که می داند و به 
آن که نمی داند یاد می دهد. حال آیا می توان گفت، همین فیگور، نظام آکادمیک را نیز رستگار می کند یا نه؟ 
بهتر آن نیست که با فیگور یک آموزگار نادان )به تعبیر رانسیر( به سراغ این شکل از دانش هنری برویم؟ 
خاصه آن که آل احمد از نقاشی یک دانش می سازد، آن هم با اشاره به شناخت، درک و آموزش هنری به 

منزله ی بهره بری سلسله مراتبی از دانش.
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زده  تهران  به  سری  که  بار  هر  بعد  سال های 
بار  این  تا  نو بیخ ریش هم بوده ایم.  از  است 
باریک  تن  در  را  هنر  دیدم جبروت  که  آخر 
که  می ترسد  تازه  و  گرفته.  دست  به  عصایی 
که  او  با  آخر  بشود!  »بورگه زه«1۶و17و  مبادا 
بنشـینی ناچـاری چند کلمـه ای از ایتـالیـایی 
بفهمی و من بسـیار بیش از این چند کلمـه هـا 
از او آموخته ام1۸.  عالوه بر این که گاهی هم 
شـماره ی  مرغ هـای  کرده ایـم.  هم  با  کـاری 
مخصوص نیمـا را او بـرای »اندیشـه و هنـر« 
کشـید )فروردین۳۲( و پیش تر از آن طرحی 
از صورت پیرمرد را برای »مشکل نیما«ی من 
)»علم و زندگی«، اردیبهشـت 1۳۳1( و بعد 
هم طرح های محقر »اورازان« را کشید )اوایل 
۳۳( و بعد هم طرح های »نون والقلم« را، همین 
اواخر. و من حاال از خودم می پرسم که این 
دعوت ما و آن لبیک او نکند به این دلیل بوده 
اسـت که می خواسته ایم چشمی گاهی نگاهی 
به پنجره های خودی بیفکند؟ به هرصورت این 
مسلم است که او راهنمای ما بود به بعض از 
واژه هـای بیـگـانـه  نقـاشـی و معمـاری در 

»رم«1۹. 
تابسـتـان ۳۶ بـود و سیـمین و من - بـا بلیـت 
یکی مان از »هنرهای زیبا« و الباقی مخارج از 
جیب - وارد رم شدیم. »نقش و نگار«ی بود و 
آن تک بلیت ناز شست اش و من فقط دستی 
زیر بال زن ام می کردم که بد قلقی های ماشین  
و مطبعـه  را نمی شـناخت و »هنر هـای زیبا« 
به ستارالعیوب آن صفحات که ما پرمی کردیم 
می کردیم.  کشفی  داشتیم  ما  و  بود  بسته  دل 
بودیم.  یافته  نقاشـان سـر و کاری  نقاشی و  با 
و  دکـانی  و  هسـت  امکـانی  که  می دیدیم  و 
نباشی  مواظب  اگر  و  شوری  و  جوانی هایی 
عاقبت  رفت - که  خواهد  چاله  به  خیلی  پای 
عرق  من  خود  در  هنوز  فرنگ  تب  رفت - و 
محصص  و  بود  که  هم  سیمین  و  بود  نکرده 
شـدیم  مسیحیت  دارالکفر  آن  در  ما  و  هم. 
به  دانشجویی.  زایران  یا  زایری  دانشـجویان 
بهمن و  چشم سرودل. و دست مان در دست 
دیـدار  بـه  کـوی  آن  بـه  کـوچـه  ایـن  از 
بـی نـام ونشان ترین پرده هـا و مجسمه هـا-در 
دور افـتـاده تـریـن کـلیـسـا ها و مـیـدان هـا. 
و از ایـن راهرو به آن سـرداب. و سـکه هایی 
بعد  و  ردا پوشـی  مرد  صندوق  در  تصدق  به 

۱7. حسین حسینی: این حمالت پی در پی آل احمد به تن نحیف »تجدد« است، که در این یادداشت آن را به  
مثابه  تندیسی به  کار می گیرد. آن را می کارد، عقب می ایستد و َرجم اش می کند. تنی که در میان کلمات اش، 
به سان ژاندارک، عریان و تحقیر می شود. این یادداشت بر »نقاش«، و نه »نقاشی«، تازیانه می زند: با تحقیر 

اثرش، منِش َدندی وارش و ذهن عصیانگری که از آن هراس دارد. 

۱8. حسین حسینی: در این جا زبان به عنوان اولین قدمگاِه فرهنگ، کارکردی دوسویه دارد. »منورالفکر« به 
 مثابه »پاسدار فرهنگ« و »انتلکتوئل«  به  مثابه »مهاجر فرهنگ«، جایی که زبان علیه زبان می شورد. این 
شیوه ی نگارش را در دیگر نوشته های جالل نیز می بینیم )و البته بعدها بیش از همه در متن های شریعتی( 
که در آن نویسنده به عمد از »واژه  ای بیگانه« علیه »بیگانه« استفاده می کند. از شاخه های درخت، دسته ی 
تبر می سازد و با همان تبر، بر تن اش ضربه می زند. کارکرد فرعی و ثانوی »زبان« در این مورد بیرون 
از رابطه ی »دال و مدلولی« خود قرار می گیرد، و اتفاقًا دال ها به عمد نامتجانس هستند، تا به مدلول شان 
متصل نشوند )نامفهوم بمانند(، زبان در این جا بخشی از همان منِش »فرنگی مآبی« است که در کنار کاله، 

عصا و کراوات قرار می گیرد.

از کتـاب »نون Ā الـقـلم« جـالل آل احمـد، با تصویـرسـازی هـای بهمـن محـصـص شبسـتـان و سـکهای دیگـر در سـوراخ کلید                                                            
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برقـی بـه تمنـای نور. و کلید که راه می داد 
برجسـتـگی سـایـه روشن پـرده ای به دیـوار 
می شـکفت و مهلت روشـنایی که سرمی آمد 
امضای پای پرده را از زبان او می خواندیم. و 
»کاراواجو«  یک  و  دیگـر  سـکه ی  یک  بعد 
دیگـر. و بعـد که از ایـن گـدایی نور دلـزده 
می شـدیم به میـدان هـا می گریخـتیم و پـای 
چشـمه ی »برنیـنی« لبی تر می کـردیـم یـا بـه 
حومه ی شـهر می گریختیم-به »ویالدسـته«۲۰  
با زنجیر فواره هایش یا به »اوستیا آنتیکا« ۲1 با 

معـابد »مهر«ش. 
و ایـن همـان زمـانی بود کـه حنـانه هم رم 
بود-وزیری هم-منصـوره و بهجت خانم هم-

سرشـار هم و غریب هم. و چه پیاده روی های 
شبانه و چه »دلی دلی« های سرشار و غریب... 
و آن شب »تراسته وه ره«۲۲ ...و چه نعمت های 
مصاحبت این حضرات که عده ی ایشان دور 
هم  ایتالیـایی  فیلم های  »دوبـالژ«  سـفره ی 
بـه  هم  می کـردند۲۳و  را چـاره  غـربت شـان 
اصطالح زبان صحنه را. من این را همان ایام 
به حنانه گفته ام که جماعت را می چرخاند و 
بخور و نمیری می رساند که »هنرهای زیبا« هنوز 
نمی دانست چه پزها که با این ها خواهد داد تا 
دلی بسوزاند و رزقی برساند. و اگر رهاورد از 
ایتالیا بازگشته ها این است که هست یکی هم 
به علت این بیگاری هاست که به بیکاری صد 

شرف داشت۲4.
من نمی دانم محصص مدرسه ای هم رفته است 
یا نه. مدرسه برای نقاشی می گویم. اما می دانم 
را  مدرسه ندیده  یک  روحی  مشخصات  که 
و  الیق.  نامتحمل،  پردعوی،  کله شق،  دارد. 
چهره سازی  ایستاده.  خود  تجربه ی  سر  بر 
آب و رنگ  هم،  کنده کاری  است،  کرده  هم 
رم  که  ایام  همان  و  هم.  رنگ وروغن  هم، 
می کرد  هم  تیزاب کاری  دکان  یک  در  بودیم 
و این بار آخر که به طنز گراییده است. حاال 
به  می خواند!  آواز  برایتان  او  خانم«  »فی فی 
فی فی خانم ها  که  آواز ها  همه ی  بی معنایی 

می خوانند.
زاویـه  بـه فشـار  و  سـنـگ  از  آدم هـاش  و 
بـرداشـته یـا از منگـنـه درآمـده یـا جلـوی 
دوربین چشـم سـرکار برای حفظ آبـرو »پز« 

گرفتـه.

Villa d'Este .۲۰، ویالیی در تیوولی در نزدیکی رم. 

Ostia Antika .۲۱، محوطه ی باستان شناسی در نزدیکی اوستیا در حومه ی رم.

Trastevere .۲۲، محله ی سیزدهم رم در جنوب واتیکان.

۲3. اشاره به فیلم هایی که محصص در دوبله شان نقش داشته. 

قبلی  شیوه ی  همان  با  البته  مي گوید،  خاک  از  و  می کند  رها  را  نهال  لمحه ای  برای  حسینی:  ۲4.حسین 
توخالی اش می کند، تا نشان دهد آن خاک حاصلخیزی )دارالکفر مسیحیت، آن سرزمین پرزرق و برقی 
که دریوزه ی نور است( که نهال های بسیاری در آن کاشته اند )حنانه هم رم بود، وزیری هم، منصوره و 

بهجت خانم هم، سرشار هم  و غریب هم( سرابی بیش نیست. 

تصویر از فیلم »فی فی از خوشحالی زوزه می کشد«، به کارگردانی میترا فراهانی



۲5. سپهر خلیلی: حمله ی آل احمد به نقاشی معاصر خودش، آن هم در شکلی که مشخصًا از هنر غرب 
تقلید می کرده و می کند، گویی حمله به فرم هنری است. شاید او از تمیز و تشخیص فرم و محتوا و نسبت 
این دو با هم عاجز باشد، شاید او نمی داند که ایده ی هنر مدرن رهایی یافتن از هر سنتی بود. خواه این 
سنت در خاک سرسبز اما فسرده ی رومانتی سیسم ریشه داشته باشد خواه در نقاشی های مکتبی ایرانی. 
هرگونه پس نشستن از سنتی که مبلغ ایدئولوژی باشد. آیا ماله ویچ با نیل به فرم محض، انقالبی در فرم 
نیافرید؟ آیا او آن قاب محدود نقاشی و مهم تر از آن چه گونگی دیدن نقاشی را دگرگون نکرد، خاصه 
آن که نقاشی هم چه در فرمت انقالبی اش باز آپاراتوس دیدن را تداعی می کند و بر همه ی چارچوب های 

زیبایی شناختی منطبق می شود؟

۵   |  www.text-and-image.com   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>      1۳۹۳  متن و تصویر | پرونده ی بهمن محصص | خرداد 

اگر در هر یک از نمایشگاه هایش با یک دوره 
رنگ ها  هماهنگی  اگر  و  طرف ای  تازه  کار 
قول  )به  برای گوش چشم ات  پرده هایش  در 
پیرمرد( مزقانی دارد که می بینی و اگر ظرافت 
فن را از خانمی بهجت خانم هم گذرانده است 
به علـت ایـن اسـت کـه مدام می جـویـد.۲5  
نقاشی  لکنت  این  از  می جوید  فراری  راه 
معـاصر. و حتمًا قول »سارتر« را شنیده است 
عالمت  پرده  روی  است...  گنگ  »نقاش  که 
چیزی خلق  بلکه  کلمات(  )همچو  نمی گذارد 
می کند...«۲۶و۲7و نکند به همین علت است که 
اغلب نقاشان معاصر ما بت اعظم اند؟ ساکت و 
سنگ-و تو از هر سری که بزنی خود را در 
هیبت این سکوت می پوشانند؟ که یعنی  حرف 
ما در پرده ی ما. به هر صورت در چنین وضعی 
حضور محصص نعمتی است که عصا به دست 
می گیرد۲۸-و شاید به قصد دفع شری-اما برای 
و  نمی سازد.  هیمنه  سکوت  پرده ی  در  خود 
به راحتی می تـوانی بـا او بنشـینی و دو کـالم 
گپ بزنی درباره ی همه ی این دلخوشکنک ها 

که ما یافته ایم.
حرف اسـاسی من با نقاشـان »مدرن« معاصر 
دستگاه های  و  زمانه  »اوضاع  که  اسـت  این 
این  از  ایـن زبـان گنگ شـما و  از  دولتی... 
رنگ هـای چشـم فریب که چیـزی پشـت اش 
خـالیق  تحمیق  بـرای  وسـیلـه ای  نیسـت 
درباره ی  است  تاریخ  حکم  این  می سازند. 
در  کنون  تا  محصص  پای  چه  اگر  شمـا.«۲۹ 
این چاله نرفته است اما من به در می گویم تا 

دیوار بشنود.
وقتی می گویم چیزی پشت پرده ی رنگی شما 
نیست غرض ام این است که خاطره ای را در 
من زنده نمی کند. ارتباطی با این ذهنیات ندارد. 
آخر  علوی...  تحریکی،  خلجانی،  جنبشی، 
خاطره ای.  تجدید  همان  دست کم  یا  چیزی. 
فقط در و دیواری است و شما رنگ می کنید. اما 
پی دیـوار هـا سست اسـت. و ایـن عفریت را 
بر طاق این ایوان هر چه بیشتر که بزک کنی 
پای بست همچنان ویران است. و چنان ویران 
که برای خراب کردن اش حتی به کلنگ نحیف 
این قلم نیازی نیست. اما یک واقعیت دیگر هم 
هست. و آن این که مگر چه کسی و کجا این 
قلم را در دست این حضرات معنی داده است؟ 

جز فرنگ؟۳۰

۲۶. از »ادبیات چیست؟« به قلم آن حضرت. همان صفحات اول. )زیرنویس آل احمد(
۲7. باوند بهپور: بی نقل قول سارتر نمی شود. بی تأیید یک نویسنده برای امر بصری. پیش و پس  از این، 
اما  به دنبال »پیغام« گشته و می گردد.  پیام شان  انداخته و می اندازد و در  نقاشان مدرن را دست  لکنت 

بالفاصله پس از این، ایراد اصلی را نه در خود این »بی معنایی« بلکه در استفاده ی دولت از آن می بیند.

۲8. حسین حسینی: برای بار دوم »عصا« دست گرفتن محصص را یادآور می شود، جالل »نویسنده« است 
بار  به محصص کنایه می زند،  این عصای دوسر، دوبار  با  بازی کند،  با واژه ها  و خوب می داند چه طور 
اول از »متجدد«، »مستفرنگ«، »قرتی«، »فُکلی« و »دزنفکته« )ضد عفونی شده=Desinfecté( بودن او 
می گوید و بار دیگر در وجه استعاری اش، او را  نامتعادل و لنگ نشان می دهد. هنرمند/روشنفکری که بر 

زمین )خاک( خود راه می رود، درحالی که  بر عصای فرنگی اش تکیه می کند، می ایستد و قدم برمی دارد.
۲9. »کتاب ماه« کیهان. شهریور 1۳41، ص 1۸4. )زیرنویس آل احمد(

بلکه ارجاعات  جالل حرف اش را در این جا کامل می کند؛ که این هنر بی معنا نیست  3۰. باوند بهپور: 
معانی اش در غرب است.

1۳4ĩ ،تصویر از فیلم »چشمی که می شنود«، به کارگردانی احمد فاروقی  قاجار
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و این جاست که داسـتان نهال است و جا به جا 
 شـدن اش و بـی ریشـه مـانـدن اش و زینتـی 
بودن اش و احتیاج به گلخانه و دیگر قضایا۳1.  
نیست.  فرنگ دیده ها  داستان  تنها  این  و 
وقتـی  هسـت  هم  فـرنگ ندیـده هـا  داستان 
»بی انـال« هسـت و قضات اش فرنگی-وقتی 
»هنر هـای زیبـا« فقط شـعبه ای شـده اسـت 
از تبلیغات خارجی دستگاه و انبان انبان هنر 
»مدرن« صادر می کند به قصد تظاهر و تومار 
تومـار رقص محـلی و دار قـالی و شـلیتـه ی 
قاسم آبادی تا یامای برهنه را بپوشانند و جهل 
عام را-ناچـار نمـدی از ایـن کـاله به نقـاش 
فرنگ ندیده هم می رسد. نقاشی که هنوز همان 
ونـوس دسـت شکسـته را بـه عنـوان »مدل« 
دارد و همان سرسـتون »کـورنتی« را به همـان 
قزعبـالت  دیگر  و  »گوتیک«  و  »رنسانس« 
زبان  عالم  سـراسـر  گنگ هـای  بلـه،  را... 

واحد دارند۳۲.
تاریخ  سراسر  در  نقاشی  که  نکنیم  فراموش 
هرگز رسـالتی نداشته اسـت یا پیامی. همیشه 
زینت بوده است یا جادو. یا طلسم. از پوشش 
»آجانتا«۳۳   غارهای  تا  بگیر  اهرام  داخلی 
سقف  تا  بگیر  خطی  نسخ  تصویر های  از  و 
»فون  غار  دیوارپوش های  از  و  »سیستین« 
در  یونسکو  بنای  زینت  تا  بگیر  دوگوم«۳4  
در  بـر  »سی کوئیـروس«  کارهای  و  پاریس 
بنده ی  همیشه  مکزیکـو–نقاشی  دیـوار  و 
کالم بوده اسـت یا در خدمت آسمان یا زینت 
درودیوار بزرگـان. یا درودیـوار هـای بزرگ. 
اما خبری خوش اسـت کـه در عصـر دوربین 
و رکالم۳5  و سینما از نقاشی سلب حیثیت شد. 
حتا به عنوان زینتی. سرش هوو آمد. این بود 
که نقاش قیام کرد. و اگر چه به قیامی خانگی-
اما همه چیز را درهم ریخت که من مسـتقل ام. 
دنیـای  بـه  اسـتقالل خـود  کشـف  بـرای  و 
حسـابی  و  زد.  ذهنی  عجـایب  پیچـیده ی 
و  نشستند  صـاحب قلمـان  سـال ها  برد.  هم 
در تفسیر و تعبیرات آن قدر نوشتند تا قدرش 
این ها همه فهمیدنی و مسـلم و  را شناختند. 
بسـیار خوب هم. اما حضـرات! می بینیـد که 
مواظب  پـس  کـالم ایـد.۳۶  نـان خور  هنـوز 
آن  به  صاحب قلم  بردن  راه  برای  تا  باشید 
بگـذاریـد.  بـاقی  قرینـه ای  ذهنـی  دنیـای 
اعجوبه ای  میـان  هسـت  فرقی  چـه  وگـرنه 

و دیوانه ای؟ 

3۱. مراجعه کنید به »غرب زدگی« )زیرنویس آل احمد(

3۲. ایمان افسریان: چرا باید یک نفر از تاریخ را یا قبول کنیم یا رد. هر چند لحن و مثال اش پرخشونت 
و چارواداری است اما یک جای حرف اش درست است. یک چیزی این وسط لنگ است و لق که آل احمد 
فهمیده است و فحش را کشیده به جان اش. تق خود جالل که درآمد همه آن وری افتادند و گفتمان تجدد 

لقدی نیست که بر این مرده نزند.

Ajanta.33، غارهای آجانتا، مشتمل بر سی حجاری بودایی در هند است که قدیمی ترین  شان متعلق به 
سده ی دوم پیش از میالد است.

Font-de-Gaume.34، دیوارنگاری های داخل غار در فرانسه متعلق به هزاره ی هفدهم پیش از میالد.

rÇclame.35، تبلیغات.

3۶.باوند بهپور: جالل به دغدغه ی اصلی خود برمی گردد. نقاشی انتزاعی را برنمی تابد زیرا نقاشی انتزاعی 
آخرین بند ناف تصویر را با کالم می برد. این جا به صراحت دلیل ناراحتی خود را بیان می کند:  اگر هیچ 
دستاویزی برای کالم نگذارید از لطف کالم محروم می مانید. این شماتت آل احمد به محصص از این بابت 
بسیار عجیب است که دست کم از بابت قالب های فکری، محصص هنرمندی کاماًل متعهد محسوب می شود؛ 
چه به حرف های خودش رجوع کنیم و چه با عقاید زمانه )و یا حتا باورهای خود جالل( بسنجیم. این 

ماهیت کاماًل تجسمی کار محصص است که در منطق کالمی جالل قابل توجیه نیست.



که  نمی رسی  نقدی  همان  به  بروی  انتها  به  تا  و  بگیری  را  خط  این  سر  اگر  آیا  افسریان:  ایمان   .37
کانسپچوالیست ها و پست مدرنیست ها به هنر مدرن داشتند؟ المصب آن قدر لحن اش بد است و پرگوشه وکنایه 

و ژورنالیستی که جای دفاع نمی گذارد برای حرف حساب اش.
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که  ندیده ای  نقاشی  تربیت  تو  می گویید  البد 
قرینه را نمی بینی. می گویم درست. و حق با 
تو  پرده های  پای  بودم حاال  دیده  اگر  که  تو 
برای  فقط  تو  مگر  اصاًل  و  بود.  من  امضای 
همپالکی هایت پرده می کشی؟ نقاش »مدرن« 
در  کارش-حتا  تعبیر  و  تفسیر  برای  معاصر 
قلم  ها  این  این جا-محتاج  به  فرنگ چه رسد 
هست اما نه تنها کار این قلم ها را نمی خواند، 
این  از  را  دنیا  نمی خواهد  بخواند  هم  اگر 
چشم ها بنگرد. آخر زرق وبرق فرنگ چشم اش 
را پر کرده است و به اسم دنیایی بودن در سر 
باز کند.  دارد که در سلک از ما بهتران پوست 
خویشان  تنگ  جمع  در  اگر  این که  از  غافل 
را  تو  »خودی«  اگر  و  دیدنی  داشتی  چیزی 
پذیـرفت آن وقت دنیـا  هم می پـذیردت.۳7  
می دانی  می خوانم ات  انزوا  به  که  نکنی  گمان 
که نه این کاره ام. و جایی دیگر گفته ام که جز 
بند ناف زبان مادری که به آن آویخته ام  این 
هیچ مرز دیگری را نمی شناسم۳۸  اما تو-مبادا 
گمان کنی که به تار عنکبوت »تکنیک غربی« 
چارمیخ شده ای! چون حتا در »بی انال« ونیـز 
می نشـانـنـدت.  »خـارجیـان«  غرفـه ی  در 
و آخر تو با این خارجی بودن چه به دنیای 
غرب ارمغان می کنی؟۳۹ آیا قرار است تو هم 
مصرف کننده ی غرب باقی بمانی ؟ نمی گویم ات 
بیا و قلم ات را زیر پای رنگ محل و سنت و 
بینگار  تازه کاران  همچو  یا  بگذار؛  دین  ادای 
که تا به ابد می توان در طلسم رنگ قلمکار و 
مهر اسم و بته جقه باقی ماند. می گویم ات بیا و 
دست مرا بگیر و از نرد بان پرده ات برکش.4۰  
چیـزی  دنیـایی  بـازار  این  متـاع  بـه  و 
عرضـه کن. و گمـان نبـر که خـریداران فقط 
جهانگردان اند که اگر به بازار نیایند می  گندد41 
. تـو کـه نمی خـواهی دنیـا را از چشـم من 
می خواهم  من  کرده ای-اما  لج  بنگری-چون 
می دانم  چون  ببینم.  را  دنیا  هم  تو  چشم  از 
درآمدن  ازما بهتران  در سلک  آرزوی  این  که 
نشانه ی شرمی اسـت که تو از کمبود خود در 
این بازار داری.4۲ بیـا و به این کمبود، سالح 
خودت را تیز کن. و بـدان که گوهر اگر گوهر 
که  حیف  اما  می یابد.  را  بازارش  عاقبت  بود 
می دانی  بـازاری.  جسـت وجوی  در  فقط  تو 
نشـسته ام.  روضه خوانی ات  پای  زیـاد  که 
کریتیک  و  نمی فهمند  و  نمی خرند...  »مردم 
کودکی    فریاد  همه  این ها   »... الخ  و  نیست 

38.»اندیشه و هنر«، مهر 1۳4۳، ص ۳۹۹.

39.باوند بهپور: فراموش می کند که قرار نیست چیزی »ارمغان کند«، قرار است چیزی »باشد«، ولو چشم 
خودی آن را نپذیرد، ولو دنیا هم نپذیردش، ولو به قول محصص: »برای این جا دیر باشد و برای آن جا 

زود«.
باشد.  درک  قابل  واسطه ای  بی هیچ  دارند  انتظار  است،  دیدنی  تصویر  که  آن جایی  از  بهپور:  4۰.باوند 
نمی شود که هنرمند باالی نردبان بایستد و انتظار داشته باشد که بیننده )علی الخصوص بیننده ی نویسنده!( 

خودش از نردبان باال برود.
4۱.حسین حسینی: جالل بدترین نتیجه را از بهترین قسمت  حرف های خود می گیرد! این که چه قدر خوب 
وضعیت »نقاشی مدرن« را شرح می دهد و نشان می دهد که وضعیت کنونی آن را درک می کند، اما در آخر، 
از نردبانی که می سازد، باال نمی رود. لجوجانه پایین می ایستد تا معجزه ی این پیامبر نو ظهور را انتظار کشد.

4۲.ایمان افسریان:  به خدا حرف حساب می زند و ای کاش نمی زد. چوب این گفتمان را بسیار خورده ایم 
و جمهوری اسالمی ته کثافت آن را هم باال آورد و به گوش و چشم جان دیدیم و شنیدیم که می تواند چه 
گندی از این جور حرف ها درآید و با این حال آن چه که آل احمد حس کرده است-نه آن چه که گفته 

است-رگه ای از حقیقت دارد.

از کتـاب »نون الـقـلم« جـالل آل احمـد، با تصویـرسـازی هـای بهمـن محـصـص
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است که شیرش را دیر داده اند... آن که حرفی 
این  به  نمودنی،  دارد  چیزی  یا  گفتنی  دارد 
ارضای  این  با  و  نمی کند  استغاثه  استمداد ها 
و  نمی کند  مرعوب  را  بیننده  »اسنوبیسم« 
تحمیق اش  صدد  در  فرنگی مآبی  این  با 
ریشه  اگر  این که  آخرم  حرف  و  نیست 
که  مکن  شکوفه  پاییز  در  داری  خاک  درین 
اگر زینت المجالس شده ای  و  بدشگون است. 
بکش.  خط  را  قلم  این  دور  مایی  از  نه  و 

4۳و44و45

جالل آل احمد 
۲۶ مهر 1۳4۳

43. ایمان افسریان: امروزه ی روز، آل احمد مرده است و هنوز محصص زنده. کمتر هنری از هنرهای مدرن 
ایران قابل دفاع تر از محصص است و دیگر کسی جرأت چپ نگاه کردن به تابوی او را ندارد. اما نمی دانم 
پنجاه سال دیگر هم همین آش است و همین کاسه؟ یا محصص هم رفته است به جایی که همه ی هنرمندان 
مدرن کشورهای حاشیه ای رفته اند. آن جا که تابلوهای متوسط و ذوق ها و قریحه های بی نظیر در نبود یک 
سنت تاریخِی غنی به اشیاء و خاطرات آبکی ختم می شوند. هر چند محصص را تقریبًا به همه ی هنرمندان 
معاصر ایران ترجیح می دهم اما وقتی کاله خود را قاضی می کنم و کارهای او را با هنرمندان بزرگ همعصر 
او می سنجم یا حتا نه، با یک تابلوی مهرعلی متعلق به سه نسل قبل از او در همین تهران، می بینم که چه قدر 
پس رفته ایم و فرو. این جاست که می گویم آل احمد چیزی را درست حس کرده بود. هژمونی و دیکتاتوری 
روشنفکری خیلی بی رحم و خشن است در این جا. موقعی بود که کسی جرأت نداشت به آل احمد بگوید 
از لحن   برای خودش!  ابرویی است احیانًا. هنوزم که هنوز است شاملو، استالینی  است  باالی چشم اش 
رفقای  همین  از  یکی  اکنون  هم  محصص  می تاخته.  مخالفان اش  بر  چه گونه  که  بفهمی  می شود  آل احمد 
اعظم است. اما بعد از گذشت سال ها آرام آرام معلوم خواهد شد که ایرانیان-یا جهانیان-چه قدر به سراغ 
آثار هنر متجدد ایران خواهند رفت، چه قدر به تصاویر محصص رجوع خواهد شد، و آیا آرام آرام محو و 
فراموش خواهند شد یا نه؟ و آیا گفتمان تجدد باالخره مورد نقد قرار خواهد گرفت یا نه؟ یا کماکان به 
علت قدرت داشتن الیه های سنتی اجتماع، تجدد به عنوان یک آرزو و آرمان کماکان در نقش اپوزیسیوِن 

مظلوم باقی خواهد ماند؟
با همه ی این تفاصیل، می بینم آل احمد-که دوست اش نمی دارم-چه قدر دقیق حال نقاشی معاصر ایران و 
ایتالیایی شده- این رشتی های  اساس گفتمان تجدد را خوب حس کرده بود در همان پاراگراف اول. و 

فنومن های هنر معاصر-وقتی شروع به حرف زدن می کنند چه قدر معلوم می شود که توخالی اند!
43.سپهر خلیلی:  ورای همه ی این ها، اگر آن چه را آل احمد درباره ی محصص گفته است رد کنیم یا نپذیریم 
بایستی با صراحت او در مورد مواجه شدن با نقاشی همراه شویم و با پاره ای از نقدهای او همداستان. در 
حقیقت آل احمد دو نکته ی- به زعم خودش- مهم را به محصص خاطر نشان می کند: فرجام فرم و فرجام 
نقاشی. معنایی ضمنی در این دو نکته وجود دارد: ندیدن و دیدن. آل احمد یک بار نقاش مدرن  معاصر را 
به ندیدن متهم می کند، جایی که قصد دارد اعتبار و الزام نوشتن نقد را نشان دهد، به همین اعتبار چیزی 
می آفریند با عنوان محتوا، محتوایی که خود را در قالب نوشتار به نمایش می گذارد. نقاش مدرن محتوای 
افزودن یک محتوای  دنبال  به  دنبال می کند، که گرچه  را  منطقی  نوشته ی آل احمد  نمی بیند.  را  اثر خود 
تاریخی به نقاشی است آن هم با اشاره به غیاب آن، اما در کرانه های خود از نوشتار هم فرم زدایی می کند. 
غیابی که آل احمد به آن اشاره می کند، دقیقًا لوالیی است که هنر با چرخیدن روی آن می تواند دست کم 
در انتقال واقعیت خود، آن حقیقتی را به کار  گیرد که بی رحمی هنر را نشان می دهد. فیگورهای دفرمه ی 

محصص چه چیزی در بطن خود دارند؟ آل احمد از محصص می خواهد این بطن را نمایش دهد.
43. باوند بهپور: در فضای کالم محور، این قلم نویسنده است که می تواند دور قلم نقاش خط بکشد و نه 

برعکس!
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