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نادره حکیم الهی مثل هنرش خالص و خالصه است و هنر هیچگونه
نمایشـــی در رفتار و پوشـــش او ندارد .هنر برایش حقیقت اســـت نه
واقعیت که وابسته به زمان و مکان و تصمیم باشد .سنگها را دوست
دارد و درختهـــا را میفهمـــد .کوه بزرگی اســـت کـــه از فرهاد تقدیر
تیشههای زیادی خورده و درخت بزرگی که سایه بخیل نداشته است
و گلهای کوچک زیادی در سایهاش رشـــد کردهاند .او اخیراً در رشت
(خشکه اســـطلخ) فعالیتهای حرفهای خود را دنبال میکند .با او در
توگویی کردهایم که در ادامه میخوانید.
فضای جدید کارهایش گف 

عکس« :ایران»

توگو را پذیرفتید.
ëëسالم و ســـپاس که این گف 
از خودتـــان و هـــر چیزی که دلخواهتان اســـت
بگویید.
من نادره حکیم الهی.خوشـــحالم از جایی
کـــه هســـتم و از خانوادهای هســـتم کـــه هنر و
فرهنگ دغدغه اصلیشـــان بوده حتی زمانی
کـــه هنر محل و مجال حضور نداشـــته اســـت.
من چهارخواهر و یک بـــرادر دارم که آدمهای
موفقی هستند.من و خواهرم به هنر عالقهمند
بودیم.هـــر دو هنر را به شـــکل حرفهای دنبال
کردیم.خواهرم به موسیقی روی آورد و من به

باز شده بود.
ëëمنظورتان دفرماســـیون بعـــد از قالبگیری
است؟!
بله .از میهمانم خواهش کردم یک بســـته
گِل بـــرای من بیاورد .و همان بســـته گل مرا به
خاک وابسته کرد( .با خنده) شاید هم به خاک
سیاه نشاند.
ëëالبته این خاک سیاه آدم را رو سفید میکند.
مـــن بـــدون آمـــوزش یـــک ســـر کوچـــک
درســـت کردم و بعدها که مجسمه ســـاز شدم
سردیسهای کوچکی با نام رؤیابینان ساختم.
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قطاری هســـتیم که سوزنبان مسیرش را عوض
میکند و در مورد من درست عوض کرد .تهران
آدم را خســـته میکند و خستگی برای هنر ،سم
اســـت.در ضمن من در تهـــران کارگاهـــم را از
دســـت داده بودم .یقین دارم که هرگز از رشت
به تهران برنمیگردم.
 ëëشما در رشت کانون هنرهای تجسمی تأسیس
کرده اید و به آموزش هنرجویانتان مشـــغولید.
این آموزش رسالت است یا جنبه کاری دارد؟
این منطقه از نظر فرم و حجم بســـیار غنی
ولـــی از نظر مدرس حجم خیلی فقیر اســـت و
من احساس وظیفه کردم.
 ëëبـــرای کارهـــای آیندهتان مســـیر و کانســـپت
خاصیمتصورهستید؟
توگو هم
نـــه .من حتـــی به پایـــان ایـــن گف 
مطمئن نیستم.
ëëنـــه مطمئن باشـــید من و شـــما هم نباشـــیم
دوستانم در روزنامه مصاحبه را ادامه میدهند.
فارغ از شوخی ،اوضاع صنفی هنرهای تجسمی
بسیار بیسامان شـــده اســـت .طمع و ناآگاهی
خیلـــی از گالری دارهـــا و ذائقـــه نـــازل و مبتذل
افـــرادی که هنر را بخشـــی از دکوراســـیون خانه

گفتوگو با نادره حکیم الهی حجمکار و نقاش

من از درون ناچار شدم

حجـــم .مثل همه بچهها نقاشـ ــی میکردم اما
نخستین بازخورد نقاش ـ ـیهای من جالب بود،
خواهر بزرگم میگفت :نادره چیزهایی میکشد
که اول آدم نمیداند چه چیزی اسـ ــت اما بعد
متوجه میشود که چه اتفاقی افتاده است.هنر
تا سـ ــالها بعد برای من موضوعی جدی نبود.
اما همیشـ ــه دستهای من هویتی جدا از تمام
بدنم داشـ ــتند.بهترین بافتنیها ،آشپزی لذیذ
و شـ ــاگرد اولی در کالسهای هنرهای دسـ ــتی،
محصول جدایی دس ـ ـتهای من از خودم بود.
تا اینکه سی سال پیش مسـ ــتندی در تلویزیون
دیدم که روحم را تسـ ــخیر کـ ــرد و امانم را برید
و مـ ــن در عالـ ــم مـ ــادی بیامان شـ ــدم .مردی
در برهـ ــوت کویر روی برگهای خرما نشسـ ــته
بود و سـ ــفالگری میکرد و من با چرخ سفالش
چرخیـ ــدم .انـ ــگار روح مـ ــن در دس ـ ـتهایش
بود.احسـ ــاس غریبی داشـ ــتم .در دس ـ ـتهایم
نیازی را احسـ ــاس میکردم.این هم گذشـ ــت.
و مـ ــن همچنان زن خان ـ ـهداری بـ ــودم که دوتا
بچه داشـ ــت و از صبح تا شـ ــب دغدغهای غیر
از راحتی بچه هایم نداشـ ــتم .همیشـ ــه سـ ــعی
میکـ ــردم اعتماد به نفس بچههـ ــا را باال ببرم.
اما دیدار چرخ سـ ــفال و حصیر خرما روی روح
و روانـ ــم سـ ــنگینی میکـ ــرد .رؤیاهای انسـ ــان،
آدمهـ ــای الزم را سـ ــر راه قرار مـ ــی دهند کافی
اسـ ــت فقط خوب ببینی .روزی با خانمی آشنا
شدم که با دوستش به کارگاه سفال می رفت و
تعریـ ــف کرد که جایی م ـ ـیرود که با گل کار می
کنند .سـ ــال  74بود و دوباره چرخ مرد سـ ــفالگر
در سـ ــرم میچرخید .فهمیدم مـ ــادهای به نام
سیلیکون اسـ ــت که بعد از قالبگیری می توان
آن را کشـ ــید و از کار جدا کـ ــرد .این برای من کم
از جادوگری نداشـ ــت.پنجرهای رو به رؤیاهایم

آنقـــدر بیتوجهی شـــد کـــه یک روز نخســـتین
رؤیابین را با غیظ دور انداختم اما سالها بعد
ســـری کامل رؤیابینان را بر اســـاس همان ایده
خـــام اولیه دوبـــاره ســـاختم .در آن دوره کمی
افســـرده بودم .بچههایم بزرگ شـــده بودند و
من وقت زیادی داشـــتم انباشت انرژی اذیتم
میکرد .شـــماره حاج مهری سفالگر و مرحوم
فیـــاض را پیدا کـــردم و چرخ ســـفالگری من با
کالسهای حاج مهری چرخید.
ëëشـــما از مـــواد ســـفالگری و حجـــم ســـازی،
ماده دلخواهیدارید؟
من ســـنگ تراشـــم و اوایل فکـــر میکردم
ســـنگ را بیشـــتر دوســـت دارم .ســـنگ مجال
خـــروج ذهـــن از کار را نمیدهـــد .ابزار ســـنگ
تراشـــی خیلی خطرناک اســـت و اگر در لحظه
کنار ســـنگ حضور نداشـــته باشـــید اتفاق الزم
نمیافتـــد .االن تعصـــب خاصـــی روی هیـــچ
مادهای ندارم نقاشی هم میکنم .دو سال نزد
آیدین آغداشـــلو اصول اولیه طراحی و نقاشی
را آموزش دیـــدهام .این به قبل از اقامت ما در
آلمـــان به خاطر شـــغل همســـرم برمیگردد.
حـــاال با مدیـــوم حجم با مـــواد مختلفی مانند
فایبرگلس ،برنز ،آهن ،و ...کار میکنم .ترجیح
میدهـــم به همـــه مواد دســـت بزنـــم و با هر
مادهای که همخوانی بهتری با اندازه و مفهوم
ایده تناسب دارد کار کنم.
ëëبه نظر شـــما کدام ماده ،وســـعت بیشتری را
درون خود دارد؟
آب.کارهایـــی دیدهام که آب و نـــور در آنها
حضـــوری جـــدی دارنـــد .از نظـــر بصـــری هر
مادهای که حرکتی ایجاد کند وسعت دارد.
ëëکدام ماده درهم تنیدگی بیشتری دارد؟ سنگ
یا چوب یا اپوکسی یا آهن؟

سنگ پیوستهتر از هر چیز دیگری است.
ëëدر کارهایتان مجســـمههایی با ابعاد مختلف
وجـــود دارد اما ظاهـــراً مجســـمههای کوچک
عالقهمندیاصلیتاناست؟
مـــن حجم دلخواهم حجمی اســـت که در
دســـتم جا شـــود تا انگشتانم تســـلط بیشتری
داشـــته باشـــند .کارهای کوچک اتـــود کارهای
بزرگ هستند .انگار نطفهشان در دستم بسته
میشود بعد بزرگ میشوند .بزرگ شدن این
مجسمهها بیشتر محصول تکنیک است .این
اتودهـــا را دوســـت دارم و حتـــی زمانی که پول
الزم داشتم آنها را نفروختم -رو به من -کادو
هم نمیدهم.
ëëاحجام بزرگ شـــما – غیر از شبیه سازیها  -که
عموماًبههیچاسطورهتاریخیمربوطنمیشوند
و فقط یک انســـان هســـتند به نحوی اســـطوره
زدایی میکنند و تطابقی با هنر پرفرمنس دارند
که پیکر انســـان عادی را هم مقدس میشمارد.
البته منظورم از اسطوره زدایی ،تخریب یا بمب
گذاشـــتن زیر تاریخ به شـــیوه بعضی سریالها
نیســـت بلکه موضـــوع «این همانی» اســـت.
شـــما در کارهایتان به وضـــوح میگویید که این
انسان عادی هم ،همان پیکر مقدس است .این
موضوع با پشـــتوانه تفکر خاصی صورت گرفته
است یا فقط یک اتفاق عزیز است؟
در واقـــع فکـــر میکنـــم انســـان و حـــاالت
انســـانی کـــه او را به کمـــال راهنمایی میکند و
پیچ و خمهـــای این راه آن اتفاق عزیز اســـت
پیکر انســـان بار احساســـی را بر دوش میکشد
که هیچ فـــرم دیگری نمیتواند بـــه اندازه آن
تفسیرگرش باشد.
ëëارتباط شما با آثارتان بیشـــتر کنش و واکنش
حسی اســـت .به نظر شـــما دانش و اجرا در کار

حجـــم الزم و ملزوم همدیگرند یـــا اصالً دانش
ضروری است؟
اول باید حس و خالقیت تقویت شـــود.من
رفتـــم اتریش پیـــش آقای حشـــمت و او گفت
چقدر خوب که شـــما آکادمیـــک کار نمیکنید.
نـــگاه آکادمیک به هنر ،اثر و دســـت را خشـــک
میکند.
ëëمنظورتان این است که جریان منطقی در کار
بیشتر یک نگاه صنعتی به کار است تا هنری؟
بله ،درســـت و غلط بـــودن کار را مصنوعی
و بیروح میکند .انقـــاب فرهنگی و تعطیلی
دانشگاهها برای من توفیق اجباری بود که هنر
را آکادمیک شـــروع نکنم .وقتی خـــودت کار را
شـــروع میکنی مثل این است که صدبار سرت
را به دیوار میکوبی تا راهی باز کنی.
ëëمثال خشـــنی بود کـــه فقط یک ســـنگتراش
یآورد.
م 
می خنـــدد – البته من بعدها در کالسهای
مختلف به حداقلی از دانش آکادمیک دســـت
پیدا کردم.
 ëëپس معتقدید هیچکس با تحصیالت هنرمند
نمیشـــود و هیچ هنرمندی هم بینیاز از دانش
هنرینیست.
بله ،همینطور است.
ëëشـــما دغدغه انســـان دارید؟ به خاطر حضور
پررنگ انسان در کارهایتان میگویم.
دغدغه من حاالت انسانی است.
ëëمتوجه نمیشـــوم .یعنی فیگور انســـان برای
شـــما یک آبجکـــت بـــرای بیان یـــک موضوع
است؟
فیگور نخستین بیان انسانی است به همین
دلیل فیگوراتیو کار میکنم.
ëëکارهای شما بســـیار خالصه و آبستره است و

به جزئیات اشاره نمیکنید .این نگاه را اگر تأیید
میکنید از کجا ناشی میشود؟
صورت پوشاننده و حجاب است .شما وقتی
با کســـی حرف میزنید یا به چشمهایش نگاه
میکنید یا دهانش .من میخواستم مرکز توجه
را از صورت بردارم.
ëëدر پیاده رو فرهنگی شـــهر رشت مجسمههای
عجیبی دیدم که بیشـــتر برای تخریب فرهنگی
و نازیباســـازی مناســـب بودنـــد .مخصوصـــاً
مجســـمهای که ظاهـــراًقرار بود بـــرای تجلیل از
شـــهدا باشـــد و فارغ از اجرای کارآموزی ،بیشتر
کنش تسلیم و شکست دارد.هیچ شکوهی از این
مجسمه دریافت نمیشود .نظر شما چیست؟
ترجیح میدهم بهعنـــوان مخاطب به این
سؤال پاســـخ دهم و متأســـفانه من هم ابهتی
را کـــه بتوان د شـــأن ،شـــکوه و مقام کســـی را که
در راه اعتقـــاد و وطنش جان خود را در دســـت
گرفتـــه در این کار نمیبینـــم و در کل معتقدم
یـــک اثر خوب و تأمل برانگیز در ســـطح شـــهر
بهتـــراز صـــد اثر بدون فکـــر و صرفاً بـــه منظور
درآمدزایی کار میکند .شهرها نیازمند کارهایی
هستند که متضمن باالبردن مفاهیم فرهنگی،
ســـاختارهای زیبایـــی شناســـانه و ایجادکننده
آرامش باشـــند  .متأســـفانه متولیان امر به این
مســـأله توجـــه چندانـــی ندارنـــد و ایـــن باعث
میشود ما هرروز شـــاهد کارهایی ضعیفتر از
قبل باشیم.
ëëدلیل مهاجرت احتـــرام برانگیـــز از تهران به
رشت برای شما چه بود ،با اینکه تهرانی هستید و
خانواده و دوستانتان در تهران هستند؟
من تهرانی نیستم .شیرازیام .در  12سالگی
بعد از فوت پدرم در تهران ریشه دواندم .کندن
این ریشهها اصالً آسان نبود اما ما همه مسافر

شهرها نیازمند
کارهایی هستند که
متضمن باالبردن
مفاهیم فرهنگی،
ساختارهای
زیبایی شناسانه و
ایجادکننده آرامش
باشند  .متأسفانه
متولیان امر به
این مسأله توجه
چندانی ندارند و
این باعث میشود
ما هرروز شاهد
کارهایی ضعیفتر
از قبل باشیم

میدانند ،برای هنرهای تجســـمی ســـمت و سو
تعیینمیکند.حراجهایمشکوکوقیمتهای
مشـــکوکتر ،مخاطب را به اصل هنر مشکوک
کرده است .نظر شما چیست؟
ً
قبـــا با هـــم صحبت داشـــتهایم که مفهوم
زدایـــی از هنر بـــه معنـــی ارائـــه کار بیمفهوم
نیســـت.زمانی سهراب ســـپهری مد میشود و
زمانی لگینگ مد شد.
 ëëو زمانی فیلمها و سریالهایی که با فرصت
طلبـــی و پرداختن بـــه مثلثهای عاشـــقانه
کنجکاویهای ممنوع را ارضا میکنند و از این
دیگرارضایی پول در میآورند .البته منظورم
شهرزاد نیست .اصالً.
 بالتکلیف میخندد و ادامه میدهد :امروزهم مجسمهســـازی و نقاشی مد شـــده است و
دیوارهای خانهها خالی است.
 ëëالبته منظورتـــان دیوار خانـــه روزنامه نگارها
نیســـت که بـــا یـــک نســـخه روزنامه پوشـــانده
میشود .احتماالً به دیوارهای سالنهای بزرگی
اشـــاره میکنید که معماری زرد و براق با ســـبک
رانتیسم و اکتالسیســـم – انگلیسی اختالسیسم
– دارند.
(می خندد) بله قشر زحمتکش سفرهشان را
پر کنند هنر کردهاند.
ëëبله با دیوار خالی میشود زندگی کرد یا حداقل
از بچـــه ات بخواهـــی با مـــداد رنگیهایش یک
نقاشی خالص بکشد اما سفره خالی غرور آدم را
میخورد و اما آخریـــن کالم ،خانم حکیم الهی
من معتقدم هنر «خودمعرف» اســـت و نیازی
به تعریف ندارد امـــا رجوع به هنر تعریف و دلیل
دارد .شـــما چرا ســـر از ایـــن کاروان بیمقصد در
آوردید.
من از درون ناچار شدم.

نقد و ارزیابی آثار بهمن محصص در هفتمین حراج تهران

وجه تراژیک انسان معاصر

مریم ثابت قدم اصفهان

منتقد هنری

اثری از بهمن محصص

بـــا وجود این نقاش به واســـطه رنگ پس زمینه
و باالخص رنگ بـــدن ،در صدد جبران و تعبیر
دوبـــاره احساســـات برآمـــده و ضمـــن تجســـم
ماهیت جهان بیرونی مرتبط و چه بسا تأثیرگذار
بر ماهیت روانی ســـوژه ،بر رنگی تأکید میورزد
که فی نفســـه آکنده از مالل و دلسردی است .از
این فقدان که اکنون ســـویه مـــرگآوری به خود
گرفته دیگر گریزی نیست .بتدریج لذت درخود
ماندگی ،تعادل و ثبات زندگی را تحت اختیار تام
و دردناک خود قرار میدهند.
عمدتـــاً در آثـــار محصص شـــاهد فیگورهایی با

اثری از بهمن محصص

هفتمین حـــراج تهران در تیرمـــاه  1396در کنار
اهـــداف اقتصـــادیاش ،چشـــمانداز پرشـــوری
برای هنرپژوهان و عالقه مندان مشـــتاق فراهم
آورد تا بخشـــی از مجموعه ارزنـــده گنجینه هنر
مـــدرن و کالســـیک ایـــران را به نظاره بنشـــینند
و از رهگـــذر دســـتاوردهای مهـــم هنـــر معاصر،
تحوالت تاریخی و فرهنگی هنرمندان دو نســـل
را مورد تأمل و کنکاش قـــرار دهند .این ،مجالی
بود برای پرداختن به آثار ارزشـــمند هنرمندانی
که چه بســـا بـــا ورود به مجموعههای شـــخصی
تـــا مدتها در معرض دید عمـــوم قرار نگیرند؛
از جملـــه مجموعه آثار بهمـــن محصص که در
آخرین حراج تهران با فروش بیش از یک و نیم
میلیارد تومان ،از گـــران قیمتترین آثار برآورد
شـــد .چنانکه ارزیابی این آثار نوسرشت ،گواه بر
جایگاه معتبر و شاخص او در عرصه هنر مدرن
ایران اســـت .هنرمندی که در سراسر عمر خود،
درصدد تجسم نا منتظرهای از ابعاد پررمز و راز
درونمایه ذهنی بود و میکوشید تا فرآیند هنری
خـــود را تحتالشـــعاع بینش فلســـفی ،ادبی و
روانکاوانه آن روزگار قرار دهد ،چنان که آثارش،
همواره آینهای از کشمکشهای درونی است که
به نحو بدیعی با محتوای اجتماعی پیوند خورده

و با مفاهیمی چون ســـرکوب ،ناکامـــی ،فقدان،
بحران و تعلیق عجین شـــده و اشکال غریبی را
آفریدهاند کـــه هرچند ماهیتی توتـــم وار دارند؛
لیکن نه به اسطوره و فرهنگ تاریخی کهن ،بلکه
به جهان ذهنی نامتعارف ،مقهور و ســـرخورده
انســـانی اشـــاره دارند که بنـــده وار در پی تکریم
بتهای ســـاختگی عصر مدرن بـــه مثابه عصر
بربریتاست.
محصص بهعنوان تصویرگـــری متأثر از مکتب
اکسپرسیونیسم ،خود را ناظری بر ذهن خودآگاه
و ناخـــودآگاه بشـــر میپنـــدارد که بـــا جهانی از
ســـابقههای مـــرگ و زندگی دســـت و پنجه نرم
میکنـــد؛ بیآنکه از آینده خود اندک اطمینانی
حاصل نماید .لـــذا به فراخور ماهیت خصمانه
زندگـــی بشـــر و تناقضات آشـــکار آن ،هراســـی
اســـرارآمیز از جلوههای انســـان آخرالزمانی در
آثار او متجلی اســـت که در عین حال به ماهیت
متناقض ،بیمارگونه و بداندیشانه حیات مدرن
نیـــز داللـــت دارد .محصـــص در طـــول حیـــات
خـــود متناوباً بـــا این تناقضها درگیـــر بود و این
تضادهـــای دراماتیک را به شـــیوهای بنیادین به
هنرش منتقل نمود .او به قدرت زبان هنری باور
داشـــت و لذا در میان معدود آثـــارش میتوان
نمونههایـــی را یافـــت کـــه پیونـــدی تنگاتنگ با
حوادث روزگار حیاتاش دارند و بدیهی اســـت
که با تخمینی دقیق ،میتوان خاستگاه هنر سنت
ستیز او را باز جســـت؛ اما در کل ،این زبان هنری
از یک هویت جهانشمول بهره میگیرد و آثارش
را با تعابیر مختلف و پیچیدهای توأم میسازد که
صرف شـــناختی مختصر نمیتوان آنها را مورد
قضـــاوت قـــرار داد؛ زیرا هرباره تحت شـــاخصه
بیانی تازهای پدیدار میگردند.

این نقد به بررسی روانشناختی دو اثر محصص
که در هفتمین حراج تهران به فروش رســـیدند
شـــامل عقاب نابینا و پرســـوناژ میپردازد که به
ترتیب در سالهای  1347و  1354ساخته شده و
مؤید روایت بصری نکته سنجانه او از ویژگیهای
رو به زوال بشری است که در جامعه بحران زده
معاصر از رســـتگاری و دســـتیابی به ارزشهای
عقالنی و خود آگاهانه بازمانده است.
دربارهتابلویعقابنابینا
تابلـــوی عقـــاب نابینـــای بهمـــن محصص در
هفتمین حراج تهران به رقم  1/2میلیارد تومان
به فروش رسید .این تابلو به تأثیر از شعر «عقاب
نیل» نیما یوشـــیج طراحی شـــد .اما این مسأله
بســـیار مهمی اســـت کـــه دریابیـــم محصص،
بازنمایاننده صرف از روایت نیما نیست و بدون
شـــک ،تصویر خود را با تجلیـــات ذهنی خویش
عجیـــن میســـازد .چنانکه با تکیه بر پنداشـــت
روانشـــناختی فرویـــدی ،تابلوی فـــوق بر فقدان
داللت مییابد .چند عامل در این استناد دخیل
هستند :ابتدا ،کوری مادر که به ریاضت جسمانی
و محرومیت او اشاره داشته و چه بسا ثبات او را تا
اختگی تحلیل برده باشد.
دوم ،فضا و رنگهای ســـرد و ســـنگین و خفقان
آور بـــهکار رفتـــه در تابلـــو ،از ســـطح هیجانات و
انرژیهای درونی کاســـته و دیگر از حادثه قریب
الوقوع تولد نشـــانی ندارند؛ بلکه متضمن رنج
روان پریشانهای هســـتند که حتی مابقی رنجها
چون کوری را به حاشیه رانده و حیوان را در لختی
و سرگشتگی درون به حال خود واگذاشته است.
از سویی دیگر ،چشـــم بازتاب دهنده احساسات
درون اســـت؛ لیکن فقـــدان چشـــم در این تابلو
مانع از برونی شـــدن احساسات پرنده میگردد.

پیکرههـــای عضالنی اغراق شـــده نیز هســـتیم
که میتوانـــد تعبیـــری از ترومـــا و برانگیختگی
روانـــی نیرومندی باشـــد که جســـمانیت آنها را
تحتالشـــعاع قرار میدهد .چنـــان که پرنده در
چنین هیبت بزرگ و عضالنی به مثابه انســـان
دردمندی است که در کشاکش با نیروهای غالب،
جسمانیتی جدید و رازآمیز به خود یافته است.
فروید،شیوهایازمنازعهمیاننیروهایمتناقض
در انسان را بهعنوان سمپتوم هیستریک اطالق
میکند که بویژه در آثار فرانسیس بیکن که بدن
در تناســـب میـــان ایـــن نیروها ،مبهـــم و در هم
پیچیده میگـــردد؛ نمودی آشـــکار دارد و اکنون
چه بسا مهمترین تشابه میان آثار او و محصص
دقیقاً ثبت و ترســـیم وقوع همان لحظه خاص
هیســـتریک بر بدن باشـــد که در آثار فرانسیس
بیکن به صورت قامت منقبض بدن بدون اندام
و در آثار محصص ،به صورت بدن عضالنی چقر
و بیش از حد حیوانی ،عمدتاً با سر کوچک و فاقد
هر نوع ســـیمایی حاکی از فالکت ذهن ،مشهود
است.
ëëدربارهتندیسبرنزیپرسوناژ
محصص که به واســـطه ویژگیهای مســـتعد و
درون داشـــتی خود ،یک مجســـمه ســـاز است؛
هنر خـــود را با خصایصـــی از اجـــزای پرتکاپوی
پیکرههـــای هنری «مـــور» و نیروهـــای نمادین
ســـوارکارهای «مارینو مارینی» در هم آمیخته و
اهتمام خـــود را در تعالی بخشـــی زبان هنری و
ارتقای مفاهیم نوستالژیک و دراماتیک آن بهکار
میگیرد.
در ایـــن میان ،پرســـوناژ که با رقم نیـــم میلیارد
تومان در هفتمین حراج تهران به فروش رسید
یکی دیگر از آثار بهمن محصص است که کنایه

از وجودی نیمه هشـــیار دارد؛ انســـانی معلق در
میان لذت و درد ،هســـتی و نیستی ،خود آگاهی
و ناخـــود آگاهی .پرســـوناژ یعنی انســـان ،یعنی
هنرمند در فراز و نشیب تاریخ سرکوب و عصیان
بشـــر .هرچند انتزاعی شـــدن آن نیـــز میتواند
اســـتعارهای از ماهیت انتزاعی جهـــان مدرن و
پسامدرن باشـــد که کلیت حیات بشـــر را تحت
نظامی مبهم و درهم پیچیده از روابط اجتماعی
و اقتصادی نابسامان و تباه زده به انقیاد در آورده
و او را به انسانی مسخ شده و شیء واره بدل کرده
است .چنانکه در این اثر ،تمثیلهایی از شیدایی و

جنون انسان مدرن را درمییابیم که مبین تصویر
واژگونی از روشـــنگری تاریـــخ معاصر و ماهیت
نفس حیات
غیر عقالنی آن اســـت .در واقع این ِ
مدرن اســـت که پیوند خود را با اعتدال گسســـته
و با توســـل به دنیای فراواقع و موهوم ،به هرچه
از خود بیگانگی خویش دامن زده اســـت .و این
از خصایص هنرمند مدرنیســـتی است که بیان
هنـــری را با تجربه رنج خـــود در هم میآمیزد تا
در نهایت ،خود انگیختگـــی را در پرتو تناقضات
موجود آشکار نماید.
پیکره عریان با شـ ــانههای پهن و سـ ــری کوچک
به مضامین بردگی بشـ ــر در عصر حاضر داللت
دارند .گویی در جهـ ــان پوچ و تهی از حقیقت که
آدمـ ــی را همواره به طـ ــرد امیالش واداشـ ــته و از
ارزشهای او فروکاسـ ــته ،او به تنهایی بار عظیم
انسـ ــانیت خویش را به دوش میکشد .اما چنان
در چارچوب غیرعقالنی و خأل وار فردیت خویش
گرفتـ ــار آمده کـ ــه در مواجهـ ــه با سـ ــویه تاریک و
هراسـ ــناک تاریخ مدرن ،شـ ــادی و آزادی کذب را
نمود میبخشـ ــد که به مثابه حجابی ،بر بالهت
و عجـ ــز او در تقابل با واقعیات موجود سـ ــرپوش
میگذارد .در واقع برای چنین انسان درماندهای
کـ ــه در هبوطـ ــی از روابط مبهـ ــم و مغموم عصر
جدید گرفتار آمـ ــده و هویتی تمثیلی یافته؛ تنها
مأمـ ــن و گریـ ــزگاه ،قلمـ ــرو خیال اسـ ــت .اگرچه
ـان واقع ،چیزی جز
ثمره چنین گسسـ ــتی از جهـ ـ ِ
تباهی نیسـ ــت؛ لیکن هنرمند در این برزخ نیمه
هشـ ــیار ،تجلیـ ــات ناخـ ــود آگاه خـ ــود را تلطیف
نموده وچه بسا در این کنش اگزیستانسیالیستی
سـ ــلوک وارانه ،ماهیـ ــت رنج را به سرخوشـ ــی و
تسـ ــلی بدل میسـ ــازد؛ این اسـ ــت وجه تراژیک
انسانمعاصر!

