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  اردشير محصص
  )٢٠٠٨ اکتبر ٩ ـ ١٩٣٨ سپتامبر ٩ / ١٣٨٧ مهر ١٨ ـ ١٣١٧ شهریور ١٩(
  
  

 اکتبر گذشته در نيویورک ٩/  مهر ١٨پرداز و نقاش نامدار معاصر ایران در روز پنجشنبه  اردشير محصص طرح 
رسد و تحسين  ن به چاپ می سال است که طرحهای محصص در مطبوعات ایران و جها٥٠بيش از . درگذشت

محصص با نشریات معتبر اروپائی و امریکائی همکاری مستمر . شود بينندگان ایرانی و غيرایرانی را موجب می
. داشت و چندین مجموعه از طرحهای او به صورت کتاب و آلبوم در کشورهای اروپا و آمریکا انتشار یافته بود

. شناختند پردازان و کاریکاتورآفرینان بزرگ زمانۀ ما می  از جملۀ طرحبسياری از منتقدان و صاحبنظران محصص را
هنرمندی از دودمان عادالن و "در مرگ او و با یاد او، گروهی از اهل نظر و اندیشه و قلم ایران، محصص را 

طم و هياهوی خاموش و بی اعتنا و بيخيال از کنار تال" دانستند؛ هنرمندی که " بيداردالن و ترقيخواهان و نوآوران
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شایست خطها و نقشها و رنگهای قلم او  فریاد  بایست و می زمانه نگذشت و این چنين بود که هر آنجا که می
  ".با زمان و در زمان خود زیست.  سرودند خشم بر آوردند و  آوای همدردی 

ر صبح روز شنبه مراسم تشييع و تدفين اردشير محصص در فضائی آکنده از اندوه همدلی وگرمی همدردی، د 
در مراسمی که . از دوستان او در نيویورک برگزار شد) دو سه صد تن( اکتبر با شرکت عدۀ بسياری ٢۵/  آبان ۴

بروکلين انجام شد " وود گرین" ، پيش از تشييع محصص تا گورستان در مانهاتان" کرست وود"در تاالر متوفيات 
پيامی که در مرگ برادر، ایراندخت و داریوش نخست خانم سارا نجومی از محصص سخن گفت و سپس 
پس از آن، پروفسور استانلی فان، پزشک . محصص، به نام خود و  خانوادۀ خود فرستاده بودند خوانده شد

معالج و دو تن از پرستاران او سخن گفتند و آنگاه خانم حورا یاوری ـ که پيام همدردی و تسليت دکتر احسان 
مۀ ایرانيکا را نيز قرائت نمود ـ  و آقای بهروز معظمی به سخن پرداختند و از محصص، یارشاطر  و بنياد دانشنا

ائیدرین مراسم، پيام همدردی . دوست، هنرمند و انسان گفتند آس  به دو زبان فارسی و انگليسی نيز انجمن
اکدامن به مناسبت، و بروکلين و بر  مزار محصص نيز بهرام رحمانی و ناصر پ" وود گرین"در گورستان . قرائت شد

آید متن کامل نوشتۀ ناصر پاکدامن است که چکيدۀ آن، در آن  آنچه در زیر می. این بار به فارسی، سخن گفتند
  . روز و بر آن مزار گفته شد

ي  
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ماند؟پس خاموشی و دم فرو   در چنين روز و در چنين مکان، بر مزار دوست، چه باید گفت؟ چه گفتنی می
  ؟"زبانم در دهانم الل بسته است/ خواهم بگویم  دانم چه می نمی: "سرگشته و سر در گریبان! تنبس

                                                                                                                    و یا یادها را بر 
به تکرار پناه . ادیها، دردها و شگفتيها را در ذهن و ذهنها زنده کردنها، ش خنده: زبان آوردن، از آغاز گفتن

  !خاموش نماندن؛ و خاموشی را با یادها و یادآوریها به پاسخ نشستن. دوباره گفتن و باز هم گفتن. بردن
                           خاموشی                                                                                                

نسل روشنفکران و هنرمندان دهۀ "گفتن اینکه محصص از  : پس گفتن. شکست از غم و درد و اندوه است
ها. "بود" چهل را "  ملی کردن نفت"آنها که در نوجوانی با شورو شوق، اميدهای روزها و ماههای ". چهلی

 مرداد ٢٨تلخی و خشونت سالها و ماههای پس از کودتای زندگی کرده بودند و سپس هم جوانی را در 
نوشتند، برخی می سرودند،  رسيدند، برخی می گذرانده بودند و اکنون که  به حول و حوش دهۀ چهل می

نشينان بودند اما  برخی از پایتخت. آفریدند رفتند و دیگرانی هم نقش و طرح و تصویر می برخی به صحنه می
در اهواز و اصفهان و تبریز و مشهد و رشت و و و زندگی و فعاليت . ين نبودند واکنون دیگر جملگی چن

در ميان ایشان هم شاعرانی بودند و هم . برخی محفلی داشتند و بسياری هم چنين نبودند. کردند می
. ودندساز و و و هم ب پرداز و نقاش و عکاس و پيکره اما نمایشنامه نویس و بازیگر تئاتر و طرح. نویسندگانی

.   شدگان درین و آن گوشۀ همان آب و خاک رفتگان و بسياری، اگر نه جملگی،از پرورده شاید به ندرت از فرنگ
با اینان فرهنگ و هنر ایران . جهشی اصيل و چندگونه در فرهنگ و هنر معاصر ایران پدید آوردند" چهلی ها"

ها. " گرفت مرداد فاصله٢٨دیگر شد و با سرخوردگی و افسردگی فرداهای  ، کم و بيش همزمان "چهلی
همزمان و .  فعاليت فکری و فرهنگی خود را آغاز کرده بودند بی آنکه الزامًا گروه واحدی را تشکيل دهند

ادبيات"و یا نشریاتی چون " طرفه"گروهها و محفلهائی چون . همسو و نه همگون و در رشت " بازار ویژۀ هنر
اصفهان"و  نهپر"در اصفهان و " جنگ م و و کسانی که ساعدی، گلشيری، شاپور، ...  در اهواز و " چم خ

  .مفيد و مميز و طاهباز و نادر ابراهيمی از آن جمله بودند
نامه ها و  ها، هفته از آغاز دهۀ چهل، طرح و طراحی او در صفحات روزنامه.   محصص هم از آن زمره بود

پردازی، همراه  اندازی و تصویر ی تازه در مسير  هنر مدرن طرخراه. ها مقام خاص و ممتاز خود را یافت ماهنامه
  .                                                  با پيامی تلخ و بيداردالنه و فراخوانی به زهرخند و پوزخند و ریشخند
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آغازگر . نها بودها، اگر نه نخستين که از نخستي   محصص، تنها این نبود که در زندگی خود و در بسی زمينه
  . آفریند های آغازینی که امتداد خطها را می از نقطه. بود و بنيانگذار

از طرحها و کاریکاتورهای . ها و کتابها برد نخستينی که طرح و طراحی دوران جدید را به صفحات روزنامه
هيد"و " االرض حشرات"به کاریکاتورهای تجارتچی و بنانی و صفحات " مالنصرالدین" و " توفيق"و " ن
بابا"و " باباشمل" و ) Siné(و سينه ) Steinberg(رسيده بودیم که محصص ما را از  ستاینبرگ " چلنگر"و " حاجی

دیگر آن خطها که از اوایل قرن بيستم بر قلمها و . و دیگران و دیگران خبر داد) Topor(و توپور ) Henry(هانری 
های ما رسيده  شد، به دیده مستقيم و مورب و منقطع روان میموها و مدادها ، راست و کج و بریده و  قلم
  .پيش ازدیگران  و بيش از دیگران. او بود که چنين کرد. بود

ا
 

ازین راه و درین . نقاشی و طراحی حرفۀ اصلی او بود. نخستينی بود که با قلم و از قلم و برای قلمش زیست
کشيدند می بایست ممر معاش دیگری  نوشتند و می تا آن زمان، همۀ آنان که می. راه بود که زندگی کرد

هدایت که همواره . کردند تا سپس، در کنار آن و به  یمن آن، بتوانند به کار اصلی خود بپردازند دست و پا می
خود را نویسنده دانست، هرگز نتوانست به حاصل کار خود اتکائی داشته باشد و تالشش درین زمينه جز 

، دیگر کم کم تک و توک کسانی بودند که سرسختانه ۴٠اکنون در سالهای .  شتای ندا بيحاصلی نتيجه
محصص هم . کوشيدند که قلم را پيشۀ خود کنند و فقط باقلم خود و از حاصل کار قلم خود زندگی کنند می

ای  همت  حتی حرفه. ای زندگی کردن همواره حرفه. در کنار شاملو و سپهری از جملۀ این نخستينان بود
. تن به سازش ندادن. و آن را تنها و اصليترین کار خود دانستن. و این، یعنی سراسر وقف هنر خود بودن. ادآز

زمانه باید این بدعت را . و جامعه را به چالش خواستن که این پيشۀ من است و همين و دیگر هيچ
  .که پذیرفت. پذیرفت می

نامه هم : یکسره در بند آفریدن نقش و نقشها. بهای صبح تا دیر دیرهای ش از سپيده. محصص بود و کارش
خطاب از گوشه ای، باال یا پائين، چپ یا راست و یا از آن ميان، آغاز شده بود : آفرید نوشت، نقش می که می

نقش : و سطرها، بلند و کوتاه و گاه خميده و گاه با انحناء، در سطح کاغذ نظمی از بينظمی پدید آورده بود
محصص همه جا و ! شد و نمی بایست دور انداخت پاکت را نمی. پاکت هم نقش بود و طرحنشانی روی . بود

در نگاه نخست، همه چيز نشان از خودجوشی و !  کاری متنوع و گوناگون.در همه حال، سراسر کار بود
و تأمل !  آن نقطه حاصل حرکت ناخواستۀ قلم یا آن خط رهاشده در آن ميان و در آن کنج: هد د بالبداهگی می

ها و جایگيری سياهيها بر سفيدی  کند  که این سبکبالی خطها و سبکباری نقطه بعدی است که روشن می
همه  . هر چيز در همان جاست که می بایست می بود. کاغذ از انسجام و استحکام در کار برخاسته است

  .چيز، اندیشيده و نه هيچ چيز، خودانگيخته
ها برده  دانم این سرعت در کار بود که او را به روزنامه  نمی! عتی در اجراء و این استحکام همراه با چه سر

دیگر . کشيد به چشم بر هم زدنی می. بود و یا همکاری با روزنامه ها بود که کار او را سرعت بخشيده بود
 های آنجای دیگر، حيات یافته بر زمينۀ بریده ـ چسبيده. اینجا برکشيده از خطی و خطهائی: کشيده بود

کاله . پستال و آگهی نگهائی برگرفته ازین و آن گوشۀ آن عکس و یا از آن باسمه و کارتنقشها و حرفها و ر
نویسی های کتابهای چاپ سنگی، کنارۀ مينياتورها،  گل، گل و بته، حاشيه خود، زره، شمشير، دسته

ر های کهنه و گراورهای آگهيهای تبليغاتی و همۀ خطها و نقشهاو رنگهای دیگر د های روزنامه کليشه
  .آوردند شدند و فکرها و حرفها و نجواها و فریادهای او را به زبان می طرحهای محصص به بازی گرفته می

های معتبر ایران و جهان راه یافته بود و به  ها و ماهنامه دیگر دیر زمانی بود که حاصل کار او به صفحات روزنامه
جهان، ستایش و تمجيد صاحبنظران و منتقدان این و آن مناسبت هم، چه در ایران و چه در دیگر کشورهای 

به هيچ کار . شگفت اینکه چنين امری هرگز غرور و کبر و نخوت را در او راه نداده بود. نامدار را برانگيخته بود
هيچ چيز . نگریست در هر کاری به نظر نقد و انتقاد می.  توجه نبود اما به هيچ کار خود هم غره نبود خود بی

طرحهایی را که از مصدق در محکمۀ نظامی کشيده بود، که کدام خوب است و کدام کمتر . دتمام نشده بو
، به او اطالع "بهترینها"زمانی که انتخاب خود را، از ميان !  از کدام رضایت بيشتر دارم و از کداميک کمتر! خوب
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آمد که   بسيار پيش میهای نقادانه، چه درین بازبينی! دادیم، برخی را نپسندید و شایستۀ چاپ ندانست
طرحهای . شد گشا می و درین ویرایش، تسهيالت دستگاه فتوکپی مشکل. کرد طرحهای خود را ویرایش می

  . را با خود داشت" ویرایش"رسيد، همه نشانۀ اصالح و سفيدی  فتوکپی شده که می
همواره . کرد ت و بحث میگف های خود می خواند و از خوانده همواره می. ناپذیر بود محصص کنجکاوِی پابان

به نمایشگاه طرحهای گویا " ، "آدمهای تازه کدامند؟"،  "از توپور چه خبر؟"، "سينه چه شد؟: "پرسيد می
)Goya (خودزندگينامۀ سينه جلد دیگری پيدا نکرده است؟" ، "رفتيد؟ ..."  
.  جهانی شده بود.  بودو درین گفت و گوی دائم، ایرانی مانده. محصص با هنر و جهان و زمان خود بود 

گذر از آن حرف و . با جهان بودن. از تقليد در گذشتن. محصص عبور از تقليد بود و حصول به گفت و گو
. اینجایی، آنجایی. امروزین. جهانی، انسانی. نه غربی، نه شرقی". غرب زدگی"سخنهای بی در و پيکر

و بيهوده نبودکه " توان ایرانی بود؟ نه میچگو"محصص پاسخی به آن پرسش بود که !  جاودانگی. هميشگی
ای از طرحهای او فراهم آورده بودند؛ کتابی  چنين عنوانی را در فرانسه بر کتابی گذاشته بودند که از مجموعه
  .که  محصص به خسرو گلسرخی و رحمان هاتفی اهداء کرده است

خط . آید تا همه شود ای هيچ میکه از هر کج. دنيای محصص، دنيایی تنيده از خطی و آویخته به خطی 
خط است و نقطه و تقاطع که هستی . سفيدی، نيستی است. بخشد است که صفحۀ کاغذ را هستی می

ای که  آنهم با طياره. اعتنا و از کنار گذشت توان بی نمی. اکنون دیگر زمان اندیشيدن است. آورد  را می
، تيمساری که پابریده، نشسته بر چرخ معلوالن، باراند گونۀ در سجده بر جهان ما می محجبات بادمجان

تودۀ مردمانی از خرد و کالن، روان و حيران در . خندد نشانها بر سينه و پرچم پيروزی بر دست، شادمانه می
های زندان و یا پنهان در البالی عمامۀ شيخی  چهرۀ زنی از پس ميله. زیر آسمانی بی ابر و بی خورشيد

 که گوئی به ُسم ختم شده اند و یا از فرط باریک و باریکتر شدن به نازکی سيم دستها و پاهایی. خندان
های بی سر و  تن. چهرۀ عاری از چشمان سلطانی محتشم و جالد ملبس به سرداری امير . اند رسيده

 .مصدومان. بندبازان. دلقکهای سيرک. فيروزها حاجی. ها پيکر خميدۀ تيرخالص خورده. سرهای بریده و خندان
در . های آدمسوزی های اعدام و کوره و قربانيان جوخه. ها و بيرق به دستها نشان به سينه. قهرمانان ورزشی

و حرمت خشم و . و خندۀ پيروزی. مشتی که به اعتراض، بسته مانده است. زنجيران و در زنجيرماندگان
  .فریاد

کشف :  آنکه هرگز مسحور تغيير شود شاهد بيرحم و بيدار تغيير است، بی .  محصص خبرنگار دنيای ماست
شود  حجاب البته که خوب است اما مواظب باشيم که همينکه تبدیل به تشریفات شد مسخره و مضحک می

اند تا شادی  و قهرمانانی که ردیف شده. های دوخته به دوربين با آن کالهها و مانتوها و دستکشها و دیده
در طرح و نقش محصص، . نماید  است که همه چيز عاریتی میاین چنين.  پيروزی را جاودانه کرده باشند

اندازد و  پوزخند و زهرخند  بر همه چيز سایه می. توقف همه چيز در لرزه است و محکوم به حرکتی بی
محصص همۀ بی . کشاند پوشها را به پرسش می ها و اونيفورم ناظمان و حافظان و حاکمان و تشریفاتچی

 و مراسم و مرسومات را نشان می  "تشریفاتها"ت و حقارت و خشونت رسميتها و نزاکتی و قساو ادبی و بی
و همين بود که تردید . مالحظه محابا و بی و البته همواره بی. بی تزئين و بزک. با عریانی و بی زر و زیور. داد

 نظم مستقر پيش گيری از شد و تا شک و فاصله آورد و پيام می انداخت و همين بود که لبخند می به دلها می
  . رفت می

چروکيد و کوتاه و کوچک  رفت و می چنين بود که از البالی خطها و نقشهای محصص، واقعيت رسمی آب می
تشریفات و رسميات کالهبرداری، افسانه و . دیگر ابهت و عظمت رفته بود و حقارت بود که مانده بود. شد می

خط و نقش او . محصص ضد افيون بود. افيون ذهن. دتخدیر است تا مردمان افسون شوند و در خواب رون
  . آورد زد و هشياری می خماری و منگی را کنار می: داروی ترک اعتياد بود
هر زمان از سویی و به سبکی و . ماند و نماند قلمی بود که آرام نمی. تجدید بود. نو بود. محصص نوآوری بود

و در مياِن درگيری با سياهی خرافه ها، . ی در نگاهگوناگونی و چندگانگی در کار و یگانگ. در تغيير
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دنيای محصص، دنيای عرف و عرفيات است و با او، همه چيز در پرسش است و . اندیشيها و تعصبات خشک
تجدد بود و . آزادگی بود. عرف بود. شکنی بود محصص دعوت به سنت. هيچ چيز ثابت و مقدس نيست

  .جدیدیت
تبعيد است که تبعيدی را . اما تبعيد انتخابی نيست. تبعيد نيامده بودمحصص، تبعيدی بود هرچند به 

ها و از  تبعيد دورافتادگی  از خانه و یاد و یادگار و کوی و دوست و دشمن است و بریدگی از گذشته. گزیند می
د بریده زیستن با در. تبعيد در دوری و بریدگی زندگی کردن است. های منتظر و متصور و ممکن و محتمل آینده

روشنفکر تبعيدی محکوم به زندگی در این بریدگی دوگانه و .  ماندن از گذشته و بریده ماندن از حال
. گذشته و حال  در خطر فراموشی و نيستی. نگرفته در اینجا کن شده از آنجا و ریشه ریشه. ناپذیر است التيام

. ُلخم. از پوسته برون افتاده و پوست انداختهتن و جان . حافظه سوخته. یادها  در بادها. دست و زبان بریده
  . آلود خون

تبعيد تاالر تشریح است و روشنفکر تبعيدی، افتاده و بسته بر تخت تشریح، در تالشی مدام است برای از 
تبعيد روشنفکر، پيکار با این فراموشيها و . یاد نبردن آرمانها و ارزشها و باز نماندن  از آفرینش فکری و هنری

فریادی در .  تبعيد ، اعتراض است و فریاد. تبعيد روشنفکر، تبعيدی محتوم و ناخواسته است. گيها استبرید
  .تبعيد روشنفکری

روشنفکری درگير در واقعيتی آشنا و نا . چه در آن زمان و چه در این زمان.  محصص در دور باطل تبعيد زیست
مثله) "Theodor Adorno(دور آدورنو دیگری از تبار روشنفکران تبعيدی، آنان که تئو. آشنا " شده روشنفکر
  . فریاد مثله شدگان. زندگی با مثله شدگی و در مثله شدگی. نامد می

 

  

  
  

  



 

 
اردشير محصص: ناصر پاکدامن   

با پخش خبر : چه در حيات و چه در ممات. تلخ و زهرآگين. و تبعيد هم طنز خود را دارد. محصص تبعيدی بود
این و آن روزنامه و " انقالبی"  بر زبانها افتاد و خشمدرگذشت محصص، شایعۀ خاکسپاری محتمل او در ایران

مجلس !  بياید یا نياید؟ مسئله این است: کار باال و باالتر گرفت. نشریه و محفل از حکومتيان  را برانگيخت
مخالفان و موافقان از نمایندگان به بحثی طوالنی پرداختند و گفتند و . شورای اسالمی به مذاکره نشست

ثی پرشور که نه بحران اقتصادی که جهان را در هم گرفته است همانند آن را برانگيخته بود و نه بح. شنيدند
چنين . یابد و نه هيچ مسئله و مشکل داخلی  یا خارجی دیگر سقوط قيمت نفت خام که همچنان دوام می
روشنفکری تبعيدی، جای گرفتن جسد بيجان . ها و سياهيها بود شایستگی تنها از آن آفرینندۀ خطها و سایه

آن مذاکرات طوالنی و تاریخی و استدالالت له و !"   آوردن یا نياوردن؟ مسئله این است! "در خاک آباءو اجداد
تواند بياید، اما تنها به مقصد گورستان  عليه موافقان و مخالفان به این تصميم داهيانه منجر شد که می

  ! انقالبيان ضد
که همچنان ناظمان و قزاقان و حاکمان و حکم گذاران را به !  حی و حاضرمحصص در زیر خاک؟ نه، همچنان

دیروز . ، همچون توپور)Daumier(همچون گویا، همچون دوميه . کند مرده و زنده چنين می. کشاند پرسش می
محصص . دست بردار نيست. کند و فردا و فرداهای دیگر هم چنين خواهد کرد کرد، امروز چنين می چنين می

  .ایستد  نمیباز
  

  
  ناصر پاکدامن
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