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هفده س��ال پيش وقتي ش��روع به نامه نگاري با اردشير 
محصص كردم، وضعيت كاريكاتور مطبوعاتي در ايران، 
به ح��ال و روز امروزش نيفتاده ب��ود! آن موقع وضعيت و 
جاي��گاه كاريكاتور مطبوعاتي در بهتري��ن حالتش بود و 
كاريكاتوريست جايگاه ثابتي در تحريريه روزنامه داشت. 
هر چند كه روزنامه هاي جريان اصالحات اغلب فقط يك 
كاريكاتور منتشر مي كردند، اما آن دوران پر فراز و نشيب، باز 
هم از وضعيت امروز كاريكاتور مطبوعاتي بهتر بود! آنچه در 
آن دوره مطبوعاتي، به عنوان كاريكاتور سياسي و مطبوعاتي 
منتش��ر مي ش��د، ادامه تفكري بود كه اردش��ير در ارايه 
كاريكاتور در مطبوعات ايران داشت: يعني كاريكاتورهايي 

بدون شرح از اوضاع سياسي و اجتماعي مردم. 
اردش��ير كه همچ��ون كامبيز درم بخ��ش در توفيق 
كاريكاتور كش��يده بود، با ريزه كاري ه��ا و فوت و فِن 
فكاهي نگاري و طنزپردازي در هنر كاريكاتور آشنا بود، 
اما مي خواست كه كاريكاتورهايش از سلطه كاريكاتور 
رايج آن زمان كه عامه پسندانه و فكاهي بود، رها شود. 
بنابراين مديران جرايد كاريكاتورهايش را در عنواني 
تازه با نام »كاريكاتور روشنفكري« ارايه دادند كه بعدها 
به كاريكاتور بدون ش��رح يا نمايشگاهي معروف شد. 
اردش��ير اولين كتاب كاريكاتور از آث��ارش را در ايران 
منتشر كرد و اولين كسي بود كه كارهايش در گالري ها 
فروش رفت، چون آثارش از قيد و بند زمان و زمانه رها و 
هواي تازه اي براي كاريكاتور شده و بنابراين مخاطبان 

تازه اي را همراه خود كرده بود. 
اما مش��خصه اصلي آثار اردش��ير فقط فرا رفتن از قالب 
فكاهي و عامه پسندي نبود، بلكه او سعي كرد كاريكاتور 
را به عنوان يك هنر از خانواده هنرهاي تجس��مي از نو 
تعريف و معرفي كند. اردش��ير مي دانست كه بسياري 
از كاريكاتوريس��ت هاي مهم جهان يا نق��اش بوده اند يا 
تحصيالت عالي در هنرهاي تجسمي داشته اند. درك اين 
مساله كه زبان كاريكاتور بايد وابسته به زيبايي شناسي 
هنرهاي تجسمي باشد كار او را در بين هنرمندان ايراني 
يكه و ممتاز كرد و باعث اعتبار و افتخار براي او در سطح 
جهاني شد. اردشير اين نگاه را از هنر كاريكاتور جهان ياد 
گرفته بود. بديهي اس��ت كه وقتي از 1354 به طراحان 
روزنامه نيويورك تايمز پيوست، كارهايش ار اين منظر 
در يك اس��تاندارد جهاني مورد تاييد قرار گرفته بود. در 
Op� )ووزنامه نيويورك تايمز صفحه اي به ن��ام ُاپ-اِد 

posite Editorial( يعني صفحه اي روبه روي صفحه 
سردبير قرار داش��ت كه كاريكاتورهاي اردشير و ديگر 
هنرمندان مهم جهان همچون براد هلند، اوژن ميهائسكو، 
مارشال آريسمن، رابرت پراير، مل فروكاوا، جيمز گراشو، 
مري تيكلمن و مايكل ماتياس پرشتل به مديريت هنري 
ژان كلود سوارس در آن چاپ مي شد. اهميت اين صفحه 
آن بود كه سردبير براساس كاريكاتور انتخاب شده براي 
آن روز، سرمقاله اش را مي نوشت و به عبارتي سرمقاله و 

كاريكاتور با هم در ارتباط و همسو بودند.
كار ديگر اردش��ير، نزدي��ك كردن ف��رم كاريكاتور 
به زيبايي شناس��ي هنرهاي بصري ايران ب��ود. او در 
كارهايش س��عي كرد ك��ه به نقاش��ي هاي قاجاري، 
مينياتورهاي ايراني، عكس هاي برج��ا مانده از دوره 
قاجار، طراحي هاي چاپ سنگي توجه كند. او توانست 
هم از ظرفيت بصري آنها بهره ببرد و هم از پتانس��يل 
تصويري آثار قاجار تا پهلوي، ايده و طنز سياسي بتراشد 
و با تمسخر و دس��ت انداختن اتمسفر زيست ايراني 
حرف هاي نگفته اي را بر زبان بياورد كه تا آن زمان امكان 
گفتنش نبود. بديهي است كه اين »امكاِن گفتن« هم 
سوژه سياسي را در بر مي گرفت و هم ابداعات تصويري 

در قالب كاريكاتور ايراني را مدنظر داشت.
اگرچه كامبي��ز درم بخش هم در اواخ��ر دهه پنجاه 
خورشيدي براي فرار از سانسور س��اواك در روزنامه 
آين��دگان ب��ه كش��يدن كاريكاتورهايي بر اس��اس 
مينياتورهاي ايراني اقدام كرد، اما اردشير در كارهايش 
فرم بصري كاريكاتور را ارتقا داد و جايگاه ويژه اي براي 
كاريكاتور ايراني در س��طح جهاني فراه��م آورد. اگر 
كامبيز در سطح جهاني و اس��تانداردهاي مسابقات 
بين المللي كاريكاتور، نام ايران را با آوردن جايزه هاي 
مهم جهاني پرآوازه س��اخت، اما اردشير اولين كسي 
بود كه با كاريكاتورهايي ايراني و بدون شرح به تشريح 
رنج و موقعيت اسفبار انسان در يك موقعيت تاريخي 
پرداخت. انس��ان نه به معناي يك انسان ايراني بلكه 
انسان جهان وطن كه در شرايط زيست دشوار دوران 
جنگ سرد در شرايط پيچيده سياسي آن روزگار در 
انزوايي رنج آور، متحمل س��ختي ها و تلخكامي هايي 
ش��ده كه از حد توان او خارج است. اردشير اين انسان 
عاصي و تنها را در قامت يك انسان ايراني نمي ديد، اما 
قبايي كه بر قامت او دوخته بود از هنر قديمي ايران و 
از چاپ سنگي ها و نقاشي هاي قاجاري اخذ كرده بود. 
اردش��ير كه در پي افش��اي رنج ها و دردهاي انس��ان 
معاصر بود، نمي توانس��ت در الگ��وي كاريكاتورهاي 
عامه پس��ندانه و فكاهي نش��ريات آن زمان بماند. اما 
بعده��ا او از فرم و قالب كاريكات��ور هم دور و به فضاي 
زباني و مباني هنرهاي تجسمي نزديك تر شد. تا آنجا 
كه ديگر حتي نه سوژه و نه رنج ها، نه انسان و نه زخم ها 
و نه سياست و نه سياستمداران، هيچ كدام شان برايش 
اهميتي نداشت، بلكه گفتن از خود و رنج ها، در انزوايي 
خودخواسته مهم شد كه در آثارش با خط هايي جان دار 
و عميق شكل گرفتند و اردش��ير ديگر نماد طراحي 
عميق و محض بود. خودش هنري بود كه سال ها با آن 
زيسته بود و ديگر حتي نيازي به بيان كردنش نداشت!

بودي؟
 م��ن در پاري��س در مدرس��ه ك��وردن بل��و 
)Le Cordon Bleu( درس خواندم و دو س��ال هم 
در اين شهر كار كردم. 17 ساعت در روز كار مي كردم 
ولي بعد از مدتي به  خاطر فشار زياد دچار آسيب ديدگي 
جسماني شدم و تصميم گرفتم به ُرم برگردم و در آنجا 
شروع به فعاليت در زمينه مستندسازي و گردآوري آثار 
محسن كنم و خوشبختانه اين فعاليت را در زمان حيات 
محسن شروع كردم و او برايم عين يك كتاِب باز بوده؛ با 

تاليف ها، آثار هنري، نوشته هايش و...
  رابطه خودت با محس�ن از نظ�ر رابطه پدر-  

فرزندي چطور بود؟
 مثل هم��ه رابطه ها، قس��مت هاي خوب داش��ت و 

قسمت هاي سخت.
   ش�نيده بودم پدر دوس�ت نداش�ت كه تو و 

برادرت وارد دنياي هنر شويد....
 من فكر مي كنم با اين كار مي خواست از ما محافظت كند. 
با اينكه از دوران كودكي همواره شاهد كار كردن پدرم در 
خانه بوديم، اما پدرم دوست نداشت كه ما فعاليت هنري 
كنيم. شايد به دليل سختي ها و فراز و فرود زندگي اش 
بود كه دوست نداشت ما هم به صورت حرفه اي هنرمند 
شويم. محسن غيرمستقيم به ما مي گفت كه به سمت 
هنر نرويم؛ چون او خود صدمه و آس��يب زيادي از اين 
ناحيه متحمل ش��د. ازاين رو من خيلي دير به اهميت 
آثار و جايگاه او در هنر معاصر ايران پي بردم. ش��ايد اگر 
خيلي زودتر اين اتفاق افتاده و پدرم به من اجازه داده بود 
زودتر مي توانستيم بنياد او را راه اندازي كنيم. ما قدري 

دير متوجه شديم محسن كه بود و چه كارهايي كرد.
   بنياد را االن چند نفر اداره مي كنند؟

 من مدير بنياد هس��تم. من و هومن برادرم و پدرم بنياد را 
ثبت كرديم؛ اما در حال حاضر كليه امور بنياد توسط خود 

من اداره مي شود.
  اين اولين نمايشگاه بنياد است؟

نه. برپايي نمايشگاه در ايتاليا و انتشار كتاب »يادمانده ها« از 
نخستين فعاليت هاي ما در بنياد وزيري مقدم بود. محسن 
خاطراتش را از زمان كودكي تا سال هاي پاياني عمرش در 
اين كتاب نوشته اس��ت. يكي از اهداف بنياد، برانگيختن 
عالقه عمومي گسترده و ايجاد بستري براي درك تازه از 
هنر محسن و حفاظت از آثار او از طريق پروژه هاي آرشيوي 

و انتشارات است.
   هومن در چه حوزه اي  فعاليت  مي كند؟

 نوازنده ويولن است.
   من خود از محسن شنيده بودم كه هميشه مي گفت 
بايد موسيقيدان مي شدم نه نقاش و اين حسرتي 
است كه بر دل من مانده. عاشق موسيقي بود و البته 
يك شنونده حرفه اي موس�يقي كالسيك. بنياد 
فعاليتي در زمينه موسيقي ندارد يا نخواهد داشت؟

 چرا، متاسفانه ما بدشانسي آورديم؛ چون ده روز قبل  از آغاز 
پاندمي كرونا يك فستيوال موسيقي راه انداختيم و قرار 
بود در اين فستيوال كه شش ماه طول مي كشيد، پارتيتور 
هومن توس��ط تعدادي از موسيقي دان هاي بين المللي 
نواخته ش��ود. ما حتي فضاي فس��تيوال را هم مشخص 
كرده بوديم و كتابچه اجراها و قطعات را آماده كرده بوديم. 
اولين كنسرت را روي صحنه برديم، يك هفته بعد پاندمي 
شروع شد و اين پروژه از بين رفت. چون تخصص هومن 
اين است كه در اين ده س��ال سراغ كمپوزيسيون هايي 
رفته كه هيچ وقت اجرا نش��ده اند و كمپوزيس��يون هاي 
م��درن كه خيلي هم عجيب هس��تند و جالب خصوصا 
كمپوزيسيون هاي دهه 50 و ۶0 ميالدي ما سعي كرديم 
اين موس��يقي ها را با كارهاي محس��ن طراحي كنيم و 

دوره هاي كاري او را با اين موسيقي ها تعريف كنيم.
  جاي خالي موس�يقي در اين نمايشگاه احساس 

مي شد...
 بنا داشتيم اين كار را انجام دهيم و مي خواستيم براي افتتاح 
نمايشگاه پارتيتور هومن را اجرا كنيم. اما موزه خيلي بزرگ 

است و فضاي خيلي بزرگي دارد.
  بيشتر بعد پژوهشي نمايشگاه  برايت مهم بوده 

يا اين نمايشگاه يادبودي براي محسن بوده است؟
 هر دو.

   اي�ده ت�ور گرداني براي نمايش�گاه چطور به 
ذهنت رسيد؟

 اين ايده را از اول در ذهن نداشتم. پس از افتتاح نمايشگاه 
وقتي با استقبال مخاطبان مواجه شدم پيش خود گفتم 
شايد بد نباشد توضيحاتي درباره نمايشگاه به حاضران 
بدهم. روزهاي اول مخاطب تورها ده نفر بودند. مدتي 
بعد همسر سفير س��وييس از من خواس��ت كه براي 
همسران سفرا تور بگذارم، ديدم 20 نفر شركت كردند و 
رفته رفته آنقدر استقبال باال رفت كه تصميم گرفتم اين 
تورها را به شكل منظم برپا كنم. نكته جالب درباره اين 
تورها آن است كه تعجب مي كنم از اين  همه شناخت 
مخاطبان با آثار محس��ن. آنقدر اف��راد حاضر در تورها 
محسن را عميق مي شناسند كه برايم خيلي جالب است.
   فكر مي كني اگر محسن در اين نمايشگاه بود 

چه صحبتي  مي كرد؟
 فكر كنم صحبتي نمي كرد، مي ايستاد و با مجسمه ها 

بازي مي كرد!
   نمايشگاه سال 2024 در ايران برگزار مي شود 

يا اروپا؟
به  احتمال زياد هر دو.

  چطور؟
مي خواهم يك كار مهمي انجام بدهم كه در آن س��ال در 
جاهاي مختلف با ايده هاي خ��اص و البته يك جورهايي 
با الگوي اين نمايشگاه كارهاي محسن را تعريف كنيم و 

نمايش بدهيم تا مردم بيشتر با او و كارهايش آشنا شوند.
   براي 2024 به ايده خاصي رسيده اي؟

 بله ولي نمي توانم  بگويم.
  چرا؟

چون شايد انجام نشود! قبل  از اعالم آن بايد مطمئن شوم 
كه قادر به انجام آن هستم. بايد خودم باشم و تعريفش كنم 
و بتوانم پيگير آن باشم. اما ديديد كه اين دو سال چه بر سر 

ما آمد! هرچه رشته كرده بوديم پنبه شد.
   آينده مه آلود است ...

همين طور است!

اردشير و كاريكاتور روشنفكري

طي گفت وگو ترجيح مي دهد 
»محس�ن« صداي�ش بزن�د. 
مي گويد يكي، دو س�ال پس 
از رفتن�ش دل و دم�اغ هيچ 
كاري را نداشته. حاال سه سال 
از آن صبِح شانزدهِم شهريور 
97 مي گ�ذرد ك�ه محس�ن 
وزيري مقدم براي هميشه طبقه چهارم خانه اي در 
محله آن س�وي رودخانه »توره« در ُرم را به مقصد 
جاي�ي ديگر ترك ك�رد. روبه روي هام�ون، فرزند 
ارش�دش نشس�ته ام در كارخانه صد س�اله آرگو 
در دِل بافت مرك�زي تهران كه هم اكن�ون موزه و 
گالري اي بزرگ براي نمايش هنر معاصر شده است. 
نبش كوچه  »بهداشت« در خيابان »سروش الدين 
تق�وي« پايين تر از ميدان فردوس�ي. از پنجم آذر 
نمايشگاه »پروژه هاي تحقق نيافته؛ مجسمه هاي 
پويا از كوچك تا بزرگ ۱۳47 تا ۱۳97« در اين محل 
توس�ط بنياد پژمان و بنياد محسن وزيري مقدم و 
با نمايشگاه گرداني هامون وزيري مقدم برپا شده 
است و تا 22 بهمن ادامه دارد. اين نمايش كه حاصل 
همكاري بنياد پژمان و بنياد محسن وزيري مقدم 
است، سه س�ال پس از درگذشت هنرمند برگزار 
مي شود و بر يكي از مهم ترين دوره هاي كاري او، دوره 
مجسمه هاي تعاملي )۱۳97 - ۱۳47( تمركز دارد. 
در اين نمايشگاه بيش از صد اثر شامل مجسمه ها، 
نقش برجسته ها، اتودها و يك اثر آلومينيومي از اين 
دوره به نمايش گذاشته شده. مجموع مجسمه هاي 
ارايه ش�ده در اين نمايش�گاه پيش تر فقط يك بار 
)براي اولين و آخرين بار( س�ال 8۳ در نمايش�گاه 
مرور آثار محس�ن وزيري مقدم در موزه هنرهاي 
معاصر تهران ديده  شده اند. طراحي هاي ارايه شده 
نيز براي اولين بار است كه به شكل كامل در معرض 
ديد قرار مي گيرند. عالوه بر موارد گفته ش�ده، در 
اين نمايشگاه مخاطبان امكان تعامل با برخي از آثار 
هنرمند را پيدا مي كنند. فرزند محسن وزيري مقدم و 
مدير و موسس بنياد او، از »پروژه هاي تحقق نيافته« 
مي گويد و آينده فعاليت هاي اين بنياد و از اين همه 

خلجان به پدرش در روزهايي كه نيست ...

   »پروژه هاي تحقق نيافته« اولين نمايشگاه پدر 
پس  از درگذش�ت ايشان اس�ت. دليل تمركز اين 

نمايشگاه روي مفهوم تحقق نيافتگي چه بود؟
 داستان برمي گردد به عقب. شما حتما مي دانيد آثار محسن 
سرنوشت خوشايندي نداشته اند و اتفاق هاي بدي براي 
كارهاي او افتاد و خيلي از آنها از بين رفتند. حتي خودش 
تصميم به سوزاندن و نابود كردن برخي آثارش گرفت؛ چون 
اين آثار توسط كساني ديگر تخريب شده بودند. يكي از اولين 
كارهايي كه در سال هاي اخير دوباره خودش انجام داد به 
سال هاي 2014 و 2015 برمي گردد؛ زماني كه تعدادي از 
مجسمه هاي هندسي آلومينيومي را كه در سال هاي 19۶7 
و 19۶۶ درست كرده و ازبين  رفته بود دوباره ساخت. كل اين 
مجموعه ازبين  رفته بود به جز سه اثر؛ يكي در مجموعه بنياد 
ما نگهداري مي شود، ديگري در موزه هنرهاي معاصر تهران 
و سومي در فرهنگسراي صبا. هر سه اثر هم در ابعاد بزرگي 
هستند. سال هاي 2014 و 2015 كه من نزديكي بيشتري 
به محسن پيدا كردم، به من گفت دلم مي خواهد تعدادي 
از كارهايم را دوباره بسازم؛ چون مي خواهم اين آثار ماندگار 
شوند و مردم بدانند من 50 سال پيش چه كاري كرده ام.

بعد بين تهران و ُرم ش��روع كرد به جمع آوري عكس ها و 
اتودهاي مربوط به آن سال ها و دوباره تعدادي مجسمه نو را 
ساخت. همزمان در سال 201۶ اقدام به ساخت شماري از 
مجسمه هاي پلكسي گالس براساس ماكت كارهاي قديم 
و اتودهاي قديم كرد. كارهايي كه ما در اين نمايشگاه ارايه 
كرده ايم و پلكسي گالس هستند بالغ بر شش اثر مي شوند 
كه دو، سه اثر را ما در تهران داشتيم و دو، سه اثر را با همكاري 
بنياد پژمان براي اين نمايشگاه ساختيم. چرا اينها را تعريف 

مي كنم؟ چون بايد مش��خص ش��ود ايده درست كردن 
كارهاي اين نمايشگاه مربوط به  سال 201۶ است و خوِد 

محسن اول  بار مطرح كرد.
  درواقع ايده س�اختن كارهايي كه موجود نبود يا 
كارهايي كه محس�ن به داليلي هي�چ گاه موفق به 

ساخت نشد مربوط به 20۱6 و زمان حيات اوست؟
بله و در تابستان 2020 من نزد حميدرضا پژمان آمدم 
و يك جورهاي��ي اين فضا را براي نمايش��گاه در ذهن 
داشتم. همان اوايِل بازسازي كارخانه آرگو، درحالي كه 
فقط تعدادي ستون آهني كار گذاشته شده بود و هنوز 
بازس��ازي به اتمام نرسيده بود يك ش��ب كه اين فضا 
را نگاه مي كردم پيش خ��ود گفتم اين فضاي متفاوت 
مي تواند محل نمايش مجس��مه هاي محس��ن باشد. 
تصور مي كردم بازوهاي مجسمه ها از ساختمان بيرون 
مي رود و در فضا پراكنده مي شود. من بعد از درگذشت 
محسن يكي، دو س��الي خودم را از كار بيرون كشيدم؛ 
چون اينكه آدم هر روز بخواهد كارهاي پدرش، نوشته ها 
و عكس هايش را ببيند قدري سخت است. بعد از مدتي 
به اين نتيجه رس��يدم كه بايد يك كاري انجام بدهم. 
در حقيقت اين پروژه از دل يك پروژه مفصل تر بيرون 
آمده؛ مي دانيد كه بنياد پژمان تمركزش بر هنر معاصر 
اس��ت و در زمينه هنر مدرن فعاليتي نمي كند؛ اما چرا 
حميدرضا پژمان قبول كرد آثار محس��ن را به نمايش 
بگذارد؟ راستش يك بخش پروژه پيشنهاد ايشان بود و 
يك بخشش پيشنهاد من. آمديم نشستيم و باهم فكر 
كرديم چه چيزي مي توانيم از آن ايده اوليه دربياوريم. 
ايده اوليه، مي توانست يك نمايشگاه باشد از يكي، دو تا 
از دوره هاي كاري محس��ن؛ اما اولين قدم مي شد براي 
اتفاقي بزرگ تر و آن برپايي نمايشگاهي در سال 2024 
به مناسبت صدسالگي محسن است. بعد نشستيم باهم 
حرف زديم و فكر كرديم و ديدي��م االن معنايي ندارد 
كه مروري بر آثار بگذاري��م؛ چون معموال اين كار را در 
موزه ها مي كنند. البته كارخانه آرگو هم مشخصا موزه 
است ولي مي خواستيم يك برنامه خاص تري بچينيم. 
بعد حميدرضا راجع  به پروژه هاي تحقق نيافته حرف زد 
كه ايده اصلي اين كار متعلق به يك كيوريتور معروف 

 Hans Ulrich( به نام هانس اولري��ش اوبريس��ت
Obrist( است كه مديريت سرپنتين گالري را برعهده 
دارد. ايشان سال هاس��ت در جست وجوي هنرمندان 
قديمي است و از آنها مي پرس��د كدام پروژه شماست 
كه هنوز اجرا نش��ده. آقاي پژمان با اين فرد در ارتباط 
است و براي او توضيح داد كه ما پروژه اي از آثار محسن 
وزيري مقدم را داريم. آقاي اوبريست اين كار را با خانم 
فرمانفرمايان شروع كرد و مي خواست يكي از مناره هاي 
او را بسازد كه البته به توافق نرسيدند. وقتي حميدرضا 
اين را به من گفت من گفتم اين پروژه طراحي ش��ده 
است؛ چون خوِد محسن در سال 201۶ يك جورهايي 
غيرمستقيم اين ايده را در ذهنش داشته و كارهايي را 
كه نتوانسته اجرا كند خودش با پلكسي گلس ساخته 
است. مهم تر از همه، كاري كه تمركز نمايشگاه ما شد، 
مجسمه پرديس قرمز است كه در حياط ورودي كارخانه 
آرگو قرار دارد. داستان اين مجسمه آن است كه در سال 
1978 آقايي به نام ايراندوس��ت از طرف دولت وقت از 
محسن مي خواهد مجسمه اي در ابعاد بزرگ براي پارك 
جمشيديه بسازد. محسن از اين مجسمه، ماكتي 70، 80 
سانتي متري با فايبرگالس قرمزرنگ مي سازد و اين را به 
مهندسي ايراني كه مقيم انگليس بود مي دهد تا در شهر 
كنت نزديكي لندن بس��ازد. شهر كنت آن زمان مركز 
كشتي سازي انگليس بود. آن مجسمه در ابعاد ۶ يا 8 متر 
بايد درست مي شد. يك قطعه از مجسمه را مي سازند و 
براي محسن مي آورند و از او درباره آهنش و نحوه جوش 
دادنش كسب نظر مي كنند. محس��ن هم كار را تاييد 
مي كند و مي گويد ادامه دهيد. نزديك 1979 و روزهاي 
انقالب مي شويم. چيزي كه براي محسن تعريف كردند 
اين  اس��ت كه كار ساخته و سوار يك هواپيما به مقصد 
تهران بارگيري مي شود؛ منتها از ايران مجوز نشستن اين 
پرواز را نمي دهند و هواپيما به لندن برمي گردد! متاسفانه 
ما از اين مجسمه هيچ چيز نمي دانيم و مهندسي كه آن 
را مي س��ازد گرفتار يكسري مشكالت مالي مي شود و 
مدتي بعد خودكش��ي مي كند. ماكت آن مجس��مه را 
محسن قصد داشت پس بگيرد؛ اما آن مهندس گفت 
كه به دفت��رم ريختند و آن را دزديدند و... بخت با ما يار 

بود كه اوال اتود كار را داشتيم و آن همان اتودي است كه 
محسن رويش نوشته اين اتود براي پارك جمشيديه 
است و در طراحي هم با دقت ابعاد، رنگ و نقاط جوش 
خوردن و سوار شدن و باز شدن آن آمده. به اضافه اينكه 
تقريبا 15 عكس از ماكت اصل اين مجسمه كه از چوب يا 
پلكسي گلس بوده در دسترس است. در نمايشگاه فعلي 
هم در قسمت آخر آن 12 عكس هست كه عكس هاي 
اين مجسمه است. وقتي من اينها را براي آقاي پژمان 
تعريف كردم گفت هامون اين همان پروژه تحقق نيافته 
است! بنابراين تمركز اصلي اين پروژه روي اين مجسمه 
شد. نمايشگاه »پروژه هاي تحقق نيافته« خيلي برايم 
مهم است؛ اولين نمايشگاهي است كه سه سال پس  از 
درگذشت محسن برپا مي شود و دلم مي خواست اين 
نمايشگاه در تهران برگزار شود؛ چون محسن وابسته و 
دل بسته اين آب وخاك بود و آن اواخر مي گفت دوست 
دارم در ايران بميرم؛ ولي متاس��فانه نشد او را به ايران 
بياوريم. هفت، هشت  ماه آخر عمرش روي تخت بود و...

پس تصميم گرفتيم اين پروژه را انجام بدهيم و خواستيم به 
مخاطب اين امكان را بدهيم تا به جهان محسن وارد شود. 
به لطف آينده نگري هنرمند و اتودهاي ساخت مجسمه 
كه به مدت بيش از 50 سال حفظ شده اند، امروز قدرت و 
اراده او را براي ساختن اين آثار هنري - از طريق طرح هايي 
كه با مداد كش��يده- احس��اس مي كنيم. در كل در اين 
نمايشگاه براي اولين بار همه اتودهاي آن سال ها را يكجا به 
نمايش گذاشتيم؛ بالغ  بر 85 اتود، به  اضافه اينكه سال ها كل 
مجسمه هاي چوبي او يك جا ديده نشده بود و ما توانستيم 
بخش اعظِم آنها را در كارخانه آرگو نمايش بدهيم. چون 
آخرين بار موزه هنرهاي معاصر در سال 2004 نمايشگاه 
مروري بر آثار محسن را برپا كرد. من خودم خيلي حساس 
بودم و در پي فضايي خاص بودم تا آن را اجرا كنم. تجربه 
هيجان انگيزي بود. در اين چند س��الي كه من از صبح تا 
شب با محسن بودم، مي ديدم كه آرزويش برپايي چنين 
نمايشگاهي است. او مي خواست مردم بفهمند ذهنيت 
50 سال پيش او چه بوده و چه اتفاق ها هاي هنري در ايران 
افتاده بود. من در پنج ساِل آخر عمر محسن گفت وگوهاي 
زيادي با او ك��ردم و فيلم گرفتم و متري��ال مهمي براي 
آرش��يومان جمع كردم. يك عالم عكس قديمي داريم. 
نمايشگاهي درست كرديم كه مردم در اين سه ماه بيايند و 
بروند و با تورهاي كوچكي كه من حين برگزاري نمايشگاه 
مي گذرم بفهمند كه چه اتفاق هاي مهم فرهنگي در ايران 
به وقوع  پيوسته. آن »خط سير زماني« )تايم الين( بزرگ 
كه من طراحي كرده ام هم يكي از بخش هاي مهم نمايشگاه 
است؛ درواقع يك جور قدم زدن روي قدم هاي محسن است 

در جهت بازكردن چشم و ذهن مردم.
   در متن نمايشگاه اشاره كرده اي كه محسن آرزو 
داشت مجسمه هاي صحرايي را به ابعاد بسيار بزرگ 
روي تپه هاي كوير، در كنار روستاها و در ميدان هاي 
شهرهاي ايران نصب كند و نمونه هاي كوچك آن را 
براي ايجاد حس آفرينندگي و شكل يابي دراختيار 
دانش آم�وزان بگذارد. چرا آن زمان اين خواس�ته 

محقق  نشد؟
اين مستلزم شرايطي بود كه آن زمان از توان او خارج بود. 
چيزي كه براي من خيلي جالب است اينكه بيشتر اين كارها 
را در فضاي ايران طراحي مي كرد و تصورش اين بود كه كارها 
در دشت يا مجاور كوه ها نصب شوند. اتفاقا براي اين نمايشگاه 
در ذهن مان بود كه تعدادي ماكت كوچك از كارها بسازيم 
كه كودكان بتوانند با آنها ارتباط برقرار كنند، اما من فكر 

كردم شايد اين كار قدري زود باشد.
  كارهاي  محسن  اديشن دار  هستند؟

 يكسري از كارهاي پلكسي گلس اديشن دار هستند. يك 
چيز جالب بگويم. براي اينكه محسن اين امكان را بدهد 
يكسري از آثار بتوانند بچرخند همان طور كه كارهاي چاپ 
با AP )Proof Artist( امضا مي شود؛ اين مجسمه ها را 
MP امضا كرده؛ يعني Museum Proof كه همان كار 

كه امضا شده ارزش دارد.
   قبل از راه اندازي بنياد پدر به چه كاري مشغول 

روايت هامون وزيري مقدم از »پروژه هاي تحقق نيافته« در كارخانه آرگو

قدم زدن روي قدم هاي محسن

نيلوفر حسني مقدم

     من در پنج ساِل آخر عمر محسن گفت وگوهاي زيادي با او كردم و فيلم گرفتم و متريال مهمي 
براي آرشيومان جمع كردم. يك عالم عكس قديمي داريم. نمايشگاهي درست كرديم كه مردم 
در اين س�ه ماه بيايند و بروند و با تورهاي كوچكي كه من حين برگزاري نمايش�گاه مي گذارم 
بفهمند كه چه اتفاق هاي مهم فرهنگي در ايران به وقوع  پيوسته. آن »خط سير زماني« )تايم 
الين( بزرگ كه من طراحي كرده ام هم يكي از بخش هاي مهم نمايشگاه است؛ درواقع يك جور 

قدم زدن روي قدم هاي محسن است در جهت باز كردن چشم و ذهن مردم
    پدرم دوست نداشت كه ما فعاليت هنري كنيم. شايد به دليل سختي ها و فراز و فرود زندگي اش 
بود كه دوست نداشت ما هم به صورت حرفه اي هنرمند شويم. محسن غيرمستقيم به ما مي گفت 
كه به سمت هنر نرويم؛ چون او خود صدمه و آسيب زيادي از اين ناحيه متحمل شد. ازاين رو من 
خيلي دير به اهميت آثار و جايگاه او در هنر معاصر ايران پي بردم. ش�ايد اگر خيلي زودتر اين 
اتفاق افتاده و پدرم به من اجازه داده بود زودتر مي توانستيم بنياد او را راه اندازي كنيم. ما قدري 

دير متوجه شديم محسن كه بود و چه كارهايي كرد

متين جامعي

پرويز  براتي

امير سقراطي


