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باغ  »رویای  مجسمه های  حذف   
طهماسب آباد« از شهر کرمان که مدتی پیش 
با تصمیم کمیسیون فرهنگی شورای ششم و 
یک  تنها  شد،  انجام  کرمان  شهرداری  توسط 
تصمیم سلیقه ای برای خوشامد این و آن نبود 
که بتوان آن را فراموش کرد، بلکه هشداری بود 
نسبت به رویکردی جدید در هنر شهری کرمان 
که عماد محسنی تکلو از آن با عنوان »بازگشت 
به عقب« یاد می کند؛ آن هم در شرایطی که 
به گواه هنرمندان و استادان ملی، در  کرمان، 
مقایسه با شهرهایی از جمله تهران و اصفهان و 
مشهد در هنر شهری، در مسیری درست و رو 

به جلو در حرکت بود.
دلیل  کرمان  شهر  شورای  اعضای  برخی 
حذف این مجسمه ها را »القای حس افسردگی« 

بیان می کردند.
تسهیل گران  و  حامیان  از  محسنی تکلو 
اجرای طرح چهارراه طهماسب آباد که تا چند 
سیما،  سازمان  معاونت  مسئولیت  پیش،  ماه 
منظر و فضای سبز شهرداری کرمان را برعهده 
و  کشیده  چالش  به  را  دیدگاه  این  داشت؛ 
می گوید: »اینکه می گویند مجسمه ها غمگین 
است، از آنجایی نشات می گیرد که این اثر، با 
رویکرد همیشگی و عوام زده ای که در ساخت 
و  تناقض  در  داشت  وجود  شهری  حجم های 
لحاظ  از  مجسمه ها  است  ممکن  بود.  تعارض 
ایرادات  این  اما  باشند،  داشته  ایراداتی  هنری 
قطعا غمگین بودن آن نیست. یک اثر هنری که 
حتما نباید شاد و خنده  دار باشد. چرا این رویکرد 
را دربارۀ موسیقی نداریم و نمی گوییم به فالن 
موسیقی مجوز نمی دهیم چون غمگین است؟ 
غمگین  که  مجسمه ای  ضرورتا،  اینکه،  ضمن 
باشد مجسمۀ بدی نیست. بنابراین، اینکه آثار 
غمگین هستند و باید حذف شوند؛ به طور کلی 
حرف باطل و بی موردی است«. او  تاکید دارد 
و  برگردند  به محل سابق خود  که مجسمه ها 
دربارۀ جایگزینی مجسمۀ ناظم االطباء با رویای 
باغ طهماسب آباد نیز نظرش را اعالم می کند.  

گفت وگو با او را در ادامه بخوانید.

باغ  رویای  مجسمه های  نصب  ایدۀ 
طهماسب آباد از که بود و با چه هدفی اجرا 

شد؟
چهارراه  که  ایده  این  شکل گیری 
و  سبز  فضای  وضعیت  از  طهماسب آباد 
چمن کاری و لچکی و راستگردی که االن دارد 
فضای  که  بود  ایده  این  براساس  شود؛  خارج 
شهری را برای حضور بیش تر عابر پیاده آماده 
کنیم. به این منظور، آقای دکتر ناصری به عنوان 
طراح، به دنبال آن بود که یک سخت فضا شکل 
و  کنند  حرکت  آن  در  راحت  مردم  تا  بگیرد 
به جای اینکه روی چمن بنشینند، از مبلمان 
شهری استانداردی استفاده کنند. برای رسیدن 
تمهیدات  یک سری  طرح،  نهایی  هدف  به 
ترافیکی هم باید دیده می شد که در جریان آن، 
بخش خیلی محدودی از مسیری که در اختیار 
عابرپیاده  به  و  گرفته  بود،  سواره  خودروهای 
داده می شد. به دلیل اینکه اقداماتی مثل بستن 
راستگرد و تنگ کردن فضای عبور ماشین های 
پیشنهاد  می کرد،  ایجاد  چالش هایی  سواری 
شهرسازی  معماری  کارگروه  و  وقت  شهردار 
این بود که از یک لچکی شروع کنیم. طراحی 
لچکی را آقای ناصری انجام داد؛ سخت فضا و 
مبلمان شهری برای آن فضا طراحی شده بود 
و مجسمه ای که سفارش آن به شهریار رضایی 
پیش از همۀ این اتفاقات انجام شده بود. اول 
قرار بود مجسمه ها سمت دیگر چهارراه باشند و 
هنگامی که طرح در این لچکی آغاز شد، اینجا 
را برای نصب آن انتخاب کردند. وقتی که این 
طرح اجرا شد، تفاوت های آن با اتفاقات مرسوم 
شهرداری  این،  از  پیش  شد.  آشکار  شهر،  در 
به دنبال توسعۀ کّمی فضای سبز بود اما حاال 
تبدیل  سخت فضا  به  و  حذف  اینجا  از  چمن 
می شد؛ این اقدامات باعث بروز واکنش هایی از 

سوی افکار عمومی شد. شهرداری از آن بخش 
از طرح که تغییرات ترافیکی در چهارراه ایجاد 
می کرد، کامال عقب نشینی کرد، موضوع بعدی 
طراحی فضا بود که واکنش هایی ایجاد کرد و 
ادامه هم، مسئلۀ مجسمه ها پیش آمد که  در 
گروه هایی از مردم، در ابتدا، با مجسمه ها ارتباط 
نمی گرفتند و حتی در شورای قبل هم نظراتی 
وجود داشت که این مجسمه ها آن طور که باید، 
کار نمی کند. دربارۀ طراحی که باید بگویم طرح 
ارائه شده به صورت ناقص اجرا شد و اگر دقت 
کنید، بعد از گذشت سه، چهار سال، حتی هنوز 
موزاییک های گوشۀ کار، نصب نشده است. من 
تالش های زیادی کردم تا کل چهارراه به صورت 
یک دست مطالعه و طراحی و اجرا شود تا ایدۀ 
مدنظر خود را در اجرا نشان دهد اما متاسفانه 

این اتفاق نیفتاد. 
باغ  رویای  مجسمه های  نصب  دربارۀ 
طهماسب آباد خوب است به پیشینۀ این رویکرد 
روندی  در  باید  را  این مجسمه ها  توجه کنیم. 
که هنر شهری کرمان طی سال های اخیر طی 
کرده ببینیم. از حدود 10، 11 سال پیش و به 
ویژه بعد از دورۀ سوم سمپوزیوم مجسمه سازی 
که سال 89 برگزار شد، نگاه به مجسمه سازی 
شد  هنری تر  و  جدی تر  کرمان  شهرداری  در 
آن  وقت  که  نتیجه رسید  این  به  و شهرداری 
از  مجسمه هایی  که  سابق  روال  از  تا  رسیده 
شهر  در  و  می ساختند  اسب  و  شیر  و  گوزن 
نصب می کردند تغییر مسیر داده و کار را تقویت 
کنند و به سمت آثار مدرن و معاصر و مفهومی 
ارتباط  آن  با  بتوانند  مردم  تا  بروند  معناگرا  و 
کنار مجسمه  در  و  آن شوند  درگیر  و  بگیرند 
طرف  از  رویکرد  این  باشند.  داشته  حضور 
هنرمندان به شهرداری پیشنهاد شد و شهرداری 
هم آن را آغاز کرد و به مرور، در دوران مدیران 
مختلف شهر، ادامه یافت. پیش از این، مجسمۀ 
شخصیت هایی مثل خواجو یا دیگر بزرگان که 
ساخته می شد، آن را روی ارتفاع قرار می دادند 
و مردم مجبور بودند از پایین به آن نگاه کنند 
که  رسیدیم  اینجا  به  جدید،  رویکرد  در  اما 
لبۀ یک سکو  باستانی پاریزی  زنده یاد  مجسمۀ 
قرار گرفته و مردم می توانند کنار آن بنشینند و 
با آن عکس بگیرند. یا آثاری از شهریار رضایی 
مردم  که  گرفت  قرار  جبلیه  گنبد  کنار  در 
که  چشم اندازی  هر  و  نشسته  صندلی ها  روی 
انتخاب کنند.  را، می توانند  بخواهند  خودشان 

مجسمه های  رویکرد،  این  آثار  از  دیگر  نمونۀ 
آن ها  از  یکی  است که  آقای حمزه حیدری فر 
رویکرد  این،  است.  نصب شده  شورا  پارک  در 
کرمان شکل  هنر شهری  در  که  بود  جدیدی 
گرفت و می توان گفت که در کشور، کرمان از 
این نظر جزو پیشگامان بود. شهرداری کرمان از 
این نوع نگاه در هنر شهری استقبال کرده و به 
مرور در حال ترویج آن بود و کسانی هم در بدنۀ 
شهرداری از آن حمایت می کردند. ما بارها این 
نقل را از زبان هنرمندان ملی و استادان شنیدیم 
که کرمان به نسبت اصفهان یا مشهد و تهران 
که در هنر شهری زیاد هزینه می کنند رویکرد 
درست تری دارد؛ کار کم تری انجام می دهد ولی 
آثار  کارهای مدرن تری خلق می کند و کم کم 
مردم  و  شده  تبدیل  شهری  نشانۀ  به  شهری 
نیز با آن ارتباط می گیرند و فقط لذت بصری 

نمی برند بلکه در کنار لذت بردن، تفکر و ایده ای 
نیز شکل می گیرد. اگرچه شهرداری کرمان در 
دوره های مختلف این رویکرد را دنبال می کرد 
داشتیم  هم  را  نوروز  ویژۀ  تزئینی  کارهای  اما 
که مثل روال سابق خلق می شد و اغلب هم، 
هنر  جدید  جریان  این  اما  بودند،  کم کیفیت 
به  که  تا  بود  پیشرفت  حال  در  نیز  شهری 
جمع آوری مجسمه های چهارراه طهماسب آباد 
رسیدیم. فارغ از اینکه این مجسمه ها از لحاظ 
اقدام شورا و  این  هنری چه قدر ارزشمند بود، 
شهرداری یک پیام بسیار بد دارد؛ اینکه داریم 
و  کنیم  عقب نشینی  شهر  در  رویکرد  آن  از 
برگردیم.  قبل  دهه  یک  روال  به  می خواهیم 
در اظهارنظراتی که پیرامون حذف مجسمه ها 
ارائه شد، دالیلی مطرح می شد که انگار داریم 
این  و  برمی گردیم  گذشته  عوام زدۀ  روال  به 
بازگشت به عقب، برای هنر شهری کرمان اتفاق 
ناخوشایندی است. اگر موردی و همین یک بار 
باشد که خیلی مسئله برانگیز نیست ولی آنجا 
مسئله بسیار جدی و نگران کننده می شود که 
و  گذاشته  کنار  کامال  را  رویکرد  این  بخواهیم 
از  بعد  مردم  که  برویم  عوام زده  کارهای  سراغ 
بزنند  کف  برایمان  اول،  لحظۀ  در  آن،  دیدن 
بعد،  کوتاهی  مدت  اما  بفرستند  تشکر  پیام  و 
جدید  رویکرد  اگر  کنیم.  جمع  شهر  از  را  آن 
اثر  هیچ  بلندمدت،  دوره ای  در  شود،  تقویت 
کنیم  اضافه  شهر  به  نمی توانیم  ارزرشمندی 
بین  دیالوگ  که  دارد  وجود  نگرانی  این  و 
شهرداری و هنرمندان که طی سال های گذشته 
شکل گرفته بود قطع شود و به عقب برگردیم.

اجرای طرح  از  پیش  گفتید مجسمه ها 
ناصری سفارش داده و ساخته شده  آقای 
طراح  سوی  از  شد،  اجرا  طرح  وقتی  بود. 
طهماسب آباد  چهارراه  در  نصب  برای 
انتخاب شدند یا پیشنهادی دیگر باعث آن 

شد؟
نصب  و  ساخته  دوره ای  در  مجسمه ها  این 
شد که من مسئولیتی در سازمان سیما و منظر 
نداشتم. زمستان سال 97 طرح در  شهرداری 
بهار  از  من  و  شد  اجرا  طهماسب آباد  چهارراه 
سال 98 به سازمان سیما و منظر رفتم اما از 
تالش  و  بودم  طرح  جزئیات  جریان  در  ابتدا، 
این مجسمه ها  اجرا شود.  این طرح  که  کردم 
را آقای مهندس سعیدی شهردار اسبق منطقه 
دو به آقای رضایی سفارش داده بود. طرح اولیه 

فکر  شد؛  اجرا  که  بود  چیزی  از  بزرگ تر  هم 
و 9 مجسمه  ردیف  آن طرح، سه  در  می کنم 
دیده شده بود اما آقای ناصری معتقد بود جا 
برای مبلمان شهری تنگ می شود و نباید تعداد 
مجسمه ها زیاد باشد. بنابراین، دو ردیف با پنج 
مجسمه اجرا شد. سفارش ساخت مجسمه ها در 
شهرداری منطقۀ دو اتفاق افتاده بود و اختالف 
نظراتی بین معمار و مجسمه ساز و شهردار کل 
و شهردار منطقه دو وجود داشت و من سعی 
کردم به سهم خودم امور را تسهیل کنم تا طرح 

اجرایی بشود.
منتقدانی  حال  هر  به  مجسمه ها  این 
حس  که  داشتند  اصرار  برخی  و  داشت 
افسردگی و غم را به مخاطب القا می کنند. 
از این منظر، فکر می کنید رویکرد درست 
چه بود؟ باید می ماندند تا به مرور ارتباط 

در  مثال  یا  شود  برقرار  آن ها  با  بیش تری 
باید تغییراتی  صورت امکان، در فیگورها 

ایجاد می شد؟ 
قطعا تصمیم درست این بود که مجسمه ها 
بمانند. این آثار داشت کار می کرد و هدفی که 
در نظر گرفته شده بود، داشت برآورده می شد 
هست  یادم  می نشستند.  آن  کنار  رهگذران  و 
وقتی این آثار می خواست در اینجا نصب شود، 
آن طرف چهارراه  پیشنهاد می دادند که  برخی 
نصب شود؛ چون پیش بینی این بود که آنجا، 
افراد بیش تری کنار مجسمه می نشینند. هدف 
حضور  متوجۀ  بالفاصله  کسی  بود  این  هم 
مجسمه ها نشود؛ برای همین در آثار، از رنگ 
مجسمه ها  بود  قرار  بود.  شده  استفاده  خنثی 
باشند، افراد به عنوان نیمکت کنارشان بنشینند 
ارتباط  آن  با  و  شده  اثر  متوجۀ حضور  بعد  و 
حوض  این  که  بپرسند  خودشان  از  و  بگیرند 
خالی چیست و این اثر چه حرفی دارد؟ به این 
معنا، مجسمه ها داشت کار می کرد و قطعا باید 
می شد.  آشنا  آن ها  با  بیش تر  ذهن  تا  می ماند 
به نظر من، اینکه می گویند مجسمه ها غمگین 
است، از آنجایی نشات می گیرد که این اثر، با 
رویکرد همیشگی و عوام زده ای که در ساخت 
و  تناقض  در  داشت  وجود  شهری  حجم های 
لحاظ  از  مجسمه ها  است  ممکن  بود.  تعارض 
ایرادات  این  اما  باشند  داشته  ایراداتی  هنری 
قطعا غمگین بودن آن نیست. یک اثر هنری که 
حتما نباید شاد و خنده  دار باشد. چرا این رویکرد 
را دربارۀ موسیقی نداریم و نمی گوییم به فالن 
موسیقی مجوز نمی دهیم چون غمگین است؟ 

غمگین  که  مجسمه ای  ضرورتا،  اینکه،  ضمن 
باشد مجسمۀ بدی نیست. بنابراین، اینکه آثار 
طور  به  شوند؛  حذف  باید  و  هستند  غمگین 
کلی حرف باطل و بی موردی است. مجسمه ساز 
وقتی اثری را می سازد، از نظر هنری و امضای 
اثر  باید  دارد.  برعهده  را  مسئولیت  تمام  کار، 
موفق  بگیرد،  بازخورد  بیاید،  شهر  به  هنرمند 
بعدی،  کارهای  در  و  بخورد  شکست  یا  شود 
از این تجربه استفاده کند. اینکه سریع کاری 
را حذف کنیم و فکر کنیم حاال فضای شهری 
بهتر شد و مجسمه ساز هم دیگر سراغ چنین 
ضمن  است.  اشتباه  قطعا  نمی رود،  کارهایی 
کار  نمی کنم  قبول  من  می کنم  تاکید  اینکه 
ناموفق بود؛ بلکه مجسمه ها آرام آرام داشت کار 
می کرد. همین االن، آثار دیگری در شهر داریم 
که اگر آن را به یک مدیر نشان بدهیم، با آن 

ارتباط نمی گیرد. آثاری در شهر داریم که اگر 
اعضای محترم کمیسیون فرهنگی شورای شهر 
کنار آن بایستند، با آن ارتباط نمی گیرند؛ ولی 
مجسمه ها دارند کار می کنند و افرادی از لحاظ 
مجسمه های  یا  می شوند.  درگیر  آن  با  ذهنی 
پشت کتابخانۀ ملی را درنظر بگیرید که خیلی 
در  آثاری  ندانند چنین  مدیران شاید حتی  از 
باغ طهماسب آباد،  اثر رویای  شهر هست؛ ولی 
چون بیش تر دیده می شد و سوال می پرسیدند 
زود  خیلی  و  قربانی  چیست؟  آن  مفهوم  که 

حذف شدند. 
نظرتان دربارۀ نصب مجسمۀ ناظم االطباء 
در محل رویای باغ طهماسب آباد چیست؟ 
این  برای  شهرداری  برنامۀ  این،  از  پیش 

مجسمه چه بود؟
بزرگداشت  مراسم  به  مجسمه  این  ساخت 
ناظم االطباء برمی گردد که قبل از شیوع کرونا 
برگزار شد. در جریان مراسم، سفارش ساخت 
سردیس به آقای شهریار رضایی داده شد. من 
وقتی آن را دیدم، به این نتیجه رسیدم که اثر 
مجسمۀ  و  تندیس  به  می تواند  و  است  خوبی 
آقای  و  دادم  پیشنهاد  شود.  تبدیل  شهری 
شود.  ساخته  کار  شد  قرار  و  پذیرفت  رضایی 
حدود سه سال پیش بود که سفارش ساخت 
آن داده شد و وقتی آماده شده، از هر لحاظ اثر 
خیلی خوبی از آب درآمد. دربارۀ جانمایی این 
مجسمه، پیشنهاد این بود که در مراکز درمانی 
یا نزدیک یکی از مراکز درمانی باشد. پیشنهاد 
نصب  ناظم االطباء  بلوار  در  که  بود  این  دیگر 
شود که بعد از بررسی، به این نتیجه رسیدیم 
این بلوار برای مجسمه نامناسب است. اطراف 
تا  نرسیدیم.  جمع بندی  به  هم  درمانی  مراکز 
اینکه در این دوره، تصمیم گرفتند در چهارراه 
طهماسب آباد نصب شود. به نظرم چیدمان اثر 
اشتباه است اما گفته شده که  با هماهنگی خود 

هنرمند بوده است. 
مجسمۀ  ابعاد  می رسد  نظر  به 
ندارد.  تناسبی  آنجا  فضای  با  ناظم االطباء 

نظر شما چیست؟ 
به نظر من، مجسمه های قبلی، از نظر تناسبات 
فضایی، جذابیت بصری بیش تری داشتند. االن 
انگار مجسمه گم است و وسط فضا رها شده و 
کنار یک حوض و چارچوبی قرار گرفته که هیچ 
ربطی به مجسمه ندارند. شاید در چیدمان این 

مجسمه، می شد بهتر از این عمل کرد.
خبری  مجسمه ها  سرنوشت  از  شما 
شورای  سخنگوی  کمساری  آقای  دارید؟ 
کجا  تا  می شود  بررسی  که  می گفت  شهر 
بهتر است که نصب شان کنند و مجسمه ها 
این  اگر  برمی گردانند.  شهر  به  دوباره  را 
پیشنهادی  چه  شما  باشد،  درست  حرف 

دارید؟
نمی دانم مجسمه ها کجا هستند؛ اگر درست 
جابه جا شده و آسیب ندیده باشند، احتماال در 
انبار هستند. پیشنهادم این است که مجسمه ها 
این  نام  برگردانده شوند.  به سرجای خودشان 
اثر، رویای باغ طهماسب آباد بود. اگر در جای 
دیگری از شهر کرمان باغ طهماسب آباد وجود 
همان جا  را  مجسمه ها  شده؛  خشک  که  دارد 
برگرداندن  اقدام،  و  تصمیم  بهترین  ببرند! 

مجسمه ها به چهارراه طهماسب آباد است. 

عماد محسنی تکلو در گفت وگو با استقامت:

حذف مجسمه های چهارراه طهماسب آباد بازگشت به عقب بود
اسما پورزنگی آبادی 


