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با وجود نشریات تخصصی هنری که گاه به طور مستمر و گاه به طور موقتی به زبان فارسی منتشر می شود، هنوز فقدان نقد مستقل یکی از مشکالت درخور توجه جامعه هنری ماست. گسترش سلطه ی سرمایه بر نهادهای دولتی 

و خصوصِی فرهنگی، مجالی برای بحث های تئوریک باقی نگداشته. از نظر ما و بر اساس تجربه، نقد مستقل به فضای مستقل نیاز دارد. پس برآن شدیم امکانی هرچند کوچک برای آن )انتشار نقد های آزاد و مستقل( فراهم 

کنیم و امیدواریم کیفیت مباحث، جبران کننده کمیت کوچک آن باشد. طبعا این گالری نقدهای مربوط به نمایشگاه و هنرمندان مرتبط را در اولویت قرار می دهد. همچنین سعی خود را معطوف بر نمایشگاه های مهم تر و 

ایجاد مباحث جدی تر و روزآمد می کند.  »نامه ی آزاد« بر عهده ی خود می داند که جامعه ی هنری ایران را هرچه بیشتر در جریان اخبار، رویدادها و مباحثی که توسط هنرمندان ایرانی در خارج ازمرزها انجام می پذیرد، قرار دهد. 

به  نظر ما این امر در  به روزرسانی و حضور فعال تر هنرمندان جوان ایرانی موثر است و ما را در شکستن حلقه ی ارزش های مطلق سرمایه داری یاری می رساند. طراحان آزاد از منتقدینی که خود را همسو با این رویکرد می بینند  

دعوت می کند با ما همراه شوند و چنانچه مایل هستند، نقد ها و مقاالتشان را برای انتشار در  نامه ی آزاد بفرستند.



است.  هنر  توسعه ی  روند  از  جدایی ناپذیر  بخشی  معاصر،  هنر  تاریخ  مستند سازی 
خوشبختانه در دهه ی اخیر این ضرورت تا حدود زیادی به رسمیت شناخته شده است. 
هرچند با کاستی های بسیار که با توجه سابقه ی اندک آن، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
نیمـی از سـده ی حاضـر بـه غفلت از ثبت تاریخ هنر گذشـته اسـت. به این سـبب انبوهی 
از کارهـای نکـرده بـه جـا مانـده: ثبـت هنرمنـدان مدرنیسـت، آثـار و دستاوردهایشـان، 
دوران انقـالب و جنـگ، هنـر ایدئولوژیـک و سـپس دوران گـذار کـه با شـاخصه ی رویکرد 
بـه هنـر مفهومـی شـناخته می شـود؛ ورود رسـانه های جدیـد که طومارشـان در سـیالبی 
کـه مـوج تجـارت هنـر بـه همـراه آورد، پیـش از آنکـه بـه درسـتی شـناخته شـوند، درهـم 
پیچیـده شـد. همه، بی آنکه فرصت نقد و بررسـی داشـته باشـند، بی آنکه حتـی به تمامی 
ثبـت شـوند، بی درنـگ و شـتاب زده جـای خـود را بـه دیگـری دادنـد. دشـواری کار نیـز از 
همین جاسـت. گویـی کالفـی سـردرگم، کـه چـاره اش در گره گشـایی یـک بخش نیسـت.
بـا این حـال طراحـان آزاد بـه ایـن نتیجـه رسـید، کـه اگـر در معرفـی و ثبـت هنرمنـدان 
معاصـری کـه شـاهد رشـد و شکوفایی شـان بـوده و خـود را به گونـه ای در رونـد تحول 
آنهـا سـهیم می دانـد گام بـردارد، بـه سـالمت خواهـد توانسـت از عهـده ی امـر برآیـد. 
در اینجـا مـا از هیچ یـک از هنرمنـدان صاحب نـام گذشـته اعتبـاری کسـب نمی کنیـم. 
همچنیـن خـود را در عرصـه ای از هنر مدرن یـا هنر ایدئولوژیک که به دوره های پیشـتر 
از حیـات فرهنگـی خودمـان تعلـق دارد وارد نمی کنیـم. بلکـه تجربـه ی زیسـته مان را 
مـدون می کنیـم. آن  هـم بخـش بسـیار کوچکـی کـه از نزدیـک شـاهدش بوده ایـم و در 
آن نقشـی هرچنـد کوچـک ایفـا کرده ایـم. بـه گمان مـان اگر هریـک از مـا اینگونه عمل 

کنـد، نهایتـاً بـه کل تاریـخ ثبـت شـده ی دوران خود دسترسـی خواهیم داشـت.
از طرفـی هنرمنـدان مـورد بحـث بـه بخشـی از عرصـه ی هنـری ایـران تعلق دارنـد، که 
خـارج از حیطـه ی رسـمی شـمرده می شـود. در نتجیه، چه بسـا از نمایشـگاه های بزرگ، 
اسـناد مربـوط حـذف می شـوند. همچنیـن در رسـانه های  و  و گاتالوگ هـا  بینال هـا 
جمعـِی رسـمی همچـون رادیـو و تلویزیـون و امثالهـم بـه خواسـت خـود و درواقـع بـه 
اجبـار حضـور نمی یابنـد. بنابرایـن تدویـن و بـه ثبـت رسـاندن آثـار و آراء آنهـا ضرورتی 
دوچنـدان می یابـد، تـا علیـه فراموشـی تاریخـی مرسـوم پـای بفشـارد. مـا برآنیـم کـه 
حضـور خـود را بـه ثبت برسـانیم. حتی اگر موانعی در راه باشـد و یا بـا محدودیت هایی 

مواجـه باشـیم و اگـر چـه نتوانیـم بـا کتب فاخـر و تجملـی رقابـت کنیم.
مجموعـه کتابهـای طراحـان آزاد که از مقیاس یک کاتالوگ نمایشـگاهی فراتر می رود، 
بـا کتـاب »خواب دیـده،« از آثـار حامـد صحیحـی آغـاز می شـود؛ هنرمنـد جوانـی کـه 
بـرای اولیـن بـار در 22 سـالگی همـکاری خـود بـا طراحـان آزاد را آغـاز کـرد، و تاکنون 
بیـش از 12 نمایشـگاه در ایـن فضـا برگـزار کـرده اسـت. هنرمنـدی کـه بـه گمان مـان 
راهـی منحصربه فـرد را در کار خـود پـی گرفـت. دنبالـه  روی جریانـات رایـج نشـد و هر 
بـار و در هـر نمایشـگاه، مسـیرهای نوینی به هنـر معاصر پیشـنهاد داد. او در میانه ی 
راه اسـت. بـا این حـال گنجینـه اش مملـو از آثـار دیدنـی و قابل بحـث اسـت. طراحـان 
آزاد از نزدیـک ناظـر تـالش بی وقفـه و رشـد سـریع او بـوده اسـت، دنیـای ذهنـی او را 
می شناسـد و بـرای معرفـی اش سـعی بسـیار کـرده اسـت، و حـاال هـم مجموعـه ی 
خـود را بـا »خواب دیـده«، گزیـده ای از آثـار او به همـراه متونی از جواد مجابـی، کامبیز 

موسـوی اقـدم، و سـوزان وینـچ آغـاز می کند.
ــا ایـــن اســـت کـــه هـــر ســـال یـــک یـــا دو کتـــاب از ایـــن دســـت را بـــه  تـــالش مـ
ـــه  ـــر مجموع ـــه ه ـــد آنک ـــه امی ـــم. ب ـــه کنی ـــران اضاف ـــر ای ـــر معاص ـــناد هن ـــه ی اس گنجی
ـــا  ـــد و ارزش ه ـــل کن ـــود حم ـــدان را در خ ـــن هنرمن ـــار ای ـــخ، آث ـــول تاری ـــد در ط بتوان

و لغزش هـــای زمانـــه ی خـــود را بازتـــاب دهـــد.
بخشی از وجود این کتاب، مدیون نشر نظر و حمید رضا پژمان است. 

از ابتـدای امسـال، طـی همـکاری طراحـان آزاد بـا گالـری هـان و موسسـه ی 
پیش نگاه، سـه نمایشـگاه از آثار هنرمندان گالری طراحان آزاد در شـهر شیراز 
بـه نمایـش درآمـد. برگزاری ایـن نمایشـگاه ها، ادامه ی معرفـی هنرمندان و 
رویدادهـای طراحـان آزاد در شـهرهای دیگـر بـود کـه پیـش از آن بـا ارائـه ی 
پروژه ی النگ پلیر۱ در بیش از 10 شـهر ایران و نمایشـگاه مجسـمه های کوچک 
در شـهر اهـواز آغـاز شـده بـود. از طرفـی، گالـرِی هان در شـهر شـیراز کـه از یک 
سـال و نیـم پیش شـروع به کار کـرده، در مدت کوتاه فعالیت خـود، به خوبی 
مـورد پذیـرش مـردم و جامعـه ی هنـری شـهر شـیراز قـرار گرفتـه اسـت. ایـن 
گالـری بـا هـدف برقـراری ارتبـاط هنـری بیشـتر، بـر آن شـد کـه گزيـده اى از 
رویداد هـای چنـد گالـرِى تهـران را در شـيراز نمايش دهد. نمایشـگاه گروهی 
»حضـور ذهـن 1«، حاصـل اولیـن همـکاری میـان ایـن دو گالـری بـود کـه از 
تاریـخ 7 تـا 13 اردیبهشـت در گالـری هـان برگـزار شـد. ایـن گالـری از تاریـخ 
14 تـا 20 اردیبهشـت میزبـان نمایشـگاهی از آثار مجموعه ی »شـیر زن« نجوا 

عرفانیـان، و سـپس »حضـور ذهـن 2« از 28 اردیبهشـت تـا 3 خـرداد بـود.
 هنرمنـدان حاضـر در نمایشـگاه های گروهـی »حضـور ذهـن 1 و 2«: فـواد 
شـریفی، مهـرداد عمرانـی، النـاز بندگـی، صالـح تسـبیحی، رزیتا شـرف جهان، 
پویـا  تقی پـور،  نسـیم  عرفانیـان،  نجـوا  دانایی فـر،  وحیـد  مطلبـی،  سـمانه 
جلیل ونـد، حامـد صحیحـی، علیرضـا ملک  جعفریـان، مریـم آییـن، عبـاس 
رضـوان  سـلطانی،  رسـول  بنی  اسـدی،  مریـم  اسـکندرفر،  سـمیرا  شهسـوار، 
صـادق زاده، الهـه مقدمـی، فرسـام سـنگینی، بابـک کبـود، مرتضـی اسـدی، 
علـی  هارطونیـان،  واهیـک  سـقراطی،  امیـر  حشـمتی،  سـهند  بانگیـز،  رضـا 
ثابتـی، سـعید  حامـدی، پویـان جلیل ونـد، مهشـید رحیم تبریـزی، مرجـان 

بنی اسـدی. مرجـان  قنبـری،  اسـماعیل  بنی حسـینیان، 

آثار 33 هنرمند بر صفحات 33 دور موسیقی
از تاریخ 8 آوریل تا 25 ماه مه امسال، نمایشگاه »سی وسه: صحبت به زبان واینل« 
در گالری Rosso20sette شهر رم برپا شد. نمایشگاه از آثار 33 هنرمند ایتالیایی 
موسیقی  دور  سی وسه  صفحات  از  استفاده  با  که  بود،  شده  تشکیل  بین المللی  و 
داشت.  حضور  نمایشگاه  این  در  نیز  سجادی  عظیمی  نوید  از  آثاری  شده اند.  خلق 
صفحات  میان  ارتباط  درباره  و  نمایشگاه  حاشیه  در  را  زیر  متن  مارسنارو  ادواردو 

موسیقی و هنرهای دیگر نوشته است:
نوشته  بسیار  موسیقی(  )صفحه های  واینل  و  معاصر  هنر  میان  رابطه  درباره ی 
میان  همکاری  بازنمایی  هدف  با  متعددی  رویدادهای  و  نمایشگاه ها  است،  شده 
همیلتون  ریچارد  با  بیتلز  همکاری  است.  شده  برگزار  هنرمندان  و  موسیقی دانان 
ژان   با  رملزی  وارهول،  اندی  با  آندرگراند«  »ولوت  و  رولینگ استونز  بلیک،  پیتر  و 
و  هرینگ  کیت  با  جونز  گریس  و  کلمنته  فرانچسکو  با  جگر  میک  باسکیا،  میشل 
از  نمونه هایی  بنکسی  و  اپی  جولیان  با  بلر  و  هرست  دیمین  با  آورز  اخیر  همکاری 
این دست هستند. به تازگی، بنکسی که گمان می رود همان رابرت ـ3Dـ دل ناجا، 
آنجا سفر  به  اجرا  برای  اتک باشد، در شهرهایی که گروه  پایه گزار مسیو  خواننده و 

می کند، آثار بیشتری از خود به جا می گذارد. 
عکس  با  بسیاری  صفحه های  جلد  دارد،  موسیقی  با  قوی  رابطه ای  هم  عکاسی 
و  سایمون  برای  اوُدن  ریچارد  عکس های  مثل  است.  شده  پوشیده  هنرمندان 
و  اندرسن  لوری  و  اسمیت  پتی  برای  میپلثورپ  رابرت  شر؛  و  بائز  جوان  گارفونکل، 
کالکستن  ویلیام  همچون  بزرگی  عکاسان  که  نگوییم،  جاز  از  بیورک.  برای  آراکی 
تجربه  ی  شرح  به  من  پس  کرده  اند.  جاودانه  را  صحنه اش  بارها  کوربین،  آنتون  و 
و  هنرمند  دو  با  می کنم.  اکتفا  واینل  و  معاصر  هنر  مجموعه دار  عنوان  به  خودم 
موسیقی دانی شروع خواهم کرد که به نظرم تاثیری بنیادی بر رابطه ی موسیقی و 
وارهول ام،  اندی  برن. »من  ودیوید  و  وارهول  اندی  داشته اند:  واینل  از طریق  هنر 
خوشحال می شم براتون جلد یک صفه رو طراحی کنم.« وارهول بین سالهای 1949 
از  پشتیبانی  و  حمایت  از  جدای  این  کرد.  طراحی  آلبوم  جلد   60 از  بیش   1987 تا 
»انفجار  چندرسانه ای  رویدادهای  در  نیکو«  و  آندرگراند  »ولوت  مثل   گروه های 
را  مشهور  برچسب دار  موز  آن،  دنبال  به  که  بود،   1966 سال  در  پالستیک«  محتوم 
آلبوم گروه طراحی کرد. فعالیتی که تا آخرین حضورش در سال 1987  اولین  برای 
در ویدیوی میسفیت از گروه پاپ »Curiosity killed the cat« ادامه داشت. دیوید 
برن، از سال 1974 تا 1988 خواننده  و رهبر گروه تاکینک هدز بود. او پس از آن به 
از پروژه های موسیقی قومی همکاری  انفرادی فعالیت  می کند و در بسیاری  صورت 
محسوب  معاصر  هنرمندی  جهت  هر  از  و  است  بزرگ  موسیقی دانی  است.  کرده 
آلبوم  می شود. دیوید برن به همراه تینا ویموث )نوازنده بیس گروه(، عنوان و جلد 
»More songs about building and food« )1978( را ایده پردازی و تالیف کرده 

است. تصویر آلبوم که پرتره ی چهار عضو گروه را نشان می دهد، کالژ بیش از 500 عکس 
پوالروید است. جلد آلبوم مشترک وی با برایان انو به نام »زندگی من در بیشه ی ارواح« 

از چسباندن تکه های ویدیویی که از مانیتور پخش می شده ساخته شده است.
حال به واینل می رسیم، »صحبت به زبان واینل«. در سال 1983، شرکت سایر رکوردز، 
برای طراحی جلد آلبوم »Speaking in Tongues« با رابرت رائوشنبرگ قراردادی 
با  و  بسته  در یک  دیگر  با سه عدد دیسک شفاف  واینل پالستیکی شفاف  بست. یک 
کالژ در سه رنگ به چاپ رسید. هنرمند برای این طراحی جایزه ی گرمی گرفت. اندی 
وارهول در خاطراتش در 11 ژوئیه 1983، تعریف می  کند که صفحه را یک ماه پس از 
انتشار خرید و بعد فهمید که »رائوشنبرگ مبهوت بود که چرا تنها 2000 دالر دستمزد 
این  می گرفت.«  دالر   25000 می بایست  دارد،  حق  که  گفتم  او  به  من  است؟  گرفته 
ارزیابی اندی وارهل از واینل به عنوان اثر هنری در سال 1983 بود. امروز نمایشگاه 
را  ایتالیایی و بین المللی  آثاری از 33 هنرمند   ،Rosso20sette سی وسه در گالری 
نمایش می دهد که همگی به کار با واینل در اشکال مختلف هنری اشتیاق دارند؛ از 
نقاشی و طراحی تا عکاسی و هنر خیابانی. آنچه که ما در 50 سال گذشته به عنوان 
هنر معاصر شناخته ایم، در تمام این مدت بخشی از تاریخ موسیقی نیز بوده است. 
اثر  برای  حاملی  به  صدا  حامل  یک  از  دور   33 صفحه  یک  وقتی  می شود  چه  حال 
مضمون ربایی1  پدیده ی  با  اینجا  شود.  بدل  عکاسانهـ  یا  تجسمی  ـتصویری،  هنری 
مواجه ایم. عملی هنریـسیاسی که در جنبش بین الملل موقعیت گرایان بسط داده 
شد و معنی دقیق  ترش در اینجا جستجوی صفحه  هایی با قیمت یک دالر در بازارهای 
پورتاپورتزه یا کمدن تاون است، تا به هنرمندان برای کار و تبدیل شان به آثار هنری 

داده شود.
یک مساله باقی می ماند، آیا موسیقی دانان از این که صفحات  موسیقی شان به یک 
رو  این   از  باشند.  خوشحال  باید  آنها  نظرم  به  خوشحال اند؟  شده  تبدیل  هنری  اثر 
نزد  محبوبیتش  و  شده،  پدیدار  موسیقی  فروشگاه های  در  دوباره  اخیرا  واینل  که 
صفحات  که  درحالی  است.  رفته  فراتر   mp3 و  سی دی  از  موسیقی  به  عالقه مندان 
موسیقی پیش از این اشیایی پرستیدنی بودند، اما تنها در پستو یا زیرشیروانی جای 
داشتند. در پایان سال 2015 در بازار موسیقی بریتانیا، به عنوان سرزمین راک، پانک 
و موج نو، فروش واینل از فروش دانلود موسیقی عبور کرد و این پدیده  منحصر به 
جهان انگلیسی زبان نخواهد ماند. پس می توان نتیجه گرفت: زنده باد واینل، زنده 

باد ساخت هنر روی واینل. 

تصویر 2تصویر ۱

تصاویر:
۱- دیوید برن، More songs about building and food، کالژ عکس، 1978
۲ - رابرت رائوشنبرگ، Speaking in Tongues، کالژ، 1983
3و۴ - نوید عظیمی سجادی، ترکیب مواد روی واینل، 30 × 30 سانتی متر، 2017

 1 -  Satura | ۲ -  Wanda castelnuovo 
تصویر: مهشید رحیم تبریزی، درخشش، اکریلیک روی بوم، 150 × 100 سانتیمتر، 1396
www.onlineartgallery.ir :منبع

 1 -  Longplayer

مهشـید رحیم تبریـزی، نقـاش ایرانـی موفـق بـه کسـب رتبـه سـوم در دومیـن دوره بینـال 
جنـوای ایتالیـا شـد. گالـری سـاتورا۱ برگزار کننـده دومین بینـال جنـوا از تاریخ 10 تـا 24 ژوئن 
2017 در چندیـن نقطـه از ایتالیـا بـود. این بینال بـا حضور 284 هنرمند از کشـورهای ایتالیا، 
ایـران، اتریش، آلمان، سـوئیس، فرانسـه، ونزوئال، روسـیه، شـیلی، یونان، مکزیـک، جمهوری 
چـک و هلنـد برگـزار شـد. کیوریتـور بینال امسـال ماریـو ناپولی بـود و یـازده داور بین المللی 
از جملـه وانـدا کاسـتلنوو۲ هنرمنـدان برتر را انتخاب کردند. مهشـيد رحيـم تبريزی، منتخب 
سـوم ایـن رویـداد، تـا کنون در بیش از 80 نمایشـگاه گروهی شـرکت و 8 نمایشـگاه انفرادی 
برگـزار کرده اسـت. شـبنم طلـوع، علیرضا چلیپا، سـروناز منزوی، سـيما امانی، پـگاه جمالی، 
منیـژه صحـی، هـادی جمالـی، پویـا جمالـی، مهنـاز احمـدی، مونـا زنـد، کریـم نصـر، شـهال 
همایونـی، فرنـاز اخالقـی، رامیـن مهـدی نژاد و نيلوفـر ترابی دیگـر هنرمندان ایرانی شـرکت 

کننـده در ایـن رویـداد بودنـد. سـروناز منـزوی کیوریتور بخش ایـران در بینـال بود.

تصویر ۴ تصویر ۳



آنالین شن روان، پروژه ای است که سوزان وینچ1، مورخ و مدرس هنر  فضای نمایشگاه 
آنالین  نمایشگاه  اولین  است.  کرده  تاسیس  زوریخ  هنر  دانشگاه  هنر  نظریه  و  معاصر 
آزاد، سوزان  شن روان، به هنر معاصر ایران اختصاص داشت. در شماره ی قبلی نامه ی 
وینچ در موخره ای بر اولین نمایشگاه، از اهداف پروژه و نگرانی های خود از دگرگونی های 
معاصر  »هنر  عنوان  با  روان  شن  شماره ی  دومین  هم اکنون  نوشت.  معاصر  سیاسی 

استابول« در وبسایت پروژه قابل بازدید است.
دومین شماره از نمایشگاه آنالین »شن روان« به ثبت لحظه های سخت واقعیت اختصاص 
دارد. این شماره حاصل تحلیل بلند مدت هنر معاصر ترکیه است، و اولین بار در سال 2012 
در دی وی دی با عنوان »دست از دست نکشیدن نکشیدن2« ارائه شد. نمایشگاه که هفت اثر 
از هنرمندان اصالتا ترکیه ای را نمایش می دهد، در بهار 2017، با فیلم »فرش قرمز« اثر چنگیز 
تکین3 و »نام من آزاده است« اثر نانسی اتاکان4 شروع شده و با اضافه شدن تدریجی دیگر آثار، 
تا پاییز 2017 ادامه خواهد داشت.چنگیز تکین، هنرمند ساکن دیاربکر، دومین شهر مرتفع در 
جنوب شرقی آناتولی است. او در اثرش با اهمیتی یکسان به تصوراتی از اقبال ناگهانی و خالء 
تاریک ناامیدی می پردازد. در واقع چیز زیادی برای دیدن در این فیلم وجود ندارد: ساحلی که به 
دریا می رسد، افقی باریک در پس زمینه و فرش قرمزی که در پیش زمینه به آب می رود. بی شک 
این احترامی است به پناه جویانی که خطر غرق شدن را با گذر از دریای مدیترانه به جان خریده  
و همچون فرش، ناپدید می شوند. اما اگر نگاهی نزدیک تر بیاندازیم این فیلم حرف بیشتر برای 
گفتن دارد. به جای ساحل شنی، زمینی اخیرا درو شده و یا هنوز کشت نشده به آب می رسد. من 
می توانم خاک تاریک و نمور را در کف دستانم حس کنم. با شنیدن صدای آرام موج هایی که به 
آهستگی و مالیمت برهم می غلتند، نگاه مان به سمت خاک سرخ بارور و قابل رزع، و دانه های 

گندم به عنوان ردی از آخرین برداشت می رود. این داستانی درباره ی رجعت است یا فرار؟
به همین ترتیب، داستان مصور چندالیه ی »نام من آزاده است«، پایان بندی های غیرقطعی 
متفاوتی را ارائه می دهد. نانسی اتاکان داستانش را با 23 طراحی ظریف و شرحی از خاطرات 
این  نهاده شد. علت  پدرش  توسط  آزاده  نام  تعریف می  کند.  آزاده  نام  به  ورزش  یک مربی 
نامگذاری، عالقه   ی پدر به اصالحاتی بود که منجر به تغییر امپراتوی چند نژادی عثمانی به 

 1 - Susann Wintsch | ۲ - Keeping on Keeping On | ۳ - Cengiz Tekin

۴ - Nancy Atakan

تصاویر: ۱- نمایی از فیلم فرش قرمز، چنگیز تکین
۲ - نانسی اتاکان، تصویری از داستان نام من آزاده است، طراحی با مداد، 2014
www.treibsand.ch :منبع

جمهوری ترکیه شد. آزاده، چند سال پیش از بازنشستگی برای شاگردان خود ویدیویی ضبط 
کرد، تا تکنیک هایش را به آنها انتقال دهد. نانسی اتاکان یکی از آن شاگردان بود. ما تنها در 
طراحی یکی مانده به آخر از وجود نوار ویدیو خبردار می شویم و اتاکان تا پیش از آن خاستگاه 
داستان این زن، که خاطراتش بازتاب تاریخ بسیط اوایل قرن بیستم است را فاش نمی کند. 
هنرمند با معرفی داستانش به عنوان رندنامه، روایتش از بحران و شقاوت سیاسی را پنهان 

کرده و به مخاطب، شکنندگی آزادی و شکل پذیری حقیقت را نشان می دهد.

برای بازدید از نمایشگاه به وبسایت www.treibsand.ch مراجعه کنید.

ــور«  ــگاه »دو حض ــر نمایش ــزی ب ــوی نطن ــذ موس ــته ای از پانی نوش
ــان آزاد ــری طراح در گال

برای آدمی که خواهر یا برادر دوقلو ندارد، تصور داشتن یک همزاد سخت است. نمایشگاه 
»دو حضور« از خواهران دوقلو، مریم و مرجان بنی اسدی در گالری طراحان آزاد به این تصور 
کمک می کند و شاهدی برای اصطالح همسان ولی متفاوت است، آنگاه که دوقلوها به جای 

اینکه موضوع بازنمایی باشند، خودشان خالق هنراند.
در بازنمایی های تصویری دوقلوها در هنرهای تجسمی و فرهنگ عامه، آنها را اغلب به 
شکل بدل هایی تفکیک ناپذیر و ترسناک از یکدیگر می بینیم. نمونه  اش خواهران دوقلوی 
فیلم »درخشش« )1980( کوبریک؛ یا برادران همه جاحاضر آلبینو، مشهور به »دوقلوها«، با 
موهای دردالک۱ و قدرت نامرئی شدن در فیلم »ماتریکس 2« )2003(. در نقاشی و عکاسی 
لباسی سراپا همسان،  بازنمایی های سینمایی، ترسیم دو سوژه ی همزاد در  هم مانند 
فضایی مرموز و اسرارآمیز پدید می آورد. جورزف ت پیرسون در تابلوی »دوقلوها: ویرجینیا 
از  با لباس صورتی و چهره های سنگی جلوی سطحی  را  و جین« )1917(، دختران جوان 
بازتاب  از  که  می کند  خلق  پویا  ارتباطی  خواهران،  میان  میز  است.  کشیده  کبالت  آبی 
محض فراتر می رود. این شیئ همزمان با مرتبط کردن دوقلوها، آنها را ازهم جدا می کند 
مخالفت،  مثل  خویشاوندان  میان  اجتماعی  پیچیده ی  روابط  برای  عاملی  اینگونه  و 
سوءتفاهم و... خلق می کند. میز، نشانه ی زبان صامت دوقلوهاست که فقط خودشان 
می فهمند. فضای میانشان به بیننده کمک می  کند تا تفاوت و فردیت را درک کند. این 
رهیافت انتقادی به همزاد بودن و همزاد داشتن، با »همسان ولی متفاوت« بودن وفق 
می کند و ترس از ایده ی دوقلوهای شبیه  به  هم را می کاهد. اگر به دوقلوها، فارغ از ایده ی 
تصویر آیینه وارشان بیاندیشیم، به روابط اجتماعی عمیق و متنوع میان افراد هم شکل 
یا  و  هری پاتر،  مجموعه ی  در  شرور  و  خالق  بچه پرروهای  جورج،  و  فرد  مثل  می رسیم. 
دوقلوهای مهربان، باهوش و همه کاره ی سالیوان در کتاب »هانی و نانی« اثر انید بالیتون. 

نمایشگاه خواهران بنی اسدی هم با مصور ساختن چگونگی تجسم به خالقیت هنری از 
دیدگاه رایج درباره ی همزادی می گریزد. مریم و مرجان، زاده ی سال 1372 در تهران، دوره ی 
فوق لیسانس هنرهای تجسمی را در کالج ملی هنر در الهور به پایان برده اند. مرجان بر 

نقاشی تمرکز کرده و مریم مینیاتور را برگزیده است.
به  را  ما  بوم،  بر  روغن  رنگ  و  ایرانی  مستعمل  و  کهنه  فرش های  از  استفاده  با  مرجان 
تامل درباره ی جنبه های اجتماعی و منحصربه فرد قالیبافی دعوت می کند. در فیلم فرش 
باد، ساخته ی کمال تبریزی، ساکورو، دختر کوچک ژاپنی با پدرش به اصفهان می آیند تا 
آرزوی مادر فقیدش را زنده کنند. مادر، فرشی را در ژاپن طراحی کرده بود و آروز داشت که 
روزی بافته شود. در اصفهان زنان و مردان، میان انبوه نخ های رنگی دست ساز و البه الی 
قیل وقال کودکان، شبانه روز و به نوبت می بافند. یکی با صدایی آهنگین می گوید کدام 
انگشتان خون آلود  را اجرا می کند.  با حرکاتی سریع دستور  رنگ استفاده شود و دیگری 
پیچیده  نخ ها  همان  در  است،  شده  بریده  زبر  نخ های  و  تیز  چاقوهای  با  که  فرش بافان 
بوده  بافتن  کار  در  که  هرکس  می رسند،  که  گره ها  آخرین  به  آورد.  بند  را  خون   تا  شده 
را صدا می زنند تا گره ای بزند و آرزویش را به آن دخیل کند. هر فرش دستباف نه تنها 
محصول کار مشقت بار است، بلکه داستان های گوناگونی از عشق، درد و ستیز در آن جای 
گرفته است. داستان  هایی که زندگی پیش رویمان می نهد. ضرب قلم ها، اشکال، الگوهای 
را نشان می دهند. کهنه فرش  زیبایی فرش  در  نهفته  رنج  آثار مرجان،  و عناصر گیاهی 
بر نقش  را  را دیده است. زمان رد خود  و رفتن مردم  آمدن  پراکنده«،  تابلوی »رایحه ی 
سرخ و کرم رنگ انداخته و پهنه  های سفید روی فرش را پوشانده اند. گویی که اسکلتش 

به سطح آمده باشد، تارهای سفید تنیده در نخ های رنگی پدیدار شده اند.

درد دیدن فرشی که رخش را باخته قلب را می فشارد، اگر چه نقشی تازه به خود گرفته است. 
اسکلت سفید تارها مثل پرده ای است که ارواح افسانه های بی شمارش را پنهان کرده است. 
زیبایی  اثرش  در  هنرمند  ابدیت اند.  در   شدن  محو  حال  در  نقاشی  پس زمینه ی  در  ارواح 
نقصان، رویاهای محقق نشده و گذر زمان را می ستاید. در اثر »آراسته«، ماخولیای روزهای 
کودکی همچون »بوی یاس جانماز ترمه ی مادربزرگ« قالی لطیف را احاطه کرده است. فرش 
تاروپودش، بعدی معاصر در نقاشی مرجان  بافته در  زندگِی  ایرانی و همه ی داستان های 
پیدا کرده که به زندگی روزمره نزدیک تر از تصویر کمال گرای فرش ایرانی است؛ این فرشها با 

صاحبان خود زندگی کرده و رنج کشیده اند.
نقاشی های مریم، در مقایسه با خواهر دوقلویش از طریقی دیگر با زندگی روزمره و زمان 
سروکار دارند. درحالی که فرش های مرجان تجسم یک بایگانی از حکمتی است که باید از نو 
ساخته شود، نقاشی های مینیاتور مریم، بایگانی  دانش های در حال تولید را نمایش می دهند. 
مثال، هنرمند چیره دست از چشم اندازی مرتفع، نگاه خود به یکی از پشت بام های دانشکده ، 
کارگاه ها و خیابان های اطراف آن در مرکز الهور را به تصویر می کشد. همانند عکاسی روزمره 
از فضاهای شهری، که از الهور و کابل گرفته تا نیویورک، پویایی، جنبش و کنش را به چنگ 
می آورد، نقاشی ها زمان را منجمد کرده و به الهور قدیم می نگرند. بی آنکه کسی متوجه گذر 

زمان شود، مردم در حال حرکت، تولید و خلق اند. 
معاصر بودن، حاصل جزءنگری مریم است. هنرمند در کارش سوژه و فضا را به یک اندازه از 
اشیاء غایب در مینیاتور کالسیک می آراید. مثال در »طعم بستنی« سلول های خورشیدی را روی 
سقف کالج ملی می بینیم؛ و مردان جوان مارک پوش، که پایین در گوشه ای از دانشکده سیگار 
می کشند و دانش جویان که با بستنی در دستانشان روانه ی خیابان شده اند. اثر »کارگاه چاپ«، 
تبلور درک هنرمند ازخصوصیات فضا است. دانشجویان از دستگاهی به دستگاه دیگر می روند 
و بحث، نتیجه گیری و فکر می کنند. ثبت لحظه ای در کارگاه، تالشی برای ایستاندن دمی از زمان 
است. دانش جویان در حرکات پویا و تعامالت شان منجمد شده اند. در نقاشی »در راه خانه« 
کالغ ها روی کابل شل وولی استراحت می کنند و بال هایشان را کش می دهند. همزمان یک 
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هنرمنــدان  از  گروهــی  تالش هــای  بــا   ،2008 ســال  در  تغییــر1  بــرای  هنــر 
متعهــد و فعــاالن اجتماعــی تاســیس شــد، کــه از ســال 2005 مجموعــه ای از 
ــی و  ــات اجتماع ــر موضوع ــز ب ــا تمرک ــده ای ب ــین ش ــیار تحس ــگاه های س نمایش
زیســت محیطی برگــزار می کردنــد. هــدف ایــن گــروه اســتفاده از قــدرت هنــر 
بــرای ترویــج آگاهــی، گســترش گفتگــو و تاثیــر بــر کنــش اجتماعــی اســت، و 
تــالش می کنــد تــا بــه مســائل ضــروری همچــون حقــوق بشــر، برابــری جنســیتی، 
ــی  ــات محل ــا موسس ــروه ب ــد. گ ــاره کن ــری اش ــداوم در کنش گ ــت و ت ــط زیس محی
فعــال در اجتماعــات میزبــان همــکاری می کنــد، تــا بــا برنامــه    ای مرتبــط بــا 
ــدان  ــده می ــاد ش ــائل ی ــول مس ــو ح ــه گفتگ ــر ب ــق هن ــوان از طری ــگاه بت نمایش
ــی و  ــات حقوق ــا، موسس ــدان، موزه ه ــوان هنرمن ــه می ت ــت ک ــی اس ــن راه داد. ای

ــرد.  ــدل ک ــر ب ــرای تغیی ــد ب ــی متح ــه نیروی ــی را ب ــات محل اجتماع
آخریـن پـروژه ی گـروه پـس از برگـزاری مجموعه  کارگاه هـای تعاملـی در بازه ای 6 

ماهـه، بـا موضـوع قاچـاق انسـان و بردگـی جنسـی در نپال برگزار شـد. 
در نمایشـگاه »داسـتان های واقعـی« در شـهر َپَتـن از توابـع کاتمانـدو، از هنـر و 
قصه گویـی اسـتفاده شـد، تـا قربانیـان قاچـاق جنسـی و پسـران و دخترانـی که در 
اوکلنـد ایـاالت متحـده و کاتمانـدوی نپـال در خطر اسـتثمار هسـتند را یـاری کند. 
شـدن  اضافـه  و  تعاملـی  کارگاه هـای  در  هنـری  آثـار  تولیـد  از  پـس  پـروژه  ایـن 
همچـون  بین المللـی  شناخته شـده ی  هنرمنـدان  از  مشـترک  موضـوع  بـا  آثـاری 
مرحلـه ی  بـه  لیـو4  هونـگ  و  تیان میائـو3  لیـن  و  مینتـر2  مرلیـن  فروهـر،  پرسـتو 
نمایشـگاه رسـید. نیویـورک تایمـز در گزارشـی دربـاره رویکـرد موزه هـا به مسـائل 
و نمایشـگاه  ایـن نمایشـگاه می نویسـد: قاچـاق جنسـی  بـه  اشـاره  بـا  اجتماعـی 
هنـری همنشـینی نامتجانسـی بـه نظـر می آیـد. امـا مـوزه  ی پتـن در کاتمانـدوی 
نپـال میزبـان نمایشـگاهی اسـت، که هدفش اشـاره به مشـکل عـذاب آور و اغلب 
پنهـان قاچـاق دختـران بـا هـدف بردگـی جنسـی اسـت. رنـدی جیـن روزنبـرگ5، 
مدیـر اجرایـی و کیوریتـور ارشـد »هنـر بـرای تغییـر،« می گویـد ایـن نمایشـگاهی 

پرستو فروهراثر مکانـمحور خود، اتاق »اتاق مکتوب« را در موزه ی هنرهای معاصر گنت 
بلژیک اجرا کرد. اجرای این اثر در تاریخ 10 فوریه 2017 شروع شد و تا 31 دسامبر 2018 در 
تاالر ورودی موزه قابل بازدید است. اثر به نحوی خلق شده، که خطاطی دست نوشته درعین 
ایجاد توهم خوانایی، نامفهوم باقی می ماند. آنچه ابتدا فقدان معنا تصور می شود، در عوض 
می تواند به سادگی به یک زبان بصری تجریدی تعبیر شود؛ به محیطی برای کشت تجربه ی 
به موضوعات سیاسی، مسائلی جهان شمول  نگاه منتقدانه   در عین  سوبژکتیو. هنرمند 
همچون جا به جایی و هویت فرهنگی را کاوش می کند. فروهر در وبالگ شخصی خود در 

یادداشتی در حاشیه ی کار چنین می نویسد:
در این روزهایی که از شدت بحران انگار هیچ زمینی زیر پای آدم سفت نیست، و آینده مثل 
شبح هیوالی مهیبی در افق به کمین نشسته، به شهر کوچکی در نزدیکی بروکسل آمده ام 
به نام گنت، یا به زبان محلی خنت. این شهر موزه ی باشکوهی دارد به نام موزه ی هنرهای 
زیبا، که دارای گنجینه ی بزرگی از نقاشی سده های گذشته ی این دیار است. در کنار این آثار 
قدیمی نمایشگاه هایی از هنر معاصر هم به طور ادواری برگزار می شود. از من دعوت شده 

تا کار »اتاق مکتوب« را در تاالر ورودی موزه اجرا کنم.
ده روز است که شروع به کار کرده ام، از ساعت هشت ونیم صبح تا غروب که موزه تعطیل 
می شود. حاال دیوارهای بلند تاالر کم و بیش پر شده اند از نقش ونگار واژه های زبان مادریم، 
خط نگاری های ناخوانا، تجسمی از خاطره ی تن زبان مادری، دریافتی از همزمانی حس 

فقدان و تعلق به زبان مادری، که مهاجران خوب می شناسند. 
از پیر  بازدیدکنندگان بیشماری داشته است،  این روزها که مشغول کار بوده ام، موزه  در 
و جوان تا گروه  گروه بچه های کودستانی و دبستانی و نوجوانان دبیرستانی که به همراه 
میان  در  کرده اند.  پر  خود  سرخوش  شلوغی  با  را  موزه  فضای  و  آمده اند  مربی هایشان 
این بچه ها بوده اند پسرک ها و دخترک های مهاجری که با چشمان ذوق زده به واژه های 
مهاجران  فرزندان  گفته اند؛  کرده اند  ترک شان  که  وطن هایی  آن  از  و  شده اند  خیره  آشنا 
مشترکی  واژه های  با  که  ما  همه ی  و...،  ایران  و  افغانستان  از  عرب زبان،  کشورهای  از 
اما  نمی فهمم  تمامی  به  می گویند،  اینجایی  زبان  به  که  را،  حرف هایشان  می نویسیم. 
از شوق آشنایی شان به یادم خواهد ماند. یک روز هم همراه یک مددکار  نگاه  های لبریز 
اجتماعی گروهی از پناه جویان آمده بودند. در میان  شان چند تن اهل سوریه بودند و یکی 
اهل افغانستان. نگاه آنها هم پر از شوق شده بود. مرد افغانستانی می گفت از این پس 
هروقت دلش گرفت به این تاالر خواهد آمد تا میان »ملودی این حروف آشنا« بنشیند. و 
برای دیگران، که به این حروف »تعلق« ندارند، درک ضرب آهنگ خوش خرام  این خط نگاری 
مجالی می شود برای گشودن ذهن و دل به »دیگری«. هنر به یقین دنیا را نجات نمی دهد 
اما می تواند لحظه هایی از حس نجات بسازد. برای من این اثر اوج لذت کار هنری ست و 
هربار به هنگام اجرایش، اندکی هم که شده، مرا نجات می دهد. در خنت کار را از ابتدا در 

معرض دید عموم انجام دادم که تجربه ی جدید و پرباری بوده است. 
زمستان ۱۳۹۵

دلخـراش و تاثیرگـذار و راهـی اسـت بـرای افزایـش آگاهی دربـاره مشـکل خطیر 
را  تغییـر«  بـرای  »هنـر  مـا  وقتـی  کـودکان.  اسـتثمار  و  سوءاسـتفاده  جهانـی 
تاسـیس کردیـم نمایشـگاه های کمـی بـا محوریـت موضـوع برپـا می شـد. تصـور 
غالـب، ایـن کار را قربانـی کـردن هنـر بـه پـای موضـوع می پنداشـت، و کیفیـت 

را در حـد نمایـش در موزه هـا نمی دانسـت.  آثـاری  چنیـن 
امـا تغییـرات چشـمگیری در چنـد سـال اخیـر رخ داد. امـروز آثـار بـزرگ زیـادی 
هسـتند کـه در کنـار خالقـان  خـود بـه مسـائل بحرانـی زمـان اشـاره می کننـد. 
همچنیـن موزه هـا بـرای داشـتن صدایـی در فعالیت هـای اجتماعـی و پاسـخ بـه 
مسـائل روز تالش هـای گسـترده تری کرده انـد. سـوال اصلـی ایـن اسـت کـه چـه 
وقـت و چطـور موزه هـای هنـری رویکـردی مردمـی بـه خـود بگیرنـد و بـه تغییـر 
را بیاغازنـد.  یـا دسـتکم بحثـی گروهـی دربـاره چنیـن موضوعاتـی  کمـک کننـد 
مسـائل  در  همراهـی  و  ارتبـاط  مخالـف  موزه هـا  از  بسـیاری  مدیـران  هنـوز 
برخـی  احتمـال تحریـک  اجتماعـی هسـتند. علـت چنیـن مخالفتـی  بحث انگیـز 
چنیـن  کـه  اسـت  موسسـاتی  مالـی  حمایـت  دادن  دسـت  از  خطـر  و  مخاطبـان 
بـرای  »هنـر  رویکـرد  روزنبـرگ  می پندارنـد.  خـود  علیـه  سیاسـتی  را  مواضعـی 
تغییـر« را در رابطـه بـا درگیـر کـردن بیشـتر موزه هـا در ایـن مسـائل، تکیـه بـر 
گروه هـای فعـال محلـی می دانـد: »اجتمـاع جزئـی از فراینـد خواهد بود. بخشـی 
از روایـت. وقتـی مـا نمایشـگاهی را بـه مـوزه می آوریـم، بـه دنبـال همکاری هـای 
اجتمـاع محـور می گردیـم، یـا از موزه هـا می خواهیـم کـه ایـن نقـش را در یافتن 

گیرنـد.« برعهـده  اجتمـاع میزبـان  در  از گروه  هـای کنشـگر  بهره منـدی  و 
بـر اسـاس داده هـای اف.بـی.آی، سـاالنه بیـش از 100 هـزار کـودک بیـن 9 تـا 19 
سـاله در ایـاالت متحـده بـرای سوءاسـتفاده جنسـی فروختـه می شـوند. میانگین 
سـن ایـن کـودکان در اوکلنـد کالیفرنیـا، پایـگاه فعالیت گروه، 12 سـال اسـت. بر 
اسـاس همـان گـزارش، تجـارت انسـان برای بهره برداری جنسـی بیشـترین رشـد 
را در میـان دیگـر جنایـات سـازمان یافته دارد و سـومین تجـارت جنایـی بـزرگ 
15 هـزار دختـر نپالـی قربانـی تجـارت جنسـی  در جهـان اسـت. هرسـاله حـدود 
می شـوند. در ایـن نمایشـگاه داسـتان هایی از قربانیـان روایـت شـد، تـا آگاهـی 
از ایـن موضـوع را بیافزایـد. اسـتثمار و سوءاسـتفاده یـک جنـس از جنـس دیگـر 
ادامـه دارد، چـرا کـه پنهـان باقـی می مانـد. تنهـا بـا آشـکار کـردن ایـن زشـتی و 

پلیـدی بـه نـور آگاهـی عمومـی می تـوان مرگـش را سـرعت بخشـید.
 »زمانـی بـرای پروانه هـا« از پرسـتو فروهـر، اثـری اسـت کـه ایـن وضعیـت پنهان 
را نشـان می دهـد. بـا نـگاه کلی و از فاصلـه بـه کار، کاغذدیواری زیبایی را شـاهد 
آشـکار  سـتم  و  شـکنجه  هولنـاک  تصاویـر  بنگریـم،  نزدیک تـر  از  اگـر  و  هسـتیم، 
می شـوند. گـروه »هنـر بـرای تغییـر« اهـداف ایـن پـروژه را حـول ایـن محور هـا 
تعییـن کـرد: بـه چالـش کشـیدن باورهـای غلـط در بـاره روسـپیگری و تجـارت 
جنسـی، تاکیـد بـر ایـن مسـاله بـه عنـوان موضوعـی هـم محلـی و هـم جهانـی، 
بـا سرگذشـت قربانیـان،  از دالیـل ریشـه ای اسـتثمار، همدلـی  آگاهـی  افزایـش 
و  قربانیـان  بـر  تاثیـر  و  ممکـن  راه حل هـای  یافتـن  و  مسـاله  دربـاره  گفتگـو 
جدیـد.  رفتـاری  گزینه هـای  طریـق  از  مجـدد  توانایـی  کسـب  بـرای  بازمانـدگان 
شـهر  در  پتـن  مـوزه  در  ژوئیـه   31 تـا   13 از  واقعـی«  »داسـتان های  نمایشـگاه 

کاتمانـدوی نپـال برپـا بـود.

  1 - Artworks For Change

  ۲ - Marilyn Minter

 ۳ - Lin Tianmiao

۴ - Hung Liu

 5 - Randy Jayne Rosenberg

تصاویر:
 ۱- پرستو فروهر، زمانی برای پروانه ها
۲ - پرستو فروهر، زمانی برای پروانه ها، جزئیات اثر
منابع:
www.nytimes.com/2017/03/13/arts/design/museums-inspire-

social-activism-politics

www.artworksforchange.org

تصویر:
اتاق مکتوب )ناتمام(، موزه ی هنرهای زیبا، گنت، بلژیک.
منابع:
www.mskgent.be

www.parastou-forouhar.de

  1 - Dreadlock

 ۲ - www.artnowpakistan.com

تصاویر:
۱- مرجان بنی اسدی، رایحه پراکنده، رنگ روغن روی بوم، 107 ×107 سانتی متر
2- مرجان بنی اسدی، آراسته، رنگ روغن روی بوم، 76 × 107 سانتی متر
3- مریم بنی اسدی، طعم بستنی، گواش روی کاغذ وصلی، 18 × 25.5 سانتی متر
4- مریم بنی اسدی، کارگاه چاپ، گواش روی کاغذ وصلی، 20 × 30 سانتی متر
5- مریم بنی اسدی، در راه خانه، گواش روی کاغذ وصلی، 18 × 25.5 سانتی متر

ماشین از سمت چپ صحنه وارد می شود و مادری با بچه اش کنار خیابان قدم می زند.
هنرمند هرج ومرج فضای شهری را کنترل می کند. صور فلکِی سوژه و ابژه ها در این آثار، 
جریان و حرکت زندگی را به نمایش می گذارند. توقفی درکار نخواهد بود مگر اینکه هنرمند 

بخواهد؛ درست پیش از آنکه بستنی آب شود، روز شب شود و فرآیند چاپ پایان پذیرد. 
راه های سراسر متفاوت مریم و مرجان در رسیدن به حرکت سوژه ها و ابژه ها از خالل زمان، 
نمایشگاه »دو حضور« را به تصویر می کشد. هنرمندان در کار خلق داستان هایی از زندگی 
انسان هااند. مریم به قواعد و آیین ها در زندگی روزمره و فضای شهری چنگ می زند. فضایی 
که پذیرای چیزهای جدید و قدیمی و همزمان شخصی و عمومی است. مرجان انباشت 
لحظات را بررسی می کند. تارهایی که در کنار هم بایگانی مشترک و فردی  ما از حکمت هایی 
را می سازند که هرگاه اراده کنیم می  توانیم به آنها بازگردیم. آنچه این هنرمندان دوقلو 
را مرتبط و جدا می  سازد، درست مانند میز در تابلوی پیرسن، تجسم حرکت مستدام و 

کنترل ناپذیر زمان است. تجربه ای یکسان اما متفاوت.

این نوشته در مجله ی Artnow2 منتشر شده است.
پانیذ موسوی نطنزی دانشجوی دکترا در مرکز مطالعات جنسیت دانشگاه SOAS است. 
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تصویر ۱

تصویر ۲

تصویر ۱

تصویر ۱

تصویر ۲



یـا  جدیـد  حوزه هـای  در  معمـوال  کار  نیـروی  قیمـت  کاهـش  بـرای  هـرروزه  تالش هـای 
منعطف تـر کار اجـرا شـده و سـپس بـا جـا افتـادن و توجیـه عرفـی، بـه بخش هـای دیگـر 
سـرایت می کنـد. در سـال های اخیـر، پولـی شـدن تحصیـالت دانشـگاهی و سیاسـت های 
آموزشـی بـازار محـور بـه ایجـاد تـوده ای از فارغ التحصیـالن بیـکار منجـر شـده کـه عـالوه 
کارهـای  دارای  افـراد  بـرای  دائمـی  تهدیـدی  خـود  بی ثبـات،  وضعیـت  و  بدهـکاری  بـر 
بـرای  تمهیـدی  همیشـه  کار  نیـروی  ذخیـره  ارتـش  ایجـاد  می شـوند.  محسـوب  ثابـت 
کاهـش دسـتمزد بـوده و ابتـدا بـر گروه هـا و طبقـات بی ثبات تـر جامعـه تاثیـر می گـذارد. 
بخش هـای رو بـه گسـترش فرهنگـی و هنـری شـاغلین و فعالینـی از همـه طبقـات را در 
یـا تـازه واردان  ایـن نابرابـری طبقاتـی باعـث می شـود فارغ التحصیـالن و  بـر می گیرنـد. 
بـه ایـن حوزه هـا بـا امکانـات سراسـر متفاوتـی در جهـت رشـد مواجـه شـوند. بـرای مثال، 
عادی سـازی کار رایـگان در جهـت ایجـاد روابـط و کسـب تجربیـات بیشـتر ـدر قالب هایـی 
همچـون کارآمـوزی یـا کار داوطلبانـه، افـراد زیـادی کـه تـوان صـرف وقت بدون دسـتمزد 
ندارنـد را از چرخـه ی پیشـرفت و کار حـذف خواهـد کرد. همچنیـن باعث توجیـه فرایندی 
خواهـد شـد کـه بـه سوءاسـتفاده بیشـتر کارفرمایـان می انجامـد. عـالوه بـر ایـن، قـدرت 
بخـش فرهنگـی و هنـری در اثرگـذاری بـر نسـل های جوان تـر، ارائـه الگوهـا و محیط های 
تبلیغـات،  بـا  هنـری  و  فرهنگـی  بدنـه  رابطـه ی  دارد.  دوگانـه  سـویه ای  نویـن  کاری 
زندگـی  جدیـد  سـبک های  اعیانی سـازی  مصـرف،  فرهنـگ  طبقاتـی  خودارزش افزایـی 
و مجموعـه روابـط کاری کـه بـه طـور کلـی صنایـع خالقـه نامیـده می شـوند، انکارناپذیـر 
خواهـد  عامـل  اجتمـاع  از  فراتـر  تاثیـری  کنـد،  میـل  جهتـی  هـر  بـه  رابطـه  ایـن  اسـت. 
داشـت. اگرچـه انجـام کار رایـگان و شـرایط بی ثبـات همیشـه در ایـن بخش وجود داشـته 
از بهره کشـی بـه تمامـی حوزه هـای کاری بـه واسـطه ی عرفـی  اسـت، بسـط ایـن شـکل 
شـدن اشـکال کار رایـگان و اجـرای طرح هـای قدرتمنـد دولتـی در جهـت تضعیـف نیـروی 
کار، هم اکنـون توجهـی دوچنـدان از طـرف افـراد شـاغل و فعالیـن بخـش فرهنـگ و هنـر 
می طلبـد. گشـایش راه بـرای طرح هایـی همچـون »طـرح کارورزی« از تیرمـاه امسـال از 
طـرف دولـت، مسـیری اسـت کـه پیشـتر و به شـکلی مشـابه در ایـاالت متحده، انگلسـتان، 
هنـد و... تجربـه شـده و هزینه هـای سـهمگینی را بـه گروه هـای ضعیف تـر جامعـه مثـل 
مهاجـران، زنـان و حاشیه نشـین ها تحمیـل کـرده اسـت. از دل ایـن شـرایط گروه هـای 
هنـری و فعالیـن اجتماعـی متعـددی متحـد شـدند تـا بـا حداقل ابزار شـرایطی بـرای بقا 
و ایسـتادگی در برابـر ایـن وضعیـت فراهـم کننـد. »انجمـن علیـه هویـج بـه دسـتان« در 
انگلسـتان از جملـه گروه هایـی اسـت کـه با هـدف جلوگیـری از کار رایگان و سوءاسـتفاده 
از گارگـران فرهنگـی تشـکیل شـده و در طـی فعالیـت خـود موفـق بـه برگـزاری کارگاه هـا، 
ارائـه روش هـای  از وضعیـت و  نمایشـگاه ها، تولیـد راهنماهـای کاربـردی بـرای آگاهـی 
حمایتـی گروهـی شـده اسـت. بـا گسـترش فعالیت هـای انجمـن و آشـنایی بـا گروه هـای 
دیگـر، »بریـگاد بی ثبـات کاران« تشـکیل شـد تا کنشـگری و ارتباطات خود را بـه حوزه های 

گسـترده تر کار بی ثبـات بسـط دهنـد. 
انجمـِن علیـه هویـج بـه دسـتانCWC( 1( یـا عهـد، مسـتقر در انگلسـتان، حـول مسـئله ی 
کارآمـوزِی بـدون دسـتمزد سـازمان دهی می شـود ـ تمثیِل هویـِج آویزان جلـوی کارگران 
فرهنگـِی نـو ظهــور بـه ایـن وعـده اشـاره دارد ـکـه کار مجانـی نهایتـاً بـه موقعیـت شـغلِی 
بـا حقـوق منتهـی خواهـد شـد. عهـد تـالش می کنـد تـا بعضـی الگوهـای رایـج در مـورد 
کارآمـوزی بـدون دسـتمزد را از میـان بـردارد ـ بـه ویـژه ایـن بـاور کـه کار آمـوزی پیـش 
نیـاز ضـرورِی دسـتیابی بـه شـغل اسـت. بـا توجـه بـه نـرخ فزاینـده ی بیـکاری جوانـان2، 
توجیـه سیسـتمی کـه از شـما می خواهـد بـا پذیرفتـن سـال ها کار رایـگان، خـود را بیـش 
از پیـش مقـروض سـازید مشـکل اسـت. عهـد پذیـرِش ایـن امـر را در مقام وضـع موجود 
بـه پرسـش می کشـد، بهـای کار را ترویـج و از کارآموزانـی کـه در ایـن وضعیـت هسـتند 
کـه  افـرادی  بـرای همـه ی  دارد،  اشـاره  آن هـا  بـه  عهـد  کـه  حمایـت می کنـد. مشـکالتی 
کارآمـوزی بـدون دسـتمزد را تجربـه کرده انـد آشـنا بـه نظـر می رسـد. در مواجهـه بـا ایـن 
موقعیت هـا، مهـم اسـت کـه کارآمـوز حقوقـش را بشناسـد.  عهـد دره ی لغزنـده ای کـه 
کارآمـوزی )بـدون حقـوق( و کار )بـا حقـوق( را از هـم جـدا می کنـد، بـه چالـش می کشـد. 
حتـی اگـر تفـاوت ایـن دو نامحسـوس به نظر آیـد، کارآمـوزان بایـد بدانند اگر حضـور آنها 
در عملکـرد موسسـات میزبانشـان ضـروری اسـت، ایـن موسسـات باید حداقل دسـتمزد 
را بـه آنهـا پرداخـت کننـد. بـرای کارفرمایـان هم بـه همان انـدازه اهمیـت دارد درک کنند 
کـه یـک جـای کار نظـام متکـی بـه کار مجانـی می لنگـد و باید بـا کارمندان خود بر سـر کار 

بـدون سوءاسـتفاده از نیـروِی کار کارآمـوزان، مذاکـره کننـد. 
ایـن مصاحبـه بـا مبادلـه ی ایمیل هـای متعـدد انجـام شـد؛ بـه دلیـل اهـداف مربـوط بـه 
اعتـراض، کارشـکنی در کارخانـه و افشـاگری، اعضـای عهـد ناشـناس باقی خواهنـد ماند. 
عهـد از کارآمـوزان سـابق یـا فعلـی، کارگـران فرهنگـی و مربیانـی سـازمان یافتـه در لنـدن 
تشـکیل شـده کـه عمدتـاً از بخش هـای خالقـه و فرهنگی هسـتند و در جلسـاتی منظم در 
رابطـه بـا شـرایط نیـروی کاِر رایـگان در جوامـع معاصـر هم فکـری می کننـد. آنهـا بـه روش 
اجبـاری  و کار مجانـِی  کاریابـی  کارآمـوزی،  کاِر داوطلبانـه،  کنشـی مشـارکتی3 درحـوزه ی 
پژوهـش می کننـد تـا تأثیـر ایـن مـوارد بر شـرایط مـادِی زندگـی، امید بـه زندگـی، ذهنیت 
و پیامدهـای آن در آمـوزش، تعلیـم مادام العمـر، اسـتثمار و منافـع طبقاتـی را درک کنند. 

بـرای عضویـت در ایـن گـروه بـا carrotworkers@gmail.com تمـاس بگیریـد.
امبـر لندگـراف مدیـر مرکـز فرهنگـی XPACE اسـت کـه از دانشـجویان و هنرمنـدان نوپـا 

زمینـه ی  در  زیبـا  هنرهـای  فوق لیسـانس  او  می کنـد.  حمایـت 
»نقـد و روش هـای نمایشـگاه گردانی« را از دانشـکده ی طراحـی و 
هنـر دانشـگاه اُنتاریـو دریافـت کـرده و در مجلـه ی فیـوز4، گالـری 

آزاد تورنتـو و گالـری هنـر اُنتاریـو کارآمـوز بـوده اسـت.
امبـر لندگـراف: انگیـزه ی شـما از تأسـیس انجمـِن علیـه هویـج 
بـه دسـتان چـه بـوده؟ در حـال حاضـر چنـد نفـر عضـو انجمـن 
هسـتند؟ چـه تجربیاتـی بـرای عضویـت در انجمـن الزم اسـت؟

انجمــن علیــه هویــج بــه دســتان: خواســِت مــا از تأســیس 
ــه چالــش کشــیدِن اســتثمار  ــرای ب انجمــن، ایجــاِد  برنامــه  ای ب
نیــروی کار مجانــی در بخــش فرهنگــی و فراتــر از آن بــود. نقطه ی 
عزیمــت مــا ) نقطــه ی ورود، تحــول و پایــان مــا بــه عنــوان یــک 
گــروه( تولیــد یــک ضدـراهنمــا در کارآمــوزِی هنــر بــود. در طــول 
ســه ســال فرآینــد تولیــد و بــه همــراه تجربیــات مختلــف و 
ــرکت  ــا و ش ــزاری رویداده ــی5، برگ ــش چریک ــه های پژوه پروس
در جنبش هــای اجتماعــی، اعضــای گــروه کــم و زیــاد شــده اند. 
همیشــه هشــت تــا دوازده نفــر در هســته ی گــروه بوده انــد. 
همــه ی مــا ســابقه ی کار فرهنگــی داریــم و بــه خلــق روش هــای 
ــن  ــم ـ ای ــوزه ی کار عالقه مندی ــر درح ــازماندهی و تفک ــِر س دیگ
ــم  ــا ه ــه ب ــت ک ــترکی اس ــه ی مش ــت، نقط ــمی نیس ــی رس الزام

ســهیم شــده و آن را توســعه می دهیــم.

ال: چـه امـوری مانـع سـازماندهِی کارآمـوزان در حـوزه ی نیـروی کار مجانـی هسـتند؟ بـا 
سـازماندهی چـه چیـزی بـه دسـت می آیـد؟

می شـنویم  کـه  پاسـخ هایی  رایج تریـن  مواجه ایـم.  پرسـش  ایـن  بـا  غالبـاً  مـا  عهـد: 
این هـا هسـتند: »ایـن مسـئله فقـط بـه طبقـه ی متوسـط مربوط اسـت« یا »این بخشـی 
از مسـیری اسـت کـه همـه بایـد طـی کننـد.« یـا »کارآمـوزی و مقـروض شـدن نشـانه ی 
متعهـد بـودن اسـت.« بایـد تصریـح کنیـم کـه ظهـوِر صنایـع به اصطـالح خالقـه بـه معنِی 
بـه قبـل اسـت  از طبقه هـای مختلـف در بخـش فرهنگـی نسـبت  افـراد  حضـوِر بیشـتر 
)دسـت کم فعـاًل( وفرضیـات مربـوط بـه طبقْه ی دیگـر محلی از اعـراب ندارند. باید اشـاره 
کنیـم کـه درآمـِد کارگـران فرهنگـی کمتـر ازمتوسـط دسـتمزد در انگلسـتان اسـت ـ در 
نتیجـه از نظـر اقتصادی، این مسـئله قطعاً مسـئله ی طبقه ی متوسـط نیسـت. ما سـعی 
می کنیـم غیرطبیعـی بـودن موقعیتـی کـه در آن هسـتیم را نشـان دهیـم ـ کارآمـوزی به 
شـیوه ی حاضـر پدیـده ای نسـبتاً جدیـد اسـت و همیشـه این گونـه نبوده اسـت، علیرغم 
اینکـه گفتـاِر پیرامـون کارآمـوزی بـر ایـن داللـت دارد کـه گویـی راهی اسـت که همـه باید 
طـی کننـد. از همـه مهمتـر، کارکـردن روی مخمصه هایـی اسـت که مـردم حقیقتـاً در آن 
قـرار دارنـد ـ شـناخت و تصدیـق عالیـق، رمانـس و ایده آل هایـی کـه مـا را بـرای ادامـه 
در ایـن بخـش تغذیـه می کننـد. مـا معتقدیـم بایـد از جایـی کـه هسـتیم شـروع کنیم تا 
سیاسـت هایمان را بـه جـای دیگـری موکـول نکنیـم. معمـوالً درایـن بخـش می شـنویم 
کـه سیاسـت واقعـی در جـای دیگـر و بـر مـردم دیگـر اتفـاق می افتـد. امـا بـرای مـا ) بـه 
عنـوان هنرمنـد، کارگـر فرهنگـی، معلـم و...( مهـم اسـت از جایی که هسـتیم آغـاز کنیم 
و ابتـدا بـا مسـائل سیسـتماتیِک وسـیع تر و سـپس بـا گروه هـا و مبـارزات دیگـر پیونـد 
عرضـی برقـرار کنیـم. مـا سـاختارهای حمایتـی و فضاهـای مشـترکی می سـازیم تـا از 
نـو بـه ایـن بیاندیشـیم کـه چگونـه عالیق مـان کـه در حـال حاضـر بـه سـمِت شـیوه های 
زندگـِی فـردی، رقابتـی وسلسـله مراتبـی مـی رود را در جهـت شـکل های دیگـِر فرهنـگ 

مشـترک و آمـوزش بـر پایـه ی کار پیـش ببریـم.
ـــا ارزش  ـــما ب ـــه ی ش ـــتان، رابط ـــه دس ـــج ب ـــه هوی ـــن علی ـــیس انجم ـــان تأس ـــا از زم ال: آی

ـــت؟ ـــرده اس ـــر ک ـــان تغیی کاِر خودت

عهـد: در بخـش فرهنگـی بایـد بـه جـواِب پرسـِش »کار شـما چیسـت؟« توجـه کـرد. اغلـب 
پاسـخ می دهنـد: »منظورتـان کار واقعـی اسـت، یـا کاری کـه بـرای پـول انجـام می دهـم؟« 
ایـن پاسـخ حسـی عمیـق از اسـکیزوفرنیا را برمـال می کند، کـه کارگران فرهنگـی چگونه کار 
و زمانشـان را درک و ارزش گـذاری می کننـد. همچنیـن ادعایـی عجیب را آشـکار می کند که 
گویـی کار مـزدی شـکل غیرواقعـی کار اسـت. مـا برای پاسـخ به این پرسـش تفـاوت میان 
کار فـردی خـود و کار بـا انجمـن را در نظر می گیریـم. کار در انجمن، حسـی عالی از حمایت 
در فضـای کاری بـه مـا می بخشـدـ  مثـاًل هم اکنـون برای دانشـجویان که به اسـِم بـاال بردِن 
قابلیـت اسـتخداِم فـارغ التحصیـالن مجبـور بـه کاِر عملی حرفـه ای و کارآموزی هسـتند، به 

ابـزار، اسـتدالل ، آمارهـا و کارگاه ها مجهز هسـتیم.
فارغ التحصیلــی را تصــور کنیــد کــه در یــک گالــری تجــاری در لنــدن کارآمــوِز بــدون 
ــر  ــرای مدی ــرای ناهــاِر رئیســش غــذای گــران ســفارش می دهــد و ب دســتمزد اســت. او ب
کــه ســه بلــوک پاییــن خیابــان مــی رود، تاکســی می گیــرد. در همیــن حــال از خــود 
ــتمزدی  ــت دس ــرای پرداخ ــت ب ــول هس ــارج پ ــن مخ ــرای ای ــه ب ــرا درحالی ک ــد چ می پرس
منصفانــه بــه او بودجــه ای نیســت و چــرا او نبایــد از ایــن موضــوع خشــمگین شــود. انجمــن 
ــه در آن  ــی ک ــاد فضای ــا ایج ــد، ب ــتثماری کار می کنن ــرایِط اس ــن ش ــه در چنی ــانی ک از کس
ــه  ــه هــم پیونــد خــورده و ب ایــن جدال هــا، تجربیــات و احساســات منفــی در محیــط کار ب
شــیوه ای معنــی دار تحلیــل شــوند، حمایــت می کنــد. ایــن تحلیل هــا بــه مثابــه تمرینــی 
ــه  ــوزان عرض ــه کارآم ــتثماری ب ــر اس ــرایطی کمت ــه ش ــت، ک ــوری اس ــازماندهی ام ــرای س ب
می کننــد. ایــن موضــوع در پرســش از سیاســت ها و رفتارهایــی مشــخص بــه مــا اطمینــان 
می دهــد و نشــان می دهــد کــه اســتثمار و کاِر مجانــی در بخــش فرهنگــی حقیقتــاً امــری 
رایــج اســت. بــه عنــوان هنرمنــدان و کارگــران فرهنگــی، کار بــا انجمــن بــه مــا روش هــای 
ــر اشــاره  ــاد می دهــد، کــه عــالوه ب ــدگاه و برخــورد را ی ــزار، فرآیند هــا، دی ــد ســاخت اب جدی
بــه مشــکالت، نــوع دیگــری از کار کــردن را نشــان می دهنــد کــه فــراِی شــیوه های رقابتــی، 
فــردی و جنون آمیــزی اســت کــه بــه آن هــا عــادت کرده ایــم و انتظــار مــی رود کــه بپذیریــم.

ال: چه تفاوتی میان داوطلب، کارآموز و کارگر است؟
 BECTU نامشـخص اسـت. اخیـراً  ایـن حوزه هـا نسـبتاً  انگلسـتان مـرز  عهـد: در قانـوِن 
)نماینـده ی کارگـران رسـانه، تیاتـر و فیلـم( در پرونـده ای موفـق شـد حداقـل دسـتمزد 
بـرای چنـد مـاه کاِر یـک کارآمـوز در صنعـت فیلـم را پس بگیـرد. زیـرا کارآموز اثبـات کرد که 
آنچـه انجـام داده درواقـع کار محسـوب می شـده اسـت. در قوانیـن ملـِی حداقـل دسـتمزِد 
انگلسـتان، تفـاوت اصلـی میان کار کردن، داوطلب شـدن یـا کارآموزی در »تعهـد یا الزام« 
اسـت. مثـاًل کار زمانـی اسـت کـه موظفیـد سـر سـاعت مشـخصی آن را شـروع و تـرک کنید 
یـا ملـزم هسـتید کـه از قبـل غیبـت خـود را اعـالم کنیـد. همچنیـن قانـون مشـخص کرده 
اسـت کـه کارآمـوزان، داوطلبـان و آنهایـی کـه قبـل اسـتخدام بایـد مدتـی کارآمـوزی کنند، 
کاری کـه در نبودشـان توسـط کارمنـد حقوق بگیر انجام می شـود را نباید بـه عهده بگیرند. 
خیریه هـا در قوانیـن ملـِی حداقـل دسـتمزد اسـتثنا هسـتند و بـرای پرداخـت دسـتمزد، 
آمـوزش و بازپرداخـِت زمـان کاری داوطلبـان تعهـدی ندارنـد. احتمـاالً ایـن اسـتثنا بـرای 
داوطلبـان آکسـفام )گـروه بیـن المللـی امدادرسـانی برای مبـارزه با گرسـنگی و فقـر(، عفو 
بین الملـل و گروه هایـی از ایـن دسـت در نظـر گرفتـه شـده بـود ـ امـا از آن جـا کـه بیشـتر 
گالری هـای هنـری عمومـی، موزه ها و مؤسسـات خصوصی در انگلسـتان به عنـوان خیریه 
ثبـت شـده اند، از ایـن قانـون اسـتفاده می کننـد تـا بـا پرونـده ی دیگـری از BECTU مواجـه 
نشـوند.  از ایـن رو مثـاًل کارآمـوزی درمـوزه ی ِتیـت به صـورت »کارآمـوزی داوطلبانـه« آگهی 
می شـود. مـا در ضدـراهنمایمـان می گوییـم قانـون خـر اسـت؛ چـون از کارگـران جـوان یـا 
کارگـران در موزه هـا و گالری هـای عمومـی حمایـت نمی کنـد6. در نتیجـه، یادگیـری کـه 
مسـئله ی کلیـدی در تجربه ی کارآموزی اسـت، تحقـق نمی یابد. همچنین با سـرپیچی های 
مـداوِم بسـیاری از سـازمان ها برخـورد نمی شـود. زیـرا آن هـا می داننـد بـه دلیـل کمبـود 

موقعیت هـای شـغلی در بخشـهای خالقـه و فرهنگـی می تواننـد قانـون را دور بزننـد. 
ال: چه چیزی کار تلقی می شود؟ چه چیزی کار را ارزشمند می کند؟ 

عهـد: در دنیـای حاضـر کـه بـر پایـه ی مردسـاالری، سـرمایه داری واسـتعمار شـکل گرفتـه، 
کارعمدتـاً بـا کاِر مـزدی تعریـف می شـود، و اشـکال کاِر زنانـه  شـده  ای همچـون مراقبـت 
یـا تولیـد مثـل را دربـر نمی گیـرد. در عصـر صنعـت، تقسـیم کار بـه کاِر تولیـدی و بازتولیـد 
نیـروی کار در دو بخـش کارخانـه و خانـه نسـبتاً مشـخص بـود. امـروزه با خیزش شـیوه ای 
از تولیـد کـه برخـی آن را پسـت فوردیسـم می نامند )خوداشـتغالی و سـاعات کاری متغیر، 
کار  چیـز  چـه  کـه  نیسـت  مشـخص  دیگـر  اطالعـات(  اقتصـاد  و  کوتاه مـدت  قراردادهـای 
محسـوب می شـود. عـالوه بـر کار بازتولیـدی، انـواع مختلـف کارهـاِی بی ثبـات، منعطـف و 
غیررسـمی پدیـد آمـده اسـت. از ایـن رو زمـان کاِر بیشـتری از دسـتمزد بی نصیـب مانـده و 
مرزهـاِی میـان کار و زندگـی کمرنـگ شـده اسـت )مثـل کارآفریـن یـا هنرمنـد کـه زندگی و 

کارشـان کامـاًل بـه هـم گـره خورده اسـت(.
سلسـله مراتب مهـارت، منابـع و قابلیـت دیـده شـدن، عواملـی هسـتند کـه کار را از نظـر 
تعریـف  بازارمحـور  سیاسـت های  توسـط  عوامـل  ایـن  می کننـد.  ارزشـمند  اقتصـادی 
می شـوند. در انگلسـتان نظـام امتیـاز محور در پذیـرش مهاجران کـه جابه جایی بدن های 
کارگـران را تعییـن می کنـد، نحـوه ی ارزش گـذاری کار را بـه خوبـی نشـان می دهـد. نظام 
امتیـاز محـور در انگلسـتان، بـر اسـاس نیـاز اقتصـادی »مهاجـران بـاارزش« را از کارگـران 
محسـوب  ارزشـمند  اسـت  آمـوزش  و  تعلیـم  نیازمنـِد  کـه  کاری  عمومـاً  می کنـد.  جـدا 
شـده و نیـروی کاِر ماهـر نامیـده می شـود و نیـروی کاِر خالقـه در 
حاشـیه ی آن قـرار می گیـرد. آنچـه کار را ارزشـمند می کند، اکنون 
بـرای مـا سـوالی سراسـر متفـاوت اسـت. پاسـخ مـا بـه نحـوه ی 
ارتبـاط بـا افـرادی کـه بـا ایشـان کار می کنیـم، ظرفیـِت اسـتقالل 
فـردی و مراقبـت از یکدیگـر درکار، آزادی در تفکـر و ابـداع و البته 

شـرایط مـادِی کارمـان مربوط اسـت.
را  بـه کسـانی کـه کارآمـوزی بـدون دسـتمزد  ال: واکنـش شـما 
گـذری اجبـاری بـرای کار در حـوزه هنـر تلقـی می کننـد، چیسـت؟
عهـد: کارآمـوزی بـدون دسـتمزد در دهـه گذشـته فراگیـر شـده. 
در حالـی کـه بحث هـای بسـیاری در مـورد رونـق صنایـع خالقـه 
حـوزه  ایـن  فارغ التحصیـالن  تعـداد  افزایـش  دارد،  وجـود 
همزمـان بـا کاهـش نظام  منـد در هزینه هـای عمومـی در هنـر، 
بـه شـغل کمتـر و در مجمـوع حقوق هـای کمتر انجامیده اسـت. 
بـه طـور کلـی، ایده  ی خطـِی پیشـرفت از تحصیـل بـه کارآموزی و 
سـپس بـه کار دسـتمزدی هـر چه بیشـتر به افسـانه تبدیل شـده 
اسـت. بـه گونـه ای کـه افـراد بسـیاری را شـاهدیم کـه پی درپـی 
بـا دسـتمزد  و  بـه کار مطمئـن  کارآموزی هایـی گذرانده انـد کـه 
منتـج نشـده اسـت. در عـوض، مـا شـاهد چیـزی هسـتیم، کـه 
بیشـتر شـبیِه دری چرخـان و وصلـه ای چهل تکـه از کار بی ثبـات، 
کار رایـگان مضاعـف واشـتغال ناقـص اسـت. مـا از کسـانی کـه 

شـما  »کار  پرسـش  جـواب  بـه  بایـد  فرهنگـی  بخـش  در 
پاسـخ می دهنـد: »منظورتـان  اغلـب  چیسـت؟« توجـه کـرد. 
کار واقعـی اسـت، یـا کاری کـه بـرای پـول انجـام می دهـم؟« 
می کنـد،  برمـا  را  اسـکیزوفرنیا  از  عمیـق  حسـی  پاسـخ  ایـن 
و  درک  را  زمانشـان  و  کار  چگونـه  فرهنگـی  کارگـران  کـه 
ارزش گـذاری می کننـد. همچنیـن ادعایـی عجیـب را آشـکار 
اسـت. کار  غیرواقعـی  شـکل  مـزدی  کارِ  گویـی  کـه  می کنـد 

عنوان  به  را  مجانی  کار  نیروی  که  جدید  راستی  حزب  دولت 
بخش های  در  دولتی  بودجه ی  کاهش  برای  حلی  راه 
نمایان  را  کارآموزی  واقعی  چهره ی  کرده،  ارائه  مختلف 
زندگی  از  بعد  ها  سال  تا  که  توخالی  وعده ای  کرده: 
سر  چگونه  که  می آموزیم  آن  در  و  دارد  ادامه  دانشجویی 
باشیم. راضی  کمتر  به  و  بشناسیم  را  خود  جای  کنیم،  خم 

کارآمـوزی را نقطـه ای بـرای شـروع می بیننـد، می پرسـیم کـه آیـا 
واقعـا ایـن بهتریـن راه بـرای کسـب تجربـه ی الزم اسـت؟ آیـا کار 
رایگان شـان می توانـد خـرج تولیـد نوعـی فرهنـگ دیگـر شـود؟ 
و آیـا ممکـن اسـت پذیـرش ایـن وضعیـت آنهـا را آمـاده قبـول 
شـرایط و ضوابطـی کنـد، کـه در بلنـد مـدت برای شـان توهیـن 
آمیـز باشـد؟ مـا اسـتدالل می کنیـم کـه اگـر فـرد بایـد کارآمـوزی 

کنـد؛ نـوع دیگـری از کارآمـوزی ممکـن اسـت.
کـــه  نبـــوده  اینگونـــه  وضعیـــت  همیشـــه  مگـــر  امـــا  ال: 
کارآمـــوزْی الزمـــه ی داشـــتن شـــغل بـــا حقـــوق در آینـــده 

اســـت؟ چـــه چیـــزی تغییـــر کـــرده؟ 
دوره  هـای  تاریخـی  لحـاظ  بـه  کـه  حرفه هایـی  خیـر!  عهـد: 
دسـتمزد  ـ  حقـوق  و  پزشـکی  ماننـد  ـ  داشـته اند  کارآمـوزی 
ایـن  در  کارآمـوزی  و  می کرده انـد.  پرداخـت  را  کارآمـوزان 
نـه  اسـت  بـوده  یادگیـری  بـرای  دوره هایـی  واقعـا  بخش هـا 
همـه   در  کارآمـوزی  می رسـد  نظـر  بـه  هم اکنـون  خـرکاری. 
متاخـر  پدیـده ی  یـک  ایـن  امـا  باشـد،  داشـته  وجـود  بخش هـا 
اسـت. تغییـرات سیسـتمیک تر کـه ایـن وضعیـت را سـاخته اند 
توسـط بسـیاری مـورد بحـث قـرار گرفته انـد، از جملـه در کتـاب 
اقتصـاد جدیـِد  پرلیـن7 »ملـت کارآمـوز: چگونـه در  اخیـر راس 
خیـره سـر مـزدی نگیریـم و کـم بیاموزیـم« و کتـاب شـیو مالک8 
»نسـل جفـا دیـده: چگونـه بریتانیـا جوانـان خـود را ورشکسـت 

کـرده.« بـه طـور کلـی، شـیوع کار مجانـی مطمئنـا بـه جهـش در تولید پسـت فوردیسـتی، 
کـه باالتـر گفتـه  شـد، و گسـترش بی امـان و سـنگربندی نولیبرالیسـم گـره خـورده اسـت 
و کار بـه جایـی رسـیده کـه دسـتمزد واقعـی طبقـه متوسـط و کم درآمدهـا در طـول سـی 
سـال هنـوز هـم ثابـت مانـده یـا کم شـده، در حالـی که درآمـد طبقه باال سـقف را سـوراخ 
کـرده اسـت. هم زمانـی تضعیـف کار سـازمان یافتـه از دوران تاچر/ریـگان بـه ایـن سـو 
بـا چنیـن تغییـرات قابـل توجهـی در توزیـع ثـروت تصادفـی نبـوده اسـت. در بـه اصطالح 
جوامـع کنترلـِی دموکراسـی های غربـی، اسـتثمار معاصـر اغلـب این نـوع تدبیـر را به کار 

و تسـخیر کامـل میـل.  یافتـه  تفـرد  از حـد  بیـش  می گیـرد؛ مسـئولیت 
ببینـم،  خـود  اشـتغال  بـر  مثبتـی  تاثیـر  آنکـه  از  پیـش  مـن  شـخصی،  تجربـه  بـه  ال: 
انگیختـه  خـود  پروژه هـای  بـا  همـراه  را  دسـتمزد  بـدون  کارآمـوزی  دوره ی  چندیـن 
دوره هـای  ارزش  مـورد  در  تـا  شـد  باعـث  تجربـه  ایـن  بـردم.  پایـان  بـه  متعـددی 
همـان  شـرایط  ایـن  در  هـم  مـن  اینکـه  از  بـودم  خسـته  کنـم.  تردیـد  کارآموزیـم 
آن اسـت.  بـه پرداخـت  را می پـردازم کـه هـر کـس در دنیـای هنـر مجبـور  هزینه هایـی 
بـه ویـژه هنگامـی کـه خـود را بـا بدهـی وام هـای دانشـجویی و هزینه هـای بـاالی زندگـی 
مواجـه می دیـدم. آیـا تلـه ی اسـتخدام بـا دسـتمزد در آینـده باعـث می شـود کـه افـراد 
بداننـد؟ موجـه  طوالنی تـر  دوره هـای  بـرای  را  وکارآمـوزی  دهنـد  انجـام  بیشـتری   کار 
شـنیده ایم.  را  هماننـدش  بارهـا  کـه  اسـت  داسـتانی  شـما  داسـتان  متاسـفانه،  عهـد: 
شـگفت آور اسـت کـه آنچـه شـما تجربـه کرده ایـد، بـه عنـوان پرداخـت هزینه هایتـان جـا 
زده شـده. مـا بـه عنـوان برخـی از اعضـای عهد مجبـور نبودیم در سـی سـالگی مان کاری 
کـه شـما و بسـیاری دیگـر می کنیـد را انجـام دهیـم. ایـن مسـئله بـه نسـل مربوط اسـت. 
و ایـن بـا بدهـی، مسـکن ورای اسـتطاعت، و افزایـش هزینه هـای مـواد غذایـی، حمـل 
و نقـل و غیـره همـراه اسـت. بـه نظـر پیـام روشـن ایـن اسـت، کـه کار در حـوزه فرهنـگ 
آنچـه مـا هویـج  و  تلـه می نامیـد  بی نیـاز اسـت. چیـزی کـه شـما  افـراد کامـال  مختـص 
و  بیاموزیـم  کاری  چـه  می خواهیـم  واقعـاً  کـه  بدانیـم  بایـد  مـا  اسـت.  یکـی  می نامیـم 
انجـام دهیـم. اگـر کار بـا دسـتمزدی داریـد که شـما را به اسـتخدام و بهره کشـی از ارتش 
یـا جـذب حامیـان  اعانـه  بی پایـان  اگـر شـامل جمـع آوری  کارآمـوزان مجبـور می کنـد، 
ثروتمنـد بـرای موسسـه باشـد، دقیقـا همـان هویجی نیسـت که به شـما وعـده داده اند. 
بنابرایـن حتـی اگـر ایـن مسـیر را دنبـال کنیـد، اغلب ناامیـد می شـوید. از طریـق تحلیل 
و بررسـی، حمایـت و اشـاره جمعـی بـه ایـن مسـائل، مـا هم زمـان می توانیـم بینشـی 
دربـاره  و تصـورات جمعـی  آینـده ی خودمـان  ـ  اینکـه هویـج خودمـان  از  کنیـم،  رسـم 
آنچـه کـه بخـش فرهنگـی و در ادامـه، جامعه مـان ـ چـه شـکلی می توانـد باشـد. اینگونه 

حداقـل چیـزی داریـم کـه برایـش مبـارزه کنیـم.
دکتـرا  و  فوق لیسـانس  برنامه هـای  از  خیلـی  کـه  شـدم  متوجـه  همچنیـن  مـن  ال:  
وجـود داشـته اسـت، کـه بـه دوره  کارآمـوزی بـدون دسـتمزد به عنـوان بخشـی از رونـد 
آموزشـی میـدان می دهنـد. بعضـی از مـدارس حتـی این خواسـته را بـا افتخار بـه عنوان 
بـه  نیـاز  موضـوع،  ایـن  آیـا  می کننـد.  طـرح  برنامه هایشـان  در  شـرکت  بـرای  جاذبـه ای 
 انجـام کارآمـوزی را بـرای پیـدا کـردن شـغل بـا دسـتمزد در آینـده مشـروع می سـازد؟
عهـد: ایـن تجربـه مـا در انگلسـتان حتـی در مقطـع لیسـانس نیز هسـت. کسـانی از ما که 

در دانشـگاه ها مشـغول بـه کار هسـتند، پیوسـته در برابـر ایـن فشـار مقاومـت می کنند. 
گرچـه بایـد گفـت که فشـار نـه فقط از سـوی کارفرمایان بلکه از سـمت خود دانشـجویان 
نیـز هسـت. شـاید ایـن نشـانه ی موفقیـت تغییـرات ایدئولوژیکـی باشـد که مدعی اسـت 
آمـوزش صرفـاً برای سـود افراد و دسـتمزد آینده شـان اسـت. همین ایدئولوژی اسـت که 
آمـورش را جـزو نیازهـای صنعـت قـرار می دهـد و نسـلی از فارغ التحصیـالن می آفرینـد 
محبـوس  سنگین شـان  قرض هـای  از  حاصـل  اجتماعـی  کنتـرل  مکانیزم هـای  در  کـه 
شـده اند.در هـر حـال در پاسـخ بـه سـوالتان بایـد گفت بلـه، به نظر می رسـد بـه کارگیری 
کارورزی مشـروعیت می بخشـد.  نظـام  بـه  دانشـگاهی  در مقاطـع  رایـگان  کار  گسـترده 
چنیـن  بابـت  می خواهنـد  دانشـجویان  از  کـه  هسـتند  آمریـکا  دانشـگاه های  از  برخـی 
کاریابی هایـی پـول بدهنـد. سـوالی کـه اغلـب می پرسـیم ایـن اسـت کـه »از کار رایـگان 
چـه می آموزیـم؟« شـاید قـرار دادن یادگیـری فکـری و آکادمیـک در برابر یادگیـری عملی 
یـا درحیـن کار اشـتباه باشـد. هر دو مقولـه با تاریخچـه، فرضیات و ارزش هـای پیچیده ای 
گـره خورده انـد و قـرار نیسـت یادگیـری درحیـن کار صرفـا بـه معنـی یادگیـری اسـتثمار 
خـود یـا شـناخت جایـگاه خـود در سلسـله مراتـب موجـود سیسـتم باشـد. بـرای مثـال 
از آمـوزگاران  »تعلیـم کار«، فراینـدی بـود کـه سلسـتین فراینـه9 و یـک شـبکه اروپایـی 
رادیـکال در فرانسـه )از دهـه 30 تـا 70( ایجـاد و بـا ایـده یادگیـری در حیـن آمـوزش بـه 
عنـوان توسـعه فرصـت شـغلی مقابلـه کردنـد. آنهـا در مقابـل بـاور داشـتند کـه مدرسـه 
محلـی اسـت کـه بایـد در آن اشـکال زندگـی و کار را بر اسـاس نیاز و خواسـت های مردم 
ابـداع کـرد. ایـده »یادگیـری مشـارکتی« فراینـه، دانش آمـوزان و معلمـان را در درسـت 
کـردن جمعـی روزنامـه، غـذا و فضا هـا بـه میـدان آورد. بدین معنـا کارورزی یـا یادگیری 
مشـارکتی شـکل اجتماعاتـی را بـه خـود می گرفـت کـه در آن دانش آمـوزان، معلمـان 

و دیگـر اعضـای جامعـه در تصمیم گیـری دربـاره زندگـی اجتماعـی دخالـت می کننـد. 
ال: آیـا فکـر می کنیـد کارورزی بـدون دسـتمزد، بـه نیـروی کاری کـه اسـتطاعت انجـام 

رایـگان دارد امتیـاز ویـژه ای می بخشـد؟ چندیـن مـاه کار 

عهـد: بـدون شـک همیـن طور اسـت و این بخـش جدایی ناپذیری اسـت از سـنگر معاصر 
سـکون اجتماعـی، نابرابری و شـکاف طبقاتی.

تعـداد  و  ثبـات  وضعیـت  دسـتمزد،  بـدون  کارآمـوزان  ازدیـاد  می کنیـد  گمـان  آیـا  ال: 
می دهـد؟ قـرار  تاثیـر  تحـت  را  هنـر  عرصـه  در  مـزدی  شـغل های 

عهـد: بلـه. مـا واقعـا سـعی می کنیـم در کارمـان بـه ایـن موضـوع اهمیـت دهیـم. ایـن 
وضعیـت نـه تنهـا کارآمـوزان را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد، بلکـه در کل محیـط کار نفـوذ 
می کنـد. مشـاغل و موقعیت هـا بـه طـور مـداوم در حـال تبدیـل شـدن بـه ]اصطالحـاً[

کارآموزی اند. افراد دارای شـغل با دسـتمزد در موسسـاتی که دسـتخوش کاهش بودجه 
شـده اند، اغلـب خـود را بـا افزایش حجم کار مواجـه می بینند. به جای پرداختن به مسـاله 
اصلـی، اغلـب بـه ایشـان گفته می شـود »کارآمـوز بگیر« تا جـای خالی را پر کنـد. چون قرار 
اسـت کارآمـوزان بـه کارمنـدان عـادی اضافـه شـوند و آمـوزش و مشـاوره ای بگیرنـد کـه 
زمانـی بـرای آن وجـود نـدارد، ایـن آشـکارا حرکتـی بی شـرمانه و شـاید غیرقانونـی بـرای 
برون سـپاری مخـارج کسـری و کار بـه افـراد کارآمـوز اسـت. راه حـل آن قـراردادن یک گروه 
علیـه گـروه دیگر نیسـت، بلکـه باید دید کارآمـوز و کارگر چقـدر بیش از آنچـه فکر می کنند 

وجـه اشـتراک دارنـد و چگونـه می تـوان بصـورت جمعـی جلـوی ایـن وضعیت ایسـتاد.
ال: بســیاری از موسســات کوچــک بــا اختــالف میــان تقاضــا بــرای برنامه ریــزی و 
ــن برنامه ریزی هــا  ــرای اجــرای برنامه هــای خــود مواجــه شــده اند کــه ای بودجــه الزم ب
ــن  ــت ای ــن اس ــی ممک ــه نوع ــد. ب ــوق می ده ــزد س ــدون م ــه کار ب ــکا ب ــمت ات ــه س را ب
ــت و  ــز حمای ــی ج ــیار اندک ــای بس ــود، گزینه ه ــات خ ــرایط بی ثب ــل ش ــه دلی ــا ب نهاده
ادامــه  ایــن شــکل از بی ثباتــی داشــته باشــند. بــرای ایــن نهادهــا چــه گزینه هــای 

ــود دارد؟ ــزد وج ــدون م ــر کار ب ــه ب ــر از تکی ــه غی ــر ب دیگ
عهـد: در انجمـن بزرگتـری بـه نـام بریـگاد بی ثبـات کاران10 در همیـن حـوزه، وضعیتـی را 
کـه توضیـح دادی، بی ثباتـی مؤسسـاتی نام گـذاری کردیـم و تعـدادی موسسـه بـا ایـن 
شـرایط را در لنـدن بررسـی کردیـم. ما معتقدیم عبـارت »هیچ راه دیگری نیسـت« باید به 
پرسـش کشـیده شـود. مدیـران مـوزه و گالـری به جـای رقابـت در سـطح برنامه ریزی های 
جنون آمیـز و تولیـدات نمایشـی می تواننـد به شـکلی منسـجم و پایـدار و همـراه هم روی 
ایـن موضوعـات کار کننـد. آنچـه در شـش مـاه گذشـته در انگلسـتان جالـب توجـه بـوده، 
ضعـف رهبـران در دانشـگاه ها و در حوزه ی هنر در مقایسـه با مثالً رهبراِن بخش سـالمت 
در مقابلـه بـا کاهـش عظیـم تسـهیالت دولتـی اسـت. »تسـهیالت را از مـا بگیرید امـا ما را 
نکشـید.« شـعار یکـی از کمپین هـای رسـمی هنـری اسـت کـه بـه زحمـت موضـع مبـارزه 
جویانـه دارد. سوسـوهایی از همـکارِی سـازمان های مسـتقل هنـری در لنـدن، همچـون 
سـازمان تجربـه ی مشـترک11 درایـن زمینـه پیـدا شـده کـه سـعی دارنـد سیاسـت گذاری 

عمومـی بـر دسـتمزدها و هزینه هـا را تغییـر دهنـد.   
ال: شـــما پروژه هـــا و مداخالتـــی بـــرای ترغیـــب کارآمـــوزان در بـــه پرســـش کشـــیدن 
آنچـــه کار را پایه گـــذاری کـــرده انجـــام داده ایـــد. ایـــن پروژه هـــا چـــه بـــوده و چـــه 

واکنش هایـــی داشـــته اســـت؟
می تــوان  کــه  اســت  نقشــه هایی  از  اســتفاده  مــا  ابزارهــای  از  یکــی  عهــد: 
ــورت  ــن ص ــرد. در ای ــیم ک ــر آن ترس ــوق ب ــدون حق ــوق و ب ــا حق ــان کار ب ــه ای می موازن
مــورد  در  )کــه  نیســت  کار  آنچــه  و  می شــود  نامیــده  کار  حقیقتــاً  آنچــه  می تــوان 
کارگــران ِ فرهنگــی بســیار کــم اســت( را بــه پرســش کشــید. ایــن نقشــه ها مثــل 
و  شــدن  سیاســی  تأمــل،  بــرای  ابزارهایــی  مارکــس،  کارگــران  پرســش نامه های 
ایــن نقشــه ها  پرکــردن  اطالعــات هســتند.  بــرای تحقیــق و جمــع آوری  همچنیــن 
در طــول یــک گفتگــو بســیار لــذت بخــش اســت، در طــول بحث هــای جالبــی کــه 
 داشــته ایم، در مــواردی مشــخص بــا بن بســت ها و ســؤال هایی در موازنــه ی میــان 

1 - The Carrotworkers’ Collective

۲ - در مقایسه با %7.7 نرخ کلِی بیکاری در انگلستان %20 جوانان در این کشور بیکار 
هستند؛ دو برابر نرخ بیکاری جوانان در کانادا.
۳ - Participatory Action Research

۴ - Fuse Magazine

۵ - Militant Research

۶ - با وجود اینکه کار و آنچه که عنوان حداقل حقوق برای آن پرداخت میشود، در قانون 
مشخصاً تعریف شده است، اما همین قانون عالقهای به حمایت از حقوق ما کارگران 

بدون دستمزد نشان نمیدهد.
 ۷ - Ross Perlin, Internnation: how to Earn Nothing and Learn Little in

 the Brave New Economy

 ۸ - Shiv Malik, Jilted Generation: How Britian has bankrupted its

Youth

۹ - Celestin Freinet

۱۰ - Precarious Workers Brigade

۱۱ - Common Practice

۱۲ - Photo-romance

تصاویر:
۱- نمونه ای  از عکس-رمانس  های انجمن علیه هویج به دستان  
2- کارآموزی = کار رایگان ابدی  

گرچه باید گفت که فشار نه فقط از سوی کارفرمایان بلکه از 
سمت خود دانشجویان نیز هست. شاید این نشانه ی موفقیت 
تغییرات ایدئولوژیکی باشد که مدعی است آموزش صرفاً برای 
سود افراد و دستمزد آینده شان است. همین ایدئولوژی است 
از  نسلی  و  می دهد  قرار  صنعت  نیازهای  جزو  را  آمورش  که 
فارغ التحصیان می آفریند که در مکانیزم های کنترل اجتماعی 
شده اند. محبوس  هستند،  سنگین  قرض های  محصول  که 

کار/ زندگــی مواجــه شــده ایم. گســترش راه هایــی بــرای روایــت 
ــدی  ــری کلی ــت ها ام ــن بن بس ــردن ای ــوس ک ــن ملم و همچنی
ــازی  ــد تصویرس ــو و فرآین ــوب گفتگ ــزار، در چارچ ــن اب ــت. ای اس
ایــن امــر را ترغیــب می کنــد. مــا از درون ایــن گــپ و گفتگوهــا 
ــیده ایم و از  ــاره ی کار رس ــر درب ــرای تفک ــدی ب ــم جدی ــه مفاهی ب
ــهای  ــا و کنش ــیاری از پروژه ه ــم. بس ــیار آموخته ای ــن روش بس ای
عکسـرمانــس12  هســتند.  مربــوط  خواســته هامان  بــه  مــا 
ابــزار دیگــری اســت در آن داســتانها و تجربیاتمــان را بــا هــم 
جمــع کــرده و در فــرم یــک ســری ســناریو ها و لحظاتــی کــه 
ــزد  ــدون م ــه کار ب ــوط ب ــی مرب ــاِی درون ــته ها و نگرانی ه خواس
ــس  ــم. عکسـرمان ــرا در می آوری ــه اج ــده اند، ب ــور ش در آن متبل
زمان هــای  در  می کنــد؛  عمــل  آگاهــی  پرورنــدان  مثابــه  بــه 
تمریــن و بازتــاب، می توانیــد مشــکل موقعیــت خــود را یافتــه و 

ــد.  ــور کنی ــرار را تص ــر و ف ــای تغیی راه ه
برگــزار  خالقــه«  مشــاغل  »نجــات  عنــوان  بــا  نمایشــگاهی 
کردیــم تــا فضایــی بــرای حمایــت و همفکــرِی الزم در پیداکــردن 
کارهــای خالقــه ایجــاد شــود و در عیــن حــال وجــه مضحــک 
ــه ی  ــتن معرفی نام ــای نوش ــل غرفه ه ــود. مث ــان ش ــور نمای ام
ــه  ــی ـ ک ــابقه ی عریضه نویس ــا و مس ــش بدهی ه ــی، بخش تقلب
همــه ی آنهــا موقعیت هــای بی ثباتــِی بی معنایــی کــه مــا بــه 
ــد. ــو می کنن ــم را بازگ ــا آن مواجه ای ــی ب ــران فرهنگ ــوان کارگ عن

اخیــراً ضدـراهنمایــی بــرای کارآمــوزی شــامل تمــام ابــزار و منابعــی را کــه بــه کار 
ــرای کارآمــوزان اســت. در  ــه راهنمــای نجاتــی ب ــه مثاب می گیریــم منتشــر کرده ایــم کــه ب
ــر  ــه ه ــری ک ــتم بزرگت ــدان و سیس ــوزان، کارمن ــن کارآم ــی بی ــات مهم ــال ارتباط ــن ح عی
روزه بــا آن ســروکار داریــم برقــرار می کنــد. ایــن ضدـراهنمــا بــا طــرح مثال هــا و تجربیــات 
واقعــی و ارائــه ی پیشــنهادات و ابزارهایــی جهــت هدایــت وچانــه زنــی، ابــزاری اســت بــرای 
تجســم اینکــه چگونــه می توانیــم ســازمان دهی کنیــم، چــه کاری را می خواهیــم و در 

ــم. ــی کنی ــم زندگ ــه ای می خواهی ــه جامع چ
ال: کارآموزان چگونه می توانند موقعیتشــان را با ثبات تر کنند؟

و کمیابــِی ســاختگی رشــد  ایجــاد سلســله مراتب  فــردی،  ناامنــی  بــا  رقابــت  عهــد: 
می کنــد. بــرای گــذار از ناامیــدِی شــخصی بایــد بفهمیــم کــه تنهــا مــا نیســتیم کــه ایــن 
ــد  ــم. می توانی ــا دیگــران همراهی ــم، بلکــه در وضعیــت مشــترکی ب ــار را تحمــل می کنی ب
ــو تصــور کنیــد. مــا  ــه دیگــران ملحــق شــوید و راه هــای دیگــری را از ن ــا ب رقابــت کنیــد ی
تنهــا از تجربــه ی خودمــان میگوییــم: زمانــی کــه تحقیــق در ایــن زمینــه را شــروع کردیــم 
واقعیتــی  می دانســتند؛  زندگــی  در  اجتناب ناپذیــری  واقعیــت  را  کارآمــوزی  بســیاری 
ــه  ــه ای ب ــه پل ــه مثاب ــوزی ب ــه کارآم ــاور ب ــذار.  ب ــم گ ــروری در مراس ــا ض ــه ام غیرمنصفان
ــت  ــدی دس ــا ح ــوق ت ــا حق ــتخدام ب ــد در اس ــی ای رضایتمن ــزاِن زندگ ــج آوی ــمت هوی س
ــردان  ــای گ ــی کار در دره ــل و ب ــوان، فارغ التحصی ــا ج ــان هزاره ــود. از آن زم ــورده ب نخ
کارآمــوزی یکــی پــس از دیگــری گیــر افتاده انــد. دولــت حــزب راســتی جدیــد کــه نیــروی 
کار مجانــی را بــه عنــوان راه حلــی بــرای کاهــش بودجــه ی دولتــی در بخش هــای مختلــف 
ارائــه کــرده، چهــره ی واقعــی کارآمــوزی را نمایــان کــرده: وعــده ای توخالــی کــه تــا 
ســال ها بعــد از زندگــی دانشــجویی ادامــه دارد و در آن می آموزیــم کــه چگونــه ســر خــم 

ــیم.  ــی باش ــر راض ــه کمت ــیم و ب ــود را بشناس ــای خ ــم، ج کنی
پاییــز 2010 در انگلســتان جنبــش گســترده و پرشــوری از دانشــجویان و کارگــران در 
مبــارزه بــا کاهــش شــدید بودجــه ی دولتــی در بخــش آمــوزش و بخش هــای عمومــی و 
ــه از  ــوزی ـ ک ــازی و کارآم ــی، خصوصی س ــی ـ بده ــام فرایند های ــا تم ــارزه ب ــن مب همچنی
زمــان آخریــن دولــت حــزب کارگــر در جریــان بــود شــکل گرفــت. در آن زمــان مــا کار روی 
ضدـراهنمــا بــرای نیــروی کار بــدون مــزد را بــه تعلیــق در آوردیــم و بــه مبــارزه پیوســتیم. 
ــه  ــم ک ــاد گرفتی ــا ی ــت. م ــه اس ــا آموخت ــه م ــادی ب ــات زی ــا و تجربی ــش مهارت ه ــن جنب ای
ــز  ــد آن نی ــه منتق ــی ک ــتِم قدیم ــاع از سیس ــدون دف ــه ب ــم، چگون ــی کار کنی ــه جمع چگون
هســتیم علیــه کاهــش بودجــه مبــارزه کنیــم. مــا بــه اهمیــِت پیونــد بیــِن کشــمکش های 
بی ثباتــی خودمــان و افــراد در بخش هــای دیگــر پی برده ایــم. در تظاهرات هــا دوســتانی 
ــازماندهی  ــان را س ــوزی، کار و تحصیالت  م ــه کارآم ــه چگون ــن ک ــه ای ــم و ب ــدا کرده ای پی

کنیــم، اندیشــیده ایم.

ترجمه ی آیدا علیزاده، کیوان مهتدی



نوشـته ای از جیمز راس کیفر۱ بر نمایشـگاه اخیر طاها حیدری

بازتابـی  همزمـان  اسـت،  داشـته  دوگانـه  مقصـودی  تاریخـی  دیـدگاه  از  هنـر 
از جامعـه زمـان خـود اسـت. امـروز همهمـه ی  از دوره   ی تاریخـی، و تفسـیری 
طاهـا  کار  و  کـرده  رخنـه  واقعی مـان  زندگـی  تمـام  بـه  مجـازی  شـبکه های 
 )SECCA( حیـدری در نمایشـگاه جدیـدش در مرکـز جنوب شـرقی هنـر معاصر
کاوش ایـن موضـوع اسـت. نمایشـگاه »نیمه خـودآگاه۲« کـه از تاریـخ 22 ژوئـن 
برپـا شـده، اولیـن نمایشـگاه انفرادی حیـدری هنرمنـد اهل تهران اسـت که در 
بالتیمـور فعالیـت می کنـد. 30 اثـر نقاشـی در ابعاد بزرگ نمایشـگاه را تشـکیل 
می دهنـد. حیـدری می  گویـد »ایـن بزرگتریـن نمایشـگاهی اسـت کـه تاکنـون 
داشـته ام، خصوصـا اینکـه بعـد از پایـان تحصیـالت و دوسـال کار در دانشـگاه، 
مشـاهده تمـام آن نقاشـی ها کنـار هـم در یـک فضا، چشـم انداز جذابـی از آنچه 

طـی دو سـال انجـام داده ام را نشـان می دهـد«. 
نمـود اصلـی کار حیـدری در عنصـر مربـع یـا پیکسل  سـازی اسـت. او در صحبت 
خـود اشـاره می کنـد کـه در خلـق آثـارش از تماشـای تلویزیـون در تهـران تاثیـر 
ایجـاد تصاویـر پیکسـلی  باعـث  پارازیت هـا گهـگاه  و  گرفتـه اسـت کـه ممیـزی 
رسـانه های  میـان  پلـی  را  کارش  او  می شـوند.  نمایـش  صفحـه  در  شکسـته  و 
تاریخـی و مـدرن می دانـد، و می افزایـد: »شـرایطی در رابطـه بـا آنچـه در فضـا 
می بینـم و تـالش می کنـم بـه چنـگ آورم، وجـود دارد. چیـزی کـه در سـال 2017 
و  و ضبـط می شـود؛ مثـل همیـن حـاال  ثبـت  دائمـاً  و  اسـت  امـروز  بـه معنـی 
آن گونـه کـه در اینسـتاگرام و فیسـبوک شـاهدیم. در نتیجـه شـما از همـه طـرف 
و  بصـری  اشـکال  بـه  ارجاعاتـی  شـما  مواجه ایـد.  دیجیتـال  پیکسل سـازی  بـا 
همچنیـن بـه گذشـته می بینیـد. بـه زعم من نقاشـی رسـانه ای بسـیار قدیمی از 
40 هـزار سـال پیـش در غـار تـا االن اسـت و می توانـد چشـم اندازی از چگونگـی 

وضعیـت اکنـون بـه دسـت  دهد.«
نقاشـی  می کنـد،  جلـب  ورود  محـض  بـه  را  گالـری  کننـده  بازدیـد  کـه  اثـری 
از  و مرکب تریـن قطعـه  تجریدی تریـن  کـه شـاید  اثـری  اسـت.  »روی سـقف« 
نمایـان  آثـار  دیگـر  از  بیـش  را  حیـدری  اسـتعداد  کار  ایـن  باشـد.  نمایشـگاه 
قلـم سـریع، دورنمایـی  از پیکسل سـازی و ضـرب  اسـتفاده  بـا  تابلـو  می کنـد. 
مغشـوش ترسـیم می  کنـد و بیننـده را مجبـور می سـازد کـه نقطـه تمرکزش را 
دائمـا تغییـر داده تـا زوایـای مختلـف را بـرای یافتن اشـکال و روایـت امتحان 
دارد.  قـرار  سـقف«  »روی  تابلـوی  روبـروی  »مـوزه،«  دیگـر،  تابلـوی  کنـد. 
ایـده ی چیدمـان ایـن اثـر بـه گونـه ای اسـت کـه انـگار خـودش از بـودن در یک 
نمایشـگاه آگاه اسـت. ایـن تابلـو بـا نمایـش یـک ِگیشـا کنـار فـردی در لبـاس 
و  لـذت  بـه قصـد  را  ازآن خودسـازی  و فرهنـگ  ایـده ی بت وارگـی  خفت بنـدی، 

فراغـت دیگـران محـو می کنـد. حیـدری در اینجـا رونـد پیکسـل سـازی خـود 
را از سـقف و دیوارهـا تـا زمیـن مشـبک سـیاه ترکیـب می کنـد و چیدمـان را 

بـر اسـاس رنگ هـا انجـام می دهـد تـا اشـکال. بیشـتر 
تقاطـع  کـه  می کنـم  گمـان  می گویـد:  نمایشـگاه،  کیورتـور  فیشـر۳،  کـورا 
اطالعـات دیجیتـال، بصـری و فرهنگـی توجـه بیننـدگان را بـه نمایشـگاه جلـب 
خواهـد کـرد. آنهـا تابلو هـای پویـا و جذابـی خواهنـد دیـد کـه نیازمنـد کمـی 
رمزگشـایی اند و می بایسـت بـرای کنارهـم گداشـتن چیـزی کـه آنجاسـت وقت 
صـرف کننـد. آیـا در اینجـا نوعـی از خیـال نهفتـه اسـت؟ مـن فکـر می کنـم آنها 
شـما را مسـحور می کننـد تـا کمـی وقـت بگذرانیـد، کـه بـه نظـرم در اقتصـاد 
معطـوف بـه توجـه، یکـی از مزیت هـای نقاشـی ایـن اسـت کـه واقعـا می توانـد 

شـما را وادار بـه وقت گذرانـی بـا تصویـر کنـد.

  1 - James Ross Kiefer

۲ - Subliminal

 ۳ - Cora Fisher
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ــوی۱  ــهر النگ ــارس در ش ــه و م ــای ژانوی ــی در ماه ه ــبنم زراعت ــر ش ــه  اخی مجموع
ــه  ــن در مــوزه تاریخــی شــهر ادمونســتون ب ــل و ژوئ ــادا و پــس از آن در آوری کان
نمایــش درآمــد و بــا اســتقبال زیــادی روبــرو شــد. مجموعــه اکثریــت خامــوش 
شــامل هشــت طراحــی ســیاه و ســفید و چیدمانــی از 1500 قایــق کاغــذی اســت. 
هــدف ایــن مجموعــه اشــاره بــه زوایــای پنهــان رنــج تبعیــد و آوارگــی گســترده 
مــوج  برابــر  در  میزبــان  متقابــل جوامــع  احساســات  بازنمایــی  و همزمــان 
مهاجــرت اســت. قایق هــای کاغــذی از رنــج پناهنــدگان در یونــان و حوضــه 
دریــای مدیترانــه حکایــت می کننــد. هــر قایــق کاغــدی حامــل جانــی اســت کــه 
از جنــگ و نــزاع بــه آب زده. ایــن مجموعــه پــس از ســفر بــه شــهرهای مونتــرآل 
و ویکتوریاویــل در ماه هــای ســپتامبر و اکتبــر، زمســتان پیــش رو در گالــری 
طراحــان آزاد نمایــش داده خواهــد شــد. شــبنم زراعتــی در رشــته طراحــی 
ــه  ــود را در مدرس ــال 1387 درس خ ــرد و در س ــل ک ــران تحصی ــک در ته گرافی
ــال 1390 در  ــاند. او از س ــان رس ــه پای ــبورگ ب ــو استراس ــای دکوراتی ــی هنره مل

ــد. ــت می کن ــی و فعالی ــادا زندگ ــرآل کان مونت

  1 -  Longueuil

تصاویر:
1 - از مجموعه اکثریت خاموش، مداد روی کاغذ، 140 × 100 سانتیمتر
۲،۳ - اکثریت خاموش، نمای نمایشگاه، 200 قایق کاغذی )اوریگامی(

Exploring the New Image Regime at SECCA
An article by James Ross Kiefer on Subliminal, a solo 
exhibition of Taha Haydari paintings. June 22 - October 
8, South Eastern Center for Contemporary Art, Winston-
Salem, NC. www.yesweekly.com
“Written Room” for the Museum of Fine Arts, Ghent, 2017
Parastou Forouhar writes about the days of implementing 
her work publicly in MSK Ghent, meeting with immigrants 
and the perceptions of belonging to and losing a mother 
tongue. www.parastou-forouhar.de
Navid Azimi Sajadi at “Trenta3, Speaking in Vinyl” 
April 8 - 25, Rosso20sette gallery, Rome. Group exhibition of 
33 artists’ works on vinyl records.Eduardo Marcenaro writes 
in his curatorial note, about the historical collaborations 
between visual artists and musicians, and thoughts about 
transforming the musical medium into another forms of art.
Same same but different: “A Present in Duality” in Tehran
An essay by Paniz Musawi Natanzi. [...The exhibition “A 
Present in Duality” shown in Azad Art Gallery in Tehran, 
Iran, by the emerging artists and twin sisters Maryam and 
Marjan Baniasadi, gives an idea how same same but different 
can look like in the art world when twins are not subject to 
representation, but producers of art themselves…] 
www.artnowpakistan.com
What Is Work Worth?
Amber Landgraff in conversation with The Carrotworkers’ 
Collective. FUSE Magazine. The Carrotworkers’ Collective, 
based in the UK, organizes around the issue of the unpaid 
internship—the proverbial carrot dangled in front of 
emerging cultural workers with the promise that working 
for free will eventually lead to a paid position. CWC attempts 
to dispense with some common myths about unpaid 
internships—especially that internships are a necessary 
prerequisite to getting a job. 
The True Stories Project: Exploitation and Empowerment
Parastou Forouhar among participating artists and 
organizations. Art Works for Change, in collaboration with 
the Kathmandu-based Siddhartha Gallery and Foundation, 
used the arts and storytelling to help empower young victims 
of sex trafficking and those at-risk for exploitation, both 
boys and girls, in Oakland, California, USA and Kathmandu, 
Nepal.July 13-31, Patan Museum, Kathmandu, Nepal. 
www.artworksforchange.org
Contemporory Art in Istanbul 
The 2nd Treibsand Online Exhibition Space
The TREIBSAND Online Exhibition Space was established 
by Susann Wintsch, contemporary art instructor and 
historian from the University of Zurich. The first Treisband 
Online Exhibition focused on contemporary Iranian art.
Introducing the project Azad Art Gallery Books
Book 1- Dreamer by Hamed Sahihi 
The collection of Azad Art Gallery’s books, which go beyond 
a catalog, begins with Hamed Sahihi’s Dreamer. Hamed is a 
young artist who began collaborating with Azad Art Gallery 
when he was 22, and has held more than 12 exhibitions in 
our space up until the present. In our opinion he is an artist 
who is following his own individual path. He has not gotten 
caught up in trends and has introduced new directions for 
contemporary art in each of his exhibitions. He stands in the 
middle of the road yet he offers a treasure of visual art worthy 
of discussion. Azad Art Gallery has witnessed his continuous 
efforts and rapid growth from up close and knows the world 
of his imagination. We have done all we can to assist him on 
his way, and he continues on his way by presenting a selection 
of his works in Dreamer, accompanied with articles by Javad 
Majaji, Kambiz Mousavi and Susann Wintsch.
Artists working with Azad Art Gallery at Haan gallery 
From the beginning of the year, following Azad Art Gallery’s 
collaboration with Haan Gallery and PishNegah institute, 
three exhibitions of works by artists working with Azad Art 
Gallery have been held in the city of Shiraz. These exhibitions 
were a continuing part of introducing events and artists from 
Azad Art Gallery to other cities.
Mahshid Rahim-Tabrizi took 3rd place at the second 
Genoa Biennial in Italy.
The Second Genoa Biennial was held around Italy from 
June 10th to the 24th this year. 284 artists from Italy, 
Iran, Austria, Germany, Switzerland, France, Venezuela, 
Russia, Chile, Greece, Mexico, the Czech Republic and 
Holland participated. Mario Napoli was the curator this 
year and there was an international panel of judges, 
including Wanda Castelnuovo. Mahshid Rahim-Tabrizi 
has exhibited in over 80 group and 8 individual exhibitions.
War Exile in the works of Shabnam Zeraati.
Shabnam Zeraati’s recent collection of work was exhibited 
and received acclaim in the city of Longueuil in January 
and March this year, as well as in Edmundston in April and 
June. The collection Majorité Invisible contains 8 black and 
white drawings and an installation of 1,500 paper boats 
which represent the hidden aspects of widespread exile and 
displacement. This collection will be held in Tehran at Azad Art 
Gallery after its final showings in Montreal and Victoriaville.
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