بهارستان  0011گلستان و شهر
تجربهای دیگر در نقاشیهای دیواری
شیدا گرجی دوز
چند سال است دمدمههای عید نوروز ،سازمان زیبا سازی شهر تهران فراخوانی منتشر میکند به نام بهارستان.
شاید تخم مرغهای نوروزی را دیده باشید که در پارکها و معابر پر رفت و آمد برپا میکنند و مردان و زنانی
که دو سه روزی مشغول رنگ کردن آنها میشوند .این جشنواره بخشهای دیگری هم دارد که کمتر ملموس
است و به گستردگی تخممرغهای رنگی نیست .یکی از بخشهای آن دیوارنگاری است .به دنبال برگزاری این
جشنوارة ساالنه که سازمان زیباسازی تهران آغازگر آن شد ،شهرهای دیگری مثل قزوین ،کرمان و مشهد هم
با عنوانهای مشابهی دست به برگزاری جشنوارههای نوروزی و تولید آثار هنرهای شهری برای استقبال از بهار
زدند.
بهارستان امسال هم از فراخوانی شروع شد که سازمان زیباسازی منتشر کرد .تیم سیاستگذاری بهارستان
هر سال رویکرد و هدفی در نظر میگیرد که به سیاستهای کلی اتخاذ شده در مورد نقاشیهای دیواری شهر
تهران مرتبط میشود و از طرف دیگر شهر را برای استقبال از بهار آماده میکند .امسال برای هماهنگی بیشتر
بین آثار ،در فراخوان ذکر شده بود که تمامی آثار با محوریت گلها طراحی شوند .از وقتی که دانشجو بودم،
فراخوانهای زیباسازی را به تشویق یکی از دوستانم دنبال میکردم .در رشتهی نقاشی ،اگر نخواهیم کارهای
غیرمرتبط با نقاشی کردن انجام دهیم ،گاهی درآمد داشتن سخت میشود .یعنی امنیت مالی چندانی در این
رشته وجود ندارد .تعداد اندکی از نقاشانی که فارغالتحصیل میشوند میتوانند از راه نقاشی درآمد خوبی داشته
باشند؛ منظورم نقاشی کردن به عنوان خلق اثر هنری است .موفقیت کم است و جایزه بزرگ .این چیزها یکی
از دالیلی بود که باعث شد من از آن سال به بعد فراخوانهای شهرداری را دنبال کنم .ساالنهای مثل بهارستان،
یا دوساالنهها و فراخوانهایی که بر اساس نیازهای ساماندهی دیداری /بصری شهر منتشر میشوند و غیر از
اینکه منبع درآمد هستند ،چالشهای جدید و متفاوتی ایجاد میکنند .البته پذیرفته شدن در این فراخوانها
به هیچ عنوان تضمینی نیست و تقریباً هرگز نمیتوان مطمئن بود که جزء برگزیدگان فراخوان خواهید بود یا
نه.
من از قضا به گلها ،که امسال موضوع اصلی فراخوان بهارستان بودند ،عالقه بسیار دارم .گلها از
مخاطبپذیری باالیی برخوردارند و تقریباً اکثریت مردم به راحتی با آن ارتباط برقرار میکنند .نکتهی دیگری
که غیر از موضوع واحد در فراخوان ذکر شده بود ،مناطقی بود که برای اجرای آثار برگزیده شده بودند .اکثر
این مناطق در بافت قدیمی جای داشتند.

این طور بود که اتود زدن برای دیوارها شروع شد .تجربههای قبلی من در برخورد مردم و طرحهایی که
در بافتهای کهن اجرا کرده بودم به من میگفت مردم این مناطق بیشتر به طرحهایی عالقه دارند که بازنمایی
چیزی باشد ،تا اینکه از طرحهای کامالً انتزاعی لذت ببرند .شاید نقاشیهایی پر جزئیات از مناظر ،رودخانه و
جنگل و چند پرنده را در شهر دیده باشید .این روزها کمتر از این طرحها بر دیوارهی شهر دیده میشود .تا
آنجایی که من اطالع دارم سیاست کلی سازمان زیباسازی در بخش نقاشی دیواری تهران به سمت آرام سازی
فضای شهری حرکت میکند .عالوه بر این ،بسیاری از این نقاشیها را نقاشان خودآموخته و آکادمی نرفتهای
در سطح شهر اجرا میکنند و از نظر کیفیت هنری ،تصویرهای چندان غنیای به حساب نمیآیند .از طرفی
بسیاری از مردم از نظر من ،عالقهمند به این تصاویر هستند .مانند نقاشیهایی که در قهوهخانهها و یا
رستورانهای بینراهی هنوز میتوانیم بر دیوارها ببینیم .موضوع گلها ،به این سلیقه و ذوق زیباییشناختی
نزدیک است .هر چند که هنرمند نقاش یا گرافیست در آن دخل و تصرف کند باز هم گل یادآور زیبایی ،جوانی
و شکوه است و به همین دلیل عالوه بر اینکه آرامش یا زیبایی بصری یا هماهنگی رنگی منطقه را تامین
میکند ،برای رهگذر و ساکنان مناطق ،ملموستر و خواناتر است .با همین تفاسیر ،مجموعه اتودهایی را آماده
کردم که از تصاویر گلهایی تشکیل میشد که به مرور زمان از آنها عکسهایی تهیه کرده بودم .این مرحله
خیلی خوشایند و دوست داشتنی است .گلها را بر اساس رنگ و فرم با هم ترکیب میکردم و چیدمانهای
جدیدی را به وجود آوردم.

تصویر 0عکس گرفته شده توسط نگارنده ( تصاویر خام در مرحله اتود زدن)

بعد از مدت مقرر ،داوری اعالم کرد که کار من در بین پذیرفتهشدهها جای دارد .در بحبوحه عید و سال
نو ،دوندگیهای اداری و بیمهنامه و قراردادبستنها آغاز شد .برآورد هزینهها به نظرم منطقی آمد .دیواری که
برای من در نظر گرفته بودند ،ضلع کناری ساختمانی شش طبقه در منطقه هفده بود .با وجود اینکه این

ساختمان نوساز بود ،اما محله قدیمی بود و ساکنان آنهم همان ساکنان قبلی بودند که به ساختمان نوساز
نقل مکان کرده بودند.

تصویر  2از سری اتودهای ازسال شده در فراخوان بهارستان 0011

تصویر  3اتود پذیرفته شده در فراخوان بهارستان0011

طی جلسات ویرایش و تصحیح با حضور داورهایی که طرح را انتخاب کرده بودند ،طرح برای دیوار مناسب
سازی شد .یعنی هم ابعاد و فرم دیوار مورد توجه بود و هم هماهنگی آن با محیط اطراف .مثال در طراحی من،
رنگ سفید زمینه حذف شد و زمینه سیمانی به رنگِ خود باقی ماند .داورها ،دیوار مناسب برای هر طرح را
انتخاب میکنند و بر فرآیند جانمایی اثر نظارت میکنند .در واقع ،بعد از پذیرفته شدن اثر ،هنرمند دخل و
تصرف چندانی در اثر پذیرفته شده انجام نمیدهد و همه چیز با نظارت و تأیید داورها انجام میشود .در
فراخوانهای مختلف ،گاهی کسانی به جز داورها به جانمایی آثار و مناسب سازی طرح کمک میکنند.
قبل از این مرحله ،همهی کسانی که پذیرفته میشوند از دیوار بازدید میدانی انجام میدهند ،تا بتوانند
قبل از مناسبسازی طرح نقاط خوانش دیوار را بهتر درک کنند و موقعیت دیوار را بررسی کنند .هر دیواری
نقاط خوانشی دارد که در آن طرح به بهترین نحو دیده میشود .مثال اگر به فاصلهی  011متر از دیوار بلندی
که کار من رویش قرار داشت میایستادیم ،تقریباً تمام تصویر را به وضوح میدیدیم .اما اگر زیاد به آن نزدیک
میشدیم فقط قسمتهای پایینی آن دیده میشد .اما اثر از فاصلهی خیلی دور هم در میدان دید مخاطب قرار
داشت و نسبت به دیوارهای اطراف دیده میشد .به همین دلیل تمرکز را روی دو سوم باالی دیوار قرار دادم
چون مخاطبانی که از سمت مخالف خیابان میآمدند یک سوم پایین را تقریبا نمیدیدند .درختان وسط خیابان

مانع دید بودند .به همین دلیل ،هم نقطهی خوانش و هم میدان دیدی که مخاطب میتواند اثر را ببیند بررسی
میشوند.

تصویر 0جانمایی طرح با فوتوشاپ بر روی دیوار ( مرحلهی قبل از اجرا برای تایید نهایی)

وقتی برای بازدید ساختمان رفتم ،به این فکر افتادم که اجرای طرح را به مجریان نقاشیدیواریها بسپارم
و از باال رفتن از داربست صرف نظر کنم .ساختمان خیلی بلند بود و برای من که تجربهی کار کردن در آن
ارتفاع را نداشتم ،کمی هراسآور .اما تجربهی کار در شهر و بین مردم بودن ،دور از تنهاییِ آتلیهی نقاش و
دایرهی کوچک دوستان و مخاطبان آثار و همینطور هیجان انجام این پروژه برایم آنچنان شیرین و وسوسهانگیز
بود که تصمیم گرفتم هر جور و به هر طریقی که هست خودم در اجرای پروژه حضور پیدا کنم .طی یک هفته
طرح ،ویرایش شد و به مرحلهی نهایی رسید .در دیدار بعد با اهل ساختمان صحبت کردم و مدیر ساختمان را
دیدم .قبل از شروع عملیات نقاشی دیواری ،سازمان زیباسازی به خاطر مسائل و مشکالتی که گاهی پیش می
آمد ،رضایتنامهی کتبی از اهالی ساختمان میگیرد که از کارشکنیها و مخالفت احتمالی جلوگیری کند.
البته اهالی ساختمان خواستند طرح من را ببینند و متآسفانه فهمیدم چندان هم از طرح پیشنهادی من
خوششان نمیآید و هر کدامشان نظری داشتند که طرح را از دیدگاه خودشان زیباتر کنند .اما ،همانطور که
گفتم ،فرآیند انتخاب طرح از درون جامعه صورت نمیگیرد و گروهی از داوران بر انتخاب طرحها نظارت دارند.
و در نتیجه امکان تغییر دادن طرح به طور عمده در این مرحله وجود ندارد .از طرفی ،خودم هم مایل نبودم
وقت و انرژی بیشتری برای این کار بگذارم؛ اگر قرار باشد نظر ساکنان ساختمان را در طراحی اعمال کنیم ،با

چندگانگی روبهرو میشویم .نخست اینکه نظر خود ساکنان یکسان نیست و بهدست آوردن جمعبست از آنها
کار سختی است؛ دوم اینکه فرآیند خلق اثر به اجرای کاری سفارشی تنزل خواهد یافت .به نظر من ،بهترین
حالت این است که سازمان زیباسازی حق انتخاب از بین چند اثر انتخاب شده توسط خود سازمان را به ساکنان
ساختمان و محله بدهد .مسئلهی دیگر ،احساس منفی و بیاطمینانی نسبت به نهادهای دولتی در بین مردم
است ،که کمی جلوتر به آن خواهیم رسید .با وجود اینکه من برای جلوگیری از مشکالت احتمالی این موضوع
را مطرح کردم که اثر تغییرناپذیر است ،اما یکی از اعضای ساختمان فکر میکرد رنگها بیش از حد تند یا
شارپ هستند .یکی دیگر میگفت طرح زیادی خلوت است .دیگری میخواست مطمئن شود پرترهی شهید
روی دیوار نمیکشیم.
برخورد اول ما چندان خوشایند پیش نرفت .درخواست من برای همکاری بیشتر آنها با مخالفت روبهرو
شد .از آنها خواستم به من اجازه بدهند روزانه از راهپله به پشت بام بروم در عوض داربست را حذف میکنیم
و از باالبر استفاده خواهیم کرد که هم امکان دزدی را کاهش خواهد داد و هم امنیت کار در ارتفاع به طرز
چشمگیری افزایش مییابد .اعضای ساختمان مخالف بودند .میگفتند اگر مشکلی پیش بیاید آیا شما پاسخگو
خواهی بود؟ توضیحات من و قرارداد هیچ کدام تآثیری در نظر آنها نداشت و در نهایت به طور نه چندان
محترمانهای خداحافظی کردیم .آنها اظهار کردند که اصال نقاشی نمیخواهند و کسی دنبال دردسر نمیگردد.
با وجود آن ،نقاشی کردن ما قانونی و قرارداد در دست من بود .این شد که کار را شروع کردیم .با نصب داربست
و استخدام نگهبان شبانه برای جلوگیری از دزدیده شدن داربست؛ پروژه عمال در روز سوم از فروردین ماه
 0011آغاز شد.

تصویر  5نصب داربست و شست و شو

تصویر  6آقا عبداهلل در کنار سروش

نگهبان پروژه مرد افغانستانی خوشرویی به نام عبداهلل بود که تمامی اهل محل او را میشناختند و نگهبان
ساختمانی در آن طرف خیابان بود .عبداهلل میگفت دوازده سال است در این محل نگهبان ساختمان است.
میگفت تمام ساختمانهای این محل را خودش نگهبانی کرده .خوشرو و وظیفه شناس بود .صبح تا عصر در
ساختمانی آن طرف خیابان بود و شب میآمد در چادری که برای او خریده بودم ،نگهبانی میداد.
شبی که میخواستم طرح را بر روی دیوار منتقل کنم؛ با ساندویچ های الویه و چای و شیرینی ،خوشخوش
پای دیوار رفتیم و با آقا عبداهلل و دو تا از بچه هایی که قرار بود کار کنیم شروع به تنظیم پروژکتور کردیم .تا
اینجای کار همه چیز خوب پیش رفت ولی به محض اینکه از داربست باال رفتیم یکی از همکاران دچار ترس
از ارتفاع شد و نتوانست باال بیاید و کار خوابید .من و یکی دیگر از همکاران تا طبقهی ششم باال رفتیم که
الاقل تختهها را جابهجا کنیم .باال رفتن از داربست کار خیلی سختی بود ،آن هم در تاریکی شب .البته ناگفته
نماند که بهترین تجهیزات ایمنی برای کار در ارتفاع در مراحل پیشتولید تهیه شده بود .کاله و کمربند کار
در ارتفاع و دستکش .به پشت بام که رسیدیم من چند دقیقه پایم را روی سطح سفت گذاشتم و شروع کردیم
به انتقال تختهها از پشت بام به داربست .در همین اوضاع بودیم که صدایی از راهرو به گوش رسید و
همسایههای عصبانی ،بدو بیراه گویان آمدند روی پشت بام! آنها ترسیده بودند و فکر کرده بودند ما دزد
هستیم .درگیری لفظی بدی پیش آمد و من بسیار وحشت زده شدم .فهمیدم که اشتباه کردهام و شبکاری
را به آنها اطالع نداده بودم و از طرفی مرد میانسالی را میدیدم که مرا هل میداد و تهدید میکرد که از من
شکایت میکند و حرفهای رکیک میزد و میگفت داربست را جمع کنید .پایین که رسیدیم همسایهها با
دیدن عبداهلل کمی آرام شدند .من ترجیح میدادم پلیس را خبر کنند تا با یک مرد عصبانی درگیر شویم .اما

کار به آنجا نکشید .مکرر میگفت من خودم با شهرداری کار میکنم و میدهم پروژه را تعطیل کنند .برای
من واقعا مهم نبود که چه اتفاقی میافتد .کسی هم به حرف من گوش نمیداد .کمکم همسایهها به خانه
برگشتند و اینطور شد که پروژکتور را جمع کردیم و همکارانم رفتند و من هم به خانه برگشتم .در حالی که
هر دو همکارم قادر به ادامه کار نبودند و دعوای سختی با همسایه ها داشتیم.
یک جایی خوانده بودم که صبح وقتی بیدار میشویم هیچ چیز آنقدر بد به نظر نمیرسد که شب گذشته
بود .دوباره سر کار رفتم .این بار تنها و شروع کردم به بازسازی تیم با نیروهای جدید .یکی از همسایهها برایم
شیرینی آورد .از اتفاق شب قبل عذرخواهی کرد و از من خواست به اشتباهم اعتراف کنم .میانه من و همسایهها
تا آخر کار خوب نشد ولی کمی از تنش پیش آمده کاسته شد .از آن به بعد دیگر سالم و علیکی بین ما نبود
و ساکنان ساختمان هنگام عبور نیم نگاهی هم به ما نمیانداختند ،یا چایی و شیرینی برایمان نیاوردند ،حتی
فرآیند کار را دنبال نکردند .خود من هم ترجیح میدادم با آنها سالم و علیکی نکنم مگر از روی اجبار یا
رعایت ادب ،آن هم با یکی از همسایهها که در آن شب نقش میانجی را داشت و فردای آن شب به من گفت
که کار را ادامه دهید.
وقتی مدت طوالنی در یک نقطه از خیابان میمانیم ،چیزهایی میبینیم که در شرایط عادی متوجه آن
نمیشویم .در دو روزی که دنبال تیم جدید بودم ،ساعت چهار عصر ،پیرمردی میآمد و در بلوار پهن بین دو
خیابان بادبادکی را به هوا میفرستاد .دو ساعت میماند و دور و برش پر از بچه ها میشد .بعد بادبادک را جمع
میکرد و میرفت .مرد مسگری گوشهی خیابان بساط سفیدکاری ظروف مسی داشت .در زیرزمین مسجدی
که نزدیک محل کارمان بود ،زنی تولیدی لباسی راه انداخته بود و زنان افغان و سرپرست خانوار آنجا کار
میکردند .خواهر و برادر کوچکی هر روز عصر سر ساعت معینی در کوچه دوچرخه سواری میکردند .کمکم
آرامش از دست رفته را بازیافتم .در همین بین یکی دو نفر دیگر آمدند و رفتند و نتوانستند ارتفاع را تحمل
کنند بعد از سه روز توانستم تیم جدید را سامان بدهم و دوباره بیمهنامه تهیه کنم.
کمکم کار روی روال افتاد .همسایههای دیگر کوچه با ما مهربانتر بودند و گاهی عصرها به ما سر میزدند.
برخی میایستادند و با تعجب به من که هم دختر بودم و هم نسبتاً کوچکاندام و از داربست باال میرفتم نگاه
میکردند .پسرهای نوجوان موتورسوار حرفهای نامربوطی میزدند ،به همدیگر فحشهای رکیکی میدادند.
ما هر روز سرِ کار بودیم .حتی روز سیزده بدر .در این روز داشتیم روی داربست نقاشی میکشیدیم که یکی از
ساکنان محل با چند تا بچه و سه تا ظرف غذا آمد سر وقتمان .خسته نباشید گفت و غذاها را گذاشت .زن
مهربانی بود ،گفت از پنجره میبینم که مشغول کار هستید .برایمان سوپ و مرغ آورده بود.
من کار کردن در سطح شهر را دوست دارم .وقتی نقاشی و طرحم را بر روی دیوار میبینم و فکر میکنم
هر روز همین آدمها از جلوی آن رد میشوند و نیم نگاهی به آن میاندازند حس خوبی برایم به همراه دارد.

مهم نیست که آنها ندانند این طرح را من کشیدهام .انگار خاطرهای از من بر تن این شهر میماند .به واسطهی
نقاشی دیواری بود که من در خیابان زندگی کردم .محلههایی که در آن کار کردهام را جور دیگری میشناسم.
مثل یک درخت با یک تیر برق .ثابت .آنوقت فرصت کردهام تازه اطراف را ببینم.
اوضاع در نیمهی دوم کار خوب پیش رفت .به جز چند مشکل جزیی؛ مثالً یکبار سطل رنگ از باالی
داربست افتاد و ریخت روی دیوار که یک روز کارمان را اضافه کرد .یا یک روز دیگر که باران شدیدی گرفت و
باعث شد چند ساعت کار بخوابد .بهجز آنها ،اتفاق ناخوشایندی روی نداد .هوا خوب و بهاری بود و کار کردن
لذتبخش و البته خسته کننده .دو هفته طول کشید تا پروژه به انجام رسید .نزدیک  32میلیون تومان هزینهی
ابزار و تجهیزات و نیروی انسانی و  ...شد .به طور خالصه و تخمینی ،شانزده میلیون تومان رنگ و ابزار و
کرایهی وسایل کارگاهی ،دو میلیون و سیصد هزار تومان تجهیزات ایمنی و بیمه ،یک میلیون و ششصد هزار
تومان غذا و خوراکی ،دوازده میلیون و پانصد هزار تومان دستمزد نیروی انسانی .سازمان زیباسازی بعد از یک
ماه مبلغ دو سوم کل قرار داد را پرداخت کرد .دو ماه بعد از اتمام کار بود که من فهمیدم بیمه  0.75درصد از
قرارداد را کم میکند ،در حالی که من در قرارداد عدد  5درصد را دیده بودم .به سازمان هم که رجوع کردم
گفتند به اداره بیمه نامه بنویس و من نوشتم 01 .درصد هم برای حسن انجام کار نگهداشتهاند که در صورتی
که سه ماه بگذرد و ببینند که کار خوب انجام شده است یعنی رنگ پوسته نمیکند و بریزد و اثر به زودی از
بین نخواهد رفت ،واریز میکنند.
کار که رو به اتمام رفت؛ اهالی واکنش بهتری نشان دادند .در گیر و دار استراحتها من میرفتم و با خانم
خیاط مسجد حرف میزدم و به او لباسی هم سفارش دادم .انگار کمکم به ما اعتماد کرده بودند و نتیجهی کار
را کم و بیش دوست داشتند .بیاعتمادی نسبت به شهرداری و دولت و هر اتفاق غیر معمولی ،کمرنگ شده
بود .خسته نباشید میگفتند و تشکر میکردند .بعضیها از هزینه میپرسیدند و از سختی کار میگفتند .یکی
دو نفر خواستند روی ساختمان آنها هم طرحی بکشیم و ما هم در جواب میگفتیم که این امکان برای فضای
داخلی وجود دارد و فضاهای مشرف به خیابان و کوچهها باید با مجوز شهرداری نقاشی شوند .پروژه از لحظهی
شروع اتود زدن تا روزی که داربست جمع شد ،حدود یک ماه طول کشید .آخرین روز یک شاخه زنبق گرفتم
و رفتم پیش آقا عبداهلل .از او تشکر کردم و او هم برایم تعریف کرد که میخواهد برگردد افغانستان و چند تا
دختر و پسر دارد .به ساکنان ساختمانی که روی آن نقاشی میکردیم سر نزدم .هر کار کردم نتوانستم ترس و
ناراحتی آن شب روی پشت بام را فراموش کنم.
این طور شد که این بهارستان و نقاشیاش به پایان رسید.
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