
 گلستان و شهر  0011بهارستان 

 های دیواریای دیگر در نقاشیتجربه

 شیدا گرجی دوز

به نام بهارستان.  کندیمنتشر م یشهر تهران فراخوان یساز بایزسازمان  ،نوروز دیع هایدمهدمچند سال است 

 یو مردان و زنان کنندیها و معابر پر رفت و آمد برپا مکه در پارک دیباش دهیرا د ینوروز یهاتخم مرغ دیشا

هم دارد که کمتر ملموس  یگرید یهابخش جشنواره نی. اشوندیها ممشغول رنگ کردن آن یکه دو سه روز

 نیا یبه دنبال برگزار است. ینگارواریآن د یهااز بخش یکی. ستین یرنگ یهامرغتخم یاست و به گستردگ

کرمان و مشهد هم  ،نیمثل قزو یگرید یشهرها ،تهران آغازگر آن شد یباسازیزسازمان ساالنه که  جشنوارة

ر استقبال از بها یبرا یشهر یآثار هنرها دیلو تو ینوروز یهاجشنواره یدست به برگزار یمشابه هاینابا عنو

 زدند. 

ارستان به یارذگاستیس میمنتشر کرد. ت یباسازیشروع شد که سازمان ز یامسال هم از فراخوان بهارستان

شهر  یوارید یهایاتخاذ شده در مورد نقاش یکل یهااستیکه به س ردیگیدر نظر م یو هدف کردیهر سال رو

 ترشیب یهماهنگ یبرا مسال. اکندیاستقبال از بهار آماده م یشهر را برا دیگر و از طرف شودیتهران مرتبط م

از وقتی که دانشجو بودم،  شوند. یها طراحگل تیآثار  با محور یدر فراخوان ذکر شده بود که تمام ،آثار نیب

ی نقاشی، اگر نخواهیم کارهای کردم. در رشتههای زیباسازی را به تشویق یکی از دوستانم دنبال میفراخوان

شود. یعنی امنیت مالی چندانی در این غیرمرتبط با نقاشی کردن انجام دهیم، گاهی درآمد داشتن سخت می

اشته داز راه نقاشی درآمد خوبی  توانندمی شوندالتحصیل میاز نقاشانی که فارغ اندکیوجود ندارد. تعداد  رشته

موفقیت کم است و جایزه بزرگ. این چیزها یکی  .نقاشی کردن به عنوان خلق اثر هنری است ممنظورباشند؛ 

ن، ای مثل بهارستاری را دنبال کنم. ساالنههای شهردااز دالیلی بود که باعث شد من از آن سال به بعد فراخوان

و غیر از  شوندبصری شهر منتشر می دیداری/ هایی که بر اساس نیازهای ساماندهیها و فراخوانیا دوساالنه

ها کنند. البته پذیرفته شدن در این فراخوانهای جدید و متفاوتی ایجاد میچالش ،که منبع درآمد هستنداین

بود یا  خوان خواهیدابرگزیدگان فر ءتوان مطمئن بود که جزهرگز نمی نی نیست و تقریباًبه هیچ عنوان تضمی

 نه.

از ها گل. بسیار دارمعالقه  ،که امسال موضوع اصلی فراخوان بهارستان بودند ،هاگلبه  از قضامن 

 یگرید ینکته .کنندیبا آن ارتباط برقرار م یمردم به راحت تیاکثر باًیبرخوردارند و تقر ییباال یریپذمخاطب

 بودند. اکثرشده  دهیآثار برگز یاجرا یبود که برا یمناطق ،شده بود رذکغیر از موضوع واحد در فراخوان که 

  .ندداشت جای قدیمیمناطق در بافت  نیا



که  ییهامن در برخورد مردم و طرح یقبل یهاتجربه شروع شد. وارهاید یطور بود که اتود زدن برا نیا

 ییعالقه دارند که بازنما ییهابه طرح شتریمناطق ب نیمردم ا گفتیاجرا کرده بودم به من م کهن یهادر بافت

از مناظر، رودخانه و یات پر جزئ ییهاینقاش دیشالذت ببرند.  یانتزاع کامالً یهااز طرح کهنیتا ا ،باشد یزیچ

تا  .شودیم دهیشهر د یوارهیها بر دطرح نیروزها کمتر از ا نی. ادیباش دهیرا در شهر دجنگل و چند پرنده 

زیباسازی در بخش نقاشی دیواری تهران به سمت آرام سازی ن سازماآنجایی که من اطالع دارم سیاست کلی 

ای و آکادمی نرفتهها را نقاشان خودآموخته کند. عالوه بر این، بسیاری از این نقاشیفضای شهری حرکت می

. از طرفی آیندبه حساب نمیای غنیچندان  هایویرتصد و از نظر کیفیت هنری، ننکدر سطح شهر اجرا می

ها و یا خانههایی که در قهوهمند به این تصاویر هستند. مانند نقاشیهبسیاری از مردم از نظر من، عالق

 ناختیشسلیقه و ذوق زیباییها، به این موضوع گل ینیم.توانیم بر دیوارها ببراهی هنوز میهای بینرستوران

وانی ج ،نزدیک است. هر چند که هنرمند نقاش یا گرافیست در آن دخل و تصرف کند باز هم گل یادآور زیبایی

که آرامش یا زیبایی بصری یا هماهنگی رنگی منطقه را تامین و به همین دلیل عالوه بر این و شکوه است

اده را آم ییمجموعه اتودها ،ریستفا نیهمبا  است.  اترتر و خوانرهگذر و ساکنان مناطق، ملموسکند، برای می

مرحله  نیکرده بودم. ا هیته ییهاها عکسکه به مرور زمان از آن شدیم لیتشک ییهاگل ریکردم که از تصاو

 یهادمانیو چ کردمیم بیفرم با هم ترک ها را بر اساس رنگ واست. گل یدوست داشتن و ندیخوشا یلیخ

 را به وجود آوردم.  یدیجد

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

 

و سال  دیبوحه عحدر ب دارد. جایها شدهرفتهیپذ نیاعالم کرد که کار من در ب یداور ،از مدت مقرر بعد

 که یوارید آمد. یها به نظرم منطقنهیبرآورد هز ها آغاز شد.قراردادبستننامه و مهیو ب یادار یهایدوندگ ،نو

ین اکه با وجود اینبود. در منطقه هفده شش طبقه  یساختمان یضلع کنار ،من در نظر گرفته بودند یبرا



بودند که به ساختمان نوساز ن قبلی اهم همان ساکنقدیمی بود و ساکنان آنساختمان نوساز بود، اما محله 

 نقل مکان کرده بودند.
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ب مناس وارید یطرح برا ،که طرح را انتخاب کرده بودند ییبا حضور داورها ویرایش و تصحیحجلسات  یط

مثال در طراحی من،  اطراف. طیمح باآن  یمورد توجه بود و هم هماهنگ واریهم ابعاد و فرم د یعنیشد.  یساز

داورها، دیوار مناسب برای هر طرح را  .خود باقی ماند رنگ سفید زمینه حذف شد و زمینه سیمانی به رنگِ

ل و هنرمند دخ، کنند. در واقع، بعد از پذیرفته شدن اثراثر نظارت می یجانمای فرآیندد و بر کننانتخاب می

شود. در یید داورها انجام میأو همه چیز با نظارت و ت دهدتصرف چندانی در اثر پذیرفته شده انجام نمی

  .کنندگاهی کسانی به جز داورها به جانمایی آثار و مناسب سازی طرح کمک می ،های مختلففراخوان

تا بتوانند  ،دهندیانجام م یدانیم دیبازداز دیوار  شوندیم رفتهیکه پذ یکسان یهمه ،مرحله قبل از این

 هر دیواری کنند. یرا بررس وارید تیرا بهتر درک کنند و موقع واریطرح نقاط خوانش د یسازقبل از مناسب

بلندی متر از دیوار  011ی صلهاشود. مثال اگر به فخوانشی دارد که در آن طرح به بهترین نحو دیده می قاطن

یک اما اگر زیاد به آن نزد .دیدیمتمام تصویر را به وضوح می تقریباً ،ایستادیمر داشت میراکه کار من رویش ق

ی خیلی دور هم در میدان دید مخاطب قرار شد. اما اثر از فاصلهآن دیده می یهای پایینشدیم فقط قسمتمی

شد. به همین دلیل تمرکز را روی دو سوم باالی دیوار قرار دادم دیوارهای اطراف دیده می نسبت بهداشت و 

یابان خط وسدرختان . دیدندآمدند یک سوم پایین را تقریبا نمیمی سمت مخالف خیاباننی که از اچون مخاطب



تواند اثر را ببیند بررسی ی خوانش و هم میدان دیدی که مخاطب میهم نقطه ،مانع دید بودند. به همین دلیل

 . شوندمی

 
 ی قبل از اجرا برای تایید نهایی(جانمایی طرح با فوتوشاپ بر روی دیوار ) مرحله 0ریتصو

 

سپارم ب هایواریدینقاش مجریان را به رحط یفکر افتادم که اجرا نیبه ا ،رفتم نساختما دیبازد یبراوقتی 

ن آی کار کردن در ساختمان خیلی بلند بود و برای من که تجربهو از باال رفتن از داربست صرف نظر کنم. 

نقاش و  یهیآتل ییِدور از تنها ،مردم بودن نیکار در شهر و ب یاما تجربه آور.، کمی هراسارتفاع را نداشتم

 زیگانو وسوسه نیریآنچنان ش میبراطور هیجان انجام این پروژه و همین آثار ناکوچک دوستان و مخاطب یرهیدا

ته هف کی یکنم. ط دایپروژه حضور پ یکه هست خودم در اجرا یقیگرفتم هر جور و به هر طر میبود که تصم

 ساختمان را ریبا اهل ساختمان صحبت کردم و مد بعد داری. در دی نهایی رسیدشد و به مرحلهطرح، ویرایش 

 یم شیپ یکه گاه یبه خاطر مسائل و مشکالت یباسازیسازمان ز ،یوارید ینقاش اتیقبل از شروع عمل. دمید

کند.  یریجلوگ یها و مخالفت احتمالیکه از کارشکن ردیگیساختمان م یاز اهال یکتب ینامهتیرضا ،آمد

من  یشنهادیچندان هم از طرح پ دمیسفانه فهمآو مت نندیساختمان خواستند طرح من را بب یالبته اهال

طور که ، هماناماکنند.  باتریخودشان ز دگاهیداشتند که طرح را از د یو هر کدامشان نظر دیآیخوششان نم

ها نظارت دارند. گیرد و گروهی از داوران بر انتخاب طرحفرآیند انتخاب طرح از درون جامعه صورت نمی، گفتم

 ممایل نبود م هماز طرفی، خود .امکان تغییر دادن طرح به طور عمده در این مرحله وجود نداردو در نتیجه 

ساختمان را در طراحی اعمال کنیم، با اگر قرار باشد نظر ساکنان  ؛وقت و انرژی بیشتری برای این کار بگذارم



ها از آن بستدست آوردن جمعبهن یکسان نیست و خود ساکنا که نظراین نخستشویم. رو میهچندگانگی روب

ن . به نظر من، بهترییافتسفارشی تنزل خواهد  یخلق اثر به اجرای کار فرآیندکه دوم این کار سختی است؛

ن ازی حق انتخاب از بین چند اثر انتخاب شده توسط خود سازمان را به ساکنزیباساسازمان حالت این است که 

 های دولتی در بین مردمنهادنسبت به  یاطمینانبیی دیگر، احساس منفی و ساختمان و محله بدهد. مسئله

 عکه من برای جلوگیری از مشکالت احتمالی این موضوکه کمی جلوتر به آن خواهیم رسید. با وجود این ،است

د یا تنها بیش از حد کرد رنگیکی از اعضای ساختمان فکر میاما ست، ا ناپذیررا مطرح کردم که اثر تغییر

د ی شهیخواست مطمئن شود پرترهگفت طرح زیادی خلوت است. دیگری میشارپ هستند. یکی دیگر می

 کشیم. روی دیوار نمی

و رهها با مخالفت روبآن شتریب یهمکار ینرفت. درخواست من برا شیپ ندیاول ما چندان خوشا برخورد

کنیم پله به پشت بام بروم در عوض داربست را حذف میها خواستم به من اجازه بدهند روزانه از راه. از آنشد

رز و از باالبر استفاده خواهیم کرد که هم امکان دزدی را کاهش خواهد داد و هم امنیت کار در ارتفاع به ط

و گفتند اگر مشکلی پیش بیاید آیا شما پاسخگیابد. اعضای ساختمان مخالف بودند. میافزایش می گیریچشم

به طور نه چندان  تیو در نهاها نداشت ثیری در نظر آنآخواهی بود؟ توضیحات من و قرارداد هیچ کدام ت

 ردد.گخواهند و کسی دنبال دردسر نمیها اظهار کردند که اصال نقاشی نمی. آنمیکرد یخداحافظ یامحترمانه

ت . با نصب داربسمیشد که کار را شروع کرد نیو قرارداد در دست من بود. ا یکردن ما قانون ینقاش آن، وجود با

ماه  نیشدن داربست؛ پروژه عمال در روز سوم از فرورد دهیاز دزد یریجلوگ یو استخدام نگهبان شبانه برا

 آغاز شد. 0011
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 آقا عبداهلل در کنار سروش  6یر تصو

 

نگهبان  و شناختندیاهل محل او را م یکه تمام بودبه نام عبداهلل  ییخوشرو ستانینگهبان پروژه مرد افغان 

گفت دوازده سال است در این محل نگهبان ساختمان است. . عبداهلل میبود ابانیدر آن طرف خ یساختمان

صبح تا عصر در  و و وظیفه شناس بود.رهای این محل را خودش نگهبانی کرده. خوشساختمان گفت تماممی

 داد.نگهبانی می ،آمد در چادری که برای او خریده بودمساختمانی آن طرف خیابان بود و شب می

وش خخوش ،ینیریو ش یو چا هیالو یها چیمنتقل کنم؛ با ساندو وارید یطرح را بر رو خواستمیکه م یشب

. تا میکرد پروژکتور میشروع به تنظ میکه قرار بود کار کن ییو با آقا عبداهلل و دو تا از بچه ها میرفت وارید یپا

 دچار ترس همکاراناز  یکی میرفت باالاز داربست  نکهیبه محض ا یرفت ول شیخوب پ زیکار همه چ ینجایا

که  میششم باال رفت یتا طبقه همکاراناز  گرید یکیو . من دیو کار خواب دیایاز ارتفاع شد و نتوانست باال ب

ه ناگفته البتشب.  یکیآن هم در تار ،بود یسخت یلی. باال رفتن از داربست کار خمیجا کنهها را جابالاقل تخته

تولید تهیه شده بود. کاله و کمربند کار نماند که بهترین تجهیزات ایمنی برای کار در ارتفاع در مراحل پیش

 میردگذاشتم و شروع ک سطح سفت یرا رو میپا قهیمن چند دق میدیبه پشت بام که رسدر ارتفاع و دستکش. 

و  دیاز راهرو به گوش رس ییکه صدا میاوضاع بود نیدر هم ها از پشت بام به داربست.به انتقال تخته

بودند و فکر کرده بودند ما دزد  دهیها ترسپشت بام! آن یآمدند رو انیگو راهیبدو ب ،یعصبان یهاهیهمسا

 یارکام و شبکه اشتباه کرده دمی. فهموحشت زده شدم اریآمد و من بس شیپ یبد یفظل یریدرگ. میهست

از من د که کریم دیو تهد دادیکه مرا هل م دمیدیرا م یسالانیمرد م یها اطالع نداده بودم و از طرفرا به آن

ا ها بپایین که رسیدیم همسایه گفت داربست را جمع کنید.زد و میهای رکیک میکند و حرفشکایت می

دادم پلیس را خبر کنند تا با یک مرد عصبانی درگیر شویم. اما دیدن عبداهلل کمی آرام شدند. من ترجیح می



دهم پروژه را تعطیل کنند. برای م و میکنگفت من خودم با شهرداری کار میمکرر می جا نکشید.کار به آن

ها به خانه کم همسایهداد. کمسی هم به حرف من گوش نمیفتد. کامن واقعا مهم نبود که چه اتفاقی می

ه ک یبه خانه برگشتم. در حال رفتند و من هم همکارانم و میشد که پروژکتور را جمع کرد طورنیاو  برگشتند

 . میها داشت هیبا همسا یسخت یکار نبودند و دعوا ادامههر دو همکارم قادر به 

ذشته که شب گ رسدیآنقدر بد به نظر نم زیچ چیه میشویم داریب یخوانده بودم که صبح وقت ییجا کی

 میها براهیاز همسا یکی. دیجد یروهایبا ن میت یشروع کردم به بازساز بار تنها و نیبود. دوباره سر کار رفتم. ا

ها هیمن و همسا انهیاعتراف کنم. م تباهمکرد و از من خواست به اش یآورد. از اتفاق شب قبل عذرخواه ینیریش

 دیگر سالم و علیکی بین ما نبود از آن به بعد آمده کاسته شد. شیاز تنش پ یکم یتا آخر کار خوب نشد ول

حتی  ،یا چایی و شیرینی برایمان نیاوردند ،انداختندبه ما نمی هم و ساکنان ساختمان هنگام عبور نیم نگاهی

ها سالم و علیکی نکنم مگر از روی اجبار یا دادم با آنکار را دنبال نکردند. خود من هم ترجیح می فرآیند

ها که در آن شب نقش میانجی را داشت و فردای آن شب به من گفت آن هم با یکی از همسایه ،رعایت ادب

 که کار را ادامه دهید.

متوجه آن  یعاد طیکه در شرا مینیبیم ییزهایچ ،میمانیم ابانینقطه از خ کیدر  یمدت طوالن یوقت

و د نیو در بلوار پهن ب آمدیم یرمردیپ ،عصر چهارساعت  ،بودم دیجد میکه دنبال ت یدر دو روز .میشوینم

. بعد بادبادک را جمع شدیم هاو دور و برش پر از بچه  ماندی. دو ساعت مفرستادیرا به هوا م یبادبادک ابانیخ

 یمسجد نیرزمیداشت. در ز یظروف مس یکاردیبساط سف ابانیخ یگوشه یگر. مرد مسرفتیو م کردیم

  جا کارراه انداخته بود و زنان افغان و سرپرست خانوار آن یلباس یدیتول یزن ،محل کارمان بود کیکه نزد

کم کم .کردندیم یدوچرخه سوار کوچهدر  سر ساعت معینی هر روز عصر یبرادر کوچک. خواهر و ردندکیم

آمدند و رفتند و نتوانستند ارتفاع را تحمل  گریدو نفر د یکی نیب نیهم در .افتمیآرامش از دست رفته را باز

 کنم. هینامه تهمهیرا سامان بدهم و دوباره ب دیجد میکنند بعد از سه روز توانستم ت

. دزدنیما سر م عصرها به یتر بودند و گاهبا ما مهربانکوچه  گرید یهاهیروال افتاد. همسا یکم کار روکم

نگاه  رفتمیداربست باال م اندام و ازکوچک هم دختر بودم و هم نسبتاًو با تعجب به من که  ستادندیایم یبرخ

  دادند.های رکیکی میدیگر فحشبه هم ،زدندیم ینامربوط یهاجوان موتورسوار حرفنو ی. پسرهاکردندیم

از  یکیکه  میدیکشیم یداربست نقاش یرو میداشت در این روزبدر.  سیزدهروز  ی. حتمیکار بود ما هر روز سرِ

گفت و غذاها را گذاشت. زن  دی. خسته نباشمحل با چند تا بچه و سه تا ظرف غذا آمد سر وقتمان ناساکن

  .سوپ و مرغ آورده بود مانی. برادیکه مشغول کار هست نمیبیگفت از پنجره م ،بود یمهربان

 کنمیو فکر م نمیبیم وارید یو طرحم را بر رو ینقاش یمن کار کردن در سطح شهر را دوست دارم. وقت

 به همراه دارد. میبرا یحس خوب ندازندایبه آن م ینگاه میو ن شوندیآن رد م یاز جلو هاهمین آدمهر روز 



ی ماند. به واسطهای از من بر تن این شهر میام. انگار خاطرهها ندانند این طرح را من کشیدهمهم نیست که آن

م. شناسام را جور دیگری میهایی که در آن کار کردهنقاشی دیواری بود که من در خیابان زندگی کردم. محله

 ام تازه اطراف را ببینم. وقت فرصت کردهمثل یک درخت با یک تیر برق. ثابت. آن

بار سطل رنگ از باالی یک مثالً ؛ییرفت. به جز چند مشکل جز شیدوم کار خوب پ یمهیدر ن اوضاع

و  دیدی گرفت. یا یک روز دیگر که باران شداربست افتاد و ریخت روی دیوار که یک روز کارمان را اضافه کرد

بود و کار کردن  ینداد. هوا خوب و بهار یرو یندیاتفاق ناخوشا ها،جز آنبه باعث شد چند ساعت کار بخوابد.

 ینهیهز تومان ونیلیم 32 کی. نزددیتا پروژه به انجام رس دیبخش و البته خسته کننده. دو هفته طول کشلذت

و ابزار و  رنگ تومان میلیون شانزده ،تخمینیو  طور خالصهبه  .شد ... و یانسان یرویو ن زاتیابزار و تجه

زار هو بیمه، یک میلیون و ششصد  تجهیزات ایمنی هزار تومان و سیصد و میلیوند، ی وسایل کارگاهیکرایه

 کیبعد از  یباسازیزسازمان   .نیروی انسانیهزار تومان دستمزد غذا و خوراکی، دوازده میلیون و پانصد تومان 

درصد از  0.75دو ماه بعد از اتمام کار بود که من فهمیدم بیمه  را پرداخت کرد.کل قرار داد دو سوم لغ مبماه 

. به سازمان هم که رجوع کردم درصد را دیده بودم 5در حالی که من در قرارداد عدد  ،کندقرارداد را کم می

در صورتی که  اندداشتهدرصد هم برای حسن انجام کار نگه 01 و من نوشتم. نامه بنویسبه اداره بیمه گفتند 

از  کند و بریزد و اثر به زودینمی یعنی رنگ پوستهشده است  مسه ماه بگذرد و ببینند که کار خوب انجاکه 

 کنند.واریز میبین نخواهد رفت، 

 رفتم و با خانمها من میتراحتدر گیر و دار اس .دادند نشان یواکنش بهتر ی؛ اهالرفتکار که رو به اتمام 

ار ی کو نتیجه کم به ما اعتماد کرده بودندانگار کم زدم و به او لباسی هم سفارش دادم.خیاط مسجد حرف می

کمرنگ شده ، یمعمول ریو دولت و هر اتفاق غ ینسبت به شهردار یاعتمادیب را کم و بیش دوست داشتند.

 یکی. گفتندیکار م یو از سخت دندیپرسیم نهیهز ازها ی. بعضکردندیو تشکر م گفتندیم دیبود. خسته نباش

گفتیم که این امکان برای فضای و ما هم در جواب می میبکش یها هم طرحساختمان آن یدو نفر خواستند رو

 یپروژه از لحظهها باید با مجوز شهرداری نقاشی شوند. داخلی وجود دارد و فضاهای مشرف به خیابان و کوچه

شاخه زنبق گرفتم  کیروز  نی. آخردیماه طول کش کیحدود  ،که داربست جمع شد یشروع اتود زدن تا روز

برگردد افغانستان و چند تا  خواهدیکرد که م فیتعر می. از او تشکر کردم و او هم براآقا عبداهلل شیو رفتم پ

سر نزدم. هر کار کردم نتوانستم ترس و  مکردیی که روی آن نقاشی میدختر و پسر دارد. به ساکنان ساختمان

 را فراموش کنم.  روی پشت بام آن شب یناراحت

 .  دیرس انیاش به پایبهارستان و نقاش نیطور شد که ا نیا
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