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 رزها ظریف نیستند!

 از آمتیس متولی گلستان بازنگری شدهی یافتهنگاهی به پروژه توسعه

 زاهره دنیادیده

یت خون شود. فردی که مسئولوارد فضای گالری می« یا رومینا» یید و سربندی با نوشتههنرمند با پوششی یکدست سپ»

دار خواننده در د. همزمان صدای خشیابمیظرفی انتقال به د و خون دریافت شده کنرا دارد کار خود را آغاز می اوگرفتن از 

برای  آمیز را به زبان گیلکیکه عباراتی محبت ستگویی بازسازی صدای مادر رومینا صداکند. زمینه آغاز به زمزمه میپیش

 نواخته و سِنج، در طول مدت اجرا بلهای آیینی همچون طای نیز با ادوات موسیقیموسیقی زندهکند. دخترش زمزمه می

را و اجایستاده است بلوار هالیوود رو به  ای یکپارچهشیشهکه  LACEهای گالری یکی از درگاه شود. هنرمند در مجاورتمی

ی گذارگل رز بزرگی است که از پیش علامت ،ی تصویر شده بر روی شیشههنرمند است و سوژه خونِ  ،متریالکند. را آغاز می

 ه روایتزمینه بخواننده در پسصدای  .پردازدمی نگارد به تکمیل فرم آنبا خون خود میی که شده و هنرمند با کلمات لاتین

ی گل هژاجرا تا پایان تکمیل کردن سو پردازد.میدر ایران کُشی های اخیر زنسال قتل رومینا اشرفی یکی از قربانیان داستان

 «کند.ه میزمزم کشورهای مختلف راستد و نام تعدادی از قربانیان ایهنرمند روبروی گل ترسیمی می یابد و در انتهارز ادامه می

آمتیس متولی، هنرمند ایرانی مقیم آمریکاست.  0202سال 1پیشنهادی برای شرافتسطور فوق توصیف موجزی از اجرای 

 ، چاپ،یطراح ،ی، نقاشیساز، مجسمهپرفورمنس ،چیدمانهای مختلفی از جمله متولی هنرمندی مهاجر است که با رسانه

ی اک هنری ثقل ادرنقطهو عرفان صوفیانه شناسی هنر اسلامی از قول هنرمند زیبایی. پردازدمی تولید اثر به ...منسوجات و 

فرم  شناختبرای به علاوه خلق اثر است.  اصلی هنرمند درایرانی و اسلامی یکی از اهداف  اوست و گفتگو با نمادهای هنر

حافظ »کودکی او نیز استناد کرد. نام خانوادگی متولی مترادف با خانوادگی و خاطرات ی پیشینهبه  توانموردنظر هنرمند می

به  ار وران کودکیر ددها از زیارتگاه هنرمند دیدار اند وها سرپرست زیارتگاه شیعیان بودهی متولی نسلاست. خانواده« حرم

 دروند را بای پیشنهادی برای شرافتاجرای به علاوه کند. شناسی خویش یاد میگیری زیباییعنوان عامل مهمی در شکل

    آغاز شده است. 2«گلستان بازنگری شده» با عنوان 0202پی بگیریم که از سال ی هنرمند ی توسعه یافتهروژهپ

در زبان « گلستان»نام شود هنرمند یادآور مید. آغاز کر 0202از سال متولی ای است که مجموعه گلستان بازنگری شده

 یهاباغبه  گل رز اغلب»کند: به علاوه اشاره میهاست و به گلستان سعدی نیز ارجاع دارد. فارسی به معنای سرزمین گل

 یلطنتتوسط خاندان سهای صلیبی ها در جریان جنگداند که بسیاری از این گونهارجاع دارد اما کمتر کسی می ی اروپاییرسم

ی گل رز را جایی در نزدیکی عراق، سوریه، متولی سرچشمه« اند.هشد زده وندیسپس پ و شده به اروپا وارد ییقرون وسطا

ی تاریخ داند اما معتقد است گل رز به عنوان کالایی استعماری با ورود به اروپا تمامی پیشینهو ایران می ، افغانستانپاکستان

کند. و بنابراین استعمارزدایی از گل رز را یکی از اهداف اساسی این پروژه اعلام می هرا از دست دادادبیاتی خود  فرهنگی و

                                                           
1 An offering of honor 
2 Golestan Revisited 
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که آنها را  خاورمیانه استهای خصوصا جنگ ،های اخیرای از زنان کشته شده در جنگاستعاره همچنین گل رز برای او

به این سو تهیه  0202از سال از کشته شدگان جنگ  فهرستی. به این ترتیب هنرمند خواندمی« های صلیبی جدیدجنگ»

دای احترام ها ای گل. برای متولی نامگذاری دوبارهپردازدمی رزهاگذاری کرده و برای یادبود این قربانیان بی نام و نشان به نام

کند و حتی بر داستان هر زن را به دقت دنبال میاو شود. های خبری ناپدید میبه زنانی است که نامشان هر روزه در چرخه

 کند. انتخاب می برایشاساس نوع سرگذشتِ قربانی، گل رز مورد نظر را 

از نظر ه به علاو ها غالبا ظریف هستند اما رزها ظریف نیستند.ها هستند. گلهای گلترین گونهرزها از مقاوم گوید:می متولی

ر از های معاصی ورودی است به واقعیتعنوان اسیر به معنای واقعی کلمه و معنای نمادین، نقطهتصویر گل سرخ به »او 

 « شغال و مقاومت.ناپذیر، اِجمله جنگِ پایان

گلستان بازنگری شده؛ نمایشگاه و "با عنوان:  0202-0202سال  در گلستان بازنگری شدهی اولین نمایشگاه مجموعه

 نهادیپیشی هانامهپردازی و شجرهشامل نقشه گاهاین نمایشکالیفرنیا اجرا شد.  4در کالج اکسیدنتال 3"ی رزهانامگذاری دوباره

ای از محل پرورش و احیای تاریخچهبه همراه نام زنان قربانی . استرزهی دوبارهو نیز نامگذاری رز  هایبرای گلهنرمند 

   (0)تصویر  شده است.ی کالج حک محوطهبر روی پلاکاردهای گیاه شناسی رزها 

 

 

 0202-0202، ی رزهای گلستان بازنگری شده؛ نمایشگاه و نامگذاری دوباره، از پروژه0تصویر 

                                                           
3 Golestan Revisited : exhibition and rose renaming  

4 Occidental College 
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نوحه با عنوان که  رقیه یمویه از این مجموعه هستند.یز ن 0202در سال  6ماسولو  5رقیه یمویههای اجرای پرفورمنس

است به روایت قربانیانی ادای احترامی  ،اجرا شد قمری( 0440محرممصادف با اول ) 0202 سپتامبردر شب اول  7برای فطین

را  اشخانه لصمو هایکه در جریان درگیریاست های داعش یکی از قربانیان جنگو  سالهده  یفطین کودکچون فطین. 

جزای اصلی اخوانی و زنجیرزنی است نوحهشامل که  آیینیبازسازی مراسم عزاداری  ترک کرد، شکنجه شد و سپس کشته شد.

است. پشت  ردهلباس سفید بلندی بر تن کو  سربند سبز رنگی با متن یا فطین به سر بسته هنرمند دهد.را تشکیل می اجرا این

مراسم ن در طول ای .آیدفرود می ی اومستقیما بر بدن برهنه برهنه است و ضربات متوالی زنجیرِ آهنی ی بدنلباس تا میانه

 یانهجوتوسلدی توان آن را پیشونمیکه  "یا"متولی با تاسی از پیشوند . شودتکرار می مخاطبانتوسط اجراگر و نام قربانیان  نیز

ی طهبه واسکند که به زنان و دخترانی تقدیم میاین اجرا را  . اودکنیاد میزن از قربانیان به شمار آورد،  به شهدای دینی

 (0)تصویر .اندشدهقربانی شدنشان به فراموشی سپرده 

 

 0202 اجرا در کلوپی شبانه، ی رقیه، نوحه برای فطین،اجرای مویه، 0تصویر

 

ی همچنان بر روی مسئلهماسول  .است گلستان بازنگری شده یمجموعهی دیگری از حلقهنیز  0202در سال ماسول اجرای 

رد. سرگذشت زنان گیرا نیز دربرمی های مبتنی بر جنسیتشدگان جنگ بلکه قتلبار نه فقط کشتهاما اینشی تمرکز دارد کُزن

به  و در فضای گالری چرخاندههنرمند تبلتی در دست  یبه واسطه درآمده وهایی کوتاه کشته شده به صورت داستانک

                                                           
5 Roqayya’s reverberation 
6 Masoul 
7 Nohe for Fatin 
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ی گالری های رز روی شیشهگرفته شده به ترسیم گلتر سپس هنرمند با خون خود که پیش. شودمخاطبان نمایش داده می

تصویر )ست. ی گل رز در این اجرا نیز جاریاستعاره بنابراینکند. می حمل با خودنام یک زن کشته شده را پردازد. هر گل می

3) 

 

 Track 16 Gallery، 0202 ، اجرای ماسول،3تصویر 

 

ا این اجرا ر متولی .شودمیتر سهلپیشنهادی برای شرافت درک اجرای  ،های نمایشگاهی و اجراییپس از مرور این مجموعه

روایت داستان به بار مستقیما اجرا کرد و این (0202 آگوست 00قمری ) 0440مصادف با اول محرم  رقیه یمویه همچون

به دلایل مبتنی  0322در سال که است  گیلانیی ساله 03نوجوان رومینا اشرفی  :پرداختقربانی کوچکی از کشور خودش 

ل در حال مستندسازی یک قتمن در این اجرا » کند:عنوان می متولی .ه استبر غیرت و ناموس، توسط پدرش به قتل رسید

تا فقط به  ندبرخوردار انقانونی برای قتل دیگری اکه از پشتوانهتوسط شهروندانی  شمار کشتارهایکی از بی، هستمناموسی 
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ی کند که شهدای هر روزهاین اجرا را به زنانی تقدیم می هنرمند «آدم بکشند. شرافتشانبرای  ،از قدرت وریبهرهدلیل 

صد دارد ق گویداو میبه علاوه کند که در نزاع قدرت گرفتار شده است. خون خود را تقدیم به دختری مینیز اطرافش هستند و 

 ونت علیهخشو  آبرو و شرافتشان از دست رفته کنندکند که احساس میتسلیم کسانی ی این اجرا شرافت خود را به واسطه

 (4)تصویر آورند. اطرافیان خود را راهی برای بازیابی این شرافت به شمار می

 

 Gallery LACE  ،0202، اجرای پیشنهادی برای شرافت، 4تصویر 

 

 مورد نظر کشیِاما زنکُشی است. ، زنگلستان بازنگری شدهی یافته توسعه یمتولی در پروژه پردازیی اصلی مفهومهسته

های گری قتلکند و همزمان به روایتگیرد. او یادبودی برای قربانیان جنگی برپا میمتولی طیف وسیعی از قربانیان را دربرمی

جرا و امتولی در هر است.  «یاد آوردنبه »ها ی مشترک تمامی این روایتسویهرسد به نظر می پردازد.مبتنی بر جنسیت می

اند شده دهی سپرفراموشکشته شدن به  پس ازاند، ناپدید شدهدر خبرهای روزمره به نحوی کند که از زنانی یاد می نمایشگاه

بخش مهمی از اجراهای متولی سوگواری است.  اند.ل شدهبد شدن به شهدایی روزمرهقربانی  یواسطهقول هنرمند به به و یا 

 ورد.آسخن به میان رفته  میانهای از جان بدین وسیله ازو زند به آیین گره  سوگواری راسعی دارد او 

 ریِ پردازد: برابی از برابری میبرانگیزبه طرح جنجال «پرهیزینیرویِ خشونت»خود با عنوان متاخر اثر  جودیت باتلر در

ت از ی محافظو این پرسش را لازمه کندآغاز می "آید؟زندگی چه کسی زیستنی به شمار می"از پرسشِ او پذیری. دادخواهی
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: چه کسی به است آبانهمبه تعبیر باتلر پرسشی قیم که آورداما بلافاصله پرسش دیگری سر بر می کند.زندگی دیگری تلقی می

 گردد؟بایست محافظت شود تصویر میای که میبه مثابه صاحب زندگیکند و چه کسی گروهی تعلق دارد که محافظت می

)باتلر،  شود؟ی آنها پرسیده میست که این سوال دربارهپرسند شبیه زندگی کسانیآیا زندگی کسانی که این پرسش را می

 هایشان در خطر محافظت شدنی که زندگیانی که قدرت حفاظت از زندگی دارند و آنآنانان از این منظر باتلر می(. 6: 0202

اندازهای مها از چشاو معتقد است زندگی .گیردرا فرض میپذیر آسیبپذیر و غیردو گروه آسیبشود و قرار دارد تفاوت قائل می

ی دوگانه اودهند. شوند یا ارزش خود را از دست میکنند و ارزشمند میتاریخی مشخص به معانیِ مشخصی دست پیدا می

خی بر این مبنا بر که داندها میبر زندگیگذاری های ضمنیِ ارزشوارهطرحپذیری و دادخواهی ناپذیری را مبتنی بر دادخواهی

 هایاند )زندگیگذاریپذیر( و برخی عاری از هرگونه نشانههای دادخواهیکنند )زندگیها ابعادی نمادین پیدا میزندگی

 پذیر(.نادادخواهی

کند این دعوی را طرح می اعتراض سوگوار» :انگاردمی بسیار با اهمیتلزوم سوگواری به مثابه اعتراض را  باتلردر این میان  

دید، طولانی ای نمیپذیر است و اگر صدمهرفت، بنابراین به این معنا دادخواهیبایست از دست میرفته نمیکه زندگیِ از دست

ند، پذیری ساخت یافته باشدادخواهی ایِاگر نهادها مطابق با اصلِ برابریِ ریشه»کند: باتلر پیشنهاد می .(00 )همان،« بودمی

و  شودای ارزش محافظت شدن دارد و از دست دادنش برجسته میهای نهادی هر زندگیالعملست که در دستوربه این معنی

 ای صحت دارد. این اصل به پیشنهاد منزندگی ی این یا آن زندگی که در قبالِ هرانگیزد و این امر نه فقط دربارهتاثر برمی

کشد؛ ریزی سلامت، زندانی کردن، جنگ، اشغال و شهروندی پیش میهای مشخصی برای چگونگی اندیشیدن به برنامهدلالت

از این رو باتلر لزوم  (14همان: )کند.پذیر برقرار میهای کمتر یا بیشتر داخواهیاموری که تمایزات مشخصی میان جمعیت

 بیش از چیزی که گمانایم و دیگری در هم تنیده دیگریمن و  چرا که ؛کشدپیش میدیگری را  از زندگیِ  کردن محافظت

    .کندام سهم ایفا میشده «من»چگونه  «من»بریم در اینکه می

عنوان هزنان ب یزندگ یدر نسبت با مسئلهبرای مثال قادر است  ردیگیباتلر مورد پرسش قرار م یکه از سو یامآبانهمیق دگاهید

 .قی شودتل هاجان یمندبرآمده از نگاه مردسالارانه به ارزشتواند میکه  یدگاهید؛ شود دهیبه چالش کش ،مومتیگروه تحت ق

ارزش  ،دنشومی فیتعر پدرسالاری(/)مردسالاری مابانهمیق تمناسب نیاز ا رونیکه ب یگروه زندگی و موجودیت ییواقع گو در

ای موردنظر باتلر نیست، چرا که او جامعه« ی زنانجامعه»به  ی جهانیی یکپارچهالبته محدود کردن جامعه .محافظت ندارد

 و این داندرا ضروری می یا مردسالاری مردانه یسلطهاما باتلر نیز سخن گفتن از ساختارهای  جنسیت مدنظر دارد.فراتر از 

گویند بارجاع دهند، یعنی « ساختارهای اجتماعی»توانند برای بهانه آوردن به مردان فرد به فرد نمی»کند که نکته را طرح می

  (. 3: 0202)باتلر،  .«.خشونت سوق داد مردانه مرا به ارتکاب یِسلطه ساختار اجتماعیِ »

 ف کند.معطو انناپذیرو دادخواهی انپذیرتوجه خود را به آسیب اجراهای سوگوارانه باسعی دارد آمتیس متولی  رسدبه نظر می

شتار ملیت، سن، عقیده، علت کجامعه، کند اما در این زنان تمرکز می یبر جامعه ،ی موردنظر باتلربه جای گروه گستردهمتولی 

های ار زندگیشمبرای بی اون ترتیب دیب دیده جزو قربانیان موردنظر متولی هستند.. تمامی زنان رنجاهمیتی ندارد برای او و ...



Tajrishcircle.org 
 فصلنامه زن کشی:مقاله نهم
 

ه روشی بروند ها از یاد میشدگانی که دیر یا زود در روزمرگیمستند کردن کشته با و کندمی سوگواری ی زنانرفتهاز دست 

  .پوشانی داردباتلر هممفهوم مورنظر با که  کندمیبرای سوگواری/یادآوری دست پیدا 

 در غالب «بدن، تاریخ و نشانه»لث کند: مثهایی مشخص اجراهای خود را به هم متصل مینشانه گیری رفتارها ومتولی با پی

از  .دکنی خلق اثر استفاده میکارماده خود به عنوان متریال یاقابل ردیابی است. هنرمند از بدن/خون  ی این مجموعهاجراها

ا گونه اگرچه باشاره کرد. بدن هنرمند در اجراهایی مازوخیست دن اوی درست از میمیک و بتوان به استفادهحُسن اجراها می

با دستاویزی به تاریخ به  متولیبه علاوه  .دهدخورد اما هرگز صلابت و سرسختی خود را از دست نمیاحساسات گره می

یکی اوست.  یمورد استفاده زنانبه عنوان سمبلی از  ی گل رز،نشانه و همچنینپردازد مستندسازی دقیق زنان کشته شده می

های انه. نشکندروش سوگواری او را نیز مشخص می گره خورده و «آیین»به است که مفهوم شهادت از مفاهیم موردنظر متولی 

ل شب او (ی رقیهمویهو  پیشنهادی برای شرافت) یابند. متولی در دو اجراتسری میهنرمند ها به اجراهای آیین موجود در

جیرزنی و زنیعنی  های عزاداری آیینیمستقیما از سنت هر دو اجرا نیزو در  گزیندعنوان یک تاریخ آیینی برمیه محرم را ب

به آید. می شود به کمک بیان آیینی هنرمندبه علاوه موسیقی آیینی که با ادوات مخصوص نواخته میکند. میتقلید زنی سینه

ت شود. مفهوم شهادی آیین به اجرای او منتقل میگردد که به واسطهبازمی مفهومیبه از این انتخاب  بخشیرسد نظر می

همچون  ها بایدسوگواری برای آناین مفاهیم است. برای متولی زنان کشته شده به مثابه شهدایی هستند که  ترینِیکی از اصلی

مورد ن اساس بر همیکند نیز قربانیان متصل میکه به ابتدای نام  "یا"ی جویانهپیشوند توسلمعصومان مذهبی انجام شود و 

هنر  شناسیزیبایی برگرفته ازرا  های آیینی در آثارشی نشانهسرچشمههنرمند همانطور که پیشتر ذکر شد  ی اوست.استفاده

سرپرست ه معنای متولی بخانوادگی ی و البته پیشینه شوندکه مستقیما به آثارش منتقل می داندمیو عرفان صوفیانه  یاسلام

ز از تقلیدی توان گفت فرم نهایی متولی هرگاما می. شودیتاثیرپذیری او از آیین معرفی م ی دیگری برزیارتگاه شیعیان نیز ادله

برعکس استفاده  ؛ی فرم هنری متولی را به استفاده از آیین تقلیل دهیمبینانه است اگر مسئلهکوته رود.فراتر نمی از آیین فرمال

رینا ما نهایی دارد. ای در فرمی هنرمند نقش تعیین کنندهگیرد اما طرز استفادهبرمیراز آیین بخش مهمی از هنر اجرا را د

اجراها و  او از تعددکند. اشاره می 1791های چالشی جدید از هنر اجرا در اواسط سالدر کتاب خاطرات خود به آبراموویچ 

 شانگروه دونفرهآبراموویچ در این برهه عامل دوام آوردن . گویدمیا کلات بر سر راه هنر اجرمش و کیفیت پایین غالب آنها

من و » :داند که بخش مهمی از آن استفاده از آیین در هنر اجراستهای جدید میگرایش به تجربه( را آبراموویچ و اولای)

یم. کدام دیگر تمایلی به نقاشی یا عکاسی نداشتگشتیم. هیچهای جدید برای خلق اجراهای جدید میاولای در این اثنا دنبال راه

یسی و کردیم که موسی، محمد، عهمیشه با هم شوخی می «گردی، برویم کویر را ببینیم.بیا برویم طبیعت»به هم گفتیم: 

عبور از دیوارها، )« یایان زدند و دست پر برگشتند. پس حتما باید یک چیزی در این بیابان باشد...بودا همه دست خالی سر به ب

 ودخ ی هنریدر کارنامهرا سرآغاز فصل جدیدی  چالش برانگیز به استرالیا سفردر این برهه  آبراموویچ (.121: 1977

ها از این سفر است که سال برگرفته اجرا شد 1711که برای نخستین بار در  «گذر از دریای شب» مهم پرفورمنسداند. می

هنرمند حاضر »با عنوان  2111 سال های طولانی مراقبه دربه شرق و گذراندن دوره سفرهای عرفانیپس از تجربیات  و بعد

تار رفغالبا  او. پردازدمیها کردن آنسازی و به شخصی کندآیینی را اخذ میالگوهای در واقع آبراموویچ . بازاجرا شد «است
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 و بدین ترتیب به جای استفاده از فرم ابتدایی آیین، به تالیف دهدگونه را از فردیت به سمت تعامل با جهان تغییر میمراقبه

  8.یابدخود از آیین دست می

زنی مطابق و سینهزنجیرزنی عزاداری، پردازد. مراسم می یی رفتارهای آیینیافتهبازسازی عینیت متولی در اجراهای خود به اما

صنعی شود اما فرم نهایی چیزی جز تقلید تبه اسامی قربانیان افزوده می« یا»، حتی پیشوند دشوساختارهای آیینی بازاجرا می

تواند مینماید اما جذاب می -ها تدارک دیده شدهکه اجراها برای آن-که اگرچه برای مخاطبان غربی  از آیین نیست؛ تقلیدی

نعی و سنتیمنتال تص اجراها قادرند بنابراین فرم قرار گیرد. دمورد نقدر شرق  آیینیگرایانه از سوگواری ای تقلیلبه عنوان نشانه

ست. متولی ا برانگیزالسوای مقولهنیز یکی از اهداف هنرمند معرفی شده  به علاوه استعمارزدایی از گل رز که .به نظر برسند

ادر ای از شرق به غرب قصرف ورود ابژهکند؟ آیا گل رز را کالایی استعماری تلقی میتاریخی یا سند  برهه بر اساس کدام

بندی ستهدمتولی را در اجراهای  ،های خودساختهشناسینشانه آیا این ؟ وبه آن ببخشددر تاریخ سیاسی است نقشی استعماری 

   ؟دهدنمیجای شناسانه و ارتجاعی آن و ارجاعات شرق «خاورمیانه هنر»کلان ی مقوله

که برای  است شناسانه توسط هنرمندی نشانهیک ابژهدر ی دیگری که باید مورد اشاره قرار گیرد تعدد معناشناسی مقوله

لهام خود منبع ابه عنوان گلستان سعدی را  در جایی دیگرگوید، او گاه از رز استعماری سخن می! است کنندهمخاطب سردرگم

ظر در نها عشق در فرهنگ ینمادها نیترزنانه ای ازاستعاره عنوانرز را به گاه کند، معرفی میبرای انتخاب رز در این پروژه 

ر سر چرایی بصرفا آیا مسئله کند. یاد میها دلیل عدم ظرافت نسبت به سایر گلبه انتخاب رز از  در جایی دیگر و گیردمی

 ی مهمِقولهبر مگلستان بازنگری شده ی یافته ی توسعهپروژهتمرکز  رسد خیر، چرا کهبه نظر می انتخاب یک نشانه است؟

 .و بر پیام نهایی اجراهای او تامل کنیم هنرمند را به کناری نهیمی مدارانهمفهوم هایتالیف که سته ارزشمندقدر آن کُشیزن

نها پذیر کردن آبه دادخواهیروزی زنان ناپذیر های دادخواهیتلاش امثال متولی در مستند کردن زندگی چه بسااز این منظر 

  !بینجامد

 

 منابع:

 ی سحر دولتشاهی، نشر اورکا و نشر نظر، تهران.ترجمه ،عبور از دیوارها، 0322 آبراموویچ. مارینا، -

ی مهسا اسداله نژاد، وبسایت اینترنتی پروبلماتیکا ، ترجمهیگرید یکردن از زندگمحافظت ، 0322باتلر. جودیت، -

(www.problematicaa.com). 

                                                           
 .شودنشیند و به چشمان مخاطب روبروی خود خیره میمیز و دو صندلی است، هنرمند روی یک صندلی می «هنرمند حاضر است» یاجرا برای مثال مواد8

کرد؛ بار شرایط فرق میکنیم از رویارویی فرار کنیم اما اینی ما سعی میهمهکنند. وقت به درونشان نگاه نمیها هیچآدمگوید: این اجرا میی آبراموویچ درباره

ها را شد. من هم آنشان بود. از آنها عکس و فیلم گرفته میها متوجهنشستند تمام نگاهشدند تا روبروریم بنشینند، وقتی هم میها منتظر میساعت ]مردم[

ای نداشتند جز اینکه به درونشان نگاه کنند. کانون اجرا هم همان بود. مردم دردهای زیادی دارند اما همیشه سعی زیرنظر داشتم. جایی برای فرار نبود و چاره

 (924: 1977عبور از دیوارها، ) گردد.یها را نادیده بگیرند. درد روحی اگر مدت طولانی نادیده گرفته شود به درد جسمی تبدیل مکنند آنمی
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ینه بزرگ ی سکی جورج ینسی با جودیت باتلر، ترجمهمصاحبه، ! وقتی که کشتن زنان جنایت نیست، 0202باتلر، جودیت، -

 (.www.tajrishcircle.org، ی زنان تجریشی اول حلقه)قابل دسترسی در پرونده
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