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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ریوا ران یا]برگرفته از سایت:[ 

 [ ۱٣٩۵ وریشهر ۱۱] ۲۰۱۶پتامبر س ۱ ]تاریخ:[

 

 بربادرفته یاهایهارلم و رؤ یوارنگارید

 یگام بر م یآب یآسمان  یدر دست، به سو یعروسک  ی که با ببر مینیب یجوان را م یدختر  ینما هیو سا کیتار طرح

در   ۱۲۶شماره  ابانیمتر، خ ۱۵به طول   یوارید ی نقاش نیشوند. ا یم دهیپشت سر او د نیرنگ  ییها یدارد. نقاش

است که توسط  ست«ی»#جرم ن نیاز کمپ یبخش ،یوارنگارید  نیداده است. ا نتیرا ز ورکیویشرق »هارلم« ن

 .شده است یراه انداز ر«یواران ی»ا تی وبسا ریو سردب گذارانیبن «،یبهار اری»ماز

و  اهایها نماد رؤ ینقاش نی: »ادیگو یرا اجرا کرده است، م یوارنگارید نیکه ا یسیی سو ٣۰هنرمند  بوستارت«،«

در دانشگاه  سیو تدر لیخود، از حق تحص یمذهب  یباورها لیاست که به دل رانیدر ا  ییبها انیدانشجو یآرزوها

 «.مانند یمحروم م

  یدر جمهور انییبها یادیدرباره نقض حقوق بن  یو اطالع رسان یبخش یآگاه ست«،ی»#جرم ن نیاز اهداف کمپ یک ی

توانند در دانشگاه   یحال، نم نیبا ا یدهند ول یم لیرا تشک  رانیا ینید تیاقل نیبزرگ تر انییاست. بها رانیا یاسالم

حکومت مدام  یباورها و اعتقادات خود، از سو لیکه به دل نیبپردازند. افزودن بر ا سیتدر ای لیکشور به تحص یها

 .رندیگ یاز جمله  بازداشت خودسرانه و حبس قرار م ت،یمورد آزار و اذ

  یم یهمکار «یابانیهنر خ  یبه نام »آنارش  ورکیویدر ن یابانیهنر خ ی  رانتفاعیبا سازمان غ ست«ی»#جرم ن نیکمپ 

سازمان ملل   یرا در آستانه اجالس عموم یوارنگارید ۱۵ گری دکیدو گروه به کمک  نیکند. بنا است تا آخر تابستان ا

 .اجرا کنند لم هار یشود، در حوال  یمتحد که در ماه سپتامبر برگزار م

اجرا کرده   ایرا در سراسر دن یمختلف یها یوارنگاریتا به حال د ست«ی»#جرم ن نیاز پروژه هارلم، کمپ گذشته

 .کایو امر ایتان یبر ،یجنوب یقایآفر ل،یبرز ا،یاست؛ از جمله در استرال

: »رفتار دیگو یم  ر«یوارانیبوده، به »ا ورکیویرا در ن  یروز ۱۰خود  یوارنگارید یاجرا یکه برا بوستارت

از   یتیآورند و اجازه هر فعال یشوند، سر از زندان در م یم دی[ شوکه کننده است. آن ها ناگهان ناپدانییبا بها می]رژ

 « .رسد یاخبار به اروپا نم  نیشود. ا یآن ها گرفته م

 دهیرا کش یخود، دختر جوان یوارنگارینکته اشاره کرد که او در د نیبه ا ر«یواران یبا »ا شیدر صحبت ها بوستارت

  یها نهیتوانند به مدرسه بروند: »در زم ینم یمذهب ایو  یاسیس ،یمال لیکند که به دال ییرا بازنما  یتا کودکان

 «.مشکالت است نیتر یاز اصل یک یمسأله حقوق برابر  ،یلیو تحص یآموزش

شوند. بنابر  یمواجه م ییها تیآزار و اذ نیبا چن ران یکه در ا ستندین  ییبها انیآن است که فقط دانشجو تیواقع اما

 یلیدر تمام مقاطع تحص ییامسال منتشر کرد، دانش آموزان بها هییدر ژو ان«ییبها  یالملل نیکه »جامعه ب یگزارش

 .رندیگ یو افترا قرار م نیو هدف توه دشون یو معلمان  مدارس نظارت م رانیچنان توسط مدهم

 زین یمواجه و بعض یمختلف ی با فشارها و آزارهااغلب  ییگزارش آمده است:»دانش آموزان  دوران راهنما نیا در

کنند و آن ها را مورد تمسخر  یم نیتوه  انییبها یبه باورها  ینید ماتیشوند. معلمان درس تعل یبه اخراج م دیتهد

خود خواسته   یها یشاگردبه درخواست هم  ییبها زاندانش آمو  یهم گزارش شده که وقت یدهند. در موارد یقرار م
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"  میکه به "تعل یشده اند که در صورت دیمدرسه احضار و تهد رانیرا روشن کنند، توسط مد تیی اند تا مواضع بها

 « .مذهب خود ادامه دهند، اخراج خواهند شد

جونز«، اثر »استان   تی از جمله کتاب »قلب جول ک،ی کم  یکتاب ها ریتحت تأث قا  یخود را عم یسبک هنر بوستارت

مثل »جسپر جانز«،   یشکل گرفت و توسط هنرمندان ۱٩۵۰دهه  یداند که در سال ها یهنر پاپ م زیو ن ک«یدر

 .افتیدست  یفراوان تیوارهول« به محبوب ی»رابرت راشنبرگ« و »اند

است   یپیاستر  کیو هابز« ]نام کم نی. از »کالودیآ ی" خوشم م نیکتنستایل ی"رو ی: »از پرتره هادیگو  یم بوستارت

 « .دیآ  یشد[ هم خوشم م ی خلق م ۱٩٩۵تا  ۱٩۸۵که از 

او به نام »هابز«    یو ببر عروسک  ن«یبه نام »کالو یپسربچه شش ساله ا یشرح ماجراها هاکیمجموعه کم نیا

 کی کم نیا ریشود، تحت تأث یم دهیاو د یوارنگاریکه در د یکند که ببر عروسک   یاست. بوستارت خاطرنشان م

رفتم سراغ کارتون ها و  یم ل،یدل نیام بوده ام. به هم یکودک افتیپنج سال گذشته مشغول باز نیاست: »در ا پیاستر

نشده است. در کارم آن    دهیاست د یسال ۲۰که  نمیافریرا ب یزیبتوانم چ دیآ یخوشم م. ۱٩۸۰دهه  یها پیاستر  کیکم

 « .بدهد صیتواند آن را تشخ یآورم و مخاطبم م یرا م

 یم یخود بود، با دانش آموزان مدرسه »انجمن کمک به کودکان« همکار یوارنگارید  یبوستارت مشغول اجرا یوقت

  نیکه در ا یاست. دختر ریپذ بیآس یبچه ها گریخانمان و معلول و د یمدرسه، کمک به کودکان ب نیکرد. هدف ا

مدرسه بوده  نیا یها در واقع، کار بچه ها ینقاش نیاندازد. ا یرا پشت سر خود م ییها  ینقاش م،ینی ب یم یوارنگارید

 .اند

 «.اجرا کنم که به من داده بودند یها را همان طور ینقاش نیکردم ا ی: »واقعا  سعدیگو  یم بوستارت

رسد،   یگوش او مسخره به نظر م ایدراز است  یادیطرف ز یپا دیکن یکند: »اگر فکر م یاضافه م یبه شوخ بعد

 « .جهان آشنا نشده اند  نیاطیکنند چون هنوز با ش یوقت اشتباه نم چیبچه ها است! بچه ها ه ریتقص  ست،یمن ن ریتقص

شود.   یرد م یوارنگارید  نیآورد، از کنار ا یم ورکیوی»مترو نورت« که مسافران را از اطراف به شهر ن قطار

را که   یو گام اندازندی ب  یشانس را خواهند داشت که به اثر بوستارت نگاه نیکنند، ا ی که از هارلم عبور م یمسافران

 .کنند نیبرداشته است، تحس ست«ی»#جرم ن نیاو در راه کمپ

کار  امی: »از پدیگو یاست، م ستادهیا کات«ی منتظر قطار »کانکت ۱۲۵شماره  ابانیخ ستگاه یساله که در ا ۱۸ «یتام«

 «.ستیخوشم آمده است؛ آموزش جرم ن یلیخ

و  دیسف  اهیکودک س  نیدهد: »ا یادامه م یدارد. تام  دیالجثه د میعظ یوارنگارید نیبه ا ۱۲۵شماره  ابانیخ ستگاهیا

خواهد   یفهمم. م یکار را م امیهستند. فکر کنم پ یهم همه رنگ  زهایچ هیاست. بق یعروسکش رنگ یاست ول دیسف

 یلیخ د،ینیرا بب ی. کوله پشتستین د،یآ یبه نظر م موال  قدر تلخ که مع نیپر از رنگ است و ا لیآموزش و تحص دیبگو 

 « .هم در کنارش هست یعالمه رنگ و زندگ کی یول دیآ ی به نظر م ریگخسته کننده و دل

 یقشنگ  ن یبه ا یها ینقاش نیدختر داره همه ا نیا نهیب ی شه که م یم نیآدم غمگ  یکم ه ی: »دیگو یساله م ٣۷ ارا«د«

 « .هاشه یتر از نقاش نیآد که خودش تلخ تر و غمگ  یطور م  نیده. به نظر ا یرو از دست م

بچه   کی نی: »از نظر من، ادیگو یپزشک کودکان در مدرسه »انجمن کمک به کودکان« مساله، روان  ۵۲ ادم««

  یکار نگاه م نیبه ا  یکنم. وقت یاندازد که با آن ها کار م یم ییتمام بچه ها ادیمرموز و ناشناخته است. من را 

رود؟   یکند؟ دارد کجا م یفکر م ییزهایبه چه چ رددختر را هم بدانم. دا نیخواهد سرنوشت ا یدلم م  یلیاندازم، خ

 «.. ناشناخته استمیدان ینم

خودش در لهستان    یدوران کودک ادیکرد، گفت  فیادم تعر یرا برا ست«ی»جرم ن نیداستان کمپ ر«یواران ی»ا یوقت

و  وبیهم مع یلیحال، خ نیبود اما در ع یمهم و محبوب اریامر بس لیکه آموزش و تحص نیافتد: »با ا یم ستیکمون 

 « .پر اشکال بود

توسط   گریشود. شش کار د یآن در هارلم، تابستان امسال تمام م یاست که اجرا یاثر نیبوستارت نهم یوارنگارید

 سفارش داده شده و اجرا خواهند شد.  ست«ی»#جرم ن نیکمپ 
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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