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Mahsa Aleph (b. 1990, Ardabil, Iran) received her BA in Painting from Tehran 
University of Art in 2013. Besides painting, she has been designing fabrics textile 
and clothing since 2012. She has also been designing shop displays since 2014. In 
most of her works, she opts for providing a setting, which can be seen in all her 
other activities. In “Only the Writer Has Read His Book,” Aleph endeavors to return 
language to its zero point, using a salt-cured book, impossible to read, interpret, 
or translate. Her recent work, “Aleph’s Library” is made in a similar vein, alluding 
to a kind of thought that is ready to sacrifice anything for the author’s imaginary 
intentions. Mahsa Aleph has participated in several group exhibitions.
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“Hear from the heart a silent speech,
And understand the unfathomable.
When you recite ‘By the brightness,’ see the sun,
When you recite ‘None is like him,’ see a gold mine.” 
—Rumi, Diwan-e Shams-e Tabrizi

 >“Aleph’s Library,” Mahsa Aleph’s installation in Pasio, is a development of an 
earlier work she made back in 2012 called “Only the Author Has Read the Book,” 
in which she salted one book. The book was kept from decay by using this ancient 
preservation method, while it was sealed, isolated, and unreadable. Even the title 
and its author on the book’s spine were buried underneath the layer of salt. The 
unnerving dilemma that engages the audience is the desire to open up, read, and 
know, while becoming aware that the attempt is destined to fail. Dissuaded from 
knowing, the audience is made to enquire about the book’s content, but to no avail. 
The only way of knowing (but not necessarily grasping) the book, is to ask the 
author, whose identity has been concealed, and only in the audience’s imagination, 
one can imagine the author holding the book (whose pages are impossible to turn) 
or is writing it; only the author has read the book—and probably grasped it. Here, 
in Mahsa Aleph’s radical work, the author is eternally left alone with the text of the 
book. It is as if the artist is curing the book, the author and his/her thoughts on the 
one hand, and imprisoning them in an eternally dark space on the other. These 
prisoners are not allowed to have visitors and take any action, because it would 
supposedly keep their souls from harm.
With its countless salted books and an astounding library that is reminiscent of a 
dystopia—similar to the shelf of Malevich’s pharmacy, which is filled with ashes of 
thousand corpses and hundreds of graveyards, containing a gram of powder from 
dead artists and destroyed artworks. In order to get to the library, the audience are 
asked to sign a paper and step into a dark labyrinth with trembling short steps. The 
artist, however, steps even further and puts the audience in peril. It seems that the 
price of seeing the towering library must be paid with courage, which is either so 
filled with agitation that is abruptly ended by stumbling into the “Black Square,”1or, 
with a little vision and insight and taking the risk of walking on the narrow edge of 
the hole, to find their way into the bright moment of visitation, whose mirage-like 
quality is revealed to the pilgrim. On the way back, the dissatisfied pilgrim is forced 
to think about the intentions behind his tendency to arrive, hoping to know his/her 
own self once more with all of its excitement, insight, sufferance, and sharpness. 
-
1›“Black Square” is a painting by the Russian constructivist artist Kazimir Malevich 
(1935-1878). Read more in the next article.
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Becoming Revolutionary: On Kazimir Malevich1

Boris Groys
-
The central question that unavoidably dominates contemporary thinking and 
speaking about the Russian avant-garde addresses the relationship between artistic 
revolution and political revolution. Was the Russian avant-garde a collaborator, a 
co-producer of the October revolution? And if the answer is yes, can the Russian 
avant-garde function as an inspiration and model for contemporary art practices 
that attempt to transgress the boundaries of the art world; become political; 
change the dominating political and economic conditions of human existence; put 
themselves in the service of political and social change? […]
The Russian avant-garde was was practicing in the framework of the post-
revolutionary Soviet state—as it was formed after the October revolution and the 
end of the Civil War—and it was being supported and controlled by tis state. One 
cannot speak of the Russian avant-garde in Soviet times as being revolutionary 
in the usual sense of this word, then, because the Russian avant-garde art was 
not directed against the status quo, against the dominating political and economic 
power structures. […] Thus, only the Russian prerevolutionary avant-garde can 
be regarded today as being relevant to our contemporary situation—a situation 
obviously not analogous to the situation after the socialist revolution. So in speaking 
about the revolutionary character of the Russian avant-garde, let us concentrate 
on the figure of Kazimir Malevich, as the most radical representative of that 
avant-garde’s prerevolutionary phase. One does not find in the art of Malevich, 
the characteristics that we tend to look for today when we speak about critical, 
politically engaged art that is able to mobilize the masses for the revolution—and 
thus help to change the world. The suspicion arises that Malevich’s famous painting 
Black Square is unrelated to any political or social revolution—that we have to 
do here with an artistic gesture that ultimately has its relevance only inside the 
artistic space. However, I would argue that although Black Square was not an active 
revolutionary gesture in the sense that it explicitly criticized the political status quo 
or advertised a coming revolution, it was revolutionary in a much deeper sense. […] 
Revolution is not the process of building of a new society but rather, a radical 
destruction of the existing society. Accepting this revolutionary destruction is not 
an easy psychological process. We tend to resist the radical forces of destruction, 
we tend to be compassionate and nostalgic toward our past, and maybe even 
more so towards our endangered present. Now the Russian avant-garde—like the 
early European avant-garde in general—offered the strongest possible medicine 
against any kind of compassion or nostalgia. It accepted the total destruction of all 
traditions of European and Russian culture—traditions that were dear not only to 
the educated classes but also to the general population.
Malevich’s Black Square was the most radical gesture of this acceptance. It 
announced the death of any cultural nostalgia, of any sentimental attachment 
to the culture of the past. Black Square was like an open window through which 
the revolutionary spirits of radical destruction could enter the space of culture 
and reduce it to ashes. Indeed, a good example of Malevich’s own anti-nostalgic 
attitude can be found in his short but important text ‘On the Museum’, from 1919. 
At that time the new Soviet government feared that the old Russian museums and 
art collections would be destroyed by civil war and the general collapse of state 
institutions and the economy. The Communist Party responded by trying to secure 
and save these collections. In his essay, Malevich protested against this pro-
museum policy by calling on the Soviet state to not intervene on behalf of the old art 
collections, because their destruction could open the path to true, living art:

Life knows what it is doing, and if it is striving to destroy one must 
not interfere, since by hindering we are blocking the path to a new 
conception of life that is born within us. In burning a corpse we obtain 
one gram of powder: accordingly thousands of graveyards could be 
accommodated on a single chemist’s shelf. We can make a concession 
to conservatives by offering that they burn all past epochs, since they 
are dead, and set up one pharmacy. […] The aim (of this pharmacy) will 
be the same, even if people will examine the powder from Rubens and 
all his art—a mass of ideas will arise in people, and will be often more 
alive than actual representation (and take up less room).

Thus, Malevich proposes not to keep, not to save things that must go, but rather 
to let them go without sentimentality or remorse. To let the dead bury their dead. 
This radical acceptance of the destructive work of time seems at first glance to be 
nihilistic. Malevich himself described his art as being based on nothingness. But in 
fact, at the core of this unsentimental attitude toward the art of the past lies faith in 
the indestructible character of art. The avant-garde of the first wave let the things—
including things of art—go because it believed that something always remains. And 
it looked for the things that remain beyond any human attempt at conservation. […]
In his writings, Malevich often speaks of materialism as the ultimate horizon 
of his thinking and art. […] The common reality is disfiguration, dissolution and 
disappearance in the flow of material forces and uncontrollable material processes. 
Taking this view, Malevich time and again describes the history of new art—from 
Cezanne, Cubism, and Futurism up to his own Suprematism—as a history of 
progressive disfiguration and destruction of the traditional image as it was born in 
ancient Greece and developed through religious art and the Renaissance. A new 
question arises: What can survive this work of permanent destruction?
Malevich’s answer is immediately plausible: The image that survives the work 
of destruction is the image of destruction. Malevich undertakes the most radical 
reduction of the image (up to his Black Square) that anticipates the most radical 
destruction of the traditional image by material forces, by the power of time. 
Malevich welcomed any destruction of art—past, present or future—because 
this act of destruction would necessarily produce an image of destruction. And 
destruction cannot destroy its own image. […] Through the act of radical artistic 
reduction, this image of coming destruction can be anticipated here and now—
in an image that is anti-messianic because it demonstrates that the end of 
time will never come, that material forces will be never stopped by any divine, 
transcendental, metaphysical power. […]
For the first wave of the avant-garde, and especially for Malevich, the operation 
of reduction served as a demonstration of the indestructibility of art. Every 
destruction is a material destruction and therefore leaves traces. There is no fire 
without ashes—that is, there is no divine fire of total annihilation. The black square 
remains nontransparent because the material is nontransparent. The early avant-
garde artists, being radically materialistic, never believed in the possibility of a fully 
transparent, immaterial medium (such as soul, or faith, or reason) that would allow 
us to see the ‘other world’ once everything material that allegedly obscures this 
other world had been removed by the apocalyptic event. According to the avant-
garde, the only thing that we will be able to see then will be the apocalyptic event 
itself, which would look like areductionist avant-garde artwork. […] In his treatise 
‘God Is Not Cast Down’, Malevich states that belief in the continuous perfectioning 
of the human condition through industrial progress is of the same order as the 
Christian belief in the continuous perfectioning of the human soul. Both Christianity 
and communism believe in the possibility of reaching ultimate perfection, whether 
that is the Kingdom of God or a communist utopia. […] 



Artists know that their bodies, their vision and their 
art are not and cannot be truly perfect and healthy. 
They know themselves to be infected by the bacilli of 
change, illness and death, as Malevich describes it 
in his later text ‘An Introduction to the Theory of the 
Additional Element in Painting’, which concerned 
itself with the problems of art education.2 Malevich 
describes a range of art styles—‘Cézannism,’ 
Cubism, and Suprematism among them—as the 
effects of different aesthetic infections. So Malevich 
compares the straight lines of Suprematism (which 
he introduced into painting, according to his own view) 
to the bacillus of tuberculosis, an organic form that 
is also rectilinear.3 Just as a bacillus modifies the 
body, novel visual elements introduced into the world 
by new technical and social developments modify the 
sensibility and nervous system of the artist. The artist 
‘catches’ them—along with the same feeling of risk 
and danger. Of course, when somebody becomes ill, 
you call a doctor. But Malevich thinks that the role 
of the artist is different from that of the doctor or the 
technician, trained as they are to remove deficiencies 
and malfunctions, to restore the integrity of the failing 
body or a failing machine. Instead, Malevich’s model 
for artists and for the teaching of art follows the trope 
of biological evolution: Artists need to modify the 
immune system of their art in order to incorporate 
new aesthetic bacilli, to survive them and find a new 
inner balance, a new definition of health. […]
Radical modern art proposed that artists get 
themselves infected with exteriority, become sick 
through the contagions of the outside world, and 
become outsiders to themselves. Malevich believed 
that the artist should become infected through 
technique.[…]
Modernism is a history of infections: by political 
movements; by mass culture and consumerism; 
and now by the Internet, information technology, 
and interactivity. The openness to exteriority and 
its infections is an essential characteristic of the 
modernist inheritance, and that inheritance is the 
will to reveal the Other within oneself, to become 
Other, to become infected by Otherness. […] The goal 
of these artists was not to incorporate, integrate, 
include or assimilate the others into their own world 
but, conversely, to become alien to their own tradition. 
They manifested an inner solidarity with the Other, 
with the alien, even with the threatening and cruel, 
and thus took them much further than a simple 
concept of tolerance. Indeed, this is not so much a 
strategy of tolerance and inclusion as a strategy of 
self-exclusion—of presenting oneself as infected and 
infectious, as being the embodiment of the dangerous 
or the intolerant. While much contemporary art today, 

Encountering “Aleph’s Library”1

Kamran Vakil Azad
-
Reading/being read, arriving/falling: which one is the 
ultimate end? In the first proposition, in which the two 
sides have causal relation with each other, if we take 
“being read” as the ultimate end, we can say that if 
being read necessitates reading, then we can also say 
that reading/being read and even without mentioning 
the first by mentioning the second, which is the lack 
of the first, we can imply the first and vice versa; so 
the transposition of the two does not change the way 
the question is proposed; because, here, being read 
refers to both the author and the act of reading per 
se, which is the conventional form of being read by 
the other inside us, and simultaneously, reading ‘the 
other’ of the author in “Aleph’s Library,” puts us in 
this position without the unnecessary prolix. In other 
words, we become a part of the author’s text whether 
we want it or not, and in order to be able to read this 
situation, we read ourselves (“Only the Writer Has Read 
the Book,” 2014). We become a text, readable, and, 
at the same time, salted, sealed, and illegible. This 
is where we arrive at the second selfsameness, i.e. 
arriving/falling, which in turn becomes selfsame with 
the simultaneous desire of reading and being read.
Is ‘arriving’ the ultimate end or ‘falling’? If we ask this 

with its focus on the agency of community, seems to 
have the very opposite strategy, in fact the dissolution 
of the artist’s self in the crowd is an act of self-infection 
with the bacilli of the social. It is precisely this self-
infection by art that must go on if we don’t want to let 
the bacilli of art die. […]
Artists, according to Malevich, should not immunize 
themselves against these bacilli, but on the contrary 
accept them and let them to destroy the old, traditional 
art patterns. The body of the artist may die, but the 
bacilli survive that death—and begin to infect the 
bodies of other artists. […] 
The artist accepts this infinite violence of the material 
flow and appropriates it, let’s himself be infected by 
it. Then he lets this violence infect, destroy, make his 
own art ill. In our time Malevich is often accused of 
having allowed his art to be infected by the bacilli of 
figuration and even Socialist Realism during the Soviet 
period of his artistic practice. But Malevich’s writings 
from the same period explain his ambiguous attitude 
towards the social, political and artistic developments 
of his time: He did not invest in them any hope, any 
expectation of progress (that is also characteristic of 
his reaction to film), but at the same time he accepted 
them as a necessary illness of the time—and was 
ready to become infected, imperfect, transitory. In 
fact, already his Suprematist images were imperfect, 
flowing, nonconstructive—especially, if we compare 
them to, let us say, Mondrian’s paintings. Thus 
Malevich shows us what it means to be a revolutionary 
artist: It means to join the universal material flow 
that destroys all the temporary political and aesthetic 
orders. Here the goal is not change—understood as a 
change from the existing, ‘bad’ order to a new, ‘good’ 
order. Rather, radical and revolutionary art abandons 
all goals, and enters the non-teleological, potentially 
infinite process that the artist cannot and does not 
want to bring to an end.

1› Excerpts from “Becoming Revolutionary: 
On Kazimir Malevich” in Boris Groys, In the Flow, 
Verso Books, 2016.
2› Kazimir Malevich, Essays on Art, vol.1, New York: 
George Wittenborn 1971, pp.  147ff.
3› Malevich, p. 167.

question unexpectedly, most people would choose 
arriving, and of course we would follow that by asking 
‘arriving at what?’ In “Aleph’s Library,” however, 
we step into all the possible answers, without any 
questions being asked: answers that are constantly 
producing such questions. These are the questions of 
which only the author knows the answers, because only 
she has read them (with the presupposition that we 
are written by the author, carrying the answers within 
ourselves). We enter the library as if we have entered 
a closed book, whose title only becomes visible on its 
spine when we, by signing our name, agree to take the 
risk and consequences. It is only then that we can enter 
the book: a closed book (closed, because it is dark); 
entering a book that now bears our name on its spine. 
An inward journey to a book that is ourselves: a book 
called “Aleph’s Library.” In a footnote, this Aleph is 
described as the numeric equivalence of one in Hebrew 
and Arabic, both of which can be read as one thousand. 
“Aleph” refers to genesis, the origin of language and 
the beginning of all the alphabets. This is the Aleph 
about which Shams Tabrizi says, “Of all the secrets, 
only an Aleph was revealed and all that has been said 
was to expound that Aleph; yet, that Aleph was never 
understood.” Thus we are standing on the verge of 
everything—on the zero point of our journey inwards.
Deaf, blind, and dumb in a pitch black labyrinth that 
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makes us scrabble around, stepping into the inner realm with utmost care. At first, 
we slowly grope, trying to find our way by touching the walls. Unable to see, we 
examine each step carefully by the tip of our toes, lest we fall into a hole or a pit, until 
we see a dim light that gives us hope of getting out of the dungeon. With our hand 
in its normal shape, our feet become firmer and we step ahead, hoping to reach 
the last turn in which all is bright. Then, we have arrived to the inside: to “Aleph’s 
Library.” To our inner Aleph that is standing in front of us, with its head scratching 
the sky, so that even light cannot reach it. It is as if a library filled with big and small 
books are  standing there, growing endlessly with the building, stretched to eternity. 
The books are glowing, like crystals hanging from the ceiling of a cave. In front of the 
library, there is a black square with bright margins, stretched as wide as our feet.
Is ‘arriving’ the ultimate goal or ‘falling’? ‘Reading’ or ‘being read’? Now we are the 
answer to the question, for we are one of the thousand books that only the authors 
have read. Meanwhile, because we have come to our inner realm, we are all of these 
thousand books in “Aleph’s Library” that is reaching the sky, only read by the author; 
we have dropped out of these books like an Aleph and all of these books are about 
us. Now, we are standing on the brim of knowing ourselves. Thus, here, arriving 
means knowing the Aleph that is ourselves.
Arriving/falling. All we need to do is to arrive at the first word of the first sentence of 
the first book of the infinite number of books of “Aleph’s Library” inside all of us—
now that we all have the same name; in a closed book, on which our name is printed. 
Here, the audience of “Aleph’s Library” can be divided into two groups, both arriving 
at the same answer. The first group consists of those that still consider danger a 
possibility and walk cautiously. The second group consists of those who think they 
have left the danger behind in the labyrinth, and now that everything is bright, they 
can trust their eyes. The first group walk carefully towards danger through trial and 
error before arriving at the books. This is the final point of our inner realm: the point 
of convergence of all the answers that are ourselves. In front of one of the thousand 
books and in front of ourselves, as one thousand inside one Aleph that “Only we 
have written and only we have read, and we have neither written nor read,” for after 
going all the way and reaching “Aleph’s Library,” we have become one, and at the 
same time, all of the books in the library: salted books that even their titles are 
cleaned, with both senses of the word. In the first encounter, it clears all the titles 
in those who have gone through all the dangers to arrive, and we, who are of course 
‘not understood’ as Shams Tabrizi concludes, leaving us at the edge of the illusion of 
knowing. We endlessly fall into the dark abyss inside us, so that arriving can turn into 
falling. In Bijan Elahi’s words, “The one who has left, shall not return, but fall.”
But the second group, who is always envied by the first (at least I do) are blinded by 
the light so that they can leave the danger behind, not seeing what is in front of them, 
without even knowing why, they fall into the black square with white margins in front 
of the shelves, so that ‘falling’ and ‘arriving’ can become one. Finally, while we are 
reading and being read, we fall, so that we can arrive. 
There is also a third group. They carefully enter and notice the black hole, but for 
unknown reasons, they intentionally fall into the pit. I wonder if they are actually 
refusing to fall rather than embracing it. 

1› This article was originally published in the 20th issue of 
Honaragah Contemporary Art Magazine, 2017.

082 > ZARD > Spring 2017

Production Process for
“Aleph’s Library”

2017
 Documented by
Pooyan Ranjbar

مراحل آماده سازی 
»کتابخانه ی الف«

مستندنگاری: پویان رنجبر

›
Next Page

“Aleph’s Library”
Installation View (Detail)

at Pasio
2017

 Documented  by
Pooyan Ranjbar

»کتابخانه ی الف«
بخشی از اثر

چیدمان در پاسیو
مستندنگاری : پویان رنجبر



در مواجهه با »كتابخانه ى الف«1
كامران وكيل آزاد  

-

گزاره ی  کدام است؟ در مورد  افتادن: غایت  خواندن، رسیدن/ خوانده شدن/
گر خوانده شدن  ا دارند،  معلولی  و  رابطه ای علت  با هم  آن  که دو سوی  اول 
که  کنیم  را غایت در نظر بگیریم، می توانیم به اين شكل موضوع را پيگیرى 
خوانده  شدن مستلزم خواندن است، پس هم زمان می توانیم بگوييم خواندن/
خوانده شدن و حتی می توانیم بى آنكه اولی را بگوييم، با گفتن دومی که اشاره 
به فقدان گزاره ی اولی است آن  را هم گفته باشیم یا برعكس؛ پس در نتیجه ی 
که در  تقدم و تاخر اين دو خواست تغیيرى در طرح مساله ایجاد نمی کند؛ چرا
اینجا خوانده شدن هم به مولف ارجاع دارد هم فعل خواندن، فی نفسه شكل 
متداول خوانده شدن توسط دیگرِى درونمان است و هم زمان خواندن دیگرِى 
اين  در  را  ما  کالم،  طوالنی شدن  اين همه  بدون  الف«  »کتابخانه ى  در  مولف 
و چه نخواهیم جزو  ما چه بخواهیم  بهتر  بیان  به  یا  قرار می دهد.  وضعیت 
متن مولف می شویم و براى اینكه بتوانیم اين وضعیت را بخوانیم ناچاریم 
خودمان را بخوانیم )»متنی که تنها نویسنده ی کتابش خوانده است«، 1392( 
و  سربه ُمهر  و  می شویم  نمک سود  همان قدر  و  خواندنی  و  می شویم  متن  ما 
غیرقابل خواندن و اینجا نقطه ای است که به اين همانِی دوم می رسیم، یعنی 
اين  و خوانده شدن  با میل هم زمان خواندن  باز خودش  که  افتادن  رسیدن/

همان می شود.
گر اين سوال را بى مقدمه از افراد بپرسیم،  رسیدن غایت است یا افتادن؟ البته ا
گر بپرسیم »رسیدن  کثرشان رسیدن است و البته بعد از اين جواب ا انتخاب ا
پاسخ هاى  شده  پرسیده  آن ها  از  سوال  اين  که  کسانی  تعداد  به  چه؟«  به 
پرسیده  سوالی  بى آنكه  الف«  »کتابخانه ى  در  اما  شنید.  خواهیم  متفاوت 
شود، ما به درون تمام جواب ها قدم می گذاریم: پاسخ هايى که بى وقفه در کار 
تولید پرسش هايى اين چنینی هستند. پرسش هايى که فقط مولف پاسخش 
که ما در اين  که فقط خودش آن را خوانده )با اين پيش فرض  را می داند چرا
که وارد  فضا خود تالیف مولفیم و پاسخ ها را در خود حمل می کنیم( هم زمان 
کتابخانه می شویم گويى وارد کتابى بسته شده ایم: کتابى که عنوان اش تنها 
زمانی بر شیرازه اش ظاهر می شود که ما با نوشتن نام خود تعهد می دهیم تمام 
گرفته ایم و زير آن را امضا می کنیم؛ تنها آن زمان  خطرات و تبعات را بر عهده 
که تاریک  کتابى بسته )بسته از اين رو  که می توانیم وارد شویم، وارد  است 
که حاال نام ما بر روى شیرازه اش ظاهر شده است. سفر  کتابى  است( ورود به 
که »کتابخانه ى الف« است  کتابى  کتابى هستیم،  به درون خودمان که حاال 
که در پانویس توضیح اثر برابر عددى اش در عبرى و ابجِد عربى یک  »الفی« 
که به مبدا ارجاع دارد و به  است و هر دو را می توان هزار نیز خواند. »الفی« 
تبريزى  که شمس  الفباست. »الفی«  زبان و شروع تمامی حروف  خواستگاه 
درباره اش چنین می گوید: »از همه ی اسرار الفی بیش برون نیفتاد و باقی هر 
ح آن الف گفتند و آن الف البته فهم نشد«. پس ما در ابتداى  چه گفتند در شر

همه چیز ایستاده ایم، در نقطه ى صفِر عزیمت به درونمان.
تاریِک تاریک، کور و گنگ و گیج در پيِچ هزار تويى که مجبورمان می کند کورمال 
کورمال و دست به ديوار و محتاط پا به درونمان بگذاریم. در ابتداى راه، در ُتهِی 
کورمال با دستان مان راه می جوييم بى آنكه چیزى ببینیم و  درون مان آرام و 
که ناگاه در چاه  قبل از هر قدم چندين بار جاپایمان را با نوک پا محک می زنیم 
یا چاله اى نیفتیم تا به سایه روشنی چشممان به خروج از هزار تو روشن می شود 
و دست ها دوباره در امتداد بدن آويزان و قدم ها مطمئن تر، پيش می رویم به 
امید رسیدن و در پيچ آخر دیگر همه چیز روشن است، رسیده ایم به درون: به 
»کتابخانه ى الف«. به الف درونمان که در مقابل ما سر به فلک کشیده تا جايى 

گويى تا بى نهایت در برابرمان  که نور هم دیگر توان رفتن به آن جا را ندارد تو 
کتابخانه اى که تمام طبقاتش را کتاب هاى کوچک و بزرگ پر کرده، قد کشیده 
کتاب ها برق می زنند،  کتابخانه تا بى نهایت پيش رفته است.  و با ساختمان 
کتابخانه مربعی است سیاه با حاشیه اى  مانند بلوِر قنديل در غارى. در جلوى 
روشن به پهناى دو پا. رسیدن غایت است یا افتادن؟ خواندن یا خوانده شدن؟ 
که ما دیگر یكی از آن هزار کتابى  کنون ما خود پاسخ اين سوال ها هستیم، چرا ا
هستیم که فقط نویسنده آن را خوانده و هم زمان چون ما به درون خود آمدیم، 
کشیده فقط  کتابخانه ى سر به فلک  که در  کتابى هستیم  همه ی آن هزاران 
کتاب ها بیرون افتاده ایم و  نویسنده اش خوانده و ما چون الفی از همه ى اين 
همه ى آن کتاب ها در شرح ما گفته اند و حاال ما در آستانه ى فهم خود هستیم 

پس در اینجا، رسیدن فهم الفی است که خودمان هستیم.
کافیست چند قدم برداریم تا برسیم به اولین حرف از اولین  افتادن.  رسیدن/
کلمه از اولین جمله در اولین کتاب از اين بى نهایت کتاب در »کتابخانه ى الف« 
که بر شیرازه اش  کتابى سربسته  کنون همه یک نام داریم. در  که ا در درونمان 
که با نوشتن نامش بر شیرازه ى  کس  نام خودمان نقش بسته. در اینجا هر 
گذاشته می داند  کتاب و قبول مسئولیت هر عاقبتی، پا به »کتابخانه ى الف« 
که اين سفر بى خطر نخواهد بود. در اینجا بازدیدکنندگان از »کتابخانه ى الف« 
به دو دسته تقسیم می شوند و هر دو دسته به یک جواب می رسند. دسته ى 
احتیاط قدم  با  و  را محتمل می دانند  که هم چنان خطر  کسانی هستند  اول 
که فكر می کنند خطر را در هزارتو  بر می دارند. دسته ى دوم آن هايى هستند 
پشت سر گذاشته اند و حاال که همه جا روشن است می توانند به چشمهای شان 
اعتماد کنند. دسته ى اول با احتیاط و آزمون و خطا خطر را پشت سر می گذارند 
که در اين سفر  کتاب ها می رسند. اینجا آخرين نقطه در درونمان است  و به 
می توانیم به آن برسیم و نقطه ى تالقی و پيوند و اين همانی تمام پرسش هايى 
کتاب و در مقابل خود، در مقام  که پاسخش خودمانیم. در مقابل یک از هزار 
هزارى در دل یک الف که هم »تنها خود نوشتیم و خود خواندیم و هم نه خود 
که پس از رسیدن در تمام مسیِر سفر به درون  نوشتیم و نه خود خواندیم« چرا
و »کتابخانه ى الف«، خود یكی و هم زمان تمام کتاب هاى »کتابخانه ى الف« 
که حتی عنوان شان هم به هر دو معنِی  کتاب هاى نمک سود شده  شده ایم: 
پاک  شدن پاک شده است )با حمل تمام معانی و مفاهیمی که در متن کاملی در 
توضیح »کتابخانه ى الف«، مولف کیوریت شده به قلم باربد گلشیرى نمک سود 
که تمام خطرها را  کسی  شده است( در مواجهه ى اول تمامی عنوان ها را در 
براى رسیدن پشت سر گذاشته پاک می کند و ما را که البته هم چون پایان بندِى 
شمس تبريزى فهم نشده ایم در آستانه ى توهمی از فهم در آن الیتناهی، رها 
بى انتهاى درون مان سقوط  اعماق  به  تا  تاریک درون مان  مغاک  به  می کند 
افتادن باشد؛ همانند تعبیر قطعه اى از پنج مجلس از  ایكار  کنیم تا رسیدن/

بیژن الهی که می گوید: »آن که رفت باز نمی گردد، می افتد«. 
گروه اول همیشه به آن ها غبطه می خورند )یا حداقل  که  و اما دسته ى دوم 
خود من به آن ها حسودى ام شد( کسانی که نور کورشان کرد تا خطر را پشت سر 
ببینند و پيش پا را نبینند و بى آن که خود بدانند چرا، در سیاه چاله اى که مربع 
سیاِه مقابل قفسه است، مربعی با حاشیه اى سفید به پهناى دو پا می افتند 
که می خوانیم و  رسیدن باشد و در پایان هم زمان  تا غایت در اين جا افتادن/

خوانده می شویم، می افتیم تا برسیم.
البته دسته ی سومی هم هستند که با احتیاط وارد می شوند، متوجه سیاه چاله 
گاهانه درون چاه می اندازند، من  می شوند ولی به دالیلی نامعلوم خودشان را آ

پيش خود فكر می کنم که اين ها بیشتر از افتادن تن میزنند، تا تن بدهند.

1  ‹ اصل اين مقاله با عنوان »جستاری در مواجهه با کتابخانه ی الف« در شماره ی 
است. شده  منتشر  سال 1396  در  گه  هنرآ معاصر  هنرهای  ماهنامه ی  بیست 



مادی را نشان می داد: هر تخريبی یک تخریب مادی است و ردها و آثاری 
که  قدسی  آتش  آن  نیست؛  کستر  خا بدون  آتشی  هیچ  می ماند.  برجا  آن  از 
نابودی تمام عیار همراه بود وجود ندارد. »چارگوش سیاه« چیزی مبهم  با 
آوانگارد  جنبش  است.  مبهم  مقوله ای  بنیان  از  ماده  چون  می ماند  باقی 
یک  وجود  امكان  به  هرگز  بود  ماتریالیستی  جنبشی  اساس  از  که  متقدم 
که  رسانه ای  نداشت،  باور  عقل  یا  ایمان  یا  روح  مانند  غیرمادی  رسانه ی 
وقتی همه ی موانع ظاهری و مادی درنتیجه ی رویدادی آخرالزمانی از بین 
رفتند دیدگان ما را به یک »جهان دیگر« بگشاید. جنبش آوانگارد بر آن بود 
رویداد  چیز  آن  و  ببینیم  را  چیز  یک  می توانیم  فقط  موقعیت  اين  در  ما  که 
که به یک اثر آوانگارِد تقلیل گرانه شباهت دارد. ]...[ مالویچ  آخرالزمان است 
به  باور  می گوید  است«  نشده  سرنگون  »خدا  عنوان  با  دیگرش  رساله ی  در 
تكامل بى وقفه ی وضع بشر ازطريق پيشرفت صنعتی هم سنگ است با باور 
به  کمونیسم  آدمی. هم مسیحیت هم  به تكامل بى وقفه ی روح  مسیحی 

کمال نهايى اعتقاد دارند.]...[ امكان دستیابى  به 
جسم شان،  که  می دانند  حقیقت  در  هنرمندان  مالویچ،  به عقیده ی 
چنین  نیست  ممكن  و  نیست  صحیح  و  کامل  هنرشان  و  بینش شان 
می دانند  مرگ  و  بیماری  و  تغیير  باسیل های  به  مبتال  را  خود  آن ها  باشد. 
»درآمدی  عنوان  با  جدیدترش  نوشته ی  در  است  مالویچ  توصیف  اين  و 
آموزش  به  مربوط  موضوعات  به  که  نقاشی«  در  اضافی  عنصر  نظریه ی  بر 
کوبیسم و  هنر می پردازد3. مالویچ طیفی از سبک ها )ازجمله »سزانیسم«، 
سوپِرماتیسم( را به منزله ی پيامد تاثیرات مختلف زيبايى شناختی توصیف 
می کند. بنابراين مالویچ خطوط راست سوپرماتیسم را )که براساس دیدگاه 
گونه ای  که  کرد( با باسیل بیماری سل  قیاس می کند  خودش وارد نقاشی 
را تغیير  که یک باسیل بدن  البته خطی4.  درست همان طور  است زنده و 
اجتماعی  و  فنی  تحوالت  به موجب  که  نیز  بدیع  بصری  عناصر  می دهد 
تغیير  را  یافته اند، حساسیت و دستگاه عصبی هنرمند  راه  جدید به جهان 
اين عناصر  به  با همان احساس مخاطره و خطر  می دهند. هنرمند همراه 
گرفت. اما  کسی بیمار می شود باید با پزشک تماس  »مبتال« می شود. وقتی 
به عقیده ی مالویچ نقش هنرمند تفاوت دارد با نقش پزشک یا تكنیسین 
بى نقصی  و  انسجام  و  ببرند  بین  از  را  نواقص  و  معایب  گرفته اند  یاد  که 
را بدان بازگردانند. درعوض، سرمشق مالویچ  جسم یا ماشین دچار نقص 
پيروی  زیستی  تكامل  و  تطور  استعاره ی  از  هنر  آموزش  و  هنرمندان  برای 
که هنر  می کند: هنرمندان باید دستگاه ایمنی هنرشان را چنان تغیير دهند 
جان  آن ها  گزند  از  و  دربرگیرد  را  زيبايى شناختی  جدید  باسیل های  مذکور 
به در برد و به توازن درونی جدید و تعریفی تازه از صحت و سالمت برسد. 
که هنرمندان باید خود را در  ]...[ هنر مدرن رادیكال اين ایده را پيش نهاد 
معرض عوامل بیرونی قرار دهند و ازطريق سرایت های جهان بیرون دچار 
که  کنند. مالویچ بر اين باور بود  بیماری شوند و با خود احساس غريبگی 

هنرمند باید ازطريق فن و تكنیک مبتال شود. ]...[
بر  سیاسی،  جنبش های  اثر  بر  است  ابتالها  و  سرایت ها  تاریخ  مدرنیسم 
تكنولوژی  و  اینترنت  اثر  بر  اینک  و  مصرف گرايى  و  توده ای  فرهنگ  اثر 
و  بیرونی  عوامل  برابر  در  گشودگی  دوسویگی.  و  برهم کنش  و  اطالعات 
میراث  اين  و  است  مدرنیسم  میراث  اساسی  ويژگی های  از  یكی  آن  اثرات 
عبارت است از خواست آشكارکردن دیگری در خود، دیگرشدن و در معرض 
که دیگران را  تاثیر غیریت قرارگرفتن. ]...[ هدف هنرمندان مدرن اين نبود 
کنند بلكه برعكس، اين  در جهان خود جا دهند یا جذب یا ادغام یا منظور 
بود که با سنت خود بیگانه شوند. آن ها نوعی همبستگی درونی را با دیگری، 
با بیگانه و حتا با امر تهدیدگر و قساوت آمیز نشان دادند و بدين ترتیب اين 
از  بیش   اين  درحقیقت  بردند.  فراتر  بسی  مدارا  از  ساده  مفهومی  از  را  موارد 

آن که نوعی استراتژی مدارا و جذب باشد استراتژی حذف و طرد خود است؛ 
تجسم  و  کننده  مبتال و  مبتالشده  چیزی  به منزله ی  خود  معرفی  استراتژی 
عمده ی  بخش  استراتژی  ظاهر  به  گرچه  مدارا.  از  عاری  یا  ک  خطرنا امر 
کنشگری اجتماع در تضادی شدید با استراتژی مذکور  هنر امروز با تمرکز بر 
است، اما درواقع محوشدن خود و خویشتن هنرمند در انبوه جمعیت عبارت 
مانع  گر می خواهیم  ا اجتماعی.  امر  باسیل های  به  کردن خود  از مبتال است 
خود  کردن  مبتال همین  دقیق  به طور  شویم،  هنر  باسیل های  نابودشدن  از 
که باید ادامه یابد. به نظر مالویچ هنرمندان نباید خود را  از طريق هنر است 
در برابر باسیل ها ایمن کنند بلكه برعكس، باید آن ها را بپذيرند و اجازه دهند 
آن ها الگوهای قدیمی و سنتی هنر را از بین ببرند. جسم هنرمند دچار مرگ 
می شود و از بین می رود اما باسیل ها از اين مرگ جان به در می برند و شروع 

به اثرگذاشتن بر جسم هنرمندانی دیگر می کنند. ]...[
تملک  را  آن  و  می پذيرد  را  مادی  جریان  بى نهایت  خشونت  اين  هنرمند 
می کند و اجازه می دهد خشونت مذکور بر او اثر بگذارد. سپس اجازه می دهد 
کند. در زمانه ی ما  اين خشونت بر هنر او اثر بگذارد و آن را ويران و معیوب 
که اجازه داده است هنرش در  بیشتر اوقات مالویچ به اين متهم می شود 
رئالیسم سوسیالیستی طی دوره ی  و حتا  پيكرنمايى5   باسیل های  معرض 
همان  در  مالویچ  نوشته های  اما  گیرد.  قرار  هنری اش  فعالیت  شورویايى 
و  سیاسی  و  اجتماعی  تحوالت  به  او  مبهم  رویكرد  توضیح دهنده ی  دوره 
هنری زمانه اش است: مالویچ هیچ امیدی به اين تحوالت نبست و هیچ 
انتظاری مبنی بر پيشرفت نداشت. ]...[ اما درعین حال، او تحوالت مذکور 
را به منزله ی بیماری ضروری زمانه پذيرفت و خود را آماده ی مبتالشدن و 
او  سوپِرماتیستی  تصويرهای  همان  درواقع  کرد.  گذراشدن  و  ناقص شدن 
گر آن ها را برای  تصويرهايى ناقص و جاری و غیرسازنده بودند؛ به ويژه ا
نشان  ما  به  مالویچ  بنابراين  کنیم.  قیاس  موندریان  نقاشی های  با  نمونه 
و  واقعی  جریانی  به  پيوستن  چه:  یعنی  انقالبى بودن  هنرمند  که  می دهد 
ويران  را  زيبايى شناختی  و  سیاسی  موقت  نظم های  همه ی  که  همگانی 
به  موجود  »بد«  نظم  بدل شدن  معنای  در  تغیير  اين جا  در  هدف  می کند. 
همه ی  از  انقالبى  و  رادیكال  هنر  بلكه  نیست.  جدید  »خوب«  نظم  یک 
هدف ها دست می کشد و وارد روند غایت ناشناسانه و بالقوه بى نهایتی می شود 
کار از او ساخته هم نیست.  که هنرمند نمی خواهد پایانی بر آن بگذارد و اين 

کتاب در  کازیمیر مالویچ«  از  1‹ بخش هايى از مقاله ی »انقالبى شدن: درباره ی 
جریان )2016(، نوشته ی بوریس گرویس، ترجمه ی اشكان صالحی، در دست انتشار.
2› nothingness
3› Kazimir Malevich, Essays on Art, vol. 1, New York: George 
Wittenborn 1971, pp. 147ff.
4›Malevich, p. 167.
5›figuration

086 > ZARD > Spring 2017

Production Process for
“Aleph’s Library”
2017

 Documented by
Pooyan Ranjbar
مراحل آماده سازی 
»کتابخانه ی الف«
مستندنگاری: پویان رنجبر



کلی نهادهای دولتی و اقتصاد نابود شوند. بنابراين  جنگ داخلی و فروپاشی 
مجموعه های  حفظ  به  کمر  تهدید  اين  به  کنش  وا در  کمونیست  حزب 
از  شوروی  حكومت  حمایت  سیاست  به  مقاله اش  در  مالویچ  بست.  مذکور 
موزه اعتراض می کند و خواهان عدم دخالت دولت در حفظ مجموعه  های 
هنری می شود، چون معتقد است نابودی اين مجموعه  ها راه رسیدن به هنر 

حقیقی و زنده را هموار می کند. او می نویسد: 
گر میل به تخریب دارد نباید در  زندگی خودش می داند چه   می کند و ا
کردن مسیری  کار یعنی سد  از اين  کرد زيرا جلوگیری  کار آن دخالت 
که در ما زاده  که چه بسا ما را رهنمون شود به تصوری جدید از زندگی 
برجا  گرد  از آن فقط قدری  را می سوزانیم   شده است. وقتی جسدی 
گورستان را در قفسه ی شیمی دانی  می ماند. بنابراين می توان هزاران 
که همه ی  جا داد. ما می توانیم اين امتیاز را به محافظه کاران بدهیم 
کنند. ]...[  گذشته را بسوزانند و با آن دواخانه ای   بنا  مردگان اعصار 
بررسی  را  هنرش  کل  و  روبنس  از  برجامانده  کستر  خا مردم  گر  ا حتی 
از  انبوهی  است؛  یكی  دواخانه(  اين  از  هدف  )یعنی  هدف  کنند 
بازنمايى واقعی زنده تر  از  ایده ها در مردم بیدار می شود و اين اغلب 

کم تری اشغال می کند(.  است )و جای 
بلكه  نیست،  فانی  چیزهای  ضبط  و  نگهداری  مالویچ  پيشنهاد  بنابراين 
بین  از  چیزها  آن  بگذاریم  احساساتی گری  و  افسوس  بدون  که  است  اين 
تاثیر مخرب زمان به نظر  از  بروند. ]...[ در نگاه  اول اين استقبال رادیكال 
نیهیلیستی می رسد. خود مالویچ هنرش را هنری مبتنی بر هیچی2  توصیف 
می کند. اما در واقع در دل اين رویكرد غیراحساساتی به هنر گذشته ایمان به 
خصلت تخریب ناپذير هنر را شاهدیم. موج اول جنبش آوانگارد می گذاشت 
که  بود  باور  اين  بر  زيرا  ببازند  رنگ  رفته رفته  هنری(  آثار  )ازجمله  چیزها 
که  همیشه چیزی باقی می ماند. جنبش آوانگارد به دنبال چیزهايى رفت 

ورای هرگونه تالش انسانی برای حفظ چیزها باقی بمانند. ]...[
مالویچ در بیشتر نوشته هایش از ماتریالیسم به منزله  ی افق نهايى اندیشه 
اين  چیزها  همه ی  مشترک  واقعیت   ]...[ می گفت.  سخن  خویش  هنر  و 
می بازند،  مادی  شكل   فرایندهای  و  نیروها  بى امان  سیل  در  که  است 
و  سزان  از  را  جدید  هنر  تاریخ  مالویچ  می شوند.  ناپدید  و  می روند  تحلیل 
می داند  تاریخی  خودش،  سوپرماتیسِم  تا  گرفته  فوتوریسم  و  و  کوبیسم 
تصوير  اين  و  می شود  ويران  و  می افتد  شكل  از  سنتی  تصوير  آن  طی  که 
از هنر دینی و  گذر  که در يونان باستان متولد شد و در  سنتی همان است 
که چه چیز  اين پرسش پيش می آید  یافت. درنتیجه  رنسانس تحول  هنر 

ممكن است پس از اين تخریب مداوم باقی بماند؟ 
کـه  تصويـری  می رسـد:  به نظـر  موجـه  و  معقـول  بى درنـگ  مالویـچ  پاسـخ 
را  تصويـر  مالویـچ  اسـت.  نابـودی  تصويـر  می مانـد  باقـی  نابـودی  از  پـس 
و  می دهـد  تقلیـل  سـیاه«(  »چارگـوش  بـه  )یعنـی  شـكل  اساسـی ترين  بـه 
بدين سـان بـه اساسـی ترين شـكل نابـودی تصويـر سـنتی به دسـت نیروهـای 
مـادی و قـدرت زمـان چشـم مـی دوزد. بـه عقیـده ی مالویـچ هرگونـه نابودی 
خجسـته  اسـت  اتفاقـی  آینـده  و  حـال  گذشـته،  هنـر  نابـودی  از  اعـم  هنـر 
کـه ايـن نابـودی بـه طـور حتـم مولـد تصويـری از نابـودی اسـت. نابـودی  چرا
کنـد. ]...[ می تـوان ازطريـق تقلیـل  ممكـن نیسـت تصويـر خـودش را نابـود 
و  اين جـا  در  ع  قریب الوقـو نابـودی  تصويـر  ايـن  بـه  رادیـكال  و  هنرمندانـه  
پایـان  می دهـد  نشـان  کـه  )ضد(منجیانـه  تصويـری  دوخـت،  چشـم  کنـون  ا
زمـان هرگـز فرانمی رسـد و هرگـز نمی تـوان نیروهـای مـادی را بـا هیـچ قـدرت 

کـرد. ]...[ قدسـی و اسـتعاليى و متافیزیكـی  متوقـف 
گفتم به عقیده ی  که  کنش تقلیل نزد موج اول آوانگارد و به ويژه همان طور 
جهان  فناناپذيری  دیگر  عبارت  به  و  بود  هنر  فناناپذيری  نشانه ی  مالویچ 

انقالبی شدن:درباره ی كازیمير مالویچ1
بوریس گرویس

-
یا  می گوييم  سخن  روسی  آوانگارد  هنر  باب  در  معاصر  دنیای  در  وقتی 
میان  نسبت  به  که  برمی خوریم  محوری  پرسشی  به  الجرم  می اندیشیم، 
هنر  آیا  که  است  اين  پرسش  بازمی گردد.  سیاسی  انقالب  و  هنری  انقالب 
گر آری، آیا آوانگارد  کتبر نقش داشت؟ و ا ع انقالب ا آوانگارد روسی در وقو
هنری  کردارهای  آن  برای  باشد  الگويى  و  الهام  منبع  است  ممكن  روسی 
شوند،  سیاسی  درنوردند،  را  هنر  دنیای  مرزهای  می کوشند  که  معاصری 
تغیير  یا  دهند  تغیير  را  انسان  هستی  مسلط  بر  اقتصادی  و  سیاسی  شرایط 

سیاسی و اجتماعی را به بار آورند؟ ]...[
انقالب فعالیت  از  آوانگارد روسی در چارچوب دولت شوروِی پس   جنبش 
گرفت  کتبر و خاتمه ی جنگ داخلی شكل  ا انقالب  از  که پس  می کرد، چرا
نمی توان  بنابراين  می کرد.  نظارت  آن  بر  و  حمایت  آن  از  دولت  همین  و 
انقالبى  کلمه  را در معنای متداول  آوانگارد روسی دوره ی شوروی  جنبش 
ساختارهای  علیه  یعنی  موجود  وضع  علیه  روسی  آوانگارد  هنر  زيرا  نامید 
در  نتیجه،   ]...[ بود.  نیافته  سامان  مسلط  اقتصادی  و  سیاسی  قدرت 
با  را  کتبر  ا انقالب  از  پيش  روسی  آوانگارد  جنبش  می توان  فقط  امروزه 
موقعیت معاصر مرتبط دانست زيرا واضح است موقعیت معاصر هیچ ربطی 
به موقعیت پس از انقالب سوسیالیستی ندارد. بنابراين در بحث از خصلت 
که  کازیمیر مالویچ می پردازیم  انقالبى جنبش آوانگارد روسی به شخصیت 
روسی  آوانگارد  هنر  در  انقالب  از  پيش  مرحله ی  نماینده ی  رادیكال ترين 
است. در هنر مالویچ خبری از خصلت های معمول هنر انتقادی و سیاسی 
توده ها  که  می شود  دانسته  سیاسی   و  انتقادی  هنری  آن  چون  نیست 
شبهه  اين  در نتیجه  دهد.  تغیير   را  جهان  و  کند  همسو  انقالب  برای  را 
که شاید »چارگوش سیاه« اثر مشهور مالویچ هیچ ربطی به  به وجود می آید 
انقالب سیاسی و اجتماعی نداشته است و فقط ادا و اطواری هنری است 
گرچه   من  به عقیده ی  دارد.  موضوعیت  هنر  وادی  در  فقط  نهایت  در  و 
که از  »چارگوش سیاه« مالویچ یک حرکت انقالبى فعاالنه نبود، بدين معنا 
ع خبر نداد، اما در  وضع سیاسی موجود انتقاد نكرد یا از انقالبى قریب الوقو

 معنايى بس عمیق تر انقالبى بود.]...[ 
انقالب یعنی تخریب  بلكه  انقالب فرایند ساختن جامعه ای جدید نیست، 
روانی  عمل  انقالبى  تخریب  اين  پذيرش  اما  موجود.  جامعه ی  ریشه ای 
مقاومت  ریشه ای  ويرانگر  نیروهای  مقابل  در  اغلب  ما  نیست.  راحتی 
اين  شاید  و  می کنیم  نوستالژی  احساس  گذشته ی مان  برای  و  می ورزیم 
آوا نگارد  باشد.  شدیدتر  حتی  افتاده،  به  مخاطره  کنوِن  ا مورد  در  احساس  
برای  ممكن  چاره ی  قوی ترين  اروپا  متقدم  آوانگارد  کلی  طور  به  و  روسی 
مقابله با انواع نوستالژی بود. جنبش آوانگارد از تخریب تمام عیار  همه ی 
نه  که  سنت هايى  می کرد،  استقبال  روسی  و  اروپايى  فرهنگ  سنت های 
داشتند.          مردم محبوبیت  توده ی  نزد  بلكه  نزد طبقات تحصیل کرده  فقط 
»چارگوش سیاه« مالویچ رادیكال ترين حرکت در اين استقبال بود. اين اثر 
به  احساسی  دلبستگی  هرگونه  و  فرهنگی  نوستالژی  هرگونه  مرگ  منادی 
که  گشوده  می مانست  گذشته بود. »چارگوش سیاه« به پنجره ای  فرهنگ 
از خالل آن اشخاص انقالبى، ويرانگر و رادیكال می توانستند پا به عرصه ی 
کنند. درحقیقت، مثالی خوب  کستر تبديل  را به خا فرهنگ بگذارند و آن 
کوتاه اما مهم او  از رویكرد ضدنوستالژی خود مالویچ را می توان در مقاله ی 
با عنوان »در باب موزه« )1919( یافت. آن زمان دولت جدید شوروی از اين 
ک بود که موزه های قدیم و مجموعه های هنری روسیه در بحبوحه ی  بیمنا
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سال  در  را  خود  کارشناسی  مدرک  ايران(  اردبیل،   ،1369 )م.  الف  مهسا 
کنار  در  او  کرد.  دریافت  تهران  هنر  دانشگاه  از  نقاشی  رشته ی  در   1392
می کند  فعالیت  لباس  و  پارچه  طراحی  زمینه ی  در   1391 سال  از  نقاشی، 
ویترين های  برای  چیدمان   اجرای  و  طراحی  مشغول   1393 سال  از  و 
اين  است.  »چیدمان«  ایجاد  پى  در  آثارش  اغلب  در  الف  است.  شهری 
اثر »فقط  الف در  نیز دیده می شود.  او  رویكرد در ساير فعالیت های هنری 
نقطه ی  به  را  زبان  تا  می کند  تالش  است«،  خوانده  را  کتابش  نویسنده 
ترجمه  و  تاويل  خواندن،  که  نمک سود شده ای  کتاب   بازگرداند؛  آن  صفر 
کرده است. اثر اخیر او »کتابخانه ی الف« نیز در امتداد همان  را غیرممكن 
که حاضر است همه چیز را به نفع منویاِت مخیل مولف  تفكر است؛ تفكری 

کرده است. گروهی شرکت  کند. مهسا الف در چندين نمایشگاه  قربانی 

حفاظت  بهانه ی  به  مالقات کننده ای،  هر  میزبانی  اجازه ی  که  زندانیانی 
است. شده  سلب  آن ها  از  عملی  هر  از  بازداشتن شان  برای  یا  و  روحشان  از 
کتابخانـه ی  در  شـده  نمک سـود  کتـاب  بى شـمار  بـا  الـف«  »کتابخانـه ی 
هـزاران  کسـتر  خا کـه  مالویـچ  دواخانـه ی  قفسـه ی  منكوب کننده ایـــ ماننـد 
مخـزن  و  شـده اند  داده  جـا  آن  قفسـه های  در  گورسـتان  صدهـا  و  جسـد 
کجـا را بـه  هنرمنـدان مـرده و هنرهـای نابـود شـده ی اعصـار گذشـته اسـت ـــ نا
کـرد، از  کتابخانـه بایـد نامـه ی رضایـت امضـا  یـاد مـی آورد. بـرای رسـیدن بـه 
کوتاه گذشـت، اما  گام هـای نامطمئـِن  راهرويـى تودرتـو و تاریـک، ترسـان و بـا 
هنرمنـد پـا را از ايـن نیـز فراتـر می گـذارد و بیننـده را نیـز بـه مخاطـره می انـدازد؛ 
کـه عصـاره ی دانـش را در  خطـر پنهـان ناشـی از میـل بـه دیـدن ايـن قفسـه ها 
کتاب هايـى حفاظـت و در عیـن حـال تخریـب شـده در خـود جـای می دهنـد. 
کشـیده را بایـد بـا  کتابخانـه ی سـر بـه آسـمان  گويـى بهـای عطـش دیـدار ايـن 
کـه بـا  کـه یـا آن قـدر بـا هیجـان آمیختـه اسـت  جسـارت پرداخـت، جسـارتی 
سـقوط نامنتظـر در چارگـوش سـیاه1 و از دسـت دادن شـانس دیـدار ناممكـن، 
گذاشـته می شـود یـا بـا بصیـرت و دوراندیشـِي مخاطـب و  بـر آن نقطـه پایـان 
بـه جـان خریـدن تـرس و دلهـره ی عبـور از هـره ی باریـک پيرامـون چالـه، بـه 
کـه سـراب بـودن آن بـه دمـی  لحظـه ی شـورآفرين دیـدار می انجامـد. دیـداری 
کام مانده  بر سـالک اين راه پرگزند آشـكار می شـود. در راه بازگشـت، رهروی نا
خویشـتِن  آن کـه  امیـد  بـه  بیاندیشـد،  دیـدار  بـه  میـل  انگیزش هـای  بـه  بایـد 
خویـش را، بـا همـه ی هیجـان، بصیـرت، صبـوری و بى تابـى اش بـاز شناسـد.

1‹»چارگوش سـیاه« به اثر کازیمیر مالویچ )1935-1878(، هنرمند سـاختارگرای 
روس اشـاره دارد. برای مطالعه ی بیشـتر، مقاله ی بعدی را بخوانید.

بشـنو از دل نكته های بى سـخن
کن و آنـچ اندر فهـم ناید فهم 

چـون بخوانی والضحی خورشـید بین
کان زر بیـن چـون بخوانی لم یكن

- موالنا، ديوان شـمس

گسترش  الف در پاسیو، به نوعی بسط و  اثر مهسا   <  »کتابخانه ی الف«، 

ایده ی اثر دیگری از اوست مربوط به سال 1392 با عنوان »فقط نویسنده 
کرده بود.  کتاب را نمک سود  که در آن هنرمند یک  کتابش را خوانده است« 
نابودی  و  آسیب  گزند  از  بسیار قدیمی هم چنان که  اين روش  به  که  کتابى 
حفظ شده است، منزوی و سربه مهر و غیرقابل خواندن شده و حتی نام خود 
نمک  بلورهای  از  نفوذناپذيری  الیه  ی  زير  شیرازه،  روی  بر  نویسنده اش  و 
اثر  با  مواجهه  در  که  دلهره آوری  دوگانگی  شده اند.  مدفون  همیشه  برای 
از سوی  و  گشودن، خواندن و دانستن  نیز درگیر می کند، میل به  را  بیننده 
گاهی ناامیدانه به نافرجام بودن هر تالشی به اين منظور. مخاطبی که  دیگر آ
کنكاش و جست وجو درباره ی  از دریافتن منع شده، در فضای ذهن خود به 
گزینه ی  کتاب واداشته می شود، ولی راه به جايى نمی برد و تنها  محتوای 
کتاب پرسش از نویسنده است، مولفی  او برای دانستن و نه لزوما دریافتن 
که هویتش پنهان نگاه داشته شده است و تنها در تخیالت بیننده، می توان 
کتاب غیر قابل تورق را در دست دارد یا در حال نگارش آن  که  او را در حالی 
کتاب را خوانده و احتماال دریافته  که  کسی  کرد. نویسنده، تنها  است تصور 
تنها  زمان  آخر  تا  خود  کتاب  متن  با  الف،  مهسا  رادیكال  حرکت  در  است، 
کتاب، مولف و افكارش را در فضايى  گويى عمل هنرمند از یک سو  می ماند. 
کرده است.  امن پرستاری و از سويى دیگر در فضای تاریک الیتناهی دربند  ›
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