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ادبـی   و داسـتان های  بودیـد  کهکشـان دوردسـت  یـک  از  مسـافری  گـر شـما  ا
نـدارد  شـغل  اسـم  بـه  چیـزی  آدمیـزاد  می کردیـد  فکـر  می خواندیـد،  را  معاصـر 
کسـی نمی توانسـت بهتـان خـرده بگیـرد. شـاید در ایـن داسـتان ها، البـه الی  و 
ماجراجویی ها، عشـق  ها و طالق ها، میان تأمالت اخالقی و فراز و نشـیب های 
پـدر و مادری، اشـاره ای جزئی هم به »اداره« شـده باشـد ولـی رمان های معاصر 
کـه مـا وقـف خالـی   کمتـر سـراغ آن هفتـه ای چهـل سـاعت و خـرده ای می رونـد 

نمانـدن آشـپزخانه مان و بی لبـاس نمانـدن بچه هایمـان می کنیـم.
گری اشتین گارت حسرت اداره/ 

کار فراتـر از سـنگ و چـوب و شیشـه و آهنـش، دنیایـی اسـت از روابـط انسـانی  فضـای 
بـا مقـررات و قواعـد و متعارفـات خـاص خـودش. عوامـل متعـددی تاریـخ و جغرافیـای 
کوچک تریـن تغییـری در هـر یـک از ایـن عوامـل،  ایـن دنیـا را رقـم می زننـد و بی تردیـد 
کار سـنتی بـه  کار می بخشـد. تغییـرات عمـده از فضـای  حال و هـوای نویـی بـه فضـای 
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گزیـر  کار مجـازی، ضـرورِت نا کار حقیقـی بـه فضـای  کار مـدرن، و از فضـای  فضـای 
کسـی منکر  تحـوالت فرهنگـی، اقتصـادی، سیاسـی و ماننـد این هـا در عصـر حاضرند و 
گسـترده ی آن هـا بـر هویـت، زندگـی و روابـط انسـان  قرن بیسـت و یکم نیسـت.  تأثیـرات 
کم رنـگ شـدن مـرز  کـه در زندگـی بیشـتر شـاغلین ایجـاد شـده،  شـاید مهم تریـن تغییـری 
بـه  گوشـی های هوشـمند و دسترسـی تمام وقـت  کاری باشـد.  بیـن زندگـی شـخصی و 
کاری و غیـرکارِی  دنیـای مجـازی و رسـانه های اجتماعـِی اعتیـادآور، تفکیـک سـاعات 
کارمـان مجهـز به دسـتگاه سـاعت زنی  گـر محـل  کـرده؛ حتـی ا بیشـتر مـا را عمـاًل ناممکـن 
کـه پیام های  گوشـِی همراهش  کردن مـدام  کسـی در برابر وسوسـه ی چـک   کمتـر  باشـد، 
لحظـه ای از اقصـی نقـاط زندگِی غیرکاری  را به او می رسـاند، مقاومت می کند. از آن سـو 
کاریـت را پشـت در خانـه جـا بگـذار« مدت هاسـت  بـه نظـر می رسـد دوران شـیریِن »روِز 
و  دانشـجو  و  مـوکل  و  همـکار  پـای  همیشـه همراه  وفـاداِر  ابـزار  همـان  رسـیده.  پایـان  بـه 
کـرده اسـت.  مشـتری و ارباب رجـوع را بـه آشـپزخانه و حمـام و اتاق خـواب بیشـتر مـا بـاز 
کافی هنگام دورکاری ها،  کار، حفظ تمرکز و نظم  مدیریت روابط انسـانی در فضای 
گویی روزانه پابه پای پیشرفت های تکنولوژیک  که  کاری ای  کنارآمدن با قواعد و قوانیِن 
کـه بـا  گـذر از دسـت اندازهای ارتباطـی  و جابجایـی رسـانه های ارتباطـی تغییـر می کننـد، 
بـر  کار مجـازی و نیمه مجـازی سـر  بـه حاشـیه راندن مکالمـات حضـوری در فضاهـای 
آورده انـد  و رهایـی از انـزوای دیکته شـده توسـط هنجارمنـدِی رسـمی و خشـک بعضـی 
کارمنـدان را در آسـتانه ی ورود بـه تخـت پروکراسـِتس1 می بنـدد،  کـه  کار مـدرن  فضاهـای 

کار امـروزی اسـت.  فقـط بخشـی از مشـکالت دنیـای 
کار مـدرن. یـازده متـن موجـود در  کار تالشـی اسـت بـرای بازنمایـی فضـای  اتـاق 
کارِی خـود،  کـه هـر یـک در حـوزه ی  کتـاب حاصـل تـالش جمعـِی هنرمندانـی اسـت 
کس در یک پرو ژه ی جمعی  پیشـینه ای درخشـان دارند  و به درخواست مؤسسـه ی زیرا

فلزی اش  تخت  در  را  شبی  می کرد  دعوت  را  مسافران  و  رهگذران  که  بود  راهزن  آهنگری  یونان  اساطیر  در   . 1
اندازه ی  تا  و آن قدر می کشید  به تخت می بست  را  پاهایش  و  بود دست  از تخت  کوتاه تر  گر مهمان  ا بخوابند. 

گر بلندتر بود، پاهایش را می برید. تخت شود و ا
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کار مدرن یـا موضوعی مرتبط  گوشـه ای از فضـای  کوشـیده   اند  کرده اند. هر یک  شـرکت 
کار مجـازی حاصـل  گویـی در یـک اتـاق  کننـد و  بـا آن را در ژانـر مـورد نظرشـان روایـت 
کتـاب پیـِش رو ارائـه  داده انـد. از داسـتان کوتاه و خاطره پـردازی  تالش شـان را بـه شـکل 
که پشـت همه ی  گرفته تا شـعر و ترانه و نمایشـنامه ی تلویزیونی، اسـامی بزرگی  و جسـتار 
کار سـیال، نوظهـور و  متن هـا بـه چشـم می خـورد نشـانگر اهمیـت ثبـت و روایـت فضـای 
کـه چـه بسـا در آینـده ای نـه چنـدان دور جـای خـود را بـه دنیـای  متغیـر امـروزی اسـت 

کاری بعـدی بدهـد و ردی هـم از آن بـه جـای نمانـد.  
کـه راهی بـه دنیـای روایـت و روایتگـری دارند و  کتاب های  نشـر اطـراف بـا تمرکـز بـر 
کار  کتـاب اتاق  بـا توجـه بـه اهمیت ثبـت آنچه دنیـای معاصر را شـکل و تغییـر می دهد،  
که بـه موضوعی بـدون مرز پرداختـه و نمونه ی موفقی اسـت از  را اثـری ارزشـمند می دانـد 

تـالش جمعـی برای روایـت تجربه های نـاب فردی و شـخصی در دنیـای معاصر.  

ٔویا پورآذر _ دبیر  ترجمه ی اطراف  ر
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