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شمعــی بیـفــروزیــــــم
"يك عكس ،رازي است دربارهي رازي ،هر چه بيشتر بگويد كمتر خواهيد دانست ".دایان آربس
ش��اید انتش��ار ماهنامه تخصصی نقد عکاس��ی ایران در پردیس هنرهای زیبای دانش��گاه تهران برای نخستین بار ،به
همان اندازه سخت باشد که ساخت بنایی عظیم .نیپس ،داگر ،تالبوت و بایار ،که هر کدام به عنوان مخترعین یا ابداع
کنندگان روش های اولیه عکاسی شناخته شدهاند ،پس از به دست گرفتن اولین عکس های ظاهر شده ،سعی کردند
در مورد آنچه می بینند با شگفتی سخن بگویند .بنابراین سخن گفتن در باب عکاسی و خوانش تصاویر امری ضروری
است.
عکاسی ایران نیز خود حکایتی به درازای تاریخ عکاسی جهان دارد؛ یک عکاسی با مشخصات و خصوصیات پر نوسان
خود .اما نکته ای که از دید نگارنده در مورد عکاسی ایران مورد غفلت واقع شده است ،نه در زاویه دید اولیه ،نحوهی
نورپردازی عکاس ،کیفیت س��وژههای جلوی لنز و فش��ردن دکمه دوربین ،بلکه مرحلهای پس از آن است ،یعنی عدم
پرداخ��ت کاف��ی به مقولهی عکس و تبدیل آن بهیکی از مراحل الزم برای دنیای خاص عکاس��ی .آنچه که تا پیش از
این نقد عکاس��ی نامیدهاند ،نه از انس��جام و به هم پیوستگی برخوردار بوده و نه آنگونه بوده که عکاسی امروز و معاصر
جهان به خدمت گرفته است.
کنکاش ،ایدهپردازی ،یافتن خالءها و س��پس چارهاندیش��ی از مزایای تحصیالت دانش��گاهی و خصوصا مقطع تکمیلی
اس��ت .با توجه به تاکید بر امر تحقیق در این دوره ،انبوهی از نوش��تهها حاصل میآید که اکثرا سرنوش��تی جز ذخیره
شدن در رایانههای شخصی و قفسههای اساتید ندارند .بر آن شدیم در باب این "مرحله مغفول ماندهی نقد" به صورتی
منس��جم و نظامند نظری بیاندازیم و به وس��یله این نشریه و وب س��ایتی (که متعاقبا اعالم میشود) نوشته هایمان را
منتشر نمائیم .این نشریه نقدنامهای است که به صورت ماهنامه و به دو شکل چاپی و الکترونیکی منتشر میشود .پس
از پرس و جو و نظرخواهیهای متعدد ،نهایتاً پیش��نهاد اس��تاد گران قدر ،جناب آقای یحیی دهقانپور ،مورد قبول اکثر
موسسین قرار گرفت و اینگونه شد که نام "چشمک" را بر نشریه نهادیم.
در این نش��ریه بر آن هس��تیم تا در کنار گشودن و گرم کردن بازار نقد عکس ،به مطالب ،اخبار و احواالت دیگر دنیای
عکاس��ی به س��بک ایرانی و نوع جهانیاش نیز چش��مکی بزنیم .به همین دلیل قس��مت های مختلفی را برای نشریه
چشمک تعیین کردهایم که عبارتند از:
نقد نمایشگاه عکس و تک عکس
-1
نقد آثار عکاسان ایرانی و خارجی
-2
معرفی دانشجویان عکاسی و بررسی عکسهای آنها
-3
ارائه تحقیقات دانشجویان عکاسی
-4
ارائه مقاالت دانشجویان دیگر رشتهها در رابطه با عکاسی
-5
مقاالتی در باب ارتباط هنرهای تجسمی و عکاسی
-6
اخبار داخلی دانشکده (از اخبار رسمی و حاشیه های داغ دانشکده گرفته تا عناوین پایان نامههای دفاع شده
-7
و ژوژمانهای پایان ترم).
این نش��ریه با هم فکری اس��اتید و دانشجویان دانشگاه تهران شکل گرفته است و در نظر دارد که به گسترش فرهنگ
نقد عکس و عکاس��ی و حوزههای مرتبط با آن بپردازد ،تا ضمن بازخوانی مجدد عکاس��ی ،با نگاهی نو که ناشی از گره
زدن تجارب اس��اتید عکاس��ی با نیروی جوانی و ایدههای نوی دانشجویان این رشته است ،بتواند حرفهایی جدید که
ش��اید بزرگ هم نبوده اما بوی تازگی دهند را در این حوزه مطرح نماید .امید ما بر این اس��ت تا ش��ما مخاطب گرامی
بالفاصله پس از ورق زدن همین چند برگ و یا کشیدن سرک به وب سایت ما با هر ایده ،پیشنهاد و انتقادی که دارید
به خانواده تازه تشکیل شده ما ملحق شده و در چیدن سفره بعدی چشمک ما را یاری نمایید .دیر نکنید که با آغوش
باز بر درگاه خانه مشترکمان (چشمک) در انتظارتان هستیم!
بهارتان خرم
اسفند ماه 89
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زانیـار بـلــــوری

نـقــــد و عـکـــــاسـی
*

هدف عمدهی این نوش��ته پرداختن
به روند عکاسی و جریانهای مرتبط
با آن طی س��الیان اخیر است .زمانی
بحث بر س��ر این بود که آیا عکاسی
هنر است یا نه .بعدها این پرسشگری
ب��ا طعنهی وودوارد ۱که «هنر اس��ت
ولی آیا عکاسی هم است؟» به شکل
دیگری پیگیری ش��د .اما امروزه در
جامعهی ما ،حتی بحث بر سر ماهیت
و چیس��تی هنر نیز مطرح نیس��ت و
این پس رفتی است که نشانگر ضعف
م��ا در درک نظریهپردازی و نقدهای
موج��ود و حتی تأثی��ر آن بر مفاهیم
زیبایی شناسانه است.
ضرورت آگاهی عکاس��ان نس��بت به
مقولهی نقد کام ً
ال مش��خص اس��ت.
چنانک��ه تری ب��رت در ای��ن زمینه
مینویسد« :نظریههای عکاسی ،حتی
اگر گاه��ی متضاد باش��ند ،مهم و با
ارزشند .اهمیتشان از تأثیرگذاریشان
در عمل سرچشمه میگیرد .ارزشمند
بودنشان بدان جهت است که ما را در
درک بهتر و بیش��تر عکاسی و عکس
یاری میرسانند و بر دامنهی شناخت
و فه��م ما از این رس��انه ،عکسهای
۲
خاص و کل جهان میافزایند».
اگرچ��ه این ض��رورت و جای��گاه آن
امروزه اثبات شده است ،اما با نگاهی
به رویکرده��ای موج��ود در محافل
آکادمیک ،نش��ریات ،نمایشگاهها و ...
در کش��ورمان ش��اهد روند معکوسی
هس��تیم ک��ه میت��وان از آن به نقد

گریزی یاد کرد .عوامل مهمی در این
امر دخیل هس��تند و پرداختن دقیق
ب��ه آن نیازمند تحقیقی جامع و البته
موش��کافانه است که از حوصلهی این
نوش��ته خارج است .عدم برخورداری
از س��نتهای دیرپ��ا و جریانه��ای
فرهنگی و هنری خصوصاً در عرصهی
عکاس��ی با توجه به پیشینهی کم آن
و نی��ز نبود منتقدین کارآمد و فضای
نق��د پذیر بر این امر دامن میزند که
نتیج��هی آن ،تکرار مکرر جریانهای
موج��ود ،آن هم نه حتی به ش��کلی
نهادین��ه بلک��ه در قالب��ی ارتجاعی
اس��ت و چی��زی ج��ز جدل بر س��ر
مفاهیم اولیهی بحث ش��ده نمیتوان
از آن اس��تنباط کرد .ن��ه تنها فضای
موجود نقادانه نیس��ت بلکه از نظریه
پردازیه��ای بی اس��اس نیز بس��یار
لطمه دیده است.
نب��ود تعریفی خ��اص ب��رای هنر نه
تنه��ا مختص ب��ه این دوره نیس��ت
بلک��ه در هر دورهای ب��ا ظهور آثاری
جدی��د ،مفاهی��م و رویکرده��ای
قدیمی به چالش کش��یده ش��دهاند
و باع��ث س��ر ب��رآوردن رویکردهای
جدیدتری ش��دهاند .نق��د و به طبع
آن نظریهپردازیهای هنر نیز تالشی
همسو برای گسترش افق معنایی هنر
است .هنر در پی بیان ناگفتههاست،
انتق��ال احساس��ات در قالب��ی ن��و و
ی��ا تجربی��ات و تجربهگراییه��ای
ن��اب .نب��ود آگاهی الزم ب��ر این امر
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و اصرار و پافش��اری بر س��ر وضعیت
موجود ،یا به علت درک نادرس��ت و
ی��ا به علت عدم توانایی الزم ،س��بب
ش��ده از جریانه��ای هن��ری امروز
امری کلیش��های و قراردادی بسازد؛
کلیشهای که نه جامعهی هنر را ارضا
میکند و نه با استقبال عموم مواجه
میش��ود .اگرچه نقد به جریانسازی
و هدفمن��د ک��ردن آث��ار موج��ود
میپردازد ،اما اساس��اً ش��الوده شکن
اس��ت .هر نقدی با صحه گذاشتن بر
هر امر ،ناخواسته کلیشههای رایج را
بایگانی میکند و به کناری مینهد تا
راه را بر ظهور آثار جدید بگش��اید و
گاه خود سرمنشاء آغاز گردد.
ام��روزه مفاهی��م زیبایی شناس��انه
پیچی��ده ش��دهاند .ب��ا نگاه��ی ب��ه
آفرینشهای متأخر و س��رعت رو به
رش��د آنه��ا ،آثار هن��ری در نظر ما
بیشتر به مفاهیمی انتزاعی و غیرقابل
درک نزدیک شدهاند و این بیشتر به
س��بب عجین ش��دن هنر ب��ا تفکر و
نظریهپردازی و شاید حتی سیطرهی
نظریه پردازی بر عرصهی هنر است.
در مقابل چنین روندی کس��انی که
درک درس��ت و ب��ه روزی از فضای
رس��انه و هنر خ��ود ندارن��د یا طرد
میش��وند و یا با پا فش��اری و اصرار
بر س��ر کلیش��ههای موجود به جزم
اندیش��ی و نقدگریزی دامن میزنند
ک��ه در چنین فضایی ن��ه تنها نقد از
مسیر خود منحرف میشود ،بلکه
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هن��ر نیز دیگر پر و بال نمیگش��اید.
در ای��ن میان عکاس��ی ب��ا توجه به
چالشهای آن ،نه فقط در پی اثبات
خ��ود به عنوان یک رس��انهی هنری
در جامع��ه بلکه تقاب�لات آن با دیگر
رس��انههای نو ظهور ،اگر با توجه به
جریانه��ای موجود در س��طح دنیا
تالش��ی ب��رای احیای خ��ود نکند و
خود را با پشتوانهی نظری منسجمی
همراه نگرداند ،بی ش��ک چارهای جز
زوال و نابودی و پیش پا افتادگی در
پیش نخواهد داشت.
«ب��ا دلهره ،به روزی میاندیش��م که
هنر به جس��تجوی ناگفتهها نخواهد
پرداخ��ت و رام و س��ر ب��ه زی��ر ،در

خدم��ت زندگ��ی جمع��ی در خواهد
آمد .زندگ��یای که از هنر میخواهد
ت��ا تکرار را زیبا جل��وه دهد و به فرد
کمک کند تا آرام و ش��اد ،خودش را
به جزیی از یکدستی وجود بدل کند.
چون تاریخ هنر میراس��ت .یاوه گویی
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هنر اما جاودانه است».
_____________________
___________________
* این نوشته پیشتر در شمارهی اول
نشریهی دانش��جویی کالوتیپ ، ،دی
ماه  1385به چاپ رسیده است.
Richard b. Woodward, its.1
art but is it photography?,
New York Times magazine

ب��ه نق��ل از تری برت ،آی��ا نظریه
هم هنر است؟ ،ترجمهی محمد تقی
فرامرزی ،عکسنامه ،ش��مارهی اول،
اردیبهشت  ،1377ص91
 .2ت��ری ب��رت ،آیا نظری��ه هم هنر
اس��ت؟ ،ترجم��هی محم��د تق��ی
فرامرزی ،عکسنامه ،ش��مارهی اول،
اردیبهشت  ،1377ص107
 .3می�لان کوندرا ،پ��رده ،ترجمهی
کتای��ون ش��هرزاد و آذین حس��ین
زاده ،نش��ر قطره ،چاپ اول،1385 ،
ص220

عبـاس امـیـــری

جشن تصویر سـال :بخش عکـاسی
هش��تمین جش��ن تصوی��ر س��ال،
در بخشه��ای گرافی��ک ،عکاس��ی،
کاریکات��ور و فیلم در ح��ال برگزاری
اس��ت .بیشتر س��النها و فضای خانه
هنرمندان در اختیار این جش��ن قرار
گرفته است .در این نوشتار قصد دارم
تنها به بررسی بخش عکاسی بپردازم.
بخ��ش عکاس��ی ش��امل بخشهای
مس��تند اجتماع��ی (گال��ری پاییز و
زمس��تان) ،خبری (گال��ری نیلوفر)،
هنر و هنرمندان (گالری میرمیران) و
خالقه (گالری بهار و تابستان) است.
آث��ار چه تک عک��س و چه مجموعه،
در قطع نس��بتا بزرگ چاپ شدهاند.
ش��رایط ش��رکت در نمایش��گاه ،آثار
رنگی و س��یاه و س��فید عکاسی شده
در یک س��ال گذش��ته ،عنوان شده
است .بخش��ی به عکسهای موبایلی
اختصاص داده ش��ده است ،که نشان
از همگام��ی برگزارکنن��دگان با این
اب��زار جدید و درک جایگاه آن در امر

تولید عک��س دارد .به جز این بخش،
بخش هنرمندان زیر  25سال با هدف
شناس��ایی و تش��ویق اس��تعدادهای
جوان به جشنواره اضافه شده است و
به این دسته از هنرمندان جایزهای با
عنوان رسول اف (هنرمند جوانی که
در س��انحه هوایی در گذشت) اهداء
میشود.
این جش��نواره تالش کرده اس��ت که
امکان ش��رکت عکاس��ان ش��هرهای
مختل��ف را فراه��م آورد .ش��رکت
کنن��دگان از تم��ام ش��هرهای ایران
آثاری را ارس��ال کردهان��د و در واقع
این جش��نواره کارنامه عکاسی ایران
در سال  1389اس��ت .نقد و بررسی
ای��ن تعداد عکس کاری بس دش��وار
اس��ت اما میتوان ب��ا فرض دو حالت
فرمی و محتوایی این آثار را بررس��ی
کرد.
فرم:
آنچ��ه در بیش��تر عکسه��ا مالحظه
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میش��ود عدم وجود فرمهای خاص
تصویری ی��ا رعایت اصول عکاس��ی
اس��ت .سردس��تی بودن و عدم دقت
در آثار مشهود است .این سردرگمی
ناش��ی از عدم درک سوژه ،نبود دید
عکاس��یک ،ب��ی هدف ب��ودن و عدم
داشتن اطالعات نظری است .در واقع
بیش��تر تصاویر در ح��د همان دیدن
و فش��ار دادن دکمه دوربین خالصه
میشوند .بی شک اولین دلیل خلق
چنی��ن آثاری ب��ه کارگیری دوربین
دیجیتال است .به س��ادگی میتوان
حدس زد بیش��تر یا ش��اید تمام این
تصاویر دیجیتال هس��تند .اما سوالی
پی��ش میآی��د که آی��ا اس��تفاده از
دوربین دیجیت��ال علت خلق تصاویر
بیکیفی��ت و غیر اصولی اس��ت؟ بی
گمان "دمکراسی" جزء جدایی ناپذیر
صنعت دیجیتال است .این دمکراسی
و امکان اس��تفاده همگانی از صنعت
دیجیتال و متعاقب آن
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دوربی��ن دیجیت��ال باعث ش��ده که
عکاس��ی از حیط��ه اف��راد متخصص
خارج شود .افراد متخصص چون برج
عاج نش��ینانی بودند که با اس��تفاده
ص خ��ود (ش��امل پروس��ه
از تخص�� 
عکاس��ی تا ظهور و چ��اپ) حصاری
دور عکاسی میکش��یدند ،اما امروزه
دنی��ای دیجیت��ال توانس��ته با خلق
دوربینهایی ساده ،هنر عکاسی را در
حد فش��ار دادن ی��ک دکمه و دیدن
تصویر در همان لحظه ،س��اده کند و
در دس��ترس همگان ق��رار دهد .این
امر به تولید انبوه تصویر منجر گشته
است .تصاویر حاصل ،خصوصیترین
و غیر قاب��ل نفوذترین زوایای زندگی
روزمره افراد را شامل میشوند و این
امری نیک و قابل تقدیر است ،چراکه
بسیاری از عکاس��ان حرفهای توانایی
ورود ب��ه فضاهای خصوص��ی افراد را
ندارند ام��ا دوربینهای دیجیتال این
ام��ر را امکانپذیر کردهان��د .بنابراین
س��والی پیش میآی��د؛ تصاویر تولید
ش��ده از چ��ه کیفیت��ی برخوردارند؟
بیش��تر تصاوی��ر دیجیتال��ی همانند
عکسه��ای این جش��نواره اغلب بار
معنای��ی "ای��ن چه صحنه قش��نگیه
بزار عکس��ش رو بگی��رم" را تداعی
میکنند.
آی��ا عکاس بای��د صحنه ی��ا اتفاق را
صرفا سرراست و مستقیم ثبت کند؟
(امری که در بیش��تر عکسهای این
جش��نواره دیده میش��ود) آی��ا این
عمل عکاس��یک اس��ت؟ بدون تردید
اگر در عکاس��ی همچون دیگر هنرها
خالقیت و نوآوری وجود نداشت باید
در همان س��طح اولیه باقی میماند.
اما عکاس��ان با اس��تفاده از خالقیت
در نح��وه عکاس��ی ،یافت��ن زوای��ای
جدید ،کشف معانی تازه از سوژهها و
تاثیرپذیری از هنرهای تصویری دیگر
توانستند باعث رش��د عکاسی شوند.
دس��تاوردهای آنان اکنون در اختیار
ما قرار دارد.
آنچه از برگزاری چنین جشنوارههایی
انتظ��ار میرود تاثی��ری رو به جلو بر
کلیت عکاس��ی ایران است ،امری که

با بررس��ی چندین دوره جشن تصویر
س��ال قاب��ل مالحظه نیس��ت .اغلب
عکسهای امسال کیفیت عکسهای
سالهای قبل یا نازلتر از آن را دارند.
هر چند که در بی��ن این عکسها ما
با تصاویری عمی��ق و ایدههایی قابل
تامل نی��ز رو به رو هس��تیم ،اما این
معدود عکسها تحت تاثیر خیل آثار
سردستی و ساده قرار گرفتهاند.
این امر با توجه به هزینه مالی و فضایی
که در اختیار برگزارکنندگان جش��ن
تصویر س��ال ق��رار دارد قابل تعدیل
اس��ت .برگزارکنن��دگان میتوانند از
طریق برگزاری کارگاههای آموزش��ی
ب��ه آم��وزش مطالب نظ��ری و عملی
بپردازن��د و چگونگ��ی روند درس��ت
عکاس��ی ،از مرحله شکل گیری ایده
تا خود عمل عکاسی را توضیح دهند.
همچنین ب��ا کنار هم قرار دادن افراد
صاحبنظ��ر و اف��راد ش��رکت کننده،
ضمن آش��نایی عکاس��ان ش��هرهای
مختلف باهم و آگاهی از نحوه فعالیت
و آس��یب شناس��ی ش��رایط موجود،
میتوان انتظار ارتقاء دانش ش��رکت
کنندگان را داشت.
نکت��ه دیگ��ر در ای��ن قس��مت عدم
دق��ت در نح��وه ارائ��ه عکسه��ا از
س��وی برگزارکنندگان اس��ت .بعضی
از عکسها در گوش��ه و کنار راهروها
نصب شدهاند و از دید بازدیدکنندگان
دور ماندهان��د .ای��ن ام��ر نش��ان از
ناآش��نایی در نحوه ارائه عکسها و یا
شاید کمبود فضای جشنواره دارد.
محتوا:
بیش��تر عکسه��ا بر زندگ��ی روزمره
و جذابیته��ای آن تاکید دارند .این
وقایع روزمره از فضاهای درونی چون
آشپزخانه ش��روع شده و در فضاهای
بیرونی چون مراسم مذهبی ،آسمان،
کن��ار دریا ،کوهس��تان و بیابان ادامه
مییابد .این امر بار عکسهای مستند
جشنواره را به گونهای غیر قابل تصور
افزایش داده اس��ت .هر چند عکسها
بر اس��اس موضوع ب��ه چندین بخش
تقسم شدهاند ،اما بعضی از تصاویر ،با
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توجه به اینکه بیشترین بار اطالعاتی
عکس به قس��مت مستند تعلق دارد،
در بخشه��ای دیگ��ر ( مث�لا بخش
ورزشی) گنجانده شدهاند.
ن��ازل ب��ودن کیفی��ت و س��لیقه
برگزارکنن��دگان در بخ��ش هن��ر و
هنرمندان بس��یار مش��هود است .در
ای��ن بخش ما عکسهایی از مراس��م
افتتاحی��ه و اختتامیه جش��نوارهها را
مشاهده میکنیم که بیشتر ،بازیگران
و هنرمندان را نش��ان میدهد .گریه
خان��م بازیگ��ر ،اه��داء گل ب��ه آقای
خوانن��ده و کلی عک��س دیگر از این
دس��ت کلیت جش��نواره را زیر سوال
میب��رد .از نظر محتوایی ،این تصاویر
بیش��تر "من آنجا ب��ودم پس عکس
انداختم" را نش��ان میدهد تا عملی
عکاس��انه .این تصاویر چه کمکی به
این بخش و عکاسی هنری کردهاند؟
آی��ا چند عکس ی��ادگاری را میتوان
به این س��ادگی وارد ویترین کارنامه
یک ساله عکاسی ایران کرد؟ هر چند
عکسهای صحنه تئاتر قس��مت قابل
تامل این بخش هستند.
سخن آخر:
عدم حضور عکاسان مطرح ایرانی در
این جش��نواره نکتهای سوال برانگیز
اس��ت .دلیل این امر هر چه هس��ت،
باعث س��رازیر شدن آثاری بیکیفیت
به چنین جش��نوارههایی میشود که
قصد دارد کارنامه یک س��اله عکاسی
ایران را به بازدید کنندگان ارائه دهد.
در واقع قطعهای از پازل عکاسی ایران
مفقود اس��ت و در نتیجه کارنامه یک
س��اله عکاس��ی ایران ناقص و ضعیف
اس��ت .حضور آثار عکاسان مطرح در
کنار این آثار امکان مقایس��ه و کسب
تجرب��ه دو گ��روه را فراه��م میکند
و همچنی��ن باع��ث رضایت بیش��تر
بازدیدکنندگان این گونه جشنوارهها
میشود .امید میرود که جشن تصویر
سال بعد و دیگر جشنوارههایی از این
دس��ت ،فارغ از این سخن باشند که
"م��ن دوربی��ن دیجیت��ال دارم پس
عکاس هستم".
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صیــاد نـبـــوی

شـمـــــایـل وازده

موضوع این نوش��تار نه یک نمایشگاه
عک��س ،که درب��ارهی پ��روژه عملی
عکاس��ی رضا ش��جاعی برای دورهی
کارشناسی(دفاع بهمن  )1389است.
مجموع��ه عکسهایی منس��جم و تا
حدودی ب��ه هم پیوس��ته ،با ترکیب
بندیهای مرکزی که در شب گرفته
ش��دهاند .ناچیزهایی که رضا شجاعی
در پرسهزنیهای خود در شب ،سوژه
عکاسیاش قرار داده است.
عکاسی در ش��ب و استفاده از فالش
مرک��زی باعث حذف و ی��ا پدیداری
نماهایی در تصاویر شده که مخاطب
را ب��ا چیزهایی مج��رد و تا حدودی
خال��ی از فض��ا رو به رو میس��ازد و
بینن��ده را در جس��تجوی معنای��ی
دیگ��ر از اش��یاء همراه میس��ازد و
معنای درونی جدید و یا حتی معانی
پنهان مانده از چش��م ما را (که اغلب
بخاط��ر مواجههی م��ا در روز با این
اش��یا بوده) آشکار میسازد .بیننده با
آشناییزدایی زیبایی روبهرو میشود
و این س��وال را از خود میپرس��د که
ای��ن عکسها چ��ه چیزی را نش��ان
میدهند.
رضا ش��جاعی در پي کش��ف اشیای

ج��دا افت��اده در عکسه��اي خويش
اس��ت که این ویژگ��ی عکسهای او
ناخوس��ته ما را یاد عکاس امریکایی
راب��رت ادامز و لوئیس بالتز میاندازد.
راب��رت ادامزی که ب��ه دلیل گرفتن
تصاویر س��یاه و سفید از مناظر غرب
آمریکا طی چهار دهه ش��هرت دارد و
لوئیس بالتزی که حدود س��ی س��ال
حومه شهر و فضاهاي اطراف شهر را
عکاس��ی کرد و هر دوی این عکاسان
تجربهی بسیاری در عکاسی در شب
را نیز دارند.
و چه کس��ی بهتر از آنه��ا را میتوان
مثال��ی ب��رای پرس��هزنیهای رض��ا
ش��جاعی دانست .پرس��هزنهایی که
ب ه دنبال نش��انههایی در ورای اش��یا
هستند .با اين هدف مشترک که چه
چيز در حومه شهر اسرار آميز است؟
آنها نگاه عميق به سطح ظاهري بناها
و مناظر زندگي ش��هري در حومهی
شهر دارند ،و شجاعی به دنبال هویت
و معنای��ی جدی��د برای اش��یایی در
حومهی شهر است که اغلب از زندگی
شهری پس زده شدهاند.
همانط��ور ک��ه وینوگران��د میگوید
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ی��ک عکس درب��ارهی چی��زی که از
آن عکاس��ی ش��ده نیس��ت ،آن یک
واقعیت تازه اس��ت و حال ،ش��جاعی
در ای��ن مجموعه عک��س چه چیزی
را نش��انمان میدهد؟ آی��ا میخواهد
اش��یاء را تحت ش��رایطی ک��ه خود
خلق میکند برایم��ان دوباره تعریف
کند؟ یا میخواهد اش��یای زیبایی را
که زیبایش��ان را ش��اید متوجه نشده
باشیم ،نش��انمان دهد؟ و یا نقدی را
ی خواهد در میان
از پس این اش��یا م 
بگذارد؟
عکسهای شجاعی تنها تصویر اشیا ِء
به قول خودش "وازده" نیس��ت ،بلکه
تصاویر شامل "اشیاء" و "شب" است.
ش��اید دیگر در این عکسه��ا نتوان
ش��ب را ب��ه مثاب��ه فضا برای اش��یاء
دانس��ت ،بلکه ش��ب ،خود جزو ذات
ماهوی اش��یا است و در این مجموعه
نمیتوان اش��یا را جدا از ش��ب فرض
کرد .از تدابیری که رضا شجاعی برای
نمایش این مجموعه بکار بسته است،
ارائه عکسها در س��ایز کوچک است
که توانسته رازآلودگی تلفیق اشیاء با
شب را به خوبی نشان دهد.
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بیــژن بــــرازش

عـکـــاسی سـرد
ِ
ای��ن نوش��ته
مت��ن پیادهش��دهیِ
ِ
گفتوگویِ دوس��تانهیِ ضبطشدهای
است با حسین رجبی و رضا شجاعی.
بی��ژن ب��رازش :رضا من ک��م وبیش
عکسهایِ حس��ین را دی��دهام؛ ولی
جریان این
خوب تو بیش��تر از من در
ِ
نوع عکاسی و بطو ِر خاص عکسهایِ
حس��ین هس��تی .میخواه��م که تو
صحبت را شروع کنی.
رضا شجاعی :مواجهه با دنیایِ واقعی
ک��ردن آن بهصورتی
و عین��ی و معنا
ِ
اصل��ی
ت��م
ِ
هوش��مندانه و یگان��هِ ،
عکسهایِ ت��و را تش��کیل میدهد.
یعنی مناظر و همان چش��ماندازهایی
ک��ه ت�لاش میکنن��د ام�� ِر واقعی و
عادی را نش��ان دهند ،ن��ه تصویری
اس��طورهای ،ش��خصی و دروغین .از
ط��رفِ دیگر ب��ر ویژگیه��ایِ فرمال
و بص��ریِ عکس تاکی��د داری؛ که با
ش��کل
بدون آنکه
ظرافت��ی خاص و
ِ
ِ
غالب��ی پیدا کنن��د وارد عکسهایت
ِ
برداش��ت درستی از
میکنی .آیا این
عکسهایِ توست؟

س��اختن تصویری است
بیش��تر برایِ
ِ
ِ
کلی��ت خ��ود خوانده ش��ود؛
ک��ه در
س��اختمان آن هیچ
تصوی��ری که در
ِ
عنص��ر ،عامل ی��ا چیزی ک��ه بتوان
همان عنص ِر اس��طورهای ،ش��خصی و
دروغینی دانس��ت که تو گفتی ،یافت
نمیشود؛ بلکه عناص ِر دنیایِ واقعی و
مقابل دوربین به تصویر
عین��یای که
ِ
بدل میشوند ،همه در یک همارزی،
تصویر را میسازند.
بیژن :در این عکسها میشود ردِپایی
عکاس��ی دههیِ  70امریکا را دید.
از
ِ
مثل رابرت ادمز ،لوییس
عکاسهایی ِ
بالتز ،هیال و برند بخر ،اس��تفان شُ ر و
دیگران .هم��ان عکاسهای حاضر در
نمایش��گا ِه New Topography
نگرش
(موضعن��گاریِ جدی��د)؛ ک��ه
ِ
مس��لطِ
عکاس��ی دههیِ  70را شکل
ِ
میدهند .نگاهی واقعبینانه به امریکا.
زوال زمین؛ و
نشانههایی از تخریب و ِ
بعضا با نگاهی اخالقی به این موضوع.
من دو سوال از تو دارم ،که آیا تاثیری
از ای��ن عکاسها گرفت��های و دوم آیا
اخالقی آنها به طبیعت مدِنظ ِر
ن��گا ِه
ِ
تو هم بوده است؟

س��اختن
حس��ین رجبی :در فرآین ِد
ِ
عکسه��ا ب��ه جنبههای��ی که اس��م حس��ین :مطمئن��ا تاثی��ر گرفت��هام.
اخالقی این
بردی توج ِه بس��یار میکنم و تالشم اما از هم��ان ابتدا ن��گا ِه
ِ
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عکاسان مدِنظرم نبود؛ بیشتر از همه
واقعنگ��ری و بیطرف��ی و تصویری
عقیم در عکسهایِ این عکاسان برایم
اهمیت داش��ته و
کنش عکاس��انهیِ
ِ
آنه��ا؛ اس��تفادهای ک��ه از مدی��ایِ
عکاسی میکردهاند؛ همینطور پیوند
هنرمندان
و درگی��ریِ آنها با آث��ا ِر
ِ
مفهوم��ی دههیِ  60و
م��درن و هن ِر
ِ
ِ
اهمیت ویژهای برخوردار
 70برایم از
بود .مثال تاثی��ری که لوییس بالتز از
نقاش��ی چارلز شیلر گرفته است
آثا ِر
ِ
و ی��ا برداش��تی که جان اس��کات از
پمپبنزینه��ایِ ا ِد روش��ا هنرمن�� ِد
پاپآرتیس��ت و مفهومگ��را داش��ته
ِ
اهمیت
اس��ت .و هیال و برند بخر که
بس��یاری در هن ِر معاص��ر و Land
( Artهن��ر زمین��ی) و Deadpan
(عکاسی سرد) داشتهاند .این تصاویر
ِ
فقط یکس��ری تصاوی ِر دلس��وزانه
نیس��تند و نباید اینطور تلقی شوند،
اینها نمودارها و گزارش��ی از جهان
هستند.
رضا :همانطور که واکر اونز میگوید
تصاویر هم میتوانند بیطرفانه و هم
میتوانند یک اظها ِر تن ِد سیاسی و هم
گزارش بصری و زیباییشناسانه
یک
ِ
باشند و به شکلی به این بحث خاتمه
میدهد.
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عموما بیمزه و بیروح و ش��لختهاند؛
بی��ژن :در عکسهایِ تو میتوان دید ناظری که در این عکسها به گزارش
که چگونه یک ام�� ِر عادی و معمولی میپردازد ناظری غی ِر انسانی است.
دارایِ بیانی زیباییشناسانه میشود.
یک زیبایی
شناس��ی س��رد و خالی از حس��ین :همارزیای را ک��ه پیشتر
ِ
احساس؛ که بسیار سنجیده است.
به آن اش��اره ک��ردم ،میتوانم بگویم
می��ان عناص ِر
ام
ب
ش��
س
عک
در
هایِ
ِ
حس��ین :نوع��ی
عکاس��ی ع��اری از س��ازندهیِ تصوی��ر از بی��ن میب��رم
ِ
احساسات ،خنثی و گزارشدهنده از و در بس��یاری ،عنص��ر ی��ا چی��زی
اصلی زیبایی
تم
شناسی سرد خ��اص مرکزیت پی��دا میکن��د ،اما
ِ
ِ
جهانِ ،
شناس��ی
ی
زیبای
این
ش��ود.
تلقی می
غالب تصویر،
گی
ه
ش��لخت
و
ربطی
ی
ب
ِ
ِ
از ده��هیِ  1990رای��ج میش��ود؛ و آنچی��ز را ب��ه عنص��ری ناش��ناس
عکاسی آلمان و بهویژه
وامدا ِر
مکتب بدل میکند .ناشناس��ی ک��ه با تما ِم
ِ
ِ
دوس��لدورف اس��ت؛ و ش��اید به این مرکزیتیافتهگ��یاش ،برایِ این ناظر
دلیل اس��ت که خیل��ی از
هنرمندان بیاهمی��ت به نظ��ر میرس��د ،گویا
ِ
این ش��یوه
عکاس��ان آلمانی هستند .ناظری غی ِر انس��انی در جستوجویِ
ِ
من تاثی ِر زی��ادی از این هنرمندان و چیزی مانوس و آشناست.
مکتب دوس��لدورف گرفتهام؛
بهویژه
ِ
ِ
د
قیو
از
رهایی
مثال
مس��ایل شغلی و بی��ژن :آره و گویا هرچهق��در جلوتر
ِ
حرفهای که در مدرسهیِ دوسلدورف میروی بیش��تر ب��ا ناآش��ناها روبرو
یافتن یک
به دانش��جویان آموزش داده میشود میشوی و نیا ِز بیشتری به
ِ
و
جایگزینی موضوع��اتِ تازه بهجایِ آش��نا حس میکنی و خوب پیدا هم
ِ
در
تجرب��ه
ش��کلی،
ه
ب
ه��ا؛
ن
آ
مقابل نمیکنی .فرآیندی که صرفا میتوانم
ِ
ِ
فعل دی��دن توضیحش
تح��ت
امو ِر حرفهای و دغدغههایِ بیانهایِ
عنوان ِ
ِ
هن��ری .من ب��ه
دنبال روش��ی برایِ بدهم .مس��یری که به نظر میرس��د
ِ
دی��دن ب��ودم؛ ب��ه دور از مبالغهآمیز
عکاس��ی خودت هم ه��ر روز هرچه
ِ
بودن ،احساس��ات و ش��خصیبودن .بیشتر در آن مسیر پیش میرود.
نگاهی که ن��ه انتقادی ،بلکه دیداری
و بصری باش��د .میتوان��م بگویم در
ش��دن زمین ب��ا تغییراتی
حل
رضا:
ِ
ِ
این رابطه
بانی آنها بوده اس��ت .اما
تحت تاثی ِر حاضرآمادههایِ که انس��ان ِ
ِ
هنر
تاریخ
در
دیگ��ر
د
موار
و
دوش��ان
ش��دن آنها به مکان��ی غی ِر
تبدی��ل
ِ
ِ
مث��ل هن�� ِر مفهومی و لن��دآرت هم زمینی و غی ِرانس��انی چیزی است که
ِ
بودهام.
در عکسهایِ آخ ِر تو میشود دید .با
اینکه تصاویر برداش��تهایی عینی و
بیژن :درس��ته؛ و به ش��کلی میشود خنثی هستند ،ما شاه ِد مکانی هستیم
داس��تان خودش را نقل میکند،
تم��ا ِم این تاثی��رات را در عکسهایِ که
ِ
عینحال نمیش��ود
داس��تان ع��کاس را .تصاویری با
ن��ه
ت��و دید .ام��ا در ِ
ِ
بهط��و ِر واضح آنها را ب��ه هرکدام از رویک��ردی عین��ی و خونس��ردانه با
این اشکال متصل کرد.
جذابیته��ا و تازهگیه��ایِ نوین ،به
همرا ِه تکنیک و موضوعی تازه.
ش��ب ت��و ما با
ِ
رض��ا :در عکسهایِ
س��طوح درخش��انی از دستسازهایِ حس��ین :امکاناتی که ابزار در اختیا ِر
ِ
انس��انی مواجهیم که در زی ِر نورهایی ع��کاس میگذارند س��هم بزرگی در
ِ
ِ
تفکیک آنها با
ک��ه
ماهی��ت عکساش
چش��م انس��ان تصوی�� ِر نهای��ی و
ِ
قابل تشخیص هستند خودنمایی دارند.
غی ِر ِ
میکنند؛ و در واقع زمین و بناها هردو
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بی��ژن :عکسهایِ اخی ِر ت��و برایِ من
مصداقهایی از صحنههایِ نمایشیاند
که خود بازیگ ِر خودشانند .چرا که به
نظ ِر م��ن در یک منظره م��ا مدام به
یافت��ن روابطی هس��تیم که
دنب��ال
ِ
ِ
عناص�� ِر کلی��دیِ س��ازندهاش با هم
برقرار میکنن��د ،در چنین فرآیندی
گو بازیگ��ر یا بازیگرانی وار ِد صحنهیِ
نمایش ش��وند و داس��تان را برایمان
نقل کنند ،عناص��ری چند در منظره
نی��ز آن را برایمان معنامند میکنند.
ام��ا اینجا خبری از بازیگر نیس��ت و
منظ��ره دس��تآویزی به م��ن عرضه
نمیکند .تصویر و عناصرش باید از نو
خوانده شوند .این همه گفتم تا همان
یک جملهیِ رضا را برسانم عکسی که
داس��تان خودش را نقل میکند و نه
ِ
داستان عکاس را.
ِ
عنوان آخرین س��وال ،این
بیژن :ب��ه
ِ
نکته برایِ من بس��یار جالب و جذاب
مثل تو و
اس��ت که روند عکاسهایی ِ
رضا و چندی دیگر بر خالفِ
عکاسی
ِ
رای��ج در ای��ران اس��ت .بهتر اس��ت
اینطور بگویم ،در حالی که اینگونه
اش��کال غالب در عکاسی
آثار یکی از
ِ
جهانان��د و جایگا ِهش��ان ب��ر دی��وا ِر
موزهها و گالریهاس��ت فکر میکنم
که عکسهایِ ش��ما با تما ِم سنجیده
بودن و هوش��مندی ک��ه دارند کمتر
ارائه شدهاند .واقعا چرا؟!
حس��ین :ش��اید خیلی کوتاه و راحت
اینط��ور بتوان��م بگوی��م در فض��ای
عکاسی
مفهومزده و سیاس��تزدهیِ
ِ
ای��ران ک��ه چ��ه هنرمنده��ا و چ��ه
مدیره��ایِ هن��ری و گالریگردانها
ب��ه فک�� ِر عرض��هیِ آثاری هس��تند
توریستپس��ند ،بهتر اس��ت که کال
این فضا را فراموش کرد و به مسایل،
مخاطبان جدیتر فکر کرد.
فضاها و
ِ
رضا :متاس��فانه تا ح ِد بس��یار زیادی
مخاطبان
اینگونه اس��ت و باید ب��ه
ِ
جدیتری فکر کرد.
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سهیال شمس اللهی

نقـدي بر مجـمــوعه چشـم

مجموعهي چشم با توجه به پرداختن
به حوزههاي هنري مختلف ،و مسائل
ديگ��ري چ��ون قيم��ت مناس��ب و
قط��ع كوچك ،ميتوان��د مجموعهاي
جالب توج��ه باش��د .مجموعهاي كه
در ه��ر كجا و هر زم��ان ميتوان آن
را ب��ه همراه داش��ت و از لذت بصري
موج��ود در ن��وع صفحهآرايي و ديگر
پرداختهاي گرافيك��ي آن بهرهمند
شد و با آثار هنرمندان مختلفي آشنا
گشت .اما ظاهرا اين مجموعه اهدافي
فرات��ر از اي��ن را در س��ر ميپروراند.
باال بردن س��واد بصري ك��ه مد نظر
توليدكنن��دگان اي��ن مجموعه بوده
اس��ت ،ادعاي بزرگي به شمار ميرود
و با اين ادعا مس��لما مخاطب عام در
راس هدف اين مجموعه قرار ميگيرد.
در اين صورت مس��ائل ديگري چون
انتخاب هنرمندان معرفي شده ،تيراژ
اثر و نحوهي توزيع آن اهميت بااليي
پيدا ميكند.
در م��ورد انتخاب هنرمن��دان به نظر
ميرس��د ،آثار انتخاب ش��ده توانايي
برق��راري ارتب��اط با مخاط��ب عام و
حتي گاهي خاص را دارا نيس��تند و
اگ��ر بتوانند مخاط��ب را تا ورق زدن
آخري��ن صفحه ني��ز با خ��ود همراه
كنن��د ،او را هم��ان ج��ا ره��ا كرده،

ن��ه تنها كمك��ي به باال بردن س��واد
بصري او ننمودهان��د ،بلكه بر گيجي
و سرگرداني او نيز افزودهاند .مخاطب
عام در ايران ،با توجه به دولتي بودن
و تا حد زيادي سردس��تي بودن آثار
فرهنگ تصويري اطرافش ،از گرافيك
محيطي گرفته تا تصويرس��ازي كتب
درس��ي ،به گونهاي از هنر خو گرفته
كه فهم آن س��واد بصري ويژهاي نياز
ندارد .اگر اثري ب��ه منظور باال بردن
س��واد بص��ري عمومي و ب��ا اين ادعا
توليد ميش��ود ،حداق��ل در پلههاي
اولي��ه بايد به هنرمن��دان و هنرهاي
مردميتري بپردازد.
از طرفي توزيع محدود و نامناسب اين
اث��ر ،در حالي كه تهيه آن هنرمندان
و دانش��جويان هنر را نيز به س��ختي
ميان��دازد ،چندان مناس��ب مخاطب
عام ب��ه نظر نميرس��د .مخاطب عام
باي��د در تمام��ي اماك��ن عمومي ،از
اتوبوس تا س��وپرماركتها ،با چنين
آثاري در ارتباط باشد و تازه دستيابي
مناس��ب و آس��ان او به چنين آثاري
اولين پل��ه در تحقق ادعايِ باال بردن
س��واد بصرياش محس��وب ميشود.
حال اينكه مخاطب عام تا چه ميزان
در برق��راري ارتباط ب��ا اثر و دريافت
پيام آن موفق باش��د بح��ث ديگري

10

است.
عالوه ب��ر اينها نبود نق��دي هر چند
كوت��اه بر آث��ار ارائ��ه ش��ده در اين
مجموعه ،كه ميتواند زمينهاي جهت
بر ق��راري ارتب��اط مناس��بتر ميان
مخاط��ب و اث��ر گردد ،ي��ا توضيحي
مختصر از س��وي هنرمن��د در مورد
آثارش ،ضعف ديگري است كه جاي
خال��ي آن به وضوح حس ميش��ود.
درنتیجه به نظر میرسد نشان دادن
صرف يك س��ري آثار ،ك��ه مخاطب
نه با هنر و نه با هنرمند آن آش��نايي
دارد ،كمكي به باال بردن و گس��ترش
سطح سواد بصري در جامعه نخواهد
كرد.
مجموعهي چشم ميتواند ،بدون اين
ادع��ا و صرفا ب��راي مخاطبين خاص
هنرهاي ارائه شده در آن ،مجموعهي
مناس��ب و مفيدي باشد و به آشنايي
بيش��تر دانش��جويان و دوس��تداران
هنره��اي مختلف ب��ا آث��ار متفاوت
کمک کند .همچنین با توجه به قطع
جيبي مجموعه ،ب��ه راحتي ميتوان
از آن ب��ه عنوان آرش��يوي تصويري
در كتابخانههاي كوچك خانگي بهره
برد.
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حامــد کـیـــــا

دانشجوی عکاسی به مثابه فلش

استاد عکـاسی به مثـابه لیــزر

براس��تی عمل نگاه ک��ردن بر صفحه
نمایش��گر دوربین بعد از فشار دادن
شاتر و دیدن تصویر حاصل شده ،در
دنیای آنالوگ امکانپذیر نبود.
ت��ا چندی پیش انس��انی در میان ما
بود که فیلم عکاسی شده را ظاهر می
کرد .آن انسان دیگر نیست ،و اگر هم
باش��د ،تعدادش کم اس��ت .تا قبل از
این کاغذ عکاس��ی به شکل کنتاکت
ی��ا عکسه��ای  10در  15توس��ط
دانش��جویان به اس��تاد ارائه میشد.
ارائ��های که ق��رار بود تا ب��ا انتخاب
تع��دادی از آنها ،ب��ه کار پایان ترم و
یا یک نمایش��گاه منتهی ش��ود و در
این میان اس��تادها ب��رای بهتر دیدن
کاره��ای ارائه ش��ده ب��ر روی کاغذ
عکاسی ،همیشه خواستار نور بودند.
ای��ن روزها س��ی دی ه��م دیگر نه،
فق��ط «فلش» ،جوابگوی نیاز ذخیره،
جابجایی و ارائهی مقرون به صرفهی
عکسه��ا اس��ت .عملی ک��ه فقط در
دنیای فناوری اتفاق میافتد.
در فراین��د دیجیتالی��زه ش��دن ،این
تجربه و نیاز همیش��ه در کالسهای
عکاسی وجود داش��ته است تا استاد
بگوید« :دانش��جویان ،لطفا چراغها را
خام��وش کنید تا کالس ب��رای بهتر
دیدن عکسها به اندازه کافی تاریک

باشد».
و ب��از این تجرب��ه در کالسها وجود
داشته اس��ت که استاد از نور «لیزر»
برای تش��ریح و اش��اره بر عکسهای
پروجکت ش��ده ب��ر روی پرده تصویر
استفاده کند.
روزگار شاید این باشد که دوربینهای
دیجیتال ،استاده از فلشها را ضروری
میس��ازند و هر کالس به کامپیوتری
نیاز پیدا میکند ،و هر سقف کالسی
به یک پروجکشن ،و هر کالسی برای
دیدن عکسها بر روی پرده س��فید،
الزم��هی تاریکی بیش��تری اس��ت ،و
ب��رای تحلی��ل کردن ی��ک مجموعه
عک��س می توان با چند کلیک آنها را
به جلو و عقب برد.
نکت��ه مهمتر ،این اس��ت ک��ه جهان
پیرامون یک دانش��جو به این ش��دت
تغییر کرده اس��ت .م��کان زندگی و
تفکر عکاس��ی او در محیط آموزشی
دچار تغییرات شگرفی شده است ،اما
براس��تی چقدر «فرایند علم آموزی»
از می��ز مدیر تا دهان نظریه پرداز!! یا
استاد دچار تغییر و تحول شده است؟
بزرگترین کوتاهی یک استاد این بود
که با اش��ارهی نور لی��زرگفت :من با
کادر تو مخالفم! اما ش��اید جهان آن
دانشجو به تمامی ،فقط کادر عکاسی

نیس��ت .جهان آن دانش��جو ،جهان
زندگی در س��رعت است ،حال با هر
کادری .کادر آنجای��ی معن��ا مییابد
که دانش��جوی عکاسی اول نسبت به
کادری که دنی��ای او را احاطه کرده
اس��ت حساس ش��ود ،درکش کند و
آن را نقد کند ،اینجاس��ت که در هر
نقدی از زندگی یک کادر س��اخته و
پرداخته میش��ود و در نتیجه استاد
این روزگار ش��اید بیش��تر مش��اور و
مربی گذران این فرایند اس��ت تا آن
دانای کل در ته کالس.
این متن در پی نقد مفهوم دانش��جو
نیس��ت ،چ��ون او در حال «ش��کل
گرفتن» اس��ت ،نقد متن نس��بت به
کس��انی اس��ت که تصور م��ی کنند
«ش��کل گرفتهان��د» و تنه��ا وق��ت
دانش��جو را میگیرند .آنها که تصور
میکنن��د «ش��کل گرفتهاند» و هیچ
ش��کی نمیکنن��د که ح��ال تعاریف
دگرگون شده است .براستی ما همان
لیزر به دست در ته کالسیم!؟ جایگاه
م��ا در پروس��ه جدی��د علمآم��وزی
کجاس��ت؟ اگ��ر ذهنیت دانش��جوی
عکاس��ی تغییر کرده ،چ��را ذهنیت
استاد عکاسی چنین نمیشود؟ و اگر
آری ،از کجا و چگونه؟

دایان آربس:
من عكاسي را هميشه به صورت عملي شريرانه نگاه مي كنم ،اين يكي از داليل عالقهام به اين هنر است .هنگامي كه براي
اولين بار عكاسي كردم ،احساس عصيانگري شديدي به من دست داد.
http://quotegallery.com
(Diane Arbus( Nemerov ) (1923-1971
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(دانش��جوی کارشناسی ارشد
رشتهی مطالعات فرهنگی)
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سیامک حاجی محمد

کـــاوه شـدن
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متن نمایشگاه به قلم شهریار توکلی
را ک��ه خوان��دم کمی خیال��م راحت
ش��د وقت��ی فهمی��دم دیگران��ی هم
هس��تند که ارتباط زی��ادی با لحن و
فضای کارهای کاوه گلس��تان برقرار
نمی کنند .باالخ��ره کاوه نام بزرگی
ب��ود و انتقاد از کارهای او و ش��رایط
تولیدش��ان ،خصوص��ا پ��س از ِ
مرگ
دل خ��راش او و نزدیک ش��دنش به
جایگاه��ی اس��طوره ای در عکاس��ی
ایران ،بس��یار دش��وار .با این حال با
دیدن این نوش��ته در ابتدای کتابچه،
کمی دلم ب��ه کاری که پیشتر قصد
انجامش را داشتم قرص تر شد.
علی رغ��م درد دل باال ،چندان قصد
ندارم به خود کاوه گلس��تان بپردازم.
بلکه همانطور که پیش تر نیز حدس
میزدم برای دست یافتن به قضاوتی
خاص درب��ارهی مجموع��های از این
دست ،تنها یک بار مرور ،آن هم روی
دیوارهای گالری ،در آبان ماه 1389
کفایت می کند .این حس در لحظهی
بازدید از نمایشگاه بسیار تقویت شد.
[میتوانید نخوانید کاوه گلس��تان]،
در متنی که در آغ��از دفترچه آمده،
به حق چنین گفته اس��ت« :از زمان
انفجار انقالب ،ایران برای رسانههای

بی��ن المللی داس��تان مهم��ی بوده
اس��ت ...جه��ان در بهتری��ن حال��ت
نسبت به رنج ایرانیان بی اعتناست و
در بدتری��ن حالت ناآگاه . » ...ادعایی
ک��ه با آنچه امروز نیز ،در اتفاقات دور
و ب��ر خود میبینیم ،بس��یار ملموس
است .نکته ای که به درستی اندکی
جلوتر به گونه ای گس��ترده میشود
ک��ه دامن��هی آن علی رغ��م گفتهی
گلس��تان در مورد «اگزوتیزم» هنر و
فرهنگ در زمان ش��اه ،ت��ا امروز نیز،
پ��س از این انفجار بزرگ ،به ش��کل
اس��ف باری ادام��ه دارد...« :در عوض
[رس��انههای غرب��ی] ترجی��ح دادند
جنبهه��ای اگزوتیک هن��ر و فرهنگ
ای��ران و جالل و جب��روت خانوادهی
س��لطنتی را ب��ه نمای��ش بگذارند».
پدیده ای ک��ه نمونه های معاصر آن
را می توان در نمایشگاه های «چادر
زن ایران��ی» از تهران تا
س��یاه
نمایی ِ
ِ
لندن دنبال کرد.
ه��ر دوی ای��ن س��خنان را بی��ش از
ای��ن که قبول داش��ته باش��م با تمام
وج��ودم حس می کنم .اما گلس��تان
برای مس��ئلهای که مط��رح میکند،
راه کاری پیش گ��ذارد .راه کاری که
اگر بخواهیم برای نوشتهی او عنوانی
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انتخ��اب کنیم ،به ط��ور قطع در این
عب��ارت« :حقیقت به جه��ان عرضه
نش��د» خالصه میش��ود .عبارتی که
می توان از آن به عنوان تجلی هدف
او (و بس��یاری دیگر ک��ه توهم وجود
حقیقت��ی را در ذهن می پرورند) یاد
کرد.
این جاست که گذشته از نام گلستان
می توانی��م تصاویر این نمایش��گاه و
بس��یاری مش��ابه آن از گلستانهایی
دیگر را ،تالش��ی برای دس��ت یافتن
به ،و ی��ا عرضهی ،حقیقت دانس��ت.
اما پرس��ش این اس��ت ک��ه :اول آیا
حقیقتی وج��ود دارد؟ و دوم این که
در صورت وجود حقیقت ،این رس��انه
(ای��ن جا منظور عکس تنها نیس��ت،
بلکه کل مس��یر تولی��د و ارائهی آن
مد نظر اس��ت) قابلی��ت ارائهی آن را
دارد؟ و احتمال سوم ،در صورت عبور
از دو پرس��ش قبلی با پاس��خ مثبت،
این نمایش��گاه در آبان ماه  1389در
گالری شش ،چگونه عمل می کند؟
خوش بختانه یا متأس��فانه ،نمایشگاه
محتوای چندان پیچیده ای نداش��ت
که بینن��ده را درگیر موضوعی خاص
کند .عکس هایی س��یاه و سفید ،در
ژانر عکاسی مستند ،با گرایش

نـقــدنـــامـه تخـصـصـــی عـکــــاسـی

اجتماع��ی ،از کودکان��ی در مناط��ق
محروم در ارتباط با شرایط تحصیلی
و رفاه��ی ش��ان و در تضاد با نش��انه
های رژیم سیاسی سابق ،که در ابعاد
 30در 40و  40در 50و درقابه��ای
چوبی نفیس و پاس��پارتوی (اصطالح
تخصصی حاشیه برای عکس) سفید،
در گون��ه ای از گالری که در حقیقت
مح��ل برگ��زاری نمایش��گاههای به
اصط�لاح روش��نفکریِ ای��ن روزگار
است (و ش��اهد آن نیز ارائه و فروش
دفترچهای اس��ت از آثار در مجلدی
نفیس در هر نمایشگاه!) ارائه شدهاند.
ب��ا ارائهی توضیح کوتاه��ی دربارهی
نمایش��گاه ،به س��راغ پرسش ها می
روم .ول��ی به این دلی��ل که معتقدم
روزگاری بود ک��ه مردمانی به وجود
حقیقتی باور داشتند ،از بحث کردن
دربارهی نخس��تین آن ها پرهیز می
کنم .با این حساب با خیال راحت به
سراغ دومی می روم .حداقل می توان
گف��ت هم زمان با حض��ور تصوری از
حقیقت ،عده ای نیز بر این باور بودند
که می توان آن را مستقیما بیان کرد.
اگر بگذری��م از این که این دوران در
کش��ور خودمان تازه چهل سال بعد
از جهان پیش��رفته ،چی��زی نزدیک

س��ی سال پیش آغاز ش��د؛ می توان
ادع��ا کرد مردم بر ای��ن عقیده بودند
که حقیقت قابل افش��ا کردن است و
عکاس��ی ت��ازه یافته ،ابزار
[به نوعی]
ِ
اساسی این افشای حقیقت.
ِ
آن زمان ش��ور بود و اشتیاق برای رو
کردن دس��ت ظالمانی که س��ال ها
حقوق مردمان را پایمال کرده بودند.
انقالب ش��ده بود و انفجار بزرگی رخ
داده ب��ود و جای همه چی��ز با همه
چیز عوض می ش��د .بسیاری به حق
از فرصتهای��ی که دس��ت می داد،
بهره م��ی بردند و دس��ت اندرکار به
زع��م خود بیان حقایق می ش��دند و
میکوش��یدند تا دنیا را عوض کنند.
در میان��هی این هیجان ،پیش و پس
از صدای بلند آن انفجار بزرگ ،ساده
تری��ن گفتگوها بس��یار موف��ق تر از
اساسی ترین بیان مشکالت عمل می
کرد .واقعیات روزمرهی موجود درون
جامعه بدل می ش��د به ظلم ظالمان
و سطحیترین بیان ها و برداشت ها،
در ه��م همهی بزرگ ،به عمیق ترین
آثار تعبیر می شد.
در ای��ن فض��ا بود که افراد ش��جاعی
مانن��د بس��یاری گلس��تان ه��ا ،ب��ا
حض��ور در س��نگرها و خیاب��ان ها،
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رفت��ن ب��ه عادیتری��ن م��کان های
دی��روز  -و خانهی فس��اد امروز  -و
 ...و برگزارک��ردن نمایش��گاه های��ی
در خیاب��ان ها و دانش��گاه ه��ا ،ابتدا
پرش��ورترین قش��ر حاض��ران در این
طوفان را بسیار س��اده به خود جلب
می کردند و سپس از درون تصاویری
مانند زن��ان قلعه نو ،در دل تودههای
انقالبی مردم رس��وخ م��ی نمودند .و
حتی از دل همین آش��فتگی بود که
مش��هورترین ای��ن تصاوی��ر  -پایین
ِ
آم��دن رهبری از هواپیم��ا  -به جلد
ابررس��انهی این روزگار و آن روزگار،
تای��م لن��دن ،راه مییاف��ت؛ و به این
شکل دل بیگانگان نیز شاد می شد.
این جاس��ت که می ت��وان به عبارت
«حقیق��ت به جه��ان عرضه نش��د»
ایرادی جدی وارد کرد .اتفاقا این بار
حقیقت نبود که نادیده انگاش��ته می
ش��د و یا عرضه نمی شد؛ بلکه از این
طریق اصل و اساس حقیقت به تمامی
جهان مخابره می ش��د .اما حقیقتی
س��اخته و پرداختهی ابررس��انه ،که
به قطع ب��ا آنچه در میانهی آش��فته
بازار ایران ،در ذهن تازه رها ش��ده و
پرکلیشهی روشنفکر ایرانی شکل می
گرفت از بنیان متفاوت بود .مسئله بر
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سر این نبود که آنها دروغ میگفتند
و این ها راس��ت ،بلکه گلس��تان ها و
پیروانش��ان (تا امروز) فراموش کرده
بودند که هر حقیقتی بر بس��تر زمان،
مکان و شکل ارائهی آن بارها و بارها
تولید و بازتولید می ش��ود .و از میان
این س��ه ،تنها بخشی از یکی ،به طور
قطع در دست ایشان بود .و آن بخش
این بود :روشنفکران طبقهی متوسط
تصور می کردند اگر دوربین به دست
گرفتند و به خیابانها رفتند و به قول
خود آن چه را هس��ت نمایش دادند،
ای��ن به خ��ودی خود کافی اس��ت تا
بتوان جهانی را هشیار کرد.
اما آن ها در اوج این لحظهی حساس،
غافل بودند از اینک��ه علی رغم ورود
س��طحی برخی از آموزه های ایشان
در ذه��ن مردم��ان ،در میان��هی این
جهان
آشفتگی در درون ،دیگران در
ِ
دیگر آنگونه که خود می خواستند به
نس��خهی حقیقت خویش شکل می
دادند .این گونه ب��ود که بدون درک
کاملی از شرایط تولید و بیان اثر ،تنها
س��وار بر موجی زودگذر ،آثاری تولید
می کردند که به س��رعت میتوانست
در طول تاری��خ (و اگر بخت یار نبود
حت��ی در عرض آن نیز) گم ش��ود .و
از این جاست که بسیار ساده تصاویر
کودکان این نمایش��گاه پر می شد (و
اکنون نیز می ش��ود) از نمایش هایی
کلیشه ای از ساختمان های مخروبه
و لب��اس های پاره و بچه هایی که در

اوج بدبخت��ی از زاوی��ه ای پایین و یا
در اوج مظلومی��ت از روب��رو به لنز -
این پدی��دهی خرده بورژوازی! – می
نگرند .بس��یار دلم م��ی خواهد که به
این ه��ا اضاف��ه کنم کودک��ی را که
بس��یار خام دس��تانه تابلوی پاره ای
به گ��ردن دارد که روی آن نوش��ته:
«دوازده اص��ل انقالب ش��اه و مردم»
و ی��ا کودکی که برای نمایش زندگی
س��ختش در کنار پدر ایس��تاده روی
زمی��ن بایر کش��اورزی (خدا چه می
داند ش��اید عکس در زمستان گرفته
ش��ده!) و چوب دس��تی در دست ،از
محبت پدرانه بهره می برد.
این ه��ا را اضافه کنی��د به قاب های
ش��یک و ی��ک نمایش��گاه در س��ال
 ،1389که در معیا ِر مقایسه ای ُصلب
ب��ا محت��وای دم دس��تی عکس ها،
تبدیل می شود به کاخ بورژوازی زالو
صفت که همین کودکان درون عکس
ها را استثمار میکند .به نظر میرسد
طن��ز تلخ داس��تان به ش��کل اغراق
آمی��زی خود را به نمایش می گذارد.
تازه مشخص میشود که عکس هایی
ک��ه به واس��طهی اطالعات س��اده و
صمیمیش��ان ،خصوصا ب��ا به نمایش
درآمدن در خیابان ها ،روزگاری شور
انقالب��ی [بخوانید انفجاری] به پا می
کردند ،امروز با این ارائهی شکیل در
فضایی تقریب��ا اختصاصی ،دچار چه
تاریخ مصرف گذش��تگی بی مسمایی
می ش��وند ،که تنها دارایی آن تبدیل

میش��ود به یادبودی ازی��ک نام؛ نام
دوس��ت قدیمی و قابل احترام «کاوه
گلستان».
ب��ه این جا که می رس��م ب��ه یاد نام
مجموعه می افت��م« :توانا بود هر که
دانا بود» و به خاطر میآورم حقیقتی
که قرار بود از راه دانایی تبدیل ش��ود
ب��ه توانای��ی؛ حقیقتی که ام��روز به
جای چوب دس��تی به دست گرفتن،
همچنان آدامس می فروش��د و فال؛
دانش��جویان دچار عذاب وجدان از
تا
ِ
زندگی روزمرهی خود (در شبه طبقه
ای بی خب��ر) ،یکی پ��س از دیگری
در خیال خا ِم کاوه ش��دن دوربین به
دس��ت در خیابان های پایین شهر به
دنبال آن پرسه بزنند.

دایان آربس:
ـ يك عكس ،رازي است درباره ي رازي ،هر چه بيش تر بگويد كمتر خواهيد دانست.
ـ هيچوقت فكر نميكردم آن عكسها به جز براي خودم براي كس ديگري هم مفيد باشد ،منظورم عكسهاي خودم است .فكر
ميكن��م ،اگ��ر آن عكسها را به ديگران نش��ان ميدادم خوب بود .چون حس ميكنم كه راجع ب��ه چگونگي پديدهها تقريباً ديد
2
مسلطي دارم.
ـ ميخواهم بگويم كه اين مطلبي بسيار موشكافانه و اندكي برايم شرمآور است ،ولي من عميقاً بر اين باورم كه چيزهايي وجود
3
دارند كه هيچكس آنها را نخواهد ديد ،مگر آنكه از آن ها عكس گرفته باشم.
1

1.http://www.quotegallery.com.
2.http://www.npr.org
3.TUCKER, ANNE. THE WOMAN’S EYE. ALFRED A . KNOPF, NEW YORK 1973.P: 113.
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رامیار منوچهرزاده

عجـب بهــاری انصــافـ ًا
بهانهی نوش��تن بابت اولین شمارهی
مجلهی چش��مک ،به لط��ف بیپایان
عباس امیری ،ش��اید به نوعی با آغاز
بهار عجین گشته است! عجب بهاری
انصافا! از همه مهمتر اینکه به بندهی
نوع��ی این اج��ازه را هم داده اس��ت
که به دلخواه و به تناس��ب اتفاقات و
رویدادها در ستون اختصاصی دستی
به قلم ببرم .من هم متاسفانه نوشتن
مطل��ب را برای اولین ش��ماره بعد از
کلی چ��ک و چان��ه زدن و ارجاعات
آرمانی در آخرین لحظه رها کردم تا
کار به وقتهای اضافه کش��یده شود
و دس��ت آخر با هر ج��ان کندنی که
بود سعی کردم ،با توجه به دینی که
به هنرهای زیبا و دانشکدهی دوست
داش��تنیام و بچه های آن (بعد از ده
سال) داش��تم ،دست به نوشتن ببرم.
گویی به این بهانه بعد از مدتها من
را با نوش��تن آش��تی دادهاند .آشتی
به بهانهی اولی��ن مجلهای که آرمان
نسل ما در س��الهای نه چندان دور
بود .تکاپوهای بس��یار ما ش��اید (باز
ک س��ری
ه��م میگویم ش��اید) به ی 
اصالحات در دانش��کده ختم شد ،که
بر گرفته از فضای آرمانی س��الهای
ما بود ،که تالش داش��تیم به سرعت

و به هر قیمتی همه چیز را به سمت
تغییر سوق دهیم .تفکرات ما از بستر
ایجاد ش��ده نش��ات گرفته بود .همه
چی��ز بوی تازگی به خود گرفته بود؛
یا بهتر آنکه بگوییم دلخواه ما آن بود
ک��ه مهر اصالح و تغییر به هر قیمتی
ب��ه هر چیز بزنیم؛ ش��اید که طرحی
اندازی��م ن��و ،و بهتر ب��رای آیندگان؛
برای فراموشی و اندود گذشتهی تلخ.
تغییرات حاصل ش��د و دست روزگار
پس از س��الها به ما ثاب��ت کرد که
شاید جایی از کار ،ما در اشتباه بودیم.
تغیی��رات محتاج زمان بود و حوصله؛
نگاهی بنیادیتر و بینش��ی وسیعتر.
چرا که اگر تکاپ��وی ما ،راه به جایی
برده بود ،حال پس از س��الها اینجا
نایس��تاده بودیم!!! به حتم ما اتوپیای
خ��ود را در ج��ای بهتری جس��تجو
میکردیم .شایدم این اواخر به همانی
که داش��تیم قانع بودیم! دریغ که آب
رفته برگش��ت پذیر نیست؛ مگر آنکه
از نو خانهای بس��ازیم که ایمنگاهی
باش��د ب��رای نس��لهای بعدیمان.
همرش��تهایهای جدید؛ از نو بستری
بس��ازیم با نگاهی به آین��ده و درس
گرفتن از اش��تباهاتمان در گذش��ته.
پلی که تضمین کنندهی تکرار نکردن

اشتباهات گذشته باشد و راه رفته را
دوباره نرود ی��ا حداقل به هر قیمتی
تکرار نشود .چه ابزاری بهتر از رسانه،
که ما آن را به ف��ال نیک میگیریم.
ش��اید که در این فطرت طاعونی که
رخوت در آن همه گیر شده است (از
دانشگاه تا گالری ،از هنرمند تا استاد
و دانشجو) ،ش��اید بتوان کاری کرد،
نوشت و تحلیل کرد تا تسکینی باشد
بر زخم سستی و انفعال خودکردهی
ما .امید اس��ت که این روزنهی ایجاد
شده زود گرفته نشود ،پایدار بماند و
پویا و به کس وابس��ته نباشد .راهش
را پیدا کند و هراسی به دل راه ندهد،
که راز دانشجویی در همین است؛ به
کندوکاو اس��ت و حرکت؛ به نماندن
و تقابل با ایس��تایی؛ به نهراسیدن از
هر چیز حتی اشتباهات بنیادی .چرا
که ارزش��ش در همین واکاوی است.
روزگار دانش��جویی عکس و عکاسی؛
روزگار انق�لاب هاس��ت؛ منازع��ات.
در ی��ک کالم ،روزگار بیتابیه��ا و
ناش��کیباییها .روزگار ه��ر آنچه که
باالندن و به ثمر رس��یدن را به هیچ
می گی��رد و انکار می کند!!! امید که
در این مس��یر بماند؛ به هر قیمتی ،و
بهایش را بپردازد.

دایان آربس:
ـ اينها كابوسهايي هس��تند كه ما منتظران را بازي ميدهند(.در مورد تصاويري كه خود آن ها را «نمايش دهش��ت» مي
1
نامد).
2
ـ عكس گرفتن مثل شب پاورچين در آشپزخانه رفتن وكيك دزديدن است.
ـ فاصلهاي اس��ت ميان نيت و نتيجه ...نقطهاي هس��ت ميان آنچه كه شما ميخواهيد مردم راجع به شما بدانند و اينكه
3
شما نميتوانيد به شناخت مردم از خودتان كمكي كنيد.
4
1. http://www.metmuseum.org.
ـ هرگز چيزي شباهتي به آنچه كه دربارهاش گفته ميشود ،ندارد.
2. http://www.dailycelebrations.com/070101. htm.
3. TUCKER, ANNE. THE WOMAN’S EYE. ALFRED A . KNOPF, KNOPF, NEW YORK.
P: 110 .1973
4. http://www.photoquotes.com.
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فرشتـه دیــانت

نقدی بر سه مجموعه از مهران مهاجر
شاید نوش��تن دربارهی مهران مهاجر
کس��ی که ب��ه واس��طهی عالق��ه به
عکاس��ی و آموخت��ن زبانشناس��ی،
غالبا عکسهای��ش در بازی تصویر و
زب��ان در جدال هس��تند ،کار چندان
آسانی نباش��د؛ خصوصا اگر نخواهیم
از نش��انههای آشکار و پنهان سیاسی
و اجتماعی آثارش چشمپوشی کنیم.
اما از آنجا که در هر س��ه مجموعهی
تلویزی��ون ،اتاق قرمز و ل��پ تاپ ،از
رس��انههای متف��اوت ب��رای نمایش

عکس اس��تفاده شده اس��ت ،تمرکز
اصل��ی را ب��ر این س��ه مجموعه قرار
میدهی��م .از طرف��ی وج��ه اصل��ی
اش��تراک این س��ه مجموعه ،نمایش
تصاویر به ثبت رسیده توسط دوربین
در رس��انهای تصویری و سپس ثبت
مجدد آن توسط دوربینی دیگر است.
در جهان��ی که ذهن م��ا را در داخل
و خ��ارج از من��زل ب��ا رس��انههای
متفاوت از جمل��ه مجالت ،بیلبوردها
و س��ینما احاطه کردهان��د ،تلویزیون
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از جمله رس��انههایی اس��ت که نقش
هر حکومت را در ش��کل گیری سطح
فک��ری و فرهنگی جامعه مش��خص
میس��ازد .برنامههایی که ،آش��کار و
پنهان ،نمایش��ی از س��طح فرهنگی،
مذهبی ،اقتصادی و فکری هر جامعه
است.
در مجموعهی تلویزی��ون ،ما با بازی
تصاوی��ری رو ب��ه رو هس��تیم که از
ترکیب و چیدمان دو یا چند عکس و
نوشته شکل گرفتهاند؛ که در برخی
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نوش��ته لت مرکزی و در برخی دیگر
دو لت کناری را پرکرده است.
ام��ا ش��اید آنچ��ه بیش از ه��ر چیز،
تصاویر این مجموعه را برایمان غریب
جل��وه میده��د ،اعوج��اج تصاویری
اس��ت که خ��و ِد صفح��هی تلویزیون
ایج��اد کرده اس��ت .و بدین طریق با
تغییر ش��کل تصاویری که همهی ما
ش��اهد آن بودهایم ،ای��ن مجموعه به
مفه��وم برنامههایی ک��ه از تلویزیون
پخش میش��وند ،رویک��ردی جدید
دارد .از آنج��ا ک��ه ای��ن اعوج��اج و
ناهمگونی با تصاویر غم انگیز و شاید
ی و گاه مذهبی
میتوان گفت رس��م 
ترکیب ش��ده است ،لذا بر طنزی تلخ
تاکی��دی خ��اص دارد .در گوش��هی
تصاوی��ر تلویزی��ون ،آرم ش��بکههای
مختلف به چش��م میخورد (شبکهی
یک ش��بکهی سراسری ،شبکهی سه
شبکهی جوان ،شبکهی پنج شبکهی
ته��ران) ،ام��ا از لح��اظ تصوی��ری و
برنام��ه ،بین این چند ش��بکه تفاوت
خاصی احساس نمیش��ود .از طرفی
دیگ��ر علی رغم رنگی ب��ودن تصاویر
تلویزیون ،در تصاویر و برنامهها رنگ
خاصی به چشم نمیخورد و ما بیشتر
با بیرقهای ع��زاداری ،نماز جمعه و
اگر هم ش��اهد تصاویر ی��ا برنامههای
دیگری (مثل مصاحبهها) هستیم ،با
حذف چشمها یا صورت ،با لباسهای
تیرهای که بیش از هر چیز در تصاویر
خودنمایی میکنند ،مواجه هس��تیم.
ای��ن مجموع��ه ،به صورت آش��کار و
پنهان ،انتقادی به تصاویر کلیشهای و
برنامههایی است که بیش از هر چیز
تأثیر و نقش حکومت در شکل گیری

و سازماندهی آن روشن است.
ش��اید بتوان عکسهای این مجموعه
را یادآور سخن آدورنو و نوشته او در
باب صنعت فرهنگ س��ازی دانست؛
صنعتی که با رواج یک نوع آزادی ،آن
را بیاعتبار و بیمعنی ساخته و نقش
هر حکوم��ت را در رس��انه به عنوان
عاملی در فریب توده معرفی میکند.
آدورن��و عقالنیت تکنیک��ی را همان
عقالنیت سلطه نامید و نقش اقتصاد
را در کارکرد آن بیتأثیر ندانس��ت .او
همچنین پخش برنامههایی یکسان را
در همانندسازی و یکسان سازی موثر
میدانست ،تا بدین طریق آنچه را که
میبینی و میش��نوی به عنوان یگانه
حقیقت قبول ک��رده و راه گریزی از
آن نداشته باشی!
ام��ا آنچه بی��ش از هرچی��ز دیگر در
ای��ن مجموع��ه به چش��م میخورد،
نمایش کلیت صنعت فرهنگ سازی
اس��ت؛ که عبارت اس��ت از تکرار .اما
این ب��ار این تداخل و تکرا ِر مراس��م
و نش��انههای ع��زاداری ب��ا اعوج��اج
تصاویر ،به طنزی تلخ میانجامد .این
عکسه��ای نهایی مع��وج ،آنتی تزی
اس��ت در مقابل تصاویر ه��ر روزهای
که با آنها مواجه هس��تیم .شاید به
ای��ن دلیل که ی��ک مرحله از آن دور
ش��دهایم و دیگر با جنبهی سرگرمی
آنها روبه رو نیس��تیم .و حال با قاب
شدن صفحهی تلویزیون ،با تصاویری
مواجهای��م ک��ه پنه��ان و آش��کار به
برمالیی نظا ِم تصویریمان میپردازد.
ات��اق قرمز
ام��ا در مجموع��هی دوم،
ِ
جهانی اس��ت که ما هرگ��ز آن را به
چش��م ندیدهایم ،بخشی که همیشه
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برایمان س��وال برانگیز بود که وقتی
دکمهی ش��اتر را فشار میدهیم ،چه
اتفاق��ی درون این جعب��هی جادویی
میافتد؟
لحظ��های که هنگام عکاس��ی ،ذهن
خ��ود را با موضوع پی��ش رو منطبق
میکردی��م و تصویر نهایی را درخیال
پ��رورش میدادی��م .زمانی ک��ه تا به
ثبت برسد ،برایمان فاصلهای چندین
س��اله داش��ت .زمانیک��ه می��ان این
فاصل��ه ،ذهن و خیالمان به اوج پرواز
میکردند .و حال این اوج زمان بر ،به
نمایش درآمده است و ما را همزمان
در تالق��ی دنی��ای درون��ی و بیرونی
تصوراتمان قرار میدهد.
مجموع��ه عکسهای��ی ک��ه هر یک،
ب��ا در دل داش��تن تصوی��ری دیگر،
ذهن و چش��م را به وحدتی مشترک
میرس��انند .این��ک م��ا همزم��ان با
کنج��کاوی ع��کاس ،ش��اهد تصویر
بیرون��ی و فرآین��د درون��ی دوربین
از پش��ت پردهای قرمز هس��تیم و با
عالق��هی تمام به وح��دت این دو در
عکس نهایی مینگریم.
عکسه��ای ای��ن مجموعه ،م��ا را به
س��رک کش��یدن در لحظهی پنهانی
اتاقی که همیش��ه با اشتیاق پشت در
آن منتظر و سرگردان بودهایم ،دعوت
میکنند.
در تصاویر این اتاق قرمز ،غیر از یکی
دو عک��س ،با ت��ک عکسهای درون
دوربین روبه رو هستیم که هر یک در
دورهی زمانی خاص و توسط عکاسان
مختلف گرفته ش��دهاند .عکسهایی
که برخی از آنها ،تصاویر برجستهی
تاریخ عکاسی هستند از غرب تا
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ش��رق؛ عکسهایی از ریشتر ،اودون،
گاوین ،گلدین ،میتیارد ،استیگلیتز تا
عکسهای بازیگران و هنرپیش��ههای
قدیم س��ینمای ایران ،که چهرههای
آش��نای دیروز بوده و با کنار هم قرار
گرفتنش��ان گویی نمایش دیگری را
در صحنه این عکسه��ا رقم زدهاند.
ای��ن عکسها که هر کدام احس��اس
متفاوتی را برایمان ایجاد میکنند ،ما
را به یاد عکاسهایشان ،دوره تاریخی
خ��اص ،آیی��ن و فرهنگ ویژهش��ان
میاندازند .به طوری که برخی مواقع
فرام��وش میکنیم ای��ن عکسها در
فض��ای داخل��ی دوربین ب��ه نمایش
درآمدهاند و گویا تابلوهایی هس��تند
که برای زیبای��ی و تزیین درون این
اتاق قرمز نصب شدهاند .اتاق قرمزی
که هر چند درون آن را ندیده بودیم،
ولی روحمان س��الها است که روی
تخ��ت آن به خواب رفت��ه و ذهنمان
از پشت پنجرهی آن تماشاگر دنیای
بیرون بوده است.
اتاقی که به شخص ،فرهنگ و دورهی
خاص��ی تعلق ندارد .متعلق به همهی
ملتها و همهی زمانها اس��ت .اتاقی
که روزی با تولدش امید ثبت واقعیت
را به حقیقت نزدیک س��اخت و ما را
در تثبیت لحظه لحظهی آنچه پیش
رویمان بود ،ی��ا آنچه برایمان جذاب
بود ،ی��اری کرد ،حال با تصاویری که
روزی خود به ثبت رسانده در عکس
دیگری جای گرفته اس��ت .این اتاق
که نس��لها ،فرهنگه��ا و زمانهای
مختلف درآن زیس��تند ،ه��م اکنون
به عنوان یک وس��یله یا شئ در زمان
ثبت شده است!
در کل میت��وان عکسه��ای ای��ن
مجموعه را به چهاردسته تقسیم کرد:
دس��تهی اول عکسهایی اس��ت که
ابت��دا از پ��ردهای قرمز ،ب��دون هیچ
تصویر یا نش��انهای از دوربین گرفته
ش��دهاند و میتوان آنه��ا را بهترین
شروع یا مقدمه برای معرفی این اتاق
دانست.
در عکسه��ای دس��تهی دوم ،م��ا با
فضای داخلی دوربین و تصاویر درون

آن مواجه هس��تیم .البت��ه تصاویری
که موضوع آنها را انس��ان تش��کیل
میدهد ،به طوری که گویا در برخی
تصاویر ،ما هم همراه عکاس از پشت
منظره یاب دوربین ب��ه موضوع نگاه
میکنی��م و در برخی ش��اید ما مورد
دید و توجه افراد درون عکس هستیم!
( شاید در این میان تنها عکسهایی
که درآنها حضور کامل انس��ان دیده
نمیش��ود ،چند تصویر لبی است که
به تع��داد زیادی در عکسهای اول و
آخر مجموعه تکرار شدهاند ،لبهایی
که حس درونشان کامال با عکسهای
دیگ��ر این مجموعه متفاوت اس��ت و
تنها به خاطر رنگ قرمزشان با فضای
داخل��ی دوربین و تصاوی��ر مجموعه
هماهنگی برقرار کردهاند).
درعکسهای دس��تهی س��وم ،فضای
داخ��ل و خارج دوربین ب��ه تدریج با
هم به نمای��ش درآمدهاند( .همچنین
در عکسهای این مجموعه تصاویری
از ایران قدیم ،یادآور دورهی قاجار با
لباسه��ا و ظاهر خ��اص آن دوره ،به
چش��م میخ��ورد .عکسهایی که در
ن��گاه اول تاریخ س��رزمین کهنمان
را ب��ه ی��اد میآورند و م��ا را به تأمل
دربارهی قدمت آن وا میدارند).
و عکسه��ای دس��تهی چه��ارم که
دوربین کامال از بیرون عکاس��ی شده
اس��ت .البته با نوری خنثی و بر روی
زمینی خاکس��تری که به قرمزی این
اتاق جلوهای بیشتر میدهد و واقعیت
و هویت خارجی آن را برایمان آشکار
میکند.
گ��ذر از پل��هی س��وم به چه��ارم ،یا
عکسهای دسته س��وم به چهارم ،با
جهش بیشتری نسبت به عکسهای
قبل صورت میگیرد و ناگهان بیننده
را در ح��ال و ه��وای تصاوی��ر درون
دوربی��ن و بیرون آن ،س��رگردان در
برزخی رها میکند .این عکسها که
در تقاب��ل با دی��د انتزاعی و مفهومی
عکسهای قبل از خود قرار میگیرند،
با حضور پی در پی و نامعین لبها ،که
در چند تصویر ابتدایی نیز به چش��م
میخ��ورد ،به س��ردرگمی بینندهای
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دام��ن میزند که از تون��ل پر پیچ و
خ��م این اتاق تاریک ی��ا قرمز بیرون
آمده اس��ت .دوربینی که با خواباندن
آن روی زمی��ن ،ناگه��ان در تقابل با
دنی��ای پنهان��ش در عکسهای قبل
قرار میگیرد.
در ای��ن مجموعه ما ب��ا تاریخ مواجه
هس��تیم .ام��ا ای��ن ب��ار اصلیترین
موضوع ،وس��یلهای است که همیشه
تاریخ و زم��ان را برایمان ثبت کرده
اس��ت و اینک خود ،با در دل داشتن
تصوی��ری دیگر ،به نمای��ش درآمده
اس��ت؛ البت��ه با رنگ��ی ک��ه از دید
ع��کاس ،برای بیان احس��اس درونی
هن��گام ثب��ت تصویر ،مناس��بترین
است .قرمزیای که تیره بودن اطراف
آن به خودنماییاش کمک بیشتری
کرده اس��ت و تصویر س��یاه و سفید
درون آن را درخشانتر میکند .و در
برخی ،ترکیب عکسها با نور آفتاب،
هیجان و ش��ور بیش��تری به تصویر
میبخشد .شوری که در دی ِد عکاس،
ستایش "کنش عکاسی" است.
شو ِر
ِ
در ای��ن مجموع��ه ب��ه اتاق��ی قدم
میگذاری��م که مدتها اس��ت آن را
میشناس��یم .اتاقی ک��ه زمان وامدار
او اس��ت و ذهن و خی��ال و باورمان
با همکاریاش به خواستههایش��ان
میرس��ند و در رابطهای دیالکتیکی،
م��ا را با تصوی��ر نهایی ،ش��گفتزده
میکنند .اتاقی که چش��م و روحمان
را به گزین��ش و انتخاب عادت داد و
ارکان اصلی وجودمان (ذهن ،چشم،
خیال) و باورمان را تسخیر کرد.
در مجموع��هی آخ��ر نی��ز ،همچون
مجموعهی اتاق قرم��ز ،با اتاقی روبه
رو هس��تیم که از آن ب��رای نمایش
عکس اس��تفاده ش��ده اس��ت .با این
تف��اوت که ای��ن بار ات��اق حاضر ،نه
قدم��ت اتاق مجموعهی گذاش��ته را
دارد و ن��ه عکسه��ای درون آن را،
بلکه در ای��ن مجموعه عکسهای به
نمایش درآمده بر صفحهی لپ تاپ،
عکسهای سردس��تی خ��ود عکاس
است.
شاید بتوان عکسهای این مجموعه
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را به دو بخش تقس��یم کرد :بخش��ی
که ب��ا تیره بودن فض��ای اطراف لپ
ت��اپ ،توج��ه مخاطب را یکس��ره به
عکسهای به نمایش درآمده س��وق
میده��د و بخش دیگ��ری که با قرار
دادن پارچه ،روزنامه یا تاباندن نوری
روی صفحهی لپ تاپ ،مسیر دید را
از ق��اب تا عکس نهایی طوالنی کرده
اس��ت و این وقفه ،از محیط لپ تاپ
به عکس و ورود و خروج از آن ،سبب
شده است تمرکز بیشتری بر روی هر
عکس صورت گیرد.
از آنج��ا که تصاویر به نمایش درآمده
در لپ تاپ ،لحظهی خاصی را نشان
نمیدهند (زی��را که تمام��ا لحظات

آن��ی و معمولیای اس��ت که عکاس
آن را در گردش��گریهای خ��ود ب��ه
تصویر درآورده است؛ لحظاتی که ما
نیز اغلب در زندگ��ی روزمرهی خود
ب��ا آنه��ا در ارتباط بوده و س��اده از
کنارشان گذشتهایم ).بر روی عکسها
چن��دان تمرکز نک��رده و عکسها را
یکی پس از دیگری میخوانیم .شاید
در چند تصوی��ر اول ،این ابهام وجود
داش��ته باش��د که این بار عکسها از
دل چه رس��انه یا محیطی به نمایش
درآمدهان��د ،اما پس از عکس س��وم
ی��ا چه��ارم هوی��ت لپ تاپ آش��کار
میش��ود و دیگر قفلی برای شکستن
معنای تلویحی ی��ا ضمنی هر عکس
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باقی نمیگ��ذارد .از طرفی همانندی
و تعداد زی��اد عکسها ،اجازهی دقت
در هر عکس را ب��ه مخاطب نخواهد
داد .ام��ا عکسهای بخش دوم ،حس
جابهجایی مکان یا س��فر از زمانی به
زمان دیگر را بیش��تر الق��ا میکنند.
دور شدن از موقعیت اکنون ،خوانش
فض��ای لپ ت��اپ و بازدی��د از عکس
به نمای��ش درآم��ده در آن ،همه به
افزایش جذابیت بصری و سیال شدن
در فضای عکس کمک میکنند.
به طور کل در هر سه مجموعه ،تقابل
تصوی��ر ،محل ب��ه نمای��ش درآمدن
عکس(که خ��ود رس��انهای تصویری
است) و دوربین (که در نهایت به
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جمع بندی رسانه و تصویر داخل آن
میپردازد) به چشم میخورد .اگر چه
در مجموع��هی دوم همنوایی تصاویر
داخلی دوربین که در تاریخ عکاس��ی
ب��ه رس��میت ش��ناخته ش��دهاند را
میبینیم با دوربین سومیکه به ثبت
آنه��ا میپردازد ،اما بیش��تر با تقابل
مواجه هستیم؛ تقابل تصاویر دوربین
دیجیتالی که عکاس آن را لحظههای
تجربه شده خود میخواند با دوربین
آنالوگی که شناسنامه و هویت آن در
تاریخ عکاس��ی ثبت ش��ده است .این
ب��ار ،در مجموعه آخر ش��اهد مدرن
ش��دن وس��ایل ارتباطی و تصویری
روز هستیم و ش��اید همین مدرنیته
از اقت��دار تصاویر ب��ه نمایش درآمده

کاسته اس��ت .تصویر به ثبت رسیده
با دوربی��ن دیجیتال ،دیگ��ر همانند
عکس زنبوردار ریچارد اودون ما را در
مقابل خود میخکوب نمیکند .دیگر
این عکسهای لحظهای ،که تجربهی
لحظهه��ای آن��ی ع��کاس هس��تند،
مانند تصاویر ی��ا عکسهای میتیارد،
اس��تیگلیتز ،گاوین و ریشتر ما را در
بهت فرو نمیبرند .این بار نیز دوربین
نظارهگر است ،اما نظارهگر آنچه ما در
سرگرمی ابزاری فراموشش کردهایم.
ش��اید بتوان این دو مجموعهی آخر
را ،تقاب��ل دو دورهی تاریخی بدانیم.
تاریخ��ی که اگرچه عکاس برای ثبت
یک لحظهی آن ،به دلیل س��نگینی
و دس��تی بودن اب��زارش ،لحظههای
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زیادی را صرف میکرد ،اما آن لحظه
تجربهی تپشهای سینه و دلهرههای
وجودیم��ان بود و تمرکزمان روی امر
دیداری را افزای��ش میداد .به تدریج
با پیشرفت ابزار و تکنولوژی ،لحظهها
سردستی شدند ،دیگر برای ثبت شان
ش��وقی درونی وجود نداشت؛ اگرچه
عناصر تصویری را افزایش داد؛ اگرچه
نمایشه��ا را چندین برابر کرد؛ اما از
تمرکز کاس��ت .عکاس در مجموعهی
آخر ،گویی پنهان یا آش��کار ،س��ری
به تکنولوژی جدید زده اس��ت و ما با
نگاه خس��ته و بیحوصلهی او همراه
میشویم.
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هــــــادي آذري

آنچه بـود یا آنچه هسـت؟
عكس همواره از آن رو كه قسمتي از چ��ون عكسهايي تكي در آلبوم گرد
زمان را در خود منجمد ميس��ازد ،با هم ميآورد .براي امروزيها بيشك
خاطره نسبت تنگاتنگي پيدا ميكند .خانه ديگر هم چ��ون خانهاي پدري
گاه��ي اوق��ات همي��ن عكسه��اي نيس��ت .امروز ديگر عمر سكونت در
دم دس��تي ي��ا پرترههايي ك��ه براي خانهها به س��ختي به تعداد انگشتان
كارتهاي شناسايي گرفته ميشوند ،يك دست ميرسد؛ جابهجايي ،تغيير
به تنها س��ند تصويري موجود از آن و تحول و س��رعت زندگي ،خانهها را
دورهي زندگي بدل ميش��وند .شكل ب��ه كاروان س��راهايي بين راهي بدل
كاملت ِر اين خاطرهن��گاري تصويري س��اختهاند .خوابگاههاي��ي ش��بانه و
را ميت��وان در آلبومه��اي خانوادگي رس��تورانهايي روزانه .حاال بيشتر از
يافت ،آنج��ا كه هر خاط��ره (عموماً آن كه در خانه باشيم ،خانههايمان را
خاطرهه��اي خ��وب) با ي��ك يا چند از كاال پر ميكنيم تا شايد خالء خود
عكس متناظر است؛ خاطرههايي كه را كمتر احساس كنيم.
چه بس��ا اگر اين عكسها نبودند ،در عكسهاي مهرداد نراقي از آن دست
تاريكخانهي ذهن ،ب��ه زير خروارها آثاري است كه اين حس نوستالژيك
سال خاك فراموش��ي مدفون گشته را ب��ه دو علت به همراه دارد :يك ،به
بودن��د .س��فرها ،جش��ن تولده��ا ،ص��رف عكس ب��ودن؛ دو ،موضوعيت
مهمانيها و ...همه ميتوانند در ميان خانهه��اي قديمي .ت��ك افتادگي در
عكسهاي اين آلبوم باشند و نباشند ،عكسهای او تكرار ميش��ود ،هم در
ليكن اگ��ر بخواهيم تنه��ا يك حلقه مفهوم كلي ت��ك افتادگي خانههاي
را در ميان تمامي آلبومها مش��ترك خال��ي و ه��م در موضوعات��ي ك��ه
بدانيم ،بيش��ك خانه اس��ت؛ خانهي برميگزين��د؛ تلويزيون��ي تنها ،مبلي
كودكيها .خانه ن��ه در معناي ديوار ،خاك گرفته و. ...
در و پنج��ره بلكه ب��ه مفهوم فضايي ر ِد پايِ اين تم تك افتادگي و گذشته
عاطف��ي و ذهني كه خان��واده را هم نگ��ری را در مجموعهي قبلي عكاس
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يعني "ماشينها" نيز ميتوان دنبال
کرد .گويي آن ماش��ينها نيز متعلق
به صاحبان همين خانهها هس��تند و
اينك رها شدهاند.
قابهايي كه عكاس بر ميگزيند ،هم
چون زماني كه در اين خانهها متوقف
ش��ده ،س��اكن اس��ت .او عامدان��ه از
بازيگوشيهاي عكاسانه سر باز ميزند
تا بيننده را بیواسطه با موضوع پيش
رو درگير س��ازد؛ يعن��ي با اجتناب از
زاويهبندي و كادر بنديهاي متنابه و
متنوع و برگزيدن زاويه ديدي تقريباً
ثابت و كادرهايي خنثي ،سعي بر آن
دارد تا خود را محو س��اخته و س��وژه
رابرجسته سازد .اما شايد بتوان گفت
اين منط��ق در دور ش��دن و نزديك
ش��دن تا حدي بر ه��م ميخورد؛ آن
ج��ا ك��ه فض��اي خانه چ��ون كليتي
واحد درك ميشود ،مانند آن عكس
كه مبلمان پوش��يده ش��ده ،پنجره و
پردههايش را ب��ا قابهاي روي ديوار
به ه��م پيون��د ميزند ،ت��ا كمدي با
دربهاي بس��ته كه جزئ��ي را از اين
كليت جدا ميسازد.
نبايد فراموش كنيم كه اتخاذ يك
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رويك��رد ثاب��ت همواره خط��ر تكرار
را ب��ا خود به هم��راه دارد .اما چيزي
ك��ه نراق��ي را از اي��ن دام ميرهاند،
اس��تفادهي هوش��مندانهي او از نور
اس��ت .بازي و حركت آرام نور ،چشم
را ب��ا خ��ود به اين س��و و آن س��وي
تصوير ميكش��اند .گذشته از اين ،نور
يكدس��ت و لطيفي كه ب��ر تصاوير او
پاشيده ميش��ود ،حالتي نقاشيگونه
به آنها ميبخش��د و گاهي عكسها
را آن قدر از هويت عكاس��انهی خود
خالي ميكند كه ب��ا اندكي بيدقتي
با نقاش��ي اش��تباه گرفته ميش��وند.
از اي��ن لح��اظ نراقي را ش��ايد بتوان
نقطهي مقابل ايمان افسريان دانست،
در حاليكه افس��ريان ت�لاش ميكند

خاصيتي عكسگونه به نقاشيهايش
ببخش��د ،نراق��ي در عكسهايش به
دنبال فرمينقاش��يگونه اس��ت .اين
قياس هنگامي شكل كاملتر به خود
ميگيرد كه نقاش��يهايي افس��ريان
با موضوعي��ت خانه را ديده باش��يم.
احساس نوستالژيك يگانهاي آثار اين
دو را به هم پيوند ميزند.
رواي��ت نراقي با همين عكسها پايان
نميگي��رد ،چن��د قاب مربع ش��كل
كوچك بر يك��ي از ديوارها ،كه گويا
از فيلمي قديمي متعلق به س��اكنان
يكي از آن خانهها انتخاب شده است،
ما را به سالها قبل ميبرد .تصاويري
چنان آش��نا ك��ه ميتوانيم هر لحظه
خ��ود را در آنه��ا بازيابي��م .تضادي

نرم و تلخ ميان س��رزندگي ،لبخندها
و ش��اديها با سكوت و سردي همان
خانهها ،آرام آرام انس��ان را با مفهوم
غري��ب زمان رو در رو ميس��ازد .دو
ش��كل از واقعيت؛ واقعيت��ي كه بود،
واقعيتي كه هس��ت .گويي هر دو به
يك اندازه و با يك ش��دت جارياند.
گويي هن��وز آن آدمها در آن خانهها
ميخندن��د ،فرياد ميكش��ند ،متولد
ميش��وند؛ هر چند كه ما نميبينيم.
مگ��ر نه اين ك��ه عك��س واقعيت را
ميگويد هر چند واقعيتي ساختگي؛
پس به راس��تي كدام ي��ك واقعي تر
است :آنچه بود يا آنچه هست؟

مـــن،تـــن،وطـــن
س��ایتهای عکاس��ی را ب��ه دنب��ال
خب��ری از نمایش��گاه عکاس��ی ب��اال
و پایی��ن میکن��م 3 .س��اعت بی��ن
کالسهای��م فاصله اس��ت .گالری راه
ابریشم نمایش��گاه آقای الف؛ گالری
گلس��تان نمایش��گاه خانم ب؛ گالری
آران نمایش��گاه آقای ج؛ از زعفرانیه
تا خیابان لواسانی و بعد هم خردمند
شمالی...
منص��رف میش��وم و ب��ه وبگ��ردی
ادام��ه میده��م .نمایش��گاه مجازی
را ترجی��ح میده��م .مثل همیش��ه
س��ایت ماهنامهی الکترونیکی دیده
را چک میکنم .عکسهای ش��هرزاد
چنگلوایی .عنوان جذابی دارد؛ ماندن
تنگی میدان
ترکیبِتن به
ِ
من ،تن ،وطن؛ س��ه کلمه که به هم
زنجی��ر ش��دهاند .بدون ه��م بیمعنا
هس��تند .عکاس ب��ا هوش��مندی از
ارتباط این س��ه کلمه استفاده کرده
است؛ آنها را در قالب ابژههای غریب
نورانی در آورده و به دست آدمها داده
است؛ آدمهایی ناآشنا ،با نوستالژیها،

خاطرات و عقاید مختلف ،از نسلهای
متف��اوت ولی کماکان از یک خاک با
آداب و رس��وم و آیینه��ای آش��نا.
نگاههایش��ان س��رخوش ،مستاصل،
کنجکاو و گاه هراس��ان است .صدای
چیلیک ِش��اتر ِدوربین در پاس��خ به
نگاه پرسشگرش��ان گ��وش را نوازش
میدهد.
عکاس با نگاهی جهتدار س��عی دارد
عواطف خود نس��بت به س��ه مفهوم
م��ن ،تن و وط��ن را از طریق افرادی
که بهت زده به عدسی دوربین خیره
ش��دهاند ،انتقال ده��د .آنجا که خود
اینگونه این واژهها را حالجی میکند:
م��ن ،جغرافی��ای ذه��ن اس��ت ،تن،
جغرافیای جس��م و وطن ،جغرافیای
زیست ما.
فضای گ��رگ و میش ک��ه تقریبا بر
تمام��ی عکسها حاکم اس��ت ،حس
غرب��ت خاصی را الق��ا میکند .گویی
من ،تن و وطن را از عکاس گرفتهاند
و ب��ا این ابژههای نوران��ی میخواهد
جای خالیشان را پر کند.
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ب��ا وج��ود اینک��ه ای��ن مجموعه در
فضای آش��نای ش��هری ک��ه در آن
زندگی میکنم ،عکاسی شده ،نوعی
بیمکانی رویاگون و شاعرانه عکسها
را آن جهانی کرده است .این آدمها با
آن واژههای غریب ،بازیگران نمایشی
هستند که در آن کارگردان (عکاس)
س��عی در یادآوری مفاهیم بنیادینی
دارد که گاه و ب��یگاه آنها را از یاد
میبریم؛ یا ش��اید گم میش��وند در
ش��لوغی روزمرگیهایمان .در گیر و
دار نگرانیها و دغدغههای روزانهای
که دیگر جزیی از من ش��ده است و
تن را نی��ز تحت تاثیر قرار میدهد و
(از آنج��ا که این س��ه یعنی من ،تن،
وط��ن با ه��م معنا میش��وند) وطن
تبدیل به مشتی خاک میشود که به
صرف جبر جغرافیایی در آن زندگی
میکنی��م و اینگونه جبر بر ما حاکم
میش��ود .باری از شهرزاد چنگلوایی
سپاسگزارم که من ،تن و وطنم را به
من یادآور شد.

مهسـا بیـگـلـــو
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دایان آربس:
ـ این سوژهها شخصيتهايي هستند براي بزرگ شدن در داستانهاي پريان ،ايا اين دوست داشتني نيست؟ البته كه هست.
http://www.photoquotes.com.
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انیس الدوله جان راحت لم داده ای؟

دلم برایت میس��وزد در چه ش��رایط
سختی نشس��تهای ،مثل من پاهایت
ه��م به زمین نمیرس��د ،ولی مجبور
ب��ودهای لبخن��د بزن��ی چون ش��اه،
نمیدان��م پ��س از چ��ه م��دت تو را
انتخ��اب کرده اس��ت ک��ه در مقابل
دوربینش بنشینی.
دوباره دلم میس��وزد چون با چارقد
روی س��رت و ش��کم فربهات که شاه
گفت��ه بگ��ذار از میان لباس��ت پیدا
باشد ،خیلی مس��خره شدهای! کاش
توان این را داشتی که به شاه عکاس
میگفت��ی که این ترکی��ب خندهدار
اس��ت و در عین حال برای من که تو
را نگاه میکنم گری��هدار! چون هنوز
که هنوز اس��ت این ترکیبات مسخره
را میبینم.

شاید شما باعث آن بودید ،شاید شما
باید چی��زی میگفتید ،چرا لحظهای
لبخند ش��اه را به خراب کردن دنیای
دیگر زنان خریدید!
انی��س الدوله! از تو خ��رده میگیرم
که چرا کوچکترین اعتراضی نکردی
ک��ه روی مبلی(ش��اید) فرانس��وی با
چارقد و ش��کم برهنه به این سختی
لم دادهای؟ حداق��ل میگفتی بگذار
راحتت��ر بنش��ینم؟ ولی عکس��ت را
دوست دارم چون در آن از معیارهای
زیباش��ناختی امروز ،که برای عکس
گرفتن از زن به عنوان مدل در ذهن
دارم ،خب��ری نیس��ت! ول��ی میدانم
وقتی شاه تو را برای عکاسی انتخاب
ک��رده ،قند در دل فربهات آب ش��ده
اس��ت! خیلی دلم میخواه��د بدانم
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وقتی عکس��ت را دیدی چه در سرت
گذش��ت؟ اصال خ��ودت عکس��ت را
دی��دهای؟ پس از اینکه ش��ا ِه عکاس،
خ��ودش ی��ا دس��تیاران خواجهاش
عکس��ت را ظهور و چ��اپ کردند به
خودت نش��ان دادهان��د؟ عکس تو و
دیگر (نمیدانم دوس��تانت ،رقیبانت،
چ��ه کلمهای مناس��ب اس��ت) زنان
حرمس��را .نمیدان��م میدان��ی ی��ا نه
دیدنش برای ما حرام است! عکس تو
را هم به س��ختی میتوان دید .ولی با
این حال عکس��ت عکس خوبی است،
نور خوبی دارد ،قاب خوبی دارد و...
ولی انیس الدوله جان ،عکست اذیتم
میکند.

انسیـه لشـکـری
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نازنین زنگی آبادی

پنـجــره
بی پــرده

عکس��ی س��یاه و س��فید ب��ا فضایی
خاکس��تری ،تصوی��ری از جنگ ،اما
ن��ه خ��ود جنگ بلک��ه حاش��یهها و
ویرانیهای حاصل از آن.
کودک��ی درون خان��های وی��ران از
خمپاره یا موش��ک پناه گرفته است،
ام��ا دیگر این چهاردی��واری ،خانهای
نیست که روزی مأمنی برای آسایش
و دلگرمی او بوده است.
تصوی��ر پیش رو به چند قاب مختلف
تقسیم شده است ،هر چه که بیننده
بیش��تر در این عکس تعمق کند ،این
قابها بیش��تر او را ب��ه عمق تصویر
میبرند.
اولی��ن ق��اب ،قابی اس��ت ک��ه کل
س��اختمان و همهی قابها درون آن
جای گرفتهاند و به نوعی کادر اصلی
عک��س به ش��مار میآید .ع��کاس با
هوش��مندی و ذکاوت باال ،کادربندی

ای��ن فض��ا را به نح��وی انج��ام داده
اس��ت که ویرانی س��قف خانه در آن
قابل مشاهده باش��د .درون این قاب
دو پنجره دیده میش��ود که در قاب
کوچکتر ،کودکی ب��ا نگاهی غریب و
ظاهری آش��فته و موهایی پریش��ان
گوی��ی بیخب��ر از هر چه ک��ه بر او
گذشته به دوربین عکاس خیره شده
اس��ت .در قاب بزرگتر ،که چند قاب
دیگر را درون خود جای داده اس��ت،
به س��بب ق��رار گرفتن چهار گوش��ه
اصلی آن روی نق��اط طالیی تصویر،
موجب شده اس��ت که چشم بیننده
تمرکز بیش��تری به درون فضای این
قاب داشته باشد.
در نهایت همهی قابها ختم میشوند
به قابی که در آن ،در فضایی روشن،
چن��د تکه پارچ��ه (ش��اید چند تکه
لب��اس) روی بند رخ��ت در هوا تاب

میخورند .وجود این نقطهی نورانی،
همچنی��ن ت��اب خ��وردن آزادانهی
لباسها در باد ،تداعیگر حس آزادی
و فرار از این محبس ویرانه است.
و در آخ��ر اینک��ه ،عک��س پیش رو،
تصوی��ری اس��ت ت��کان دهن��ده از
عواق��ب ناهنجار ناش��ی از جنگ که
کاوه گلس��تان با تمرکز ،و عکاسی از
حاشیههای جنگ و نه میدان جنگ،
آن را به شایستگی برای بیننده بازگو
کرده است.

دایان آربس:
ـ اين براي همه پيش ميآيد كه ميخواهند در جايي نوعي نگاه خاص داشته باشند ،ولي نگاه آنها تغيير ميكند و مردم
1
اين را مي فهمند .شما كسي را در خيابان ميبينيد و لزوماً آنچه را كه دربارة اوست و بدان توجه ميكنيد ،نقص اوست.
1. http://www.photoquotes.com.
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بــالــکــــن هـــا
در چند دههی اخير ،با سرازير شدن
بيرويهی جمعيت به شهرهاي بزرگ،
به ويژه تهران ،نوع جديدی از زندگي
ب��ه وجود آمد كه نه تنها با س��اختار
فرهنگي پيش��ين ميزبان ،كه با شكل
زندگي مهاجرين نيز سازگار نبود.
اي��ن مس��أله موج��ب ش��كلگيري
فرهنگ��ي ناهمخ��وان و ش��يوهاي از
زندگي ش��د كه به درس��تي توس��ط
اين طبقه درك نش��ده بود .اجبار به
زندگي در آپارتمانهاي كوچك براي
مردماني كه ب��ه زندگي در خانههاي
بزرگ و حياطهاي وس��يع خو گرفته
بودند به راهيابي س��ليقههاي فردي
به چه��رهی جمعي ش��هر انجاميد و
سيماي ش��هر را دگرگون كرد .نمود
برخي از اين ناهمگونيها را به راحتي

ميت��وان در بالكنه��ا ك��ه در واقع
فصل مش��ترك حريم داخل و خارج
آپارتم��ان و به نوع��ي ويترين آنها
هستند ،مشاهده كرد.
پيم��ان هوش��مندزاده (ع��كاس و
نويس��نده) ب��ا نگاهي مس��تندگونه
ب��ه ثبت اي��ن ناهماهنگ��ي پرداخته
اس��ت .در ت��ك عك��س برگزي��ده از
مجموع��هی بالكنها ،ب��دون ورود به
درون خان��ه ،ب��ا اطالع��ات زيادي از
فرهنگ و طبقهي ساكنان آن مواجه
هس��تیم؛ لباسهاي بيشكل آويزان
ب��ر بند رخ��ت ،دوچرخ��هاي كه آن
سوي پوش��ش ايرانيتي نردهها است،
آنتن نصب ش��ده بر ن��ردهی بالكن و
حجم بدقوارهی كول��ر و زوائد آن ما
را ب��ا انبوهي از وس��ایل زندگي روبه
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رو ميكن��د كه ارتب��اط منطقي بين
آنها دیده نمیش��ود .در نهايت نيز
براي پوش��اندن ،هرچن��د ناكارآمد،
اي��ن بينظميها در كنار اين زندگي
سراسر تيره وخاكستري ،از پوششي
زرد رنگ استفاده شده است؛ اتفاقي
ك��ه مكم��ل ناهماهنگيه��اي قبلي
است.
ش��ايد بتوان تصوير بالكن را ش��كل
خالصه شدهی يك زندگي در فضاي
محدود و به عن��وان پرترهی جمعي
اين خانوادهها متصور شد .شلوغي و
درهمي وسايل داخل بالكن نشان از
آش��فتگيهاي زندگي شهري طبقه
متوسط اجتماعي دارد كه هيچ چيز
آن در جاي مناسب خود قرار ندارد.

نقـــد گــروهـی:
علیرضا نبــی پور
کیـوان یداللـهـی
ملیکا فـرزان پـور
مرضــیه کـریمی
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مـریم پـــودات

هنــر تـیـلمـــانـز
بیش از دو دهه اس��ت ک��ه ولفگانگ
تیلمان��ز تعریف جدیدی از عکاس��ی
ارائه کرده اس��ت .او سبک بینظیری
از خلق تصاویر با موضوعات گسترده
دارد؛ از طبیع��ت بیج��ان ه��ر روزه
گرفت��ه ،تا انتزاع نمایاندن بافت ،خط
و مرزهای��ی که تجرب��هی عمیق یک
حضور جس��مانی را ش��کل میدهد.
تیلمان��ز همچنی��ن س��بک بدی��ع و
قدرتمن��دی ب��رای ارائ��هی آث��ارش
دارد؛ تن��وع س��ایز عکسهای��ش بر
اس��اس موقعیتهای فضایی خاص و
ویژهی سرآغازشان و ساختن آنها به
وس��یلهی چاپهای  ink-jetبزرگ
که ب��ر ویژگیهای تصوی��ری و مواد
ساخت آنها تاکید دارند.
در ط��ول دو ده��هی گذش��ته تعداد
بس��یار کمی از عکاس��ان توانس��تند
مانند ولفگانگ تیلمانز روش عکاسی،
خوانش عکس و دریافت آن را تغییر
دهند .در میانههای  1980او توانست
تعاری��ف جدیدی برای ارائهی آثارش
مطرح کند ،از پرتره گرفته تا طبیعت
بیجان و منظره نگاری .او توانس��ت
با تاکید بر ارائ��ه ،رویکردی رادیکال
ب��ه وجود آورد ک��ه پویایی خاصی را
در فضایی ویژه ب��ه کار میگرفت .او
در اوایل  1990به خاطر عکسهایش
از دوس��تانش و دیگ��ران در محی��ط
زندگیاش شناخته شد.
عکسه��ای تیلمانز پای��ان ناپذیر به
نظر میرس��ند؛ نه به خاطر س��اختار
پیچدهش��ان و نه حتی برای اش��باع
تصاوی��رش ب��ا اطالعات بص��ری که
جزئیات جدیدی را آش��کار میکنند.
گاه��ی میتواند به این دالیل باش��د،

اما مهمترین دلیل که من به دنبالش
هس��تم متفاوت اس��ت .من میتوانم
به بعضی از عکسه��ای او باز گردم،
دوباره و دوباره و هر بار نتیجه ،حس
مشابهای از چیزی است که از اساس
مرموز و مبهم اس��ت .برای مثال ،من
نمیتوام خود را از نگاه کردن به بدون
عنوان  )1997 untitled( 1997باز
دارم ،زیرا من را محس��ور میکند؛ نه
فق��ط به خاط��ر اینکه عجیب اس��ت
(در حقیق��ت من نیز ب��ه طور کامل
نمیدانم چه چیز در تصویر در جریان
است) ،بلکه به خاطر جاذبهی بصری
ان��کار ناپذیرش .دو نفر روی س��احل
چهار دس��ت و پا حرک��ت میکنند و
یک طرح بس��یار بزرگ روی ماسهها
پدی��د میآورند؛ خط آرام دو منحنی
و بعد یک دای��رهی کامل .آنها قرار
اس��ت همچنان ادام��ه دهند و خط
هن��وز کام��ل نش��ده اس��ت .آنها با
هم ماندهاند و فضای پیش رویش��ان
همچنان ادامه دارد .س��گی سفید به
گونهای مرموز آنها را دنبال میکند،
اوتقریباً دارد به حلقه به عنوان بخشی
از طرح وارد میشود .واضح است که
این ،نوعی بازیگوشی در کنار ساحل
است .اما دو نفر کنار ساحل و شکلی
که به وجود آوردهاند ،میتواند معانی
عمیقتری داش��ته باش��د .نمیتوانم
توضی��ح دهم که چرا ای��ن عکس به
نظ��ر من با معنا اس��ت و حتی کمی
نح��س (م��ن در اظه��ارات هنرمند
خواندم که این عکس در تاریکترین
دورهی زندگ��یاش ب��ه عن��وان یک
تأیید به وجود آمده اس��ت ،اما تأیید
چه چی��زی؟) .در آخر ،باالی تصویر،
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س��مت چپ ،به مانند یک پنجرهی
ب��از میماند ،به س��وی ی��ک فصل
جدید ی��ا یک قصهی کام ً
ال متفاوت؛
در دوردست یک انسان با سگش (که
به سختی دیده میشود) دارد لبهی
فریم را میشکند و میرود.
عکس از زاویهی باالی ساحل ،منطقه
را به طرز گویایی نمایش میدهد که
با فامها و بافتهای متفاوت مشخص
شده اس��ت؛ صخرههای خاکستری،
ش��نهای نرم با محنیه��ای پر پیچ
وخم تیره ،صخرههای دیگر (مرطوب
و تقریباً سیاه) ،کف سفید ایجاد شده
با شکس��ت موجها و در آخر رویهی
درخش��ان دری��ای تقریب��اً متالطم.
این زمینهه��ا ترکیببندی متعادلی
را ب��ا کیفیتهای نقاش��انه به وجود
میآورند (برای دیگر بار با چش��مان
تنگ شده به تصویر نگاه کنید ،تصویر
بدون از دس��ت دادن جذابیتهایش
تبدیل به یک اثر انتزاعی میش��ود.).
تیلمانز "نقاش��ی کردن با دوربین" را
رد میکند و معتقد است هنرش جو
حاکم بر عکاس��ی را ارتقاء میدهد:
"از این نظر عکس من از  150س��ال
تجربههای عکاسی فراتر میرود".
هی��چ ش��کی ب��رای من نیس��ت که
تیلمانز با این عکس ،و بسیاری دیگر
از آثار کالس��یک خود ک��ه با تاریخ
تصوی��ری غنیت��ری از عکاس��ی در
ارتباط اس��ت ،لذت بصری زیبایی را
منتقل میکند" .من به دنبال چیزی
که نقاش��انه به نظر بیاید نیس��تم و
سعی نمیکنم تصاویرم شبیه نقاشی
باشد ".البته پافشاری بر زیبایی ناب
و مسائلی مثل کمپوزسیون ،رنگ
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و باف��ت ،میتواند ب��ه راحتی ما را از
مفهوم بنیادین این هنر برانگیخته و
عامدانه منحرف کند .اما اگر کس��ی
ای��ن جنبه را تائید نکن��د و به جای
آن ب��ر طبیعت گذرا و در هم و برهم

آثار او تاکید کن��د ،چیزی حیاتی را
فراموش کرده اس��ت " .علت آن این
اس��ت که من این گونه میبینم .من
تصاویر را میبینم؛ آنها درس��ت رو
به روی من هستند ".هر کس تصور
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میکن��د او عکسهایش را به صورت
اتفاقی انتخاب میکند ،وقت زیادی را
با آنها نگذرانده اس��ت .آنها با دقت
انتخاب شدهاند و ساختههایی ماهرانه
هستند و نگرشی تغییر ناپذیری
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را مینمایانن��د؛ راه��ی متفاوت برای
دی��دن دنیای اطراف م��ا .در واقع از
اواسط  1990دیدگاه تثبیت شدهی
تیلمانز به چیزها ،تبدیل به مهمترین
و به یاد ماندنیترین نگرشها ش��ده
اس��ت؛ نه تنها در محدودهی هنر که
در فرهن��گ عامه نیز تاثیر گذار بوده
است.
به نظ��ر میآید تصاوی��ر او زندگی را
سرمش��ق قرار میدهد .همانطور که
میدانیم ،بسیاری از ما با تأثیر از "هنر
تیلمان��ز" تصویر یا موقعیتی از آثار او
را ،درس��ت در مقابلم��ان در دنی��ای
واقعی ،میبینیم .اش��اره میکنم که
بس��یاری از تصاویر او اجزایی صحنه
آرایی شده دارند ،بدون اینکه هنرمند
روی آنها کام ً
ال کنترل داشته باشد.
در واقع مفهوم صحنهآرایی ش��ده در
مقابل صحنهآرایی نش��ده ،نمیتواند
تم��ام رویکرد تیپی��کال تیلمانز را در
مواجه با اش��یاء و افرادی که با او کار
میکنند ،نشان دهد.
ه��ر س��اله میلیونها عک��س گرفته
میش��ود .عکاس میتوان��د در مورد
سختترین موضوعات سبکی اصیل،
منحص��ر ب��ه ف��رد و ب��ه یادماندنی
خلق کن��د .در اوایل ق��رن ولفگانگ
زیـنـب ربـــانـی

دوربیـن
یه چند روزیِ کارم شده ،بشینم روی
س��ه پایه ،زل بزنم ب��ه آدمای روبروم
و بعد از نگاهش��ون به من ،نوبت من
میش��ه که بگم چه شکلیاند؟ یعنی
نمیدونم باید ش��کلی رو که هستند
نش��ون بدم یا اون چیزی که دوست
دارند باشند.
ی��ک رو ِز من ،پر از این آدمهاس��ت.
میان روبروت میشینن و با یک لبخند
به عک��س  3×4یا  6×4ی��ا نمیدونم
باالخره به یه اندازهای تبدیل میشن.
اصال بعضیها براش��ون مهم نیس��ت

تیلمانز عکسهای خ��ود را در قالبی
زیباییشناسانه در رویکرد به زندگی
م��درن ارائ��ه داد و در ح��ال حاضر
عدهی بس��یاری از س��بک او پیروی
میکنند .س��بک تیلمان��ز (مانند در
ه��م تنیدگیهای جکس��ون پوالک
و رنگه��ای اندی واره��ول) همه جا
هس��ت و تبدیل به بخشی از فرهنگ
شده است.
خالص��ه ک��ردن س��بک او مش��کل
اس��ت .او برای دو ده��ه از ژانری به
ژانر دیگر رفته اس��ت و تصاویرش را
ب��زرگ و کوچک ،غن��ی از رنگ و یا
بیرنگ و عکاس��ی از لباسهای دور
ریختن��ی ،مناظ��ر ش��هری ،طبیعت
بیجان ،اشیاء اس��تودیویی ،فرهنگ
نوجوان��ان و پرتره خلق کرده اس��ت.
او از هم��هی موضوع��ات عکاس��ی
میکند ،یک س��ال از کنکورد عکس
میگیرد و بعد از آن از س��ربازان؛ اما
همهی آنها در مسائلی به هم شبیه
هس��تند .آثار تیلمانز زیبایی سس��ت
و القی��دی دارن��د ،یک ح��س رنگی
که بیشتر مش��ابه با یک نقاشی تک
رنگ اس��ت ،با زمینهای وس��یع و به
صورت تصادفی و طرح ریزی نش��ده
ک��ه جذابیتی انتزاعی دارد .عکس در

آثار او ،نه یک قطعهی هنری ،بلکه به
مثابهی ابژههایی است (معموالً بدون
قاب) که دیوارهای گالری را به مانند
یک صفحه به کار میگیرند.
در نمایش��گاهی که تیلمانز در گالری
آندری��ا روزن برگ��زار ک��رد ،بیش��تر
گالری پوشیده از تصاویر بدون قاب با
موضوعات متنوع بود؛ عکسها نه تنها
بر روی دیوارها و سقف ،بلکه بر روی
زمین نیز ق��رار گرفته بودند .تعدادی
از عکسه��ا ب��ه ص��ورت مجموعه و
تعدادی هم به صورت مجزا ارائه شده
بودن��د .بودن در میان آثار او به مانند
بودن در یک آکواریوم عکس است .با
این وجود ممکن اس��ت در نگاه اول
به نظر بیاید او فقط در اطراف س��فر
کرده و بیهدف عکاس��ی کرده است.
اما بع��د از دیدن تعداد بیش��تری از
آث��ار در مییابید که او در تالش بوده
است تا با هر عکس چیزی قدرتمند و
شخصی از موضوعاتی کلیشهای خلق
کند.
او موضوعاتی که همیشه دیده شدهاند
را به گونهای متف��اوت مینمایاند .او
روش زیبایی شناسانهی خود را تکرار
میکند ،اما بسیار قدرتمند.

چه اندازهای یا چه ش��کلی میشن یا
حتی مهم نیست بدونن سیاه و سفید
میش��ن یا رنگی .اص�لا چه اهمیتی
داره؟ وقت��ی فق��ط میخ��واد منگنه
بشه به شناسنامه یا کارت ملی یا هر
کارت و سند دیگهای؟
تازه ام��روز ب��ود که فهمی��دم برای
خیلیه��ا ،چقدر مهمه تصویرش��ون
چیز خوبی باش��ه ،هم��ون که بهش
قابل قبول میگن .بعضی وقتها فکر
میکن��م دارم دروغ میگ��م در مورد
ش��کل آدمها ،زش��ت یا زیبا میکنم.
خوب و بد نش��ون م��یدم .اصال مگه
یک عک��س بازنمایی هم��ون چیزی
نیست که وجود داره؟
ت��ازه امروز ب��ود که فهمی��دم ،برای
خیلیه��ا هم تصویر ،چی��زی جدا از

خودشون نیس��ت؛ امروز که حاج بابا
اومد درس��ت مقابل چش��مهای من
نشس��ت .پیرمرد تازه بع��د از هفتاد
س��ال میخواس��ت بره کربال .خیلی
هول بود ،شایدم به خاطر خوشحالی
زیادش ب��ود .نمیدونم! ب��ه هر حال
اومد نشس��ت روی صندلی ،چش��م
دوخ��ت به لنز ،بدون اینکه خودش��و
جلوی آینه ببینه.
نشست و زیر لب آروم گفت :خدایا به
امید تو .بعد سرشو بلند کرد و گفت:
بسم اهلل.
به چش��مهاش که نگاه کردم ،کسی
را دی��دم که خو ِد خودش بود ،بدون
هیچ نقاب��ی روی صورتش ،پیرمردی
ک��ه همهی بچهها ،ح��اج بابا صداش
میکردند.
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مـریـم کـمــــار

خـفتــه کـسـی
*

ظاهرا اتفاقی بزرگ در حال رخ دادن
اس��ت که جمعیتی انبوه را اینچنین
کنجکاوانه به اینجا کش��انده اس��ت.
زنان و مردان و حتی کودکان نیز در
ای��ن رخداد حضور دارن��د .گویا همه
منتظر آمدن کسی ،غرق در تماشای
صحنهی پیش رو هس��تند .شاید به
تماش��ای مس��ابقهای نشس��تهاند یا
در انتظار آم��دن مقاماتی عالی رتبه
هستند.
قاب تصویر تقریبا به دونیم تقس��یم
ش��ده اس��ت و فضای کامال متضاد و
طنزآمیزی را پیش رویمان میگذارد.
هرک��دام از افرادی که در قاب حضور
دارند به سویی مینگرند .ظاهرا فقط
پسرکی در وس��ط جمعیت به همراه
زن��ی در کن��ارش متوج��ه دوربی��ن
هس��تند و ب��ه آن خی��ره مینگرند،

و در تض��اد با مردی که در قس��مت
پایی��ن تصوی��ر دراز کش��یده (و به
خواب رفته) اس��ت ق��رار دارند .اگر
این قس��مت را از بقیهی تصویر جدا
کنیم ،متوجه میشویم ظاهرا این دو
خودشان را برای گرفتن عکس آماده
کردهاند و پُزش��ان یادآور عکسهای
آتلیهای است.
بعض��ی از پرترهها برش��ی نامتعارف
دارند .نگاههای کنجکاو این جمعیت،
نگاه جس��تجوگر دوربین را برایمان
تداعی میکند و کنجکاوی مخاطب
را نی��ز ب��ر میانگی��زد .نگاههایی که
هرکدام ما را به س��ویی میبرند .در
واقع دوربین خود پش��ت ب��ه واقعه
کرده اس��ت و ما را در این کنجکاوی
باقی میگذارد.
درقس��مت پایین ،انب��وه روزنامهها،
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بس��تری برای مرد فراهم کرده است
تا به آرامی بیارامد .غفلت او از رخداد
در حال وقوع ،طنز آمیز اس��ت .رنگ
س��فید قس��مت پایین تصوی��ر توجه
چش��م را ب��ه خ��ود جل��ب میکند؛
روزنام��ه برای درج خبرهای مهم روز
کاربرد دارد و در اینجا ش��اید واقعهی
امروز در میان صفحات این روزنامهها
نیز جایی برای خود باز کرده باش��د.
ع��کاس این عک��س کارتیه برس��ون
اس��ت .او ابتدا مطالعات خ��ود را در
زمینهی نقاش��ی و فلسفه در دانشگاه
کمبریج کامل کرد و س��پس در سال
 1931ب��ه عنوان عکاس مش��غول به
كار شد.
* ای��ن متن ب��دون اط�لاع از عنوان
عكس نوشته شده است.
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فائـزه فیــروزی

از یـاد رفتـگـــان
*

رانیـا متـار

پس��ری هم س��ن و س��ال پسر من
اس��ت؛ او نیز عاشق فوتبال است و با
دوستانش در کوچهای بازی میکند
که س��ر تا س��رش در حصار پیچش
لولههای آب است .کوچهای که آنجا
خالء نور هویداست و پسرکی با تنها
دمپایی کهنهیپالستیکی خود و در
حالی که در دس��ت راس��تش تکهای
ذغال اس��ت ،به توپ ضربه میزند و
با همین تفریح میکند.
در کوچهای دیگر ،زوج پیر غمگینی
کنار ه��م نشس��تهاند .در اردوگاهی
دیگ��ر ،م��ردی کفش زیب��ای براقی
با پیرهن تمیز اتو کش��یده پوش��یده
اس��ت .دخت��ر جوانی همچ��ون روح
می��ان نور قدم میزن��د ،در حالی که
چش��مانش برقی از امید ب��ه رهایی
دارد ،ام��ا زوج پیر کوچهی پش��تی،
سالها اس��ت که در اردوگاه اسیرند
و میدانن��د که دخترک نیز جزئی از
اسیران آینده است!
کودک��ی من در میان
از آنجای��ی که
ِ
ی لبنان س��پری ش��د،
جن��گ داخل 
بس��یاری از مناطق لبن��ان در ذهن
م��ن ی��ک منطق��هی ممنوع��ه بود.
س��الها بعد و در بازگش��ت به لبنان

ب��ه مناطقی برخوردم ک��ه تا پیش از
آن فق��ط در خبرها از آنها ش��نیده
بودم .مناطقی از قبیل شتیال؛ اردوگاه
پناهندگان فلسطینی که کمتر از ۱۰
دقیقه با جایی که من در آنجا بزرگ
شده بودم ،فاصله داشت!
من از دیدن وضعیت اسفناک مردمی
که در نزدیکی بیروت ،ش��هری تمیز
و زیب��ا ،زندگی خود را میس��اختند،
ش��وکه شده بودم و چند سال بعد ،از
تعداد بیش��ماری از انبوه پناهندگان
اردوگاههای کشور عکاسی کردم.
این تصاویر قصد به تصویر کش��یدن
زندگی بشر را در این انبوه پناهندگان
فلسطینی داشت .این عکسها سندی
بر لحظات زندگی آنها ،ش��رایط هر
روزهی آنها ،بازی کردن ،کار کردن
و گفتگوهای آنها و واسطهایی برای
کشاندن س��مت نگاه بش��ر به سوی
مردم��ان از یاد رفتهای اس��ت که به
دنبال خانهی مادری خود هستند.
ام��روزه ح��دود  ۳۶۰۰۰۰پناهندهی
فلس��طینی در  ۱۲اردوگاه ش��هر و
در ش��رایط رقت بار زندگی میکنند.
بیش��تر این پناهندگان به دلیل ترس
دول��ت از نف��وذ آنه��ا در جامعه ،از
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بیش��تر مش��اغل آنج��ا محرومند و
مجبورند برای دسترس��یبه خدمات
بهداش��تی ،تحصیل��ی و نیازه��ای
اولیه به س��ازمانهایی دیگ��ر مانند
 UNRWAتکیه کنند.
متاسفانه با رش��د جمعیت و افزایش
میزان زاد و ولد ،وضیعت معیش��تی
آنها در این سالها بدتر شده است.
با وجود ای��ن تصاویر غم افزا ،من در
ی و صمیمیتی را
میان این مردم گرم 
حس کردم که گویی در وجودش��ان
الهام ش��ده اس��ت؛ درون دل مردمی
که در جدال برای زنده نگاه داش��تن
ریش��ه و فرهن��گ خ��ود هس��تند و
نس��ل به نس��ل با تمام ظرفیت باور
نکردنیش��ان ،در تطابق با ش��رایط و
ساختن بهترینها از امکانات محدود
اردوگاه ،در جدال با زندگیاند.
*برگرفته از سایت عکاس:
http://www.raniamatar.
com/portfolio/middle_east/forgotten-people
statement.php
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دایان آربس:
اغلب اشخاص با اين دلهره زندگي ميكنند كه در آينده تجربه اي هولناك خواهند داشت ،ناقص الخلقه ها با اين نقیصه به
2
دنيا آمده اند .آنها امتحانشان را پس دادهاند ،آنان برگزيدگاناند.
Arbus, Diane and Grossfeld, Stan. Diane Arbus: An Aperture Monograph. Aperture: Reissu eddition.
June 1988). preface
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رخشــاد نــورده

تخیــل جـمعـی مشــتــرک
کادربن��دی و یا چیدم��ان در فضای
دو بع��دی (کمپوزیس��یون) ،نقطهی
اش��تراک تمام هنرمن��دان تصویری
و نق��اش امروز اس��ت .بدی��ن لحاظ
کلمهی عکاس��ی در سطح وسیعتری
هم برای ثبت تصویر ثابت و هم ثبت
تصویر متح��رک میتواند بهکار برده
شود .چنانچه در زبان انگلیسی برای
عم��ل فیلمبرداری در دنیای س��ینما
از کلم��هی  photographyو ی��ا
 pictureاستفاده میشود.
نی��ک میدانیم که عکاس��ی و عکس
ریش��هی وجودی صنعت فیلمسازی
اس��ت؛ یک ثانی��ه تصوی��ر متحرک،
ترکیبی است از ثبت  24تصویر ثابت
(فریم) برگرفته و ثبت شده از حرکت
ی��ک پدیده یا س��وژه .از این رو با در
نظر گرفتن رون��د تکاملی تکنولوژی
معاصر در ثبت تصاویر ثابت از طریق

عکاس��ی دیجیتال ،که بیش از پیش
در دس��ترس همگان اس��ت ،میتوان
بح��ث "تصویر ثابت" و یا "نقاش��ی"
معاص��ر و ف��ردا را در رابط��ه با هنر
عکاسی و سینما باز نمود .چه مرزهای
مش��خصی میان "نقاشی دیجیتالی"،
عکاس��ی ب��ا کاربرد فتوش��اپ و ثبت
پدیدهه��ای در حال حرکت از طریق
برنامههای کامپیوت��ری ،برای بوجود
آوردن آثار ویدئویی و یا س��ینمایی،
وجود دارد؟ آیا اصال مرزی مش��خص
وجود دارد؟
مدی��وم عکاس��ی امروزه واس��طهای
میان مدیومها و هنرهای تجس��می و
فیلمسازی به شمار میرود .از این رو،
در اینجا میخواهم نظر شما را نسبت
به پدیدهی عکس و تصویر متحرک از
ورای سینمای تجربی و دیجیتال جلب
نمایم .منتقدین اروپایی معتقدند که
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س��ینمای تجربی ،هنری اس��ت که
مابین هنرهای تجسمی و سینما قرار
میگیرد .هنری اس��ت که مستقل از
بازار س��ینما و هنر عم��ل میکند و
به لحاظ کیفیت زیباییشناس��انه ،از
فرمهای معمول اس��تفاده نمیکند.
حتی گاهی هنرمند بر روی نوارهای
فیلم با دست نقاشی میکند و دخل
و تصرف به عمل میآورد ،که حاصل
آن نقاشی متحرک انتزاعی است.
س��ینمایی تجرب��ی،
از جمل��ه آث��ا ِر
ِ
میت��وان ب��ه فیلمه��ای اولی��هی
ان��دی واره��ول ،گرافیس��ت و نقاش
برجستهی آمریکایی اشاره کرد؛ برای
مثال فیل��م "چهار س��تاره" با مدت
زمان  25س��اعت .هنرمندانی چون:
Pierre Huyghe
Phippe Parreno
Michel Snow
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Bill Viola
Matthew Barney
Isaac julien
 Gary Hillاز جمل��ه هنرمن��دان
فیلمس��از و هنره��ای تجس��میای
هستند که آثار فیلموگرافی آنها در
موزهها و در ارتباط با آثار تجس��می،
ب��ه نمایش درآم��ده اس��ت .از میان
هنرمن��دان بن��ام ایران ،ک��ه هم در
زمین��هی عکاس��ی و ه��م ویدئوآرت
و فیلمس��ازی کار میکنن��د ،عباس
کیارس��تمی و س��یفاهلل صمدیان را
میت��وان نام ب��رد ،که آثارش��ان در
بیینال ونیز و چهارسالهی "دکومنتا"
( )documentو موزهه��ای
برجس��تهی دنیا ،ب��ه نمایش درآمده
است.
نگاهی کوتاه به حض��ور آثار ترکیبی
ـ دیجیتالی در فستیوال کن :2010
انس��ان همواره و به کمک تکنولوژی
و امکان��ات عص��ر خوی��ش ،ب��رای
بازسازی افکار خود و دست یافتن به
رویاهایش ،از مغز و ضمیر ناخودآگاه
خوی��ش اله��ام میگی��رد .چنانچ��ه
میبینی��م دنی��ایِ ام��رو ِز هنره��ایِ
تجس��می ب��ه واس��طهی کامپیوتر و
دستگاههای دیجیتالی ،با "تصویر در
حال حرکت" اخت شده است.
هنر تصویربرداری و ثبت حرکت ،که
تا دیروز تنها در اختیار فیلمسازان بود
و الزاما به صنعت سینما و هزینههای
کالن در تم��ام ابع��اد آن وابس��ته
ب��ود ،امروزه از طریق هن��ر ویدئو در
دسترس هنرمندان هنرهای تجسمی
قرار گرفته و آنها را به دنیای سینما
وصل کرده اس��ت .همچنین ش��اهد
تغیی��ر س��ینما نی��ز هس��تیم؛ یعنی
فیلمسازان معاصر و نوآور امروز ،با به
کاربردن دوربینهای دیجیتالی ،روند
کار خود را به شیوهی کار یک هنرمند
نق��اش یا هنرمند تجس��می نزدیکتر
احس��اس میکنند .در همین راس��تا
بود که آثار فیلمس��ازان و هنرمندان
تجربی و دیجیتالی پیش��رو ،با عنوان

"سینمای فردا" ،از سه سال پیش در
فستیوال کن حضور پیدا کرد.
در ادامه س��عی میکنم به س��ه فیلم
ب��ا نامه��ای Film Socialisme،
 R U Thereو Ch@troom
که در بخش س��ینمایی "نوعی نگاه"
جش��نواره ک��ن  2010ب��ه نمای��ش
درآمد ،بپردازم؛ هر سهی این فیلمها
در رابط��ه با کاربرد کامپیوتر و دنیای
مجازی است.

پنجرههایی رو به تاریخ بشر ،در نگاه
بیننده رس��م میکنند .پالنهایی که
ب��ا تصاویر عکاس��ی از وقایع تاریخی
مختل��ف ق��رن بیس��تم و مکانهای
تاریخی و باستانی س��اخته شدهاند.
کارگردان ب��ا به کار ب��ردن کلماتی
چون بارس��لون ،اودیس��ه ،فلسطین،
مص��ر و ...قصد دارد وقای��ع تاریخی
جغرافیای��ی خاصی را
و مکانه��ای
ِ
یادآور شود و در نهایت این ارجاعات
را به زمان حال پیوند دهد .تصویر به
دیالوگ و دیالوگ ب��ه تصویر تبدیل
میش��ود تا ذهن بیننده به معماها و
ضوابط پیچیدهیِ تاریخی ،سیاسی و
اجتماعی سوق داده شود.

 -1در این فس��تیوال ،ژان لوک گدار
( ،)Jean Luc Godardکارگردان
ش��هیر فرانس��وی ،با اثر خودFilm
 ،Socialismeنوعی نگاه واقعبینانه
و فلس��فی را به کم��ک دوربینهای
متعدد و دیجیتال به ما ارائه میدهد -2 .فیل��م  R U Thereاز امکاناتی
او با برشه��ای متف��اوت تصاویری ،س��خن میراند ،که میتوان از طریق
که یا ب��ا دوربین روی س��ه پایه و یا وارد شدن به دنیای دوم یا مجازی ،به
با دوربین دیجیت��ال در حال حرکت دست آورد؛ نیازها و محدودیتهایی
گرفته ش��دهاند ،سعی در بیدار کردن ک��ه هر انس��ان در گوش��های از دنیا
حافظهی جمعی دارد.
احس��اس ک��رده اس��ت و س��عی در
در ای��ن فیل��م ،تنه��ا نش��انههایی از جبران آنها در دنیای خیالی دارد.
س��وژههای متعدد با اسامی یا کلمات  R U Thereداس��تان ی��ک جوان
بر روی پردهی س��ینما به تصویر در هلن��دی اس��ت ک��ه بازیکنن��دهی
میآید؛ گویی نوعی چیدمان ویدئویی بازیه��ای ویدئوی��ی ()Gamer
را بر پردهی س��ینما شاهدیم .فیلمی است و در سطح بینالمللی ،همچون
واقعگرایانه و در آن واحد انتزاعی ،که بازیه��ای المپی��ک ،به کش��ورهای
ب��ا نگاهی گذرا و تنها با اش��ارههایی ،مختل��ف میرود و مس��ابقه میدهد.
ذهن م��ا را به جغرافیا و تاریخ بش��ر اینب��ار او به تایوان میرود و در آنجا
میب��رد .اثری که در آن مش��اعرهای ب��ا تجارب جدیدی مواجه میش��ود؛
می��ان تصاوی��ر زندگ��ی و کلمات در تجاربی که نگاه او به زندگی و دنیا را
میگی��رد و به مدت  1س��اعت و  42عوض میکنند.
دقیقه ،ما را به فض��ای تاریخ میبرد در فیلم ،ای��ن بازیگر که بین زندگی
و ش��اید در پای��ان بت��وان ی��أس و واقعی و مج��ازی زندگی میکند ،به
افسردگی انس��ان را در آن خواند .در تجارب مختلفی دست میزند .او که
این فیلم (ش��اید به جرات بتوان آن در زندگی واقعی در تایوان نمیتواند
را ویدئویی نامید) ،آش��نایی با دنیای خ��ود را آنگونه که میخواهد بازیابد،
انتزاع��ی و دانس��تن زب��ان محاوره ،لباس س��ربازی بر تن دارد و با بازی
ِ
خصوص��ا فرانس��ه ،از الزام��اتِ
درک کامپیوتری در دنیای مجازی قهرمان
بندی
ه
حس این فیلم اس��ت .نه جمل
خویش اس��ت؛ حال آنک��ه در دنیای
ِ
و نه داس��تانی ،نه آغ��از و نه پایان و واقعی حتی قادر ب��ه نجات دختری
س��رانجامی؛ تنها اشارههای تصویری نیس��ت که جلوی چش��م او تصادفی
و لغوی .تصاویر متح��رک یا ثابت بر دلخ��راش میکن��د .اف��رادی نیز که
پردهی اکران س��ینما ،نوعی چیدمان او در تایوان با آنها آش��نا میش��ود،
تصویری و عک��س مانند را ،همچون دارای همین وجوه مشترک هستند.
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دخت��ری ( )Min Minکه در هتل
با او آشنا میشود ،علیرغم آنکه اهل
همین کش��ور اس��ت ،قادر به تحقق
بخش��یدن به خواس��تههای خود در
دنیای واقعی نیس��ت ،لیکن همچون
بازیگ��ر نقش پس��ر ( ،)Jitsاز طریق
دنیای مج��ازی رویاهای خ��ود را به
واقعیت تبدیل میکند .هر دوی آنها
از دو قاره و دو فرهنگ متفاوت ،یک
وجه اش��تراک دارند؛ هر دو به حس
آزادی نیاز دارند ،چیزی که در دنیای
ت یابند.
واقعی نمیتوانند بدان دس 
فیل��م  R U Thereاز ترکیببندی
تصاویر ویدئویی واقعی و شخصیتهای
ویدئویی انتزاعی ساخته شده است و
م��ا را بی��ن این دو دنی��ای مجازی و
واقعی قرار میده��د .در این فیلم ما
ش��اهد تصاویر دیجیتال��ی و انتزاعی
هستیم که به نوعی بازنویسی تصاویر
واقعی است؛ محتوای داستان مجازی
غال��ب بر داس��تان س��بب ش��ده که
تغیی��رات از فضا تا لب��اس بازیگران
(لباس س��رباز) ،که مبین ش��خصیت
مجازی آنها اس��ت ،متاثر از ذهنیت
مجازی ،با رنگه��ای تند دیجیتالی
ساخته و پرداخته شوند.

ف��ردی کامال نامتعادل اس��ت و قصد
رهب��ری این گروه را از طریق Chat
 roomخ��ود دارد؛ "از زندگ��ی ت��ا
مرگ".
در فض��ای ای��ن فیل��م ،م��ا ش��اهد
صحنهآرای��ی مرم��وز و حتی مخوفی
هس��تیم .در صحنهه��ای فیل��م که
اکث��را ترکیبی اس��ت از تصاویری که
بازیگ��ران فیل��م از ورای ی��ک "کادر
کامپیوت��ری" ارائه میدهند ،میتوان
شاهد ترکیببندی رنگهای متفاوت
و بس��یار تن��د و دیجیتال��ی بود .این
رنگها هرکدام به لحاظ س��اختاری
و انتخ��اب ،تاثیره��ای روانی خاصی
بر بینن��ده دارند .قرمز و صورتی تند،
س��بز و آبی زنده و ی��ا زرد و نارنجی
با نورپردازیهای بس��یار چش��مگیر،
دنیای��ی مج��ازی را میس��ازند و ما
عمدت��ا ب��ه دلی��ل وجود ی��ک کادر
ثاب��ت ،در براب��ر عکسهایی متحرک
ق��رار میگیری��م .عکسهای��ی ک��ه
مابین دنیای واقعی و مجازی حقایق
نفس��انی بشر را نش��ان میدهند .در
این پرترهها م��ا با نگاههای بازیگران،

 -3در فیل��م  Ch@troomب��ه
کارگردان��ی  Hideo Nakataاز
ژاپ��ن ،موقعیت جوان��ان خصوصا در
س��نین بلوغ و چگونگی برخورد آنان
با مش��کالت و بحران سنیش��ان ،از
دریچ��هی اینترن��ت ب��ه نمایش در
میآید؛ نقاط مش��ترکی که در تمام
جوامع م��درن و صنعتی امروز وجود
دارد .در اینترن��ت ،همه چیز در حد
س��طحی ،در سکوت و با سرعت تمام
پیش میرود؛ از طریق آن به سرعت
دوس��تیابی میکنیم و ی��ا دیگران را
آلت دست قرار میدهیم.
ویلیام پس��ر  17سالهی تنهایی است
ک��ه از طری��ق  Chatبه مش��کالت
دوس��تان خود گوش میدهد و آنها
درد دله��ای خود راجع به پدر ،مادر
و دوستانش��ان و ...را ب��ا او در می��ان
میگذارن��د ،غافل از آنکه ویلیام خود
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از ورای نورپردازی��ی خ�لاق ،روبهرو
میشویم و به دنیای پیچیده ،مخوف
و مریضگونهی شخصیتهای فیلم،
ک��ه در برابر ما حض��ور مییابند ،راه
مییابیم.
هنر تصویرس��ازی و ثبت وقایع ،چه
در صنعت س��ینمای کالس��یک و یا
صنع��ت دیجیت��ال ،و چه ب��ه لحاظ
ف��رم واقعگرایانه و ی��ا مجازی ،همه
در گرو یک تصویر یا تصاویر مستقل
اس��ت .پس ب��رای ایج��اد حرکت و
زندگی بخشیدن به روند تکاملی یک
حرکت ،یک ب��ه یک تصاویر در کنار
ه��م ،همچون تک تک انس��انها در
جامعه ،قرار گرفته و نقش متحرک و
سازنده به خود میگیرند .در هر حال
صنعت دیجیتال ،هنر تصویرس��ازی
را ،چ��ه در زمین��هی عکاس��ی و چه
در زمینهی فیلمس��ازی ،در دسترس
هم��گان ق��رار داده اس��ت و هم��ه
میتوانن��د با ان��دک هزینهای عکس
دیجیت��ال بگیرند و فیل��م ویدئویی
بس��ازند و اغلب نیز نیازی به آموزش
و منابع مالی خاصی ندارند.

