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          "یک عکس، رازي است درباره ي رازي، هر چه بیش تر بگوید کم تر خواهید دانست."    دایان آربس                                     
ــگاه تهران برای نخستین بار، به  ــی ایران در پردیس هنرهای زیبای دانش ــار ماهنامه تخصصی نقد عکاس ــاید انتش ش
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 شده اند، 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، نحوه ی 
ــردن دکمه دوربین، بلکه مرحله ای پس از آن است، یعنی عدم  ــوژه های جلوی لنز و فش نورپردازی عکاس، کیفیت س
ــی. آنچه که تا پیش از  ــی به مقوله ی عکس و تبدیل آن به  یکی از مراحل الزم برای دنیای خاص عکاس ــت کاف پرداخ
ــجام و به هم پیوستگی برخوردار بوده و نه آنگونه بوده که عکاسی امروز و معاصر  ــی نامیده اند، نه از انس این نقد عکاس

جهان به خدمت گرفته است.
ــگاهی و خصوصا مقطع تکمیلی  ــی از مزایای تحصیالت دانش ــپس چاره اندیش کنکاش، ایده پردازی، یافتن خالء ها و س
ــتی جز ذخیره  ــته ها حاصل می آید که اکثرا سرنوش ــت. با توجه به تاکید بر امر تحقیق در این دوره، انبوهی از نوش اس
شدن در رایانه های شخصی و قفسه های اساتید ندارند. بر آن شدیم در باب این "مرحله مغفول مانده ی نقد" به صورتی 
ــایتی )که متعاقبا اعالم می شود( نوشته هایمان را  ــیله این نشریه و وب س ــجم و نظامند نظری بیاندازیم و به وس منس
منتشر نمائیم. این نشریه نقدنامه ای است که به صورت ماهنامه و به دو شکل چاپی و الکترونیکی منتشر می شود. پس 
ــتاد گران قدر، جناب آقای یحیی دهقانپور، مورد قبول اکثر  ــنهاد اس از پرس و جو و نظرخواهی های متعدد، نهایتاً پیش

موسسین قرار گرفت و اینگونه شد که نام "چشمک" را بر نشریه نهادیم. 
ــتیم تا در کنار گشودن و گرم کردن بازار نقد عکس، به مطالب، اخبار و احواالت دیگر دنیای  ــریه بر آن هس در این نش
ــمت های مختلفی را برای نشریه  ــمکی بزنیم. به همین دلیل قس ــبک ایرانی و نوع جهانی اش نیز چش ــی به س عکاس

چشمک تعیین کرده ایم که عبارتند از:
نقد نمایشگاه عکس و تک عکس  -1
نقد آثار عکاسان ایرانی و خارجی  -2

معرفی دانشجویان عکاسی و بررسی عکس های آنها  -3
ارائه تحقیقات دانشجویان عکاسی  -4

ارائه مقاالت دانشجویان دیگر رشته ها 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 نامه های دفاع شده   -7
و ژوژمان های پایان ترم(.

ــاتید و دانشجویان دانشگاه تهران شکل گرفته است و در نظر دارد که به گسترش فرهنگ  ــریه با هم فکری اس این نش
ــی، با نگاهی نو که ناشی از گره  ــی و حوزه های مرتبط با آن بپردازد، تا ضمن بازخوانی مجدد عکاس نقد عکس و عکاس
ــی با نیروی جوانی و ایده های نوی دانشجویان این رشته است، بتواند حرف هایی جدید که  ــاتید عکاس زدن تجارب اس
ــما مخاطب گرامی  ــت تا ش ــاید بزرگ هم نبوده اما بوی تازگی دهند را در این حوزه مطرح نماید. امید ما بر این اس ش
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!                                                                        
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ــته پرداختن  هدف عمده ی این نوش
به روند عکاسی و جریان های مرتبط 
ــالیان اخیر است. زمانی  با آن طی س
ــر این بود که آیا عکاسی  بحث بر س
هنر است یا نه. بعدها این پرسشگری 
ــت  ــا طعنه ی وودوارد1 که »هنر اس ب
ولی آیا عکاسی هم است؟« به شکل 
ــد. اما امروزه در  دیگری پی گیری ش
جامعه ی ما، حتی بحث بر سر ماهیت 
ــت و  ــتی هنر نیز مطرح نیس و چیس
این پس رفتی است که نشانگر ضعف 
ــا در درک نظریه پردازی و نقدهای  م
ــر آن بر مفاهیم  ــود و حتی تأثی موج

زیبایی شناسانه است.
ــبت به  ــان نس ضرورت آگاهی عکاس
ــت.  ــخص اس مقوله ی نقد کاماًل مش
ــن زمینه  ــرت در ای ــه تری ب چنانک
می نویسد: »نظریه های عکاسی، حتی 
ــند، مهم و با  ــی متضاد باش اگر گاه
ارزشند. اهمیتشان از تأثیرگذاریشان 
در عمل سرچشمه می گیرد. ارزشمند 
بودنشان بدان جهت است که ما را در 
ــتر عکاسی و عکس  درک بهتر و بیش
یاری می رسانند و بر دامنه ی شناخت 
ــانه، عکس های  ــم ما از این رس و فه

خاص و کل جهان می افزایند.«2
ــگاه آن  ــرورت و جای ــه این ض اگرچ
امروزه اثبات شده است، اما با نگاهی 
ــود در محافل  ــای موج به رویکرده
ــریات، نمایشگاه ها و ...  آکادمیک، نش
ــاهد روند معکوسی  ــورمان ش در کش
ــوان از آن به نقد  ــه می ت ــتیم ک هس

گریزی یاد کرد. عوامل مهمی در این 
ــتند و پرداختن دقیق  امر دخیل هس
ــه آن نیازمند تحقیقی جامع و البته  ب
ــکافانه است که از حوصله ی این  موش
ــته خارج است. عدم برخورداری  نوش
ــای  ــا و جریان ه ــنت های دیرپ از س
فرهنگی و هنری خصوصاً در عرصه ی 
ــی با توجه به پیشینه ی کم آن  عکاس
ــز نبود منتقدین کارآمد و فضای  و نی
ــد پذیر بر این امر دامن می زند که  نق
ــه ی آن، تکرار مکرر جریان های  نتیج
ــکلی  ــود، آن هم نه حتی به ش موج
ــی ارتجاعی  ــه در قالب ــه بلک نهادین
ــر  ــز جدل بر س ــزی ج ــت و چی اس
ــده نمی توان  مفاهیم اولیه ی بحث ش
ــه تنها فضای  ــتنباط کرد. ن از آن اس
ــت بلکه از نظریه  موجود نقادانه نیس
ــیار  ــاس نیز بس ــای بی اس پردازی ه

لطمه دیده است.
ــرای هنر نه  ــاص ب ــود تعریفی خ نب
ــت  ــه این دوره نیس ــا مختص ب تنه
ــا ظهور آثاری  ــه در هر دوره ای ب بلک
ــای  رویکرده و  ــم  مفاهی ــد،  جدی
ــده اند  ــیده ش قدیمی به چالش کش
ــرآوردن رویکردهای  ــر ب ــث س و باع
ــد و به طبع  ــده اند. نق جدیدتری ش
آن نظریه پردازی های هنر نیز تالشی 
همسو برای گسترش افق معنایی هنر 
است. هنر در پی بیان ناگفته هاست، 
ــو و  ــی ن ــات در قالب ــال احساس انتق
ــای  تجربه گرایی ه و  ــات  تجربی ــا  ی
ــر این امر  ــود آگاهی الزم ب ــاب. نب ن

ــر وضعیت  ــاری بر س و اصرار و پافش
ــت و  موجود، یا به علت درک نادرس
ــبب  ــا به علت عدم توانایی الزم، س ی
ــری امروز  ــای هن ــده از جریان ه ش
ــه ای و قراردادی بسازد؛  امری کلیش
کلیشه ای که نه جامعه ی هنر را ارضا 
می کند و نه با استقبال عموم مواجه 
ــود. اگرچه نقد به جریان سازی  می ش
ــود  موج ــار  آث ــردن  ک ــد  هدفمن و 
ــالوده شکن  ــاً ش می پردازد، اما اساس
ــت. هر نقدی با صحه گذاشتن بر  اس
هر امر، ناخواسته کلیشه های رایج را 
بایگانی می کند و به کناری می نهد تا 
ــاید و  راه را بر ظهور آثار جدید بگش

گاه خود سرمنشاء آغاز گردد.
ــانه  شناس زیبایی  ــم  مفاهی ــروزه  ام
ــه  ــی ب ــا نگاه ــده اند. ب ــده ش پیچی
ــرعت رو به  آفرینش های متأخر و س
ــری در نظر ما  ــا، آثار هن ــد آن ه رش
بیشتر به مفاهیمی انتزاعی و غیرقابل 
درک نزدیک شده اند و این بیشتر به 
ــا تفکر و  ــدن هنر ب ــبب عجین ش س
نظریه پردازی و شاید حتی سیطره ی 
نظریه پردازی بر عرصه ی هنر است. 
ــانی که  در مقابل چنین روندی کس
ــه روزی از فضای  ــت و ب درک درس
ــد یا طرد  ــود ندارن ــانه و هنر خ رس
ــاری و اصرار  ــوند و یا با پا فش می ش
ــه های موجود به جزم  ــر کلیش بر س
ــی و نقدگریزی دامن می زنند  اندیش
ــه تنها نقد از  ــه در چنین فضایی ن ک

مسیر خود منحرف می شود، بلکه 

*
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ــاید.  ــر نیز دیگر پر و بال نمی گش هن
ــا توجه به  ــی ب ــن میان عکاس در ای
چالش های آن، نه فقط در پی اثبات 
ــانه ی هنری  ــود به عنوان یک رس خ
ــالت آن با دیگر  ــه بلکه تقاب در جامع
ــانه های نو ظهور، اگر با توجه به  رس
ــطح دنیا  ــای موجود در س جریان ه
ــود نکند و  ــرای احیای خ ــی ب تالش
خود را با پشتوانه ی نظری منسجمی 
ــک چاره ای جز  همراه نگرداند، بی ش
زوال و نابودی و پیش پا افتادگی در 

پیش نخواهد داشت.
ــم که  ــا دلهره، به روزی می اندیش »ب
ــتجوی ناگفته ها نخواهد  هنر به جس
ــر، در  ــه زی ــر ب ــت و رام و س پرداخ

ــی در خواهد  ــی جمع ــت زندگ خدم
ــی ای که از هنر می خواهد  آمد. زندگ
ــوه دهد و به فرد  ــا تکرار را زیبا جل ت
ــاد، خودش را  کمک کند تا آرام و ش
به جزیی از یکدستی وجود بدل کند. 
ــت. یاوه گویی  چون تاریخ هنر میراس

هنر اما جاودانه است.«3
_____________________

___________________
* این نوشته پیشتر در شماره ی اول 
ــجویی کالوتیپ، ، دی  نشریه ی دانش

ماه 1385 به چاپ رسیده است.
 Richard b. Woodward, its.1
 art but is it photography?,
 New York Times magazine

ــا نظریه  ــل از تری برت، آی ــه نق    ب
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ــال،  س ــر  تصوی ــن  جش ــتمین  هش
ــی،  ــک، عکاس ــای گرافی در بخش ه
ــال برگزاری  ــور و فیلم در ح کاریکات
ــالن ها و فضای خانه  ــت. بیشتر س اس
ــن قرار  هنرمندان در اختیار این جش
گرفته است. در این نوشتار قصد دارم 
تنها به بررسی بخش عکاسی بپردازم. 
ــامل بخش های  ــی ش ــش عکاس بخ
ــری پاییز و  ــی )گال ــتند اجتماع مس
ــری نیلوفر(،  ــتان(، خبری )گال زمس
هنر و هنرمندان )گالری میرمیران( و 
خالقه )گالری بهار و تابستان( است. 
ــس و چه مجموعه،  ــار چه تک عک آث
ــبتا بزرگ چاپ شده اند.  در قطع نس
ــگاه، آثار  ــرکت در نمایش ــرایط ش ش
ــفید عکاسی شده  ــیاه و س رنگی و س
ــته، عنوان شده  ــال گذش در یک س
ــی به عکس های موبایلی  است. بخش
ــده است، که نشان  اختصاص داده ش
ــدگان با این  ــی برگزارکنن از همگام
ــزار جدید و درک جایگاه آن در امر  اب

ــس دارد. به جز این بخش،  تولید عک
بخش هنرمندان زیر 25 سال با هدف 
ــتعدادهای  ــویق اس ــایی و تش شناس
جوان به جشنواره اضافه شده است و 
به این دسته از هنرمندان جایزه ای با 
عنوان رسول اف )هنرمند جوانی که 
ــانحه هوایی در گذشت( اهداء  در س

می شود.
ــت که  ــنواره تالش کرده اس این جش
ــهرهای  ــان ش ــرکت عکاس امکان ش
ــرکت  ش آورد.  ــم  فراه را  ــف  مختل
ــهرهای ایران  ــام ش ــدگان از تم کنن
ــد و در واقع  ــال کرده ان آثاری را ارس
ــنواره کارنامه عکاسی ایران  این جش
ــت. نقد و بررسی  در سال 1389 اس
ــوار  ــن تعداد عکس کاری بس دش ای
ــا فرض دو حالت  ــت اما می توان ب اس
ــی  فرمی و محتوایی این آثار را بررس

کرد.
فرم: 

ــا مالحظه  ــتر عکس ه ــه در بیش آنچ

ــود عدم وجود فرم های خاص  می ش
ــی  ــا رعایت اصول عکاس تصویری ی
ــتی بودن و عدم دقت  ــت. سردس اس
در آثار مشهود است. این سردرگمی 
ــی از عدم درک سوژه، نبود دید  ناش
ــودن و عدم  ــی هدف ب ــیک، ب عکاس
داشتن اطالعات نظری است. در واقع 
ــد همان دیدن  ــتر تصاویر در ح بیش
ــار دادن دکمه دوربین خالصه  و فش
می شوند. بی شک اولین  دلیل خلق 
ــه کارگیری دوربین  ــن آثاری  ب چنی
ــادگی می توان  دیجیتال است. به س
ــاید تمام این  ــتر یا ش حدس زد بیش
ــتند. اما سوالی  تصاویر دیجیتال هس
ــتفاده از  ــا اس ــد که آی ــش می آی پی
ــال علت خلق تصاویر  دوربین دیجیت
ــت؟ بی  ــت و غیر اصولی اس بی کیفی
گمان "دمکراسی" جزء جدایی ناپذیر 
صنعت دیجیتال است. این دمکراسی 
ــتفاده همگانی از صنعت  و امکان اس

دیجیتال و متعاقب آن 
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ــده که  ــال باعث ش ــن دیجیت دوربی
ــراد متخصص  ــه اف ــی از حیط عکاس
خارج شود. افراد متخصص چون برج 
ــتفاده  ــینانی بودند که با اس عاج نش
ــه  ــامل پروس ــود )ش ــص  خ از تخص
ــاپ( حصاری  ــی تا ظهور و چ عکاس
ــیدند، اما امروزه  دور عکاسی می کش
ــته با خلق  ــال توانس ــای دیجیت دنی
دوربین هایی ساده، هنر عکاسی را در 
ــک دکمه و دیدن  ــار دادن ی حد فش
ــاده کند و  تصویر در همان لحظه، س
ــرار دهد. این  ــترس همگان ق در دس
امر به تولید انبوه تصویر منجر گشته 
حاصل، خصوصی ترین  تصاویر  است. 
ــل نفوذترین زوایای زندگی  و غیر قاب
روزمره افراد را شامل می شوند و این 
امری نیک و قابل تقدیر است، چراکه 
ــان حرفه ای توانایی  بسیاری از عکاس
ــی افراد را  ــه فضاهای خصوص ورود ب
ــا دوربین های دیجیتال این  ندارند ام
ــد. بنابراین  ــر را امکانپذیر کرده ان ام
ــد؛ تصاویر تولید  ــوالی پیش می آی س
ــی برخوردارند؟  ــه کیفیت ــده از چ ش
ــی همانند  ــر دیجیتال ــتر تصاوی بیش
ــنواره اغلب بار  ــای این جش عکس ه
ــنگیه  ــن چه صحنه قش ــی "ای معنای
ــرم" را  تداعی  ــش رو بگی بزار عکس

می کنند. 
ــا اتفاق را  ــد صحنه ی ــا عکاس بای آی
صرفا سرراست و مستقیم ثبت کند؟ 
ــتر عکس های این  )امری که در بیش
ــا این  ــود( آی ــنواره دیده می ش جش
ــت؟ بدون تردید  ــیک اس عمل عکاس
ــی همچون دیگر هنرها  اگر در عکاس
خالقیت و نوآوری وجود نداشت باید 
ــطح اولیه باقی می ماند.  در همان س
ــتفاده از خالقیت  ــان با اس اما عکاس
ــای  ــن زوای ــی، یافت ــوه عکاس در نح
جدید، کشف معانی تازه از سوژه ها و 
تاثیرپذیری از هنرهای تصویری دیگر 
ــد عکاسی شوند.  توانستند باعث رش
ــتاوردهای آنان اکنون در اختیار  دس

ما قرار دارد. 
آنچه از برگزاری چنین جشنواره هایی 
ــری رو به جلو بر  ــار می رود تاثی انتظ
ــی ایران است، امری که  کلیت عکاس

ــی چندین دوره جشن تصویر  با بررس
ــت. اغلب  ــل مالحظه نیس ــال قاب س
عکس های امسال کیفیت عکس های 
سال های قبل یا نازل تر از آن را دارند. 
ــن این عکس ها ما  هر چند که در بی
ــق و ایده هایی قابل  با تصاویری عمی
ــتیم، اما این  ــز رو به رو هس تامل نی
معدود عکس ها تحت تاثیر خیل آثار 

سردستی و ساده قرار گرفته اند.
این امر با توجه به هزینه مالی و فضایی 
ــن  که در اختیار برگزارکنندگان جش
ــرار دارد قابل تعدیل  ــال ق تصویر س
ــدگان می توانند از  ــت. برگزارکنن اس
ــی  طریق برگزاری کارگاه های آموزش
ــری و عملی  ــوزش مطالب نظ ــه آم ب
ــت  ــی روند درس ــد و چگونگ بپردازن
ــی، از مرحله شکل گیری ایده  عکاس
تا خود عمل عکاسی را توضیح دهند. 
ــا کنار هم قرار دادن افراد  همچنین ب
ــرکت کننده،  ــراد ش ــر و اف صاحبنظ
ــهرهای  ــان ش ــنایی عکاس ضمن آش
مختلف باهم و آگاهی از نحوه فعالیت 
ــرایط موجود،  ــی ش ــیب شناس و آس
ــرکت  می توان انتظار ارتقاء دانش ش

کنندگان را داشت.
ــمت عدم  ــن قس ــر در ای ــه دیگ نکت
ــا از  ــه عکس ه ــوه ارائ ــت در نح دق
ــت. بعضی  ــوی برگزارکنندگان اس س
ــه و کنار راهروها  از عکس ها در گوش
نصب شده اند و از دید بازدیدکنندگان 
از  ــان  ــر نش ام ــن  ای ــد.  دور مانده ان
ــنایی در نحوه ارائه عکس ها و یا  ناآش

شاید کمبود فضای جشنواره دارد.

محتوا: 
ــی روزمره  ــا بر زندگ ــتر عکس ه بیش
ــای آن تاکید دارند. این  و جذابیت ه
وقایع روزمره از فضاهای درونی چون 
ــروع شده و در فضاهای  آشپزخانه ش
بیرونی چون مراسم مذهبی، آسمان، 
ــتان و بیابان ادامه  ــار دریا، کوهس کن
می یابد. این امر بار عکس های مستند 
جشنواره را به گونه ای غیر قابل تصور 
ــت. هر چند عکس ها  افزایش داده اس
ــه چندین بخش  ــاس موضوع ب بر اس
تقسم شده اند، اما بعضی از تصاویر، با 

توجه به اینکه بیشترین بار اطالعاتی 
ــمت مستند تعلق دارد،  عکس به قس
ــال بخش  ــر ) مث ــای دیگ در بخش ه

ورزشی( گنجانده شده اند. 
ــلیقه  س و  ــت  کیفی ــودن  ب ــازل  ن
ــر و  ــش هن ــدگان در بخ برگزارکنن
ــهود است. در  ــیار مش هنرمندان بس
ــم  ــن بخش ما عکس هایی از مراس ای
ــنواره ها را  ــه و اختتامیه جش افتتاحی
مشاهده می کنیم که بیشتر، بازیگران 
ــان می دهد. گریه  و هنرمندان را نش
ــه آقای  ــداء گل ب ــر، اه ــم بازیگ خان
ــس دیگر از این  ــده و کلی عک خوانن
ــنواره را زیر سوال  ــت کلیت جش دس
ــرد. از نظر محتوایی، این تصاویر  می ب
ــودم پس عکس  ــتر "من آنجا ب بیش
ــان می دهد تا عملی  انداختم" را نش
ــانه. این تصاویر چه کمکی به  عکاس
این بخش و عکاسی هنری کرده اند؟ 
ــادگاری را می توان  ــا چند عکس ی آی
ــادگی وارد ویترین کارنامه  به این س
یک ساله عکاسی ایران کرد؟ هر چند 
ــمت قابل  عکس های صحنه تئاتر قس

تامل این بخش هستند.

سخن آخر:
عدم حضور عکاسان مطرح ایرانی در 
ــنواره نکته ای سوال برانگیز  این جش
ــت،  ــت. دلیل این امر هر چه هس اس
ــرازیر شدن آثاری بی کیفیت  باعث س
ــنواره هایی می شود که  به چنین جش
ــاله عکاسی  قصد دارد کارنامه یک س
ایران را به بازدید کنندگان ارائه دهد. 
در واقع قطعه ای از پازل عکاسی ایران  
ــت و در نتیجه کارنامه یک  مفقود اس
ــی ایران ناقص و ضعیف  ــاله عکاس س
ــت. حضور آثار عکاسان مطرح در  اس
ــه و کسب  کنار این آثار امکان مقایس
ــم می کند  ــروه را فراه ــه دو گ تجرب
ــتر  ــث رضایت بیش ــن باع و همچنی
بازدیدکنندگان این گونه جشنواره ها 
می شود. امید می رود که جشن تصویر 
سال بعد و دیگر جشنواره هایی از این 
ــت، فارغ از این سخن باشند که  دس
ــال دارم پس  ــن دیجیت ــن دوربی "م

عکاس هستم".
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ــتار نه یک نمایشگاه  موضوع این نوش
ــروژه عملی  ــاره ی پ ــس، که درب عک
ــجاعی برای دوره ی  ــی رضا ش عکاس
کارشناسی)دفاع بهمن 1389( است. 
ــجم و تا  ــه عکس هایی منس مجموع
ــته، با ترکیب  ــه هم پیوس حدودی ب
بندی های مرکزی که در شب گرفته 
ــده اند. ناچیزهایی که رضا شجاعی  ش
در پرسه زنی های خود در شب، سوژه 

عکاسی اش قرار داده است.
ــب و استفاده از فالش  عکاسی در ش
ــا پدیداری  ــزی باعث حذف و ی مرک
نماهایی در تصاویر شده که مخاطب 
ــرد و تا حدودی  ــا چیزهایی مج را ب
ــازد و  ــا رو به رو می  س ــی از فض خال
ــی  ــتجوی معنای ــده را در جس بینن
ــازد و  ــیاء همراه می  س ــر از  اش دیگ
معنای درونی جدید و یا حتی معانی 
ــم ما را )که اغلب  پنهان مانده از چش
ــا در روز با این  ــر مواجهه ی م بخاط
ــیا بوده( آشکار می  سازد. بیننده با  اش
آشنایی زدایی زیبایی روبه رو می  شود 
ــد که  ــوال را از خود می  پرس و این س
ــان  ــه چیزی را نش ــن عکس ها چ ای

می  دهند.
ــف اشیای  ــجاعی در پي کش رضا ش

ــاي خویش  ــاده در عکس ه ــدا افت ج
ــی عکس های او  ــت که این ویژگ اس
ــته ما را یاد عکاس امریکایی  ناخوس
ــرت ادامز و لوئیس بالتز می  اندازد.  راب
ــه دلیل گرفتن  ــرت ادامزی که ب راب
ــیاه و سفید از مناظر غرب  تصاویر س
ــهرت دارد و  آمریکا طی چهار دهه ش
ــال  ــی س لوئیس بالتزی که حدود س
حومه شهر و فضاهاي اطراف شهر را 
ــی کرد و هر دوی این عکاسان  عکاس
تجربه ی بسیاری در عکاسی در شب 

را نیز دارند. 
ــا را می توان  ــی بهتر از آنه و چه کس
ــا  ــه زنی های رض ــرای پرس ــی ب مثال
ــه زن هایی که  ــجاعی دانست. پرس ش
ــیا  ــانه هایی در ورای اش به  دنبال نش
هستند. با این هدف مشترک که چه 
چیز در حومه شهر اسرار آمیز است؟ 
آنها نگاه عمیق به سطح ظاهري بناها 
ــهري در حومه ی  و مناظر زندگي ش
شهر دارند، و شجاعی به دنبال هویت 
ــیایی در  ــد برای اش ــی جدی و معنای
حومه ی شهر است که اغلب از زندگی 

شهری پس  زده شده اند. 
ــد می گوید  ــه وینوگران ــور ک همانط

ــزی که از  ــاره ی چی ــک عکس درب ی
ــت، آن یک  ــده نیس ــی ش آن عکاس
ــجاعی  ــت و حال، ش واقعیت تازه اس
ــس چه چیزی  ــن مجموعه عک در ای
ــا می خواهد  ــانمان می دهد؟ آی را نش
ــه خود  ــرایطی ک ــیاء را تحت ش اش
ــان دوباره تعریف  خلق می کند برایم
ــیای زیبایی را  کند؟ یا می خواهد اش
ــاید متوجه نشده  ــان را ش که زیبایش
ــانمان دهد؟ و یا نقدی را  باشیم، نش
ــیا می  خواهد در میان  از پس این اش

بگذارد؟ 
عکس های شجاعی تنها تصویر اشیاِء 
ــت، بلکه  به قول خودش "وازده" نیس
تصاویر شامل "اشیاء" و "شب" است. 
ــا نتوان  ــاید دیگر در این عکس ه ش
ــیاء  ــه فضا برای اش ــه مثاب ــب را ب ش
ــب، خود جزو ذات  ــت، بلکه ش دانس
ــیا است و در این مجموعه  ماهوی اش
ــب فرض  ــیا را جدا از ش نمی توان اش
کرد. از تدابیری که رضا شجاعی برای 
نمایش این مجموعه بکار بسته است، 
ــایز کوچک است  ارائه عکس ها در س
که توانسته رازآلودگی تلفیق اشیاء با 

شب را به خوبی نشان دهد.
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عـکـــاسِی سـرد

ــده ِی  پیاده ش ــِن  مت ــته  نوش ــن  ای
ــتانه ِی ضبط شده ای  گفت وگوِی دوس
است با حسین رجبی و رضا شجاعی.

ــم  و  بیش  ــرازش: رضا من ک ــژن ب بی
ــده ام؛ ولی  ــین را دی عکس هاِی حس
ــتر از من در جریاِن این  خوب تو بیش
نوع عکاسی و بطوِر خاص عکس هاِی 
ــم که تو  ــتی. می خواه ــین هس حس

صحبت را شروع کنی.

رضا شجاعی: مواجهه با دنیاِی واقعی 
ــردِن آن به صورتی  ــی و معنا ک و عین
ــِی  اصل ــِم  ت ــه،  یگان و  ــمندانه  هوش
ــکیل می دهد.  ــو را تش ت عکس هاِی 
ــم اندازهایی  یعنی مناظر و همان چش
ــِر واقعی و  ــد ام ــالش می کنن ــه ت ک
ــه تصویری  ــان دهند، ن عادی را نش
ــخصی و دروغین. از  ــطوره ای، ش اس
ــاِی فرمال  ــر ویژگی ه ــرِف دیگر ب ط
ــد داری؛ که با  ــرِی عکس تاکی و بص
ــکِل  ــی خاص و بدوِن آن که ش ظرافت
ــد وارد عکس هایت  ــی پیدا کنن غالب
ــِت درستی از  می کنی. آیا این برداش

عکس هاِی توست؟

ــاختِن  ــین رجبی: در فرآینِد س حس
ــم  ــی که اس ــه جنبه های ــا ب عکس ه
ــیار می کنم و تالشم  بردی توجِه بس

ــاختِن تصویری است  ــتر براِی س بیش
ــود؛  ــود خوانده ش ــِت خ ــه در کلی ک
ــاختماِن آن هیچ  ــری که در س تصوی
ــه بتوان  ــا چیزی ک ــر، عامل ی عنص
ــخصی و  ــطوره ای، ش همان عنصِر اس
ــت که تو گفتی، یافت  دروغینی دانس
نمی شود؛ بلکه عناصِر دنیاِی واقعی و 
ــی ای که مقابِل دوربین به تصویر  عین
بدل می شوند، همه در یک هم ارزی، 

تصویر را می سازند. 

بیژن: در این عکس ها می شود رِدپایی 
ــِی دهه ِی 70 امریکا را دید.  از عکاس
عکاس هایی مثِل رابرت ادمز، لوییس 
ــتفان ُشر و  بالتز، هیال و برند بخر، اس
ــان عکاس های حاضر در  دیگران. هم
 New Topography ــگاِه  نمایش
ــه نگرِش  ــد(؛ ک ــگارِی جدی )موضع ن
ــِی دهه ِی 70 را شکل  ــلِط عکاس مس
می دهند. نگاهی واقع بینانه به امریکا. 
نشانه هایی از تخریب و زواِل زمین؛ و 
بعضا با نگاهی اخالقی به این موضوع. 
من دو سوال از تو دارم، که آیا تاثیری 
ــه ای و دوم آیا  ــن عکاس ها گرفت از ای
ــگاِه اخالقِی آن ها به طبیعت مِدنظِر  ن

تو هم بوده است؟

ــه ام.  ــر گرفت ــا تاثی ــین: مطمئن حس
ــگاِه اخالقِی این  ــان ابتدا ن اما از هم

عکاسان مِدنظرم نبود؛ بیشتر از همه 
ــی و تصویری  ــری و بی طرف واقع نگ
عقیم در عکس هاِی این عکاسان برایم 
ــانه ِی  ــته و کنِش عکاس اهمیت داش
ــاِی  ــه از مدی ــتفاده ای ک ــا؛ اس آن ه
عکاسی می کرده اند؛ همین طور پیوند 
ــاِر هنرمنداِن  ــرِی آن ها با آث و درگی
ــِی دهه ِی60 و  ــدرن و هنِر مفهوم م
70 برایم از اهمیِت ویژه ای برخوردار 
ــری که لوییس بالتز از  بود. مثال تاثی
ــِی چارلز شیلر گرفته است  آثاِر نقاش
ــکات از  ــتی که جان اس ــا برداش و ی
ــِد  ــا هنرمن ــاِی اِد روش پمپ بنزین ه
ــته  ــرا داش ــت و مفهوم گ پاپ آرتیس
ــت. و هیال و برند بخر که اهمیِت  اس
 Land ــر و ــیاری در هنِر معاص بس
 Deadpan ــی( و ــر زمین Art )هن
)عکاسِی سرد( داشته اند. این تصاویر 
ــوزانه  ــری تصاویِر دل س فقط یک س
ــتند و نباید این طور تلقی شوند،  نیس
ــی از جهان  این ها نمودارها و گزارش

هستند.

رضا: همان طور که واکر اونز می گوید 
تصاویر هم می توانند بی طرفانه و هم 
می توانند یک اظهاِر تنِد سیاسی و هم 
یک گزارِش بصری و زیبایی شناسانه 
باشند و به شکلی به این بحث خاتمه 

می دهد.
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ــژن: در عکس هاِی تو می توان دید  بی
ــِر عادی و معمولی  که چگونه یک ام
بیانی زیبایی شناسانه می شود.  داراِی 
ــرد و خالی از  ــِی س یک زیبایی شناس

احساس؛ که بسیار سنجیده است.

ــاری از  ــِی ع ــی عکاس ــین: نوع حس
احساسات، خنثی و گزارش دهنده از 
جهان، تِم اصلِی زیبایی شناسِی سرد 
ــی  ــود. این زیبایی شناس تلقی می ش
ــود؛ و  ــج می ش ــه ِی 1990 رای از ده
وام داِر عکاسِی آلمان و به ویژه مکتِب 
ــاید به این  ــت؛ و ش ــلدورف اس دوس
ــی از هنرمنداِن  ــت که خیل دلیل اس
ــاِن آلمانی هستند.  ــیوه عکاس این ش
ــادی از این هنرمندان و  من تاثیِر زی
ــلدورف گرفته ام؛  به ویژه مکتِب دوس
ــایِل شغلی و  مثال رهایی از قیوِد مس
حرفه ای که در مدرسه ِی دوسلدورف 
ــجویان آموزش داده می شود  به دانش
ــاِت تازه به جاِی  و جایگزینِی موضوع
ــه در مقابِل  ــکلی، تجرب ــا؛ به ش آن ه
اموِر حرفه ای و دغدغه هاِی بیان هاِی 
ــی براِی  ــه دنباِل روش ــری. من ب هن
ــه دور از مبالغه آمیز  ــودم؛ ب ــدن ب دی
ــخصی بودن.  و ش ــات  احساس بودن، 
ــه انتقادی، بلکه دیداری  نگاهی که ن
ــم بگویم در  ــد. می توان و بصری باش
این رابطه تحِت تاثیِر حاضرآماده هاِی 
ــر در تاریِخ هنر  ــان و موارِد دیگ دوش
ــدآرت هم  ــِر مفهومی و لن ــِل هن مث

بوده ام.

ــکلی می شود  ــته؛ و به ش بیژن: درس
ــرات را در عکس هاِی  ــاِم این تاثی تم
ــود  ــا در عینِ حال نمی ش ــو دید. ام ت
ــه هرکدام از  ــوِر واضح آن ها را ب به ط

این اشکال متصل کرد.

ــو ما با  ــِب ت ــا: در عکس هاِی ش رض
ــانی از دست سازهاِی  ــطوِح درخش س
ــانی مواجهیم که در زیِر نورهایی  انس
ــان  ــِم انس ــه تفکیِک آن ها با چش ک
غیِرقابِل تشخیص هستند خودنمایی 
می کنند؛ و در واقع زمین و بناها هردو 

ــلخته اند؛  عموما  بی مزه و بی روح و ش
ناظری که در این عکس ها به گزارش 

می پردازد ناظری غیِر انسانی است.

ــه پیش تر  ــین: هم ارزی ای را ک حس
ــردم، می توانم بگویم  ــاره ک به آن اش
ــاِن عناصِر  ــب ام می در عکس هاِی ش
ــرم  ــن می ب ــر از بی ــازنده ِی تصوی س
ــزی  ــا چی ــر ی ــیاری، عنص و در بس
ــد، اما  ــدا می کن ــاص مرکزیت پی خ
ــلخته گِی غالِب تصویر،  بی ربطی و ش
ــناس  ــری ناش ــه عنص ب ــز را  آن چی
ــه با تماِم  ــی ک بدل می کند. ناشناس
ــی اش، براِی این ناظر  مرکزیت یافته گ
ــد، گویا  ــر می رس ــت به نظ بی اهمی
ــانی در جست وجوِی  ناظری غیِر انس

چیزی مانوس و آشناست.

ــدر جلوتر  ــژن: آره و گویا هرچهق بی
ــناها روبرو  ــا ناآش ــتر ب می روی بیش
می شوی و نیاِز بیشتری به یافتِن یک 
ــنا حس می کنی و خوب پیدا هم  آش
نمی کنی. فرآیندی که صرفا می توانم 
ــدن توضیحش  ــِت عنواِن فعِل دی تح
ــد  ــیری که به نظر می رس بدهم. مس
ــر روز هرچه  ــِی خودت هم ه عکاس

 بیشتر در آن مسیر پیش می رود.

ــا تغییراتی  ــدِن زمین ب رضا: حل ش
ــت. اما  ــان بانِی آن ها بوده اس که انس
ــی غیِر  ــدِن آن ها به مکان ــل ش تبدی
ــانی چیزی است که  زمینی و غیِرانس
در عکس هاِی آخِر تو می شود دید. با 
ــت هایی عینی و  این که تصاویر برداش
خنثی هستند، ما شاهِد مکانی هستیم 
ــتاِن خودش را نقل می کند،  که داس
ــکاس را. تصاویری با  ــتاِن ع ــه داس ن
با  ــردانه  ــی و خونس ــردی عین رویک
ــاِی نوین، به  ــا و تازه گی ه جذابیت ه

همراِه تکنیک و موضوعی تازه.

ــین: امکاناتی که ابزار در اختیاِر  حس
ــهم بزرگی در  ــکاس می گذارند س ع
ــِت عکس اش  ــی و ماهی ــِر نهای تصوی

دارند.

ــو براِی من  ــژن: عکس هاِی اخیِر ت بی
مصداق هایی از صحنه هاِی نمایشی اند 
که خود بازیگِر خودشانند. چرا که به 
ــا مدام به  ــن در یک منظره م نظِر م
ــتیم که  ــِن روابطی هس ــاِل یافت دنب
ــازنده اش با هم  ــدِی س ــِر کلی عناص
ــد، در چنین فرآیندی  برقرار می کنن
ــر یا بازیگرانی وارِد صحنه ِی  گو بازیگ
ــتان را برایمان  ــوند و داس نمایش ش
ــری چند در منظره  نقل کنند، عناص
ــز آن را برایمان معنامند می کنند.  نی
ــت و  ــا این جا خبری از بازیگر نیس ام
ــن عرضه  ــت آویزی به م ــره دس منظ
نمی کند. تصویر و عناصرش باید از نو 
خوانده شوند. این همه گفتم تا همان 
یک جمله ِی رضا را برسانم عکسی که 
ــتاِن خودش را نقل می کند و نه  داس

داستاِن عکاس را.

ــوال، این  ــه عنواِن آخرین س بیژن: ب
ــیار جالب و جذاب  نکته براِی من بس
ــت که روند عکاس هایی مثِل تو و  اس
رضا و چندی دیگر بر خالِف عکاسِی 
ــت  ــت. بهتر اس ــران اس ــج در ای رای
این طور بگویم، در حالی که این گونه 
ــکاِل غالب در عکاسی  آثار یکی از اش
ــواِر  ــر دی ــان ب ــد و جایگاهِ ش جهان ان
ــت فکر می کنم  موزه ها و گالری هاس
ــما با تماِم سنجیده  که عکس هاِی ش
ــه دارند کمتر  ــمندی ک بودن و هوش

ارائه شده اند. واقعا چرا؟!

ــاید خیلی کوتاه و راحت  ــین: ش حس
ــای  ــم در فض ــم بگوی ــور بتوان این ط
عکاسِی  ــت زده ِی  سیاس و  مفهوم زده 
ــه  ــا و چ ــه هنرمنده ــه چ ــران ک ای
ــری و گالری گردان ها  ــاِی هن مدیره
ــتند  ــه ِی آثاری  هس ــِر عرض ــه فک ب
ــت که کال  ــند، بهتر اس توریست پس
این فضا را فراموش کرد و به مسایل، 

فضاها و مخاطباِن جدی تر فکر کرد.

ــیار زیادی  ــفانه تا حِد بس رضا: متاس
ــه مخاطباِن  ــت و باید ب این گونه اس

جدی تری فکر کرد.
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مجموعه ي چشم با توجه به پرداختن 
به حوزه هاي هنري مختلف، و مسائل 
ــب و  ــت مناس ــون قیم ــري چ دیگ
ــد مجموعه اي  ــع کوچک، مي توان قط
ــد. مجموعه اي که  ــه باش جالب توج
ــان مي توان آن  ــر کجا و هر زم در ه
ــت و از لذت بصري  ــه همراه داش را ب
ــوع صفحه آرایي و دیگر  ــود در ن موج
بهره مند  ــي آن  پرداخت هاي گرافیک
شد و با آثار هنرمندان مختلفي آشنا 
گشت. اما ظاهرا این مجموعه اهدافي 
ــر مي پروراند.  ــن را در س ــر از ای فرات
ــه مد نظر  ــواد بصري ک باال بردن س
بوده  ــن مجموعه  ای ــدگان  تولیدکنن
ــت، ادعاي بزرگي به شمار مي رود  اس
ــلما مخاطب عام در  و با این ادعا مس
راس هدف این مجموعه قرار مي گیرد. 
ــائل دیگري چون  در این صورت مس
انتخاب هنرمندان معرفي شده، تیراژ 
اثر و نحوه ي توزیع آن اهمیت باالیي 

پیدا مي کند.
ــدان به نظر  ــورد انتخاب هنرمن در م
ــده توانایي  ــد، آثار انتخاب ش مي رس
ــب عام و  ــاط با مخاط ــراري ارتب برق
ــتند و  حتي گاهي خاص را دارا نیس
ــب را تا ورق زدن  ــر بتوانند مخاط اگ
ــود همراه  ــز با خ ــن صفحه نی آخری
ــا کرده،  ــا ره ــان ج ــد، او را هم کنن

ــواد  ــي به باال بردن س ــه تنها کمک ن
ــد، بلکه بر گیجي  بصري او ننموده ان
و سرگرداني او نیز افزوده اند. مخاطب 
عام در ایران، با توجه به دولتي بودن 
ــتي بودن آثار  و تا حد زیادي سردس
فرهنگ تصویري اطرافش، از گرافیک 
ــازي کتب  محیطي گرفته تا تصویرس
ــي، به گونه اي از هنر خو گرفته  درس
ــواد بصري ویژه اي نیاز  که فهم آن س
ــه منظور باال بردن  ندارد. اگر اثري ب
ــا این ادعا  ــري عمومي و ب ــواد بص س
ــل در پله هاي  ــود، حداق تولید مي ش
ــدان و هنرهاي  ــه باید به هنرمن اولی

مردمي تري بپردازد.
از طرفي توزیع محدود و نامناسب این 
ــر، در حالي که تهیه آن هنرمندان  اث
ــختي  ــجویان هنر را نیز به س و دانش
ــب مخاطب  ــدازد، چندان مناس مي ان
ــد. مخاطب عام  ــه نظر نمي رس عام ب
ــن عمومي، از  ــي اماک ــد در تمام بای
ــوپرمارکت ها، با چنین  اتوبوس تا س
آثاري در ارتباط باشد و تازه دستیابي 
ــان او به چنین آثاري  ــب و آس مناس
ــه در تحقق ادعاِي باال بردن  اولین پل
ــوب مي شود.  ــواد بصري اش محس س
حال اینکه مخاطب عام تا چه میزان 
ــا اثر و در یافت  ــراري ارتباط ب در برق
ــث دیگري  ــد بح پیام آن موفق باش

است.
ــدي هر چند  ــر اینها نبود نق عالوه ب
ــده در این  ــه ش ــار ارائ ــاه بر آث کوت
مجموعه، که مي تواند زمینه اي جهت 
ــب تر میان  ــاط مناس ــراري ارتب بر ق
ــا توضیحي  ــر گردد، ی ــب و اث مخاط
ــد در مورد  ــوي هنرمن مختصر از س
آثارش، ضعف دیگري است که جاي 
ــود.  ــي آن به وضوح حس مي ش خال
درنتیجه به نظر می رسد نشان دادن 
ــه مخاطب  ــري آثار، ک صرف یک س
ــنایي  نه با هنر و نه با هنرمند آن آش
ــترش  دارد، کمکي به باال بردن و گس
سطح سواد بصري در جامعه نخواهد 

کرد.
 مجموعه ي چشم مي تواند، بدون این 
ــراي مخاطبین خاص  ــا و صرفا ب ادع
هنر هاي ارائه شده در آن، مجموعه ي 
ــب و مفیدي باشد و به آشنایي  مناس
ــتداران  ــجویان و دوس ــتر دانش بیش
ــار متفاوت  ــا آث ــاي مختلف ب هنر ه
کمک کند. همچنین با توجه به قطع 
ــه راحتي مي توان  جیبي مجموعه، ب
ــیوي تصویري  ــه عنوان آرش از آن ب
در کتابخانه هاي کوچک خانگي بهره 

برد.
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حامــد کـیـــــا

دانشجوی عکاسی به مثابه فلش
استاد عکـاسی به مثـابه لیــزر

دایان آربس: 
 من عکاسي را همیشه به صورت عملي شریرانه نگاه مي کنم، این یکي از دالیل عالقه ام به این هنر است. هنگامي که براي 

اولین بار عکاسي کردم، احساس عصیانگري شدیدي به من دست داد. 
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ــردن بر صفحه  ــتی عمل نگاه ک براس
ــگر دوربین بعد از فشار دادن  نمایش
شاتر و دیدن تصویر حاصل شده، در 

دنیای آنالوگ امکان پذیر نبود.
ــانی در میان ما  ــا چندی پیش انس ت
بود که فیلم عکاسی شده را ظاهر می 
کرد. آن انسان دیگر نیست، و اگر هم 
ــت. تا قبل از  ــد، تعدادش کم اس باش
ــی به شکل کنتاکت  این کاغذ عکاس
ــط  ــای 10 در 15  توس ــا عکس ه ی
ــتاد ارائه می شد.  ــجویان به اس دانش
ــا انتخاب  ــرار بود تا ب ــه ای که ق ارائ
ــه کار پایان ترم و  ــدادی از آنها، ب تع
ــود و در  ــگاه منتهی ش یا یک نمایش
ــرای بهتر دیدن  ــتادها ب این میان اس
ــر روی کاغذ  ــده ب ــای ارائه ش کاره

عکاسی، همیشه خواستار نور بودند.
ــم دیگر نه،  ــی دی ه ــن روزها س ای
ــط »فلش«، جوابگوی نیاز ذخیره،  فق
جابجایی و ارائه ی مقرون به صرفه ی 
ــه فقط در  ــت. عملی ک ــا اس عکس ه

دنیای فناوری اتفاق می افتد.
ــدن، این  ــزه ش ــد دیجیتالی در فراین
ــه در کالس های  تجربه و نیاز همیش
ــته است تا استاد  عکاسی وجود داش
ــجویان، لطفا چراغ ها را  بگوید: »دانش
ــرای بهتر  ــوش کنید تا کالس ب خام
دیدن عکس ها به اندازه کافی تاریک 

باشد.« 
ــه در کالس ها وجود  ــاز این تجرب و ب
ــت که استاد از نور »لیزر«  داشته اس
ــاره بر عکس های  ــریح و اش برای تش
ــر روی پرده تصویر  ــده ب پروجکت ش

استفاده کند. 
روزگار شاید این باشد که دوربین های 
دیجیتال، استاده از فلش ها را ضروری 
ــازند و هر کالس به کامپیوتری  می س
نیاز پیدا می کند، و هر سقف کالسی 
به یک پروجکشن، و هر کالسی برای 
ــفید،  دیدن عکس ها بر روی پرده س
ــت، و  ــتری اس ــه ی تاریکی بیش الزم
ــک مجموعه  ــل کردن ی ــرای تحلی ب
ــس می توان با چند کلیک آنها را  عک

به جلو و عقب برد.
ــه جهان  ــت ک ــه مهم تر، این اس نکت
ــدت  ــجو به این ش پیرامون یک دانش
ــکان زندگی و  ــت. م تغییر کرده اس
ــی او در محیط آموزشی  تفکر عکاس
دچار تغییرات شگرفی شده است، اما 
ــتی چقدر »فرایند علم آموزی«  براس
ــز مدیر تا دهان نظریه پرداز!! یا  از می
استاد دچار تغییر و تحول شده است؟ 
 بزرگترین کوتاهی یک استاد این بود 
ــزر  گفت: من با  ــاره ی نور لی که با اش
ــاید جهان آن  کادر تو مخالفم! اما ش
دانشجو به تمامی، فقط کادر عکاسی 

ــجو، جهان  ــت. جهان آن دانش نیس
ــرعت است، حال با هر  زندگی در س
ــا می یابد  ــی معن کادری. کادر آنجای
ــجوی عکاسی اول نسبت به  که دانش
ــای او را احاطه کرده  کادری که دنی
ــود، درکش کند و  ــت حساس ش اس
ــت که در هر  آن را نقد کند، اینجاس
ــاخته و  نقدی از زندگی یک کادر س
ــود و در نتیجه استاد  پرداخته می ش
ــاور و  ــتر مش ــاید بیش این روزگار ش
ــت تا آن  مربی گذران این فرایند اس

دانای کل در ته کالس. 
ــجو   این متن در پی نقد مفهوم دانش
ــکل  ــون او در حال »ش ــت، چ نیس
ــبت به  ــت، نقد متن نس گرفتن« اس
ــی کنند  ــت که تصور م ــانی اس کس
ــت  ــا وق ــد« و تنه ــکل گرفته ان »ش
ــجو را می گیرند. آنها که تصور  دانش
ــکل گرفته اند« و هیچ  ــد »ش می کنن
ــال تعاریف  ــد که ح ــکی نمی کنن ش
دگرگون شده است. براستی ما همان 
لیزر به دست در ته کالسیم!؟ جایگاه 
ــوزی  ــد علم آم ــه جدی ــا در پروس م
ــجوی  ــر ذهنیت دانش ــت؟ اگ کجاس
ــرا ذهنیت  ــی تغییر کرده، چ عکاس
استاد عکاسی چنین نمی شود؟ و اگر 

آری، از کجا و چگونه؟

ــجوی کارشناسی ارشد  )دانش
رشته ی مطالعات فرهنگی(

http://quotegallery.com
Diane Arbus( Nemerov ) (1923-1971)
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کـــاوه شـدن

12



نـقــدنـــامـه تخـصـصـــی عـکــــاسـی

13

متن نمایشگاه  به قلم شهریار توکلی 
ــم راحت  ــدم کمی خیال ــه خوان را ک
ــی هم  ــدم دیگران ــی فهمی ــد وقت ش
ــادی با لحن و  ــتند که ارتباط زی هس
ــتان برقرار  فضای کارهای کاوه گلس
ــره کاوه نام بزرگی  نمی کنند. باالخ
ــرایط  ــود و انتقاد از کارهای او و ش ب
ــس از مرِگ  ــا پ ــان، خصوص تولیدش
ــدنش به  ــراش او و نزدیک ش دل خ
ــی  ــطوره ای در عکاس ــی اس جایگاه
ــوار. با این حال با  ــیار دش ایران، بس
ــته در ابتدای کتابچه،  دیدن این نوش
ــه کاری که پیش تر قصد  کمی دلم ب

انجامش را داشتم قرص تر شد.
ــم درد دل باال، چندان قصد  علی رغ
ــتان بپردازم.  ندارم به خود کاوه گلس
بلکه همانطور که پیش تر نیز حدس 
می زدم برای دست یافتن به قضاوتی 
ــه ای از این  ــاره ی مجموع خاص درب
دست، تنها یک بار مرور، آن هم روی 
دیوارهای گالری، در آبان ماه 1389 
کفایت می کند. این حس در لحظه ی 
بازدید از نمایشگاه بسیار تقویت شد.

ــتان[،   ]می توانید نخوانید کاوه گلس
ــاز دفترچه  آمده،  در متنی که در آغ
ــت: »از زمان  به حق چنین گفته اس
انفجار انقالب، ایران برای رسانه های 

ــی بوده  ــتان مهم ــن المللی داس بی
ــت  ــن حال ــان در بهتری ــت... جه اس
نسبت به رنج ایرانیان بی اعتناست و 
ــن حالت ناآگاه... « . ادعایی  در بدتری
ــه با آنچه امروز نیز، در اتفاقات دور  ک
ــیار ملموس  ــر خود می بینیم، بس و ب
است.  نکته ای که به درستی اندکی 
ــترده می شود  جلوتر به گونه ای گس
ــم گفته ی  ــه ی آن علی رغ ــه دامن ک
ــتان در مورد »اگزوتیزم« هنر و  گلس
ــا امروز نیز،  ــاه، ت فرهنگ در زمان ش
ــکل  ــس از این انفجار بزرگ، به ش پ
ــه دارد: »...در عوض  ــف باری ادام اس
ــح دادند  ــی[ ترجی ــانه های غرب ]رس
ــر و فرهنگ  ــای اگزوتیک هن جنبه ه
ــروت خانواده ی  ــران و جالل و جب ای
ــش بگذارند«.  ــه نمای ــلطنتی را ب س
ــه نمونه های معاصر آن  پدیده ای ک
را می توان در نمایشگاه های »چادر 
ــی« از تهران تا  ــیاه نمایِی زِن ایران س

لندن دنبال کرد.
ــش از  ــخنان را بی ــن س ــر دوی ای ه
ــم با تمام  ــته باش ــن که قبول داش ای
ــتان  ــودم حس می کنم. اما گلس وج
ــرح می کند،  ــئله ای که مط برای مس
ــذارد. راه کاری که  راه کاری پیش گ
اگر بخواهیم برای نوشته ی او عنوانی 

ــور قطع در این  ــاب کنیم، به ط انتخ
ــان عرضه  ــارت: »حقیقت به جه عب
ــود. عبارتی که  ــد« خالصه می ش نش
می توان از آن به عنوان تجلی هدف 
ــه توهم وجود  ــیاری دیگر ک او )و بس
ــی را در ذهن می پرورند( یاد  حقیقت

کرد.
این جاست که گذشته از نام گلستان 
ــگاه و  ــم تصاویر این نمایش می توانی
ــابه آن از گلستان هایی  ــیاری مش بس
ــت یافتن  ــی برای دس دیگر را، تالش
ــت.  ــا عرضه ی، حقیقت دانس به، و ی
ــه: اول آیا  ــت ک ــش این اس اما پرس
ــود دارد؟ و دوم این که  حقیقتی وج
ــانه  در صورت وجود حقیقت، این رس
ــت،  ــن جا منظور عکس تنها نیس )ای
ــد و ارائه ی آن  ــیر تولی بلکه کل مس
ــت ارائه ی آن را  ــت( قابلی مد نظر اس
دارد؟ و احتمال سوم، در صورت عبور 
ــخ مثبت،  ــش قبلی با پاس از دو پرس
ــگاه در آبان ماه 1389 در  این نمایش
گالری شش، چگونه عمل می کند؟    
ــفانه، نمایشگاه  خوش بختانه یا متأس
ــت  محتوای چندان پیچیده ای نداش
ــده را درگیر موضوعی خاص  که بینن
ــیاه و سفید، در  کند. عکس هایی س

ژانر عکاسی مستند، با گرایش 
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ــق  ــی در مناط ــی، از کودکان اجتماع
محروم در ارتباط با شرایط تحصیلی 
ــانه  ــان و در تضاد با نش ــی ش و رفاه
های رژیم سیاسی سابق، که در ابعاد 
ــای  30 در40 و 40 در50 و درقاب ه
ــپارتوی )اصطالح  چوبی نفیس و پاس
تخصصی حاشیه برای عکس( سفید، 
ــه ای از گالری که در حقیقت  در گون
به  ــگاه های  نمایش ــزاری  برگ ــل  مح
ــن روزگار  ــنفکرِی ای ــالح روش اصط
ــاهد آن نیز ارائه و فروش  است )و ش
ــت از آثار در مجلدی  دفترچه ای اس
نفیس در هر نمایشگاه!( ارائه شده اند.
ــی درباره ی  ــا ارائه ی توضیح کوتاه ب
ــراغ پرسش ها می  ــگاه، به س نمایش
ــل که معتقدم  ــی به این دلی روم. ول
ــه مردمانی به وجود  روزگاری بود ک
حقیقتی باور داشتند، از بحث کردن 
ــتین آن ها پرهیز می  درباره ی نخس
کنم. با این حساب با خیال راحت به 
سراغ دومی می روم. حداقل می توان 
ــور تصوری از  ــت هم زمان با حض گف
حقیقت، عده ای نیز بر این باور بودند 
که می توان آن را مستقیما بیان کرد. 
ــم از این که این دوران در  اگر بگذری
ــور خودمان تازه چهل سال بعد  کش
ــزی نزدیک  ــرفته، چی از جهان پیش

ــد؛ می توان  ــی سال پیش آغاز ش س
ــن عقیده بودند  ــا کرد مردم بر ای ادع
ــا کردن است و  که حقیقت قابل افش
ــازه یافته، ابزار  ــِی ت ]به نوعی[ عکاس

اساسِی این افشای حقیقت.  
ــور بود و اشتیاق برای رو  آن زمان ش
ــال ها  ــت ظالمانی که س کردن دس
حقوق مردمان را پایمال کرده بودند. 
ــده بود و انفجار بزرگی رخ  انقالب ش
ــز با همه  ــود و جای همه چی داده ب
ــد. بسیاری به حق  چیز عوض می ش
ــت می داد،  ــی که دس از فرصت های
ــت اندرکار به  ــی بردند و دس بهره م
ــدند و  ــم خود بیان حقایق می ش زع
ــیدند تا دنیا را عوض کنند.  می کوش
ــه ی این هیجان، پیش و پس  در میان
از صدای بلند آن انفجار بزرگ، ساده 
ــق تر از  ــیار موف ــن گفتگوها بس تری
اساسی ترین بیان مشکالت عمل می 
کرد. واقعیات روزمره ی موجود درون 
ــد به ظلم ظالمان  جامعه بدل می ش
و سطحی ترین بیان ها و برداشت ها، 
ــم همه ی بزرگ، به عمیق ترین  در ه

آثار تعبیر می شد.  
ــجاعی  ــا بود که افراد ش ــن فض در ای
ــا  ــا، ب ــتان ه ــیاری گلس ــد بس مانن
ــان ها،  ــنگرها و خیاب ــور در س حض

ــکان های  ــن م ــه عادی تری ــن ب رفت
ــاد امروز -  و  ــروز - و خانه ی فس دی
ــی  ــگاه های ــردن نمایش ... و برگزارک
ــا، ابتدا  ــگاه ه ــان ها و دانش در خیاب
ــران در این  ــر حاض ــورترین قش پرش
ــاده به خود جلب  طوفان را بسیار س
می کردند و سپس از درون تصاویری 
ــان قلعه نو، در دل توده های  مانند زن
ــی نمودند. و  ــوخ م انقالبی مردم رس
ــفتگی بود که  حتی از دل همین آش
ــر - پایین  ــن تصاوی ــهورتریِن ای مش
ــا - به جلد  ــدن رهبری از هواپیم آم
ــانه ی این روزگار و آن روزگار،  ابررس
ــت؛ و به این  ــدن، راه می یاف ــم لن تای

شکل دل بیگانگان نیز شاد می شد.
ــوان به عبارت  ــت که می ت این جاس
ــد«  ــان عرضه نش ــت به جه »حقیق
ایرادی جدی وارد کرد. اتفاقا این بار 
ــته می  حقیقت نبود که نادیده انگاش
ــد و یا عرضه نمی شد؛ بلکه از این  ش
طریق اصل و اساس حقیقت به تمامی 
ــد. اما حقیقتی  جهان مخابره می ش
ــانه، که  ــاخته و پرداخته ی ابررس س
ــفته  ــا آنچه در میانه ی آش به قطع ب
ــده و  بازار ایران، در ذهن تازه رها ش
پرکلیشه ی روشنفکر ایرانی شکل می 
گرفت از بنیان متفاوت بود. مسئله بر 



نـقــدنـــامـه تخـصـصـــی عـکــــاسـی

 دایان آربس:
ـ  یک عکس، رازي است درباره ي رازي، هر چه بیش تر بگوید کم تر خواهید دانست.1 

 ـ هیچ وقت فکر نمي کردم آن عکس  ها به جز براي خودم براي کس دیگري هم مفید باشد، منظورم عکس هاي خودم است. فکر 
ــه چگونگي پدیده ها تقریباً دید  ــان مي دادم خوب بود. چون حس مي کنم که راجع ب ــر آن عکس ها را به دیگران نش ــم، اگ مي کن

مسلطي دارم.2 
ـ مي خواهم بگویم که این مطلبي بسیار موشکافانه و اندکي برایم شرم آور است، ولي من عمیقاً بر این باورم که چیزهایي وجود 

دارند که هیچ کس آن ها را نخواهد دید، مگر آن که از آن ها عکس گرفته باشم. 3

http://www.quotegallery.com.
http://www.npr.org  
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سر این نبود که آن ها دروغ می گفتند 
ــتان ها و  ــت، بلکه گلس و این ها راس
ــان )تا امروز( فراموش کرده  پیروانش
ــتر زمان،  بودند که هر حقیقتی بر بس
مکان و شکل ارائه ی آن بارها و بارها 
ــود. و از میان  تولید و بازتولید می ش
ــه، تنها بخشی از یکی، به طور  این س
قطع در دست ایشان بود. و آن بخش 
این بود: روشنفکران طبقه ی متوسط 
تصور می کردند اگر دوربین به دست 
گرفتند و به خیابان ها رفتند و به قول 
ــت نمایش دادند،  خود آن چه را هس
ــت تا  ــودی خود کافی اس ــن به خ ای

بتوان جهانی را هشیار کرد.  
اما آن ها در اوج این لحظه ی حساس، 
ــه علی رغم ورود  غافل بودند از اینک
ــطحی برخی از آموزه های ایشان  س
ــه ی این  ــان، در میان ــن مردم در ذه
آشفتگی در درون، دیگران در جهاِن 
دیگر آنگونه که خود می خواستند به 
ــخه ی حقیقت خویش شکل می  نس
ــود که بدون درک  دادند. این گونه ب
کاملی از شرایط تولید و بیان اثر، تنها 
ــوار بر موجی زودگذر، آثاری تولید  س
ــرعت می توانست  می کردند که به س
ــخ )و اگر بخت یار نبود  در طول تاری
ــود. و  ــی در عرض آن نیز( گم ش حت
از این جاست که بسیار ساده تصاویر 
ــگاه پر می شد )و  کودکان این نمایش
ــود( از نمایش هایی  اکنون نیز می ش
کلیشه ای از ساختمان های مخروبه 
ــاس های پاره و بچه هایی که در  و لب

ــه ای پایین و یا  ــی از زاوی اوج بدبخت
ــرو به لنز -  ــت از روب در اوج مظلومی
ــده ی خرده بورژوازی! – می  این پدی
ــی خواهد که به  ــیار دلم م نگرند. بس
ــی را که  ــه کنم کودک ــا اضاف این ه
ــتانه تابلوی پاره ای  ــیار خام دس بس
ــته:  ــردن دارد که روی آن نوش به گ
ــاه و مردم«  ــل انقالب ش »دوازده اص
ــا کودکی که برای نمایش زندگی  و ی
ــتاده روی  ــختش در کنار پدر ایس س
ــاورزی )خدا چه می  ــن بایر کش زمی
ــاید عکس در زمستان گرفته  داند ش
ــتی در دست، از  ــده!( و چوب دس ش

محبت پدرانه بهره می برد. 
ــد به قاب های  ــا را اضافه کنی این ه
ــال  ــگاه در س ــک نمایش ــیک و ی ش
1389، که در معیاِر مقایسه ای ُصلب 
ــتی عکس ها،  ــوای دم  دس ــا محت ب
تبدیل می شود به کاخ بورژوازی زالو 
صفت که همین کودکان درون عکس 
ها را استثمار می کند. به نظر می رسد 
ــکل اغراق  ــتان به ش ــز تلخ داس طن
ــزی خود را به نمایش می گذارد.  آمی
تازه مشخص می شود که عکس هایی 
ــاده و  ــطه ی اطالعات س ــه به واس ک
ــا به نمایش  ــان، خصوصا ب صمیمیش
درآمدن در خیابان ها، روزگاری شور 
ــی ]بخوانید انفجاری[ به پا می  انقالب
کردند، امروز با این ارائه ی شکیل در 
ــا اختصاصی، دچار چه  فضایی تقریب
ــتگی بی مسمایی  تاریخ مصرف گذش
ــوند، که تنها دارایی آن تبدیل  می ش

ــک نام؛ نام  ــود به یادبودی ازی می ش
ــت قدیمی و قابل احترام »کاوه  دوس

گلستان«.
ــه یاد نام  ــم ب ــه این جا که می رس ب
ــم: »توانا بود هر که  مجموعه می افت
دانا بود« و به خاطر می آورم حقیقتی 
ــود  که قرار بود از راه دانایی تبدیل ش
ــروز به  ــی؛ حقیقتی که ام ــه توانای ب
ــتی به دست گرفتن،  جای چوب دس
ــد و فال؛  همچنان آدامس می فروش
ــجویاِن دچار عذاب وجدان از  تا دانش
زندگی روزمره ی خود )در شبه طبقه 
ــس از دیگری  ــر(، یکی پ ای بی خب
ــدن دوربین به  در خیال خاِم کاوه ش
ــت در خیابان های پایین شهر به  دس

دنبال آن پرسه بزنند.



نـقــدنـــامـه تخـصـصـــی عـکــــاسـی

  رامیار منوچهرزاده

عجـب بهــاری انصــافـًا

دایان آربس:
ــت« مي  ــتند که ما منتظران را بازي مي دهند.)در مورد تصاویري که خود آن ها را »نمایش دهش ـ این ها کابوس هایي هس

نامد.(1
 ـ عکس گرفتن مثل شب پاورچین در آشپزخانه رفتن وکیک دزدیدن است. 2

ــت  میان  آن چه که شما مي  خواهید مردم راجع به شما بدانند و این که  ــت میان نیت و نتیجه...  نقطه اي  هس ـ فاصله اي اس
شما نمي توانید به شناخت مردم از خودتان کمکي کنید.3 

  .http://www.metmuseum.orgـ هرگز چیزي شباهتي به آن چه که درباره اش گفته مي شود، ندارد.4 
http://www.dailycelebrations.com/070101. htm.
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ــتن بابت اولین شماره ی  بهانه ی نوش
ــف بی پایان  ــمک، به لط مجله ی چش
ــاید به نوعی با آغاز  عباس امیری، ش
بهار عجین گشته است! عجب بهاری 
انصافا! از همه مهم تر اینکه به بنده ی 
ــت  ــازه را هم داده اس ــی این اج نوع
ــب اتفاقات و  که به دلخواه و به تناس
رویدادها در ستون اختصاصی دستی 
به قلم ببرم. من هم متاسفانه نوشتن 
ــماره بعد از  ــب را برای اولین ش مطل
ــه زدن و ارجاعات  ــک و چان کلی چ
آرمانی در آخرین لحظه رها کردم تا 
ــیده شود  کار به وقت های اضافه کش
ــان کندنی که  ــت آخر با هر ج و دس
بود سعی کردم، با توجه به دینی که 
به هنرهای زیبا و دانشکده ی دوست 
ــتنی ام و بچه های آن )بعد از ده  داش
ــتم، دست به نوشتن ببرم.  سال( داش
گویی به این بهانه بعد از مدت ها من 
ــتی داده اند. آشتی  ــتن آش را با نوش
ــن مجله ای که آرمان  به بهانه ی اولی
ــال های نه چندان دور  نسل ما در س
ــاید )باز  ــیار ما ش بود. تکاپوهای بس
ــری  ــاید( به یک  س ــم می گویم ش ه
ــکده ختم شد، که  اصالحات در دانش
ــال های  بر گرفته از فضای آرمانی س
ــتیم به سرعت  ما بود، که تالش داش

و به هر قیمتی همه چیز را به سمت 
تغییر سوق دهیم. تفکرات ما از بستر 
ــات گرفته بود. همه  ــده نش ایجاد ش
ــز بوی تازگی  به خود گرفته بود؛  چی
یا بهتر آنکه بگوییم دلخواه ما آن بود 
ــه مهر اصالح و تغییر به هر قیمتی  ک
ــاید که طرحی  ــه هر چیز بزنیم؛ ش ب
ــرای آیندگان؛  ــو، و بهتر ب ــم ن اندازی
برای فراموشی و اندود گذشته ی تلخ. 
ــد و دست روزگار  تغییرات حاصل ش
ــت کرد که  ــال ها به ما ثاب پس از س
شاید جایی از کار، ما در اشتباه بودیم. 
ــرات محتاج زمان بود و حوصله؛  تغیی
ــی وسیع تر.  نگاهی بنیادی تر و بینش
ــوی ما، راه به جایی  چرا که اگر تکاپ
ــال ها اینجا  برده بود، حال پس از س
ــتاده بودیم!!! به حتم ما اتوپیای  نایس
ــتجو  ــای بهتری جس ــود را در ج خ
می کردیم. شایدم این اواخر به همانی 
ــتیم قانع بودیم! دریغ که آب  که داش
ــت پذیر نیست؛ مگر آنکه  رفته برگش
ــازیم که ایمن گاهی  از نو خانه ای بس
بعدی مان.  ــل های  نس ــرای  ب ــد  باش
ــته ای های جدید؛ از نو بستری  هم رش
ــده و درس  ــازیم با نگاهی به آین بس
ــته.  ــتباهاتمان در گذش گرفتن از اش
پلی که تضمین کننده ی تکرار نکردن 

اشتباهات گذشته باشد و راه رفته را 
ــا حداقل به هر قیمتی  دوباره نرود ی
تکرار نشود. چه ابزاری بهتر از رسانه، 
ــال نیک می گیریم.  که ما آن را به ف
ــاید که در این فطرت طاعونی که  ش
رخوت در آن همه گیر شده است )از 
دانشگاه تا گالری، از هنرمند تا استاد 
ــاید بتوان کاری کرد،  و دانشجو(، ش
نوشت و تحلیل کرد تا تسکینی باشد 
بر زخم سستی و انفعال خودکرده ی 
ــت که این روزنه ی ایجاد  ما. امید اس
شده زود گرفته نشود، پایدار بماند و 
ــته نباشد. راهش  پویا و به کس وابس
را پیدا کند و هراسی به دل راه ندهد، 
که راز دانشجویی در همین است؛ به 
ــت و حرکت؛ به نماندن  کندوکاو اس
ــتایی؛ به نهراسیدن از  و تقابل با ایس
هر چیز حتی اشتباهات بنیادی. چرا 
ــش در همین واکاوی است.  که ارزش
ــجویی عکس و عکاسی؛  روزگار دانش
ــات.  ــت؛ منازع ــالب هاس روزگار انق
ــا و  ــک کالم، روزگار بی تابی ه در ی
ــر آنچه که  ــکیبایی ها. روزگار ه ناش
ــیدن را به هیچ  باالندن و به ثمر رس
ــرد و انکار می کند!!! امید که  می گی
ــیر بماند؛ به هر قیمتی، و  در این مس

بهایش را بپردازد.
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ــتن درباره ی مهران مهاجر  شاید نوش
ــه به  ــطه ی عالق ــه واس ــی که ب کس
ــی،  ــن زبان شناس ــی و آموخت عکاس
ــش در بازی تصویر و  غالبا عکس های
ــتند، کار چندان  ــان در جدال هس زب
ــد؛ خصوصا اگر نخواهیم  آسانی نباش
ــانه های آشکار و پنهان سیاسی  از نش
و اجتماعی آثارش چشم پوشی کنیم.

ــه مجموعه ی  اما از آنجا که در هر س
ــپ تاپ، از  ــون، اتاق قرمز و ل تلویزی
ــرای نمایش  ــاوت ب ــانه های متف رس

ــت، تمرکز  ــتفاده شده اس عکس اس
ــه مجموعه قرار  ــر این س ــی را ب اصل
ــی  ــه اصل ــی وج ــم. از طرف می دهی
ــه مجموعه، نمایش  ــتراک این س اش
تصاویر به ثبت رسیده توسط دوربین 
ــانه ای تصویری و سپس ثبت  در رس
مجدد آن توسط دوربینی دیگر است.

ــا را در داخل  ــی که ذهن م در جهان
ــانه های  ــا رس ب ــزل  از من ــارج  و خ
ــه مجالت، بیلبوردها  متفاوت از جمل
ــد، تلویزیون  ــینما احاطه کرده ان و س

ــت که نقش  ــانه هایی اس از جمله رس
ــکل گیری سطح  هر حکومت را در ش
ــخص  ــری و فرهنگی جامعه مش فک
ــکار و  ــازد. برنامه هایی که، آش می س
ــطح فرهنگی،  ــی از س پنهان، نمایش
مذهبی، اقتصادی و فکری هر جامعه 

است.
ــون، ما با بازی  در مجموعه ی تلویزی
ــتیم که از  ــه رو هس ــری رو ب تصاوی
ترکیب و چیدمان دو یا چند عکس و 
نوشته شکل گرفته اند؛ که در برخی 
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ــته لت مرکزی و در برخی دیگر  نوش
دو لت کناری را پرکرده است.

ــر چیز،  ــه بیش از ه ــاید آنچ ــا ش ام
تصاویر این مجموعه را برایمان غریب 
ــاج تصاویری  ــد، اعوج ــوه می ده جل
ــه ی تلویزیون  ــوِد صفح ــت که خ اس
ــت. و بدین طریق با  ــاد کرده اس ایج
ــکل تصاویری که همه ی ما  تغییر ش
ــن مجموعه به  ــاهد آن بوده ایم، ای ش
ــه از تلویزیون  ــوم برنامه هایی ک مفه
ــردی جدید  رویک ــوند،  می ش پخش 
ــاج و  ــن اعوج ــه ای ــا ک دارد. از آنج
ناهمگونی با تصاویر غم انگیز و شاید 
ــمی  و گاه مذهبی  می توان گفت رس
ــده است، لذا بر طنزی تلخ  ترکیب ش
ــه ی  ــاص دارد. در گوش ــدی خ تاکی
ــبکه های  ــون، آرم ش ــر تلویزی تصاوی
ــم می خورد )شبکه ی  مختلف به چش
ــبکه ی سراسری، شبکه ی سه  یک ش
شبکه ی جوان، شبکه ی پنج شبکه ی 
ــری و  ــاظ تصوی ــا از لح ــران(، ام ته
ــبکه تفاوت  ــه، بین این چند ش برنام
ــود. از طرفی  خاصی احساس نمی ش
ــودن تصاویر  ــر علی رغم رنگی ب دیگ
تلویزیون، در تصاویر و برنامه ها رنگ 
خاصی به چشم نمی خورد و ما بیشتر 
ــزاداری، نماز جمعه و  با بیرق های ع
ــا برنامه های  ــاهد تصاویر ی اگر هم ش
دیگری )مثل مصاحبه ها( هستیم، با 
حذف چشم ها یا صورت، با لباس های 
تیره ای که بیش از هر چیز در تصاویر 
ــتیم.  خودنمایی می کنند، مواجه هس
ــکار و  ــه، به صورت آش ــن مجموع ای
پنهان، انتقادی به تصاویر کلیشه ای و 
برنامه هایی است که بیش از هر چیز 
تأثیر و نقش حکومت در شکل گیری 

و سازماندهی آن روشن است.
ــاید بتوان عکس های این مجموعه  ش
را یادآور سخن آدورنو و نوشته او در 
ــازی دانست؛  باب صنعت فرهنگ س
صنعتی که با رواج یک نوع آزادی، آن 
را بی اعتبار و بی معنی ساخته و نقش 
ــانه به عنوان  ــت را در رس هر حکوم
عاملی در فریب توده معرفی می کند. 
ــی را همان  ــو عقالنیت تکنیک آدورن
عقالنیت سلطه نامید و نقش اقتصاد 
ــت. او  را در کارکرد آن بی تأثیر ندانس
همچنین پخش برنامه هایی یکسان را 
در همانندسازی و یکسان سازی موثر 
می دانست، تا بدین طریق آنچه را که 
ــنوی به عنوان یگانه  می بینی و می ش
ــرده و راه گریزی از  حقیقت قبول ک

آن نداشته باشی!
ــز دیگر در  ــش از هرچی ــا آنچه بی ام
ــم می خورد،  ــه به چش ــن مجموع ای
نمایش کلیت صنعت فرهنگ سازی 
ــت از تکرار. اما  ــت؛ که عبارت اس اس
ــم  ــار این تداخل و تکراِر مراس این ب
ــاج  ــا اعوج ــزاداری ب ــانه های ع و نش
تصاویر، به طنزی تلخ می انجامد. این 
ــوج، آنتی تزی  ــای نهایی مع عکس ه
ــر روزه ای  ــت در مقابل تصاویر ه اس
ــتیم. شاید به  که با آن ها مواجه هس
ــک مرحله از آن دور  ــن دلیل که ی ای
ــده ایم و دیگر با جنبه ی سرگرمی  ش
ــتیم. و حال با قاب  آن ها روبه رو نیس
شدن صفحه ی تلویزیون، با تصاویری 
ــکار به  ــان و آش ــه پنه ــم ک مواجه ای

برمالیی نظاِم تصویریمان می پردازد.
ــاِق قرمز  ــه ی دوم، ات ــا در مجموع ام
ــز آن را به  ــت که ما هرگ جهانی اس
ــم ندیده ایم، بخشی که همیشه  چش

ــوال برانگیز بود که وقتی  برایمان س
ــاتر را فشار می دهیم، چه  دکمه ی ش
ــه ی جادویی  ــی درون این جعب اتفاق

می افتد؟
ــی، ذهن  ــه ای که هنگام عکاس لحظ
ــش رو منطبق  ــود را با موضوع پی خ
ــم و تصویر نهایی را درخیال  می کردی
ــه تا به  ــم. زمانی ک ــرورش می دادی پ
ثبت برسد، برایمان فاصله ای چندین 
ــان این  ــه می ــت. زمانیک ــاله داش س
ــه، ذهن و خیالمان به اوج پرواز  فاصل
می کردند. و حال این اوج زمان بر، به 
نمایش درآمده است و ما را همزمان 
ــی و بیرونی  ــای درون ــی دنی در تالق

تصوراتمان قرار می دهد.
ــه هر یک،  ــی ک ــه عکس های مجموع
ــری دیگر،  ــتن تصوی ــا در دل داش ب
ــم را به وحدتی مشترک  ذهن و چش
ــان با  ــا همزم ــک م ــانند. این می رس
ــاهد تصویر  ــکاس، ش ــکاوی ع کنج
ــی دوربین  ــد درون ــی و فرآین بیرون
ــتیم و با  ــت پرده ای قرمز هس از پش
ــدت این دو در  ــه ی تمام به وح عالق

عکس نهایی می نگریم.
ــا را به  ــن مجموعه، م ــای ای عکس ه
ــیدن در لحظه ی پنهانی  ــرک کش س
ــه با اشتیاق پشت در  اتاقی که همیش
آن منتظر و سرگردان بوده ایم، دعوت 

می کنند.
در تصاویر این اتاق قرمز، غیر از یکی 
ــک عکس های درون  ــس، با ت دو عک
دوربین روبه رو هستیم که هر یک در 
دوره ی زمانی خاص و توسط عکاسان 
ــده اند. عکس هایی  مختلف گرفته ش
که برخی از آن ها، تصاویر برجسته ی 

تاریخ عکاسی هستند از غرب تا 
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ــرق؛ عکس هایی از ریشتر، اودون،  ش
گاوین، گلدین، میتیارد، استیگلیتز تا 
ــه های  عکس های بازیگران و هنرپیش
ــینمای ایران، که چهره های  قدیم س
ــنای دیروز بوده و با کنار هم قرار  آش
ــان گویی نمایش دیگری را  گرفتنش
ــا رقم زده اند.  در صحنه این عکس ه
ــاس  ــن عکس ها که هر کدام احس ای
متفاوتی را برایمان ایجاد می کنند، ما 
را به یاد عکاس هایشان، دوره تاریخی 
ــان  ــن و فرهنگ ویژه ش ــاص، آیی خ
می اندازند. به طوری که برخی مواقع 
ــن عکس ها در  ــوش می کنیم ای فرام
ــه نمایش  ــی دوربین ب ــای داخل فض
ــتند  درآمده اند و گویا تابلوهایی هس
ــی و تزیین درون این  که برای زیبای
اتاق قرمز نصب شده اند. اتاق قرمزی 
که هر چند درون آن را ندیده بودیم، 
ــال ها است که روی  ولی روحمان س
ــه و ذهنمان  ــت آن به خواب رفت تخ
از پشت پنجره ی آن تماشاگر دنیای 

بیرون بوده است. 
اتاقی که به شخص، فرهنگ و دوره ی 
ــی تعلق ندارد. متعلق به همه ی  خاص
ــت. اتاقی  ملت ها و همه ی زمان ها اس
که روزی با تولدش امید ثبت واقعیت 
ــاخت و ما را  را به حقیقت نزدیک س
در تثبیت لحظه لحظه ی آنچه پیش 
ــا آنچه برایمان جذاب  رویمان بود، ی
ــاری کرد، حال با تصاویری که  بود، ی
روزی خود به ثبت رسانده در عکس 
ــت. این اتاق  دیگری جای گرفته اس
ــا و زمان های  ــل ها، فرهنگ ه که نس
ــم اکنون  ــتند، ه مختلف درآن زیس
ــیله یا شئ در زمان  به عنوان یک وس

ثبت شده است!
ــن  ــای ای ــوان عکس ه  در کل می ت
مجموعه را به چهاردسته تقسیم کرد: 
ــت که  ــته ی اول عکس هایی اس دس
ــدون هیچ  ــرده ای قرمز، ب ــدا از پ ابت
ــانه ای از دوربین گرفته  تصویر یا نش
ــا را بهترین  ــده اند و می توان آن ه ش
شروع یا مقدمه برای معرفی این اتاق 

دانست.
ــا با  ــته ی دوم، م ــای دس در عکس ه
فضای داخلی دوربین و تصاویر درون 

ــه تصاویری  ــتیم. البت آن مواجه هس
ــکیل  ــان تش که موضوع  آن ها را انس
می دهد، به طوری که گویا در برخی 
تصاویر، ما هم همراه عکاس از پشت 
ــه موضوع نگاه  منظره یاب دوربین ب
ــاید ما مورد  ــم و در برخی ش می کنی
دید و توجه افراد درون عکس هستیم! 
) شاید در این میان تنها عکس هایی 
ــان دیده  که درآن ها حضور کامل انس
ــود، چند تصویر لبی است که  نمی ش
ــداد زیادی در عکس های اول و  به تع
آخر مجموعه تکرار شده اند، لب هایی 
که حس درونشان کامال با عکس های 
ــت و  ــر این مجموعه متفاوت اس دیگ
تنها به خاطر رنگ قرمزشان با فضای 
ــر مجموعه  ــی دوربین و تصاوی داخل

هماهنگی برقرار کرده اند.( 
ــوم، فضای  ــته ی س درعکس های دس
ــه تدریج با  ــل و خارج دوربین ب داخ
ــش درآمده اند. )همچنین  هم به نمای
در عکس های این مجموعه تصاویری 
از ایران قدیم، یادآور دوره ی قاجار با 
ــاص آن دوره، به  ــا و ظاهر خ لباس ه
ــورد. عکس هایی که در  ــم می خ چش
ــرزمین کهن مان  ــگاه اول تاریخ س ن
ــا را به تأمل  ــاد می آورند و م ــه ی را ب

درباره ی قدمت آن وا می دارند.(
ــارم که  ــته ی چه ــای دس و عکس ه
ــی شده  دوربین کامال از بیرون عکاس
ــت. البته با نوری خنثی و بر روی  اس
ــتری که به قرمزی این  زمینی خاکس
اتاق جلوه ای بیشتر می دهد و واقعیت 
و هویت خارجی  آن را برایمان آشکار 

می کند.
ــارم، یا  ــوم به چه ــه ی س ــذر از پل گ
ــوم به چهارم، با  عکس های دسته س
جهش بیشتری نسبت به عکس های 
قبل صورت می گیرد و ناگهان بیننده 
ــر درون  ــوای تصاوی ــال و ه را در ح
ــرگردان در  ــن و بیرون آن، س دوربی
برزخی رها می کند. این عکس ها که 
ــد انتزاعی و مفهومی  ــل با دی در تقاب
عکس های قبل از خود قرار می گیرند، 
با حضور پی در پی و نامعین لب ها، که 
ــم  در چند تصویر ابتدایی نیز به چش
ــردرگمی بیننده ای  ــورد، به س می خ

ــل پر پیچ و  ــن می زند که از تون دام
ــا قرمز بیرون  ــم این اتاق تاریک ی خ
ــت. دوربینی که با خواباندن  آمده اس
ــان در تقابل با  ــن، ناگه آن روی زمی
ــش در عکس های قبل  ــای پنهان دنی

قرار می گیرد.
ــا تاریخ مواجه  ــن مجموعه ما ب در ای
ــار اصلی ترین  ــن ب ــا ای ــتیم. ام هس
ــیله ای است که همیشه  موضوع، وس
ــان را برایمان ثبت کرده  تاریخ و زم
ــت و اینک خود، با در دل داشتن  اس
ــش درآمده  ــری دیگر، به نمای تصوی
ــه از دید  ــی ک ــه با رنگ ــت؛ البت اس
ــاس درونی  ــکاس، برای بیان احس ع
ــب ترین  ــت تصویر، مناس ــگام ثب هن
است. قرمزی ای که تیره بودن اطراف 
آن به خودنمایی اش کمک بیشتری 
ــیاه و سفید  ــت و تصویر س کرده اس
درون آن را درخشان تر می کند. و در 
برخی، ترکیب عکس ها با نور آفتاب، 
ــتری به تصویر  ــور بیش هیجان و ش
می بخشد. شوری که در دیِد عکاس، 
شوِر ستایِش "کنش عکاسی" است. 

ــی قدم  ــه اتاق ــه ب ــن مجموع در ای
ــت آن را  ــم که مدت ها اس می گذاری
ــه زمان وامدار  ــیم. اتاقی ک می شناس
ــال و باورمان  ــت و ذهن و خی او اس
ــان  با  همکاری اش به خواسته هایش
ــند و در رابطه ای دیالکتیکی،  می رس
ــگفت زده  ــر نهایی، ش ــا را با تصوی م
ــم و روحمان  می کنند. اتاقی که چش
ــش و انتخاب عادت داد و  را به گزین
ارکان اصلی وجودمان )ذهن، چشم، 

خیال( و باورمان را تسخیر کرد.
ــز، همچون  ــر نی ــه ی آخ در مجموع
ــز، با اتاقی روبه  مجموعه ی اتاق قرم
ــرای نمایش  ــتیم که از آن ب رو هس
ــت. با این  ــده اس ــتفاده ش عکس اس
ــاق حاضر، نه  ــن بار ات ــاوت که ای تف
ــته را  ــت اتاق مجموعه ی گذاش قدم
ــای درون آن را،  ــه عکس ه دارد و ن
ــن مجموعه عکس های به  بلکه در ای
نمایش درآمده بر صفحه ی لپ تاپ، 
ــود عکاس  ــتی خ عکس های سردس

است. 
شاید بتوان عکس های این مجموعه 
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ــی  ــیم کرد: بخش را به دو بخش تقس
ــای اطراف لپ  ــا تیره بودن فض که ب
ــره به  ــه مخاطب را یکس ــاپ، توج ت
ــوق  عکس های به نمایش درآمده س
ــری که با قرار  ــد و بخش دیگ می ده
دادن پارچه، روزنامه یا تاباندن نوری 
روی صفحه ی لپ تاپ، مسیر دید را 
ــاب تا عکس نهایی طوالنی کرده  از ق
ــت و این وقفه، از محیط لپ تاپ  اس
به عکس و ورود و خروج از آن، سبب 
شده است تمرکز بیشتری بر روی هر 

عکس صورت گیرد.
ــا که تصاویر به نمایش درآمده  از آنج
در لپ تاپ، لحظه ی خاصی را نشان 
ــا لحظات  ــرا که تمام نمی دهند )زی

ــت که عکاس  ــی و معمولی ای اس آن
ــه  ــود ب ــگری های خ آن را در گردش
تصویر درآورده است؛ لحظاتی که ما 
ــی روزمره ی خود  نیز اغلب در زندگ
ــاده از  ــا در ارتباط بوده و س ــا آن ه ب
کنارشان گذشته ایم.( بر روی عکس ها 
ــرده و عکس ها را  ــدان تمرکز نک چن
یکی پس از دیگری می خوانیم. شاید 
ــر اول، این ابهام وجود  در چند تصوی
ــد که این بار عکس ها از  ــته باش داش
ــانه یا محیطی به نمایش  دل چه رس
ــوم  ــد، اما پس از عکس س درآمده ان
ــکار  ــت لپ تاپ آش ــارم هوی ــا چه ی
ــود و دیگر قفلی برای شکستن  می ش
ــا ضمنی هر عکس  معنای تلویحی ی

ــذارد. از طرفی همانندی  باقی نمی گ
ــاد عکس ها، اجازه ی دقت  و تعداد زی
ــه مخاطب نخواهد  در هر عکس را ب
ــا عکس های بخش دوم، حس  داد. ام
ــفر از زمانی به  جابه  جایی مکان یا س
ــا می کنند.  ــتر الق زمان دیگر را بیش
دور شدن از موقعیت اکنون، خوانش 
ــد از عکس  ــاپ و بازدی ــای لپ ت فض
ــده در آن، همه به  ــش درآم به نمای
افزایش جذابیت بصری و سیال شدن 

در فضای عکس کمک می کنند.
به طور کل در هر سه مجموعه، تقابل 
ــش درآمدن  ــه نمای ــر، محل ب تصوی
ــانه ای تصویری  ــود رس عکس)که خ

است( و دوربین )که در نهایت به 
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جمع بندی رسانه و تصویر داخل آن 
می پردازد( به چشم می خورد. اگر چه 
ــه ی دوم همنوایی تصاویر  در مجموع
ــی  داخلی دوربین که در تاریخ عکاس
ــده اند را  ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ب
می بینیم با دوربین سومی  که به ثبت 
ــتر با تقابل  ــا می پردازد، اما بیش آن ه
مواجه هستیم؛ تقابل تصاویر دوربین 
دیجیتالی که عکاس آن را لحظه های 
تجربه شده خود می خواند با دوربین 
آنالوگی که شناسنامه و هویت آن در 
ــده است. این  ــی ثبت ش تاریخ عکاس
ــاهد مدرن  ــار، در مجموعه آخر ش ب
ارتباطی و تصویری  ــایل  ــدن وس ش
ــاید همین مدرنیته  روز هستیم و ش
ــه نمایش درآمده  ــدار تصاویر ب از اقت

ــت. تصویر به ثبت رسیده  کاسته اس
ــر همانند  ــن دیجیتال، دیگ با دوربی
عکس زنبوردار ریچارد اودون ما را در 
مقابل خود میخکوب نمی کند. دیگر 
این عکس های لحظه ای، که تجربه ی 
ــتند،  ــکاس هس ــی ع ــای آن لحظه ه
ــا عکس های میتیارد،  مانند تصاویر ی
ــتیگلیتز، گاوین و ریشتر ما را در  اس
بهت فرو نمی برند. این بار نیز دوربین 
نظاره گر است، اما نظاره گر آنچه ما در 
فراموشش کرده ایم.  ابزاری  سرگرمی 
ــاید بتوان این دو مجموعه ی آخر  ش
ــل دو دوره ی تاریخی بدانیم.  را، تقاب
ــی که اگرچه عکاس برای ثبت  تاریخ
ــنگینی  یک لحظه ی آن، به دلیل س
ــزارش، لحظه های  ــتی بودن اب و دس

زیادی را صرف می کرد، اما آن لحظه 
تجربه ی تپش های سینه و دلهره های 
ــان بود و تمرکزمان روی امر  وجودیم
ــش می داد. به تدریج  دیداری را افزای
با پیشرفت ابزار و تکنولوژی، لحظه ها 
سردستی شدند، دیگر برای ثبت شان 
ــوقی درونی وجود نداشت؛ اگرچه  ش
عناصر تصویری را افزایش داد؛ اگرچه 
ــا را چندین برابر کرد؛ اما از  نمایش ه
ــت. عکاس در مجموعه ی  تمرکز کاس
ــری  ــکار، س آخر، گویی پنهان یا آش
ــت و ما با  به تکنولوژی جدید زده اس
ــته و بی حوصله ی او همراه  نگاه خس

می شویم.
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عکس همواره از آن رو که قسمتي از 
ــازد، با  زمان را در خود منجمد مي س
خاطره نسبت تنگاتنگي پیدا مي کند. 
ــاي  ــن عکس ه ــات همی ــي اوق گاه
ــه براي  ــا پرتره هایي ک ــتي ی دم دس
کارت هاي شناسایي گرفته مي شوند، 
ــند تصویري موجود از آن  به تنها س
ــوند. شکل  دوره ي زندگي بدل مي ش
تصویري  ــگاري  خاطره ن این  کامل تِر 
ــاي خانوادگي  ــوان در آلبوم ه را مي ت
ــره )عموماً  ــا که هر خاط یافت، آنج
ــک یا چند  ــوب( با ی ــاي خ خاطره ه
عکس متناظر است؛ خاطره هایي که 
ــا اگر این عکس ها نبودند، در  چه بس
ــه زیر خروارها  تاریک خانه ي ذهن، ب
ــي مدفون گشته  سال خاک فراموش
ــا،  تولده ــن  جش ــفرها،  س ــد.  بودن
مهماني ها و... همه مي توانند در میان 
عکس هاي این آلبوم باشند و نباشند، 
ــا یک حلقه  ــر بخواهیم تنه لیکن اگ
ــترک  را در میان تمامي آلبوم ها مش
ــت؛ خانه ي  ــک خانه اس بدانیم، بي ش
ــه در معناي دیوار،  کودکي ها. خانه ن
ــه مفهوم فضایي  ــره بلکه ب در و پنج
ــواده را هم  ــي و ذهني که خان عاطف

ــون عکس هایي تکي در آلبوم گرد  چ
هم مي آورد. براي امروزي ها بي شک 
ــون خانه اي پدري  خانه دیگر هم چ
ــت. امروز دیگر عمر سکونت در  نیس
ــختي به تعداد انگشتان  خانه ها به س
یک دست مي رسد؛ جابه جایي، تغییر 
ــرعت زندگي، خانه ها را  و تحول و س
ــرا هایي بین راهي بدل  ــه کاروان س ب
ــبانه و  ــي ش ــاخته اند. خوابگاه های س
ــتوران هایي روزانه. حاال بیشتر از  رس
آن که در خانه باشیم، خانه هایمان را 
از کاال پر مي کنیم تا شاید خالء خود 

را کمتر احساس کنیم.
عکس هاي مهرداد نراقي از آن دست 
آثاري است که این حس نوستالژیک 
ــه دو علت به همراه دارد: یک، به  را ب
ــودن؛ دو، موضوعیت  ــرف عکس ب ص
ــک افتادگي در  ــاي قدیمي. ت خانه ه
ــود، هم در  عکس های او تکرار مي ش
ــک افتادگي خانه هاي  مفهوم کلي ت
ــه  ــي ک ــم در موضوعات ــي و ه خال
ــي تنها، مبلي  ــد؛ تلویزیون برمي گزین

خاک گرفته و... . 
رِد پاِي این تم تک افتادگي و گذشته 
ــری را در مجموعه ي قبلي عکاس  نگ

یعني "ماشین ها"  نیز مي توان دنبال 
ــین ها نیز متعلق  کرد. گویي آن ماش
ــتند و  به صاحبان همین خانه ها هس

اینک رها شده اند.
 قاب هایي که عکاس بر مي گزیند، هم 
چون زماني که در این خانه ها متوقف 
ــه از  ــت. او عامدان ــاکن  اس ــده، س ش
بازیگوشي هاي عکاسانه سر باز مي زند 
تا بیننده را بی واسطه با موضوع پیش 
ــي با اجتناب از  ــازد؛ یعن رو درگیر س
زاویه بندي و کادر بندي هاي متنابه و 
متنوع و برگزیدن زاویه  دیدي تقریباً 
ثابت و کادر هایي خنثي، سعي بر آن 
ــوژه  ــاخته و س دارد تا خود را محو س
رابرجسته سازد. اما شاید بتوان گفت 
ــدن و نزدیک  ــق در دور ش این منط
ــم مي خورد؛ آن  ــدن تا حدي بر ه ش
ــون کلیتي  ــاي خانه چ ــه فض ــا ک ج
واحد درک مي شود، مانند آن عکس 
ــده، پنجره و  ــیده ش که مبلمان پوش
ــا قاب هاي روي دیوار  پرده هایش را ب
ــا کمدي با  ــد مي زند، ت ــم پیون به ه
ــي را از این  ــته که جزئ درب هاي بس

کلیت جدا مي سازد. 
نباید فراموش کنیم که اتخاذ یک 
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ــر تکرار  ــت همواره خط ــرد ثاب رویک
ــراه دارد. اما چیزي  ــا خود به هم را ب
ــن دام مي رهاند،  ــي را از ای ــه نراق ک
ــمندانه ي او از نور  ــتفاده ي هوش اس
ــت. بازي و حرکت آرام نور، چشم  اس
ــوي  ــو و آن س ــود به این س ــا خ را ب
ــاند. گذشته از این، نور  تصویر مي کش
ــر تصاویر او  ــت و لطیفي که ب یکدس
ــود، حالتي نقاشي گونه  پاشیده مي ش
ــد و گاهي عکس ها  به آن ها مي بخش
ــانه ی خود  را آن قدر از هویت عکاس
ــا اندکي بي دقتي  خالي مي کند که ب
ــوند.  ــتباه گرفته مي ش ــي اش با نقاش
ــاید بتوان  ــاظ نراقي را ش ــن لح از ای
نقطه ي مقابل ایمان افسریان دانست، 
ــالش مي کند  ــریان ت در حالیکه افس

خاصیتي عکس گونه به نقاشي هایش 
ــي در عکس هایش به  ــد، نراق ببخش
ــت. این  ــي گونه اس دنبال فرمي  نقاش
قیاس هنگامي شکل کامل تر به خود 
ــریان  ــي هایي افس مي گیرد که نقاش
ــیم.  ــت خانه را دیده باش با موضوعی
احساس نوستالژیک یگانه اي آثار این 

دو را به هم پیوند مي زند.      
ــت نراقي با همین عکس ها پایان  روای
ــکل  ــد قاب مربع ش ــرد، چن نمي گی
ــي از دیوارها، که گویا  کوچک بر یک
ــاکنان  از فیلمي قدیمي متعلق به س
یکي از آن خانه ها انتخاب شده  است، 
ما را به سال ها قبل مي برد. تصاویري 
ــه مي توانیم هر لحظه  ــنا ک چنان آش
ــم. تضادي  ــا بازیابی ــود را در آن ه خ

ــرزندگي، لبخندها  نرم و تلخ میان س
ــادي ها با سکوت و سردي همان  و ش
ــان را با مفهوم  خانه ها، آرام آرام انس
ــازد. دو  ــب زمان رو در رو مي س غری
ــي که بود،  ــکل از واقعیت؛ واقعیت ش
ــت. گویي هر دو به  واقعیتي که هس
ــدت جاري اند.  یک اندازه و با یک ش
ــوز آن آدم ها در آن خانه ها  گویي هن
ــند، متولد  ــد، فریاد مي کش مي خندن
ــوند؛ هر چند که ما نمي بینیم.  مي ش
ــس واقعیت را  ــه عک ــر نه این ک مگ
مي گوید هر چند واقعیتي ساختگي؛ 
ــک واقعي تر  ــتي کدام ی پس به راس

است: آنچه بود یا آنچه هست؟

ــال  ــه دنب ــی را ب ــایت های عکاس س
ــاال  ــی ب ــگاه عکاس ــری از نمایش خب
ــن  ــاعت بی ــم. 3 س ــن می کن و پایی
ــت. گالری راه  ــم فاصله اس کالس های
ــگاه آقای الف؛ گالری  ابریشم نمایش
ــگاه خانم ب؛ گالری  ــتان نمایش گلس
ــگاه آقای ج؛ از زعفرانیه  آران نمایش
تا خیابان لواسانی و بعد هم خردمند 

شمالی...
ــردی  ــه وبگ ــوم و ب ــرف می ش منص
ــگاه مجازی  ــم. نمایش ــه می ده ادام
ــه  ــم. مثل همیش ــح می ده را ترجی
دیده  الکترونیکی  ماهنامه ی  ــایت  س
ــهرزاد  را چک می کنم. عکس های ش
چنگلوایی. عنوان جذابی دارد؛ ماندن 

ترکیبِ    تن به تنگِی میدان
ــه کلمه که به هم  من، تن، وطن؛ س
ــم بی معنا  ــده اند. بدون ه ــر ش زنجی
ــمندی از  ــا هوش ــتند. عکاس ب هس
ــه کلمه استفاده کرده  ارتباط این س
است؛ آن ها را در قالب ابژه های غریب 
نورانی در آورده و به دست آدم ها داده 
است؛ آدم هایی ناآشنا، با نوستالژی ها، 

خاطرات و عقاید مختلف، از نسل های 
ــاوت ولی کماکان از یک خاک با  متف
ــنا.  ــای آش ــوم و آیین ه آداب و رس
مستاصل،  ــرخوش،  س ــان  نگاه هایش
ــان است. صدای  کنجکاو و گاه هراس
ــخ به  ــاتر ِدوربین در پاس چیلیک ِش
ــوش را نوازش  ــان گ نگاه پرسشگرش

می دهد. 
ــعی دارد  عکاس با نگاهی جهت دار س
ــه مفهوم  ــبت به س عواطف خود نس
ــن را از طریق افرادی  ــن، تن و وط م
که بهت زده به عدسی دوربین خیره 
ــد. آنجا که خود  ــده اند، انتقال ده ش
اینگونه این واژه ها را حالجی می کند: 
ــت، تن،  ــن اس ــای ذه ــن، جغرافی م
ــم و وطن، جغرافیای  جغرافیای جس

زیست ما.
ــه تقریبا بر  ــرگ و میش ک فضای گ
ــت، حس  ــی  عکس ها حاکم اس تمام
ــا می کند. گویی  ــت خاصی را الق غرب
من، تن و وطن را از عکاس گرفته اند 
ــی می خواهد  ــا این ابژه های نوران و ب

جای خالی شان را پر کند.

ــن مجموعه در  ــه ای ــود اینک ــا وج ب
ــه در آن  ــهری ک ــنای ش فضای آش
زندگی می کنم، عکاسی شده، نوعی 
بی مکانی رویاگون و شاعرانه عکس ها 
را آن جهانی کرده است. این آدم ها با 
آن واژه های غریب، بازیگران نمایشی 
هستند که در آن کارگردان )عکاس( 
ــعی در یادآوری مفاهیم بنیادینی  س
ــی گاه آن ها را از یاد  دارد که گاه و ب
ــوند در  ــاید گم می ش می بریم؛ یا ش
ــلوغی روزمرگی هایمان. در گیر و  ش
دار نگرانی ها و دغدغه های روزانه ای 
ــده است و  که دیگر جزیی از من ش
ــز تحت تاثیر قرار می دهد و  تن را نی
ــه یعنی من، تن،  ــا که این س )از آنج
ــوند( وطن  ــم معنا می ش ــن با ه وط
تبدیل به مشتی خاک می شود که به 
صرف جبر جغرافیایی در آن زندگی 
ــم و اینگونه جبر بر ما حاکم  می کنی
ــود. باری از شهرزاد چنگلوایی  می ش
سپاسگزارم که من، تن و وطنم را به 

من یادآور شد.
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دایان آربس:
ـ این سوژه ها شخصیت هایي هستند براي بزرگ شدن در داستان هاي پریان، ایا این دوست داشتني  نیست؟ البته که هست. 
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انسیـه لشـکـری

انیس الدوله جان راحت لم داده ای؟
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ــرایط  ــوزد در چه ش دلم برایت می س
ــته ای، مثل من پاهایت  سختی نشس
ــد، ولی مجبور  ــم به زمین نمی رس ه
ــاه،  ــی چون ش ــد بزن ــوده ای لبخن ب
ــدت تو را  ــه م ــس از چ ــم پ نمی دان
ــه در مقابل  ــت ک ــاب کرده اس انتخ

دوربینش بنشینی.
ــوزد چون با چارقد  دوباره دلم می س
ــکم فربه ات که شاه  ــرت و ش روی س
ــت پیدا  ــذار از میان لباس ــه بگ گفت
ــخره شده ای! کاش  باشد، خیلی مس
توان این را داشتی که به شاه عکاس 
ــب خنده دار  ــی که این ترکی می گفت
ــت و در عین حال برای من که تو  اس
ــه دار! چون هنوز  را نگاه می کنم گری
ــت این ترکیبات مسخره  که هنوز اس

را می بینم.

شاید شما باعث آن بودید، شاید شما 
ــزی می گفتید، چرا لحظه ای  باید چی
ــاه را به خراب کردن دنیای  لبخند ش

دیگر زنان خریدید!
ــرده می گیرم  ــس الدوله! از تو خ انی
که چرا کوچکترین اعتراضی نکردی 
ــوی با  ــاید( فرانس ــه روی مبلی)ش ک
ــکم برهنه به این سختی  چارقد و ش
ــل می گفتی بگذار  لم داده ای؟ حداق
ــت را  ــینم؟ ولی عکس ــر بنش راحت ت
دوست دارم چون در آن از معیارهای 
ــناختی امروز، که برای عکس  زیباش
گرفتن از زن به عنوان مدل در ذهن 
ــی می دانم  ــت! ول ــری نیس دارم، خب
وقتی شاه تو را برای عکاسی انتخاب 
ــده  ــرده، قند در دل فربه ات آب ش ک
ــد بدانم  ــت! خیلی دلم می خواه اس

ــت را دیدی چه در سرت  وقتی عکس
ــت را  ــودت عکس ــت؟ اصال خ گذش
ــاِه عکاس،  ــده ای؟ پس از اینکه ش دی
خواجه اش  ــتیاران  دس ــا  ی ــودش  خ
ــاپ کردند به  ــت را ظهور و چ عکس
ــد؟ عکس تو و  ــان داده ان خودت نش
ــتانت، رقیبانت،  دیگر )نمی دانم دوس
ــت( زنان  ــب اس ــه کلمه ای مناس چ
ــا نه  ــی ی ــم میدان ــرا. نمی دان حرمس
دیدنش برای ما حرام است! عکس تو 
ــختی می توان دید. ولی با  را هم به س
ــت عکس خوبی است،  این حال عکس

نور خوبی دارد، قاب خوبی دارد و...
ولی انیس الدوله جان، عکست اذیتم 

می کند.
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نازنین زنگی آبادی

دایان آربس:
ـ این براي همه پیش مي آید که مي خواهند در جایي نوعي نگاه خاص داشته باشند، ولي نگاه آن ها تغییر مي کند و مردم 

این را مي فهمند. شما کسي را در خیابان مي بینید و لزوماً آن چه را که دربارة اوست و بدان توجه مي کنید، نقص اوست. 1
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پنـجــره
بی پــرده

ــا فضایی  ــفید ب ــیاه و س ــی س عکس
ــری از جنگ، اما  ــتری، تصوی خاکس
ــیه ها و  ــه حاش ــود جنگ بلک ــه خ ن

ویرانی های حاصل از آن.
از  ــران  وی ــه ای  خان درون  ــی  کودک
ــک پناه گرفته است،  خمپاره یا موش
ــواری، خانه ای  ــا دیگر این چهاردی ام
نیست که روزی مأمنی برای آسایش 

و دلگرمی او بوده است.
ــر پیش رو به چند قاب مختلف  تصوی
تقسیم شده است، هر چه که بیننده 
ــتر در این عکس تعمق کند، این  بیش
ــه عمق تصویر  ــتر او را ب قاب ها بیش

می برند.
ــه کل  ــت ک ــاب، قابی اس ــن ق اولی
ــاختمان و همه ی قاب ها درون آن  س
جای گرفته اند و به نوعی کادر اصلی 
ــکاس با  ــمار می آید. ع ــس به ش عک
ــمندی و ذکاوت باال، کادربندی  هوش

ــام داده  ــوی انج ــا را به نح ــن فض ای
ــقف خانه در آن  ــت که ویرانی س اس
ــد. درون این قاب  قابل مشاهده باش
ــود که در قاب  دو پنجره دیده می ش
ــا نگاهی غریب و  کوچکتر، کودکی ب
ــان  ــفته و موهایی پریش ظاهری آش
ــه بر او  ــر از هر چه ک ــی بی خب گوی
گذشته به دوربین عکاس خیره شده 
ــت. در قاب بزرگتر، که چند قاب  اس
ــت،  دیگر را درون خود جای داده اس
ــه  ــرار گرفتن چهار گوش ــبب ق به س
ــاط طالیی تصویر،  اصلی آن روی نق
ــت که چشم بیننده  موجب شده اس
ــتری به درون فضای این  تمرکز بیش

قاب داشته باشد.
در نهایت همه ی قاب ها ختم می شوند 
به قابی که در آن ، در فضایی روشن، 
ــاید چند تکه  ــه )ش ــد تکه پارچ چن
ــت در هوا تاب  ــاس( روی بند رخ لب

می خورند. وجود این نقطه ی نورانی، 
ــوردن آزادانه ی  ــاب خ ــن ت همچنی
لباس ها در باد، تداعی گر حس آزادی 

و فرار از این محبس ویرانه است.
ــس پیش رو،  ــه، عک ــر اینک و در آخ
ــده از  ــکان دهن ــت ت ــری اس تصوی
ــی از جنگ که  ــب ناهنجار ناش عواق
ــتان با تمرکز، و عکاسی از  کاوه گلس
حاشیه های جنگ و نه میدان جنگ، 
آن را به شایستگی برای بیننده بازگو 

کرده است.



نـقــدنـــامـه تخـصـصـــی عـکــــاسـی

نقـــد گــروهـی:
علیرضا نبــی پور 
کیـوان یداللـهـی
ملیکا فـرزان پـور 
مرضــیه کـریمی بــالــکــــن هـــا 
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در چند دهه ی اخیر، با سرازیر شدن 
بي رویه ی جمعیت به شهرهاي بزرگ، 
به ویژه تهران، نوع جدیدی از زندگي 
ــاختار  ــه وجود آمد که نه تنها با س ب
ــین میزبان، که با شکل  فرهنگي پیش

زندگي مهاجرین نیز سازگار نبود.
ــکل گیري  ــب ش ــأله موج ــن مس ای
ــیوه اي از  ــوان و ش ــي ناهمخ فرهنگ
ــط  ــتي توس ــد که به درس زندگي ش
ــده بود. اجبار به  این طبقه درک نش
زندگي در آپارتمان هاي کوچک براي 
ــه زندگي در خانه هاي  مردماني که ب
ــیع خو گرفته  بزرگ و حیاط هاي وس
ــلیقه هاي فردي  بودند به راهیابي س
ــهر انجامید و  ــره ی جمعي ش به چه
ــهر را دگرگون کرد. نمود  سیماي ش
برخي از این ناهمگوني ها را به راحتي 

ــه در واقع  ــا ک ــوان در بالکن ه مي ت
ــترک حریم داخل و خارج  فصل مش
ــي ویترین آن ها  ــان و به نوع آپارتم

هستند، مشاهده کرد.
و  ــکاس  )ع ــمندزاده  هوش ــان  پیم
ــتندگونه  مس نگاهي  ــا  ب ــنده(  نویس
ــي پرداخته  ــن ناهماهنگ ــه ثبت ای ب
ــده از  ــس برگزی ــک عک ــت. در ت اس
ــدون ورود به  ــه ی بالکن ها، ب مجموع
ــات زیادي از  ــا اطالع ــه، ب درون خان
فرهنگ و طبقه ي ساکنان آن مواجه 
ــتیم؛ لباس هاي بي شکل آویزان  هس
ــه اي که آن   ــت، دوچرخ ــر بند رخ ب
ــش ایرانیتي نرده ها است،  سوي پوش
ــرده ی بالکن و  ــده بر ن آنتن نصب ش
ــر و زوائد آن ما  حجم بدقواره ی کول
ــایل زندگي روبه  ــا انبوهي از وس را ب

ــاط منطقي بین  ــد که ارتب رو مي کن
ــود. در نهایت نیز  آن ها دیده نمی ش
ناکارآمد،  ــد  ــاندن، هرچن براي پوش
ــن بي نظمي ها در کنار این زندگي  ای
سراسر تیره وخاکستري، از پوششي 
زرد رنگ استفاده شده است؛ اتفاقي 
ــاي قبلي  ــل ناهماهنگي ه ــه مکم ک

است.
ــکل  ــاید بتوان تصویر بالکن را ش ش
خالصه شده ی یک زندگي در فضاي 
ــوان پرتره ی جمعي  محدود و به عن
این خانواده ها متصور شد. شلوغي و 
درهمي وسایل داخل بالکن نشان از 
ــفتگي هاي زندگي شهري طبقه  آش
متوسط اجتماعي دارد که هیچ چیز 
آن در جاي مناسب خود قرار ندارد.
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هنــر تـیـلمـــانـز

  مـریم پـــودات
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ــه ولفگانگ  ــت ک بیش از دو دهه اس
ــی  ــز تعریف جدیدی از عکاس تیلمان
ــت. او سبک بی نظیری  ارائه کرده اس
از خلق تصاویر با موضوعات گسترده 
ــر روزه  ــان ه ــت بی ج دارد؛ از طبیع
ــه، تا انتزاع نمایاندن بافت، خط  گرفت
ــه ی عمیق یک  ــی که تجرب و مرزهای
ــکل می دهد.  ــمانی را ش حضور جس
ــع و  ــبک بدی ــن س ــز همچنی تیلمان
ــارش  ــه ی آث ــرای ارائ ــدی ب قدرتمن
ــش بر  ــایز عکس های ــوع س دارد؛ تن
ــاس موقعیت های فضایی خاص و  اس
ویژه ی سرآغازشان و ساختن آن ها به 
ــیله ی چاپ های ink-jet بزرگ  وس
ــری و مواد  ــر ویژگی های تصوی که ب

ساخت آن ها تاکید دارند.
ــته تعداد  ــه ی گذش ــول دو ده در ط
ــتند  ــان توانس ــیار کمی از عکاس بس
مانند ولفگانگ تیلمانز روش عکاسی، 
خوانش عکس و دریافت آن را تغییر 
دهند. در میانه های 1980 او توانست 
ــف جدیدی برای ارائه ی آثارش  تعاری
مطرح کند، از پرتره گرفته تا طبیعت 
ــت  بی جان و منظره نگاری. او توانس
ــه ، رویکردی رادیکال  با تاکید بر ارائ
ــه پویایی خاصی را  ــه وجود آورد ک ب
ــه کار می  گرفت. او  در فضایی ویژه ب
در اوایل 1990 به خاطر عکس هایش 
ــط  ــران در محی ــتانش و دیگ از دوس

زندگی اش شناخته شد.
ــان ناپذیر به  ــای تیلمانز پای عکس ه
ــاختار  ــند؛ نه به خاطر س نظر می  رس
ــباع  ــان و نه حتی برای اش پیچده ش
ــری که  ــا اطالعات بص ــرش ب تصاوی
ــکار می  کنند.  جزئیات جدیدی را آش
ــد،  ــی می  تواند به این دالیل باش گاه

اما مهم ترین دلیل که من به دنبالش 
ــت. من می  توانم  ــتم متفاوت اس هس
ــای او باز گردم،  به بعضی از عکس ه
دوباره و دوباره و هر بار نتیجه، حس 
مشابه ای از چیزی است که از اساس 
ــت. برای مثال، من  مرموز و مبهم اس
نمی  توام خود را از نگاه کردن به بدون 
عنوان untitled( 1997 1997( باز 
ــور می  کند؛ نه  دارم، زیرا من را محس
ــت  ــر اینکه عجیب اس ــط به خاط فق
ــه طور کامل  ــت من نیز ب )در حقیق
نمی  دانم چه چیز در تصویر در جریان 
است(، بلکه به خاطر جاذبه ی بصری 
ــاحل  ــکار ناپذیرش. دو نفر روی س ان
ــت می  کنند و  ــت و پا حرک چهار دس
ــیار بزرگ روی ماسه ها  یک طرح بس
ــد می  آورند؛ خط آرام دو منحنی  پدی
ــره ی کامل. آن ها قرار  و بعد یک دای
ــه دهند و خط  ــت همچنان ادام اس
ــت. آن ها با  ــده اس ــل نش ــوز کام هن
ــان  هم مانده اند و فضای پیش رویش
ــگی سفید به  همچنان ادامه دارد. س
گونه ای مرموز آن ها را دنبال می  کند، 
اوتقریباً دارد به حلقه به عنوان بخشی 
از طرح وارد می  شود. واضح است که 
این، نوعی بازی گوشی در کنار ساحل 
است. اما دو نفر کنار ساحل و شکلی 
که به وجود آورده اند، می  تواند معانی 
ــد. نمی  توانم  ــته باش عمیق تری داش
ــن عکس به  ــح دهم که چرا ای توضی
ــت و حتی کمی  ــر من با معنا اس نظ
ــارات هنرمند  ــن در اظه ــس )م نح
خواندم که این عکس در تاریک ترین 
ــوان یک  ــه عن ــی اش ب دوره ی زندگ
ــت، اما تأیید  تأیید به وجود آمده اس
ــزی؟(. در آخر، باالی تصویر،  چه چی

ــمت چپ، به مانند یک پنجره ی  س
ــک فصل  ــوی ی ــاز می  ماند، به س ب
ــا یک قصه ی کاماًل متفاوت؛  جدید ی
در دوردست یک انسان با سگش )که 
به سختی دیده می  شود( دارد لبه ی 

فریم را می  شکند و می  رود.
عکس از زاویه ی باالی ساحل، منطقه 
را به طرز گویایی نمایش می  دهد که 
با فام ها و بافت های متفاوت مشخص 
ــت؛ صخره های خاکستری،  شده اس
ــای پر پیچ  ــن های نرم با محنی ه ش
وخم تیره، صخره های دیگر )مرطوب 
و تقریباً سیاه(، کف سفید ایجاد شده 
ــت موج ها و در آخر رویه ی  با شکس
ــاً متالطم.  ــای تقریب ــان دری درخش
ــا ترکیب بندی متعادلی  این زمینه ه
ــانه به وجود  ــا کیفیت های نقاش را ب
ــمان  می  آورند )برای دیگر بار با چش
تنگ شده به تصویر نگاه کنید، تصویر 
ــت دادن جذابیت هایش  بدون از دس
ــود.(.  تبدیل به یک اثر انتزاعی می  ش
ــی کردن با دوربین" را  تیلمانز "نقاش
رد می  کند و معتقد است هنرش جو 
ــی را ارتقاء می  دهد:  حاکم بر عکاس
ــال  "از این نظر عکس من از 150 س

تجربه های عکاسی فراتر می رود." 
ــت که  ــرای من نیس ــکی ب ــچ ش هی
تیلمانز با این عکس، و بسیاری دیگر 
ــه با تاریخ  ــیک خود ک از آثار کالس
ــی در  ــری از عکاس ــری غنی ت تصوی
ــت، لذت بصری زیبایی را  ارتباط اس
منتقل می  کند. "من به دنبال چیزی 
ــتم و  ــانه به نظر بیاید نیس که نقاش
سعی نمی  کنم تصاویرم شبیه نقاشی 
باشد." البته پافشاری بر زیبایی ناب 

و مسائلی مثل کمپوزسیون، رنگ 
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ــه راحتی ما را از  ــت، می  تواند ب و باف
مفهوم بنیادین این هنر برانگیخته و 
ــی  عامدانه منحرف کند. اما اگر کس
ــد و به جای  ــن جنبه را تائید نکن ای
ــر طبیعت گذرا و در هم و برهم  آن ب

ــد، چیزی حیاتی را  آثار او تاکید کن
ــت. " علت آن این  فراموش کرده اس
ــت که من این گونه می  بینم. من  اس
ــت رو  تصاویر را می  بینم؛ آن ها درس
به روی من هستند."  هر کس تصور 

ــد او عکس هایش را به صورت  می  کن
اتفاقی انتخاب می  کند، وقت زیادی را 
ــت. آن ها با دقت  با آن ها نگذرانده اس
انتخاب شده اند و ساخته هایی ماهرانه 

هستند و نگرشی تغییر ناپذیری 
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ــی متفاوت برای  ــد؛ راه را می  نمایانن
ــا. در واقع از  ــدن دنیای اطراف م دی
اواسط 1990 دیدگاه تثبیت شده ی 
تیلمانز به چیزها، تبدیل به مهم ترین 
ــده  و به یاد ماندنی ترین نگرش ها ش
ــت؛ نه تنها در محدوده ی هنر که  اس
ــگ عامه نیز تاثیر گذار بوده  در فرهن

است.
ــر او زندگی را  ــر می  آید تصاوی به نظ
ــق قرار می  دهد. همانطور که  سرمش
می دانیم، بسیاری از ما با تأثیر از "هنر 
ــز" تصویر یا موقعیتی از آثار او  تیلمان
ــای  ــان در دنی ــت در مقابلم را، درس
ــاره می  کنم که  واقعی، می  بینیم. اش
ــیاری از تصاویر او اجزایی صحنه  بس
آرایی شده دارند، بدون اینکه هنرمند 
روی آن ها کاماًل کنترل داشته باشد. 
ــده در  در واقع مفهوم صحنه آرایی ش
ــده، نمی تواند  مقابل صحنه آرایی نش
ــکال تیلمانز را در  ــام رویکرد تیپی تم
ــیاء و افرادی که با او کار  مواجه با اش

می  کنند، نشان دهد.
ــس گرفته  ــاله میلیون ها عک ــر س ه
ــد در مورد  ــود. عکاس می  توان می  ش
سخت ترین موضوعات سبکی اصیل، 
ــه یادماندنی  ــرد و ب ــه ف ــر ب منحص
ــرن ولفگانگ  ــد. در اوایل ق خلق کن

ــود را در قالبی  تیلمانز عکس های خ
زیبایی شناسانه در رویکرد به زندگی 
ــال حاضر  ــه داد و در ح ــدرن ارائ م
ــبک او پیروی  ــیاری از س عده ی بس
ــز )مانند در  ــبک تیلمان می  کنند. س
پوالک  ــون  تنیدگی های جکس ــم  ه
ــول( همه جا  ــا ی اندی واره و رنگ ه
ــت و تبدیل به بخشی از فرهنگ  هس

شده است.
ــکل  ــبک او مش ــردن س ــه ک خالص
ــه از ژانری به  ــت. او برای دو ده اس
ــت و تصاویرش را  ژانر دیگر رفته اس
ــی از رنگ و یا  ــزرگ و کوچک، غن ب
ــی از لباس های دور  بی رنگ و عکاس
ــهری، طبیعت  ــر ش ــی، مناظ ریختن
ــتودیویی، فرهنگ  بی جان، اشیاء اس
ــت.  ــان و پرتره خلق کرده اس نوجوان
ــی  عکاس ــات  موضوع ــه ی  هم از  او 
ــال از کنکورد عکس  می  کند، یک س
ــربازان؛ اما  می  گیرد و بعد از آن از س
همه ی آن ها در مسائلی به هم شبیه 
ــت  ــتند. آثار تیلمانز زیبایی سس هس
ــس رنگی  ــد، یک ح ــدی دارن و القی
ــابه با یک نقاشی تک  که بیشتر مش
ــیع و به  ــت، با زمینه ای وس رنگ اس
ــده  صورت تصادفی و طرح ریزی نش
ــه جذابیتی انتزاعی دارد. عکس در  ک

آثار او، نه یک قطعه ی هنری، بلکه به 
مثابه ی ابژه هایی است )معموالً بدون 
قاب( که دیوار های گالری را به مانند 

یک صفحه به کار می  گیرند.
ــگاهی که تیلمانز در گالری  در نمایش
ــتر  ــرد، بیش ــزار ک ــا روزن برگ آندری
گالری پوشیده از تصاویر بدون قاب با 
موضوعات متنوع بود؛ عکس ها نه تنها 
بر روی دیوار ها و سقف، بلکه بر روی 
ــرار گرفته بودند. تعدادی  زمین نیز ق
ــورت مجموعه و  ــه ص ــا ب از عکس ه
تعدادی هم به صورت مجزا ارائه شده 
ــد. بودن در میان آثار او به مانند  بودن
بودن در یک آکواریوم عکس است. با 
ــت در نگاه اول  این وجود ممکن اس
ــفر  به نظر بیاید او فقط در اطراف س
ــی کرده است.  کرده و بی هدف عکاس
ــتری از  ــد از دیدن تعداد بیش اما بع
ــار در می  یابید که او در تالش بوده  آث
است تا با هر عکس چیزی قدرتمند و 
شخصی از موضوعاتی کلیشه ای خلق 

کند.
او موضوعاتی که همیشه دیده شده اند 
ــاوت می  نمایاند. او  را به گونه ای متف
روش زیبایی شناسانه ی خود را تکرار 

می کند، اما بسیار قدرتمند.

یه چند روزِی کارم شده، بشینم روی 
ــه آدمای روبروم  ــه پایه، زل بزنم ب س
ــون به من، نوبت من  و بعد از نگاهش
ــه که  بگم  چه شکلی اند؟ یعنی  میش
ــکلی رو که هستند  نمی دونم باید ش
ــون بدم یا اون چیزی که دوست  نش

دارند باشند.
ــت.  ــک روِز من، پر از این آدم هاس ی
میان روبروت میشینن و با یک لبخند 
ــا نمی دونم  ــس 4×3 یا 4×6 ی به عک
باالخره به یه اندازه ای تبدیل می شن. 
ــت  ــون مهم نیس اصال بعضی ها براش

ــکلی می شن یا  چه اندازه ای یا چه ش
حتی مهم نیست بدونن سیاه و سفید 
ــال چه اهمیتی  ــن یا رنگی. اص می ش
ــواد منگنه  ــط می خ ــی فق داره؟ وقت
بشه به شناسنامه یا کارت ملی یا هر 

کارت و سند دیگه ای؟
ــدم برای  ــود که فهمی ــروز ب تازه ام
ــون  ــا، چقدر مهمه تصویرش خیلی ه
ــون که بهش  ــه، هم چیز خوبی باش
قابل قبول می گن. بعضی وقت ها فکر 
ــم در مورد  ــم دارم دروغ می گ می کن
ــت یا زیبا می کنم.  ــکل آدم ها، زش ش
ــی دم. اصال مگه  ــون م خوب و بد نش
ــون چیزی  ــس بازنمایی هم یک عک

نیست که وجود داره؟
ــدم، برای  ــود که فهمی ــازه امروز ب ت
ــزی جدا از  ــا هم تصویر، چی خیلی ه

ــت؛ امروز که حاج بابا  خودشون نیس
ــم های من  ــت مقابل چش اومد درس
ــد از هفتاد  ــت. پیرمرد تازه بع نشس
ــت بره کربال. خیلی  ــال می خواس س
هول بود، شایدم به خاطر خوشحالی 
ــه هر حال  ــود.  نمی دونم! ب زیادش ب
ــم  ــت روی صندلی، چش اومد نشس
ــو  ــت به لنز، بدون اینکه خودش دوخ

جلوی آینه ببینه. 
نشست و زیر لب آروم گفت: خدایا به 
امید تو. بعد سرشو بلند کرد و گفت: 

بسم اهلل.
ــم هاش که نگاه کردم، کسی  به چش
ــدم که  خوِد خودش بود، بدون  را دی
ــی روی صورتش، پیرمردی  هیچ نقاب
ــاج بابا صداش  ــه همه ی بچه ها، ح ک

می کردند.
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ظاهرا اتفاقی بزرگ در حال رخ دادن 
ــت که جمعیتی انبوه را اینچنین  اس
ــت .  ــانده اس کنجکاوانه به اینجا کش
زنان و مردان و حتی کودکان نیز در 
ــد. گویا همه  ــن رخداد حضور دارن ای
منتظر آمدن کسی، غرق در تماشای 
ــتند. شاید به  صحنه ی پیش رو هس
ــته اند یا  ــابقه ای نشس ــای مس تماش
ــدن مقاماتی عالی رتبه  در انتظار آم

هستند.
ــیم  قاب تصویر تقریبا به دونیم تقس
ــت و فضای کامال متضاد و  ــده اس ش
طنزآمیزی را پیش رویمان می گذارد.

ــدام از افرادی که در قاب حضور  هرک
دارند به سویی می نگرند. ظاهرا فقط 
ــط جمعیت به همراه  پسرکی در وس
ــن  ــه دوربی ــارش متوج ــی در کن زن
ــره می نگرند،  ــه آن خی ــتند و ب هس

ــمت  ــاد با مردی که در قس و در تض
ــیده )و به  ــر دراز کش ــن تصوی پایی
ــرار دارند. اگر  ــت ق خواب رفته( اس
ــمت را از بقیه ی تصویر جدا  این قس
کنیم، متوجه می شویم ظاهرا این دو 
خودشان را برای گرفتن عکس آماده 
ــان یادآور عکس های  کرده اند و پُزش

آتلیه ای است.
ــی نامتعارف  ــی از پرتره ها برش بعض
دارند. نگاه های کنجکاو این جمعیت، 
ــتجوگر دوربین را برایمان  نگاه جس
تداعی می کند و کنجکاوی مخاطب 
ــزد. نگاه هایی که  ــر می انگی ــز ب را نی
ــویی می برند. در  هرکدام ما را به س
ــه واقعه  ــت ب واقع دوربین خود پش
ــت و ما را در این کنجکاوی  کرده اس

باقی می گذارد.
ــوه روزنامه ها،  ــمت پایین، انب درقس

ــتری برای مرد فراهم کرده است  بس
تا به آرامی بیارامد. غفلت او از رخداد 
ــت. رنگ  در حال وقوع، طنز آمیز اس
ــر توجه  ــمت پایین تصوی ــفید قس س
ــب می کند؛  ــود جل ــه خ ــم را ب چش
ــه برای درج خبرهای مهم روز  روزنام
ــاید واقعه ی  کاربرد دارد و در اینجا ش
امروز در میان صفحات این روزنامه ها 
ــد.  نیز جایی برای خود باز کرده باش
ــون  ــس کارتیه برس ــکاس این عک ع
ــود را در  ــت. او ابتدا مطالعات خ اس
ــی و فلسفه در دانشگاه  زمینه ی نقاش
ــپس در سال  کمبریج کامل کرد و س
ــغول به  ــه عنوان عکاس مش 1931 ب

کار شد.

ــالع از عنوان  ــدون اط ــن متن ب * ای
عکس نوشته شده است.

*
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ــال پسر من  ــن  و س ــری هم س پس
ــت؛ او نیز عاشق فوتبال است و با  اس
دوستانش در کوچه ای بازی می کند 
ــرش در حصار پیچش  ــر تا س که س
لوله های آب است. کوچه ای که آنجا 
خالء نور هویداست و پسرکی با تنها 
دمپایی کهنه ی  پالستیکی خود و در 
ــتش تکه ای  ــت راس حالی که در دس
ــت، به توپ ضربه می زند و  ذغال اس

با همین تفریح می کند.
در کوچه ای دیگر، زوج پیر غمگینی 
ــته اند. در اردوگاهی  ــم نشس کنار ه
ــای براقی  ــردی کفش زیب ــر، م دیگ
ــیده  ــیده پوش با پیرهن تمیز اتو کش
ــون روح  ــر جوانی همچ ــت. دخت اس
ــد، در حالی که  ــان نور قدم می زن می
ــه رهایی  ــمانش برقی از امید ب چش
ــتی ،  ــا زوج پیر کوچه ی پش دارد، ام
ــت که در اردوگاه اسیرند  سال ها اس
ــد که دخترک نیز جزئی از  و می دانن

اسیران آینده است!
ــِی من در میان  ــی که کودک از آنجای
ــد،  ــپری ش ــگ داخلی  لبنان س جن
ــان در ذهن  ــیاری از مناطق لبن بس
ــه بود.  ــه ی ممنوع ــک منطق ــن ی م
ــت به لبنان  ــال ها بعد و در بازگش س

ــه تا پیش از  ــه مناطقی برخوردم ک ب
ــنیده  ــط در خبرها از آن ها ش آن فق
بودم. مناطقی از قبیل شتیال؛ اردوگاه 
پناهندگان فلسطینی که کمتر از 10 
دقیقه با جایی  که من در آنجا بزرگ 

شده بودم، فاصله داشت!
من از دیدن وضعیت اسفناک مردمی 
ــهری تمیز  که در نزدیکی  بیروت، ش
ــاختند،  ــا، زندگی  خود را می س و زیب
ــوکه شده بودم و چند سال بعد، از  ش
ــماری از انبوه پناهندگان  تعداد بی ش

اردوگاه های کشور عکاسی کردم.
ــیدن  این تصاویر قصد به تصویر کش
زندگی  بشر را در این انبوه پناهندگان 
فلسطینی داشت. این عکس ها سندی 
ــرایط هر  بر لحظات زندگی  آن ها، ش
روزه ی آن ها، بازی  کردن، کار کردن 
و گفتگو های آن ها و واسطه ایی برای 
ــر به سوی  ــمت نگاه بش کشاندن س
ــت که به  ــان از یاد رفته ای اس مردم

دنبال خانه ی مادری خود هستند.
ــدود 360000 پناهنده ی  ــروزه ح ام
و  ــهر  اردوگاه ش ــطینی در 12   فلس
ــرایط رقت بار زندگی  می کنند.  در ش
ــتر این پناهندگان به دلیل ترس  بیش
ــا در جامعه، از  ــوذ آن ه ــت از نف دول

ــا محرومند و  ــاغل آنج ــتر مش بیش
ــی  به خدمات  مجبورند برای دسترس
ــای  نیاز ه ــی  و  تحصیل ــتی،  بهداش
ــر مانند  ــازمان هایی دیگ اولیه به س

UNRWA تکیه کنند.
ــد جمعیت و افزایش  متاسفانه با رش
ــتی  میزان زاد و ولد، وضیعت معیش
آن ها در این سال ها بدتر شده است.

ــن تصاویر غم افزا، من در  با وجود ای
میان این مردم گرمی  و صمیمیتی را 
ــان  حس کردم که گویی در وجودش
ــت؛ درون دل مردمی  ــده اس الهام ش
ــتن  که در جدال برای زنده نگاه داش
ــتند و  ــود هس ــگ خ ــه و فرهن ریش
ــل با تمام ظرفیت باور  ــل به نس نس
ــرایط و  ــان، در تطابق با ش نکردنی ش
ساختن بهترین ها از امکانات محدود 

اردوگاه، در جدال با زندگی  اند.

*برگرفته از سایت عکاس:
http : / /www .raniamatar .
com /portfolio /middle-
east /forgotten-people_

statement.php

*

رانیـا متـار
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Arbus, Diane and Grossfeld, Stan. Diane Arbus: An Aperture Monograph. Aperture: Reissu eddition.  
June 1988). preface

اغلب اشخاص با این دلهره زندگي مي کنند که در آینده تجربه اي هولناک خواهند داشت، ناقص الخلقه ها با این نقیصه به 
دنیا آمده اند. آن ها امتحانشان را پس داده اند، آنان برگزیدگان اند. 2
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ــان در فضای  ــدی و یا چیدم کادربن
ــیون(، نقطه ی  ــدی )کمپوزیس دو بع
ــدان تصویری  ــتراک تمام هنرمن اش
ــن لحاظ  ــت. بدی ــاش امروز اس و نق
ــی در سطح وسیع تری  کلمه ی عکاس
هم برای ثبت تصویر ثابت و هم ثبت 
ــرک می تواند به کار برده  تصویر متح
شود. چنانچه در زبان انگلیسی برای 
ــینما  ــل فیلم برداری در دنیای س عم
ــا  ی ــه ی photography و  از کلم

picture استفاده می شود.
ــی و عکس  ــک می دانیم که عکاس نی
ــه ی وجودی صنعت فیلم سازی  ریش
ــر متحرک،  ــه تصوی ــت؛ یک ثانی اس
ترکیبی است از ثبت 24 تصویر ثابت 
)فریم( برگرفته و ثبت شده از حرکت 
ــوژه. از این  رو با در  ــک پدیده یا س ی
ــد تکاملی تکنولوژی  نظر گرفتن رون
معاصر در ثبت تصاویر ثابت از طریق 

ــی دیجیتال، که بیش از پیش  عکاس
ــت، می توان  ــترس همگان اس در دس
ــی"  ــث "تصویر ثابت" و یا "نقاش بح
ــه با هنر  ــردا را در رابط ــر و ف معاص
عکاسی و سینما باز نمود. چه مرزهای 
ــخصی میان "نقاشی دیجیتالی"،  مش
ــاپ و ثبت  ــا کاربرد فتوش ــی ب عکاس
ــای در حال حرکت از طریق  پدیده ه
ــری، برای بوجود  برنامه های کامپیوت
ــینمایی،  آوردن آثار ویدئویی و یا س
ــخص  وجود دارد؟ آیا اصال مرزی مش

وجود دارد؟
ــطه ا ی  ــی امروزه واس ــوم عکاس مدی
ــمی و  میان مدیوم ها و هنرهای تجس
فیلم سازی به شمار می رود. از این رو، 
در اینجا می خواهم نظر شما را نسبت 
به پدیده ی عکس و تصویر متحرک از 
ورای سینمای تجربی و دیجیتال جلب 
نمایم. منتقدین اروپایی معتقدند که 

ــت که  ــینمای تجربی، هنری اس س
مابین هنرهای تجسمی و سینما قرار 
ــت که مستقل از  می گیرد. هنری اس
ــل می کند و  ــینما و هنر عم بازار س
ــانه، از  به لحاظ کیفیت زیبایی شناس
نمی کند.  ــتفاده  اس معمول  فرم های 
حتی گاهی هنرمند بر روی نوارهای 
فیلم با دست نقاشی می کند و دخل 
و تصرف به عمل می آورد، که حاصل 

آن نقاشی متحرک انتزاعی است.
ــی،  ــینمایِی تجرب ــاِر س ــه  آث از جمل
ــه ی  اولی ــای  فیلم ه ــه  ب ــوان  می ت
ــت و نقاش  ــول، گرافیس ــدی واره ان
برجسته ی آمریکایی اشاره کرد؛ برای 
ــتاره" با مدت  ــم "چهار س مثال فیل
ــاعت. هنرمندانی چون:          زمان 25 س

 Pierre Huyghe
 Phippe Parreno

 Michel Snow
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 Bill Viola
 Matthew Barney

 Isaac julien
ــدان  ــه هنرمن از جمل  Gary Hill
ــمی ای  تجس ــای  هنره و  ــاز  فیلم س
هستند که آثار فیلموگرافی آن ها در 
ــمی،  موزه ها و در ارتباط با آثار تجس
ــت. از میان  ــده اس ــه نمایش درآم ب
ــه هم در  ــام ایران، ک ــدان بن هنرمن
ــم ویدئوآرت  ــی و ه ــه ی عکاس زمین
ــد، عباس  ــازی کار می کنن و فیلم س
ــیف اهلل صمدیان را  ــتمی و س کیارس
ــان در  ــرد، که آثارش ــوان نام ب می ت
بی ینال ونیز و چهارساله ی "دکومنتا" 
ــای  موزه ه و   )document(
ــه نمایش درآمده  ــته ی دنیا، ب برجس

است.

ــور آثار ترکیبی  نگاهی کوتاه به حض
ـ دیجیتالی در فستیوال کن 2010:

ــان همواره و به کمک تکنولوژی  انس
ــرای  ب ــش،  خوی ــر  عص ــات  امکان و 
بازسازی افکار خود و دست یافتن به 
رویاهایش، از مغز و ضمیر ناخودآگاه 
ــه  ــرد. چنانچ ــام می گی ــش اله خوی
ــاِی  ــروِز هنره ــاِی ام ــم دنی می بینی
ــطه ی کامپیوتر و  ــه واس ــمی ب تجس
دستگاه های دیجیتالی، با "تصویر در 

حال حرکت" اخت شده است.
هنر تصویربرداری و ثبت حرکت، که 
تا دیروز تنها در اختیار فیلم سازان بود 
و الزاما به صنعت سینما و هزینه های 
ــته  وابس آن  ــاد  ابع ــام  تم در  کالن 
ــر ویدئو در  ــود، امروزه از طریق هن ب
دسترس هنرمندان هنرهای تجسمی 
قرار گرفته و آن ها را به دنیای سینما 
ــاهد  ــت. همچنین ش وصل کرده اس
ــتیم؛ یعنی  ــز هس ــینما نی ــر س تغیی
فیلم سازان معاصر و نوآور امروز، با به 
کاربردن دوربین های دیجیتالی، روند 
کار خود را به شیوه ی کار یک هنرمند 
ــمی نزدیکتر  ــاش یا هنرمند تجس نق
ــتا  ــاس می کنند. در همین راس احس
ــازان و هنرمندان  بود که آثار فیلم س
ــرو، با عنوان  تجربی و دیجیتالی پیش

"سینمای فردا"، از سه سال پیش در 
فستیوال کن حضور پیدا کرد.

ــه فیلم  ــعی می کنم به س در ادامه س
 Film Socialisme، ــای  نام ه ــا  ب
 Ch@troom و   R U There
ــینمایی "نوعی نگاه"  که در بخش س
ــش  ــه نمای ــن 2010 ب ــنواره ک جش
درآمد، بپردازم؛ هر سه ی این فیلم ها 
ــه با کاربرد کامپیوتر و دنیای  در رابط

مجازی است. 

ــتیوال، ژان لوک گدار  1- در این فس
)Jean Luc Godard(، کارگردان 
 Filmــوی، با اثر خود ــهیر فرانس ش
Socialisme، نوعی نگاه واقع بینانه 
ــک دوربین های  ــفی را به کم و فلس
متعدد و دیجیتال به ما ارائه می دهد. 
ــاوت تصاویری،  ــای متف او با برش ه
ــه پایه و یا  ــا دوربین روی س که یا ب
ــال در حال حرکت  با دوربین دیجیت
ــده اند، سعی در بیدار کردن  گرفته ش

حافظه ی جمعی دارد. 
ــانه هایی از  ــا نش ــم، تنه ــن فیل در ای
ــوژه های متعدد با اسامی یا کلمات  س
ــینما به تصویر در  بر روی پرده ی س
می آید؛ گویی نوعی چیدمان ویدئویی 
ــینما شاهدیم. فیلمی  را بر پرده ی س
واقع گرایانه و در آن واحد انتزاعی ، که 
ــاره هایی،  ــا نگاهی گذرا و تنها با اش ب
ــر  ــا را به جغرافیا و تاریخ بش ذهن م
ــاعره ای   ــرد. اثری که در آن مش می ب
ــی و کلمات در  ــر زندگ ــان تصاوی می
ــاعت و 42  ــرد و به مدت 1 س می گی
ــای تاریخ می برد  دقیقه، ما را به فض
ــأس و  ــوان ی ــان بت ــاید در پای و ش
ــان را در آن خواند. در  افسردگی انس
ــاید به جرات بتوان آن  این فیلم )ش
ــنایی با دنیای  را ویدئویی نامید(، آش
ــان محاوره ،  ــتن زب ــی و دانس انتزاع
ــاِت درِک  ــه، از الزام ــا فرانس خصوص
ــت. نه جمله بندی  حِس این فیلم اس
ــاز و نه پایان و  ــتانی، نه آغ و نه داس
ــرانجامی؛ تنها اشاره های تصویری  س
ــرک یا ثابت بر  و لغوی. تصاویر متح
ــینما، نوعی چیدمان  پرده ی اکران س
ــس مانند را، همچون  تصویری و عک

پنجره هایی رو به تاریخ بشر، در نگاه 
ــم می کنند. پالن هایی که  بیننده رس
ــی از وقایع تاریخی  ــا تصاویر عکاس ب
ــتم و مکان های  ــرن بیس ــف ق مختل
ــاخته شده اند.  تاریخی و باستانی س
ــردن کلماتی  ــا به کار ب کارگردان ب
ــه، فلسطین،  ــلون، اودیس چون بارس
ــع تاریخی  ــر و... قصد دارد وقای مص
ــِی خاصی را  ــای جغرافیای و مکان ه
یادآور شود و در نهایت این ارجاعات 
را به زمان حال پیوند دهد. تصویر به 
ــه تصویر تبدیل  دیالوگ و دیالوگ ب
ــود تا ذهن بیننده به معماها و  می ش
ضوابط پیچیده ِی تاریخی، سیاسی و 

اجتماعی سوق داده شود.

ــم R U There از امکاناتی  2- فیل
ــخن می راند، که می توان از طریق  س
وارد شدن به دنیای دوم یا مجازی، به 
دست آورد؛ نیازها و محدودیت هایی 
ــه ای از دنیا  ــان در گوش ــه هر انس ک
ــعی در  ــت و س ــرده اس ــاس ک احس

جبران آن ها در دنیای خیالی دارد.
ــک جوان  ــتان ی R U There داس
ــده ی  ــه بازی کنن ــت ک ــدی اس هلن
)Gamer( ــی   ویدئوی ــای  بازی ه

است و در سطح بین المللی، همچون 
ــورهای  ــک، به کش ــای المپی بازی ه
ــابقه می دهد.  ــف می رود و مس مختل
ــار او به تایوان می رود و در آنجا  این ب
ــود؛  ــا تجارب جدیدی مواجه می ش ب
تجاربی که نگاه او به زندگی و دنیا را 

عوض می کنند.
ــن بازیگر که بین زندگی  در فیلم، ای
ــازی زندگی می کند، به  واقعی و مج
تجارب مختلفی دست می زند. او که 
در زندگی واقعی در تایوان نمی تواند 
ــود را آنگونه که می خواهد بازیابد،  خ
ــربازی بر تن دارد و با بازی   لباس س
کامپیوتری در دنیای مجازی قهرمان 
ــه در دنیای  ــت؛ حال آنک خویش اس
ــه نجات دختری  واقعی حتی قادر ب
ــم او تصادفی  ــت که جلوی چش نیس
ــرادی نیز که  ــد. اف ــراش می کن دلخ
ــود،  ــنا می ش او در تایوان با آن ها آش
دارای همین وجوه مشترک هستند. 
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ــری )Min Min( که در هتل  دخت
با او آشنا می شود، علی رغم آنکه اهل 
ــت، قادر به تحقق  ــور اس همین کش
ــته های خود در  ــیدن به خواس بخش
ــت، لیکن همچون  دنیای واقعی نیس
ــر )Jits(، از طریق  ــر نقش پس بازیگ
ــود را به  ــازی رویاهای خ دنیای مج
واقعیت تبدیل می کند. هر دوی آن ها 
از دو قاره و دو فرهنگ متفاوت، یک 
ــتراک دارند؛ هر دو به حس  وجه اش
آزادی نیاز دارند، چیزی که در دنیای 

واقعی نمی توانند بدان دست  یابند.
ــم R U There از ترکیب بندی  فیل
تصاویر ویدئویی واقعی و شخصیت های 
ویدئویی انتزاعی ساخته شده است و 
ــای مجازی و  ــن این دو دنی ــا را بی م
ــد. در این فیلم ما  واقعی قرار می ده
ــی و انتزاعی  ــاهد تصاویر دیجیتال ش
هستیم که به نوعی بازنویسی تصاویر 
واقعی است؛ محتوای داستان مجازی 
ــده که  ــبب ش ــتان س ــب بر داس غال
ــاس بازیگران  ــرات از فضا تا لب تغیی
ــخصیت  ــرباز(، که مبین ش )لباس س
ــت، متاثر از ذهنیت  مجازی آن ها اس
ــای تند دیجیتالی  مجازی، با رنگ ه

ساخته و پرداخته شوند.

ــه  ب  Ch@troom ــم  فیل در   -3
از   Hideo Nakata ــی  کارگردان
ــان خصوصا در  ــن، موقعیت جوان ژاپ
ــنین بلوغ و چگونگی برخورد آنان  س
ــان، از  ــکالت و بحران سنی ش با مش
ــه نمایش در  ــت ب ــه ی اینترن دریچ
ــترکی که در تمام  می آید؛ نقاط مش
ــدرن و صنعتی امروز وجود  جوامع م
ــت، همه چیز در حد  دارد. در اینترن
ــطحی، در سکوت و با سرعت تمام  س
پیش می رود؛ از طریق آن به سرعت 
ــا دیگران را  ــتیابی می کنیم و ی دوس

آلت دست قرار می دهیم.
ــر 17 ساله ی تنهایی است  ویلیام پس
ــکالت  ــق Chat به مش ــه از طری ک
ــتان خود گوش می دهد و آن ها  دوس
ــای خود راجع به پدر، مادر  درد دل ه
ــان  ــا او در می ــان و... را ب و دوستانش
ــد، غافل از آنکه ویلیام خود  می گذارن

ــت و قصد  ــردی کامال نامتعادل اس ف
 Chat ــری این گروه را از طریق رهب
ــا  ــی ت ــود دارد؛ "از زندگ room خ

مرگ".
ــاهد  ــا ش ــم، م ــن فیل ــای ای در فض
ــوز و حتی مخوفی  ــی مرم صحنه آرای
ــم که  ــای فیل ــتیم. در صحنه ه هس
ــت از تصاویری که  ــرا ترکیبی اس اکث
ــک "کادر  ــم از ورای ی ــران فیل بازیگ
ــری" ارائه می دهند، می توان  کامپیوت
شاهد ترکیب بندی رنگ های متفاوت 
ــی بود. این  ــد و دیجیتال ــیار تن و بس
ــاختاری  رنگ ها هرکدام به لحاظ س
ــای روانی خاصی  ــاب، تاثیره و انتخ
ــده دارند. قرمز و صورتی تند،  بر بینن
ــا زرد و نارنجی  ــبز و آبی زنده و ی س
ــمگیر،  ــیار چش با نورپردازی های بس
ــازند و ما  ــازی را می س ــی مج دنیای
ــک کادر  ــل وجود ی ــه دلی ــا ب عمدت
ــر عکس هایی متحرک  ــت، در براب ثاب
ــه  ــی ک ــم. عکس های ــرار می گیری ق
مابین دنیای واقعی و مجازی حقایق 
ــان می دهند. در  ــانی بشر را نش نفس
ــا با نگاه های بازیگران،  این پرتره ها م

ــالق، روبه رو  ــی خ از ورای نورپردازی
می شویم و به دنیای پیچیده، مخوف 
فیلم،  مریض گونه ی شخصیت های  و 
ــور می یابند، راه  ــه در برابر ما حض ک

می  یابیم.
ــازی و ثبت وقایع، چه  هنر تصویرس
ــیک و یا  ــینمای کالس در صنعت س
ــه لحاظ  ــال، و چه ب ــت دیجیت صنع
ــا مجازی، همه  ــرم واقع گرایانه و ی ف
در گرو یک تصویر یا تصاویر مستقل 
ــاد حرکت و  ــرای ایج ــت. پس ب اس
زندگی بخشیدن به روند تکاملی یک 
ــه یک تصاویر در کنار  حرکت، یک ب
ــان ها در  ــم، همچون تک تک انس ه
جامعه، قرار گرفته و نقش متحرک و 
سازنده به خود می گیرند. در هر حال 
ــازی  صنعت دیجیتال، هنر تصویرس
ــی و چه  ــه ی عکاس ــه در زمین را، چ
ــازی، در دسترس  در زمینه ی فیلم س
ــه  ــت و هم ــرار داده اس ــگان ق هم
ــدک هزینه ای عکس  ــد با ان می توانن
ــم ویدئویی  ــال بگیرند و فیل دیجیت
ــازند و اغلب نیز نیازی به آموزش  بس

و منابع مالی خاصی ندارند.




