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ْ
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125 24. وسترن می سازم! 
کالیفرنیا،۱۹۷2[ ِودون،
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]بنِدزندگی)کارگر ساختمانی جیسون اوگِلسبی،پاتریشیا رالف نیلی را از آب میگیرد(،مری چیند،

آیووا،آمریکا،2۰۰۹ [

189 39. فقدان 
کرگدن،بِرنت استیرتون،آفریقای جنوبی،2۰۱۰ [ ]جنِگ

193 40. زیبا! 
کاشی،ویتنام،2۰۱۰[ ]گوَین تی لی،۹ ساله،مبتال به بیماری عامل نارنجی، ِاد 

197 41. پیِش پاافتاده 
]جزایِرِهبرید،مارتین پار،اسکاتلند،2۰۱۰ [
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]ِودیویونیس،گیلز دیولی،سودان،2۰۱۰ [

205 43. لبه ی تیغ 
گوستافسون،مدِلچهرهآرایی،)عکاس ناشناس(،2۰۱۱ [ ]فریدا

211 44. ضعِف من مرا نیرو می دهد 
]قدرت،آن وینوگراداف،2۰۱2 [

217 45. نشاِن پدر 
]پدِرنامریی،)عکاس ناشناس([

کستان،2۰۱2[ ]پدِررفته، آصف علی محمد، پا

223 46. اول بهار 
]سالگرِدخشونتبار:معترضاندرمیدانتحریر، محمد عبدالغنی،قاهره،مصر،2۴ژانویهی2۰۱۳ [
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233 عکس های پیوست 
293 ح عکس های پیوست  شر



در که بدانم کتابی نخسِت جلد را آن میتوانم که عکس، جهت  در  کتاب نوشتن برای
غیرمشهور هرچند بود، مشهور عکسهای به عمده بهطور توجهام و نگاه دارید، دست
برای کمابیش هم و هنر، و فرهنگ اهل برای هم آشنا نبود.عکسهایی کم بینشان نیز
کهمعناومفهومآنها،وتأویلوتفسیرشان،بارهاازسوینویسندگانو همه.عکسهایی
کهبتوانمنگاهینووشخصی کاویدهشدهبود،وامیدمبرآنبود منتقدانوعکسشناسان
برآنهابیفکنم.امادرنگاهم کن! خیالم کن!اغلببررویعکسهایینهچندانآشنادست
ازهمینرویبهجستوجوی کمنیست. گذاشتهام،هرچندعکسهایآشنانیزبینشان
خیالم کن!  نگاهم کن!  برای آنها از چنددهتا برگزیدِن و گزیدن برای رفتم عکس بیشمار
که نتیجهیجستوجویمدرمیانهزارانعکِسقدیموجدیدمواجهشدنمباواقعیتیبود

کنونبیسروصدامرتکبشمیشدهاست. عکاسیداشتهازپیداییاشتا
امروزاست، اندازهیدیگرهنرهاهنر به گر ا امروزاست.عکاسی رسانهی و عکاسیهنر
که چرا َمجازی، فضای از بیش حتا است، بوده یّکه همیشه بودن امروز رسانهی در اما
کالِنجهاِنمعاصرثبت ُکنشهایُخردو کهعکاسیاز فضایَمجازینیزوابستهبهآنیست
کهِبروزباشد.چهامروز،امروِزروزباشد،وچه میکند:عکس.ایندرسرشِتهنِرعکاسیست
کریمهوانقالبمشروطیتوجنگویتنامونسلُکشِیروآنداوترورهاو دهههاقبلدرجنِگ
انقالبهاوشکستهاوپیروزیهاوجشنهاوسالگردهاوقحطیهاوخشکسالیهاوزلزلهها
کرد.عکاسی کُنشهایامروِزآنعصرراثبتخواهد کهوقایعو وچهوچه؛و،چهدرآینده،
کهبهطورعمدهبهزندگِیاجتماعِیمردمربطداشته،و هموارهتصویرگِرامروزبوده،امروزی

اینزندگیدورهبهدورهزشتترومسختروخونینترشدهاست.

کدام جهت؟ در 
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بازُنمایندهیزیباییهاباشد، آغاز،میخواستنمایانگرو آغازودرادامهی عکاسی،در
زندگی آینهی میخواست عکاسی سرخوشیها. و خوشیها زیبا، خاطرههای آفرینندهی
از واقعیتر باشد، واقعی زندگِی روایتگِر میخواست آغاز از عکاسی زیبا! زندگیای باشد،
به کهعکاسی نداشت را زیبایی آن زندگی اما، وهمعصِرخود. از رسانههایپیش و هنرها
و نقاشیهایدومیه و ازداستانهایدیکنس بهتر را واقعیت بود.عکاسی جستوجویش
برای بایگانی کرد، بایگانی و داد نشان داد، نشان ُسربی حروِف تکرنِگ روزنامههای حتا
آیندگان،تابدانندپیشینیانچهزندگِیُپردردورنجیداشتند.اماهرنسلنکبتومحنِت
زندگِیعصِرخودرابیشترازهرنسلیوهرعصریمیداند،غافلازآنکهآنچههرگزدستاز

تکاملبرنمیداردخشونت،رنجومحنتدرزندگِیآدمیست.
از کهپس کرد امروزمواجه باسیمایخونیندنیای راچنان مرورچندهزارعکسمن
میدیدم. خونین را خود سیمای و افسرده را خود روان کارم میِز به بازگشتن و گردش هر
در ما که دنیایی دنیایماست، معاصِر اجتماعِی و زندگِیسیاسی واقعیِت و این،حقیقت
نیزبهقراِرشیوهی باعکاسی ملتهبترینمنطقهیآنزندگیمیکنیم،پس،مواجههیما
زندگِیما،تأویِلمااززندگِیخودوزندگِیپیرامونیانمانخواهدبود.زندگیایانباشتهشده
به گونهحادثهیشرارتباردیگر.پس، وهر ترورها،بمبگذاریها، وعکِسقتلها، باخبر
ایناعتبارنگاِهمنبهعکسهاینگاهم کن! خیالم کن!نیزبراساِستفسیروتأویِلمن،نگاه
وخوانِششخصیام،وتوجهوحساسیتمبهزندگیوآالم،ودرصورتوجودش،خوشیهاو

شادیهایمردمانبودهاست.
همیشهملتهب و همیشهُپرآشوب منطقهی این جای امنترین در ایرانیان ما زندگی
آنان زندگی با داشتن حسی رابطهای و مردمان آالِم عکِس به نگریستن در را ما نتوانسته
آنها به نسبت بودن حساس و دیگران زندگِی به کردن توجه کند. بیحس و بیتفاوت
کهنسبتبهمردمانی فضیلتیانسانیست،وتاریِخماوآموزههایفرهنگِیمابهماآموخته
حتا و بیواسطه رسانهای، و هنر هر از بیش عکس، باشیم. حساس دردکشیده و رنجور

بیرحمانه،حقیقتوواقعیِتزندگیرابازنماییویادآوریمیکند.
کهعکاسیداشتبی سروصدامرتکب ثبِتسیمایخونیِندنیایامروزماواقعیتیبود

کهازشدِتآشکاربودنبهچشمنمی آمد. می شد.بی سروصداازآنرو

کریممسیحی یوریک

بهار۱۳۹۵





و درک بهاندازهی آدمی ذهِن باشد داشته وجود ُنقصانی و کاستی گر ا آشنا تصویر هر در
کاملمیکند.ازهمینروتصّورکردِنچهرهیزناِنُپشتبهما کاستیوُنقصانرا شناخِتخوْد
کاراست.چراچند آسانخواهدبود،آنچهشایددشوارباشداندیشیدندربارهیچرایِیاین
عکس هنوز که نوزدهم، سدهی دوم نیمهی در اجتماعی فرادسِت و اشرافی ظاهرن زِن
گرفتهاندوماراازدیدنشانوخودراازدیدهشدن گرانبهابود،پشتبهدوربینعکس کاالیی

کردهاند؟ محروم
گراعضایخانداِن اشرافدرهمیشهیتاریخبازیهایویژهیخودراداشتهاند،بویژها
و رواج مانِع نیز آنها از بعضی بودِن حماقتآمیز که َاداهایی باشند. هابسبورگ۱ مفخِم
کردهاست، گاه،وقتیامکاِنآنبوده،بهطبقهوطبقاِتپاییننیزسرایت دوامشاننشد،2و
برای َادابازیهایی بویژه، گرداندهاند. بازِیعامیانهشدهروی ازآن کهدرآنصورتاشراف
کههرچهعجیبترودرآنریختوپاِشمالیبیشترباشد،تاازرهگذِر اشرافخواستنیتربوده

آنمیتوانستندبهدیگرانفخربفروشند.
کهدرآنسالهاوآندهههارواجیافتهبودپشتبهدوربینعکس ازجملهبازیهایی
گرفتنبود)مجموعهعکِس۱-۱*(.۳چرایِیسرآغاِزاینبازیروشننیست.شایدثبتیانمایِش
کهمیخواستهچشمدیگرانرابالباِسهنوز لباسیفاخربوده،یاخودنمایِیصاحِبلباس،
کند،یادربیاورد!ویاچنانلباسیبودهـــلباِسعزاداری،مثلن،یالباسی بیهمتایشخیره

 .1 
نگاهم کن! خیالم کن!
َکروالتهابسبورگ،)عکاس ناشناس(،نیمه یدومسده ینوزدهم

کهازصفحه ی2۳۳شروع *   برایدیدِنعکس هاومجموعه عکس هایپیوستبهفصِل»عکس هایپیوست«
کنید. می شودمراجعه
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ــکهشایستهنبودهپوشندهاششناختهشود)عکس۱-۳(،ویاکسانی غیرعادیویانصفهنیمهـ
کیفّیِتجسمانیشاناهمّیتداشتوآنرابایدبهدیگرانمینمایاندندـــ کهچندوچونو
از گروهی دلیِل لودگیآمیز یا و طنزآمیز سویهای شاید یا روسپیان. یا عضالنی، ورزشکاراِن
جایگاه و داشته اهمّیت گرفتنچندان »جالب« عکِس اینشکْل )عکس۱-۴(. بوده آنان
راقابمیکردندوجلویچشممیگذاشتند ناپیدایشان کهعدهایعکِسخوِد یافتهبوده
گرایشباظاهِرحماقتآمیزشسویهایتازهبرابِرچشممخاطِب )مجموعهعکس۱-۵(.این
گشودهاستوهرمخاطبمیتوانددرآنچیزیببیند کههمچنان خودمیگشوده.سویهای

کهامکاِناندیشیدندرآنفراهمنیست:ناپیدایی! کهنمیبیند،وبهچیزیبیندیشد
گرایشیهرچهبودهبهچشممنَکروالت۴هابسبورگدرمرتبهای دلیلیاخاستگاهچنین
عکسی است. روز بازِی پذیرش به آمیخته یا َمضَحکهآمیز تفننآمیز، عکسهای از باالتر
و هماهنگ حالتهای و نشستنی و َتنی ُفرِم دارای متناسب، و موزون سلیقه، صاحِب
را اصلِیعکس هوّیِت و ماهّیت بستن اینچشم که برحقیقتی بستن باچشم چشمنواز،
کردن،دیدن،دیدهشدنوحس ساختهاست:انکاِرابزاِرآشنایایجاِدرابطهایواقعی)نگاه
کردِندیگریودیگران(وپافشاریبرابزاِراختراعِیچهارزِنازدونسل:ایجاِداشتیاِقدیدن
کردِنچهرهشان.بهچشِممنآناناز کردندربیننده،ازراِهپنهان وخیاِلچهرهیآنانرا
کهدستبرشانْهمراقِب کناِراودختِربزرگش دونسلاند.مادِرسالخورده)دومیازراست(و
کوچک کهدستبهکمرنهادهخواهر ایستادگاْندیگردختراِنخانوادهاند.آن و مادراست،
کموبیشهمسان،با استوخانِمسمِتچپخواهرمیانی،همهدرلباسیفاخروباشکوهو،

سرهاییساختهوآراسته،آراستهیبقاعده.
که کردهاند رفتار امریطبیعیچنانطبیعی به امریغیرطبیعی نمودِن وا در زْن چهار
برداشِتطبیعِیمنراغیرطبیعیمیکنند.آیاآنانُپشتبهمناندیامنازُپشتآنانرامیبینم؟
عکسبرداری. آمادهی میایستند دوربین روبهروی دیگران که ایستادهاند چنان آنها
آناندرِجلوگاِهَقصرشاننشستهاند،مقابِلمنظرهیسرسبِزآن:مادرودختِرارشدبرطارمی
به نه و بزرگ خواهِر وقاِر و متانت به نه میانی، دختِر دیگران، از جلوتر کمی نشستهاند،
کوچکعقبایستادهودستبه کنار،ودختِر کوچک،امامبادِیآداب،در شیطنِتخواهِر
کمریمیشودنهدر کهوقتیعقبترمیایستددستبه کمرنهادهوانگاریاغِیخانوادهاوست
شأنوآداِباشرافِیخانواده،ونهرفتاریمناسببرایطبقهیآنان.امادراینعکسخواهِر
کوچِکیاغِیعقْبایستاده،جلوترازدیگراناست،نزدیکتربهمِنبیننده.آنانبرچمنزاری
کناِرصخرهایساختگیوبرابِرپردهایساختگیازمنظرهایجنگلْیچنانطبیعی ساختگیو
کردهاند. کهساختگیهارابرایمنخیالانگیزترازمنظرهایواقعی گرفتهاند نشستهوحالت




