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دیدِ روز با شنیدِ شب جمع شد و ندانس��ت كه از چه شنید و نشناخت كه
امروز چه دید.
تذكرهاالولیایعطار
خردهكاویه��ای محمدرض��ا میرزای��ی در «عكسه��ای جدیدت��ر» چیز
خاص��ی را نشان��ه نگرفتهان��د ،مكان خاص��ی را نشان نمیدهن��د و زمان
خاصی را وانمیگویند ،هر چند بیشتر شبنگاریاند .دیوار سنگی ،دیوا ِر
بلوكه��ای سیمانی ،دیوار رنگارنگ و برچس �بها ،علفهایی اینسو و
آنس��و ،ای �نور و آنو ِر ك��فِ آسفال��تِ خیابان ،مشمای��ی پالستیكی با
نیمنوشتههایی وارونه ،پارچهای گلدار ،احیان ًا گوشهای از مبل ،آن كنجواره،
شیشة خودرو ،تور بازی تنیس ،لولهای زنگزده ،بخشی از یك تانكر فلزی،
سنگهاییبرهمنانشستهوچیزهایدیگریازاینقبیل،موضوععكسهای
عكاساند .هیچ مجموعهای با حد و رسم تعریف شده و معین نمیتواند اینها
را در خود بگنجاند .تنها شاید بتوان گفت اینها همگی موضوعهایی هستند
كه میتوان از آنها عكس گرفت .انگار عكاس میخواسته به ما یادآوری كند
گسترة موضوعی عكاسی چه اندازه فراخ است و دوربین چه طور میتواند
ب ی واهمه و با جسارت هر چیزی را به ما نشان دهد و نگران نباشد آن چه به
ما مینمایاند ف ی حد ذاته چه اهمیت و اعتباری دارد .شاید با این كار عكاس
اشارهای دارد به اینكه دوربین آزادیِ دیدن را بیشتر میكند ،جهان را بازتر
میكند،هرچندباهمینعكسهایبسیاربسته.دستگرفتنِدوربینهمزادِ
خواستِ
ِ
پرخطر دیدن است .عكاس با نور فالشِ دوربینِ خود دور و برش
را كاویده ــ به گمانم كاربرد كاویدن بر فعل عكاس درست نباشد ،شاید
بهت��ر است عبارت نگاهی انداختن را به كار بریم ،یا حتی شاید بهتر باشد
بگوییم نگاهش در آنی به موضوع افتاده؛ انگار عكسهای میرزایی حاصلِ
تالقیِ بختیا ِر نگاهِ درو ِن دوربین است با چیزی در بیرون .نور فالش ابزاری
است كه مؤكداً كنش بنیادین دوربین یعنی گسس��ت از پیوستار مكان و
زمان را برجسته میسازد ،اما در این عكسها نه هویت مكان روشن است
و نه حال و هوای زمان .حتی در برخی موارد درست نمیتوان تشخیص داد
كجا درونگاه است و كجا بیرونگاه .دوربین آن اندازه نزدیك شده كه مكان
از مكانیت و شیء از شیئت خود تهی شده و همهنگام نور چنان تابیده كه
ریزری ِز این تكة برجامانده از مكان ،پیشِ چشمهای بیننده فاش شده ،و گاه
این فاشگویی چنان گزاف شده كه بخشهایی از فضا یكسره نور شده و
ش �یء در تأللوی نور نهان گشته است (عكسهای دو سنگ ،گوشة مبل،
كنجواره) .بنابراین از یك سو دوربین با ِ
تمهید نزدیكی ،در بازنمایی بخل
ورزیده و پردهپوشی پیشه كرده و از سوی دیگر نور را چنان پردهدرانه تابانده
كه خود حجاب شده و ما ناگزیر از كشفی دوباره در میان این ناسازهها.
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ِ
پاافتادگی موضو ِع عكسهای
این كشف دوباره چیس��ت؟ سادگی و پیش
میرزاییازیكسووبستهگیوانسداداینعكسهاازسویدیگر،كاركشف
را سخت و دشوار میسازد یا بهتر است بگویم سهل و ممتنع میكند؛ به سختی
و در عین حال سادگیِ بلوكهای سیمانی و آسفالتِ كف عكسهایش .اما
میان همان بلوكها هم درزهایی هست و در سطح آسفالت هم خراشهایی
ك��ه راه را باز میكنند .انگار از ای��ن باریكهراهها باید رفت .به نظر میآید
موضوعات این عكسها میان امر بازشناختنی و نشناختنی در تعلیق هستند.
حفظ تعادل این تعلیق كاری است بس دشوار .گاهی كه این تعادل از یك
سو به هم میخورد چیزهای درون عكس خیلی راحت فاشگویی میكنند
و كاری را دیگر برای بیننده نمیگذارند ــ مث ًال علفها یا دیوار سنگی كه
تعینیافتهگی خاص هم ندارند و به هر جایی تعلق مییابند؛ و گاهی كه تعادل
از ی��ك سوی دیگر به هم میخورد چیزهای درون عكس زایل میشوند و
انگار ما با تصویری ناپیكرنما و انتزاعی روبهرو میشویم ــ كنجواره ،شیشة
خودرو ،دیوار رنگارنگ ــ و از حیطة عكسهای سردستی بیرون میشویم
و از جایی دیگر سر در میآوریم كه خیلی از جنس این عكسها نیست .اما
آنجا كه این تعادل ناپایدار دمی میپاید (البته كه این پاییدن و دل دادن به
این تعادل به دیدة بیننده نیز بسته است) ،در زنگزدگیهای میلهای در فضای
ك ِدرختها،درنوشتههایوارونةنیمپوشیده،درشیارتیرةمیاندوسنگِ
تاری 
ِ
نوردیده ،در سفیدی رنگ آماسیدة تانكر آب ،و در خراشهای كف آسفالت،
میتوان حیران شد و میتوان یافت و میتوان فهمید .حیرانی
و یافت��ن و فهمیدنی كه هم از جنس خ��اص دیدن با دوربین
است ،هم در بافت تجربة زیستة ما مینشیند و هم چیزكی به
ك را در همان
آن میافزاید .آن همنشینی در بافت و آن چیز 
خراش و شیار و زنگزدگی و آماسیدگی و الخ میتوان جست؛
و البته این جس��تن هم خصلتی فردی دارد ،هم زیرمعناهایی
اجتماعی و فرهنگی با خود میآورد و هم از راه روزنة دوربین
عبور میكند ــ مرادم از این زیرمعناها خردهریزههایی است از
موقعیت بالفصل پیرامونمان ،كه در جزئیاتِ یادشده نمود پیدا
میكنند و اتفاق ًا كاركردی دقیق ًا مجازی دارند و نه استعاری.
از چشماندازی دیگر ،عكسهای میرزایی میان زیبایی و زشتی
در نوسانان��د ،گاه در شكل و در مضمون و یا در یكی از این
دو ساح��ت به سوی زشتی میرانندــ بس��تنی كف جوی و
بلوكهای سیمانی ــ و گاه نیز در این دو ساحت یا یكی از آنها
به زیبایی میل میكنند ــ پارچة گلدار و كنجواره ،و گاه نیز در
تعادلی ناپایدار میان این دو معلق میمانند و اینجا آنجایی

است كه بیشتر میتوان عكسها را دید زد ــ مث ًال باز هم تانكر آب ،مشمای با
نوشته ،میلة زنگزده و كف آسفالت.
اینشیوةعكاسیسهولتوامتناععملعكاسیرادرحادترینشكلخودنشان
میدهد ،و این موقعیت حاد هم عكاس را در خطر میاندازد و هم بیننده را .این
شیوة كشف جهان بیتاریخ نیست و اگر به این تاریخ نگاه كنیم میبینیم كه
حتی به جاروی تالبوت ( )1840هم تكیه كرده است .و البته انبانة این متكا را
میتوان با نامهایی پر كرد از قبیل بالسفلد و حتی من ری و موهوی نادی ،و
نیز وستون و كرتز و اونز ،تا اگلستون و تیلمانس و بوستامانت ،و حتی وال و
اُروزكو و فِلدمن و نیز بخشی از س ّنت پرمایة عكاسی ژاپنی .این شیوه بیشتر
از دل سازوكار دوربین و پیادهروی آن پرسهزن مشهور ــ همان شهرنشین
ِ
تصویری دیرینه .و نمود آن
ناشناس شهر امروز ــ بیرون آمده تا یك س ّنت
را افزون بر آثار عكاسان نامدار در البهالی آلب ومها و بایگانیهای شخصی و
عمومی و ام��روز در این سو و آن سوی فضاهای مجازی میتوان یافت .در
همة نمونههای كامیاب این انبوهه ،شیوة كشف و كنش را دشوار بتوان ترجمة
زبانی كرد و همین نكته شاید كشف دیداریِ چنین كارهایی را لذتبخشتر
و ویژهتر میكند.
كی��ف و هراس همهنگام كار میرزای��ی در آن است كه با یقین نمیتوان به
فردای آن چشم داشت و در عین حال میتوان از «خردهحا ل»های ناپایای آن
لذت برد.
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