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دید همدالنه؟ عکاسی جنگ ،اکفراسیس و حافظه در ادبیات جنگ بوسنی 1
ِ
نویسنده :استین وروات

2

مترجم :انسیه سادات موسوی ویایه

**

 .1دانشجوی تاریخ هنر جهان اسالم ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،ایران.

مقدمه

سـمزدین محمدینوویـچ  ،شـاعر بوسـنیایی ،در «پناهـگاه»،
یکـی از تصویرنوشـتههای منظـوم کتـاب خویـش ،انـدوه
سـارایوو ،مجموعهای از اشـعار و قطعات منثور کوتاهی که در
زمـان محاصـرۀ سـارایوو سـروده اسـت ،مینویسـد:
در حـال دویـدن در عـرض یـک تقاطـع هسـتم تـا زمانی که
مسـتقیم به سـوی چنـد عکاس مـیروم از گلولـۀ تکتیرانداز
تپـه ،اجتنـاب کنم :آنها در حال انجام کار خودشـان هسـتند،
در سـرپناهی عمیـق .اگـر گلولـهای به مـن اصابت کنـد ،آنها
عکسـی بسـیار باارزشتـر از زندگـی مـن میگیرنـد  -در این
لحظـه  -حتـی اطمینـان نـدارم از چه کسـی بیشتـر نفرت
داشـته باشـم :از تکتیرانـداز ِچتنیـک 4یـا ایـن میمونهـا بـا
[ دوربینهـای ] نیکـون .بـرای چتنیکهـا ،مـن فقـط هدفی
سـاده هسـتم ،اما ایـن دیگران ،تنهـا درماندگی مطلـق من را
تأییـد میکننـد و حتـی میخواهنـد از آن بهـره بگیرنـد .در
سـارایوو ،مرگ ،شـغلی برای همـۀ آنهاسـت(1998, 74) .
محاصـرۀ چهار سـالۀ سـارایوو ) ،(1992- 1995توجه بسـیاری
از رسـانهها را بـه خـود جلـب کـرد .هرچنـد تکثیـر تصاویـر
رسـانهای از جنـگ ،میدان دید بینالمللـی از رنج غیرنظامیان
را بـه شـدت افزایـش داد ،عکسهـا ،جنـگ را متوقـف
3

نسـاختند .از ایـنرو ،جـای تعجب نیسـت که عکاسـی جنگ
و تأثیـرات زیباییشـناختی و اخالقی آن ،جایگاه برجسـته اما
بحثبرانگیـزی را در ادبیات جنگ بوسـنی بـه خود اختصاص
دهد.
نقلقـول از محمدینوویـچ نشـان میدهـد کـه جمعیـت
ِ
جنگ غربی را متحد نمیدانسـتند.
غیرنظامی ،لزوما عکاسـان
برعکـس :محمدینوویـچ نـه تنهـا آنهـا را «میمونهایـی بـا
نیکـون» میخوانـد ،بلکه ایـن عکاسـان را بـا تکتیراندازهای
صـرب مقایسـه میکنـد کـه از تپههـای اطـراف سـارایوو ،بـه
غیرنظامیـان شـلیک میکنند (شـکل  5.)1عالوه بـر این ،آنها
تقریبـا بدتـر از «چتنیک»هایـی هسـتند که یـک غیرنظامی
بـرای آنهـا« ،فقـط یک هـدف» اسـت  -برای عکاسـان جنگ
غیرنظامیـان هدف ،منبع درآمد هسـتند ،و از این نظر،
غربـی،
ِ
آنهـا بـا چتنیکهـا همکاری میکننـد یا حتی به آنها وابسـته
هسـتند :اگـر آنهـا موفق بـه عکاسـی از یک قربانـی در هنگام
تیرانـدازی بـه او شـوند ،حتـی درآمـد بیشتـری خواهنـد
6
داشت.
7
یـادآوری اسـتعارۀ «تیرانـدازی» محمدینوویـچ در توصیـف
وی از عـکاس جنـگ ،تصادفی نیسـت .این اسـتعارهای اسـت

 .1این متن ،ترجمهای است از:
Vervaet, Stijn. (2020). «Empathic Vision? War Photography, Ekphrasis, and Memory in Bosnian War Literature». in Culture & Conflict, Vol
16. Terrorizing Images: Trauma and Ekphrasis in Contemporary Literature. Charles I. Armstrong and Unni Langås (eds.) Berlin/Boston: Walter
.de Gruyter GmbH, 117-135
Sharon Sliwinski .2
* * ایمیل مترجمencieh.mousavi@ut.ac.ir:
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کـه اغلـب در تاریـخ عکاسـی بـه کار رفتـه اسـت .سـوزان
سـانتاگ 8از ارنسـت یونگـر 9بـه عنوان یکـی از اولین کسـانی
یـاد میکنـد کـه در ارتبـاط مسـتقیم بـا جنـگ ،از اسـتعارۀ
تیرانـدازی برای بحث در مورد عکاسـی اسـتفاده کرد(,2003
 . )67-66خـود محمدینوویـچ در مقالـهاش دربارۀ عکسهای
کمـال هازیـچ  ،10عکاسـی کـه در ارتـش بوسـنی میجنگید،
بـا همیـن اسـتعاره بـازی کـرد و نشـان داد کـه تداعیهـای
متفاوتـی کـه این اسـتعاره برمیانگیـزد ،چگونه بـا عکسهای
عـکاس جنگ،
جنگـی و زندگینامـۀ هازیـچ بـه عنـوان یـک
ِ
مرتبـط میشـود ) .(1998a, 5-11هرچنـد ،اینجـا بیشتـر
مخاطرهآمیـز اسـت .در طـول جنـگ بوسـنی ،رسـانههای
غربـی بـه صراحـت از گفتمان شـفقت و حقوق بشـر حمایت
کردنـد ،امـا در اسـاس ،همانگونـه کـه محمدینوویـچ ادعـا
میکنـد ،بسـیاری از عکاسـان ،بـهعنـوان نمایندگانـی از هـر
شـرکت انتفاعـی رفتـار میکردنـد و اصلا بـه افـرادی کـه از
آنهـا عکـس میگرفتنـد ،اهمیتـی نمیدادنـد (شـکل  .)2بـه
گفتـۀ فیلیپ هامونـد « ،11واژگان اخالقی»ای که گزارشـگران
و روشـنفکران ،در طـول جنگهـای یوگسلاوی ،بـرای
تشـویق مداخلـه در بوسـنی و کـوزوو ایجـاد کردنـد« ،از آن
زمـان بـه عنـوان توجیهی آمـاده بـرای مداخله در هـر مکانی
از افغانسـتان تـا لیبریـا بـه کار رفتـه اسـت» (.)175 ,2004
بـه علاوه ،ایـن «اجمـاع رسـانهای اخالقـی»« ،به دلیـل نیاز
جهـان
جوامـع غربـی بـه کشـف اهـداف اخالقـی جدیـد در
ِ
پـس از جنـگ سـرد انجـام شـده بـود» (همـان) .بـه عبـارت
دیگـر ،جنـگ بوسـنی ،محـل رشـد نـوع جدیـدی از گفتمان
12
رسـانهای ،شـامل تولیـد و اسـتفاده از تصاویـر بصـری شـد.
در واقـع ،پوشـش روزنامهنـگاران از جنـگ بوسـنی ،رونـدی
«ژورنالیسـم
را ایجـاد کـرد کـه طولی نکشـید کـه ب ه عنـوان
ِ
تعلـق» 13خوانـده شـد) ، (Bell, 1997مفهومـی کـه توسـط
مارتیـن بـل  ،14روزنامهنگا ِر بیبیسـی ابداع شـد ،کـه به طور
خـاص ،از تجربیـات خویش از جنگ بوسـنی اسـتفاده کرد تا
اسـتدالل کنـد کـه خبرنگارانـی کـه در مـورد جنـگ گزارش
میدهنـد ،نبایـد بیطـرف بماننـد بلکـه بـرای برانگیختـن
جنبـش همگانـی ،بایـد در کنار قربانیـان باشـند 15.همانطور
که لیلیه خوالیراکی 16اشـاره کرده اسـت ،در پوشـش خبری،
ِ
شـهادت» دوگانـهای
«همزیسـتی مقـررات بـرای عینیـت و
وجـود دارد .یعنـی ایـن ایده کـه «روایتهای خبـری[ ]...باید
بـه عنـوان اطالعات عینـیای که بـه ارزشهای سـازمان
هـم 
خبـری احتـرام میگذارنـد و هـم بـه عنـوان گزارشهـای
شـاهدی کـه عمـوم مـردم را تحـت تأثیـر قـرار میدهنـد،
ظاهـر شـوند» ( .)307 ,306 ,2010امـا – و محمدینوویـچ

عمیقـا از ایـن موضـوع آگاه بـود  -مـواردی کـه توسـط اخبار
ن چیزی میشـوند که
پوشـش داده میشـوند نیـز مشـمول آ 
شناسـی» متمایـ ِز شـاهدبودن مینامد:
خوالیراکـی « «آسیب
ِ
داسـتانهایی از رنـج کـه بـر شـاهدبودن ،منحصـرا مانند یک
عاطفی خبـر را کاهش
واقعیـت تمرکـز میکننـد [و] ظرفیت
ِ
میدهنـد ،کیفیـت انسـانی فـرد مبتلا را «محـو میکننـد»،
در حالیکـه داسـتانهایی کـه بـر شـاهدبودن مانند وحشـت
تمرکـز میکننـد ،رنجدیده را چون کسـی «منظـور میکنند»
که در انسـانیت ما ،شـریک اسـت ،ممکن اسـت به سـوی یک
احساسـاتیگرایی کاالییشـده متمایـل شـود کـه شـهادت را

شـکل  .1دویـدن غیرنظامیـان در خیابـان بـرای ممانعـت از
اصابـت گلولـۀ تکتیرانـدازان صـرب). (Url1

شـکل  .2همجـواری مـرگ و زندگـی در سـارایووی تحـت
محاصـره ).(Url2
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بـه چشـمچرانی تقلیـل میدهـد» ( .)306 ,2010بنابرایـن،
شناسـی شـاهدبودن» کـه
جـای تعجـب نیسـت کـه «آسیب
ِ
بـا پوشـش رسـانههای غربـی از جنـگ بوسـنی همراه اسـت،
بهویـژه آنهایـی که با عکاسـی جنگ آغـاز شـدهاند ،موضوعی
تکرارشـونده در ادبیـات جنگ بوسـنی ،در ادبیات داسـتانی و
همچنیـن غیرداسـتانی اسـت.
محمدینوویـچ ،تنهـا نویسـندۀ بوسـنیایی نیسـت کـه بـه این
موضوعـات پرداختـه اسـت .نقـد مشـابهی از عکاسـان جنگی
خارجـی در آثـار نویسـندگان دیگـر دیـده میشـود ،ماننـد
مجموعـه داسـتانهای کوتـا ِه شـیطان در سـارایوو از ننـاد
ولیچکوویـچ 17کـه بـه مالقـات بـا یـک عـکاس جنـگ غربی،
شـبیه بـه آنچـه محمدینوویچ توصیـف میکند ،اشـاره دارد.
در «مـرگ در مـوزۀ هنـر مـدرن» اثـر آلمـا الزاروسـکا ،18
راوی داسـتان ،هیـچگاه در مـورد عکاسـان خارجـی صحبـت
نمیکنـد ،امـا اشـاره میکنـد« :خبرنگارانـی کـه بـه شـه ِر
تحـت محاصـره میآینـد ،دوسـت دارنـد از ویرانههـا عکـس
بگیرنـد» ) . (Lazarevska, 2014, 99در حالیکـه در داسـتان
«پرسـش برونو»،
«سـکه» اثـر الکسـاندر هیمـون 19از کتـاب
ِ
شـخصیت اصلی ،آیـدا ،برای شـرکتهای تلویزیونـی خارجی
کار میکنـد و بـا کویـن ،فیلمبـردار آمریکایـی کـه بـه نظـر
میرسـد نسـبت بـه دهشـتی کـه از آن فیلم میگیـرد کامال
20
بیتفـاوت اسـت ،رابطـۀ عشـق /نفـرت دارد.
امـا آیـا دوگانگـی بیـن «خبرنـگاران خارجـی» و «عکاسـان
محلی» که توسـط بسـیاری از نویسـندگان بوسـنیایی مطرح
شـده اسـت ،واقعـا صـادق اسـت؟ و اگـر چنین اسـت ،آیـا از
انگیزههـای سـوداگرانۀ (همـۀ؟) خبرنـگاران بینالمللـی در
اصیـل (همـۀ؟) عکاسـان بوسـنیایی
مقابـل اهـداف اخالقـی
ِ
سرچشـمه میگیـرد؟
بـه هـر حـال ،موقعیتهـای متعـددی وجـود دارد و
موقعیتیابیهـای مختلفـی در ایـن دو دسـته ممکـن اسـت.
در هـر صـورت ،ایـن تضـاد ،در طلـب بررسـی دقیقتـر ایـن
موضـوع اسـت که نویسـندگان بوسـنیایی نثر جنـگ ،چگونه
و بـه چـه تأثیـری عکسهـای جنـگ را توصیـف میکننـد یا
در کار جـای میدهنـد .آیـا در گنجانـدن در اثـر یـا توصیـف
آنهـا ،خواننـده را بـه مسـیرهای مختلـف تصورکـردن هدایت
میکننـد کـه جنـگ چگونه بـوده اسـت ،و اگر چنین اسـت،
چطـور؟ پیشـنهاد میکنـم کـه تمایز نویسـندگان بوسـنیایی
فوقالذکـر ،همینطـور اسـت و شـاید مهمتر از همـه ،مرتبط
بـا نحوۀ اسـتفاده عکاسـان از رسـانۀ عکاسـی باشـد.
این مقاله ،رابطۀ بین عکاسـی جنگ ،اکفراسـیس - 21توصیف
عکسهـا یـا تصاویـر ذهنـی  -و خاطـرۀ محاصـرۀ سـارایوو را

در مقـاالت ،اشـعار ،داسـتانهای منثـور ،داسـتانهای کوتـاه
و رمانهـای سـمزدین محمدینوویـچ ،میـرا اوتاشـویچ ،22
میلینکـو جرگوویـچ 23و آلما الزاروسـکا ،بررسـی میکند .پس
ِ
جنـگ «غربـی» و
از کاوش در نقـد محمدینوویـچ از عکاسـی
رنج آن ،نشـان میدهـم که چگونه اوتاشـوویچ،
کاالییکـردن ِ
خواننـده را بـه تأمـل در پیونـد بیـن تاریـخ عکاسـی (هنری)
بازنمایـی رسـان ه دعـوت میکنـد ،داسـتان کوتاهـی
و نقـش
ِ
از جرگوویـچ ،چگونـه بـه پتانسـیل عکسهـا بـرای شـروع
داستانسـرایی اشـاره میکنـد ،و اینکـه تمرکز الزاروسـکا بر
آگاهـی تجسـمیافته ،چگونـه احسـاس غوطهوری در داسـتان
ِ
را در خواننـده افزایـش میدهـد ،در حالیکـه اسـتفادۀ تقریبا
شـاعرانۀ او از تداعیهـای اسـتعاری و حافظـۀ غیـرارادی ،بـه
زندگـی قبـل از جنـگ هدایـت میشـود ،همزمـان ،پروسـۀ
خوانـدن را کنـد کـرده و آشـناییزدایی میکنـد.
اسـتدالل میکنـم که بـا گنجاندن تصاویر جنـگ (عکسهای
گفتمـان مقالهنـگاری،
واقعـی یـا تصاویـر ذهنـی) در یـک
ِ
داسـتانی گسـتردهتر ،نویسـندگان مورد بررسـی،
شـاعرانه یـا
ِ
از مباحـث عکاسـی بـه عنـوان نمونههایـی «راجـع بـه درد
دیگـران» ،فراتـر میرونـد ) . (Sontag, 2003بـا اسـتفاده
از توانایـی ادبیـات بـرای جلـب توجـه خواننـدگان بـه تجربۀ
تجسـمیافتۀ زندگـی در جنـگ و همچنیـن بـه جنبههـای
دسیسـهآمیزتر جنـگ ،آثـار مـورد بحـث نشـان میدهنـد
کـه قـوای تخیلـی ادبیـات و عکاسـی میتواننـد بـه افزایـش
موقعیـت خودبازتابی از سـوی بیننده یا خواننده منجر شـوند.

به سوی نقد عکاسی جنگ (غربی)

همانگونـه که گیدو اسـنل 24اشـاره کرده اسـت ،نوشـتههای
محمدینوویـچ از زمـان [کتـاب] کالسـیک جنگـیاش ،انـدوه
سـارایوو« ،بهدنبـال راههایـی بـرای بازیابی فضایی بـرای کالم
مکتـوب در زمانـی بوده که فرهنگ بصـری غالب ،آن را بهطور
فزاینـدهای به چالش میکشـیده اسـت» ).(2016, 228
در انـدوه سـارایوو« ،دغدغـۀ اصلـی محمدینوویـچ ،یافتـن
ناتوانـی دنیـای خـارج  -اروپـا ،غـرب  -در
توضیحـی بـرای
ِ
همذاتپنـداریِ حقیقـی بـا مصیبـت شـهر [سـارایوو] بـود»
) .(Snel, 2016, 229یکـی از دالیـل اصلـی ایـن ناتوانـی
غیرنظامیـان سـارایووی تحـت
در همذاتپنـداری بـا رنـج
ِ
محاصـره ،بـه گفتـۀ محمدینوویـچ ،بـه دلیـل نحـوۀ نمایـش
تصویـری رسـانهها از محاصـره اسـت:
25
تصاویری از کشـتا ِر دسـتهجمعی در فرهادیه  ،در کرۀ خاکی
میچرخـد .تصاویـر کشتهشـدگان و قتلعام ،بـه تبلیغی برای
جنـگ تبدیل میشـوند .مهم نیسـت که ایـن افـراد ،نامهایی
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داشـته باشـند :تلویزیـون ،در کالم خونسـردش ،آنهـا را بـه
تصاویـری مجـرد بازمیگرداند .دوربین ،بـرای ایجاد اطالعات،
تصاویـ ِر محتـوای روانشـناختی آنها را بیرون میکشـد .و تمام
قتلعامهـای بعـدی ،همیـن تصاویـر را بازتولیـد میکننـد.
بنابرایـن ،دنیـا میتوانـد ببینـد اینجـا چـه خبـر اسـت .امـا
آیـا ایـن حقیقتـا ممکـن اسـت زمانی کـه تلویزیون بـا فقدان
ِ
طبیعت انسـان نـگاه میکند ،تا زمانـی که تراژدی
شـفقت در
بـه خانـه نرسـد؟ حس تـراژدی ،با کیسـههای جسـ ِد پیچیده
در پرچـم آمریـکا به دسـت آمـد و نه پیـش از آن ،نه از طریق
گزارشهـای تلویزیونـی از ویتنـام .قتلعـام بـرای مـا اتفـاق
فجایع خـود همدلـی میکنیـم(1998b, 83) .
میافتـد ،ما بـا
ِ
ایـن نقلقـول از مقالـهای تکصفحـهای میآیـد کـه در آن،
محمدینوویـچ چندیـن ادعـا را مطـرح میکند .اوال ،اسـتدالل
میکنـد پوشـش رسـانههای جمعـی از قتلعـام فرهادیه (در
 27مـه  ،)1992افـراد را بـه «اطالعات» تبدیـل میکند ،نام و
«محتـوای روانشـناختی» آنهـا را از میـان میبرد تـا جایی که
تصاویـ ِر همـۀ قتلعامهای بعدی ،به یکدیگر شـباهت داشـته
باشـند .بـه گفتـۀ باربـی زلیـزر ،(2010, 4-12, 18) 26چنیـن
دریافتـی از نقـش تصاویـر خبـری کـه عکـس را چـون «رلـۀ
اطالعـات» برجسـته میکنـد ،یـک تعبیـر (نادرسـت) نسـبتا
ِ
دسـت
سـنتی اسـت کـه احتمـال وقوع هـر تصویـر بصری را
کـم میگیـرد .علاوه بـر ایـن ،بازیافـت یـا بازتولیـد تصاویـر
ِ
توسـط رسـانه ،کـه محمدینوویـچ بـه آن اشـاره میکنـد نیز،
نمونهای از عکاسـی ژورنالیسـتی اسـت.
دومیـن ادعـای مهمـی کـه وی مطـرح میکنـد ،بـه نتیجـۀ
مـورد انتظـار عکاسـی جنـگ ژورنالیسـتی مربـوط میشـود:
انتشـار جهانـی تصاویـر مصیبـت ،لزومـا منجـر بـه ایجـاد
مخاطبـی (بینالمللـی) نمیشـود کـه بـا قربانیـان ،احسـاس
همـدردی کنـد .برعکـس ،اسـتفادۀ رسـانههای خبـری از
اثـرات شـوک میتوانـد به راحتی جـای خود را به «خسـتگی
ترحـم» 27بدهـد (بـه  Garber 2004, 19مراجعـه کنیـد؛ این
مفهـوم در سـال  1999توسـط سـوزان مولـر 28ابـداع شـد).
محمدینوویـچ اسـتدالل میکنـد کـه بیشتـ ِر مخاطبـان،
تنهـا نگـران تـراژدی «خود»شـان هسـتند – و در اینجـا او
خطـی موازی بـا واکنشهـای ایـاالت متحده بـه گزارشهای
رسـانه دربـارۀ جنـگ در ویتنام را ترسـیم میکند .به واسـطۀ
شـیوۀ بازنمایـی (نادرسـت) آنهـا توسـط رسـانههای جمعـی،
زندگـی غیرنظامیـان سـارایوو ،بـه نظـر خاطرنشـان میکند،
«زندگیهـای تأسـفباری» نیسـتند – زندگیهایـی کـه
ارزشـمند تلقـی میشـوند و بنابرایـن ،ارزش سـوگواری دارند
).(Butler, 2009

بـه نظـر میرسـد رمـان زوئـی (زویـا) 29اثـر میـرا اوتاشـویچ،
برخـی نگرانیهـای محمدینوویـچ در مـورد عکاسـی جنـگ
را منعکـس میکنـد .ایـن رمـان ،اکفراسـیس را بـه نقطـۀ
آغـاز صریـح داسـتانش تبدیـل میکنـد .هـر فصـل از کتـاب
کـه تاریخچـۀ بسـیار پراکنـدۀ عکاسـی مدرنیسـتی را روایت
میکنـد ،بـا توصیـف اکفراسیسـتی عکسـی از عکاسـان
مشـهوری ماننـد برنیـس ابـوت  ،30دایـان آربـوس  ،31ویویـان
مایـر 32و هانـری کارتیـه برسـون 33آغـاز میشـود .نکتـۀ مهم
ایـن اسـت کـه هیـچ یـک از ایـن عکسهـا[ ،کتاب]گنجانده
نشـدهاند .یعنـی فقـط بـه صورت ضمنـی و از طریـق توصیف
بـا کلمـات ،احاطهشـده توسـط یـک قـاب ،در آن گنجانـده
فصـل آخـر اسـت کـه عکسهـا تکثیـر
شـدهاند .فقـط در
ِ
گشـتهاند .ایـن فصـل در سـارایوو اتفـاق میافتـد ،جایـی
کـه شـخصیت اصلـی ،زویـا کالیـن  ،34بـا سـوزان سـونتاگ
نمایـش «در انتظار
مالقـات میکنـد کـه در حال آمادهسـازی
ِ
گـودو»ی بکـت  ،35بـا بازیگـران محلی اسـت .رمان ،سـانتاگ
را ماننـد یـک روشـنفک ِر درگیـر نشـان میدهـد :راوی بـه او
اجـازه میدهد فریاد بزند« :سـارایوو ،اسـپانیای زمان ماسـت!
مارتـا گلهـورن 36ادعـا کـرد انسـان ،بایـد جنگی را که شـاهد
آن اسـت دوسـت داشـته باشـد .پـوچ و  -درسـت اسـت!»
) .(Otaševic, 2012, 96بـا معرفیکـردن سـانتاگ بهعنـوان
فـردی مـور ِد تحسـین بیقیـد و شـرطِ بازیگرانی کـه نمایش
بکـت را بـا آنهـا روی صحنه میبـرد و عموما چون روشـنفکر
زندگـی همـۀ سـارایووییهای دیگـ ِر
اجتماعـی غربـیای کـه
ِ
تحـت محاصـره را میگذرانـد ،بـه نظـر نمیآیـد ایـن رمـان
ل کنـد .بـا
در هیـچ مقطعـی ،تعهـد سـانتاگ را دچـار مشـک 
سـاکنان سـارایوو ،حضور سـانتاگ در سـارایوو
این حال ،همۀ
ِ
را بـه ایـن شـکل آرمانـی درک نکردنـد .برخـی نویسـندگان،
ماننـد میلینکـو جرگوویـچ( ،(Transatlantic Mail, 14بـه
عـد ِم بصیـرت سـانتاگ نسـبت بـه موقعیـت ممتـاز مـادی و
زندگی مردم محلی اشـاره
وجودیِ وی در مقایسـه با شـرایط
ِ
38
کردهانـد 37.در ایـن زمینـه ،تعریـف لـورن برالنت از شـفقت
بـه عنوان «احساسـی در عمـل» مرتبط به نظر میرسـد« :در
عمل ،شـفقت اصطالحی اسـت که نشـاندهندۀ برتری اسـت:
رنجور ،آنسـوی این مـکان اسـت» ( ،4 ,2004تأکید از منبع
اصلی اسـت).
آزاردهندهتـر ،فصـل آخـر [کتـاب] اوتاشـوویچ ،حـاوی برخی
عکسهـای خبـری نمادیـن از محاصـرۀ سـارایوو اسـت کـه
در سراسـر جهـان پخـش شـدهاند  -برخـی از تصاویـر کـه
محمدینوویـچ بـه آنهـا اشـاره میکند :افـرادی کـه دواندوان
از خیابـان یـا چهارراههـا عبـور میکنند تا هدف آسـانی برای
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تکتیرانـدازان نباشـند ،مـردم صفبسـته بـرای نـان و آب،
بزرگسـاالن و کـودکان کشتهشـده بـر آسـفالت شـهر .یکی از
دالیلـی کـه نویسـنده عکسهایـی را کـه برخی از آنهـا کامال
تکاندهنـده هسـتند[ ،در ایـن قسـمت] قـرار داده ،میتوانـد
تمایـل بـه ایجـاد یـک بیانیـۀ سیاسـی باشـد .از آنجـا کـه
کتـاب در صربسـتان منتشـر شـده ،جایی کـه افـکار عمومی
نقـش مهیـب این کشـور در
سیاسـی جریـان اصلـی ،هنـوز
و
ِ
ِ
ویرانـی بوسـنی در زمـان جنـگ را تصدیـق نمیکننـد ،آن
عکسهـا میتواننـد ماننـد یک هشـدار تعبیر شـوند« :حقایق
را فرامـوش نکنیـد! این واقعا اتفـاق افتاده اسـت ».از آنرو که
اوتاشـوویچ ،کارگـردان تئاتـر و نمایشـنامهنویس نیـز هسـت،
یکـی از منابـع الهامـی که به ذهن میرسـد ،برشـت 39اسـت.
بـا ایـن حـال ،اسـتفادۀ او از عکسهـا در اینجـا ،بـه نظـر
مـن ،بـه فراینـد پیچیدۀ بیگانگـی 40از سـوی خواننـده منجر
نمیشـوند .عکسهـا واقعـا در روایـت گنجانـده نشـدهاند ،اما
بـه نظـر میرسـد که صرفـا بـ ه عنـوان تصویـری از توصیفات
راوی از سـارایووی جنـگزده عمـل میکننـد ،و صفحـات
مـورد بحـث را به یـک کالژ اضطـرابآور تبدیـل میکنند که
ِ
شـوک کمارزش و سـریع اشـباعکنندهای که مشـخصۀ
تأثیـر
بسـیاری از گزارشـات رسـانههای خبـری بینالمللـی در مورد
جنـگ بوسـنی اسـت را تکـرار میکنـد.
در پایـان رمـان ،زویـا  -کـه خـودش عـکاس اسـت  -تصمیم
میگیـرد از تونلـی بازدیـد کنـد کـه شـه ِر تحـت محاصـره را
بـه دنیـای بیـرون وصـل میکـرد .این تونـل ،با دسـت در زیر
فـرودگاه حفـر شـده بـود و تقریبـا  800متـر طول داشـت؛ و
بـه این دلیل سـاخته شـده بود که سـازمان ملل کـه فرودگاه
را کنتـرل میکـرد ،بـه شـهروندان سـارایوو ،اجـازۀ خـروج یا
ورود بـه شـهر را نمـیداد .ایوانا ماچـک  ،41انسانشناسـی که
در طـول جنـگ در سـارایوو ،تحقیقـات میدانـی انجـام داده،
خاطرنشـان میکنـد کـه «قبـل از حفـر تونـل ،سـارایووییها
ناچـار بودنـد بـرای دسترسـی بـه جـادۀ ورود و خـروج بـه
سـارایوو ،بـرای پنهانشـدن از نورافکنهـای سـازمان ملـل و
تگـرگ گلولههـای تکتیرانـدازان صـرب ،در بانـد فـرودگاه
بدونـد» ( .)27 ,2099زویـا ،خوشـحال از اینکـه تونـل واقعـا
وجـود دارد ،شـروع بـه دویـدن بر باند فـرود فرودگاه سـارایوو
میکنـد:
پسـر ،پشـت سـرم فریـاد میزنـد .صدایـش را نمیشـنوم .بـا
وجـود ممنوعیـت ،مسـتقیم بـه سـمت بانـد فـرود فـرودگاه
مـیدوم .دردی غیرمنتظره ،شـدید و تیز مرا بـه زیر میاندازد.
[ ]...در آخریـن درخشـش آگاهـی ،بـه وضـوح میبینـم کـه
شـخصی از مـن عکـس میگیـرد). (Otasevic, 2012, 102

رمـان ،بـا درک ترسـی کـه محمدینوویـچ بـا آن روبـرو شـده
و بیـان میکنـد ،بـه پایـان میرسـد :راوی در همـان لحظـۀ
حتمـی مرگ ،عکسبرداری میشـود .او کشـته میشـود و در
همـان لحظـۀ واقعـی ،بـه قطعهای اطالعـات تبدیل میشـود،
بـه کاالیـی کـه کسـی بـا آن پـول کسـب میکنـد .بـه نظـر
میرسـد پایـان فصـل  -و رمـان  -حاکـی از آن اسـت کـه
تقلیل هنر عکاسـی به آثار
عکاسـی هنری و متعهـد ،با
تاریـخ
ِ
ِ
تجـاری گزارشـگران جنگ ،خاتمـه مییابد .رمان اوتاشـوویچ،
بـا ایجـاد دوگانگـی بین عکاسـی رسـانهای و عکاسـی هنری،
بـه نظـر قـادر نیسـت از برخـی دامهایـی کـه خوالیراکـی و
محمدینوویـچ بـه آنها اشـاره کردهاند بگریزد ،اما ممکن اسـت
بـه حـل دوگانگیای کمـک کند کـه محمدینوویـچ در متون
خـود مطرح کرده اسـت :در میان عکاسـان خارجـی و داخلی.

ِ
سرعت ادراک
عکاس جنگ بوسنی :کاهش

محمدینوویـچ ،عکاسـان خارجـی و داخلـی را در تضـاد قـرار
میدهد و یکپارچگی اخالقی عکاسـان بوسـنیایی را برجسـته
میکنـد ،زیـرا آنهـا کا ِر خـود را بـدون دریافـت پـول انجـام
میدهنـد ،از جملـه دالیـل دیگـر:
عکاسـان سارایوو  -برخالف همکارانشـان که از خارج میآیند
تـا با معاملۀ مرگ ،دسـتمزد خـود را از روزنامهها ،هفتهنامهها
نـگاران جنگ
و مجلات هنـری دریافـت کننـد  -تنهـا وقایع
ِ
در ایـن شـهر هسـتند؛ فیلـم و لوازمشـان تمـام میشـود و
هیـچ پاداشـی بـرای کارشـان دریافـت نمیکننـد .ایـن باعث
نمیشـود کـه آنهـا تفاوتـی داشـته باشـند یـا شغلشـان را
متمایزتـر از شـغل جراحـان ،یـا آتشنشـانها بـه عنـوان
مثـال کنـد .اما تعهـد آنها با اخالقیات روشـنفکری مشـخص
میشـود ،چیـزی کـه در اعضای مـا ،چه پیش و چـه در طول
جنگ بسـیار نـادر اسـت ).(1998b, 57
ِ
زشـت
یقینـا بایـد واکنـش عاطفـی افـرادی کـه بـا جنبـۀ
(بـه خوبـی مستندشـدۀ) گـزارش رسـانههای غربـی دربـارۀ
درگیـری مواجه شـدند را جـدی بگیریم 42.امـا حداقل از نظر
تئـوری ،بایـد این احتمـال را بپذیریم که عکاسـان خارجیای
وجـود داشـته باشـند که وظیفـۀ گواهـیدادن خـود را جدی
میگرفتنـد ،در حالیکـه درگیربـودن خودشـان را نیـز بـا
جدیتـی یکسـان در نظـر میگرفتنـد 43.در عیـن حـال ،ایـن
پرسـش باقـی میمانـد که آیا کسـی که به عکـس جنگ نگاه
میکنـد و تاریـخ آن را نمیدانـد ،میتوانـد تشـخیص دهـد
کـه ایـن عکس توسـط یـک عـکاس بوسـنیایی گرفته شـده
اسـت یـا یـک عـکاس خارجـی؟ 44بـه نظـر میرسـد نامیدن
نـگاران جنـگ» ،به
عکاسـان محلـی سـارایوو بـه «تنهـا وقایع
ِ
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فصلنامه مطالعات هنرهای زیبا دوره ،2شماره ،5زمستان1400
ایـن معناسـت که محمدینوویـچ ،با این وجود ،بـه نیاز و حس
مستندسـازی و جمعآوری شـواهد ،اعتقـاد دارد اما همچنین،
روشهایـی بـرای عکاسـی از انسـانهای گرفتـار در جنـگ
وجـود دارد کـه از نظـر کیفـی با گزارشـگران جنـگ متفاوت
ا ست .
در آثار محمدینوویچ ،سـه عکاس سـارایوویی بسـیار برجسـته
هسـتند :کمال هازیچ ،مالدن پیکولیـچ 45و میلومیر کوواچویچ
 .46او از هر سـۀ آنها در تصویرنوشتههای خود در اندوه سارایوو
متـن همراه ،بـرای نمایشـگاهی از
نـام بـرده و همچنیـن یک
ِ
کمـال هازیـچ نوشـته اسـت ) .(Mehmedinovic, 1998bامـا
چگونـه میتوانیـم کیفیـت اخالقـیای را کـه محمدینوویـچ
در یـک عکـس خـاص بـه آن اشـاره میکنـد ،شناسـایی و
نکردن پـاداش ،معیـاری برای
توصیـف کنیـم؟ (و آیـا دریافت
ِ
تعریـف اخلاق یک فرد اسـت؟) و اگـر بتوان ایـن «اخالقیات
روشـنفکری» را ایزولـه و رسـمی توصیـف کـرد ،آیـا چیـزی
اسـت که فقط مختص عکاسـان بوسنیایی اسـت؟ کوواچویچ،
همانطـور کـه آندریا لشـیچ 47اشـاره کرده اسـت:
از روشهـای خاص قراردادن بیننده در تصویر ،کار مشـارکتی
بـا سـوژه ،کنـار هـم قـراردادن مجموعـهای از تصاویر مشـابه
و متضـاد ،کادربنـدی و فیلترکـردن تصوی ِر نشـاندادهشـده،
و ارائـۀ آنچـه بـ ه عنـوان مرجـع هنری-تاریخـی نشـان داده
میشـود ،اسـتفاده میکنـد :همـۀ اینهـا بـرای کوواچویـچ،
ِ
نشـان داده

درک آنچه
ابـزاری بـرای کاهش سـرعت فراینـد
شـده ،جلوگیری از یک واکنش شـوکهکننده و به زانودرآورنده
بـوده اسـت ،تـا اطمینـان حاصل شـود کـه بیننـده ،از عکس
پرسـشهایی میکنـد کـه بـه واکنشـی نـه تنهـا برآمـده از
ِ
درک فعـال شـرایط،
همـدردی انسـانی ،بلکـه همچنیـن بـه
زمینـهای وسـیعتر کـه صحنـۀ به تصویر کشـیده شـده به آن
اشـاره دارد ،منتهی شـود ،142-141 ,2016( .تأکید از منبع
اصلی اسـت).
زدایی شکلوفسـکی ،تنهـا
گرچـه لشـیچ بـه مفهـوم آشـنایی
ِ
در یـک پاورقـی اشـاره میکنـد ،ایـن ارجـاع بـرای خوانـش
48
او از آثـار کوواچویـچ بسـیار مهـم اسـت .الکسـاندرا برلینـا
در تفسـیر خـود بـر ترجمـۀ اخیـرش از شکلوفسـکی بـه مـا
یـادآوری میکنـد که هرچند ،شکلوفسـکی از آشـناییزدایی،
بیشتـر در ارتبـاط بـا «زبـان» و «خواننـدگان» اسـتفاده
میکنـد ،امـا بـه فیلـم و گاهـی اوقـات ،هنرهـای تجسـمی
نیـز اشـاره میکنـد و بـه نظـر میرسـد کـه تمایـز مشـابهی
عنوان
میـان تصاویـر به عنـوان منابـع اطالعـات و تصاویر بـ ه
ِ
هنـر ،قائـل اسـت»(Shklovsky and Berlina, 2017, 23).
«کاهـش سـرعت فراینـد ادراک» ،در اینجا واقعا مهم اسـت:

متـن بسـیار نقلشـدۀ خـود،
همانطـور کـه شکلوفسـکی در
ِ
«هنـر ،یعنـی تکنیـک  »49مینویسـد:
ِ
هدف هنر ،ایجاد تأثی ِر دیدن و نه صرفا تشـخیص چیزهاسـت.
شـیوۀ هنر« ،آشـناییزدایی» از چیزها و پیچیدگی فرم اسـت،
کـه بـر دوام و پیچیدگـی ادراک میافزاید ،زیـرا فرایند ادراک،
غایـت خـودش در هنـر اسـت و بایـد طوالنی شـود .هنـر ،به
طریق سـاختن چیزی اسـت .آنچه سـاخته
معنای زندگی از
ِ
شـده اسـت ،در هنر ،اهمیتی ندارد(Shklovsky, 2017, 80).
بسـیاری از آنچـه کـه لشـیچ در مـورد آشـناییزدایی در آثار
کوواچویـچ مینویسـد ،در مـورد عکسهـای جنـگ هازیـچ
نیـز صـدق میکنـد .بـه عنـوان مثـال ،یکـی از عکسهـای
او گورسـتانی متأخـر را نشـان میدهـد کـه روی یکـی از
سـنگ قبرها ،کتیبـۀ «کمـال هوزیـچ »1950–1992 ،50قرار
دارد ) - (Hadžic, 1998, 87گویـی بـه خواننـده خاطرنشـان
میکنـد کـه کتیبـۀ قبـر ،ممکن اسـت کمـال هازیـچ خوانده
شـود .اشـاره میکند کـه قبـ ِر درون عکس میتوانـد به همان
انـدازه ،مـزار خـود عـکاس (یـا در ایـن مـورد ،بیننده) باشـد.
عکسهـای کوواچویـچ گاهـی اوقـات شـامل سـایۀ عـکاس
میشـوند ،بـرای مثـال عکسـی کـه روزنامهنـگا ِر کشتهشـده،
ژلیکـو روژیچیـچ 51را نشـان میدهد که بر زمین دراز کشـیده
52
اسـت (شـکل  ،2012 ,Kovacevic( )3عکـس شـمارۀ .)76
همانطـور کـه لشـیچ اشـاره میکنـد ،سـایه را میتـوان «به
صـورت اسـتعاری بهعنـوان سـایۀ مـرگ خوانـد ]…[ امـا
همچنیـن میتـوان آن را بـ ه عنـوان شـیوهای دید کـه بیننده
ِ
موقعیت عـکاس قرار میدهد»
را چون شـاهدی مسـتقیم ،در
ِ
محیط
( .)142 ,2016بـا یکپارچهسـازی ارجاع به عـکاس در
بـه تصویـر کشـید ه شـده ،بیننـده را دعـوت میکننـد تـا «از
طریـق ایجـاد یـک چیـز زندگـی کنـد» ،بنابرایـن« ،اشـیاء را
خودکارسـازیزدایی میکننـد» (Shklovsky, 2017, 80-81).
چنانچـه لشـیچ اشـاره کـرده اسـت ،یکـی از تأثیـرات ،ایـن
اسـت کـه «اسـتفاده از سـایه ،میـل مـا بـرای نگاهکـردن بـه
دور ،یـا فقـط احسـاس همـدردی عمومـی را از کار میاندازد.
مـا بایـد نـگاه کنیم و تصـور کنیم که اگـر مـا در آن موقعیت
بودیـم چـه میشـد» (( )142 ,2016شـکل .)4
بـه هـر ترتیـب ،بسـیاری از عکسهـای هازیـچ و کوواچویـچ،
تخیـل بیننـده را برمیانگیزنـد ،و او را ترغیـب میکننـد کـه
بیشتـر از حـ ِد معمـول روی تصویر بمانـد و او را بـه تأمل در
مـورد آنچه نشـان میدهنـد و همچنین زمینـهای که در آن
پدیـد آمدهانـد ،دعـوت میکننـد (شـکلهای  .)6-5عکسـی
از هازیـچ ،تانکـی بـزرگ از سـازمان ملـل را در مقابـل یـک
درب با ِز
خراش کامال ویرانشـده نشـان میدهد .زیـ ِر
آسـمان
ِ
ِ
وسـیلۀ نقلیـه ،دو پـا با چکمههـای سـربازی را میبینیـم ،اما
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نـه مابقـی بـدن را ،و نـه کاری را کـه سـرباز انجـام میدهـد فعالکـردن قـوۀ تخیل بیننده ،تصاوی ِر جنگ را آشـناییزدایی
) .(Hadžic, 1998, 22وسـیلۀ نقلیـۀ سـازمان ملـل بـه شـکل میکننـد و نـگا ِه خیـرۀ بیننـده را آهسـته میکننـد.
شـکل مهربـان ،ظاهر بـه نظـر میرسـد عکسهـای کوواچویـچ و هازیچ ،بـا پرورش
حیـوان انسان
یـک تانـک با پاهـا ،نوعی
ِ
ِ
میشـود .چشـمی بسـته و بقیـه نیمهبـاز و از خـود در برابـر تخیـل از سـوی بیننده ،چیزی بیـش از «طوالنیکردن فرایند
آفتـاب تنـد محافظـت میکنـد .در عیـن حـال ،ایـن تصویـر ادراک» را بـه دسـت میآورنـد :آنهـا همچنیـن ،بیننـده را به
ِ
سـازمان ملـل در سـارایوو درون دنیـای عکـس میکشـانند .در انجـا ِم ایـن کار ،هازیچ و
را میتـوان کنایـهای بـرای حضـور
ِ
ِ
ِ
موقعیـت خود به
مأموریت اعالمشـدۀ آنهـا ،محافظت کوواچویـچ از بیننـدگان میخواهنـد کـه بر
تعبیـر نمـود :در حالیکه
از شـهروندان سـارایوو بـود ،اغلب ناچـار بودند خودشـان را از عنـوان تماشـاگ ِر تصویـری از مصیبـت جنگ یـا ویرانی تأمل
گلولهبـاران شـدید شـهر از تپههـای اطـراف توسـط نیروهای کننـد و در زمینـۀ تاریخـیای کـه عکـس در آن گرفته شـده
صـرب ،پنهان کننـد .یکی از عکسهـای کوواچویـچ ،تراموای اسـت ،بیندیشـند .کوواچویـچ و هازیـچ ،در تحمیـل چنیـن
ویرانشـدهای پوشـیده از زبالـه را نشـان میدهد کـه به دلیل خواسـتههایی بـه بیننـده ،درگیـر چیزی میشـوند کـه آریال
چشـماندازی کـه عکـس از آن گرفته شـده ،آن را بـه پیکری آزوالی 53آن را «پیمـان مدنـی عکاسـی» مینامـد ،زیـرا کا ِر
فرشتهسـان تبدیـل میکنـد ( ،2012 ,Kovacevicعکـس آنها ،قراردادی از «مشـارکت و همبسـتگی» ایجاد میکند که
ِ
طرف درگیـر تکامل مییابـد« :فرد
از روابـط مثلثـی بین سـه
شماره .)80
برخـی عکسهـا ،بـه جنبههـای موذیانـۀ جنـگ نیـز عکاسیشده ،عکاس ،و تماشـاگر» ( .)23-22 ,2008بنابراین،
اشـاره میکننـد ،ماننـد عکسهایـی کـه نشـان میدهـد بـه نظـر میرسـد کـه آنها بـه کسـانی که بـه تصویر کشـیده
دو پیرمـرد ،روی قطعـه زمینـی در وسـط شـهر کار میشـوند ،عاملیـت میدهند ،یا حداقـل ،شـیوه(های) ارتباطِ
میکننـد) . (Hadžic, 1998, 77توسـط بیننـدهای که از مکان مخاطبـان با انسـانبودن (اشـیاء ،سـاختمانها ،فضاهـا) را که
و زمـان عکسبـرداری بیاطالع اسـت ،این تصویـر را میتوان در یـک عکـس جنگـی نشـان داده شـدهاند ،تغییـر میدهند.
ِ
درک خواننـده نیـز مشـخصۀ
شـدن
بـه صحنهای بسـیار معمولـی تعبیر کـرد :دو مرد کـه در یک ایـن آهسـته /طوالنی
ِ
روز آفتابـی ،در بـا ِغ سـبزیجات خـود ،فعالیـت میکننـد .امـا برخـی آثـار ادبی اسـت که بـه محاصـرۀ سـارایوو میپردازند.
در زمینـۀ کل کتـاب ،بیننـده ممکـن اسـت در مـورد مـکان در بخـش بعـدی ،بررسـی خواهـم کـرد کـه چگونه بـه پیوند
عجیبـی که مردان بـرای باغ خود انتخـاب کردهاند  -در میان میان طوالنیشـدن مدت ادراک و تخیل ،در داسـتان کوتاهی
بلوکهـای آپارتمانـی در بخشـی به طور مشـخص شـهری از از میلینکو جرگوویچ ،اشـاره شـده اسـت و در ادامه ،به اینکه
ِ
کشـت بـاغ ،داسـتانهای کوتـاه آلما الزاروسـکا ،چگونه همزمـان خواننده
شـهر  -تعجـب کنـد و شـاید بـه نتیجـه برسـد
سـرگرمی نبـوده بلکـه راهی بـرای زندهمانـدن در سـارایوویِ را بـه درون روایـت میکشـاند و او را دور نگـه مـیدارد و
تحـت محاصـره بوده اسـت .عکسهای جنگی کمـال هازیچ و دسـتیابی بـه تأثیـر بیگانگـی بر خواننـده را شـرح میدهم.
«قفـس خالـی پرنده» اثـر میلینکو جرگوویـچ که در
داسـتان
میلومیـر کوواچویچ ،بـا گنجاندن امضای عـکاس در تصویر ،با
ِ
ِ
[کتـاب] سـارایوو ،نقشـۀ یک شـهر ،منتشـر شـده اسـت ،به
معنـای تمایز مشـابهی میـان عکسهای خبـری و عکسهای
هنـریای نیسـت کـه در جوهـر بحـث محمدینوویـچ قـرار
دارد ،بلکـه در عـوض ،بـر تخیلی که توسـط هر عکـس ایجاد
میشـود تمرکز می کند .داسـتان به شـرح زیر آغاز میشـود:
بـا آن عکـس ،کـه ابتـدا در اوسـلوبودنژی 54و سـپس در
بسـیاری از روزنامههـای سراسـر جهـان منتشـر شـد ،جنـگ
آغـاز شـد .پیـش از جنـگ ،اتفـاق نمیافتـاد کـه چیـزی در
اوسـلوبودنژی منتشـر شـود و تمـام دنیـا بـه آن عالقهمنـد
شـوند ).(Jergovic, 2015, 224
خطـوط آغازیـن ،روایتگـری را فرامیخوانـد (کـه در واقـع،
نوعـی شـهر بـا جنبههـای انسـانی اسـت کـه داسـتانهایی
شـکل  .3روزنامهنگار کشـته شـده ،عکاسی توسـط کوواچویچ
دربـارۀ گذشـتهاش بـرای «شـما» تعریـف میکند کـه تا حد
(.)Url3
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شـکل  .6کـودکان در جنـگ ،عکسـی از کوواچویچ ،سـارایوو،
(Url6). 1992

شکل  .4عکسی از کوواچویچ ،سارایوو(Url4). 1992 ،

شـکل  .5از عکسهـای کمـال هازیـچ ،سـارایوو« ،1992 ،در
داسـتان پشـت تصویر:
هزارتوی مردان» ،شـمارۀ (Url5). 29
ِ
اکفراسـیس و تخیل در داسـتان جنگ بوسـنی

زیـادی شـبیه جرگوویـچ یا خـو ِد دیگـ ِر خیالی اوسـت) که یا
تصویـری را بـه همـکار خـود نشـان میدهد یـا بـا او در مورد
یـک تصویـ ِر مشـهور صحبـت میکند« :بـا آن عکـس ،جنگ
شـروع شـد ».توصیـف راوی از عکس ،در واقع نسـبتا مختصر
اسـت و بیشتـر بر تصور آنچـه پیش از گرفتـن عکس اتفاق
افتـاده ،متمرکـز اسـت تـا اینکـه در واقـع چـه چیـزی در
تصویـر گرفتـه شـده و چگونه گرفته شـده اسـت:
در تصویـر ،افـرادی هسـتند کـه از خانههـای خـود کـه بـه
تازگـی بـه آتش کشـیده شـده بود ،فـرار میکردنـد .نارنجکی
زیرشـیروانی خشـک و چوبی،
که روی پشـت بام افتاده بود و
ِ
شـعلهور شـده و هـر چهـار طبقـه را سـوزاند […] .سـاکنان
فـراری از خانـه ،آنچه را کـه پیدا کردند برداشـتند .یا چیزی
را برداشـتند کـه شـخص ،وقتـی او را بهطـور غیرمنتظرهای از
خـواب بیـدار میکننـد ،یـا وقتی بـه او میگویند کـه حداکثر
هفـت لحظـه از زندگـیاش در آپارتمانـش جامانـده اسـت،
مهمتریـن چیـز در نظـر میگیـرد ]...[ .به همین دلیل اسـت
کـه زن ،در حالیکـه از آپارتمانـش بیـرون میدویـد ،یـک
قفـس پرنـدۀ مضحـک و
قفـس خالـی پرنـده را برداشـت .آن
ِ
خالـی [ ،]...ایـن عکـس را آنقـدر خـوب ،فراموشنشـدنی و
مهـم کرد کـه بـا آن ،دورهای به پایـان رسـید و دورهای دیگر
آغـاز شـد(Jergovic, 2015, 224).
ایـن عکـس کـه در اواخـر آوریـل یـا اوایـل مـی 1992گرفته
شـده اسـت ،بـرای راوی ،بـه نمـادی از آغـاز جنـگ تبدیـل
«خواننـدگان روزنامـه در سراسـر جهـان،
میشـود .روز بعـد،
ِ
عکـس زن را تماشـا میکردنـد و در مـورد قفسـی کـه در
دست داشـت شـگفتزده میشـدند» ) .(Ibid, 231جرگوویچ
ِ
جزئیـات درون عکـس اسـت کـه تخیـل
مینویسـد کـه ایـن
بیننـدگان را برمیانگیـزد کـه باعـث وقفه در عکس میشـود،

79
دی ِد همدالنه؟ عکاسی جنگ ،اکفراسیس و حافظه در ادبیات جنگ بوسنی
جنگـی واقعیای
و ایـن تخیـل ،بـه نوبۀ خـود ،میتوانـد رمان
ِ
در مـورد سـارایوو را پدیـد آورد:
آنچـه هریـک از آنها در آن لحظه [در حین تماشـای عکس]
فکـر میکردنـد و چگونـه بـرای خودشـان و نزدیکانشـان
توضیـح میدادنـد کـه چـرا ایـن زن ناشـناس سـارایوویی ،در
حـال بیرونآمـدن از شـعلههای آتـش ،یـک قفـس خالـی
پرنـده را بـا خود برداشـته اسـت  -میتوانسـت بهتریـن رمان
جنگـی دربارۀ سـارایوو باشـد ،کـه در چندین هزار قسـمت از
ی وسـتوک  ،55در سراسـر جهـان اتفـاق
ریودوژانیـرو تـا والد 
میافتـد (همـان).
راویِ جرگوویـچ ،بـا خاتمـۀ فصـل بـه ایـن شـکل  -پـس از
کنـدوکاو در تاریخچۀ دو خیابانی که عکس معروف در گوشـۀ
آنها گرفته شـده اسـت  -به پیوند بین آشـناییزدایی و تخیل
ِ
صورت دوم شـخص،
میپـردازد ،امـا جـدای از روایـت آن بـه
خـو ِد داسـتان بـا هیـچ یـک از آنها بـازی نمیکنـد ،در عوض
بـه عنـوان واقعـۀ تاریخـی نسـبتا خشـکی از سـارایوو قرائـت
میشـود .اندرسـون و ایورسـن 56در خوانـش روشـنگرانۀ خود
از پیونـد میـان غوطهوری و آشـناییزدایی ،که بهطور سـنتی
متضـاد تلقی میشـوند ،اسـتدالل کردنـد که «تأکیـد تجربی
انعکاسـی مرتبـط با
موضـع بیشتـر
مرتبـط بـا غوطـهوری و
ِ
ِ
آشـناییزدایی ،در معناسـازی مـا از روایـات ،پدیدههـایِ
شـناختی درهم تنیـدهای هسـتند» ( .)578 ,2018در امتداد
ایـن خطـوط ،همچنیـن پیشـنهاد میکننـد کـه مفهـوم
شکلوفسـکی از آشـناییزدایی بهطـور گسـتردهتری درک
س عـددی ،بـه اصطالح:
شـود – چـون فراینـدی دارای مقیـا 
در حالیکـه آشـناییزدایی ،تجربیاتـی از خوانـدن را توصیـف
میکنـد کـه بـا احسـاس انتقـال بـه دنیایـی دیگـر متفـاوت
اسـت ،امـا ایـن کار را بـا ارائـۀ احتمـاالت مختلـف انجـام
میدهـد ،برخـی بـه واقعیـت راسـتینتری بازمیگردنـد،
فراادراکـی اثر
برخـی بـه تجربهکـردن و قدردانـی از آزمونـگاه
ِ
هنـری منجـر میشـوند ،و برخـی دیگـر خواننـده را مجـددا
بـه جلـو میراننـد تـا نـه واقعیـت ،بلکـه غیرواقعیبـودن
آنچیـزی را تجربـه کننـد کـه فراتـر از متـن نهفتـه اسـت
(Anderson and Iversen, 2018, 582)57

ِ
مطالعات شـناختی ،ماهیت تجسـمیافتۀ غوطهوری
تعدادی از
را پیشزمینـه کردهانـد (بـرای یـک نمـای کلـی خـوب ،نک:
 Anderson and Iversen 2018, 572–579).ایـن بینشها به
داسـتان(گویی) آلما الزاروسـکا،
مـا کمک میکنند تا دریابیم
ِ
چگونـه عمل میکند .در ادامه ،به داسـتانی از الزاروسـکا نگاه
خواهـم کـرد کـه خواننده را بـه تفکـر در تنش یـا رابطۀ بین
تخیـل و آشـناییزدایی دعـوت میکنـد .الزاروسـکا ،یکـی از
بهتریـن نثرنویسـان ادبیات معاصر بوسـنی و هرزگوین اسـت،

امـا برخلاف آنچه در مورد همـکاران مذکرش ،محمدینوویچ
و جرگوویـچ اتفـاق افتاد که آثارشـان به سـرعت به انگلیسـی
و آلمانـی ترجمـه شـد ،زمـان زیـادی طـول کشـید تـا آثـار
الزاروسـکا ترجمـه شـوند ،کـه میـزان توجـ ِه نسـبتا اندکی را
کـه در خـارج از یوگسلاوی سـابق دریافـت نمـوده ،توضیـح
میدهـد .داسـتان الزاروسـکا« ،مـرگ در مـوزۀ هنـر مـدرن»
( ،)1996از مجموعـه داسـتانهای کوتاهـی با همیـن عنوان،
در واکنـش رسـانهای  ،58بـا ایـن پرسـش آغـاز میشـود کـه
«دوسـت داری چگونـه بمیری؟» این سـوال توسـط شـخصی
پرسـیده میشـود کـه بـا ادامـۀ داسـتان ،معلـوم میشـود
ِ
شـریک زندگـی راوی اسـت ،کـه بـه او یـادآوری میکنـد که
بایـد همـراه بـا  98نفـر دیگـر از سـاکنان سـارایوویِ تحـت
محاصـره ،پرسشـنامهای را که از یک مجلـۀ آمریکایی دریافت
کـرده بودنـد ،پر کنـد .همـۀ مصاحبهشـوندگان ،پیشتـر ،در
یکـی از مکانهـای شـهر ،عکـس گرفتـه بودند:
ِ
کوچک روبروی ما ،عکسـی از من گذاشـته بود[که]
روی میـز
جلـوی خرابههـای بیمارسـتان قدیمـی ،گرفتـه شـده اسـت.
ِ
تحـت محاصـره میآینـد ،دوسـت
خبرنگارانـی کـه بـه شـهر
دارنـد از ویرانههـا عکس بگیرند .دسـتی که با آن مینویسـم،
هنـوز آسـیبی ندیـده بـود ،امـا آن را عمیقـا در جیبـم فـرو
کـرده بـودم .گردنم را کشـیده و شـانههایم را قوز کـرده بودم،
انـگار سـردم بـود یـا ناراحـت بـودم .بـه نظـر میرسـید که از
عکـس خـارج میشـوم .یا بایـد گفـت :کنارهگیـری میکنم؟
)(Lazarevska, 2014, 99

توصیـف اکفراسیسـتی راوی از عکـس ،بـر محیـط مـادی
(ویرانههـا) و وضعیـت بدنـی خـودش زوم میکنـد که نشـان
خوانش
میدهـد سـردش بـود و ناراحـت بـود .در عین حـال،
ِ
او از عکـس ،توجـه خواننـده را بـه ادراک حسـیای که اکنون
ِ
دسـت آسـیبدیدهاش که او را
دارد ،معطـوف میکند :به درد
ِ
توصیف دقیق،
از نوشـتن پاسـخ پرسشـنامۀ خود ،بازمـیدارد.
ِ
درک خواننـده را کنـد میکند ،بلکه به نظر میرسـد
نـه تنهـا
او را بـه داسـتان و بـه راوی نزدیکتـر میکنـد.
چنانکـه گوییلمـت بولنـز 59اسـتدالل کـرده اسـت ،ارجاعات
متنـی به حـرکات و احساسـات بدن ،باعث «شبیهسـازیهای
ادراکـی حسـی حرکتـی» در خواننـده میشـوند کـه او را بـه
ِ
ِ
موقعیـت راوی دعـوت میکنـد (Bolens, 2012, viii؛
اتخـاذ
در خصوص پاسـخ حسـی حرکتـی ،همچنین نـکSpolsky, :
عمل شبیهسـازی
 .)1996اما حتی اگر «یکدلی حرکتی» ،یک
ِ
ادراکـی درونـی کـه ما را قـادر میسـازد تا نیتهـا ،عواطف یا
وضعیـت ذهنی شـخص دیگری را درک کـرده و تا حد زیادی
استنباط کنیم ) ،(Bolens, 2012, ch 1: 3, 6, 13, 18, 40ممکن
اسـت همذاتپنـداریِ خواننـده بـا راوی یـا قهرمـان داسـتان
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را ،امکانپذیـر کنـد یـا افزایـش دهـد ،شـکل اخـ ِذ دیـدگاه
 یـا یکدلـی خواننـده  -کـه بولنـز توصیـف میکنـد ،هنـوزیکدلـی اجتماعـی ،فاصلـه دارد («همدردی»
چندیـن گام بـا
ِ
یا «شـفقت» ،کـه محمدینوویـچ در گزارش رسـانههای غربی
دربـارۀ جنگ بوسـنی ،فقـدان آنهـا را مـورد انتقاد قـرار داد).
نکتـۀ مهـم ایـن اسـت کـه «یکدلـی» میتوانـد بـه معنـای
چیزهـای بسـیار متفاوتـی باشـد  -در گفتـار محـاورهای،
ِ
متـرادف همـدردی ،همدلـی یا نوعدوسـتی
اغلـب بـ ه عنـوان
اسـتفاده میشـود ،اما در واقع ،از حوزۀ نظریۀ زیباییشناسـی
سرچشـمه میگیـرد ،از جایـی کـه بـه روانشناسـی منتقـل
شـد – ابـداع واژۀ یکدلـی ) ،(Einfühlungدر اصـل« ،درک
فضایـی فرمهـا» را در هنـر توصیـف میکند 60.این سـؤال که
آیـا پاسـخهای خواننـدگان بـه داسـتان ،منجـر بـه یکدلی به
عنـوان رفتـاری اجتماعـی میشـود ،هنـوز در مطالعـات ادبی
تجربـی ،مـورد آزمایـش قـرار میگیـرد (بـرای مثـال نـک:
) .Koopman, 2015, 2018در همـان زمان ،شـاخۀ جدیدی از
«نقش
شناسـی تجسـمیافته ،در حال توسـعه اسـت که
روایت
ِ
ِ
بـدن را در شـکلدهی و خوانـدن روایتهـا بـه منصـۀ ظهـور
میرسـاند» و «بـر تجربۀ بدنـی به عنوان محـل تالقی حاالت
و ادراکات بدنـی ] [...و تصاویـر و بازتابهـای فرهنگـی بـدن،
61
داسـتان
تأکیـد دارد».(Caracciolo et al. 2016, 437) .
ِ
الزاروسـکا را میتـوان در همیـن راسـتا خواند.
الزاروسـکا ،همچنیـن از برخـی تکنیکهـای روایـی اسـتفاده
میکنـد کـه اثـر غوطـهوری را خنثـی میکننـد یـا حتـی از
بیـن میبرنـد .تداعـی راوی از تجربـۀ تجسـمیافتۀ خـود از
زندگـی در طـول جنـگ و پیـش از جنـگ (مثلا در خوانش
عکـس خـود و همچنیـن در جاهـای دیگـ ِر متـن) ،در تضـاد
ِ
مـرگ مـورد نظـر
زندگـی پـس از
شـدید بـرای کاربـرد و
ِ
عکسهـا توسـط مجلـه اسـت« :پاسـخها ،کـه بـا عکسهـای
مـا مصـور شـدهاند ،در یـک مجلـۀ مجلـل بـا جلدهـای
بـراق منتشـر میشـوند .بخشـی از نسـخه ،در مـوزۀ هنـر
مـدرن نیویـورک نگهـداری میشـود […] .آنهـا از مـا چـه
ِ
طـرف
میخواسـتند؟» ) .(Lazarevska, 2014, 100او کـه از
شـریک زندگـیاش ،ترغیـب شـده بـود بـه این سـوال پاسـخ
دهـد کـه «دوسـت داری چگونـه بمیـری؟» ،پاسـخ میدهد:
«در کریسـتینا ورچـک!» .(Ibid, 101) 62راوی ،سـپس بـه
شـکل تداعـی ،به خاطـرات خود از سـارایووی پیـش از جنگ
بازمیگـردد ،بـه گونـهای کـه روند روایـی را مختـل میکند و
ِ
ماهیت برسـاختۀ داسـتان
در عیـن حـال ،توجه خواننده را به
و حافظـه جلـب میکنـد .کریسـتینا ورچـک ،یـک متخصص
زیبایـی بـود کـه سـتونی محبـوب در روزنامـهای داشـت کـه

راوی ،بـ ه عنـوان مصحـح در آن کار میکـرد .ورچـک عـادت
داشـت ایـن جملـه را در سـتون خـود درج کنـد« :مشـخص
اسـت کـه همـه میخواهند طوالنـی زندگی کنند ،پیر شـدن
را نمیخواهنـد» .وقتـی راوی ،متوجـه میشـود کـه جمله در
حال تکرار اسـت ،در یک مورد ،عمدا سـه کلمۀ پایانی سـتون
را بـه «نمیـر» تغییـر داد و ورچـک را ترغیـب کرد تـا او را به
پرسـش شـریک زندگی او،
یـک معالجـۀ رایگان دعـوت کند.
ِ
ِ
خاطـرات غیرارادی
«آیـا از مرگ میترسـی؟» ،مجموعهای از
از موقعیتهایـی را در او تداعـی میکنـد که در آنها ،احسـاس
وحشـت و اضطراب کرده اسـت (بـا مادرش در دندانپزشـکی)
و همچنیـن مـواردی کـه در آن ،از او خواسـته شـده بـود
کاری را کـه دوسـت نداشـت ،انجـام دهـد( .پرسـش مرسـو ِم
آزمایش جمعی
«چـه کسـی میخواهـد اول بیایـد؟» در یـک
ِ
پزشـکی در مدرسـۀ ابتدایـی؛ یک فروشـندۀ بیصبـر ،او را به
آورد تـا در یک مغـازۀ کفشفروشـی ،تصمیمش را
سـتوه مـی َ
بگیـرد) .زیـرا ایـن احساسـات  -اجبار به پاسـخدادن یـا اقدام
در زمانـی که تمایلی به انجام آن ندارید ،و احسـاس وحشـتی
کـه در واکنـش به این بازخواسـت ظاهر میشـود  -اسـت که
پرسـش مجلـه در او ایجـاد میکند .او با بازگشـت بـه معالجۀ
خـود نـزد ورچک ،به یـاد میآورد کـه در حالی که با ماسـک
روی صورتهایشـان دراز کشـیده بودنـد ،زنـی کـه در کنار او
خوابیـده بـود گفـت« :خـوب اسـت کـه اینگونـه بـه خـواب
رویـم» ).(Ibid, 114
پـس ،ایـن همـان چیزی اسـت کـه او بـه شـریک زندگیاش
اجـازه میدهـد در پاسـخ به این سـوال بنویسـد« :در خوابم».
ِ
ماسـک مـرگ ،در داسـتان
ارتبـاط بیـن ماسـک زیبایـی و
مشـخص میشـود ،و همینطـور خطـی کـه از تلقـی مجلـه
بـه عنـوان یـک کاال تـا زنـده بـه گـور شـدن در مـوزۀ هنـر
مـدرن ،ادامـه دارد .بعدتـر ،وقتـی اولیـن نسـخههای مجله به
شـه ِر هنـوز در محاصـره میرسـد ،راوی به این فکـر میکند:
«شـاید دیگر نباید به چنین پرسشـنامههایی پاسـخ داد ،حتی
بـا ایـن وعـده که امـکان جذابـی وجـود دارد که چهـرۀ ما که
معـرض دیـد همـۀ جهان قـرار گیرد.
از آن عکاسـی شـده ،در
ِ
[ ]...و سـپس ،آن پاسـخها ماننـد کفشهایـی کـه ناخواسـته
خریداریشـدهاند ،در جارختـی قرار میگیرنـد» ).(Ibid, 121
داسـتان ،بـاز هـم ،با حسـی قوی از تجسـم به پایان میرسـد:
بهعلاوه ،دسـتی که بـا آن مینویسـم ،التیام یافته اسـت .اگر
سـؤال جدیـدی مطـرح شـد ،پاسـخهایم را خودم مینویسـم.
ِ
جهان
دسـت خودم مینویسـم .اطلـس تاریخ
همـۀ اینهـا را با
ِ
تایمـز را زیـر برگههای کاغذ گذاشـتهام .شـب اسـت .امشـب،
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دی ِد همدالنه؟ عکاسی جنگ ،اکفراسیس و حافظه در ادبیات جنگ بوسنی
در مـوزۀ هنرهـای مدرن نیویورک ،پاسـخی که بـه زور از من
گرفته شـد ،مرا بیـدار نگه مـیدارد ).(Ibid, 122
داسـتان الزاروسـکا بیـش از نقـ ِد کاالییکردن
بـا ایـن حـال،
ِ
ِ
مصیبـت جنـگ ،کـه
داسـتان(هـای /سـابقههای) انسـان از
عکاسـی تجـاری جنـگ اسـت ،عمـل میکند.
اغلـب نتیجـۀ
ِ
ِ
پشـت تصویـر و تحریک تخیل
داسـتان
و او نـه تنهـا بـا بیان
ِ
بیننـده ،یـک قـدم جلوتر از جرگوویـچ حرکت میکنـد ،اما او
همچنیـن با شـبکۀ پیچیدۀ خاطـرات (به واسـطۀ تداعیهای
ِ
جنـگ مرتبـط بـا احساسـات
اسـتعاری) از زندگـی پیـش از
تجسـمیافتۀ اجبـار ،وحشـت و اضطـراب ،داسـتان کاملـی را
میبافـد .در آثـار الزاروسـکا ،یکدلـی خواننـده بـا تصاویـر
مصیبـت (یـا توصیفهـای واقعـی و دقیـق آنهـا) برانگیختـه
نمیشـود ،بلکـه توسـط شـناخت و ادراک تجسـمیافته در
داسـتان ،ایجـاد میشـود :درک خواننـده از احسـاس قهرمان
داسـتان ،با توصیف دقیق تجربۀ لمسـی و جسـمانی او تقویت
داسـتان «مـرگ در مـوزۀ هنر مـدرن» (و همچنین
میشـود.
ِ
داسـتانهای دیگـر مجموعـهای با همیـن عنـوان) ،زندگی در
«شـه ِر تحـت محاصـره» را بـه تصویـر میکشـد کـه در تضاد
ِ
فرهنـگ تصاویـر رسـانهای تکاندهنده اسـت .آنها،
کامـل بـا
جریان اصلـی تجربۀ جنگ را آشـناییزدایی
هـم دیدگاههـای
ِ
میکننـد و هـم ،بـه میـزان قابـل توجهـی ،داسـتان را کنـد
میکننـد .آیـا آنهـا یکدلـی را در خواننـده افزایـش میدهنـد
و آیـا ،دقیقـا یکدلـی خواننـده اسـت کـه داسـتانهای او در
پـی آن هسـتند؟ همانگونه که آن ژورسـیچ 63نوشـته ،شـاید
مـا بایـد ادعاهـای نسـبتا کمـی را در مـورد روایـت بـه عنوان
محرکـی بـرای یکدلی مطرح کنیـم« :ادبیات»  -و عکاسـی را
میتوانیـم اضافـه کنیم « -چـون مغز ،قلب ،روح یـا اعتقادات
سیاسـی مـا را تغییـر میدهد مهم نیسـت ،بلکه بـه این دلیل
خوانش ادبیات ،تفکـر را کند میکند»
اهمیـت دارد کـه تکرار
ِ
برانگیختن یکدلی اجتماعی در
( .)24 ,2011شـاید مهمتـر از
ِ
خواننـده ،داسـتانهای الزاروسـکا ،ما را به بازنگـری در حدود
یکدلـی ،ماهیـت برسـاختۀ حافظـه و نقـش روایـت در هر دو
دعـوت میکنند.

نتیجهگیری :دیدِ همدالنه

تمام نویسـندگان و عکاسـانی کـه کار آنها در بـاال مورد بحث
قـرار گرفتـه اسـت ،یـا خودشـان محاصـرۀ سـارایوو را تجربه
کردهانـد یـا دوسـتان و خانـوادهای داشـتهاند کـه در آنجـا
زندگـی کردهانـد .در مواجهـه بـا جنبههای اغلب مشکلسـا ِز
ِ
اخالقـی پوشـش رسـانهایِ زیاد محاصـرۀ سـارایوو ،آنها نقدی
مسـتمر از نقـش دوسـوگرایانۀ عکاسـی خبـری (غربـی) در

بازنمایـی انسـانهای متأثـر از جنـگ را ارائـه کردهانـد.
روشهـای متفاوتـی کـه نویسـندگان و عکاسـان از عکاسـی/
اکفراسـیس مرتبـط بـا محاصرۀ سـارایوو ،بـه کار میبرند و بر
ِ
آن تأمـل میکننـد را میتـوان مانند سـطوح مختلـف انتقاد،
سیاسـی کاالییسـازی تصاویـ ِر مصیبـت تـا اسـتفادۀ
از نقـد
ِ
عکاسـی و روایی تا اسـتراتژیهای آشـناییزدایی و غوطهوری
در نظـر گرفـت کـه خواننـده را بـه تجدیـد نظـر در یکدلی با
قربانیـان مناطـق جنـگزده دعـوت میکند.
ِ
ابتدا بررسـی کردم که نثر محمدینوویچ و اوتاشـوویچ ،چگونه
غیرنظامـی
بـر کاالییسـازیِ رسـانههای خبـری از جمعیـت
ِ
مصیبتدیـدۀ سـارایوو  ،نقدی ارائه میکنـد و برخی تناقضات
در تفکر و اسـتفادۀ آنها از عکاسـی را مشـخص کردم .در گام
دوم ،مـن بهطـور خالصه ،در مـورد چگونگـی و چرایی اینکه
محمدینوویـچ ،آثار عکاسـان جنگ بوسـنیایی ماننـد میلومیر
کوواچویـچ «مخـوف» 64و کمـال هازیـچ را بـ ه عنوان شـکلی
ِ
عکاسـی جنـگ درک میکنـد ،و کار آنهـا را
از
جایگزیـن
ِ
چـون پادزهـری اخالقی در برابر تصاویر رسـانهایِ تولیدشـده
توسـط گزارشـگران جنـگ بینالمللـی ارائـه میدهـد ،بحـث
نمـودم .اسـتدالل کـردهام که بهجـای دوگانگی بین عکاسـان
خارجـی و داخلـی ،چیـزی کـه کار آنهـا را مشـخص میکند،
ِ
ادراک بیننده اسـت  -که توسـط
تمایـل بـرای آهسـتهکردن
لشـیچ ( )2016نیـز به آن اشـاره شـد  -فرایندی کـه میتوان
زدایی شکلوفسـکی توصیـف کرد.
آن را بـا توجـه بـه آشـنایی
ِ
در بخـش سـوم ایـن فصـل ،مـن در داسـتان کوتاهـی از آلما
الزاروسـکا کـه تکنیکهای روایـی آن ،تجربۀ تجسـم راوی از
جنـگ را برجسـته میکنـد و اسـتراتژیهای غوطهورکننـده
و آشـناییزدایی را بـا هـم ترکیـب میکنـد ،به اکفراسـیس -
توضیحـات عکسهـا یـا تصاویـر ذهنی  -نظـر کردم.
انتقـاد محمدینوویچ از رویکرد خبرنـگاران تلویزیونی و خبری
بـدون توجه به
به سـاکنان شـه ِر تحـت محاصره ،جسـتجوی
ِ
وجـدان عکسهایـی تکاندهنده از مصیبت بشـر و تبدیل آن
ِ
تصاویـر بـه کاال ،برخـی از نـکات دردناک آن چیزی را آشـکار
میکنـد کـه خوالیراکـی ( )2010آن را «آسیبشناسـی
شـاهدبودن» نامیـده اسـت  -تنـش بیـن گـزارش عینـی (و
عینیسـازی) و پاسـخ یکدالنهتر .در عین حـال ،محمدینوویچ
بـر ایـن احتمال کـه تصاویر مصیبـت ،میتوانند بـر مخاطبان
بینالمللـی تأثیـر بگذارنـد و آنهـا را به عمل برانگیزنـد ،تردید
میکنـد .زیـرا هـر اجتماعـی ،بـا قربانیـان «خـود» مشـغول
است.
در عـوض ،او برای کار عکاسـان جنگ بوسـنیایی مانند کمال
هازیـچ و میلومیـر کوواچویـچ ،ارزش قائـل اسـت .بـا وجـود
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نمایـش تصاویـر
اینکـه عکسهـای هازیـچ و کوواچویـچ ،از
ِ
اصلی ایـن عکسها،
مـرگ و ویرانـی ابایـی ندارنـد ،اما هـدف
ِ
تحریـک تخیـل بیننـده بـه عنـوان پیششـرطی بـرای درک
آسـیبهای انسـانی اسـت .آنهـا درک بیننـدگان از جنـگ را
آشـناییزدایی میکننـد و بـا اصـرار از ایشـان میخواهنـد که
ویرانـی ،مـرگ یـا مصیبتی را که به تصویر کشـیده میشـود،
زمینهسـازی کننـد .بـا کشـاندن تماشـاگر بـه داخـل تصویر،
عکسهـای آنهـا ،رابطـۀ بیـن سـوژۀ نمایشیافتـه (مبتلا) یا
شـیء (تخریبشـده) ،عـکاس و مخاطب را دوبـاره پیکربندی
میکننـد (رک.)Azoulay, 2008 :
آنچـه محمدینوویـچ در عکسهـای کمـال هازیـچ و میلومیر
کوواچویـچ ،بهـا میدهـد ،بـه نظـر ،دقیقـا همـان جنبههایی
اسـت کـه عکاسـی بـا ادبیـات داسـتانی مشـترک اسـت.
عکاسـی جنـگ سـروکار
شـیوههایی کـه آثـار داسـتانی بـا
ِ
دارنـد ،نشـان میدهند که ادبیات ،بیشـباهت بـه عکسهای
هازیـچ و کوواچویـچ ،بـر آن اسـت کـه بـه سـوژههای تصویر،
عاملیـت بدهـد .در عیـن حال ،با زمینهسـازیِ جنـگ در برابر
پسزمینـهای کـه داسـتانهای زندگـی (تخیلـی) ،یکدسـت
شـدهاند ،آثـار ادبـی ،علیـه آسـیبهای سیاسـیزدایی ،عمـل
میکننـد .اوتاشـوویچ ،خواننـده را بـه تأمـل در رابطـۀ بیـن
بازنمایـی رسـانه دعـوت
تاریـخ عکاسـی (هنـری) و نقـش
ِ
میکنـد .داسـتان کوتـاه جرگوویـچ ،بـه پتانسـیل عکسهـا
در راهانـدازی داسـتانگویی اشـاره میکند .تمرکز الزاروسـکا
آگاهـی تجسـمیافته ،احسـاس غوطـهوری در داسـتان را
بـر
ِ
در خواننـده افزایـش میدهـد ،در حالیکـه اسـتفادۀ تقریبـا
شـاعرانۀ او از تداعیهـای اسـتعاری و حافظۀ غیـرارادی که به
زندگـی پیـش از جنگ ،هدایت میشـود ،در عین حـال ،روند
خوانـدن را آهسـته و آشـناییزدایی میکند .اگر اکفراسـیس،
همزمـان عکسهـا را غریـب و آشـنا میکند ،میتـوان همین
را در مـورد تأثیـر ادبیـات بـر خاطـرۀ محاصره گفت :داسـتان
روایـی ،هـم خواننـده را در داسـتان غوطـهور میکنـد و هـم
او را بـا داسـتانی کـه گفتـه میشـود ،آشـناییزدایی میکند.

پینوشت

3. Semezdin Mehmedinovic
4. Chetnik
 .5متـن اصلـی ،فاقـد تصویـر بـوده اسـت و تصاویر موجود ،توسـط
مترجـم اضافه شـدهاند.
 .6از نظـر تاریخـی ،چتنیکهـا ،یـک سـازمان نظامـی ملیگـرای
صـرب بودنـد کـه از گروههـای ارتـش یوگسلاوی سـابق تشـکیل
شـده بود و پس از فروپاشـی پادشـاهی یوگسلاوی در سال ،1941
بـه حمایـت از پادشـاه ادامـه دادنـد .چتنیکهـا کـه در ابتـدا برای

مبارزه با نیروهای متحدین که یوگسلاوی را اشـغال و تجزیه کرده
بودنـد ،تشـکیل شـدند ،عمدتـاً بـا نیروهـای پارتیزانی کمونیسـت
بـه رهبـری جوسـیپ بـروز تیتـو ) (Josip Broz Titoو حتـی بـا
نیروهـای ایتالیایـی و آلمانـی همـکاری کردنـد .در جنگ بوسـنی،
اصطلاح چتنیـک بـه عنـوان نامـی تحقیرآمیـز بـرای نیروهـای
شـبهنظامی صـرب اسـتفاده میشـد.
 .7دربـارۀ اسـتعارۀ تیرانـدازی ) ،(shooting metaphorمیتوان
بـه بخشـی از مطالـب کتـاب دربـارۀ عکاسـی اثـر سـانتاگ رجـوع
ضمنـی موجود در عکاسـی ،سـخن میگوید:
نمـود که از خشـونت
ِ
دوربیـن هـم ،بـه عنـوان یـک سلاح تهاجمی بـه فروش میرسـد،
اسـلحهای که تا جای ممکن ،خودکار سـاختهشـده و آمادۀ شـلیک
اسـت .عکاسـی از مـردم ،هتـک حرمت آنهاسـت ،بـا دیـدن آنها به
گونـهای کـه هرگز خـود را نمیبینند ،با شـناختی از آنهـا که هرگز
نمیتواننـد داشـته باشـند ،مـردم را به اشـیایی تبدیـل میکند که
میتـوان آنهـا را بهطـور نمادین تصرف کرد .عکاسـی از کسـی ،یک
قتـل ناخـودآگاه اسـت  -یـک قتل نـرم ،مناسـب زمانـی غمانگیز و
ترسـناک (مترجم).
8. Susan Sontag
9. Ernst Jünger
10. Kemal Hadžic
11. Philip Hammond
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عمدتـا بـه عنـوان بخشـی از جنـگ سـرد و مبـارزۀ ایـاالت متحده
علیه گسـترش کمونیسـم ،آشـکار و تشـدید شـد.
3. journalism of attachment
4. Martin Bell
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16. Lilie Chouliaraki
17. Nenad Velickovic
18. Alma Lazarevska
19. Aleksandar Hemon
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 .20بـرای بسـیاری از نویسـندگان و
ِ
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اجتماعـی غربـی ،در سـارایوو و در طول جنـگ ،و همچنین واکنش
نویسـندگان محلـی ماننـد جرگوویـچ و محمدینوویـچ بـه حضور و
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.)Auestad, 2017
 .43در مـورد مفهـوم شـاهد درگیـر ،مراجعـه کنیـد بـه:
.)Rothberg,
(2013

کنتـرل» -
 .44بـرای آزمایـش ایـن موضـوع ،تحلیل دقیـق «گروه
ِ
عکسهـای تهیهشـده توسـط خبرنگاران رسـانههای غربـی  -مورد
نیـاز اسـت ،کاری که انجـام آن در محدودۀ این مقالـه ناممکن بود.
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