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دربارة کتاب «اتاق زجر :تصویر و چهرة قربانی»
امیر نصری
محمدحسین محمدی

*1

دانشیار فلسفة هنر ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
دانشجوی دکتری پژوهش هنر ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

امیــر نصــری (اســتاد دانشــگاه و نویســنده) در کتــاب خــود بــا
عنــوان «اتــاق زجــر :تصویــر و چهــرة قربانــی» بــا رویکــرد علــم
تصویــر بــه خوانشــی تــازه از تصاویــر قربانیــان اسیدپاشــی بــه
عنــوان بخشــی از فرهنــگ دیــداری مــا ایرانیــان پرداختــه اســت.
در متــن حاضــر محمدحســین محمــدی (پژوهشــگر هنــر) دربــارة
ایــن کتــاب و بخشهایــی از شــیوههای مواجهــة نصــری بــا ایــن
تصاویــر از دریچــة منطــق تصاویــر بــه گفتگــو میپــردازد.
محمدحســین محمــدی :نشــریة مــا در ایــن شــماره دربــارة کتــاب
اتــاق زجــر پژوهشــی انجــام داده و متناســب بــا موضوعــی کــه
مــا داشــتیم کــه «رنــج در هنــر» بــود یکــی از منابعــی کــه بــرای
مــا جالــب توجــه بــود همیــن کتــاب بــود .تجربــة دیــداری مــا از
مشــاهدة تصاویــر قربانیــان اسیدپاشــی که یــک تجربة تکرارشــونده
اســت ایــن پرســش را در ذهــن مــا بــه وجــود مـیآورد کــه نــگاه
مــا بــه ایــن تصاویــر چگونــه اســت و ایــن تجربــه چــه ویژگیهایــی
دارد؟ پاســخ بــه ایــن ســؤال را میتــوان از طریــق روانشناســی،
جامعهشناســی یــا حتــی فلســفة اخــاق جســتجو کــرد ،امــا شــما
در کتابتــان از طریــق دانــش تصویــر بــه ایــن موضــوع پرداختهایــد.
ســؤال اول ایــن اســت کــه چــرا اصطــاح اتــاق زجــر را از الکینــز
برگرفتیــد و بــرای کتــاب انتخــاب کردهایــد و ایــن اصطــاح چــه
نســبتی بــا ایــن تصاویــر دارنــد؟
ســؤال دوم هــم اینکــه دانــش تصویــر چگونــه بــه مــا کمــک
میکنــد کــه بــه یــک خوانــش دقیــق از ایــن تصاویــر برســیم و
مفاهیــم تازهتــری را از مواجهــة بــا ایــن تصاویــر بــه دســت بیاوریــم؟
امیــر نصــری :مــن اول از تجربة شــخصی خودم شــروع کنــم و بعد بگویم
کــه چــرا ایــن کتــاب را نوشــتم .دو نــوع تصویــر در فرهنــگ دیــداری مــا
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ایرانیهــا وجــود دارد کــه اینهــا بســیار تکثیــر و بازتولیــد میشــوند و
تصاویــر بســیار دردناکــی هســتند .شــما در انــواع و اقســام خبرگزاریهــا
ایــن تصاویــر را میبینیــد .یکــی تصاویــر قربانیــان اسیدپاشــی اســت
و دیگــری هــم تصاویــر اعــدام .درصورتــی کــه در هــر جــای دنیــا بــا
توجــه بــه اخــاق رســانهای و اخــاق تصویــر اگــر بخواهیــد ایــن تصاویر
را تکثیــر کنیــد محدودیتهایــی وجــود دارد کــه ایــن محدودیتهــا
مرتبــط بــا بحــث آزادی بیــان هم نیســت .شــما نمیتوانیــد در امریــکا از
یــک محکــوم بــه اعــدام یــک عکــس کامــل منتشــر کنیــد چه برســد به
اینکــه او را وقتــی کــه مثــا بــاالی چوبــة دار اســت بــه تصویــر بکشــید
و بعــد هــم یــک تلقــی اســتتیکی و زیباشــناختی نســبت بــه ایــن مقولة
مجازات داشــته باشــید.
خــب مــن بــه ایــن تصاویــر [اعــدام] همیشــه نــگاه میکــردم و خیلــی
برایــم آزاردهنــده بــود و چــون آزاردهنــده بــود میخواســتم ببینــم
چــه کاری میتــوان بــرای ایــن تصاویــر کــرد؛ و بعــد دیــدم کــه ایــن
ربطــی هــم بــه گرایــش خبرگزاریهــای مختلــف هــم نــدارد و و وقتــی
ایــن خبرگزاریهــا عــکاس خــود را میفرســتند یــک نــگاه کامــ ً
ا
زیباشــناختی بــه ماجــرای اعــدام دارنــد.
محمدحســین محمــدی :حتــی بــا اینکــه اینهــا عــکاس ژورنالیســتی
هستند ؟
امیــر نصــری :بلــه عــکاس ژورنالیســتی هســتند .شــما نــگاه کنیــد
خبرگــزاری فــارس ،خبرگــزاری مهــر و خبرگزاریهــای دیگــر از
گرایشهــای مختلــف همــه یــک همچنیــن دیــدی دارنــد و ایــن بــه
نظــر مــن یــک رویکــرد اخالقــی نیســت بــه ایــن ماجــرا .بحــث مــن
راجــع بــه خــود مســألة اعــدام نیســت ،بحــث مــن ایــن اســت کــه مــا
بایــد چگونــه آ ن را بازتــاب بدهیــم.
و مــورد دوم یعنــی تصاویــر قربانیــان اسیدپاشــی اســت که تصاویــر آنها
بســیار بســیار دردنــاک اســت .بــاز اینجــا هــم ایــن رویکــرد اســتتیکی
وجــود دارد .مــن فکــر میکنــم کــه شــاید اینجــا هــم اخــاق تصویــر
رعایــت نمیشــود .ایــن مســأله باعــث کــه بخواهــم یــک کاری در ایــن
زمینــه انجــام بدهــم .در مــورد اسیدپاشــی بحــث چهــره هــم بــرای مــن
مهــم بــود یعنــی چهــرهای کــه تخریــب شــده؛ از بیــن تمــام عکسهــا
رســیدم بــه چهــار عکــس کــه در آنهــا قربانیــان اسیدپاشــی عکــس
چهــرة قبلــی خودشــان را در دســت داشــتند ،یعنــی یــک چهــره
تخریبنشــده در کنــار آن چهــرة تخریبشــده بــرای مــن اهمیــت
داشــت.
بــه همیــن خاطــر رویکــرد علــم تصویــر یــا  bildwissenschaftرا انتخاب
کــردم کــه یــک گرایــش بســیار جدیــد اســت کــه در بیســت ســال اخیر
در حــوزه آلمانیزبــان شــکل گرفتــه و هنــوز حــوزة انگلیس ـیزبان بــه
طــور دقیــق بــا آن آشــنا نیســتند .در علــم تصویــر بحــث میشــود کــه
مــا نمیخواهیــم صرفـاً بــه ارزش اســتتیکی یــا هنــری تصویــر بپردازیــم.
یــک تصویــر میتوانــد یــک شــناخت بــرای مــا بســازد کــه این شــناخت
همــراه بــا یــک منطــق اســت و ایــن منطــق تصاویــر متفــاوت از منطــق
کلمــات و منطــق زبــان اســت.
محمدحســین محمــدی :و دربــارة عنــوان کتــاب چــرا ایــن عبــارت را از
الکینــز بــر گرفتیــد؟
امیــر نصــری :الکینــز جملــة بســیار جالبــی دارد و اصـ ً
ا نــگاه رمانتیکــی
بــه عکاســی نــدارد .تقابلــی کــه کتــاب چیســتی عکاســی الکینــز بــا

کتــاب اتــاق روشــن بــارت دارد و آن پاســخی کــه بــه بــارت میدهــد
[البتــه مــن تمــام ایدههــای الکینــز را قبــول نــدارم] امــا آن جملــه را از او
گرفتــم و آن جملــه را مفهومســازی کــردم یعنــی اینطــور نبــوده وقتــی
الکینــز میگویــد« :عکاســی اتــاق زجــر اســت» مــن بخواهــم بگویــم که
او چــه گفتــه ،بلکــه در پایــان کتــاب گفتــم کــه تلقــی مــن از اتــاق زجــر
چیســت و اتــاق زجــر چــه ویژگیهایــی میتوانــد داشــته باشــد.
محمدحســین محمــدی :دربــارة ویژگـیای کــه اتــاق زجــر بایــد داشــته
باشــد ظاهــرا ً در حــوزة اســتتیکی رخ مــی دهــد .شــما از تقــدم امــر
اســتتیکی بــر امــر اخالقــی در جایــی اینطــور نوشــتهاید« :مــادام کــه
نســبت بــه بازنمایــی تروما نگــرش اســتتیکی نداشــته باشــیم نمیتوانیم
بــرای عــدم بازنمایــی آنهــا بــه اخــاق متوســل شــویم» .منظور شــما از
ایــن جملــه چــه بــوده اســت؟
امیــر نصــری :ایــن خــودش میتوانــد یــک تــز باشــد ،نگــرش اســتتیکی
فینفســه نگــرش بــدی نیســت نســبت بــه یــک ماجــرا چــون مــا االن
بخشــی از آن چیــزی را کــه تحــت مفهــوم رنــج میشناســیم برآمــده از
یــک نگــرش اســتتیکی اســت .مث ـ ً
ا تلقــی نقاشــان از مفهــوم پاتــوس
خیلــی تأثیرگــذار اســت بــر تلقــی کــه مــا امــروز میتوانیــم از مفهــوم
رنــج داشــته باشــیم .امــا آیــا ایــن نگــرش اســتتیکی میتوانــد از نگــرش
اخالقــی عــدول بکنــد یــا نــه؟ و ایــن مهــم اســت کــه آن نگــرش اخالقی
چگونــه نگرشــی باشــد ،مــا گرایشهــای مختلــف اخالقــی داریم درســت
همانطــور کــه نگرشهــای مختلــف اســتتیکی داریــم .مــن در مقدمــه
ایــن طــور بحــث کــردم کــه آیــا مــا میتوانیــم رنــج یــک قربانــی را
بــه ایــن صــورت بازنمایــی بکنیــم یــا اصـ ً
ا بازنمایــی نکنیــم؟ و آنجــا
گفتـهام کــه بارهــا و بارهــا پیشتــر دربــارة ایــن مســأله صحبــت شــده
مثــل عکاســی از جنــگ ،عکاســی از قربانیــان و ٌ...؛ اصـ ً
ا اســتعاره هانــس
بلومنبــرگ را بــه کار بــردم «:آدمهــای کشتیشکســته» ،و ایــن بحــث
کامـ ً
ا جدلیالطرفیــن اســت یعنــی مــا بــرای هــر دو طــرف میتوانیــم
دالیلــی بیاوریــم .یعنــی مــا میتوانیــم دالیلــی بیاوریــم کــه بازنمایــی
ایــن تصاویــر یــک کار اخالقــی اســت و از آن ســو میتوانیــم دالیلــی
بیاوریــم کــه بازنمایــی ایــن تصاویــر اخالقــی نیســت .مــن در اینجــا
خواســتم تــا ایــن فراینــد را تفســیر کنــم یعنــی وارد قضــاوت اخالقــی
بــودن یــا نبودنــش نشــدم بلکــه خواســتم ایــن پیشــنهاد را بدهــم کــه
فــارغ از ایــن موضــوع بیاییــم و ایــن تصاویــر را از منظــر علــم تصویــر
ببینیــم و مشــاهده کنیــم کــه ایــن تصاویــر چــه امکانهایــی را بــه مــا
میدهنــد و از ایــن امکانهــا چــه نتایجــی را میتوانیــم متصــور شــویم.
خــب مثـ ً
ا پرداختــن بــه مفهــوم چهــره و تلقیهایــی کــه از ایــن مفهوم
وجــود دارد ،نامتناهــی بــودن چهــره ،مســألة چهرة قبلــی و بعــدی و  ...از
مســائلی اســت کــه میتوانیــم بــه آنهــا اشــاره کنیــم.
محمدحســین محمــدی :فکــر کنــم در پاســخ بــه ایــن چیــزی که شــما
جدلیالطرفیــن میخوانیــد بایــد اشــاره کنــم بــه جایــی کــه شــما
گفتهایــد عــدم بازنمایــی ایــن تصاویــر شمایلشــکنی مضاعــف اســت.
آیــا شمایلشــکنی مضاعــف یــک کار غیــر اخالقــی محســوب میشــود؟
امیــر نصــری :نــه لزومــاً .مــن فکــر ميکنــم شمایلشــکنی مضاعــف
یعنــی کــه ایــن عکسهــا یــک پیامــی را میتواننــد منتقــل بکننــد کــه
جلــوی آن را میگیریــم .امــا بــه شــرط آنکــه مــا یــک نــگاه اســتتیکی
صــرف نداشــته باشــیم طبیعتــاً ایــن عکسهــا میتواننــد یــک نــگاه
اخالقــی داشــته باشــند ،چــون در ایــن عکسهــا کــه یــک قربانــی
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اسیدپاشــی چهــرة قبلــی و چهــرة فعلــی خــودش را در یــک قــاب نشــان
میدهــد میتوانــد یــک پیــام اخالقــی داشــته باشــد.
محمدحســین محمــدی :وقتــی شــما بــه ســراغ دانــش تصاویــر میروید
خــب از هــر تصویــری میتوانیــم ســخن بگوییــم .دیگــر لزومـاً محــدود
بــه آثــار هنــری نیســتیم .ایــن کــه عکسهــا از یــک رویــداد واقعــی خبر
میدهنــد بــا رنجــی کــه مــا در ســایر آثــار هنــری میبینیــم مثــل آثــار
کاراواجــو یــا مجســمة الئوکــون و آثــار دیگــر ،آیا تفاوتــی ایجــاد میکند.
ی خــاص
آیــا ایــن مــا را حســاستر میکنــد؟ آیــا ایــن یــک ویژگــ 
عکاســی اســت کــه وارد ایــن تصاویــر میشــود؟
امیــر نصــری :طبیعتـاً هــم ویژگــی خــاص عکاســی اســت و هــم اینکــه
بــه طــور کلیتــر بســتگی بــه منظــر مــا دارد .یعنــی دیــدن یــک کار از
کاراواجــو و خشــونتی که در کار او هســت از خشــونت بســیاری از تصاویر
مســتند هراســناکتر و دردناکتــر باشــد .مــا نمیتوانیــم یــک بــار
ارزشــی بــر ایــن موضــوع بگذاریــم کــه چــون ایــن یــک تصویــر واقعــی و
ژورنالیســتی اســت حساســیت برانگیزتــر اســت .مــا وقتــی از دریچه علم
تصویــر بــه آثــار هنــری هــم نــگاه کنیــم در آنجــا تصویــر بــودن آن اثــر
اســت کــه بــرای مــا مــاک اســت نــه اینکــه یــک اثــر هنــری اســت.
بــه همــان ســان کــه میتوانیــم بــه یــک نقاشــی رنسانســی یــا دورة
بــاروک نــگاه بکنیــم میتوانیــم بــه یــک عکــس آماتــور فکــر بکنیــم.
یعنــی مهــم نیســت چــه کســی ایــن تصویــر را خلــق کــرده بلکــه مهــم
ایــن اســت کــه چــه منطقــی پشــت ایــن تصاویــر هســت .مــا آن منطــق
میخواهیــم تحلیــل کنیــم یعنــی ارزیابــی و ارزشــیابی هنــری اینجــا
مــاک نیســت.
محمدحســین محمــدی :دربــارة کاراواجــو از اصطــاح زیباشناســی
اشــمئزاز اســتفاده میشــود .اگــر مــن بگویــم کــه بــا دیــدن ایــن
عکسهــا مشــمئز میشــوم آیــا خــواه ناخــواه وارد مقولــة اخــاق
شــدهام؟ و از ســوی دیگــر اگــر ایــن ترومــا را از دریچــة مبحــث امــر واال
نــگاه کنیــم چــه؟ آیــا نوعــی لــذت منفــی یــا لــذت تــوأم بــا درد در اینجا
وجــود دارد؟ در مواجهــة بــا ایــن عکسهــا آیــا داریــم گونـهای از امــر واال
را تجربــه میکنیــم؟
امیــر نصــری :امــر واالیــی کــه مــا در قرن بیســتم بــا ان روبهرو میشــویم
یــک امــر دیگــری اســت .بــه نظــرم اینجــا وارد مقولــة امــر واال نشــویم اما
بحــث ترومــا را میتوانیــم مطــرح کنیــم .بحــث ترومــا یــک بحــث کام ً
ال
جــدی اســت و مــا وقتــی کــه بــا تصویــر قربانیــان اسیدپاشــی مواجــه
میشــویم یعنــی بــا کســانی مواجــه شــدهایم کــه یــک زخــم خیلــی
عظیمــی داشــتهاند و ایــن زخــم عظیــم هــم یــک نمــود بیرونــی در آن
چهــرة تخریبشــده دارد و هــم یــک وجــه درونــی دارد کــه به نظــرم این
وجــه درونــی خیلــی جدیتــر از صــورت تخریبشــدة بیرونــی اســت .مــا
تنهــا یــک ظاهــر را داریــم میبینیــم در حالیکــه ایــن یــک روانزخــم
اســت .ایــن را نبایــد بــه یــک زخمــی کــه در ســطح پوســت وجــود دارد
تقلیــل بدهیــم و بگوییــم همیــن کفایــت میکنــد .بخــش اعظــم آن
روانزخــم پنهــان اســت و تــاش مــن ایــن بــود کــه بگویــم وقتــی
دربــارة ترومــا صحبــت میکنیــم تمــام کار خــود را بــه ســطح ظاهــر
تقلیــل ندهیــم .بــه همیــن خاطــر مثـ ً
ا از بحــث پوســت کــه صحبــت
کــردم گفت ـهام کــه تنهــا یــک معنــای پوســت آن معنــای ظاهــری آن
اســت و معانــی دیگــری هــم میتــوان بــرای پوســت متصــور شــد .حــاال
نکتـهای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه بازنمایــی ایــن تصاویــر بازنمایی

تروماســت ولــو آنکــه ســطح ظاهــری ترومــا باشــد .بــه همین خاطــر آن
گروهــی کــه معتقدنــد کــه ترومــا را نبایــد بازنمایــی کــرد مثــل کســانی
کــه مخالــف انتشــار عکسهــای آشــوویتس بودنــد ،بــه ایــن نکتــه توجه
ندارنــد و همیشــه مــی خواهنــد آن را پنهــان بکننــد حــال آنکــه ایــن
یــک نــوع شمایلشــکنی مضاعــف اســت .هــراس اینهــا ایــن اســت
کــه وقتــی ایــن تصاویــر منتشــر شــود دیگــر آن ابهــت و عظمــت
گذشــته از دســت مــیرود .عادیســازی میشــود و تبدیــل میشــود
بــه یــک امــر اســتتیکی یــا یــک امــر روزمــره .مــن خــودم تــا قبــل از
اینکــه اردوگاه آشــوویتس را از نزدیــک ببینــم از آن یــک تصــور عجیــب
و غریبــی داشــتم و بعــد از بازدیــدم دیگــر آشــوویتس بــرای مــن آن
صــورت گذشــته را نداشــت .صــورت واقعیتــری پیــدا کــرد هرچنــد کــه
نهایتـاً آشــوویتس هــم تبدیــل شــد بــه یــک امــر توریســتی .آنهــا هــم
از همیــن میترســیدند کــه آشــوویتس تبدیــل بــه یــک امــر روزمــره
شــود امــا خــب بــه نظــر مــن روزمرگــی خیلــی بهتــر از آن اســت کــه ما
شمایلشــکنی مضاعــف بکنیــم.
محمدحســین محمــدی :یــک رویکــردی شــما داریــد کــه یکــی از
بخشهــای مــورد عالقــة مــن از کتــاب اســت .آنجــا کــه شــما بــه
پیــش از /پــس از پرداختهایــد .کــه ایــن عکسهــا بــه واســطة ایــن
رویکــرد تکرارشــوندة عکاســان خبــری دارای یــک روایــت شــدهاند
چــون عــکاس زمــان را وارد عکــس کــرده اســت .درســت اســت کــه مــا
خــود رویــداد یعنــی آن لحظــة اســید پاشــیدن را ندیدیــم امــا بــا تصویــر
قبــل و بعــد از رویــداد ،روایتــی از ایــن رویــداد بــرای مــا نقــل میشــود.
ایــن عکسهــا حــاوی یــک روایــت شــدهاند .ایــن روایــت بــه مــا چــه
میخواهــد بگویــد؟
امیــر نصــری :ایــن تصاویــر در خودشــان روایــت مختــص بــه خــود را
دارنــد .همیــن کــه شــما میتوانیــد در یــک قــاب دو بــازة زمانــی را
ببینیــد ،همینطــور کــه میتوانیــد یــک چهــرة کامــل و یــک چهــرة
تخریبشــده را در کنــار هــم ببینیــد و ایــن امــکان مقایســه را داشــته
باشــید ،ایــن میتوانــد ذیــل مفهــوم روایــت بگنجــد .اینجــا مــن ایــن را
مقایســه کــردم بــا تصاویــر تبلیغاتــی  before/afterو نمونــة کار انــدی
وارهــول را هــم آوردم .یعنــی مــا بــرای یــک جراحــی بینــی مــا تصویــر
قبلــی را از یــک زاویــة کامــ ً
ا اغراقشــده نشــان میدهیــم و بعــد بــا
نشــان دادن تصویــر بعــدی میخواهیــم یــک ارزشــگذاری بکنیــم .ایــن
الگــو شــاید بــه شــکلی ناخــودآگاه در تصاویــری کــه از ایــن افــراد تهیــه
شــده وجــود دارد و مــا میتوانیــم ایــن تصاویــر را از ایــن منظــر ببینیــم.
محمدحســین محمــدی :جایــی گفتیــد کــه چهــرة دوم یــا همــان چهرة
تخریبشــده یــک ماســک یــا بــه عبارتــی دیگــر چهــرة اجتماعــی
جدیــدی اســت کــه جامعــه میخواهــد بــه اینهــا بدهــد .ایــن
دقیق ـاً یعنــی چــه؟ ایــن یعنــی مــا دیگــر ایــن افــراد را نمیبینیــم یــا
میخواهیــم آنهــا را آنطــور کــه مــا یــا جامعــه میخواهــد ببینیــم؟
امیــر نصــری :ببینیــد خــب زیرعنــوان کتــاب «تصویــر و چهــرة قربانــی»
اســت .حضــور اجتماعــی افــراد در جامعــه بــا یــک چهــرة اجتماعــی
اســت کــه ممکــن اســت بــا چهــرة قبلــی یــا چهــرة خصوصــی افــراد
تفــاوت داشــته باشــد .هرچــه فضــای اجتماعــی بســتهتر باشــد ایــن
ماســک بیشــتر نمــودار میشــود و ایــن ماســک خودش را بیشــتر نشــان
میدهــد .جامعــه ماسـکهای مختلفــی را بــه افــرادش اهــدا میکنــد و
در ایــن ماســک یکــی از مــوارد قربانــی بــودن اســت .مــا راجــع بــه قربانی
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اسیدپاشــی صحبــت میکنیــم و اســم ایــن آدمهــا دیگــر بــرای مــا مهــم
نیســتند .مــا مــدام یــک انــگ بــه اینهــا میزنیــم ،قربانــی ،قربانــی،
قربانــی .ایــن همــان چیــزی اســت کــه بســیار دردنــاک میتوانــد باشــد.
محمدحســین محمــدی :یعنــی بــدون ایــن صفــت قربانــی دیگــر ایــن
فــرد نمیتوانــد حضــور اجتماعــی داشــته باشــد؟
امیــر نصــری :نــه نمیتوانــد حضــور اجتماعــی داشــته باشــد .در یکــی
از عکسهــا آوردهام دربــارة نــگاه جامعــه بــه آن فــردی کــه اسیدپاشــی
شــده ،گاهــی نــگاه از ســر ترحــم اســت ،گاهــی از ســر تــرس ،یــک وقت
هــم نــگاه از ســر لــذت اســت ،یعنــی نگاههــای متفــاوت وجــود دارد امــا
همــة اینهــا ذیــل یــک عنــوان خالصــه میشــود و آن هــم قربانــی
بــودن اســت .انــگار قربانــی بــودن تبدیــل بــه یــک جــزء ذاتــی ایــن افراد
شــده اســت.
محمدحســین محمــدی :اگــر مــا در ایــن عکسهــا ،تصویــر قبلــی آنهــا
نبینیــم و فقــط تصویــر فعلــی آنهــا را ببینیــم اثرگ ـذاری ایــن عکسهــا
تغییــر میکنــد؟
امیر نصری :به نظر من کمتر دردناک است.
محمدحســین محمــدی :پــس مــا داریــم بــر درد عکــس ،چــه ســوژه و چــه
مخاطــب میافزاییــم؟
امیــر نصــری :بــه نوعــی بلــه .دردناکــی آن هــم بــه ایــن دلیــل اســت کــه آن
چهــرة قبلــی دیگــر نیســت و دیگــر بــاز نمیگــردد .مثــل عکسهایــی کــه
جنبــة نوســتالژیک بـرای مــا دارنــد .مثــل یــک عکــس یــک فــرد متوفــی.
محمدحسین محمدی :که بارت هم به این اشاره کرده است.
امیــر نصــری :بلــه دقیقـاً بــارت هــم بــه ایــن اشــاره کــرده ،یعنــی نکتـهای
کــه در اینجــا وجــود دارد ایــن اســت کــه عکاســی یک جــور مــرگ مضاعف
یدانیــم کــه او مــرده و وقتــی بــه عکــس او نــگاه
میشــود .یعنــی مــا م 
میکنیــم بــه نحــو مضاعــف بـرای مــا میمیــرد .ایــن نســبتی اســت کــه
بیــن عکاســی و فقــدان وجــود دارد .انــواع فقــدان داریــم کــه یکــی مرگ
اســت .یکــی دیگــر از دســت دادن چهــره ،یکــی از دســت دادن جوانــی
و شــادابی اســت کــه مــا در عکسهــای قبلیمــان داریــم میبینیــم.
بــه خاطــر همیــن نســبت عکاســی و فقــدان اســت کــه مفهــوم زجــر
دارد شــکل میگیــرد ،زجــر الزامـاً شــکنجه نیســت بلکــه از دســت دادن
اســت .ایــن فقــدان اســت کــه در اینجــا اهمیــت مییابــد.
محمدحســین محمــدی :آیــا ایــن زجــر بــه مخاطــب هــم منتقــل
میشــود یــا اینکــه مــن نگرشهــای مختلفــی میتوانــم داشــته باشــم
کــه یکــی از آنهــا ممکــن اســت صرفـاً یــک رنــج باشــد کــه مــن هــم

تجرب ـهاش بکنــم؟
امیــر نصــری :واقعیتــش ایــن اســت کــه نمیتوانــم پاســخ بدهــم چــون
مخاطبــان مختلــف بــا رویکردهــای مختلــف میتواننــد بــا عکــس مواجه
بشوند.
محمدحســین محمــدی :امکانــش وجــود دارد کــه آن رنــج بــه مــن
منتقــل بشــود؟
امیــر نصــری :بــه نظــرم میشــود اتفاقـاً ،بــه نظــرم خیلــی دردناک اســت
دیگــر .ببینیــد ژرژ باتــای از آن ماجــرای شــکنجه و مــرگ چینــی که به
آن مــرگ هــزار زخــم میگوینــد عکسهایــی داشــت امــا آن عکسهــا
را میگذاشــت در جیبــش و هیچوقــت نــگاه نمیکــرد.
محمدحســین محمــدی :همــان کــه در اشـکهای اروس بــه آن اشــاره
کــرده اســت.
امیــر نصــری :بلــه .یعنــی رنــج دیگــری رنــج مــن هــم اســت و ایــن
یعنــی دیــدن ایــن عکسهــا خیلــی دردنــاک اســت امــا زیــاد دیــدن
ایــن عکسهــا آن تأثیــرش را از بیــن میبــرد .مــن یــادم میآیــد
کــه آن اوایــل کــه عکــس قربانیــان اسیدپاشــی منتشــر شــده بــود
خیلــی دردنــاک بــود بــرای آدمهــا ،یعنــی روزنامههــا و رســانههای
چاپــی ایــن عکسهــا را چــاپ نمیکردنــد یــا بــا اصالحاتــی چــاپ
میکردنــد چــون بســیار بســیار دردنــاک بــود امــا خــب بعــدا ً دیدیــم
ن عکسهــا فروکــش کــرد.
کــه حساســیت اجتماعــی نســبت بــه ای ـ 
کــه خــب یکــی از مصیبتهــا هــم همیــن اســت .هــر انــدازه کــه
بیشــتر شــما تصاویــری از ایــن ســنخ نــه فقــط اسیدپاشــی را منتشــر
میکنــی حساســیت اجتماعــی نســبت بــه آنهــا کمتــر میشــود.
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