
مــی خواهــم پیــش از آنکــه بــه بهانــه ی نوشــن ایــن متــن )محمــد غزالــی ( بپــردازم ، کمــی دربــاره ی ویژگــی هــای متــن کوتاهــی کــه 
خواهــم نوشــت صحبــت کنــم ، تــا هــم چرایــی هــای متــن را کمــی بــاز کنــم و هــم ایــن نوشــته را در مقابــل روال مرســوم مقالــه نویســی 
هنــری در ایــران بررســی کنــم . تــا بــه ایــن بهانــه نقــد خــود را نیــز بــه ایــن زبــان فاخــر گفتــه باشــم. ایــن روزهــا بــا متونــی مواجهیــم کــه 
ادعــا دارنــد آثــار هنرمنــدان مــورد نظــر را تحلیــل مــی کننــد و راهــی فراهــم مــی کننــد تــا ایــن آثــار بهتــر فهمیــده شــوند. لحــن ایــن گونــه 
متــون بــرای خواننــده ای شــبیه مــن ـ کــه آنچنــان بــی اطــاع و یــا غریبــه بــا تاریــخ هنــر و فلســفه نیســت ـ پــر اســت از فخرفروشــی 

هــای ادبــی و بــازی هــای کامــی روشــنفکرانه کــه در انتهــا راهــکاری بــه خواننــده بــرای فهــم هنرمنــد و اثــرش بــه دســت نمــی دهــد .
کلمــات کلیــدی ایــن متــن هــا بــه کلــی از زندگــی گسســته و تــا ســرحد الیــت شــدن پیــش مــی رود. تــا آنجــا کــه بــرای عاشــقان ایــن 
جنــس از زبــان بــازی هــا نوشــته مــی شــوند و حتــی مخاطبیــن دائمــی هنــر روز در گالــری هــا را نیــز از دایــره ی خــود بیــرون مــی راننــد. 
در بعضــی مــوارد ، آنقــدر از رونــد تولیــد اثــر هنــری بــی اطــاع انــد کــه از تحلیــل خــود هنرمنــد و رونــد روزمــره اش غافــل مــی ماننــد. بــه 
ناچــار بــا زبــان دســت بــه تولیــد اثــری مــی زننــد کــه از وظیفــه ی اول خــود ـ تحلیــل اثــر و هنرمنــد بــرای فهــم عمومــی ـ شــانه خالــی مــی 
کننــد و خــود بــه شــکلی متوهــم، هنرمنــدی مــی شــوند کــه شــانه بــه شــانه ی ســوژه ی مقالــه دســت بــه خلــق مــی زنــد. ماننــد تمــام آن 
گرافیســت هایــی کــه در شــکل عمومــی تبلیغــات، بــه جــای معرفــی محصــول یــا اتفــاق مــورد نظــر، خــود را هنرمنــد خالــق مــی پندارنــد 

و ســعی مــی کننــد پوســتر یــا جلــد کتابــی بســازند کــه خــود اثــر هنــری اســت. کــه در نهایــت از هــردوی ایــن اهــداف بــاز مــی ماننــد.
خلــق اثــر هنــری تــا آنجــا کــه مــن دیــده ام و تجربــه کــرده ام، عمومــا نتیجــه ی الهــام یــا ایــده هــای احمقانــه ای از ایــن دســت نیســت. 
چیــزی کــه هنرمنــدی مثــل غزالــی را وا میــدارد تــا بــه صــورت مســتمر ســال هــا چیزهــای معینــی را در کارهایــش منعکــس کنــد و بــا 
عاقــه و پیگیــری زندگیــش را خــرج ایــن چیزهــا کنــد، چیــزی درونــی و در عیــن حــال ســاده تــر از تمــام توجیهــات آن دســته از مقــاالت 
اســت. ایــن گونــه از انگیــزش هــا کــه هنرمنــدی را وا میــدارد تــا ســال هــا کاری را انجــام دهــد ـ از دیــد مــن ـ نــه بــه تاریــخ هنــر یــا فلســفه 
کــه بیشــتر بــه شــکلی از اجبــار مبهــم در درون هنرمنــد وابســته اســت کــه او را وامــی دارد تــا هربــار ســراغ آن کارهــا یــا آن موضوعــات 
بــرود. ایــن چیزهــا ـ حتــی بــرای خــود هنرمنــد نیــز ـ ســال هــا زمــان مــی بــرد تــا دیــده شــوند و از درون اســتمرار زمانــی بیــرون بزننــد. تــا 
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بفهمــد کــه چــرا ایــن ســال هــا ایــن کارهــا را کــرده یــا چــرا اینطــور انجامشــان داده اســت . عمومــا نیــز چیزهایــی ســاده امــا بســیار مهــم 
انگیــزه ی ایــن جنــس از تولیــد اســت .

ــه هنرمنــد ـ مــی شناســم. زندگــی و کارکردنــش را از  ــه عنــوان دوســت ـ ن ــی را هشــت ســال اســت کــه از نزدیــک ب مــن محمــد غزال
نزدیــک دیــده ام و ســاعت هــا بــا خــودش بــه گفتگــو نشســته ام. میخواهــم در ادامــه بــدون اغــراق و بــزرگ نمایــی چیزهایــی را کــه 
دیــده ام را بازگــو کنــم، تــا مخاطبــی کــه دنبالــش کــرده اســت، بتوانــد کمــی بیشــتر دربــاره اش بدانــد. بازیگوشــی محمــد غزالــی را از 
آن دوســاالنه ی عکــس آن ســال هــا دنبــال کــرده ام. هــر مجموعــه از نمایشــگاه هــای ایــن ســال هــا ویژگــی هایــی منحصــر بــه فــرد و 
مســتقل از باقــی مجموعــه هایــش دارنــد کــه مــی شــود جداگانــه بهشــان پرداخــت. امــا در رونــد کاریــش چیزهایــی هســتند کــه برشــان 

تاکیــد کــرده و یــا حتــی تکرارشــان کــرده اســت.
در ایــن مســیر طوالنــی ـ کــه بــا نظمــی تحســین برانگیــز طــی شــده ـ از وجــوه مختلــف تکنیکــی عکاســی آنالــوگ اســتفاده کــرده و هــر 
بــار بــا هوشــمندی چیــزی در کارش را تغییــر داده تــا از بــه تکــرار افتــادن بگریــزد. از تمــام ویژگــی هایــی کــه در آثــارش هســت، آن دســته 
از کیفیــت هــا کــه ســر و کلــه شــان همــه جــا پیــدا مــی شــوند، آن هایــی کــه تکــرار مــی شــوند بــرای مــن جالــب و قابــل مطالعــه هســتند. 
وجــوه روانکاوانــه ای کــه بــه مخاطــب اجــازه مــی دهــد تــا بــرای چرایــی هــای درونــی هنرمنــد جوابــی در خلــوت بــا اثــر پیــدا کنــد. آن 
دســته از چیزهــا کــه ایــده منــد نیســتند، کــه روزی در مســتراح یــا خوانــدن کتابــی یــا شــبی در مهمانــی بــه ســر آدم بزنــد. آن دســته 
از چیزهــا کــه بــه جــز زندگــی بــه چیــز دیگــری قابــل ارجــاع نیســتند. آن دســته از کیفیــت هــا کــه بیــش از هنــر بــه روزمرگــی و انتخــاب 
هــای کوچــک و بــزرگ هنرمنــد متصــل و  بــه بخشــی جدایــی ناپذیــر از او مبــدل شــده اســت. در دیدارهایمــان مــی شــود بــا محمــد در 
بــاب درســت کــردن حمــص، گربــه هــا و ویژگــی هاشــان، از درســت کــردن قهــوه ی تــرک یــا گیاهــان حیــاط ســاعت هــا صحبــت کــرد. 
تــا بــه حــال کــم پیــش آمــده ـ بــا تمــام اشــتیاق مــن ـ کــه عکــس هــای در حــال انجامــش را ببینیــم. آنچــه از محمــد آموختــه ام، نــه در 
هنــرش، بلکــه از انتخــاب هــای معمــول روزمــره اش در ابتــدا بــه عنــوان انســان، و بعــد در نقــش شــهروند، دوســت، همســر، فرزنــد یــا 
عــکاس دیــده ام. محمــد غزالــی آدم منظمــی اســت و بــه اســتمرار معتقــد اســت. ایــن را هــم از دیــدن رونــد نمایــش آثــارش و هــم از 
خانــه ی زیبایــش در تهــران میشــود فهمیــد. امــا در مواجهــه بــا آثــارش ســوال اساســی همیشــه بــرای مــن ایــن اســت کــه: چــه چیــزی 

او را وا میــدارد تــا کار کنــد؟ انگیــزه هــای قدیمــی و درونــی، یــا آن چیزهــا کــه همیشــه مــواد خــام آشناســت در کارهایــش چیســت؟
جواب ساده ی من برای این سوال پیچیده “ تهران ” است!

 شاید در ابتدا ساده انگارانه به نظر بیاید.
از جایــی بــه بعــد در اکثــر کارهــای او تهــران قهرمــان داســتان اســت. فضاهــای شــهری کــه تــا حــد ممکــن کــم قضــاوت و از دیــد ناظــر 
بیرونــی ـ کــه خــودآگاه اختیــار خــود را در قبــال دوربیــن کاســته ـ بررســی میشــوند. مــن هنرمنــد دیگــری را نمیشناســم کــه بــا ایــن حــد 
از عشــق و اســتمرار بــه تهــران پرداختــه باشــد. از دیــد مــن محمــد غزالــی عاشــق تهــران اســت. نــام خانوادگــی مــن چیــذری اســت و 
متولــد و بــزرگ شــده ی تهــران هســتم. امــا ســال هاســت بــا بیــزاری از فضاهــای شــلوغ و پــر از مســابقه ی تهــران بــه شــهرهای حاشــیه 
ــا تهــران داشــته ام. زندگــی  ای در ایــران گریختــه ام و دور از تهــران کار و زندگــی میکنــم. همیشــه رابطــه ای پــر از عشــق و نفــرت ب
کــردن در تهــران را ـ بــا تمــام جذابیــت هایــش ـ ســخت و نــاآرام یافتــه ام و تقریبــا در کارهایــم هیــچ اثــری از تهــران نیســت. امــا محمــد 

غزالــی چــرا بــا ایــن اســتمرار بــه تهــران عشــق ورزیــده و نگاهــش کــرده اســت؟

پــدر و مــادر محمدغزالــی زاده ی لبنــان و خواهرهــا و برادرهــای او زاده ی عــراق هســتند. خانــواده ی او در اواخــر دهــه ی چهــل بــه ایــران 
مهاجــرت مــی کننــد و او در ایــران ـ تهــران بــه دنیــا آمــده اســت. از تمــام مقاالتــی کــه دربــاره اش خوانــده ام جایــی ندیــده ام کــه بــه ایــن 
موضــوع اشــاره ای شــده باشــد. شــاید هیــچ هنرمنــدی کــه ایــن چندگانگــی را تجربــه نکــرده باشــد بــه انــدازه ی او تهــران را در نیافتــه 
اســت. مــن نقــش ایــن چیزهــا را در تولیــد اثــر هنــر کلیــدی میدانــم و فکــر میکنــم در روانــکاوی یــک هنرمنــد زنــده نبایــد ازشــان غافــل 
شــد. کودکــی محمــد غزالــی در تهــران نیــز در یــک مجموعــه ی بــزرگ عــرب نشــین هــای تهــران ســپری شــده اســت و خاطراتــش از آن 
فضــا شــنیدنی اســت. امــا فــارغ از گزافــه گویــی اصــل مطلــب ایــن اســت: محمــد غزالــی بــا تجربــه ی متفــاوت خانوادگــی و گذشــته 
ی متفــاوت از منظــر جغرافیــای زیســت، نماینــده ی  یــک مهاجــر اســت کــه تهــران را خانــه ی خــود یافتــه و برایــش دل میســوزاند یــا 
دربــاره ی چیــزی بــه اســم تهــران مــی اندیشــد. ماننــد همــان دســتفروش هایــی کــه در مقــام عــکاس، از زیســت بومشــان در مجموعــه 
ی آخــرش عکــس گرفتــه انــد. خانــه اش در تهــران آنقــدر آرام اســت کــه شــهر شــلوغ را در قلــب شــهر بــرای مدتــی از خاطــر پــاک مــی 
کنــد. ایــن تــاش او بــرای رفتــن و ایســتادن در جایــگاه ناظــر ـ کــه در دوگانگــی مجموعــه ی بــد و بدتــر بــه اوج مــی رســد ـ از همــان 
دوگانگــی پیشــینی در زیســت بــوم خــوراک مــی گیــرد. در چنــد ســال اخیــر در تمــام مجموعــه هــا، او دچــار دوگانگــی اســت. از جــای 
ســر خوبــان گرفتــه تــا مجموعــه ی هســت شــب. پــس از کشــف عاقــه بــه ایــن دوگانگــی در عکــس هــای ابتدایــی، نفــر دومــی وارد ایــن 
معادلــه مــی شــود. رهگــذران محلــه هایــی کــه محمــد بــه فضــا و معماریشــان عشــق مــی ورزد. دستفروشــان و آن هــا کــه در خیابــان 
زیســت مــی کننــد و تهــران را خــوب مــی شناســند. یــا مــا همــکاران و دوســت هایــش. از مــا خواســت تــا از جایــی از تهــران کــه دوســتش 

داریــم عکــس بگیریــم. بــا حوصلــه و بــه اتفــاق بــه آنجــا رفتیــم. محلــه ای قدیمــی در جنــوب تهــران. حوالــی میــدان خراســان. 



خانــه  ی کودکــی هــای مــن. بــا مــن آمــد تــا تهــران مــرا ببینــد. بــا هــم دیدیــم و گــپ زدیــم. مــن عکســی گرفتــم. او هــم گرفــت. بــا فاصلــه 
و بــا حوصلــه. محمــد بــا نقــش پررنــگ عــکاس پشــت دوربیــن بــازی مــی کنــد. حتــی گاهــی بــه مــرز حــذف شــدن نزدیــک مــی شــود. 
امــا در بــد و بدتــر او خــود را حــذف نمیکنــد. اتفاقــا مــی ایســتد و نگاهــش را در قیــاس بــا دیگــری مــی گــذارد یــا حتــی در هــم مــی 
آمیزدشــان. انــگار در پــی یــادآوری ایــن اســت کــه مــا تهــران هــای مختلفــی را زیســت مــی کنیــم و ایــن کلمــه بــرای آدم هــای مختلــف 
معانــی و یــا تصاویــر مختلفــی را بــه ذهــن متبــادر مــی کنــد. او معمــاری شــهری را دنبــال مــی کنــد و بــرای ســاختمان هــای زیبایــی کــه 
تخریــب مــی شــوند دل مــی ســوزاند. از تخریــب تهــران غمگیــن مــی شــود. ایــن غــم را در پوالرویــد هــای تهــران متمایــل بــه راســت بــه 
وضــوح میتــوان دیــد. خاصــه ایــن کــه محمــد غزالــی رابطــه ای عمیــق بــا تهــران دارد. انــگار مــی شــده  کــه در جغرافیــای دیگــری بــه 
دنیــا بیایــد و زندگــی کنــد. ولــی حــاال ـ حتــی پــس از مهاجــرت بــه اروپــا و بازگشــتش ـ کــه اینجــا را بــرای زندگــی انتخــاب کــرده، تهــران 
ـ ایــن خانــه ـ را دوســت دارد و مطالعــه اش میکنــد. اســتمرارش در ثبــت فضاهــای شــهری  و همزمــان زکاوتــش در انتخــاب دوربیــن 
عکاســی و قطــع و فرمــت عکــس، نتیجــه ای رنگارنــگ و پــر از تغییــر ســاخته و بــه او اجــازه داده تــا هنــوز بــه تهــران بپــردازد و دربــاره 
اش ســخن بگویــد. مــن صداقــت محمــد غزالــی در تبدیــل زندگــی بــه عکــس را ســتایش مــی کنــم و خوشــحالم کــه خانــواده اش بــه 
تهــران مهاجــرت کردنــد. تــا مــا ایــن ناظــر دقیــق و صبــور شــهرمان را از دســت نــداده باشــیم. شــهری کــه از بــس شــلوغ اســت کــه 

خــودش را نمیتوانــد از بیــرون ببینــد و صــورت واقعــی خــود را گــم کــرده اســت.


