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»غالبــا مــی شــنوید کــه مــی گوینــد دورانــی کــه در آن زندگــی مــی کنیــم دوران بســیار بــدی اســت. ... هیــچ راهــی وجــود نــدارد کــه بفهمیــم ایــن 
دوران یکــی از بدتریــن دوره هــای تاریــخ جهــان اســت. ]ماتیــو[ آرنولــد بــرای دوران پیــش از مــا ادعــای شــرف مــی کــرد، و وردزورث همیــن ادعــا را 

بــرای دوران پیــش از آن داشــت ... « 
رابــرت فراســت . از کتــاب بعــد از نقــد نــو نوشــته فرانــک لنتریچیــا ) lentericchia Frank( ص 43 انتشــارات مینــوی خــرد چــاپ دوم تهــران 
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محمــد غزالــیِ عــکاس را سالهاســت کــه مــی شناســم. تقریبــا همــه ی مشــغولیت  هنــری مــن بــه عنــوان عکاس همزمان بــا دوره ای اســت که 
او نیــز بــه کار عکاســی مشــغول بــوده اســت. اگــر از بــد اقبالــی روزگار در برابــر پرســش دو بــه همزنانــه ای از ایــن جنــس قــرار بگیــرم مثــال اینکــه  
کســی از شــما بپرســد: چنــد نفــر ازعکاســان  ایرانــی را نــام ببریــد کــه در ســکوت و بــه دور از هیاهــو بــه کار خــود مشــغولند؟ مــن بــی اقامــه 
کــردن هیــچ ادلــه و مـِـن مـِـن کردنــی مذبوحانــه بــرای دســت و پــا کــردن دلیــل، از محمــد غزالــی نــام خواهــم آورد ؛ حتــی اگــر نخواهــم همدالنــه 
او را اولــی بنامــم، حتمــا جــز اســامی اندکــی خواهــد بــود کــه از آنهــا  یــاد خواهــم کــرد. غزالــی از آن دســته عکاســانی اســت کــه هــر چــه هــم 
بخواهی خساســت به خرج دهی و ســختگیرانه انتخاب کنی نمی توانی انکاراش  کنی، چه کار او  را بپســندی و چه نپســندی.  کوشــایی 
او درعکاســی آشــکار اســت؛  غزالی  بدون توجه به خواســت بازار و آنچه ذیل عنوان های کلی اگزوتیســم، اورینتالیســم و چیزهایی از این 
قــرار کــه خوشــایند چشــم بــازار بــزک شــده انــد  بــه کار عکاســی مشــغول اســت.  بیشــتر از یــک دهــه ی پیــش در بینــال عکاســی تهــران نــام 
او بــر ســر زبــان هــا افتــاد و جایــزه ای را بــه خــود اختصــاص داد کــه مــی توانســت دل هــر عــکاس و هنرمنــد نوپایــی را جــور غــم انگیــزی شــاد 
کنــد و ذهنــش را متوقــف؛ و او را از ادامــه دادن مســیری کــه بــرای هــر هنرمنــد خالقــی فــرض اســت بــازدارد و از میــدان بــه در کنــد. امــا غزالــی 
مفتــون ایــن جایــزه نشــد و بــه نــگاه فردیــت یافتــه خــود وفــادار مانــد و بــه آن  قــوام بخشــید و  بــا دانایــی خــود را از چنبــره ی خلســه ای کــه هــر 
دســتاورد بشــری ای به آدمی تحمیل می کند رهانید و در خاموشــی به کار خود ادامه داد. او ســخت یا ســاده )خودش می داند(  مســیری 
بــرای خــود ترســیم کــرد کــه از هــر هنرمنــدی جــدی ای انتظــار مــی رود  و  تــا ایــن تاریــخ  کــه شــاهد برگــزاری نمایشــگاه عکــس هــای تــازه اش بــا 



عنــوان حیــرت انگیــز »بــد و بدتــر« در گالــری آب انبــار تهــران هســتیم پیمــوده اســت. ایــن نوشــته نــه یــک نقــد کــه یادداشــتی اســت بــه بهانــه 
ی برگــزاری دوازدهمیــن نمایشــگاه تکــی او . 

یادداشــتی که در حال خواندن آن هســتید هیچ ابایی ندارد از اینکه ستایشــگرانه به نظر آید. به قول یک منتقد عکاســی چرا باید درباره 
ی کاری بنویســیم کــه از آن خوشــمان نمــی آیــد! آیــا ایــن بــه معنــای کمــک  بــه اشــاعه چیــزی نیســت کــه ادعــا مــی کنیــم آن را نمــی پســندیم! 
از ســوی دیگــر نقــد بایــد کــه مخــرب باشــد، تخریــب کننــده ی پدیــده هــا، امــور و ســازوکار هایــی کــه بــه آن مــی پــردازد و داعــی نادرســتی آن 
اســت؛ اصطــالح بــی پایــه و فریبکارانــه ی »نقــدِ ســازنده« حــاوی پیامــی پنهــان اســت در جهــت شــریک شــدن در مواهــب  سیســتمی کــه بــه 

آن معتــرض اســت  و کمــک بــه نگهــداری و ارتقــاء آن. 
 بــد و بدتــر تقابلــی دوتایــی را بــه صــورت و محتــوا مــی نمایــد و جنبــه ی اســتنادی عکــسـ  بــه طــور کلــیـ  را بــا تردیــد مواجــه مــی کنــد. هــم در 
عنــوان هوشــمندانه ای  کــه انتخــاب کــرده اســت و هــم در انــدازه ی قــاب هــا و بزرگــی و کوچکــی آنهــا و دو تایــی بــودن فریــم هــا کــه در برخــی 
عکــس هــا بــا خالقیتــی فنــی ایــن کار را بــه گمانــم از بیــم خطــر تکــرار جــور دیگــری انجــام داده اســت؛ آنجایــی کــه در برخــی از تــک فریــم هــا، 
خطایــی فنــی تصویــر را بــه دو قســمت تاریــک و تاریــک تــر تقســیم کــرده اســت. ایــن دوگانــه در نظــر مــن فقــط بــه ســودایی دیــداری و توانایــی 
فنــی نظــر نــدارد بلکــه تقابلــی بیــن مفهــوم ســهو و عمــد را هــم در نظــر مــی آورد کــه واژگانــی غریــب بــا عکاســی محســوب نمــی شــوند؛ ایــن 
ســزاوارانه عکــس هــا را از تصویــر جاذبــه ای  همــه گیــر  از خیابانــی متــروک بــرای مثــال، بــه تصویــرِ کنشــی فــردی از رفتــار عــکاس در مواجهــه 
بــا نامکانــی بــی نشــان تبدیــل مــی کنــد. رفتــار عکاســی او یــاد آور چیــزی اســت کــه الــن ســکوال ارتقــای عکاســی مســتند بــه هنــر را بــه واســطه 
ی آن ممکــن مــی دانــد: ارجــاع  عکــس بــه چیــزی فراتــر از جهــان خــارج. و آن را از مصادیــق حدیــث نفــس بــر مــی شــمارد کــه به عکس شــانی 
هنرمندانــه مــی بخشــد، درســت مثــل یــک اثــر نقاشــی کــه بــی نیــاز از بازنمایــی صــرفِ امــر واقــع شــی ء ای اســت از اشــیاء جهــان. نــه لزومــا 
تصویــر چیــزی واقعــی در جهانــی بــد یــا بدتــر از آنچــه ذهــن مــا غالبــا آن محقــر مــی شناســد و بــه ســخره مــی گیــرد در تقابــل بــا اســطوره ی 

گذشــته ی موهــوم  آرمانــی.
عمل عکاســی غزالی که شــکل دیداریِ بســیاری از عکس های این مجموعه را به واســطه ی نزدیکانی بینا و نابینایانی دور  ممکن ســاخته 
اســت بــاز هــم نوعــی تقابــل مــی ســازد. امــا نــه بــه شــکلی همــه فهــم با دســتاویز قــرار دادن  تمایز میان بینایی و نابینایی، بلکــه از اتفاق تقابل 
در حــذف فاصلــه ی معنــادارِ بیــن بینایــی و نابینایــی اتفــاق مــی افتنــد در ســتیز بــا تعریفــی کــه بــر ترســیم  فاصله ی یاد شــده اســتوار اســت . 
تضاد آشکار میان بینایی و نابینایی، یکی را مصداقی از  توانایی قرار داده و دیگری را در دسته ی ناتوانایی ها تعریف کرده است. عکس 
هــای نمایشــگاه ایــن روزهــای گالــری آب انبــار صــورت بنــدی مرســوم پیرامــون قــوه ی دیــدن را بــر نمــی تابــد.  عکــس هایــی از آن محمــد غزالــی 
در ایــن مجموعــه  از دریچــه ی چشــمانی نابینــا گرفتــه شــده انــد. شــگفت آنکــه حتــی زمانــی کــه بــه نابینایــی اشــاره مــی کنیــم  همچنــان واژه 

چشــم را بــه کار مــی بریــم کــه انــدام دیــدن اســت و صفــت یگانــه آن ممکــن کــردن عمــل دیــدن اســت. 
غزالــی آشــکارا شــیفته ی فــرم اســت آن انــدازه کــه حتــی محتــوای را بــه ســاحت فــرم مــی غلتانــد و بــه کار مــی گمــارد امــا نه آنگونه که فــرم را به 
مقوله ای  صرفا بصری فروکاســت دهد.  به بیانی ســاده تر ســخت بتوان این دو را در آنچه او پیش روی ما نهاد اســت ازهم تفکیک کرد. 
هــر زمــان کــه بــه محتــوای کار او مــی اندیشــیم بــه فرمــی زیبایــی شناســانه مــی رســیم و هــر مقــدار هــم کــه فــرم کار او را مــی جوریــم محتوایــی 
تــازه خــودش را مــی نمایانــد کــه مــا را از اختــراع معنایــی بیــرون عکــس هــا بــی نیــاز مــی کنــد . هــر چــه هســت درون همیــن بــد و بدتــر اســت. 
خــوب و خوبتــر را هــم بایــد همیــن جــا جســت. بــد و بدتــر بــا تقابــل آشــکاری کــه هــم در ســاحت زبانــی هــم در فــرم ارائــه کار ها نمایانده اســت 
بــه قیــاس دعــوت مــی کنــد کــه البتــه موضوعــی زیبایــی شناســانه اســت. امــا عکــس هــا از اتفــاق بــا همیــن حکومــت بی رحم زیبایی شناســی 
کــه اشــیاء و امــور جهــان را بــا برچســب خــوب و بــد، زشــت و زیبــا و نوانــس هایــی میــان ایــن هــا دســته بنــدی مــی کنــد، ســر ســتیز دارد. مــرز 
میــان  بــد و  بدتــر در عکــس هــا گنــگ اســت نمــی تــوان گفــت  بــد کجــا تمــام مــی شــود و بدتــر کجــا آغــاز مــی شــود؛ یــا اصــال بــد کــدام اســت و 
جز اینها . عکس ها اجازه ی تفســیر بیشــتر از آنچه در ابتدا به چشــم می آید را از مخاطب به واســطه ی صراحت  ســهمناکی که درون 
خــود حبــس کــرده انــد مــی گیرنــد. ســیاهی را چگونــه مــی تــوان تفســیر کــرد؟! مــرز میــان توصیــف و تفســیر در عکــس هــای غزالــی آن انــدازه 
ناپدیــد اســت کــه وقتــی دربــاره ی چیــزی ) هــر چیــزی ( واژه ی زیبــا را بــه کار مــی بریــم. آیــا وقتــی مــی گوییــم چیــزی زیباســت، زیبا توصیف آن 
چیــز اســت یــا تفســیر آن؟!  گفتــن اینکــه ایــن عکــس هــا  ســیاه اســت آیــا تفســیر آنهاســت یــا توصیــف ؟!  در نظــر مــن ایــن تمــام آن چیــزی 
اســت کــه غزالــی ســعی در آموزانــدن آن بــه مخاطــب دارد و عکــس هایــش را از دســتبرد تفســیر دور نــگاه مــی دارد و معنــای آنهــا را بــه آینــده 
ای نــا معلــوم پرتــاپ مــی کنــد. نابینایــی، پذیــرش اتفاقــی بــودن جهــت لنــز را علــی رغــم از پیــش معیــن بــودن گســتره ی دیــد عدســی بــه امــری 
بدیهــی تبدیــل مــی کنــد. اگــر بــاور داریــم کــه عکاســی از آن خــود کــردن اســت؛ محمــد غزالــی هــم چیزهایــی را کــهـ  بــا واســطه یــا بــی واســطهـ   
از آنهــا عکــس گرفتــه اســت را از آن خــود کــرده اســت و هــم  امــکان تفســیر عکــس هــا را بــه معنــای امــری صرفــا دیــداری از فراســت مخاطــب 
ربــوده اســت. فراینــد عــکاس ای کــه حاصــل آن را بــر روی دیــوار گالــری آب انبــار مــی بینیــم  اگــر چــه هنــوز بینایی را به عرصــه ی ناتوانی پرتاب 

نکــرده اســت امــا نابینایــی را بــه رغــم فکــر مرســوم در مقــام نوعــی توانایــی شناســانده اســت. توانایی ندیدن جهــان مرئی.


