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نگاهی به خاطرۂ »عکس یهویی« عکس یهویی

از آقای علیرضا خماریان

دحسینحسینینژاد*
سی

خاطــرة»عکسيهويی«ازآندســتخاطراتیاســتکهوقتی

انســانآنرامیخواند،مزهاشزيــرزبانشمیماند.بهفکرمیرود.

معادلهايــی ذهنــش در

حداقل میيابــد. برايــش

چندساعتیباآنهمنشین

يادعکسهايیکه اســت.

درگذشــتهمیگرفتوبه

تا»ظاهر«، میبرد عکاسی

میافتد. شوند چاپ، يعنی

يادســختیکاربادوربین

فیلمش حلقة اگر میافتد.

صبر بايــد بــود، 36تايی

میکردتاهمةحلقهکامل

شودوبعدآنرابرایظاهر

ببرد. عکاســی به شــدن

امانازوقتــیکهفیلمنور

میخوردوهیچعکسیقابل

چاپنبود.غموغصةعالم

آدممینشســت. رویدل

بنــداولاينخاطرهچنین

زنده تصويــریدرذهــن

میکند.باايــننگاه،چند

ويژگیجالبدرنوشتةآقای

خماريانمیبینیمکهبسیار
ارزشمنداست.

اوايلدهةهشــتادهنوزفناوریهاینوين

ديجیتالگسترشچندانینیافتهبودندونهاز

عکسهایسلفیخبریبودونهازعکسهای

يهويی.اواخرسالتحصیلی،درارديبهشت

1384،مثلآخرهرسال،دوربینديجیتال

1/3مگاپیکسلیامرابهمدرسهبردمتامثل

سالهایگذشته،ازآخرينجلساتکالسبا

بچههاعکسيادگاریبگیرم.سالهایقبلتر

بادوربینآنالوگمايــنکارراانجاممیدادم.

بهاينترتیب،تقريباًعکسهمةدانشآموزان

سالهایتدريسمتااکنونرادارم.

درآنسال،مندرمدرسةراهنمايیشاهد

4نیشــابور،عالوهبرتدريسرشــتةخودم،

يعنیعلوماجتماعی،بنابهتخصصیکهدر

رشتةرايانهداشتموباتوجهبهبرنامةدرسی

مدارسخاص،ساعاتیرانیزبهتدريسرايانه
میپرداختم.

آنروزکارگاهرايانهداشــتموازبچههای

ســومراهنمايیامتحانعملــیمیگرفتم.

تعدادیازبچههاداخلکارگاهبودندوبقیهدر

حیاطمدرسهمنتظرنوبتامتحان.روزهای

آخرارديبهشتبودوپنجرةکارگاهکهروبه

حیاطبودبازوپــردةآن،برایجلوگیریاز

ورودآفتاب،کشیدهشدهبود.بهطورضمنی،

حواســمبهبچههایبیرونهمبودوصدای

صحبتهايشانکموبیشبهگوشمیرسید.

آرامآراممتوجهتوطئهایعلیهخودمشدم.

يکــیازبچههاکهپــدرشهمکارفرهنگی

بودوســالقبل،ازمأموريتاعزامبهخارج

فرهنگیانبرگشتهبود،دوربینديجیتالشرا

بهمدرســهآوردهبودوضمنگرفتنعکس

ازخودش،بــهفکرافتادهبــوديکعکس

ناگهانی-کهامروزهبهآنيهويیمیگويند-

ازمنبگیرد.رابطةمنبادانشآموزانمبسیار

صمیمیودوستانهبودوچونسومراهنمايی

بودندوآخرينسالحضورشاندراينمدرسهبود،میخواستنديکعکسيادگاریواستثنايی

ازمنداشتهباشند.

طبقبرنامهایکهباهمريختهبودند،قرارشــدهبوديکیازبچههابهبهانهایمراصدابزندو

تامنبرایجوابدادنپردهراکنارمیزنم،باغافلگیریعکسبگیرند.منکهاتفاقاًدوربینرا

بهکارگاهبردهبودموهمراهمبود،تصمیمگرفتمبهجایآنهاخودمغافلگیرشانکنم.درآن

سالهادوربینديجیتالیکمتروجودداشتودانشآموزانبهفکرشانخطورنمیکردکهمن

دوربینديجیتالهمراهمباشد.دوربینراآمادهکردمومنتظرشدمتامراصدابزنند.بهمحض

اينکهصدايمزدند،پردهراکنارزدموتابهخودبجنبند،ازآنهاعکسگرفتم.ديدناينصحنة

غیرمنتظرهچنانغافلگیرشــانکردکهفريادهیجانوتعجبشانبلندشد.آنقدراينصحنه

ناگهانیبهوقوعپیوستهبودکهحتینتوانستهبودنددرآنلحظهازمنعکسبگیرند.

اينعکسثبتآنلحظةاستثنايیاست.جرياناتآنروزوپايانسالونبودراههایارتباطی

باعثشدهیچکدامازدانشآموزاناينعکسرانبینندوبارفتنشانازمدرسه،خاطرةعکس

همفراموششود.

باگسترشسیستمهایارتباطی،اينعکسرابعدازدهسال،برایاولینباردرفضایمجازی

گذاشــتم.ازآنجاکهدانشآموزانســالهایگذشتههمراهیاممیکردند،بازفريادآهوفغان

بچههایآنکالسبهآسمانبلندشد.
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خاطــرة»عکسيهويی«ازآندســتخاطراتیاســتکهوقتی

انســانآنرامیخواند،مزهاشزيــرزبانشمیماند.بهفکرمیرود.

معادلهايــی ذهنــش در

حداقل میيابــد. برايــش

چندساعتیباآنهمنشین

يادعکسهايیکه اســت.

درگذشــتهمیگرفتوبه

تا»ظاهر«، میبرد عکاسی

میافتد. شوند چاپ، يعنی

يادســختیکاربادوربین

فیلمش حلقة اگر میافتد.

صبر بايــد بــود، 36تايی

میکردتاهمةحلقهکامل

شودوبعدآنرابرایظاهر

ببرد. عکاســی به شــدن

امانازوقتــیکهفیلمنور

میخوردوهیچعکسیقابل

چاپنبود.غموغصةعالم

آدممینشســت. رویدل

بنــداولاينخاطرهچنین

زنده تصويــریدرذهــن

میکند.باايــننگاه،چند

ويژگیجالبدرنوشتةآقای

خماريانمیبینیمکهبسیار
ارزشمنداست.

1 مستندسازی. يکیازکارکردهایخاطرهنويسیمستندکردنيک

احساسياواقعهاستبرایخودياآيندگان.اينخاطرهواقعةعکاسیرابه

زيبايیمستندکردهاست.ازخواندنآنبهفکرمیرويم.تعجبمیکنیمو

بهآيندهمینگريمکهچهخواهدشــد.ازطرفیمیشودگفتاينخاطره

يکمستندسازیدوبلهاست.چرا؟بهايندلیلکهگاهیمالحظاتزندگی

راباعکسمستندمیکنیم.لحظهایاززندگیراانتخابمیکنیموآنرا

باعکسجاويدانوبرجســتهمیسازيم.درخلوتخودبارهابهآنرجوعو

لذتآنلحظهرابازآفرينیمیکنیم.عکاسباعکسيهويیدقیقاًهمینکار

راکردهاست.اماکارديگریهمانجامدادهوآننوشتنگامبهگامخاطره

اســت.بهطورحتم،ماباخواندناينخاطرهوديدنعکسلذتبیشتری

میبريمتااينکهتنهاعکسرامیديديموازپیشــینةآنبیخبربوديم.از

اينرومیگويیممستندسازیدوبله.يعنیهمعکسوهممتنکنارهمقرار

گرفتهولحظةباشکوهیراخلقکردهاند.

2 پيشرفت و تغييرات تکنولوژی.اينخاطرهبهخوبیوضعیت

عکاسیدرگذشتهوحالرانشاندادهاست.هنوزهمنسالنمنوضعیت

عکاســیگذشــتهرادرحافظةتاريخیخوددارند،امااينشرايطبرای

نســلجديدتازهوحتیباورنکردنیاست.ازاينرو،کارکردديگرخاطره،

يعنیتشريحشرايطاجتماعی،بهخوبیازاينخاطرهبرمیآيد.پیشرفت

تکنولوژیراازمطالعــةآنبهعینهمیبینیموبهفکرمیرويمکهآيندة

تکنولوژیعکاسیبهکجاخواهدرفت!

3 ارتبــاط معلم و دانش آموز. اينخاطرهنشــانمیدهدمعلمو

دانشآموزچقدرارتباطعاطفینزديکیدارند.شــیطنتبچههاومعلمرا

کنارهمنشانمیدهد.آيندهنگریمعلمهمکاماًلمشهوداست.هرسال

عکسبچههاراگرفتهوبرایخودآرشــیویازآنهادرستکردهاست.

کارايیاينروشرابهخوبیزمانیمتوجهمیشــويمکهپسازســالها

عکسرادرصفحةفیسبوکخودمیگذاردوموجبتعجبوشــادمانی

بچههايیکهحاالعضوفیسبوکویهســتند،میشــود.باخواندناين

خاطرةبهخودمگفتم،کاشمنهمهرســالعکســیازدانشآموزانم

میگرفتموآرشیویتهیهمیکردم!کاش!

4 تمرکز.ازويژگیهایخاطرهايناستکهنويسندهتمرکزخودرااز

دستندهد.موضوعاصلیرافراموشنکندوآنرابهخوبیبرجستهسازد.

آقایخماريانبهخوبیمتوجهاينتمرکزبودهوعکسيهويیراتاپايان

پیشبردهوبهجایمطلوبرساندهاست.شايددرضمننوشتننکتههای

حاشیهایهمبهذهنشرسیده،اماجانبايجازدرنوشتارراحفظکردهو

کوشیدهفقطموضوعاصلیوآنهمعکسيهويیراپیشببرد.

البته شاید اگر نویسنده به چند نکتة زیر هم توجه می کرد، لذت ما از 

نوشته بيشتر می شد. این ها جنبة پيشنهادی دارند. به هيچ روی قصد 

دخالت در نوشــته را ندارم، زیرا هر کس هر طور که می نویسد عالی 
است.

1 شايداگرنامبچههايیکهدرعکسهستنداضافهمیشد،ارتباط
ماباآنهابیشترمیشد.

2 جایعواطفواحســاسنويسندهخالیاســت.موقعنوشتن

خاطرةخودرادرموقعیتقبلیقرارمیدهیم.احســاسخوشاينديا

ناخوشــیدرماايجادمیشود.آناحساسراخوباستنشاندهیم.

بیتفاوتنسبتبهموضوعنباشیم.خوانندهانتظارداردبرقشادیدر

چشمنويسندةاينخاطرههمبدرخشد.جایاينبرقخالیاست.ما

ازتعجبوغافلگیریبچههامطلعمیشويم،ولیاحساسنويسندهرا

درنمیيابیم.بادخالتاحساسماندرخاطره،موجبهمراهیبیشتر

خوانندهبامتنخواهیمشد.

3 نويســندهکارخوبیکردهاستکهبهزمانخاطره،يعنیسال

1384اشــارهکرده.کارديگراينبودکهموقعیتمدرسهوشهرو...

بیشترتوضیحدادهمیشد.کالسچندنفرهبودومدرسهچندکالس

داشت؟کجایشهرواقعبود؟وضعفیزيکیمدرسهچگونهبود؟البته

بهاختصار،تااصلقضیهفراموشنشود.

ازاينبهبعد،هروقتخاطرةعکاســیرادرذهنمرورمیکنم،اين

خاطرهنیزبهيادممیآيدوايننشــانمیدهدکهنويسندهبهخوبی

توانســتهدرذهنمنرخنهکندوخودشرادرحافظةمنثبتکند.

ايننشــانمیدهدکهدرکارثبتخاطرهاشموفقبودهاست.برايش

آرزویتوفیقبیشازپیشدارم.

*مدیر مسئول ماهنامة انشا و نویسندگی
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