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بالواسطه در  بینی.فقط بالواسطه را می ، تا به خود بنگری.ایستددر مقابلت میآید از عکس بريون می
کسی خفته در خ امر یک  اما وجودبه پایان رسیدن  و خفنت در خاک  است و چند دست! کاعکس اما 

   .است متعارف
 امر، های جستجو هستند که در خاک خفنتها هستند. دستدست ،کندآنچه عکس را نامتعارف می

گویادست. من دارندو و در نهایت اشاره به تو  کنندنامتعارف میمحتوم و متعارف را  ، در ابتدا چنني ها 
از زیر خاک بريون تاریخی را  شئخواهند یک ی هستند که میانشناستان باستاندس رسدمی به نظر

  بیآورند و ... 
گر فقط  ای باستانی است؟پیکره شئ آیا گر چه ! نه! خري را ببینیم آنوقت باید گفتبالواسطه ا  برای اینا

تازه است نسبتا یائی نشده است، پیکر مومدید  توانمی :گوئیممی، اما جواب حتی نیاز به استدالل نیست
به گریبان انسانی که ، عکس در هادستچرا حفاری؟   چند روز پیش اتفاق افتاده است!نيهم .و کامل

بخواهد المثل فیکه  نیستبه معنای متعارف عکس عکسی هرنی  .کنندنگرد را رها نمیعکس می
ز اچه چیزی نهفته است که آن را  روزمرهامر  ایندر د. هنبه نمایش  و مالل آن را و روزمره متعارف
 جسدی و به این خاطر اصرار دارد دیده شود؟ کندمی ایزممتفردی  یگاز پایان زندمشابه آن های عکس



نام ذکر با عکس اما دانیم. حتی نامش را نمیانسانی که  است، یک انسانشود، میعکس دیده در که 
زند و م عکس بال میبا ذکر این نا گوید که فرد بی نام کیست.به ما می ،خاوران ،و عکس محل حفاری

، و شودامر دیگری می
جسد . یابدهویتی می

از خاص بودن خاص 
و بدل به  کشددست می

شود. مرگی یک چیز دیگر می
امری خاص را بدل به 

تصاویر . دکنمیاجتماعی 
 آنبه غائبند عکس در آنچه 
و در عکس حضور  وندندپیمی
در کنار الواسطه ب، یابندمی

ی های دیگر منجملهعکس
که  ایروائیهای عکس
عکس . گريدقرار می، یمادیده

به یک معنا محو  با خودش هماناینی یهاعکس در میان دیگر یک عکس فردی و متمایز نیست
امر  سد،جعکس یک آنچیزی را دید که به اشاره توان می، هاعکسدر همانی دیدن اینبا . شودمی
در بدانند، آنکه  بیحتی  ،شاید هادستشود. ها برمال میدست کردرراز و کا .کندرا ویژه می مرهروز

ئی رد پا ی: ادامهنداشده خییامر تارموفق به یافنت یک  هادست شناسانند.واقعا دستان باستانواقع 
رژیم کودتای نوین ایران در  و دوستانش جزنی گرفته تادر دوران باستان  مزدکیان ازو تاریخی  طوالنی
  .: خاورانامروزایران اسالمی به  تا ،پهلوی

 : تاریخ سرکوبتاریخی یامر داللت بربلکه نیست  ی جدیدیک واقعهعکس فقط به این اعتبار عکس  
  .اندو کاویده کاوندهستند که تاریخ را میای شناسانههای باستاندست ؟هادست دارد و

  ،اندآمدهمن  همچون تو وست که هنیز ی کسانی دیگر، تاریخ زندگی همه هایچیزصرفنظر از تاریخ اما 
کنون . ، یا خواهند رفتاندرفته کسی روشن میا ش خود تماشاچیبه تا آید از عکس بريون میشود چرا 

در هر عکسی از یک  خود را دید؟ی نشانهتوان د. کجای عکس میرا نشان بده اشیا دقیقرت سایه
جانی و فقط آیا اما دید. عکس او را که حاضری غائب است در توان می و جانی وجود داردانی بقر

 و قربانی قابل روئیتجانی عکس واقعه فقط که در  آورندعی را بوجود میاجتما قعهایک و قربانی
  ؟باشد



، دنشبادر گذر  یاعبور لحظهمانع  که ندنیست یویرافقط تص ،نیستند سند فقط یک های خاورانعکس
اجتماعی - ی تاریخیبواسطهنیست!  یک جسد پیامبینید عکسی که می .یک لحظه را ثبت کرده باشند

  !تو و من ،، جانیانیبقر از جمعیی است دستهعکس عکسبودنش 
یک ی در زمینه، تا به خود ایستددر مقابلت میآید از عکس بريون میبه این اعتبار گفته شده است 

   !بنگریجمعی دستهعکس 


