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فرهنگ سالمت

شماره ششصدوچهلونه شنبه دو دی نودوشش

گفتوگوی ایرج ضیایی شاعر با سعیده افروخته عکاس

من فرزند جلگه و کوهستانم
با خانم سعیده افروخته سال گذشته در
فیسبوک آشنا شدم .پیگیری آثار عکاسی
این هنرمند شمالی ساکن جنوب از آن جهت
برایم اهمیت داشت که ایشان از دو ویژگی
در آثارش برخوردار و بهرهمند بود؛ یکی
کارکرد مه در آثارش و دیگری سطوح شفاف
و منعکسکننده مثل شیشه ویترینها ،آبها،
ورقهای روشن و آنچه که عامل انعکاس
تصویر میشود .از اینرو ،برای تماشای
آثارش (عکس و چیدمان) به نمایشگاه هپتا
در نزدیکی پارک خانه هنرمندان رفتم که این
گفتوگو حاصل این دیدار شد.
سعیده افروخته در یک نگاه:
متولد  1367رشت
عکاس ،دانشآموخته رشته حقوق دانشگاه
گیالن
نمایشگاههای انفرادی:
عکسهای خیابانی  1392رشت
خرمشهر ،عابران مه  1394کیش
نماهای بینام  1395رشت
رشت؛ بازآرایی  1396تهران
با گفتوگوی این هفته ما در «فرهنگ سالمت»
همراه شوید.
 :خانم افروخته! شما در متن معرفی
و زاویه نگاهتان به شهر چنین نوشتهاید« :من
در نزدیک شدنم به شهر ،آن را حذف میکنم».
حذف واقعیت شهر ،حذف معنای آن نیست؟
طبیعت تقلید هنر است( .اسکار وایلد) .تصویر
در یک ارتباط هندسی با جهان خارج میتواند
ماهیت ذهنی خود را ادامه دهد .آنگاه جهان خارج
هم مولودی از آن میشود .آنچه اسکار وایلد
گفته ،برگردانی از این حضور است؛ یعنی نگاه
خیره با جستجو روی شیشهها ،سطوح شفاف،
یخچالهای شهری ،سطوح آلومینیومی ،آبراهها
و گودالهای شفاف ،در غلظتی که از واسطهها
میگیرد،درخصلتیکهنوررابسانبستریگسترده
ی است برای
و پانورامیکوار  -که گویی قلمروی 
دیدنی نامتناهی و بیتار و پود ،آن هنگام که با
خاموش ماندن ،با میدان دادن به سکوت برای
قطع صداهای زائد ،چشم را به مراقبه بر تکههای
فراپاشیده شهر دعوت میکند -آن را گم میکند،
از دست میدهد و گویی دیگر تعلقی به شهر
ندارد .عادت چشم ،ندیدن میشود که آن همه
غیاب ،کمی شبیه رویاها و کمی شبیه ادبیات
خواهدشد .شهر گویی تصنیفی است چندزبانی،
با واریاسیونها و تغییرات مدام سوژهها ،که با
قرار گرفتن در افقهای گوناگون از رنگ و نور،
زمان خطی خود را به هم میزنند و گویی به
سرنوشت دیگر دچار میشوند .پس ناگزیر با
چیدمانی نوباید یافتههای خودم را به بیننده القا
میکردم .از اینرو ،در گالری دو دیوار ساختم که
بین این دو فضایی ایجاد شد که شهر رشت از دو
سوی فیلم هوایی قابلدیدن بود .این فرم جدا از
عکسهایی است که به دیوار گالری نصب شده.
اتاقی در گالری و تاریکخانهای در حیاط .میان
این دو فضا شیشه بهصورت دریچه که شیشه
شکسته یک ماشین بود ،قرار گرفت .کسانی که
از تاریکخانه فیلم را میدیدند از آن دریچه
شیشهای آدمهای داخل گالری را هم میدیدند
و این نوعی بههم زدن تمرکز است .کسانی
که از داخل گالری نگاه میکردند ،نمیتوانستند
آدمهای داخل تاریکخانه را ببینند و فقط فیلم
را میدیدند .این نوعی دریافت دوگانه از شهر
و آدمهایش است.
 :خانواده خودتان بهعنوان تماشاگر
چگونه با شما و هنرتان ارتباط برقرار میکنند؟
مادرم از روستای حلیمهجان درفک حوالی
دیلمان هستند .پدرم از اهالی سنگر نزدیک
سیاهکل و هر دو عالقهمند و مشوق من در
کارهایم.
 :پس رابطه خوبی با دیلمان و
اطرافش دارید.
من بیشترین تعطیالت دوران تحصیلیام را در
آن مناطق گذراندم .تا پایان دانشگاه در رشت
ساکن بودیم .زادگاه پدرم جلگه بود و زادگاه
مادر کوهستان .اینها مدام محل رجوع و مسیر
خاطرات من است.
 :این فضاها چه تاثیری در هنر شما
داشت؟
اقلیمی که من در آن رشد کردم ،مدام ابری
و بارانی است و انباشته از فضای سبز توام با
حزن و لطافتی که موجب طبع لطیف در مردم
میشود .غمزههای باران را دستکم نگیرید.
وقتی در بازار رشت قدم میزنی متوجه روحیه
گشاده مردم میشوی که به گفتوگو کردن و
به سمت دوربین آمدن تمایل دارند .چیزی از
تو دریغ نمیکنند ،پس چرا من باید از خودم
دریغ کنم و همین نگاههاست که از من یک
عکاس جزءنگر و جستجوگر بار آورد .همین

مادرم از روستای حلیمهجان درفک
حوالی دیلمان است .پدرم از اهالی
سنگر نزدیک سیاهکل .هر دو
عالقهمند و مشوق من .بیشترین
تعطیالت دوران تحصیلم را در آن
مناطق گذراندم .زادگاه پدرم جلگه
بود و زادگاه مادرم کوهستان .اینها
محل رجوع و مسیر خاطرات من است

عکسها را در جنوب ،در خرمشهر و کیش
گرفتم ،ولی این گشادهرویی در آن عکسها
وجود ندارد .در سبزهمیدان رشت که قدم میزنم،
پیرمردها میگویند بیا از ما عکس بگیر و شروع
میکنند به ژست و فیگور گرفتن .من در سال
 88و  89شروع کردم به عکاسی .با عکسهایی
که از این آدمهاگرفتم ،متوجه خصلت پذیرا
شدنشان شدم و حتی حالت مداخله کردن
در کارتان .من عکس این آدمهای متفاوت ،از
کارتنخواب گرفته تا دستفروش و بساطی
و پارکنشینشان را به خودشان هم میدادم.
دوستانم میگفتند ما رد تو را در بازار رشت
میبینیم چون آن آدمها عکس خود را یا به
دیوارمحلکسبشانچسباندهیاکناربساطشان
گذاشتهاند .در اولین نمایشگاهم در رشت همه
این آدمها را دعوت کردم و بیشترشان هم آمدند.
خب خیلیها متوجه شدند که حق دارند ،یا
آنها هم میتوانند به نمایشگاه بروند و از دیدن
عکس خودشان بر دیوار نمایشگاه لذت ببرند.
این روابط باعث شد دیگر قضاوت فلهای درباره
چنین آدمهایی نداشته باشم چون وقتی از یک
پیرمرد بساطی شلوارفروش عکس میگیری و
بعد متوجه میشوی او یک دبیر بازنشسته است،
دیگر به خودت اجازه نمیدهی فلهای قضاوت
کنی .نمایشگاه دیگری داشتم به نام «عکس من
کو» .رفتم سراغ همان گروهی که یک سال پیش
از آنها عکس گرفته بودم .بیشترشان عکس را
در محل کاسبی یا بر دیوار اتاقشان داشتند و
من دوباره از آنها عکسی گرفتم که در عکس
قاب گرفته قبلی با هم باشند.
 :در واقع تداوم این ارتباط به خاطره
تبدیل میشود از هر دو سو .برگردیم به
دیلمان و آن طنازی و غمازی محیط سبز،
اما برفها و کوالکهایش را دیدهاید؟ در
برف گیر کردهاید؟
بله ،بدجوری هم گیر کردهام ،اما نترسیدم و
دوربین را رها نکردم .کسی که از  4فصل
اقلیم من عبور کند ،تغییر فصول را درک
میکند .دگرگونی در محیط گیالن در روحیه
اثر میگذارد .این رستن و رویش و تغییر که مدام
پوست میاندازد ،خود را در آفتاب و باران پهن
میکند .شما چند دانه آلوچه در خاک و سنگ
بیندازی ،سبز میشود .این بدیلها و مثالها
الهامبخش است که تو هم بسان طبیعت باشی
و آماده تغییر و دگرگونی.
:ازمنطقهمارلیککهروزگاریشهرو
مکان حکومت آماردها بوده ،عکس گرفتهاید؟
نه ،متاسفانه چون در حال حاضر نظرم بیشتر
معطوف به شهرهای موجود است.

 :فضای شمال سبزی خودرو دارد؛
یعنی زحمتی برای ایجاد فضای سبز متحمل
نمیشوی ،فقط نگهداری آن مهم است ،اما
در جنوب باید با خاک زندگی کنی .باید پای
نهالی که میکاری بنشینی و از آن مراقبت
کنی تا رشد کند .خوشبختانه شما هر دو
فضا را تجربه کردهاید .حاال قبل پرداختن
به جنوب باید بپرسم در دوران دانشگاه یا
بعد از آن عاشق نشدید؟
چرا ،شدم! درست در اوج روحیات هیجانی
و فرهنگی و کمی هم سیاسی که همه اینها
با فعالیتهای گروهی گره میخورد ،من هم
عاشق شدم .جوانی که خود را طرفدار کتاب
و ادبیات میدانست و به اتفاق همگی در
 5دانشکده نمایشگاه عکس برگزار کردیم.
دوستیها و رفاقتهایی ایجاد میشود که
بعضیهایش میماند و علیه بعضیها شورش

هنوز روی دیوارها بود .مدام در ذهنم صدای
گلوله بود و در مشامم بوی خون .شهری که
روزگاری عروس ایران بوده .لعنت به جنگ!
اگر تصویر جنگ را از این شهر کنار بگذاریم،
به خاطر پلها و نخلها و افق و بندر هنوز
طبیعت شهر زیبا بود .اگر گاهی فضای سبز
شمال از فرط سبزی و زیبایی غمگین به نظر
میرسید ،در خرمشهر چیزی به نام جنگ آن
زیبایی را محزون میکرد .پیرمردی هر روز در
خانه میآمد و داد میزد آب شیرین و من دو
دبه آب شیرین میخریدم .روزها به خانههای
مردم میرفتم .چقدر خونگرم بودند ،اما بیشتر
خانهها تصرفی بودند .یعنی صاحبانشان نبودند
و آدمهای ناشناس یا جنگزده در آنها زندگی
میکردند .اغلب این خانهها حالت تخریبی
داشتند و مناسب زندگی نبودند .امکانات رفاهی

میکنی و ناگهان ازدواج میکنی .البته در چنین
مواقعی بیشتر در حالت دیگرشناسی هستی
و نه خودشناسی ،در نتیجه ،بیشتر این نوع
ازدواجها سرانجامی ندارد .من فکر کردم ازدواج
من ماندگار و جاودانه است .همسرم یک ترم
زودتر از من فارغالتحصیل شد و برای کار به
خرمشهر رفت و من هم بعدا رفتم .همسرم
اراکی و متولد تهران بود و خانوادهشان ساکن
خوزستان و جنگزده و مهاجر.
 :خب ،از فضای سبز شمال به
خرمشهر جنگدیده رفتید و تجربه جدیدی
برای عکاسی.
روزهای اول خانواده همسرم مانع بیرون رفتنم
میشدند ،شاید از روی دلسوزی که بیرون خطر
دارد .بعدها که بیرون رفتم ،احساس کردم زمان
در این شهر متوقف شده .روبروی خانه ما مسجد
جامع خرمشهر بود .شعار نوشتههای سربازان

شهری هم به این افراد تعلق نمیگرفت .گاهی
مالکان خانهها میآمدند و از این افراد اجاره
هم میگرفتند .وضعیت این خانهها مدام چشم
مرا خراش میداد و شوکآور بود .در یک هتل
مخروبه خانواده جانبازی زندگی میکردند با 4
تا بچه به نام زیدان ،معصومه ،حسین و علی.
برایم سوال بود که چرا این مکان مخروبه هیچ
تاثیری روی بچهها نگذاشته و آنها لطیف و
دوستداشتنی بودند .پدر جانبازشان که گویا
فرمانده هم بوده به همه نهادها گفته من هیچ
چیز برای خودم و خانوادهام نمیخواهم ،بروید
بهکمکدیگران.اومیتوانستصاحبامکانات
بهتری باشد ،اما به خاطر مردم و رفاه شهرش
قبول نکرده بود .من از این هتل و آن خانواده
عکسهای زیادی گرفتم .اتاق مجاور اتاقی که
زیدان کفترهایش را نگهداری میکرد ،محل
بازجویی دشمن از مردم بود .هنوز صندلیها

و بطریهای واژگون دستنخورده مانده بود.
تلویزیون خالی شده و ...عکسهای این دوره را
از شدت ناراحتی کنار گذاشتم و عکس عابرانی
که در مه راه میروند را ادامه دادم .گویی مه
سرپوشی بود بر همه آسیبهای این شهر.
مردها ،زنها ،کشتیها ،لنچهای تعطیلشده،
بچهها ،فروشندهها و ...همه در مه غلیظ حرکت
میکنند .اینها ابعاد روانی آن شهر بود .شهری
که آدمهایش دیده نمیشدند .انگار خرمشهر
بزرگترین موزه جنگ دنیاست .گاهی با خودم
فکر میکردم چرا باید در کوچهای زندگی کنم
که الشه متالشی یک آمبوالنس هنوز آنجا باشد
و هر روز جلوی چشم من! چقدر سخت است
گذر از چنین آسیبهایی که یک شهر را در
خود فرو برده است .حتی اگر با یک جوان دهه
هشتادی هم صحبت کنی میگوید جنگزده
هستم .مصیبت جنگ برای من شوک بزرگی
بود که هنوز هم از آن رها نشدهام.
 :با این درک از جنگ به نظر میرسد
شما در عکسهایتان خشونت را زدودهاید؟
متاسفانه بیشتر عکاسان مناسبتی ،فیلمسازان
جشنوارهای و حتی بعضی مسووالن میروند
که به جنگ بپردازند؛ کسی به فکر خلق و خوی
مردم ،عواطف و احساسات مردم نیست .در این
شهر خورشیدهای فراوانی در گوشه و کنار شهر
هر روز غروب میکنند ،اما کسی نمیبیند .من
دنبال این خورشیدها بودم .خرمشهر تکهای از
خاورمیانهای است که روزگاری در گوشهای
از آن هزار و یک شب نوشته شده .شهری
که با کلمات به سمت دنیا میرفته و چقدر
نویسندگانی در سراسر عالم خود را مدیون آن
قصهها میدانند .مدتی بعد ساکن کیش شدیم
و من عکسهای خرمشهر را با نام عابران مه
در کیش به نمایش گذاشتم.
 :شما زخمها و آسیبهای جنگ در
خرمشهر را با زبان شاعرانهای بیان کردید.
شاعر هم هستید؟
گاهی چیزهایی مینویسم.
 :از کیش بگویید.
روزهایآخراقامتدرخرمشهردچارحملههای
عصبی شدم .حضور در کیش فرصتی شد برای
درمان و استراحت .به گفته پزشک ،من دچار
هراس محیطی شده بودم .به هر حال جزیره
هم فضای بستهای بود .کمتر از  20هزار نفر
جمعیت داشت .جزیره برای من حالت کمپ
کارگری داشت .برای کار در زمینه اقتصادی و
ساختمانی مناسب بود و بیشتر اتفاقاتش بیرون
از خودش گره میخورد .من در کیش چندان
فعال نبودم .شرجی به  90درجه میرسید و
قابلکار نبود .بیشتر معطوف به خودم شدم،
مطالعه ،مرور کارها و توجه به جزییات داخل
خانه .چند ماه در آموزشگاه موسیقی کار کردم.
آنجا پیانوی بزرگی داشت و من در قبال کار،
آموزش پیانو میدیدم .خانواده ما با موسیقی
عجین بود و من عاشق پیانو بودم .این کار مرا
به رشت متصل میکرد .پدرم صدای خوشی
دارد .تنها برادرم مربی پاپ است که از  7سالگی
ترانه میخواند .من و برادرم تمام صبحها با
صدای موسیقی که از گرامافون پخش میشد،
بیدار میشدیم .پدربزرگ پدریام شاعر بودند .با
زبان و نثر کهن با ما حرف میزدند .مادربزرگم
ساده و همراه پدربزرگ در کار کشاورزی بودند.

پدرم در دوره دبیرستان در زادگاهش کتابخانه
تاسیس کرد و خودش هم مسوولش بود .بعد
مدیر مدرسه شد .کارشناسی گرفت .داستان
کوتاه هم مینوشت و چندتایی هم چاپ شد.
فوقلیسانستحقیقاتآموزشیگرفت.لیسانس
آمار هم گرفت .در دانشگاه گیالن تدریس
میکند .مادرم لیسانس معارف است .پدر و مادر
هر دو بازنشسته آموزش و پرورش هستند ،اما
پدر هنوز هم درس میدهد.
 :دوباره ما را به رشت بردید .خب،
انگیزه عکاسی از کجا شروع شد؟
یادم رفت بگویم مادرم تمام خانوادهاش را در
زلزله رودبار از دست داد .من  2ساله بودم و به
خوبی یادم مانده .مادرم در آن وضعیت مدام به
فکر دانشآموزانش بود و برایشان غذا میبرد.
مادرم هیچ وقت از آن فضا رها نشد .فقدان
بزرگی برایش بود .هم خانواده خودش و هم
بچهها و خانواده بعضی از بچهها از دست رفته
بودند .مادر دبیر پرورشی بود و خودش را با
کارهای فرهنگی سرگرم میکرد .پدر و مادر
اهل مطالعه بودند .من رفتارهای خانوادگی
را باور کرده بودم و با بیرون و دوستانم زیاد
هماهنگ نبودم .همیشه نوعی شاهد بودم و
بیرون از ماجراها .این نگاه کردن ،گوش دادن
و یاد گرفتن را به من آموخت و اما عکاسی؛
من ورودی  86بودم و مواجه با مسائل آن دوره.
مثل بسیاری از دانشجویان مرتب زیر نظر بودم.
پدرم در یک روز برفی دوربینی به من هدیه
کرد که به مناسبت تولدم بود .شروع کردم به
عکاسی و بحثهای سیاسی را کنار گذاشتم.
این دوربین آن موقع پیشرفته بود و حاال هم
با همان دوربین عکاسی میکنم .لیسانس هم
هیچ وقت به دردم نخورد .در شهر میگشتم
و تحوالت را در قالب فضاها و اشیاء مرور
میکردم و عکس میگرفتم .خاطرات خانه
اموات اولین مجموعه از عکسهایم بود .از
خانههای قدیمی و معماری دوره قاجار عکس
میگرفتم.تعمیرگاههایرشتآلبومشد.دیوارها
و درها ،مشاغل مختلف ،آدمها ،بساطها و....
روزی تا  8ساعت عکاسی میکردم .البته  3ماه
پیش استاد ملک مدنی عکاسی آنالوگ کار کردم.
بیشتر دست و چشم و ذهنم را به کار میگرفتم.
مجلهها و کتابهای مرتبط را مطالعه میکردم.
 :خب ،دوباره برگردیم به کیش و
دوره نقاهت و استراحت.
آن دوره من از یک دختر فعال و عکاس شده
بودم یک همسر خانگی و کارهای روزمره
خانه .کمکم باید با توقعات زندگی سنتی و
خانواده همسرم که با ما بودند کنار میآمدم.
روزگار سختی بود .از مشکالتم با پدر و مادرم
حرفی نمیزدم که ناراحت نشوند .همسرم
تمایلی به کارهای هنری من نداشت و حتی
سنگاندازی هم میکرد ،باید قبول کنی و در
شهر هم همزبان و همراهی نداری ،غذا پختن
هر روزه ،نظافت برای دیگری ،باید و نبایدها
را تحمل کردن ،شوک خرمشهر هنوز با من
بود .شوک فضای سیاسی دانشگاه هنوز با من
بود .در میان دختران ،هیچ وقت دوست ثابتی
نداشتم .زود هم ازدواج کرده بودم .آن فضا
سراسر هجران شهری بود که دوست داشتم.
سراسر روز پردهها کشیده بود که فکر کنم هوا
مهآلود است و باد کولر نسیم شهر بود .در این
مدت فقط دوباره توانستم به رشت سفر کنم و
عکس بگیرم .همسرم موافق سفر نبود .وقتی
به کیش برمیگشتم ،مدام خواب رشت را
میدیدم .این زیست مالیخولیایی پر از هذیان
و بیثمر امانم را بریده بود .سال دوم اقامت
در کیش فقط موفق شدم عکسهای مهآلود
خرمشهر را به نمایش بگذارم .این کار به من
جرات داد خودم باشم .عکاسی را نمیتوانم
کنار بگذارم .جزیره هیچ دوستیای به من
نداد .کسی را که دوست داشتم کنار خودم و
تنهاییام احساس نمیکردم .همراهی نداشتم.
اجازه نداشتم دوباره به رشت بروم .باالخره
سال سوم رفتیم و من دیدم در شهر همه با هم
حرف میزنند .دوستانم دور هم هستند .زن و
شوهرها با هم حرف میزنند .من با کسی زندگی
میکردم که وقتی به خانه میآمد ،میگفت
ی دیگران
نباید با من حرف بزنی .وقتی زندگ 
را میدیدم ،این سوال بزرگ جلوی چشمم
بود که آیا این زندگی است؟ این همزیستی
است؟ این گفتوگو است؟ این سوال یک
«نه» بزرگ شد و ابرهای آن ایستاد .سایهها
گسترده شد .درنتیجه اردیبهشت امسال جدا
شدم و االن ساکن رشت هستم .نزدیک خانه
پدر و مادرم خانهای دارم و مدام خودم را
بازسازی میکنم .به تشویق خانواده عکاسی
را شروع کردم که حاصلش همین نمایشگاهی
است که مالحظه میکنید.
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