


ــد از تیرانــدازی ســربازان شــاه و دســتگیری  آن روزهــا کــه در تــرس و تهدی
بــه  عکاســی  بــرای  غیــره،  و  چماقــدار  گروه هــای  و  پرونده ســازی  و 
می کشــیدیم  نفــس  شــاد  و  آزاد  دوربینــم  و  مــن  می رفتــم،  خیابــان 
می بردیــم ســینه  در  را  شــادی  و  غــرور  و  امیــد  از  پــر  هوایــی   و 
 آن روزهــا وظیفــه ی خــودم می دانســتم و فکــر می کــردم بایــد اســناد 
ــظ  ــه و حف ــاک تهی ــن آب و خ ــدان ای ــم و فرزن ــرای فرزندان ــاب را ب ــن انق ای
کپنــم. فکــر می کــردم اگــر مــا یعنــی مــردم، پپیــروز شــویم مــن از ایــن قیــام، 
اضافــه بــر آزادی، اســنادی دارم کــه یــک روز باعــث افتخــار مــن و آنهاســت. 
باایــن اســناد بــه فرزندانمــان می گوییــم کــه مــا هــم روزی بــرای آزادی 
بپاخاســتیم و ایــن اســت اســناد آن. دوربیــن مــن شــاهدی بــود بــر آنچــه 
می گذشــت و ثبــت مســتند یــک ملــت بــود بــا انقابشــان. مردمــی کــه 
آزادی کشــته می شــدند و شــاید فرامــوش می شــدند؛ ولــی  بــه امیــد 
امیــد و خواستشــان ایــن بــود کــه خــون آنهــا الاقــل ضامــن آزادی فــردای 
فرزندانشــان باشــد و مــن می خواســتم بــا دوربینــم بــه ایــن امیــد تــداوم 

ــتیم... ــن هس ــن و دوربینــم غمگی ــا م ــن روزه ــم.اما ای ببخش
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فرشید پارسی کیا
هرچیــز  ماهیــت  و  ذات  شــدن  عــوض  معنــای  بــه  انقــاب 
نــگاه جامعه شناســان هــر جنبــش اجتماعــی کــه  از  اســت. 
بــه دگرگونــی اجتماعــی - سیاســی بیانجامــد،  انقــاب گفتــه 
می شــود. انقاب هــای بــزرگ تغییــرات بنیادیــن در حکومــت 
ــه  ــه ب ــک جامع ــا ی ــور ی ــک کش ــی ی ــاختار اجتماع ــی و س سیاس
وجــود می آورنــد، کــه می تــوان بــه انقــاب ایــران در ســال ۱۳۵۷ 
اشــاره کــرد. عکس هــای مریــم زنــدی از روزهــای انقــاب و پــس 
از آن جــزو مهم تریــن اســناد  تاریخــی از انقــاب ایــران اســت.  
آثــار وی در نــگاه کلــی بــه لحــاظ فــرم ، شناســنامه ویژه ای در 
ســاختار خــود دارد و قــرار اســت طــی ســه نمایشــگاه بــا عنــوان 
پــروژه   بیایــد.  در  نمایــش  بــه  دنــا  گالــری  در  انقــاب"  "پــروژه  
انقاب/یــک )یــک روایــت( شــامل عکس هایی ســت کــه انبــوه 
جمعیــت در آن هــا دیــده می شــوند و ســاختار فــرم را در ایــن 
 آثــار تشــکیل می دهنــد و دختــر جــوان  راوی ایــن تصاویــر  اســت.
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