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  جعفر تکبیری
»دوازدهمین جشنواره عکس دوربین.نت عصر روز 
گذشته در فرهنگس�رای سرو گشایش یافت.« شاید 
مردم عادی جامعه هنگام ورق زدن صفحات رسانه ها 
خیلی راحت از کنار این خبر بگذرند اما این خبر برای 
فعاالن حرفه عکاسی ش�اید چیزی کمتر از گشایش 
جش�نواره فیلم فجر ن�دارد و حتی در حالت�ی اغرار 
آمیزتر خبری همچون خبر برگزاری مراس�م اسکار 
اس�ت. اهمیت این خبر برای عکاس�ان از آنجا نشات 
می گیرد که این جش�نواره تنها جش�نواره عکس�ی 
است که بیشترین دوره برگزاری به صورت مستمر 
را دارد و به واسطه همین برگزاری مداوم و البته به 
دور از حاش�یه اصالتی چشمگیر به خود اختصاص 
داده اس�ت. اصالتی که ضمن احترام به سایر فعاالن 
این عرصه، در هیچ جشنواره ای با این موضوع یافت 
نخواهد شد. جشنواره ای که بهترین عکاسان خبری 
این روزهای کش�ور، روزی حضوری پرشور در آن 
داشتند و آثارشان بر گالری های مختلف آویخته شد 
و در نهایت هم برخی از آنان تندیس ساده و بی ریا 
ام�ا در عین ح�ال غرورانگیز دوربین.ن�ت را دریافت 

کردند و در ویترین افتخارات خود گذاشتند.
در این بین عکاس�انی نیز بودند که خالقیتش�ان به 
واس�طه حضور در ش�هرهای کوچک و به دلیل عدم 
دسترس�ی به یک رسانه حرفه ای کش�ته می شد اما 
مجموعه دوربین.نت به واسطه همین جشنواره خود، 
فرصت دیده شدن و در معرض نقد قرار گرفتن آثار 
این عکاس�ان را نیز فراهم کرد. اتفاقی که زمینه ساز 
رویش استعدادهای بیشماری در سراسر کشور شد 

و بر ارزش جامعه عکاسی کشور افزود. 
و در این میان اس�اتید بزرگی در حوزه عکاس�ی نیز 
بودند که در طول تمام این 12 سال برگزاری، همواره 
پشت و پناه برگزار کنندگان بودند و با روی گشاده و 
در عین فروتنی، جشنواره را به فرصتی برای انتقال 
تجربیات طالیی خود به نس�ل آینده عکاسی کشور 

تبدیل کردند. 
ح�ال مجموع�ه دوربین.ن�ت در کن�ار تی�م دوس�ت 
داشتنی اش دوازدهمین دوره این جشنواره را بدون 
کوچکترین حمایت دولتی برگزار می کند تا استمرار 
بخ�ش ی�ک اصالت مه�م در جامعه عکاس�ی باش�د. 
اس�تمرار اصالتی که قطعا بر ارزش جامعه عکاسی 

کشور خواهد افزود. 

استمرار
یک اصالت 

تجهیزات مورد نیاز است. براي خوراکي هاي احتیاطي مي توان 
از دو قوطي کنس�رو ماهي استفاده کرد. همچنین از داروخانه 
مي ت�وان قرص هاي تامین ان�رژي و پروتئین تهیه ک�رد و در 
وس�ایل خود بگذاریم. در خصوص کمک هاي اولیه، باند و گاز 
اس�تریل و چس�ب کاغذي و باند کش�ي و در نهایت یک سوت 
ب�راي اعالم محل خ�ود به دیگران در موقع نیاز کفایت مي کند. 
در خصوص وسایل شخصي هم کیسه خواب، قاشق و چنگال 
و فوم ضدعفوني کننده است. عالوه بر این ني هاي تصفیه آب 

و قرص تصفیه آب هم مي تواند در برخي شرایط کمک کند. 
حس�ن قائدي س�پس در خصوص تجهیزات همراه عکاس هم 
اظه�ار کرد: توصیه مهم من در خص�وص تجهیزات کاری، این 
است که جدای از لب تاپ حتما یک هارد خالی همراه خود داشته 
باشید و همیش�ه تصاویر خود را در اولین فرصت درون این 
ه�ارد بریزد و البته درون کیف خود نیز نگذارید. تاکید من بر 
روي هارد خالي به این دلیل اس�ت که خداي نکرده در صورت 
ب�روز یک اتفاق، تم�ام تصاویر قبلي خود را از دس�ت ندهید. 
نمونه بارز این اتفاق در جنگ سوریه قابل مشاهده بود که یک 

نشس�ت عکاس�ی در بحران به عنوان بخش�ي از نشست هاي 
تخصصي دوازدهمین جش�نواره دوربین.نت، توس�ط حسن 

قائدي برگزار شد. 
حسن قائدي که به عنوان سخنران دوازدهمین جشنواره عکس 
دوربین.نت، در خصوص عکاسي در بحران سخن مي گفت، با 
بیان اینکه هر عکاسي که مي خواهد از بحران عکاسي کند، باید 
همیش�ه لیس�تی از اقالم که در یک س�فر نیاز هست را تهیه و 
در دس�ترس داشته باشد، عنوان کرد: توصیه من به عکاسان 
این است که همیشه سبک بار و راحت به سفر بروید تا هرکجا 
نیاز شد، بتوانید شب بمانید. چراکه هرچقدر سبک تر باشید 
نیازت�ان به عقبه و نگهداری وس�ایل کمتر میش�ود. عالوه بر 
این همیشه لوازم شخصی خود مثل یک کیسه خواب و سایر 
تجهیزات عکاسي خودتان را درون یک کوله قرار دهید تا همه 

جا بتوانید از آن استفاده کنید.
حسن قائدي با دسته بندي وسایل موردنیاز عکاسي در زمان 
بحران گفت: من این وس�ایل را به س�ه دس�ته تقس�یم کرده ام 
که ش�امل خوراکي هاي احتیاطي، داروه�ا و کمک هاي اولیه و 

سبک بار به مناطق
 بحراني بروید

توصیه یک عکاس براي عکاسي در بحران
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