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قص��ه، قصه ب��از کردن نوش��ابه نیس��ت. 
قصه، قصه واقعیت اس��ت. واقعیت که می 

گوید:»امالی نانوشته، بی غلط است.« 
مدیر سایت عکس دوربین.نت، قلم و کاغذ 
به دس��ت گرفت و ش��روع به نوشتن کرد. 
از پیش پیدا بود که این امال دش��وار است. 
ممکن بود واژه ها اشتباه نوشته شود. ممکن 

بود نمره، نمره ردی باشد. ممکن بود... 
ام��ا این امال باید نوش��ته می ش��د، امالی 
پرغل��ط، بهت��ر از امالی نانوش��ته بود. این 
قصه، قصه واقعیت اس��ت. واقعیت که می 

گوید:»امالی نانوشته، بی غلط است.«
ام��ا قصه، از کجا ش��روع ش��د؟ از نام های 
مس��تور در کاغذها، از روب��ان هایی که نام 
ها را قاب گرفت، از برنده گان، از اجرا. قصه 
شروع شد، قصه یک امال. این امال بی غلط 
نبود. اجرای ضعیف، ناهماهنگی ها و شاید 
غلط های دیگر. اما برخی از واژه های این 
ام��ال، ت��کان دهنده بود. ص��دای هق هق 
زنان��ه ای که در س��الن پیچید، بغض هایی 
که فروخورده شد، اشک هایی که بر پهنای 

صورت ها نشست...
 تصوی��ر آن ه��ا که نبودند، بر پرده س��الن 
جای گرفت تا خود اثباتی باش��د بر این که 
ما با دیار فراموش��ی بیگانه ای��م. و اگر این 
امال، هزار هزار غلط داش��ت، این واژه های 

درست، همه غلط ها را پاک کرد. 
قصه، قصه واقعیت اس��ت. واقعیتی که می 

گوید:»امالی نانوشته، بی غلط است.«
کارگاه هایی برگزار ش��ده، فیل��م هایی به 
نمای��ش درآمده تا ام��روز. نقص هایی هم 
وجود داش��ته بی ش��ک. نق��ص هایی که 
گردانندگان جشنواره، به آن واقف اند قطعا، 
نقص هایی که امس��ال هست، اما سال بعد 
نیس��ت. هر چه نباشد این جش��نواره، یک 
کودک چهارساله است، کودکی که اشتباه، 

اقتضای شرایط سنی اوست. 
نه! قصه، قصه توجیه نیس��ت. قصه واقعی 
ی��ک امال اس��ت، امالیی که حت��ی اگر پر 
غلط باش��د، بهتر از امالی نانوش��ته است. 
قصه، قصه واقعیت اس��ت. واقعیتی که می 

گوید:»امالی نانوشته، بی غلط است.«
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جشنی با شکوه

عکاس متعهد دارای فلسفه است
اسماعیل عباسی، منتقد عکس

در حاشیه برگزاری مراسم اختتامیه
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اس��ماعیل عباسی یکی از منتقدان پیشکس��وت عکس با حضور در 
اختتامی��ه جش��نواره چهارم دوربین.ن��ت برای حضار به س��خنرانی 

پرداخت. 
»اس��ماعیل عباس��ی«، منتقد عکس در صحبت های خود، به گروه 
خاصی از عکاسان اشاره کرد. این گروه، عکاسان مشتاق یا عکاسان 
درگیر بودند. عباسی درباره آن ها توضیح داد:»برای این گروه معدود 

از عکاسان، مساله مالی عکاسی، هدف نیست.« 
وی از اندیش��ه قدرتمند این عکاسان به عنوان عاملی برای تمایز آن 
ها از دیگر عکاس��ان نام برد و گفت:»عکاس متعهد، دارای فلس��فه 

است، او به جهان می اندیشد.«

عباسی، از »جیمز ناکتوی«، »دیوید سیمور« و »دان واینر« به عنوان 
نمونه های بارز عکاس��ان مشتاق نام برد. او گفت:» دیوید سیمور با 
گلوله مسلسل چی مصری کشته شد. دان واینر نیز در سقوط هواپیما 

جان سپرد.«
گرامیداشت عکاسانی که امسال در جمع عکاسان حضور نداشتند، از 

نگاه این منتقد عکس، مهم ترین بخش اختتامیه امسال بود.
گفتنی اس��ت مسئوالن برگزاری چهارمین جش��نواره دوربین.نت در 
پایان س��خنرانی این استاد عکاسی تندیس��ی طالیی جشنواره را به 
نش��انه تقدیر از چندین س��ال تالش این اس��تاد عالیقدر عکاسی به 

وی اعطا کردند.


