اگر داوری ها درست باشد...
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فیلم هایی
برای دیدن
کتاب هایی هست برای خواندن .و کتاب
هایی هس��ت برای نخواندن به زعم من.
که برخی معتقدند هر کتابی را باید خواند.
فیلم هایی هس��ت برای دی��دن .و فیلم
هایی هس��ت برای ندی��دن به زعم من.
که برخی معتقدند هر فیلمی را باید دید.
برخی فیلم ه��ا را همه جا می توان دید.
این دس��ته فیلم هایی اند که به نمایش
عمومی درآم��ده اند ،برخ��ی هنری اند،
برخی تجاری .اما فیلم هایی هس��ت که
هرجای��ی نمایش داده نمی ش��ود ،فیلم
های مستند ،فیلم های تخصصی .و اینجا
(جشنواره چهارم دوربین.نت ،فرهنگسرای
رسانه) مکانی اس��ت برای تماشای فیلم
های��ی که ه��ر جایی نمای��ش داده نمی
شود ،فیلم هایی س��اخته عکاسان ،فیلم
هایی درباره عکاس��ی .ای��ن فیلم ها به
زعم من از دس��ته فیلم های هنری اند،
فیلم های��ی که لذت دی��داری دارند ،اما
این تنها ویژگی ش��ان نیس��ت .این فیلم
ها مطالبی دارند برای آموختن( .هر چند
که برخی فیلم ه��ای به نمایش درآمده،
حتی فیلم هم نب��ود ،تعدادی عکس بود
و ی��ک مصاحب��ه ،مناظری زیب��ا بدون
س��ناریو ).چند تایی فیلم بود که مخاطب
را میخکوب کرد ،او را خنداند ،یا واکنشی
برانگیخت .عکاس��انه ،یکی از آن ها بود؛
فیلمی درباره عکاس��ی حرم امام هشتم.
عکس ناتمام ،فیلمی ب��ود درباره زندگی
بهم��ن جاللی ،عکاس پیشکس��وت که
اغل��ب او را با عکس های دوران انقالب
می شناسند .روایت معجزه ،مخاطب را با
نمایش نجات یک انسان ،میخکوب کرد.
مولتی مدیاهایی به نمایش درآمد که کم
از فیلم نداشت .و فیلمی که شاید از همه
زیباتر بود؛«عکاس جن��گ» .فیلمی که
جمله ای از «رابرت کاپا» ،همه مفهموم
آن را دربرم��ی گرفت«:اگر عکس هایت
زیاد خوب نشده اند برای این است که به
سوژه ات نزدیک نشده ای».
این فیلم ها برای دیدن بودند ،اما مطالبی
برای آموختن داش��تند .و شاید کم ترین
جمل��ه ای ک��ه ب��ه خاطر لذت سرش��ار
تماشای آن ها و خطاب به برگزار کننده
جشنواره می توان گفت :خسته نباشید
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تازه از سفر افغانس��تان بازگشته .هنوز غبار
از ت��ن نگرفته ک��ه برای برگ��زاری کارگاه
آموزش��ی دعوت م��ی ش��ود .او «مرتضی
نیکوبذل» عکاس خبرگزاری رویترز است.
آنچه درباره اش آموزش می دهد ،خالقیت
بصری در عکاسی مطبوعاتی است .او پیش
از هر چیز به نگاه متفاوت در عکاسی اشاره
می کند.
نکت�ه ای که پیش از همه در کارگاه
آموزش�ی خود برگ�زار کردید ،نگاه
متف�اوت عکاس ب�ود .م�ی خواهم
بدانم آیا این نگاه متفاوت در عکس
های به نمایش درآمده در نمایشگاه
وجود داشت؟
من افغانستان بودم و متاسفانه هنوز عکس
های نمایشگاه را ندیده ام.
عک�س های ح�ذف ش�ده را که در
فرهنگس�رای رس�انه ب�ه نمای�ش
درآم�ده ،چ�ه ط�ور؟ آن ه�ا را دیده
اید؟
بله.
خب ،ای�ن نگاه متف�اوت در عکس
های حذف شده ،وجود داشت؟
تف��اوت در هم��ه ای��ن عکس ها هس��ت.
مثال در عکس��ی که حب��اب ها جلو صورت
ع��کاس قرار گرفته .عکاس ،ضمن انتخاب
زاویه مناسب ،متوجه بوده که حباب ها جلو
چشم عکاس قرار نگیرد .گاهی این تفاوت
در واکنش سوژه وجود دارد مثل عکسی که

حداد ع��ادل و ضرغامی در آن هس��تند ،یا
عکس احمدی نژاد.
عکاسان مطبوعاتی ما چه قدر نگاه
متفاوت دارند؟
ما عکاس��ان مطبوعاتی خیلی خوبی داریم
که متفاوت می بینند مثل حس��ین فاطمی
و س��جاد صفری .اما چیزی که در متفاوت
عکس گرفتن تاثیرگذار اس��ت ،خبرگزاری
هاست .مس��ئوالن خبرگزاری ها به تازگی
متفاوت دی��دن و بهتر دیدن را پذیرفته اند،
روزنامه ها هم همینطور.
این نگاه در خبرگزاری ها و روزنامه
ها از چه زمانی شکل گرفته؟
نپذیرفتن عکس های متفاوت در خبرگزاری
های همه دنیا وجود داشت و مختص ایران
نبود .عکس��ی ک��ه من پنج س��ال پیش به
خبرگ��زاری رویترز تحویل م��ی دادم ،باید
عکس��ی صاف ،ش��ق و رق و کامال خبری
می بود .از یکی -دو س��ال پیش ،این اتفاق
یعنی پذیرفتن عکس هایی با دید هنری ،در
خبرگزاری ها شکل گرفت .در ایران هم به
همین شکل بود.
داوران جش�نواره های عکاسی ،چه
قدر متفاوت دیدن را پذیرفته اند؟
آخرین باری که من به جشنواره ای عکس
دادم ،دوس��االنه عک��س ب��ود .داوران این
جش��نواره ،ص��د در صد به متف��اوت دیدن
اهمیت دادند ،اما ط��وری درباره عکس ها
قضاوت کرده بودند که احس��اس می ش��د
ترس��یده اند اگر عکسی را رد کنند ،دیگران

آن ها را به نداشتن شعور برای درک عکس،
متهم کنند .نتیجه این بود که عکس هایی
با کادرهای بسیار ضعیف پذیرفته شد.
اگر بخواهید درص�د بدهید ،در چند
درصد عکس های حذف شده ،نگاه
متفاوت وجود داشت؟
 30درصد.
در کارگاه به صبر در عکاسی اشاره
کردی�د .این صبر و انتظار کش�یدن
چه قدر در عکس های حذف ش�ده
دیده می شود؟
ب��ه نظرم این صبر در عکس احمدی نژاد و
عکس حداد عادل ،دیده می شد یعنی حدودا
دو درصد عکس ها.
برگ�زاری جش�نواره های�ی مث�ل
دوربین .ن�ت چه قدر م�ی تواند در
ارتقاء س�طح عکاسی مطبوعاتی ما
موثر باشد؟
افرادی که در این جش��نواره ها شرکت می
کنند ،یا قبال در جشنواره های متعدد شرکت
کرده اند ،یا برای اولین بار است که شرکت
می کنن��د .پس در آن ه��ا دوره گذر وجود
دارد .مثال یک آمات��ور به عکس های برتر
توجه می کند ،او متوجه می شود که عکس
خوب ،چه عکس��ی اس��ت و شروع می کند
به این گونه عکاس��ی کردن .اگر به تقلید از
عکس های خ��وب ،ادامه بدهد ،فاجعه می
ش��ود ،اما اگر تجربه کسب کند و به سبک
خود برس��د ،نتیجه خوب بوده .البته اگر در
جشنواره ها داوری ها درست انجام شود
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