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لحظه را ثبت كن

|  جعفر تكبيري | 
آلب��وم را ورق بزن! همي��ن عكس ! آن بچه 
س��ياه و سپيد كه مي خندد منم . آنجا پشت 
سرم باغچه است. باغچه جايي بود توي يك 
حي��اط كه آقا بزرگ ها بوت��ه ياس در آن به 
يادگاري گذاش��ته و بي بي ها، غروب ها به 
درختهايش آب مي دادن��د و ياس هايش را 
با صلوات مي چيدند. باغچه يك مربع روشن 
بود توي يك حياط كه دورش را س��نگچين 

كرده بودند. آبروي خانواده، باغچه بود.
باز هم ورق بزن! اين آدم رنگي كه اخم كرده 
منم. اين جا پش��ت سرم يك آپارتمان است، 
آپارتم��ان باغچه ندارد. مكعب مس��تعطيلي 
روش��ن كه سبز كم دارد. فرزند خلف زندگي 
مدرن! دود، تأخير، ترافيك، دعوا، ش��لوغي، 
 بوقهای ممتد،  خاكستري،  خرابي ماشين ها، 
آسانسورهايي كه تند تند باال و پايين مي روند،  
آدمهايي كه كرور كرور داخل مترو هل داده 
ش��وند يا از آن بيرون مي ريزند،  مهر،  امضاء،  
ميز، اداره، چاي سرد، سرفه، لبخند الكي،  اينها 

همگي نشانه هاي زندگي مدرنند.
حاال سالهاس��ت حكايت باغچه ها گذش��ته 
است و س��كوت،  سبزي،  تماش��اي طلوع و 
دل بس��تن به يك نارون و قد كشيدن با آن،  

كلنگي شده اند.
رسالت شمايي كه مي خواهيد عكاس باشيد 
خيلي مهم و سنگينه همون حّس قشنگي كه 
از طبيعت گرفتي را بايد منتقل كني،  براي اين 
مردم گرفتار زندگي ماشيني و پر مشغله امروز 
... وقتي آدم يه عكس قشنگ از طبيعت مي 
بيند هر جا كه باشد براي چند لحظه به اون 
خيره مي ش��ه و بي خيال دنياي اطرافش در 
اون فضا به سير و سياحت مي پردازه و انرژي 
مي گيره و نا خود آگاه آرامش سراسر وجودش 
رو ف��را مي گيره و لبخن��دي روي لبش مي 

شينه.
آدم��ي از دل طبيعت و دامان اون زاده ش��ده 
و باي��د يه روز ب��ه اون برگرده پس اين همه 
دوري چرا؟وقت��ي طبيعت زيباي خدا رو مي 
بيني احس��اس مي كن��ي داري ي��ه خواب 
قشنگ مي بيني،  عظمت خالقش رو با تمام 
وجودت حس مي كني،  نا باورانه به همه چيز 
نگاه مي كني و دلت مي خواد اون لحظه هيچ 
وقت تموم نشه.پس الاقل دوربينت را همراه 

ببر و اون لحظه رو ثبت كن...
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رسانه در تسخير عكاسان
در حاشيه استقبال پرشور عالقمندان به عكاسي از كارگاه رضامعطريان 

و چيدن چهار رديف صندلي اضافه در سالن

شرمسار دوستان عزيزي كه دو ساعت تمام ايستاده بودند، شديم ... 
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مالتی مدیا برای عكاسان خبری
 جدی تر شده است 

جواد منتظری در گفت  وگو با ستاد خبری جشنواره

استفاده از مالتی مديا در عكاسی عنوان كارگاه تخصصی جواد منتظری 
در شش��مين روز از برگزاری جشنواره دوربين .نت بود.اين دومين سالی 
اس��ت كه منتظری آموزش مالتی مديا را برای عالقه مندان برگزار می 

كند.كارگاهی كه به زعم جواد منتظری  نس��بت به سال گذشته تفاوت 
هايی داش��ت. كه در گفت وگو با س��تاد خبری جشنواره به برخی از آنها 

اشاره كرد.


