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گزارش

عكاسخانه« دوم
»عكاس��خانه«، در هش��تمين روز جشنواره 

دوربين.نت به نمايش درآمد. 
اين مستند که بيستم آبان در اين جشنواره 
به نمايش درآمده بود، بيس��ت و سوم آبان 

برای دومين بار به نمايش درآمد. 
در نمايش دوم اين فيلم مستند، »مصطفی 
شيری«، کارگردان اين فيلم بين تماشاچيان 
حضور يافت تا از واکنش آن ها مطلع شود. 
»عكاس��خانه«، در پنجمين جشنواره فيلم 
رضوی، نامزد درياف��ت جايزه بهترين فيلم 

و کارگردانی مستند شده بود. 
در خب��ری که درب��اره نمايش اي��ن فيلم، 
در بولتن منتش��ر ش��د، نام آن به اش��تباه، 
»عكاسانه«، درج ش��ده بود. به اين وسيله، 

اين اشتباه را تصحيح می کنيم.

هديه شركت حامي به شركت كنندگان 
در برنامه هاي دوربين.نت

ش��رکت حام��ی ک��ه در زمين��ه تعميرات 
دوربين فعاليت می کن��د و يكي از حاميان 
مالي جش��نواره چه��ارم دوربين.نت اعالم 
کرده اس��ت که روز آخر جشنواره يك عدد 
دوربين عكاس��ي به يكي از حاضرين اهدا 

خواهد کرد.
بر اين اس��اس و بر طبق قرعه کش��ي که 
در روز آخر جش��نواره صورت خواهد گرفت 
ب��ه يكي از حاضرين يك دس��تگاه دوربين 

عكاسي اعطا خواهد شد.
همچني��ن اين ش��رکت قرار اس��ت که در 
سفرهاي دوربين.نت نيز هدايايي به شرکت 

کنندگان اعطا کند. 
گفتني است اين ش��رکت در مراسم جشن 
دوربين.ن��ت ني��ز 3 عدد کيف عكاس��ي به 

حاضرين در سالن اهدا کرد.

عكاس�خانه، فيلم�ی اس�ت درب�اره 
عكاس�ی زيارت�ی در مش�هد. اي�ن 
فيل�م، در هش�تمين روز جش�نواره، 
ب�رای دومين بار ب�ه نمايش درآمد. 
كارگ�ردان  ش�يری«،  »مصطف�ی 
اي�ن فيلم مس�تند در اي�ن روز بين 
ب�ه  و  ياف�ت  حض�ور  تماش�اگران 
گف�ت. وي  پاس�خ  آنه�ا  س�واالت 
همچنين به سواالت خبرنگار ما نيز 

جواب داد.
فيل�م  نماي�ش  جلس�ه  دومي�ن  در 
»عكاسخانه« بين تماشاگرها حاضر 
ش�ديد. چ�ه دليلی ب�رای اي�ن كار 

داشتيد؟
در س��ينمای مس��تند، مجال زي��ادی برای 
نماي��ش فيلم ه��ا نداريم. برای فيلمس��از، 
واکن��ش تماش��اگر مهم اس��ت. ب��ه ويژه 
مستندسازها که به خاطر عرصه کم نمايش، 
مش��تاق اند بازخورد فيلم خود را ببينند. من 
هم دوست داش��تم واکنش تماشاچی را در 
چهارمين نمايش فيل��م ببينم. فيلم، قبل از 
اين در جشنواره س��ينما حقيقت و پنجمين 
جش��نواره فيلم رضوی، کانديد بهترين فيلم 
و کارگردانی مستند شد. اينجا هم دو بار به 

نمايش درآمد.
واكنش ها چه طور بود؟

مخاطبان اين جشنواره، عكاس اند و دغدغه 

عكاسی دارند. من به نوعی اين دل مشغولی 
را داشتم که واکنش اين گروه را ببينم. البته 
بايد بگويم نگران هم بودم که به خاطر اين 
که به موضوعات به صورت تخصصی اشاره 
نكرده ام، مورد نقد قرار بگيرم. اما اس��تقبال 
خوب بود. عكاس��ی حرم، نوعی از عكاسی 
اس��ت که سال هاس��ت که انجام می شود. 
همه م��ا عكس هايی اين چني��ن )در کنار 

تصوير حرم امام رضا( داشته ايم.
پس خود شما هم عكس اين طوری 

داريد؟
بل��ه، در دو س��الگی ام. اين عكس در آلبوم 
قديم��ی خانه ما هس��ت و ب��رای من حس 

نوستالژيكی دارد. 
ش�رايط س�اخت اين فيلم چه طور 

فراهم شد؟
از طرف مرکز گس��ترش س��ينمای مستند و 
تجربی، ش��رايطی پيش آمد که در مش��هد 
فيلم بس��ازيم. موضوع فيلم ها آزاد بود. دلم 
نمی خواست کليشه ای کار کنم. در نهايت 
به طرح عكاس��ی زيارتی رسيدم که در هيچ 
جای دنيا مش��ابهی ندارد. خوشحالم که اين 

تجربه را داشتم. 
واكن�ش ه�ا هم�ان ط�ور ك�ه م�ی 

خواستيد بود؟
وظيفه اصلی مستندس��از اين اس��ت که در 
مس��تند دس��ت نبرد. آدم های ت��وی فيلم 

همين ها بودند که ديديم. عليرغم لبخندی 
که بر لب نش��اندند، تماشاگر غربت و زوال 
اين آدم ها را هم حس کرد. دليل اس��تقبال 
خوب مخاطب، همين حقيقت گويی اس��ت. 
توفيق فيلم مس��تند ه��م در همين بازتاب 

حقيقت است. 
برای س�اخت فيلم چ�ه دغدغه ای 

داشتيد؟
رنجی در عكاسی قديم بود که به عكس ها 
حرمت می داد. اين حرمت با ورود عكاسی 
ديجيت��ال از بين رفت. اي��ن برای من مهم 
بود که نش��ان بدهم که اين آدم ها با ورود 
عكاسی ديجيتال بيكار شده اند و عرصه را 
به کسانی داده اند که حتی عكاس نيستند. 

به هدفتان رسيديد؟
شايد بزرگبينی باش��د. اين فيلم، مرثيه ای 
اس��ت برای ش��كل اصيل هنرهای پيشين. 
انگي��زه من برای س��اخت اين فيلم اين بود 
که نش��ان بدهم عكاسان پيشين و به ويژه 
عكاس��ان زيارت��ی، عكاس بودن��د، عكاس 
ماندند و کار ديگری را هم تجربه نكردند. 

چرا فيلم را برای نمايش در جشنواره 
دوربين انتخاب كرديد؟

يكی از دوس��تانم به من گف��ت که در اين 
جش��نواره، فيلم هايی با موضوع عكاس��ی 
نمايش می دهند. دوس��ت داش��تم واکنش 

مخاطبان اين جشنواره را ببينم.

مرثیه ای برای هنر


