بهروز مهري در گفت و گو با ستاد خبري جشنواره

جشنوار ه اي با ارزش
يادداشت
ما انتها

س  :فاطمه بهبودي |
| عك 

نداريم

«بهروز مهری» در هش��تمین روز جشنواره،
درباره عکاسی ورزشی در میادین بین المللی
س��خن گف��ت .او یک��ی از داورهای بخش
خبری جشنواره نیز بود.
چهارمین جش�نواره دوربی�ن .نت را چه
طور دیدید؟

فکر می کنم دوربین ،جش��نواره خوبی است
برای عکاس��انی که تازه عکاس��ی خبری را
شروع کرده اند ،یا عکاسی خبری انجام می
دهند .این جشنواره ،یک جشنواره غیردولتی
است که روی پا مانده و همین موضوع ،آن
را با ارزش می کند .معموال جشنواره ها اگر
از طرف دولت حمایت نشوند ،فرومی پاشند.
این جش��نواره با زحم��ت و عالقه خود بچه
هاس��ت که س��ر پا مانده .معموال شروع هر
کاری ،از ادامه دادن آن آسان تر است.

شما عکس ها را در بخش خبری داوری
کردید .عکس های رسیده به این بخش
را چه طور دیدید؟

من کال از عکس ها خیلی راضی نش��دم .از
عکس های خبری انتظار باالتری داش��تم.
عک��س ه��ای انتخابات به نس��بت عکس
ه��ای خب��ری بهتر بود .فکر کن��م از طرف
گردانندگان دوربین.نت باید سیاس��ت هایی
تدوین ش��ود که این آژانس از نظر برگزاری
کارگاه های آموزش��ی فعال شود .اما کارگاه
هایی مث��ل این کارگاه ها جوابگو نیس��ت.
کارگاه ها باید به ش��کل حرف��ه ای و برای
حرفه ای ترها برگزار شود.
عکس های ورزشی رسیده به جشنواره
را چه طور دیدید؟

عک��س های زیادی در ای��ن زمینه دریافت

نکردیم .اگر به شکل حرفه ای بخواهم نگاه
کنم ،عکس های خوبی نبود.

ای�ن جش�نواره را در مقایس�ه ب�ا
جشنوارههای دیگر چه طور ارزیابی می
کنید؟

به نظرم این مقایسه درست نیست .هر کدام
از این جش��نواره ها ش��کل و شرایط خود را
دارد .نمی توان مقایسه انجام داد.
هنگام داوری ،فکر می کردید عکس ها
حذف شود؟

عکس های خبری و انتخابات ،مورد خاصی
نداش��ت .با توجه به عکس هایی که حذف
ش��ده ،به نظرم کوتاه بینی های ش��خصی
وجود داشته .تنها راه این است که مسئوالن،
فرهن��گ تصویری ش��ان را باالتر ببرند و با
عکس ها کمی مالیم تر رفتار کنند

باالخره اين جش��نواره هم تمام شد .آن
چيز كه براي ما مان��د خاطره اي بود از
همه دوس��تاني ك��ه  10روز در كنار هم
زندگي كردن��د .خاطره اي ك��ه به پيدا
كردن دوس��تاني منجر ش��د .دوس��تاني
بهتر از آب روان ...اينجا آخر خط نيست.
اينجا اول راه است .اول راه دوستي ...ما
با ش��ما دوست ش��ديم .و اين دوستي را
مي س��تائيم .يك سال چشم انتظار شما
خواهيم نشس��ت ت��ا در بزنگاهي ديگر
و در جش��نواره پنجم ش��اهد تصاوير و
عكسهاي شما باشيم .تصاويري از وقايع
تل��خ و ش��يرين .تصاوي��ري از روزهاي
ممتد يك س��ال كه جش��نواره چهارم را
ب��ه پنجم متصل خواهد كرد و دوس��تي
هاي كه بازهم امتداد خواهد داشت .تا...
ش��ايد تا روزي ك��ه همه عكس ها يك
سوژه باشد .ما در راهي قدم گذاشته ايم
كه به انتها در آن نمي انديش��يم .چراكه
به كار خود ايمان داريم و به هنر عش��ق
مي ورزيم .به همين خاطر اس��ت كه ما
انتها نداريم...
پس دس��تهاي ما را بگي��ر و در اين راه
قدم بگ��ذار كه ما نيازمن��د همراهي تو
هستيم ...تا به اوج برسيم...
چراكه ما براي حضور پرتالش‘ روشنگر
و ارزش��مند در پهنه ي آگاهي رس��اني
و كوش��ش بي پايان در مسير دستيابي
به حقيقت و تاباندن خورش��يد راس��تي
و روش��نايي بر كژي ه��ا و تاريكي ها؛
نيازمند همراهي شما هستيم و شما هم
شايسته بي شمارترين سپاس ها...
چشم انتظاراتان در جشنواره پنجم
هرگ��ز نميرد آنك��ه دلش زنده ش��د به
عشق
ثبت است بر جريده عالم دوام ما
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