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هشتمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت دیروز با افتتاح 
نمایشگاهی شامل بر 221 قطعه عکس آغاز شد. این طور به 
نظر می رسد که آغاز جشنواره، دیروز بوده، اما جشنواره هشتم 
خیلی پیش از این ها کلید خورده بود، حدود یک سال پیش.

هفتمین جش��نواره عکس خبری دوربین.نت که به پایان 
رسید، این پایان، به نوعی آغاز جشنواره هشتم بود. ذهن دبیر 
جشنواره از همان زمان، درگیر جشنواره هشتم شد. این که 
فراخوان جشنواره به چه شکل باشد، چه زمانی منتشر شود، 
چه بخش هایی به جشنواره هشتم اضافه شود، زمان برگزاری 
جشنواره کی باشد، همه این پرسش ها از همان زمان شکل 

گرفت، در ذهن جا خوش کرد و بعد به مرحله اجرا رسید.
انتش��ار فراخوان، شاید یکی از همان آغازها بود. آغازی که 
عکاس��ان خبری در آن س��هم ویژه ای داشتند. آن ها باید 
عکس های خود را به بخش های مختلف جشنواره ارسال 

می کردند. 
جمع آوری عک��س ها هم برای خودش روندی داش��ت. 
داورها باید انتخاب می ش��دند، زمان جلس��ه داوری باید با 
آن ها هماهنگ می ش��د. عکس ها به نمایش درمی آمد، 
مورد داوری قرار می گرفت و سرانجام بهترین عکس ها به 

نمایشگاه راه پیدا می کرد. 
این ها همه آغازی بر هش��تمین جشنواره عکس خبری 
دوربین.نت بود. آغازی که روندی طوالنی را طی کرده بود. 
این روند را نمی توان نادیده گرفت، یا به آسانی از کنار آن عبور 
کرد. پس افتتاحیه، آغازی نمادین است، اما این آغاز نمادین، 
شوری وصف ناپذیر دارد، هم برای شرکت کنندگان و هم 
برای مس��ئوالن برگزاری جشنواره. شاید انتشار اسامی راه 
یافتگان به جشنواره از هیجان شرکت کنندگان کاسته باشد، 
اما دیدن عکس ها روی دیوارهای نمایشگاه، هیجان ویژه 
خود را دارد. شاید این حس و این هیجان را فقط آن هایی 

که عکس هایشان به نمایشگاه راه پیدا کرده، درک بکنند. 
دیروز، آغازی نمادین بود و از امروز با برگزاری کارگاه های 
متعدد که تنوع، ویژگی همه آن هاست جشنواره، آغازی دوباره 

می یابد. 
از همین نقطه می توان دید که روزها سپری می شوند و خیلی 

زود جشنواره هشتم هم به پایان می رسد.
جشنواره امسال هم که به پایان برسد، درست از آخرین روز 
برگزاری کارگاه ها، تالش برای برگزاری جش��نواره نهم و 

بخش های مختلف آن آغاز می شود. 
خوبی این اتفاق این است که در این جشنواره، همه در کنار 
یکدیگر هستیم؛ داوران، سخنرانان کارگاه ها، سازندگان فیلم 
ها و مالتی مدیاها، آن هایی که عکس هایشان به نمایشگاه 
راه پیدا کرده و حتی شرکت کنندگان در کارگاه ها و نشست 

ها. این همراهی و همدلی، افتخار ماست. 

جش��نواره ای دیگر از راه رس��ید؛ در هشتمین جشنواره 
عکس خبری دوربین.نت. از بین حدود 2 هزار تک عکس 
و 22 مجموعه، 121 قطعه عکس و 10 مجموعه مستند 
اجتماعی توس��ط داوران انتخاب ش��د و 221 عکس به 
نمایش��گاه راه یافت. این نمایشگاه، چهارشنبه 4 آبان در 

مرکز هنرپژوهی نقش جهان افتتاح شد.
  اول؛ اجتماعی

خودرو داخل آب اس��ت و مردها در تالشند تا آن را از آب 
خارج کنند. تصویری که به ثبت رسیده، به موضوع سیل 
در فومن اختصاص دارد. جمعیتی از زن ها کنار یکدیگر 
ایستاده اند. بین آن همه زن، یک مرد هم دیده می شود. 
رنگ سفید لباس او که متمایز از رنگ سیاه چادر زن ها 
است و قرار گرفتنش در میانه عکس، باعث می شود بهتر 
دیده شود، اما یک مرد دیگر هم چند ردیف عقب تر کنار 
زن ها ایس��تاده. فهمیدن این که قضیه چیس��ت، دشوار 
اس��ت، اما شرح عکس به کمک بیننده می آید. جمعیت 
زن ه��ا و 2 مرد داخل تصوی��ر در حال خواندن نماز میت 

هستند. جوانی بین زغال ها نشسته. عکس در واقع پرتره 
ای از یک کارگر در کنار بسته های زغال است. 

این ها همه عکس هایی از بخش اجتماعی هستند که در 
ورودی نمایشگاه روی دیوارها نصب شده اند. 15 عکس 
هم ب��ه این بخش راه یافته اس��ت. عکس های بخش 

فرهنگ و هنر در کنار این بخش قرار گرفته. 
مردی در حال تاب خوردن، اما مرد، واقعی نیست، مجسمه 
است، مجسمه ای که به نظر می رسد از تاب خوردن لذت 
می برد. این تصویر، به جشنواره هنر محیطی شهر تهران 
که در بوس��تان الله برگزار شده، اختصاص دارد. گروهی 
از جوان ها در حال نواختن س��از هس��تند. فضایی که در 
آن قرار گرفته اند، دیوارهای ساختمان و یخچال کوچکی 
که در تصویر اس��ت، با جوان ها و سازهایی که در دست 
گرفته اند، تضاد دارد. دختری رو به تصویر حمید سمندریان 
در حال گریس��تن اس��ت. عکس به  بزرگداش��ت حمید 
سمندریان اختصاص دارد. عکس��ی از نمایش ویتسک 
هم بین عکس ها دیده می شود. این ها فقط 3 تصویر از 

عشق آغاز شد

 عکس ها زیر سقف
 نقش جهان
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مرکز مش��ارکت های فرهنگی هنری ش��هرداری 
ته��ران، جمع��ه 10 آبان، از س��اعت 19:30 تا حدود 
ساعت 22، میزبان هشتمین جشنواره عکس خبری 

دوربین.نت است.
 

»عکاسی در س��فر، تجهیزات عکاسی«، کارگاهی 
است که ساعت 19:30 در سالن سرای اندیشه برگزار 
می شود. »نامور عباسیان«، اطالعاتی را درباره عکاسی 
سفر به شرکت کنندگان در این کارگاه ارائه می کند. 

همزمان با این کارگاه در س��الن س��رای دیدار، فیلم 
آموزش��ی »ویژگی های جدید الی��ت روم« برپا می 

شود. 
 

ساعت 20:15 فیلم »این ورزنه« )به کارگردانی مهدی 
دلخواسته( به نمایش درمی آید. 

 
ساعت 20:30 هم زمان برگزاری جلسه نقد و بررسی 
با موضوع »عکاسی با تلفن همراه با نگاهی نو« است 
که توس��ط »آرش حمیدی« و در سرای اندیشه ارائه 

می شود.
 

»آرزوهای گم شده« )به کارگردانی نگین نصیری(، 
»پی��ش از آنک��ه بگویم خداحافظ« )ب��ه کارگردانی 
محمود غف��اری( و »همه بچه های مش��تاق« )به 
کارگردانی بهار زندصف��وی(، هم عناوین فیلم ها و 
مالتی مدیاهای بخش مس��ابقه است که 10 آبان به 

نمایش درمی آید.

معتقد است که جشنواره عکس خبری دوربین.نت به دلیل 
استقاللی که دارد و با توجه به منابع مالی اندک، از بسیاری 
از جش��نواره ها تاثیرگذارتر است. »وحید سالمی« که هم 
اکنون عکاس خبرگزاری آسوشیتدپرس است، برگزاری 
جش��نواره های عکس را منوط به ای��ن که درجا نزنند و 
هر سال کاری نو انجام بدهند، در روند پیشرفت عکاسی 
ایران موثر می داند. سالمی از سال 1378 به عنوان عکاس 
در خبرگزاری آسوش��یتدپرس فعالیت می کند و جوایزی 
 Newspaper Division / مانند مقام اول در بخش
 POYi در شصتمین دوره  General Reporting

تصاویر بخش فرهنگ و هنر هستند. جمعا 15 تصویر به 
این بخش راه یافته است. 

  انتخاب های سختگیرانه
فضای نمایش��گاه به اتاقک هایی کوچک تقس��یم شده. 
عکس ه��ای بخش های ورزش و بی��ن الملل در اتاقک 
اول هس��تند. اینجا می توان عکس دیدارهای تیم های 
استقالل و پرسپولیس، مسابقات پرورش اندام در مشهد، 
پیست پاراگالیدر در تهران، مکه و منطقه کبیرا را مشاهده 
کرد. 16 عکس به بخش ورزش و 5 عکس هم به بخش 
بین الملل راه یافته، اما این ها تنها بخش های نمایشگاه 

نیس��تند. ات��اق دوم به عکس های انتخابات و سیاس��ی 
اختص��اص دارد. جمالت، عکس ها را ش��رح می دهند؛ 
حاشیه مجلس، راه پیمایی 22 بهمن و تدفین شهدای گم 
نام در عسلویه که جزو 8 عکس راه یافته به بخس بخش 

سیاسی هستند. 
عکس هایی از تاسیس��ات پتروشیمی در بندر ماهشهر، 
حضور بانوان پرتقال فروش در قائم ش��هر و کارخانه دفع 
بهداش��تی پس��ماند اهواز را می ت��وان در بخش اقتصاد 
و بی��ن 15 عکس راه یافته به این بخش مش��اهده کرد. 
بین این بخش ها، سیاسی، بخشی است که توانسته نظر 

و مق��ام اول در بخ��ش CIVIL DEFIANCE در 
شصت و هفتمین دوره POYi را دریافت کرده است. 

وی از داوری در هشتمین جشنواره عکس خبری دوربین.
نت می گوید. 

  ارزیاب�ی ت�ان از عک�س های ارس�ال ش�ده به 
جشنواره چیست؟

در مجم��وع، عک��س ها خ��وب بود. گر چه بس��یاری از 
عکس ها در گروه تک عکس جا می گرفت و درباره تک 
عکس نمی توان زیاد قضاوت کرد. به طور کلی و با توجه 

به مدل جشنواره، عکس ها را خوب ارزیابی می کنم. 

 عکس ها زیر سقف
 نقش جهان
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جشنواره دوربین.نت
 از خیلی جشنواره ها بهتر است

گفت و گو با »وحید سالمی«؛ داور بخش عکس

در مرکز مشارکت های فرهنگی هنری 
شهرداری تهران صورت می گیرد

نمایش فیلم و مالتی مدیا
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»طاهره عاب��دی« را به خود جلب کند. عابدی که یکی 
از عک��س هایش به بخش ورزش راه یافته، عکس های 
بخش اقتصادی را هم دوس��ت دارد. او درباره نقطه قوت 
نمایش��گاه می گوید:»فکر می کنم در نمایشگاه امسال، 
انتخاب عکس ها سختگیرانه تر بوده. عکس های همه 

بخش ها خوبند.« 
  عکس ها و موضوعات متنوع

عکس های بخش آیین و مذهب، سفرهای دوربین.نت 
و موبایل در س��الن اصلی قرار گرفته اند. زائرانی که پای 
پیاده به زیارت یک امامزاده می روند و پرندگان س��احل 
بوشهر، تصویرگر بخش س��فرهای دوربین.نت هستند، 
همان بخشی که مورد توجه »مرضیه حسینی«، یکی از 
بازدیدکننده ها قرار گرفته. او عالوه بر بخش سفر، عکس 
های بخش اجتماعی را هم دوست دارد. »منیره حسینی« 
هم از عکس های بخش اجتماعی و اقتصادی به عنوان 
بخش مورد عالقه اش نام می برد. جمعا 9 قطعه عکس 
به بخش س��فر راه پیدا کرده. بخش های آیین و مذهب 
و موبای��ل هم به ترتی��ب 16 و 5 قطعه عکس را در خود 

جای داده اند. 
از س��فر تا انتخابات، سیاسی، بین الملل و ... بخش های 
نمایشگاه همه نوع موضوعی را دربرمی گیرند. این تنوع 
همان نکته ای است که »میترا منشی زاده« به آن اشاره 
می کند. او که دانش آموز سال سوم رشته گرافیک است، 
درب��اره عکس ها می گوید:»همه عک��س ها حرفه ای 
نیس��ت، اما در عین حال جذابی��ت دارد و مخاطب عام و 
خ��اص را جذب می کن��د. در هر بخش هم چند عکس 

خاص وجود دارد. نمایشگاه عالی است.«
»کیارش فرح بخش« هم از بخش های سیاسی و مستند 
اجتماع��ی به عنوان بخش هایی قوی نام می برد. درباره 
نقطه قوت نمایشگاه هم می گوید:»نقطه قوت نمایشگاه 
این اس��ت که عکس ها تنوع دارند و از فرهنگ و هنر تا 

سیاسی را می توان بین آن ها دید.«
  اندیشه عکس ها 

»می گویند معدن، مرد می س��ازد، اما باید مرد باش��ی تا 
بتوان��ی در داالن های خفه و تاریک ب��ا آن نور کم دوام 
بیاوری، مدت ها خورش��ید را نبینی و فرهادی باشی که 

  با توجه به این موضوع که ش�ما یک�ی از داوران 
دوره های گذش�ته هم بودید، به نظرتان عکس ها 
از نظر کیفی نس�بت به س�ال های قبل تغییری هم 

داشته؟
عکس های س��ال های گذش��ته را خیلی یادم نمی آید. 

بنابراین بهتر است نظری ندهم. 
  اگر بخواهید جشنواره عکس خبری دوربین.نت 
را با جشنواره های دیگر مقایسه کنید، ارزیابی تان 

از عکس ها چیست؟
با توجه به مدل جشنواره، استقاللی که دارد، عدم وابستگی 
مالی به س��ازمان ه��ا و منابع اندک مالی ک��ه در اختیار 
جشنواره است، می توان گفت از خیلی از جشنواره ها بهتر 
اس��ت. فقط این که عکاسان حرفه ای شاید به خاطر نوع 
جایزه ها کمتر در آن شرکت می کنند. در کل راضی کننده 

است و امیدوارم در سال های بعد بهتر شود. 
  منظورتان از مدل جشنواره چیست؟

خب، مهم ترین فاکت��وری که بچه ها به آن عالقه مند 

در دل س��نگ های س��خت به عشق روزی حالل پیش 
می رود.«

این جمالت، بخش��ی از شرح عکس مجموعه ای با نام 
»معدن« است که یکی از عکس های مجموعه مستند 
اجتماعی به ش��مار م��ی رود. 10 مجموعه به این بخش 
راه پیدا کرده اند. این بخش به زیباترین شکل، معضالت 
اجتماعی را به تصویر کشیده، اما بخش مورد عالقه »حمزه 
محمدحسینی« نیست. به نظر او بخش سیاسی به خاطر 
اندیش��ه ای که در عکس های آن دیده می شود، بخس 

خوبی است. 
محمدحسینی که عکاس خبرگزاری فارس است، درباره 
نمایشگاه می گوید:»نسبت به پارسال، سطح عکس ها 
باالتر بود. معلوم است که عکاس ها بیشتر کار کرده اند.«

او معتقد اس��ت که عکاس ها با شرکت در نمایشگاه ها و 
جشنواره ها می توانند خود را محک بزنند. درباره جشنواره 
عکس خبری دوربین.نت هم می گوید:»این جش��نواره، 
به صورت مس��تقل برگزار می ش��ود، بنابرای��ن باید به 

برگزارکنندگان آن آفرین گفت.«

هس��تند و به آن توجه می کنند، جایزه ای اس��ت که در 
جش��نواره ها ب��ه آن ها تعلق می گی��رد. اگر جوایز بهتر 
شود، احتماال تعداد شرکت کنندگان هم بیشتر می شود 
و عکاس��ان حرفه ای هم بیشتر در آن شرکت می کنند. 
به نظرم تا االن افرادی که در جشنواره شرکت کرده اند، 
بیشتر افرادی هستند که تازه عکاسی را شروع کرده اند. 
حتی به نظرم اگر جشنواره در این سطح بماند و از سال بعد 
عکاس های حرفه ای تر حذف شوند، هیچ مشکلی ندارد. 
  پ�س فکر می کنید یکی از دالیلی که عکاس�ان 
مطرح در این جشنواره شرکت نمی کنند، نوع جایزه 

است؟
بله. یکی از مهم ترین دالیل آن جایزه است. 

  برای داوری چه معیارهایی را در نظر داشتید؟
معیارها همان معیارهایی است که در جشنواره های دیگر 
معمول است. معیار عجیب و غریبی نداشتیم. فقط این که 
در بخش موبایل، به کیفیت عکس کمتر توجه کردیم، یا 
در بخش سفر، عکس ها را با تساهل و تسامح مورد داوری 

ادامه در صفحه4



دبیر جشنواره : احسان رافتی / دبیر اجرایی: احسان صباغی/ مدیرداخلی : سبحان فرج ون
تحریریه: الهام صالح / عکس: حامد ایلخان/ کیارش فرج بخش

گروه اجرایی : منصور ملکی، راشد عبدالهی
داوران جشنواره : کامران جبرئیلی، وحیدسالمی، محمد فرنود، بهروز مهری، محمد نوروزی، جواد منتظری، آرش عاشوری نیا، امیرپارسامهر، احمد حجارزاده ، صوفیا نصرالهی 

با تشکر از  : حامد رهنما، مهناز چترفیروزه، شهریار کاظمی،  مسعودعلی حیدری،محمد حاج مومنی،امیر جماعت، هادی کافی، بابک پوریان

ویژه نامه کاغذباتله  / نشریه روزانه هشتمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت / شماره اول

قرار دادیم. در بخش بین الملل هم در مجموع به این 
اتفاق نظر رسیدیم که به هیچ عکسی جایزه ای تعلق 
نگیرد چون عکس های این بخش، انتظارات هیات 
داوران را برآورده نکرد و عکس های ارسال شده به آن 

استانداردهای الزم را نداشت. 
  به نظرتان کدام بخش قوی تر بود؟

ب��ه نظرم مجموعه ها خوب بود و می ش��د آن ها را 
پذیرفت. 

  ضعیف ترین بخش کدام بخش بود؟
بخش بین الملل. عکس های این بخش واقعا هیچی 

نداشت.
  فک�ر م�ی کنید ضع�ف این بخش ب�ه خاطر 

عکاس ها است، یا جشنواره؟
مطمئنا مشکل از جشنواره که نیست. به نظرم بچه ها 
به خارج از کشور سفر داشته اند و طبعا عکس هایی هم 
گرفته اند. با همین عکس ها هم در جشنواره شرکت 
ک��رده اند. در مجموع در این بخش آثار ضعیفی ارائه 
شده بود. فکر می کنم در بخش بین الملل، عکاسانی 
که خارج از ایران زندگی می کنند باید شرکت کنند و در 
این بخش باید بتوان فرهنگ، آداب و رسوم، وضعیت 
اجتماعی و سیاسی کشورهای دیگر را مشاهده کرد، اما 
در عکس های ارسال شده به جشنواره، چنین نکاتی 

مشاهده نمی شد.
  فکر می کنید جش�نواره ه�ای عکس در روند 

عکاسی و پیشرفت عکاسی تاثیر دارند یا خیر؟
جش��نواره ها در این روند خیل��ی تاثیرگذارند، البته به 
ش��رطی که درجا نزنند و هر س��ال موضوعی نو ارائه 

بدهند. 
  جش�نواره دوربین.ن�ت در ای�ن زمین�ه چ�ه 

جایگاهی دارد؟
جشنواره ش��ما هم می تواند به این روند کمک کند. 
عکاسانی که تازه عکاسی را ش��روع کرده اند در این 
جش��نواره شرکت می کنند و تعداد حرفه ای ها کمتر 
اس��ت. به همیل دلیل جای رقابت هس��ت و همین 
موضوع برای شرکت کنندگانی که در جشنواره برنده 

می شوند، انگیزه ایجاد می کند.

معموال موقع ورود به نمایشگاه ها با چنین فضایی روبرو 
می ش��ویم؛ دخترها و پس��رهایی در حال خنده و احوال 
پرسی، همه صمیمی و شاد. محیط نمایشگاه آماده است؛ 
عکس ها یا نقاش��ی ه��ا روی دیوارها قرار گرفته. چای 
و ش��یرینی هم که هس��ت. به نظر ساده می آید، خیلی 
س��اده. فکر کردیم بد نیست یک بار هم که شده درباره 
پشت صحنه یک نمایشگاه بدانید. هر چند که کلمات، 
نمی توانند حس و حال ساعت های قبل از افتتاح را به 

درستی توصیف کنند. 
چهارشنبه چهارم آبان. ساعت... بهتر است نگوییم. 

گروهی مس��ئول نصب عکس ها هس��تند؛ دقیقا یعنی 
»حامد ایلخان«، »احس��ان صباغی«، »راشد عبدالهی« 

و »سبحان فرج ون«. 
کمی پس از ساعت مقرر، »احسان صباغی« و »سبحان 
فرج ون« از راه می رس��ند. آن ها دست پر آمده اند. در 
کوله بارشان، عکس هایی است که به بخش نمایشگاه 
راه یافته. حاال قرار اس��ت این عکس ها بر دیوارها قرار 
بگیرند تا چند س��اعت بعد نمایشگاه هشتمین جشنواره 
عکس خبری دوربین.نت افتتاح شود. 221 قطعه عکس 
باید بر دیوارها قرار بگیرند. بنابراین دیوارها اندازه گیری 
می شود. حاال باید دید روی هر دیوار چند قطعه عکس 
باید چس��باند. ذهن ها برای جمع و تفریق به کار گرفته 

می شود. 
این ک��ه هر عک��س باید در کن��ار کدام عک��س قرار 
بگیرد، عکس های س��یاه و س��فید در کنار هم باشند، 
ی��ا در کنار عکس های رنگ��ی، از همه مهم تر این که 
ورودی نمایش��گاه با کدام بخش آغاز شود، این ها همه 
پرسش هایی است که ساده به نظر می آید، اما مهم است 
و ذهن را درگیر می کند. گروه پس از به نتیجه رسیدن، 

کار را آغاز می کنند...

چس��ب های خمیری به کار گرفته می شوند؛ سبز، آبی، 
صورتی، نارنجی. یکی- دو نفر مس��ئول می ش��وند تا 
چس��ب های خمیری را روی عکس ها بچسبانند، بقیه 

هم مشغول سانت زدن و اندازه گرفتن هستند... 
عجیب اس��ت. انگار زمان س��ریع ت��ر از حالت معمول 
می گذرد. »احس��ان صباغی« هم از گروه جدا می شود. 
حاال یک نفر هم کم ش��ده. اگر عکس ها در زمان مقرر 
روی دیوارها قرار نگیرد؟ »سبحان فرج ون« هم که دائم 

تکرار می کند:» »بدو! دیر شد!«...
عکس ه��ا روی زمین قرار گرفته اند تا بعدتر روی دیوار 
نصب ش��وند. بازبین های نمایش��گاه، عکس هایی را از 
بخش های ورزش، سیاس��ی و انتخابات، از نمایش��گاه 
حذف می کنند. چانه زنی برای ماندن، یا حذف شدن این 
عکس ها از روی دیوار، مس��ئول ویژه خود را دارد. حاال 

فقط باید عکس ها را سریع تر نصب کرد... 
آرام آرام، اتاقک ه��ا و س��الن اصل��ی نگارخان��ه مرک��ز 
هنرپژوهی نقش جهان با عکس ها حال و هوایی دیگر به 

خود می گیرد؛ حال و هوایی که خبری است... 
باالخره همه عکس ها نصب می ش��وند و شرح عکس 
مجموع��ه های مس��تند اجتماعی هم کن��ار آن ها قرار 

می گیرد.
دره��ای نمایش��گاه، راس س��اعت ب��از م��ی ش��ود و 
بازدیدکنندگانی که دقایقی منتظر مانده اند، به نمایشگاه 
وارد می ش��وند. حاال نوبت تماشا است. بازدیدکنندگان 
روبروی عکس ها می ایس��تند و درباره عکس ها تبادل 
نظر می کنند، فارغ از این که نمایشگاهی که برپایی آن 
چنین س��اده به نظر می رس��د، حاصل ساعت ها صرف 

وقت و انرژی است. 
نمایش��گاه، افتتاح ش��ده. حاال می ت��وان کمی نفس 

کشید. 

پشت صحنه افتتاحیهبدو! دير شد!

ادامه از صفحه قبل


