
ــين كريم زادهـ  عکاس طبيعتـ  با تاكيد بر اين كه  حس
عکاسي در سفر با تفريح فرق دارد اضافه كرد: اگر با هدف 
عکاسي از طبيعت به سفر مي رويد بايد موضوع تفريح را 
كناربگذاريد چرا كه كسب تجربه هاي جديد با نگاه جدي 

به عکاسي بيشتر حاصل مي شود. 
ــا امکانات و فرهنگ  ــفر بايد ب ــد كرد كه در س وي تاكي
ــنا باشيد تا  ــويم به خوبي آش منطقه اي كه وارد آن مي ش

بتوانيد فضاي عکاسي مناسبي را براي خود فراهم كنيد.
وي در توضيح اهميت اخالق در سفر گفت: در سفر چه به 
صورت جمعي و چه به صورت گروهي چند نفره با خلق 
و خوهاي متفاوتي بين افراد روبرو تنهايی و يگانگی شويد 
ــب با ديگران  و به همين دليل برقرار كردن ارتباط مناس
مي تواند در گرفتن عکسهاي خوب و ايجاد سفري مناسب 

كمك زيادي كند. 
ــفانه در حال حاضر اخالق كاري،   وي با بيان اينکه متاس
بين عکاسان چندان رعايت نمي شود اظهار كرد: حتي اگر 
احساس كنيد در طول سفر عکاسي زاويه وعکس شما را 
كپي برداري كرده نبايد حساسيت زيادي داشته باشيد چرا 
ــناختي كه حاصل مي شود شما مي توانيد  كه عالوه بر ش
عکسهاي بهتري را با قابليتهاي خود داشته باشيد و اين 
خيال راحت به آرامش شما در سفر و داشتن موقعيتهاي 
ــم زاده تاكيد كرد: به نظر  بهتر كمك زيادي مي كند. كري
ــفر اين دوره از جشنواره ي  ــد عکسهاي بخش س مي رس

دوربين دات نت چندان پخته نبود و بايد محدوده ي سفر 
و موضوعي كه در عکس مي خواهيد به خوبي مشخص 

باشد. 
ــر اين صورت فقط به ثبت موقعيتي مي پردازيد كه  در غي
ــدارد.وي تاكيد كرد كه عکاس در  هيچ ويژگي خاصي ن
ــفر بايد براي نکات مختلف ريزبين باشد و به  جريان س
گوشه و كنار و ديدن فضاهايي كه ممکن است افراد عادي 

كاري با آنها نداشته باشند سرك بکشد. 
ــب را  ــا تجربه لباس خوب و كفش مناس ــن عکاس ب اي
ــت خواند و گفت: بدون  ــات يك عکاس در طبيع از الزام
ــرايط نامناسب  حس و حال شما  ــايل و ش اين ابزار و وس
ــي گرفته و خيلي زود خسته مي شويم. در عين  در عکاس
حال از بردن ابزار و وسايلي كه فکر مي كنيد ممکن است 
به درد شما بخورد خودداري نکنيد اما مي توانيد در عوض از 
خوردن غذاي بيشتر و حمل مواد خوراكي جلوگيري كنيد. 
وي تاكيد كرد كه شناخت طبيعت، اقليم و پوشش گياهي 
كه قرار است به آن وارد شويد در عکاسي بهتر موقعيتهاي 
ــيب و خطا كمتر كمك  ــتر و در نهايت احتمال آس بيش
زيادي مي كند و عالوه بر موقعيت خوب و آرام براي خود 

مي توانيد به گروه و طبيعت نيز كمك كنيد.
كريم زاده تاكيد كرد كه زياد عکس گرفتن به معني عکاسي 
خوب نيست بلکه بايد عکس زياد ببينيد و با شرايط اديت 

عکس و نرم افزارهاي آن به خوبي آشنا باشيد.

عکاسی سفر با تفریح فرق دارد

نشریه روزانه ششمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت
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اسماعیل حق پرست

ــی خبری با عکاسی به معنی عام، در سطوح  " عکاس
ــه يك عکس تنها  ــاوت دارد. درحالی ك ــف تف مختل
نمايش دهنده يك سوژه است، عکس خبری می كوشند 

با نمايش آن بيان كننده يك خبر باشد." 
ــرو كله زدن با يك سوژه را  عکاس خبری فرصت س
ندارد. از طرفی اين عکاسان براساس كدهای اخالقی 
ــتند واقعيت يك خبر را همان  اين حرفه موظف هس
طور كه اتفاق افتاده و ديده اند به تصوير بکشند.  يونس 
ــاتيد روزنامه نگاری در ايران زمانی  ــکرخواه از اس ش
ــه ما گفت كه "كار  ــی خبری ب در يك كارگاه عکاس
عکاس خبری تفاوتی با روزنامه نگار ندارد" عکاس هم 
ــدادی عکس بگيرد كه دارای ارزش خبری  بايد از روي

باشد.
ــکرخواه مثالی از يکی  به ياد دارم كه در آن كارگاه ش
از مسابقات فتوژورناليسم سال 2005 زد، عکس برنده 
اول، مربوط به يك مادر بود كه فرزندش را در  آغوش 
ــارش بود، جايی  ــد ديگرش هم در كن ــت و فرزن داش
ــوزی شده و كف های كپسول ها و تانکرهای  آتش س
آتش نشان ها در هوا پراكنده شده بود و عکس اين گونه 
نشان می داد كه مادر بچه ها را در پناه خود در امان نگاه 

داشته است.
عکس دوم النگ شاتی بود با يك سرباز در ميانه  كادر 

و پس زمينه  شات هم جمعيتی بر روی تپه .
ــه بود از  ــك كلوزآپ نصفه و نيم ــوم هم ي عکس س
ــورد در ارتفاعات، كه قطرات عرق  صورت يك كوهن

روی صورتش يخ زده بود. 
ــن هزاران فريم عکس، برگزيده  چرا اين عکس ها بي

می شوند؟ فقط به يك دليل مشترك:
چون مناسب ترين لحظه  ممکن انتخاب شده و در هر 

سه سوژه يك تالش انسانی نهفته است.
اولين ارزش خبری دربرگيری )Impact( است: اگر 

رويداد به جمع زيادی مربوط باشد، ارزش خبری 
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ــا همين اواخر  ــال 2001 ميالدی ت ــتان از س ــام صالح: افغانس اله
ــه در قاب تصوير ــت ك ــی حدود يك ماه پيش، موضوعی اس  يعن

»بهروز مهری«، جای گرفته. اين عکس ها به گفته مهری، تفاوت 
بسياری با هم دارند، حتی شايد او امروز عکس هايی را كه سال ها 
پيش به ثبت رسانده، حرفه ای نداند، اما با اين وجود آن ها را دوست 

دارد. علت اين عالقه، ثبت آن ها در شرايط خاص است. 
ــرات ــان از ه ــروج طالب ــس از خ ــا 2 روز پ ــال 2001، دقيق  در س

عکاس ها به شکار تصاوير پرداختند. اين تصاوير اغلب به شهرهای 
هرات و كابل اختصاص دارد. 

بی اعتمادی مردم به عکاسان
زنی روبروی تخته سياه ايستاده. اينجا يك مدرسه دخترانه است، يکی 
از مدارسی كه معلمانش هنوز هم توسط طالبان تهديد می شوند و اگر 
طالبان بتوانند مدرسه را هم به آتش می كشند. تصوير بعدی، يك 
يتيم خانه است كه يکی از اتاق های آن به آرايشگاه اختصاص يافته. 
زنی كه در حال كوتاه كردن مو است و دختركی كه مويش كوتاه می 
شود، هر دو چهره ای نامشخص دارند. يك زن در كنار يك كودك 
و قاب عکسی در دست زن. تصوير داخل قاب، يك مرد است، يکی 
ــط طالبان كشته و در گوری دسته جمعی دفن  از مردهايی كه توس
شدند. بازار كابل، افغان هايی كه به پاكستان مهاجرت كرده بودند، اما 
بازگشتند، مسجد جامع هرات، يك مدرسه دخترانه، انتخابات پارلمانی 
ــه زندانی های طالبان در آن  ــتان، ارگ اختيارالدين ك 2005 افغانس
ــياه خان«؛ يکی از فرماندهان طالبان كه  نگهداری می شدند، »س
به اسارت درآمد و ده ها تصوير ديگر توسط مهری به نمايش درمی 
ــد. او با نمايش هر عکس درباره آن توضيحاتی را ارائه می دهد.  آين
گاهی شركت كنندگان در كارگاه به توضيحات قناعت نمی كنند و 
پرسش های ذهنی خود را مطرح می سازند. يکی از اين پرسش ها 
به چگونگی برقراری ارتباط با مردم افغان برای عکاسی بازمی گردد. 
ــش را چنين ارائه می دهد:»ايجاد ارتباط با  ــخ اين پرس مهری، پاس
مخاطب به شرايط اجتماعی بستگی دارد. مثال در ليبی، پس از پيروزی 
مردم، آن ها از حضور عکاس و ثبت لحظه ها توسط او استقبال می 
 كنند.« مهری در اين بخش از بحث، لزوم اخالق حرفه ای را مطرح

ــدن، يا ربوده شدن وجود  ــازد:»در افغانستان خطر كشته ش می س
 داشت، اما مردم به ما اعتماد می كردند. اما در ايران، سوء استفاده از

عکس ها در شرايط مختلف باعث شده مردم به عکاس ها بی اعتماد 
باشند. عکاس، ديگر از ديد مردم قابل اعتماد نيست. تا شرايط بهتر 
نشود اين وضعيت ادامه دارد. با اين وجود عکاسان مستند اجتماعی 

در 2 سال اخير خوب كار كرده اند.«

سربازها جلو دوربین
ــه دارند. عکاس، تصويرها را بازسازی  اينجا عکس ها حالت مقايس
ــال 2001 و 2009 در كنار  ــرات در س ــهرداری ه كرده. عکس ش
ــس اول، مجاهدان روبروی دوربين  يکديگر قرار گرفته اند. در عک
عکاس هستند و در عکس دوم، پليس های ويژه شهرداری. در سال 
ــتان هرات ايستاده اند و در سال  2001، مجاهدان روبروی بيمارس

2009، پرسنل بيمارستان. اين تصاوير مقايسه ای بسيارند.
ــربازان آمريکايی را به نمايش می كشد.  بخش ديگر عکس ها، س
ــت و جوی مين های دست ساز  ــربازان در روستاها در جس اين س
ــتان به  ــتند. طالبان هنوز هم وجود دارند. آن ها در فصل زمس هس
ــتان مراجعه می كنند، به محض گرم شدن هوا به افغانستان  پاكس
ــر می گيرند. مين های دست ساز هم  بازمی گردند و جنگ را از س
ــربازان خنثی شود. اين  ــت. اين مين ها بايد توسط س كار آن هاس
 تصاوير، جزو تصاويری هستند كه عکاسان برای ثبت آن ها نياز به

نامه نگاری دارند، تجربه ای كه به گفته مهری حاصل جنگ 1991 
ــت و با هدف كنترل عکس و خبر اجرا شد. آمريکا در اين  خليج اس
جنگ می خواست اخبار را سانسور كند، اما موفق نبود به اين دليل 
ــد. اين اتفاق مقدمه ای را به  كه انتقادات زيادی به اين طرح وارد ش
وجود آورد تا عکاسان خبرگزاری ها و مطبوعات بتوانند از رويدادهای 
افغانستان عکس بگيرند. عکس ها سانسور نمی شوند، عکاس ها در 
گرفتن عکس های خاص اجبار ندارند و ملزم هم نيستند عکس ها را 
از فيلتر ارتش آمريکا بگذرانند، اما عکاسی تحت شرايطی خاص انجام 
می شود. شرايطی كه اعمال آن يا به دليل سانسور است، يا به دليل 
حفظ امنيت كشور )افغانستان( و اشخاص. مهری، می گويد:»عکس 

مهم است، اما نه به قيمت جان افراد.«

بهروز مهری در کارگاه عکس های خـبـری افغانستان و پاکستان مطرح کرد:
عکس مهم است، اما نه به قیمت جان افراد

 برای انتخاب عکاس برتر سال
 سه کاندیدای خود را

 به شماره :
30007092900000 

پیامک کنید.

دربگيری دارد و بايد آن را انتخاب كرد و تبديل به خبر 
كرد و از آن عکس گرفت.

ــمکش  كش ــری  خب ارزش  در  ــث  بح ــن  دومي
)Conflict( است. 

يکی از عکس های مشهور دنيا، افتادن رونالد ريگان از 
پله های هواپيما و زمين خوردن او بود؛ اهميت عکس 
ــمکش دارد، يك رئيس جمهور  ــن بود كه كش در اي

موقع باال رفتن از هواپيما نبايد زمين بخورد.
ــهرت  ــری، ش ــث ارزش  خب ــوم در بح ــه ی س نکت

)Prominency( است. 
شهرت به طريقی با دربرگيری در ارتباط است. افراد 
مشهور بيشتر مورد عکاسی قرار می گيرند و خبرهای 

بيشتری هم درباره شان به چاپ می رسد
چهارمين بحث در اين زمينه ارزش خبری مجاورت 
ــی دارد و هم معنای  ــت كه هم معنای جغرافياي اس

معنوی.
 )Timeliness( بحث ديگر در ارزش خبری، تازگی
است. اين يکی از بی رحمانه ترين فاكتور های عکاسی 
ــت. تازگی يعنی هرچه  خبری و خبرنگاری در دنياس
ــار آن؛ كه  كوتاه بودن زمان وقوع رويداد تا زمان انتش
هرچه اين زمان كوتاه تر باشد، عکاس و خبرنگاربرنده تر 
خواهند بود و به عبارت بهتر، خبرشان و يا عکسشان 
ــايد مهمترين  برای مخاطبان تازه تر خواهد بود و ش
ــی خبری متفاوت ــی را با عکاس ــی كه عکاس  ارزش

می كند همين تازگی باشد.
ــدار هم يك ارزش خبری  ــث فراوانی تعداد و مق بح
ــد آن را همان دربرگيری يا  ــت كه می تواني ديگر اس
ــداد كنيد و به عبارت بهتر، هرچه عدد  فراگيری قلم
و رقم در هر رويدادی باالتر باشد، به جمع بيشتری از 
مخاطبان مربوط می شود؛ مثال يك مسابقه ورزشی 
با صد هزار بيننده طرف توجه بيشتری قرار می گيرد 

نسبت به يك مسابقه با هزار بيننده.

ارزش های خبری در عکاسی
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برنامه هاي روز ششم و هفتم ،  ششمين جشنواره »دوربين دات نت« 
به شرح زير اعالم شده است:

برنامه های روز ششم )سوم آذر( 
ــی ورزشی / جاويد  ــاعت  1٣ تا  1٤ : عکاس ــرای سرو: س فرهنگس
ــاخت و  ــی س ــی مدياـ  بررس ــه مالت ــاعت  15:00 : كاف نيکپور،س
شکل گيری / محمد تاجيك،ساعت  15:٣0 تا  1٦:00 : فتوژورناليسم 
روز دنيا،ساعت  1٧:٣0 تا  19:٣0 روز آخر بخش نمايشگاه عکس در 

نگارخانه برگ

برنامه های روز هفتم )چهارم آذر(
موزه امام علی: ساعت  1٣:00 : مالتی مدياهای منتخب اكران شده 

در جشنواره

ــاعت  1٤:00 : مالتی مديا قابهای شکسته / غالمرضا نعمت پور،  س
ــاعت  ــان رافتی،س ــروش جواديان ، چل چال / احس باغ نيلوفر / س
ــپهر  ــران فيلم های پرتره / مصطفی فتوت، zippo/ س  15:00اك
ــين فراهانی، آخر خط / محمدرضا  رضايی، رقص با رنگ ها / حس
ــپهر  ــاعت  15:٣0 : اكران مالتی مدياهای داروی توقف / س نيافر،س
رضايی ، آخرخط / محمدرضا نيافر ، چاپ دوم / حسين نيکپور،ساعت 
 1٦:00 : اكران فيلم های بازی / احمد حجارزاده و نگير آقا / احسان 
رافتی،ساعت  1٧:00 تا  20:00 : اختتاميه ششمين جشنواره دوربين 
دات. نت و اهدای جوايز در دوازده بخش جشنواره و انتخاب و اهدای 

جايزه عکاس برتر سال ايران.

ــمين جشنواره عکس خبری  كارگاه تخصصی شش
 ACD see ــنبه 2 آذر به دوربين.نت در روز چهارش

14 اختصاص داشت. 

ــالن آمفی  ــن كارگاه كه مکان برگزاری آن س در اي
تئاتر فرهنگسرای سرو بود، »آرش حميدی« به ارائه 
توضيحاتی درباره اين نرم افزار و برخی از تفاوت های 

آن با نرم افزارهای ديگر پرداخت. 
ــاره كرد  ــدی در ابتدای كارگاه به اين نکته اش حمي
ــای پيچيده ای  ــان معموال از نرم افزاره كه عکاس
ــرای مديريت ــين ب ــت روم يا فايل ماش  مانند الي
فايل های عکاسی خود استفاده می كنند. وی دراين 
باره گفت:»مديريت فايل های عکاسی را با موسيقی 
مقايسه می كنم. معموال بزرگان موسيقی دنيا يك 
نرم افزار ساده روی سيستم كامپيوتر خود دارند كه با 
 ACD see آن موسيقی گوش می دهند. نرم افزار
هم بايد برای عکاسان چنين كاربردی داشته باشد.«

ــتفاده از اين نرم افزار را هم سريع تر لود  او دليل اس
شدن عکس ها برای نمايش عنوان كرد. 

ــال های اخير  حميدی از تکميل اين نرم افزار در س
ــرای مديريت  ــای 12 و 1٤ آن ب ــخه ه و توليد نس
ــاره علت تاكيد  ــان خبر داد و درب فايل های عکاس
ــان از ACD see گفت:»به اين  بر استفاده عکاس
دليل بر استفاده از اين نرم افزار و مديريت فايل های 
عکاسان توسط ACD see تاكيد می كنم كه كه 

ابزارهای آن بسيار ساده است.«
ــن نرم  ــه اي ــدرس كارگاه ACD see در مقايس م
ــدن فايل ها در ــريع تر باز ش  افزار و اليت روم به س
ــت: گف ــن  همچني ــرد.  ك ــاره  اش  ACD see 

ــتجوی سريعی را فراهم  »ACD see قابليت جس
می كند.« حميدی همچنين به مقايسه اين نرم افزار 
ــا در زمينه جستجوی عکس ها پرداخت و  و پيکاس
دراين باره توضيح داد:»پيکاسا هم قابليت جستجوی 
ــری خانوادگی فوق العاده  ــريعی دارد و برای كارب س
است، اما برای عکاسانی كه با حجم بااليی از عکس 
روبرو هستند مشکل ايجاد می كند.« يکی ديگر از 
ــدی در كارگاه ACD see به آن  مزايايی كه حمي
اشاره كرد، اشغال فضای كمی از cpu توسط اين 

نرم افزار بود. 

بهروز مهری در کارگاه عکس های خـبـری افغانستان و پاکستان مطرح کرد:
عکس مهم است، اما نه به قیمت جان افراد

برنامه هاي روز ششم و هفتم جشنواره »دوربین دات نت« 

ACD see برای عکاسان

در پنجمین روز 
ششمین جشنواره 

عکس خبری دوربین.نت برگزار شد

 تورق سریع عکس های پاکستان
آن ها سربازان نيروهای ائتالف هستند؛ 2 خبالن، يك مسئول امور 
پزشکی و يك مسئول فنی. همگی روی صندلی خلبانی نشسته و 

كمربند پرواز خود را بسته اند. 
يك ديوار، پس زمينه ثابت اين پرتره هاست، پرتره هايی كه مهری، 
ــانده. اين كه تجربه يك عکاس  يك ماه پيش آن ها را به ثبت رس
در ثبت اين تصاوير جنگی چقدر در موفقيت او در ثبت عکس جنگ 
های ديگر تاثير دارد، پرسشی است كه شركت كنندگان به شنيدن 
پاسخ آن عالقه مند هستند. مهری، اين طور توضيح می دهد:»تجربه 
اهميت زيادی دارد، اما شرايط جنگی، خيلی خاص و در مکان های 

مختلف متفاوت است.«
شركت كنندگان در كارگاه، كنجکاو هستند بدانند عکاسانی كه برای 
ــرايط جنگی اعزام می شوند، آيا در زمينه عکاسی از  ــی از ش عکاس

شرايط جنگی آموزش هم می بينند.
ــتان  ــتان و پاكس ــری افغانس ــای خب ــس ه ــدرس كارگاه عک م
ــای  ه دوره   AP و  ــرز  رويت ــای  ه ــزاری  گويد:»خبرگ ــی  م
ــپ را  ــه كم ــدی ك ــا ح ــد ت ــی كنن ــزار م ــل برگ ــوزش كام آم

ــروگان گرفتن ــرايطی مانند گ ــورت عملی، ش ــازی و به ص  بازس
عکاس ها را اجرا می كنند. واكنش های عکاس ها بررسی و نواقص 
آن ها برطرف می شود، اما من فقط دوره شناخت ابزار و كمك های 

اوليه را گذراندم.«
ــرعت سپری می شود. شركت كنندگان  در اين كارگاه، دقايق به س
پرسش های بسياری دارند و پاسخ به آن ها زمان بر است. به همين 
دليل عکس های مهری از پاكستان با سرعت بيشتری نمايش داده 
می شود. او در اين كشور از بانويی به نام »بلقيس« كه ملقب به »مادر 
پاكستان« است و موسسه خيريه او )بلقيس كودكان سر راهی را به 
موسسه خود می آورد و آن ها را پرورش می دهد(، سيل پاكستان، 
ــهر كراچی و پسرهای نوجوانی كه مورد سوء استفاده  معتادان در ش

جنسی قرار می گيرند، عکاسی كرده. 
تصاوير تکان دهنده اجتماعی پاكستان و وهم عکس های افغانستان 
پس از خروج طالبان، دقايق را كوتاه كرده اند. اين كارگاه در حالی به 
ــد كه پرسش های بسياری در ذهن شركت كنندگان  پايان می رس

وجود دارد. 



دبیر جشنواره : احسان رافتی / دبیر اجرایی: احسان صباغی/ صوتی و تصویری: مرتضی مهدی زاده
تحریریه: اسماعیل حق پرست/ معصومه اصغری/الهام صالح/طاهره عابدی
عکس: فربدپهلوان/محسن رجب پور/ کیارش فرح بخش/ مرتضی مهدی زاده

 گروه اجرایی :سعیدکیایی/حمیدرضا معدنی/منصور ملکی/  آرش حمیدی/فرشادشهریاری میثم ابراهیمی
علی چاشنی گیر/ سینا رشیدی / گروه گرافیک: محمدحسین ایروانی/احسان رافتی

گروه تشریفات: بهاره خطیری

ویژه نامه کاغذباتله  / نشریه روزانه ششمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت / شماره پنجم /پنج شنبه 3 آذر ماه 1390

ــمیـ  داور بخش بين الملل ششمين   مهدی  قاس
ــر اينکه ــتـ  با تاكيد ب ــن دات ن ــنواره دوربي  جش

ــس های بخش بين الملل بايد از نگاه متفاوتی  عک
ــياری از عکاسان،  ــد ، اظهار كرد: بس برخوردار باش
ــی را در كنار تفريح  ــای خارج ــس های فضاه عک
عکاسی می كنند و اين مسئله كيفيت عکس های را 
پايين ميآورد و اين نکته در عکس های اين دوره از 

جشنواره به خوبی مشهود بود.
قاسمی به شرايط متفاوت كار در كشورهای خارجی 
ــاص نظير  ــرايط خ ــورهايی با ش به خصوص كش
سومالی اشاره كرد و گفت : نگاه حرفه ای به عکس 
در همه شرايط اهميت دارد اما بسياری از عکاسان در 
فضاهای جديد و خارجی به دنبال عکاسی متفاوت 
ــتند اما عموما بدون اطالعات وارد اين فضاها   هس

می شوند. 
ــخت و  ــرايط س ــی در ش ــمی در مورد عکاس قاس
خطرناك از جمله كشور مالزی كه اخيرا در آن حضور 
داشته، گفت: حضور گروه های تندرو در بسياری از 
ــری بين گروه ها باعث ــن محيط ها و بروز درگي  اي

ــود كه هيچ فضای امنی وجود نداشته باشد.  می ش
بدون محافظ نمی توان در اين محيط ها تردد كرد 

ــر چيزی نمی توان عکس گرفت و در همين  و از ه
ــرايط احتمال تيراندازی و گروگان گيری و حتی  ش

خطر مرگ وجود دارد.
در  فضايی بايد از زنان و كودكان و محروميت  آنان 
عکس گرفت كه صدای ممتد تيربارها و انفجار های 
گاه  و بيگاه می آيد و بايد بدون توجه به آنها كارت 
ــتفاده  را انجام دهی و بايد از حداكثر زمان و فضا اس
ــه ارگان های دولتی و  ــان داده ك كنيد و تجربه نش
ــی حتی با وجود نيروهای حفاظتی نمی توانند  امنيت
ــکاس را به طور كامل تامين كنند و هيچ  امنيت ع
مسئوليتی در قبال حضور عکاس ندارند و امکاناتی 

هم به تبع در اختيار قرار نمی دهند.
ــی در كشورهای كه  ــمی يادآور شد كه عکاس قاس
فضاهای تاريخی و طبيعت زيبا دارند با عکاسی در 
محيط هايی كه غير عادی هستند متفاوت است و 
ــرايط يکسان  نمی تواند اين دو را با يك هدف و ش

عکاسی كرد.
وی  اظهار اميدواری كرد  كه عکاسان جوان در ورود 
ــترس  از اين  به قضاهای جديد و  خارجی بدون اس
محيط جديد به دنبال ديد متفاوت در عکاسی باشند  
تا بتوانند عکس  هايی قوی و تاثير  گذار را ثبت كنند.

عکس ها در فضای تفریحی عکاسی شده بود
مهدی قاسمی داور بخش بین الملل:

"نگير آقا"  فيلم كوتاهی است ساخته احسان  رافتی كه 
در لحظات آخر در  برنامه ی جشنواره قرار گرفته  است. 
ــمت دوم آن را در ششمين   اين فيلم كه قرار بود  قس
جشنواره عکس خبری دوربين.نت  شاهد باشيم به دليل 
كامل  نشدن قسمت دوم در برنامه  امسال جای گرفت 
كه دوباره ديدنش خالی از لطف نبود. رافتی فيلمش را 
به اين دليل دوست دارد چون از شمالی ترين تا جنوبی 
ترين شهر ايران فيلم گرفته است و مردم از شهرهای 
مختلف در اين فيلم حضور دارند. كارگردان فيلم نگير 
آقا گفت: از تمامی فيلم هايی كه گرفته  بودم استفاده 
ــوز200  كردم. فيلم صدابرداری  ندارد و با دوربين اكس
فيلم برداری كرده ام. می توانستم با نرم افزار نويز صدا 
را بگيرم اما چون تجربه اولم بود می خواستم همينطور 
ــاخت اين فيلم ــی بماند. رافتی از هدفش برای س  باق

ــار عکس بعضی از  ــفرهايم ، كن می گويد: من در س
لحظات را فيلم می گيرم كه بيشتر شامل مردمان آن 
شهر می شود. وقتی ديدم آدم های عادی كه كارهای 
ــد و نمی گذارند در آن  ــان را انجام می دهن روزمره ش
ــان عکس بگيريم برايم جالب بود دليلش  حالت ازش
ــمت دوم هم به اين  ــت در قس را بدانم. هدفم اين اس
ــئله بپردازم و در قسمت سوم نتيجه گيری كنم.  مس
ــمت های فيلم ساختگی  وی ادامه داد: بعضی از قس
ــط بازيگران انجام شده بود تا فيلم تکميل  بود و  توس
شود مثل قسمتی كه از معتاد فيلم گرفته ام. البته  بعد 
از دوباره ديدن فيلم تصميم گرفتم بعضی قسمت ها 
ــمتی كه گاو را نشان می دهم.  را حذف كنم مثل قس
رافتی در رابطه با اينکه چرا مردم مانع عکس گرفتن  
ــيه بعضی وقت ها خود ما  ــوند گفت: كامال حس ميش
ــی بخواهد از ما  هم حال و حوصله نداريم  و اگر كس
 عکس بگيرد  مانع می شويم. خوشحال و ناراحت بودن
ــتان  حس صميميت  ــا تاثير دارد. مردم شهرس آدم ه
ــتری دارند و بهتر ارتباط برقرار ميکنند، خصوصا  بيش
جنوبی ها كه خودشان می گفتند آقا از ما عکس بگير. 

بگیر آقا


