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ــکـ   امروز در کارگاه »کافه مالتی مدیا«  محمد  تاجی
که به بررسی ساخت و شکل گیری مالتی مدیا پرداخت 
ــتفاده از نرم افزار  و در ماهیت آن، گفت : مالتی مدیا اس
ــترک به  ــد وجهی کردن امکانات و بیان مش برای چن
ــت. وی با بیان اینکه مالتی مدیا حدود 18  مخاطب اس
سال است که در بین عکاسان مرسوم شده، اظهار کرد: 
ــرعت  ــد ابزار و امکانات ، مالتی مدیا هم س به دلیل رش
پیشرفت زیادی دارد و البته جایگزین خوبی و مطمئنی 
نسبت به فیلم کوتاه بوده است و منظور را خیلی بهتر به 
مخاطب می رساند. تاجیک با بیان اینکه در واقع مالتی 
مدیا مجموعه ای از تصاویر با دکوپاژ و سناریو مشخص 
و استفاده از تکنیک هاست که آن را از مجموعه عکس 
متمایز می کند، افزود: آنچه از مالتی مدیا به شکل حرفه 
ــوز در ایران اتفاق نیافتاده و  ــان وجود دارد هن ای درجه
ــان به این فضا و سرعت  ــیاری از عکاس علت ورود بس
پیشرفت و قرار گرفتن آن در مسابقات عکاسی این است 
که مالتی مدیا به موضوعات حساس و با فراگیری زیاد 
پرداخته است. وی  به عکاسانی که می خواهند وارد این 
فضا  شوند توصیه همیشگی یعنی زیاد عکس دیدن و 
عکس خوب دیدن را کرد و گفت: چگونه  روایت کردن 
عکس ها و در نهایت مدیایی که ساخته می شود  بسیار 
مهمتر از چگونگی ساخت و استفاده از ابزار است. بسیاری 
از عکس ها و مدیاهای قوی ابزار خاص و چندان حرفه 
ــته اند اما خروجی کار کامال موثر بوده است .  ای نداش
تاجیک تاکید کرد که قبل از شروع کار مالتی مدیا باید 
داستان و آنچه در هر بخش می خواهید را در ذهن داشته 
و بنویسید تا در زمان ثبت عکس ها بدانید چه می خواهید. 
ــخ به این سوال که چرا بسیاری از عکاسان  وی در پاس
مطرح علی رغم داشتن عکس ها و  موقعیت خوب وارد 
فضای مالتی مدیا هنوز نشده اند، اظهار کرد: بسیاری از 
ــان مطرح و حرفه ای برخی اوقات  دچار ترس از  عکاس
ــان و اینکه خوب خواهد بود یا نه  ارائه کردن کارهایش
ــوند.  از سوی دیگر بیشتر این عکاسان فرصت  ، می ش
ــی برای انجام این کار را ندارند و عکس کل دنیای  کاف
ــگاه را دارند که  ــدودی هم این ن ــا را گرفته و تا ح آنه

عکس ها به اندازه کافی حرف خودشان را می زنند.
ــم از عکس چه  ــر بدانی ــه اگ ــد دارد ک ــک تاکی تاجی
ــوب  را  ــس خ ــی عک ــر موقعیت ــم، در ه  می خواهی
ــان نرود که عکس خوب زمینه کاری  می بینیم  و یادم
خوب در مالتی مدیا را فراهم کند . این عکاس بر این باور 
است که عکس خوب عکسی است که حسادت  عکاس 
دیگر را برانگیزد و حتی اگر آن عکاس عین همان عکس 
ــکالی ندارد و می تواند پله ای برای رشد  را کپی کند اش

عکاس باشد.

ــان(، رقص با رنگ ها در  ــروش جوادی الهام صالح: باغ نیلوفر )س
ــین فراهانی(، حرف )احمد حجارزاده(، بازی  ستایش تانزانیا )حس
)پدرام پارسایی(، zippo )سپهر رضایی(، چاپ دوم )محمدحسین 
ــپهر رضایی(، چل چال یک آیین مذهبی  نیکپور( داروی توقف )س
 )احسان رافتی(، پرتره )مصطفی فتوت(، آخر خط )محمدرضا نیافر(
 قاب های شکسته )غالمرضا نعمت پور( و نگیر آقا )احسان رافتی(

این ها اسامی فیلم ها و کارگردانان بخش فیلم ششمین جشنواره 
عکس خبری دوربین.نت هستند. این فیلم ها در روزهای مختلف 
جشنواره برای شرکت کنندگان در جشنواره به نمایش درآمده اند. 
امروز )3 آذر( هم قرار است همین اتفاق رخ بدهد، اما یک تفاوت 
وجود دارد؛ این بار تماشاگران حرفه ای تر هستند؛ »علی عالیی«؛ 
ــینما و »آرش حمیدی«. این دو قرار است  دبیر انجمن منتقدان س
ــروح  فیلم ها را ببینند و مورد قضاوت قرار دهند. این گزارش، مش

این اتفاق است. 
باختن در مقابل خود

ــود، هم فیلم و هم نام آن؛ »رقص با رنگ ها  با رقص آغاز می ش
در ستایش تانزانیا«. این فیلم نخستین فیلمی است که داوران آن 
را می بینند؛ ترکیبی از رنگ های شاد، آسمان آبی دست نخورده، 
ــان، حیات وحش و طبیعت  ــادی آن ها، زندگی و کارش مردم، ش

تانزانیا. 
ــتان پر ــده. نقش اول آن در داس  فیلم بعدی به »میم« تقدیم ش

ــم برگرفته از همین  ــادی دارد و انگار نام فیلم ه ــی های زی حرف
موضوع است؛ »حرف«. 

ــنهاد  ــرف«، اپیزودهای مختلفی دارد؛ تولد، پیله، فاصله، پیش »ح
ــاس، تصادف و وهم. برخی از نام اپیزودها دو پهلو است مثل  احس
ــت که این عنوان از پیله ای که دختر داستان  »پیله«، معلوم نیس
دور خود تنیده نشات گرفته، یا از پیله کردن های پسر. زن، )شبنم 

خزلی(، حرف می زند، حرف می زند و حرف می زند. 
انگار تکلیفش حتی با خودش روشن نیست. و این نقش، قرار است 
به همه زن ها عمومیت بیابد؛ موجوداتی احساسی که دچار توهم 
اند، نه؟ نمی توان زن داستان را دوست داشت. انگار کارگردان هم 

همین هدف را داشته و خب، موفق هم بوده. 
ــت. در »بازی«، صفحه  ــازی« )the game(، فیلم بعدی اس »ب
شطرنج را می بینیم و پیشروی مهره های سیاه و سفید را. گاهی 
دستی بدون دستکش و گاهی دستی پوشیده در دستکش مهره ها 
ــت می خورد؛ سیاه، یا سفید.  را به پیش می رانند. یک نفر شکس

حاال طنابی آماده است برای به دار کشیده شدن. بازنده می میرد.
دست هایش را می بینیم، یکی پوشیده در دستکش سفید و دومی 
پوشیده در دستکش سیاه. او با خود جنگیده و بازی را مقابل خود 

باخته. می تواند مفهوم تفکر برانگیزی باشد. 
داورها موقع نمایش فیلم ها با هم حرف می زنند و بعضی فیلم ها 
بحث برانگیز می شوند. در »بازی« هم »آرش حمیدی« به نکته 

مثبت فیلم اشاره دارد؛ به کلوزاپ های خوب. 

فیلم ها و باز فیلم ها
ــمین  ــرکت کننده در بخش فیلم شش برخی از کارگردان های ش
جشنواره عکس خبری دوربین.نت، در فیلم های خود از داستان ها 
الهام گرفته اند. Zippo یکی از همین فیلم هاست و برگرفته از 
داستان کوتاهی از »جیمز راس«. بازیگر فیلم از کابوس های خود 
می گوید، از کابوس هایی که هر شب تکرار می شوند. او کابوس 
ــود و از این کابوس راه فراری ندارد. ــوزانده می ش  می بیند که س

ــتم.« به اعتقاد حمیدی،  ــوز برای مردن آماده نیس می گوید:»هن
zippo فیلمبرداری جالبی دارد. 

»چاپ دوم«، درباره »پیرمرد و دریا« است و زود به آخر می رسد. 
»چل چال« هم یک آیین مذهبی را به تصویر می کشد. 

 در »پرتره«، اول صدای پا طنین می اندازد و بعد پشت سر مرد را
می بینیم. پرتره هایی روی دیوار قهوه ای نصب شده اند. پرتره هایی 
 در اندازه 3 در 4 سانتی متر هم روی میز قرار می گیرند. حمیدی

ــی از آرشیو یک آتلیه را  ــت. انگار واقعا بخش می گوید:»جالب اس
بیرون کشیده!«

ــیاه و سفید ــتفاده از پرتره های س  عالیی تاکید می کند:»ایده اس
می توانست خوب جواب بدهد...«

 تیتراژ »باغ نیلوفر«، با این جمله )که به زبان انگلیسی است( آغاز

گزارشی از جلسه نـمــایش فیلم برای داوران
اکـران خـصـوصـی
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در فرآیند تماشای فیلم اولین حرکت درسینما بر روی 
ــود و جستجوی هدف و  صفحه تصویر آغاز می ش
ــوط ، فضا ، عمق و...  ــوژه ، آرایش و ترکیب خط س
ــینما را  ــازند. تصاویری که بنیان س تصاویررا می س
ــی ترکیب بندی  بنا می نهند. به دلیل زیبایی شناس
عناصری که تصویر را تشکیل می دهند یعنی قطع 
ــبب می شوند تا  ــطح و تضادها س نقطه ، خط ، س
ــاط دیداری و روانی خود  مخاطب اولین عوامل ارتب

را با فیلم یافته و بهبود ببخشد.
ــری از عوامل  ــینما نیز با بهره گی ــازی در س فضاس
مختلفی چون زاویه ، پرسپکتیو و عمق تصویرمحقق 
ــود و ایجاد فضاسازی مناسب و مطبوع رابطه  می ش
ــاند. هم از  ــاگر با اثر هنری را به تعالی می رس تماش
ــازی مطلوب و مؤثر یکی از  ــت که فضاس این روس
ــازان محسوب می شود. بزرگترین توفیقات فیلمس

محدودیت فضا در سینما ویا به عبارتی قاب تصویر 
به فیلمساز این الزام را می دهد تا روی موضوع خود 
تمرکز کند و آنچه را که از جهان بینی ذهنی و حسی 
او ناشی می شود به مخاطب ارائه دهد و بدین ترتیب 
ــم تعمیم می یابد.  ــای تصویر به معنای کل فیل معن
ــس قاب یا کادر منتخب حتی در حداقل ارائه یک  پ

ــتا و حتی در فضای خارج از قاب  ترکیب بندی ایس
منبع و مرجع روایت فیلمساز تلقی می شود و بنیان 
سینما چیزی جز این نیست. چرا که همه عناصر مرور 

شده جزئی از روایت در سینما محسوب می شوند.
ــده تنها به این دلیل  مجموعه موارد اجمالی ذکر ش
ــده اند تا تاکید نگارنده بر اصالت  در پی هم مرور ش
ــکل گیری هنر جامعی چون سینما  ــی در ش عکاس
ــت که کیفیت و زیبایی  ــان دهند. از این روس را نش
شناسی و ترکیب بندی تصویر در یک اثر سینمایی 
ــی آن اثر به شمار می آید. در  عامل مهمی در بررس
مقام توصیه به دوستان جوان فیلمساز همواره بر این 
مهم تاکید داشته ام که »ایماژ« را فراموش نکنند.  

می شود:»بله! اینجا ایران است؛ قطعه ای از بهشت.« 
ــد، به نظر می  ــران، طبیعت زیبایی دارد، اما اگر این جمله نباش ای
ــد مناظر به ایران تعلق ندارند. ماهی های قرمز و طالیی داخل  آی
ــی، صدای پرندگان در پس زمینه  دریاچه )حوض(، نیلوفرهای آب

صدای پیانو. 
ــت، داستان میکروب هایی که به پایان خط  »آخر خط« هم هس

می رسند. »آخر خط«، تنها انیمیشن موجود در بخش فیلم جشنواره 
ــرده. اگر بتوان صداها را  ــت که همین موضوع آن را متمایز ک اس
تشخیص داد، دیالوگ های زیبایی هم دارد:»لوتی رخصت، دارم با 
سر میام پابوس«، »صد دفعه بهت گفتم مثل میکروب آدم، عرعر 

ارادت کن!« 
حمیدی، این دیالوگ ها را نقطه قوت انیمیشن می داند و عالیی از 

دوبله آن به عنوان ویژگی مثبت نام می برد. 

پایان یک بخش
ــد؛ »داروی توقف« و  ــث برانگیز می رس ــت به دو فیلم بح  و نوب

 .)broken frames( »قاب های شکسته«
»داروی توقف«، درباره مشکالت و سرخوردگی های دانشجویان 
عکاسی است، دانشجویانی که این بار در دانشگاه »هنر و معماری« 
تحصیل می کنند. آن ها دانشجوهای ترم های چهار، پنج و شش 
ــی هستند. »داروی توقف« با خنده و شوخی آغاز می شود،  عکاس
دانشجوها در حال آماده شدن برای مصاحبه هستند و کارگردان از 
همه این صحنه ها فیلم می گیرد. یکی از دانشجوها می پرسد:»تو 

داری همه این ها رو ضبط می کنی؟« 
ــی که هر یک از آن ها به آن پاسخ می دهند، »چرا  اولین پرسش
ــی؟« است. هر کدام هم دالیل خود را دارند. دانشجوها کم  عکاس
کم به مشکالت دانشگاه، سطح پایین درس ها و جو غیر دوستانه 
ــت، می رسند. آن ها همه سرخورده  ــگاه حاکم اس ای که در دانش
اند. دانشگاه و رشته عکاسی، نتوانسته رضایتشان را جلب کند. این 
دانشجوها 10 سال دیگر کجا هستند؟ این پرسشی است که به آن 
پاسخ می دهند:»10 سال دیگه ایران نیستم«، »اصال بهش فکر 
ــال هم نمی رسم«،  ــال دیگه مردم، به 10 س نمی کنم«، »10 س

»بسه! خسته شدم.« پایان فیلم، اوج سرخوردگی آن هاست، البته 
بعضی هم امیدوارند، مثل همان دانشجو که فکر می کند 10 سال 
ــی  ــیراز، یا اصفهان در حال عکاس دیگر در یک جای بکر مثل ش

خواهد بود. 
ــان دارای نکات مثبت و منفی  »داروی توقف« هم از نگاه عکاس
ــت. حمیدی اعتقاد دارد کارگردان به صورت آگاهانه و ماهرانه  اس
ــت. عالیی هم می  ــتفاده کرده اس در پایان فیلم از 2 دوربین اس
ــی یاس و  ــوم نهایی فیلم به خوب ــک س ــردان در ی گوید:»کارگ

افسردگی دانشجوها را نشان داده.«
ــی جنگ را به تصویر می  ــته«، موضوع عکاس »قاب های شکس
کشد، اما این بار عکاسی جنگ فقط محدود در یک استان؛ لرستان، 
ــک  ــتانی که در در زمان جنگ، 141 بار بمباران و 20 بار موش اس

باران شد. فیلم با تصویری از کره زمین آغاز می شود. 
ــاد. صدایی در تصویر  ــد، به تهران و بعد خرم آب ــه ایران می رس ب
ــدارمی دهد:»توجه توجه عالمتی که هم اکنون  به بینندگان هش

می شنوید، اعالم خطر و وضعیت قرمز است.«
ــته«، آدم ها از خاطراتشان می گویند. »سید  در »قاب های شکس
سیامک موسوی«؛ عکاس و فیلمساز یکی از این افراد است:»یک 

ظهر پاییز سر سفره نشسته بودیم که آژیر قرمز زده شد. 
عکس العملی نشان ندادیم چون پناهگاهی وجود نداشت. صدای 

هواپیماهای جنگی به گوشمان رسید و بعد صدای انفجار.«
»مرتضی یوسفیان«؛ عکاس و فیلمساز و »سرهنگ ناصر فرید«؛ 
ــای دفاع مقدس هم اتفاقات  ــرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش ه مدی
جنگ را روایت می کنند. طوالنی بودن فیلم، یکی از نکات منفی 
ــاره دارند. پس از نمایش فیلم نوبت به  ــت که داوران به آن اش اس
درجه بندی فیلم ها می رسد. در این درجه بندی، »حرف«؛ )احمد 
حجارزاده( »قاب های شکسته« )غالمرضا نعمت پور( و »داروی 
ــتایش تانزانیا«  ــپهر رضایی(، »رقص با رنگ ها در س توقف« )س
ــین فراهانی( و »zippo« )سپهر رضایی( جزو کاندیداهای  )حس

بخش فیلم شناخته می شوند. 

گزارشی از جلسه نـمــایش فیلم برای داوران
اکـران خـصـوصـی

اصالت تصویر

علی عالئی



ــکاس رییس جمهور در  ـ ع ــان تیمور   آرم
ــه دوره روز پنج شنبه در نشست بررسی  س

ــوری که در  ــت جمه ــس های  ریاس عک
ــرو  برگزار شد ضمن ارائه   فرهنگسرای س
ــت جمهوری  ــی از دوره ریاس ــس های عک
محمود  احمدی نژاد در دوره گذشته و دوره 
حاضر توضیحاتی را از شرایط  خاص عکاسی 

از رییس جمهور مطرح کرد.
ــه  عکاس خبری باید  وی با تاکید بر اینک
ــتگی   قانونگرا ، منظم و دقیق و  دارای آراس
اخالقی باشد ، اظهار  کرد: این خصوصیات  
برای یک عکاس خبری الزم است و عکاس 
رییس جمهور هم نه تنها خارج از این شرایط  
قرار ندارد بلکه باید برخی ویژگی های  دیگر 
ــتقیم با رییس جمهور   را هم در برخورد مس
ــئوالن درجه اول کشور که عموما  در  و مس
ــد. وی  با بیان  ــتند  رعایت کن کنار او هس
ــان ــیاری از برنامه ها با عکاس  اینکه در بس

ــتیم اما  ــزاری های دیگر همراه  هس  خبرگ
ــته   علی رغم آزادی  عملی که همواره داش
ــرایط کار را برای آنها ــعی نکرده ام ش  ام س

ــواره از اینکه در کنار  ــخت تر کنم . هم س
عکاسان دیگر کار کنم لذت برده ام و بدون 
آنها نوعی غربت را احساس کنم  اما باالخره 
فضاهایی  هم وجود دارد که شرایطی خاص 
و اختصاصی دارد که حضور عکاسان دیگر 
به صالح نیست و  تنها من حضور دارم اما  
ــرایط هم از حساسیت کار کاسته  در این ش

نمی شود. تیمور به ثبت و نگه  داشتن بسیاری 
از عکس  های رییس جمهور  اشاره دار د که 
لزوما در همان زمان منتشر و مورد  استفاده 
ــرار نمی گیرد اما در موقعیت های دیگر به  ق
ــان خبری  درد می خورد و می افزاید عکاس
دیگر هم چنین موقعیت ها و  عکس هایی 
ــیاری از آنها برای انتشار این  را دارند  اما بس
عکس ها  در خبرگزاریهای داخلی  و خارجی 
عجله دارند درحالی که بسیاری از عکس ها را 
باید در همچون گنجینه ای با ارزش در آرشیو  
برای زمان مناسب نگه داشت. وی  در عین 
حال از اینکه  در محیط خبری داخلی  کشور 
فضایی برای انتشار عکس ها وجود ندارد  تا 
عکاسان عکس خود  را با اطمینان و  صرفه 

ــر کنند انتقاد کرد و گفت:  مالی در آن منتش
ــیاری از  ــت بس ــن محیز وجود داش اگر ای
 عکاسان تب فروش و  یا رساندن عکس به 
خبرگزاری های خارجی را نداشتند و در عین 
حال اخبار و حوادث ایران که کم هم نیستند 
توسط خود ما و از این طریق مشخص منتشر 
و  جهانی می شد . ضمن  اینکه بسیاری از 
ــه تصور ــش از آنچ ــی بی ــا ارزش  عکس ه

می کنیم را دارند و به همین دلیل همیشه به 
ــس عالوه بر یک تصویر باید نگاه کرد  عک
ــان را ارزان   و نباید عکس و  زحمت خودم
بفروشیم. وی که در سال های کاری خود  با 
سه رییس جمهور کار کرده است تاکید  دارد 
ــوان حرف زدن و  که عکس باید خودش ت
ــته باشد . در  انتقال حس به مخاطب را داش
بسیاری از موارد عکاس رییس جمهور باشید  
ــر باید با  ــانه ای دیگ یا عکاس خبری رس
عکس  خود حرف بزنید و گاهی در موقعیت 
مختلف الزم است که نه چیزی بشنوید و  یا 
اگر شنیدید عکس العملی داشته باشید چرا 
ــه اگر مخاطب که اینجا رییس جمهور و  ک
مسئوالن حکومتی هستند احساس راحتی  با 
شما نداشته باشند و به نوعی شما را نامحرم 
بدانند عکس شما فقط یک تصوری خواهد 
ــود و دیگر آن حس و حرف  مورد نظر در  ب

آن دیده نمی شود.
ــالها هیچ گاه  تیمور تاکید کرد که در این س
ــوارد خاص یا عادی  به رییس جمهور در م
ــس را  ــی برای عک ــدل خاص ــت و م حال
ــا به ثبت واقعیت و ــه نکرده ام و تنه  توصی

ــه ام و از این  ــای مختلف پرداخت موقعیت ه
ــرایط استفاده  الزم را هم برده ام چرا که  ش
به عنوان مثال بسیاری از عکس های دوره 
دوم انتخاباتی ریاست جمهوری در هر سه 
ــفرها   دوره اخیر از عکس هایی بود که در س
و برنامه های مختلف بدون برنامه تبلیغاتی 
ــودم و نتایج  ــی کرده ب ــی عکاس و انتخابات
ــت. ضمن اینکه بسیاری از   خوبی هم داش
ــک نزدی از  ــا  لزوم ــوب  خ ــای   عکس ه

رییس جمهور  گرفته نمی شود  و باید دورتر 
و  با فاصله ایستاد تا اطرافیان و حاشیه های 

جالب آن را هم دید و ثبت کرد.

ــن کار برای  ــال از اینکه  ای ــن ح او  در عی
ــد و   ــب و عی ــواده اش روز  و ش او و خان
ــنگی و  ــته و روزهای گرس تعطیلی نگذاش
ــراه دارد گفت و  ــتگی  زیادی را به هم خس
ــس جمهور باید در همه  افزود: عکاس ریی
 حوزه های سیاسی و اجتماعی، تشریفاتی و

تبلیغاتی و ... دستی بر آتش داشته باشد چرا 
ــه این حوزه ها در  که رییس جمهور با هم
ــن حوزه هم باید  ــت و عکاس ای ارتباط اس

عالوه بر آمادگی مجهز هم باشد.
این عکاس با تجربه تاکید  دارد که باید فارغ 
از گرایش های مختلف سوژه را دوست داشته 
باشید و با آگاهی  از شرایط و رفتار او و بدون 
ذهنیت شروع به عکاسی کنید و البته همه  
ــما در  اینها با بی طرف بودن فرق دارد و ش
نهایت باید با لحاظ مصلحت مجموعه  ای 
که در آن فعال هستنید لحظات را ثبت کنید.

ــوال حاضران در  ــخ به این س تیمور در پاس
ــیاری از عکس ها  ــه چرا بس ــه ک این جلس
ــرایط  که رییس جمهور را در حالت ها و ش
غیررسمی نشان می دهد منتشر نشده و یا 
به صورت رسمی منتشر می شود، گفت: در 
ــت گذاری  وحله اول این موضوع به سیاس
کلی مجموعه ریاست جمهوری و  مصلحتی 

که آنها تشخیص می دهند برمی گردد و من 
به عنوان عکاس وظیفه ثبت وقایع را دارم؛ 
درعین حال نشان دادن بسیاری از عکس ها 
ــب  ــه زمان دارد و باید موقعیت مناس نیاز ب
ــود. اما نباید این نکته را  برای آن فراهم ش
ــه رییس جمهور هم  ــم فراموش کرد ک ه
ــه آدمهای دیگر زندگی خصوصی   مثل هم
روحیات خاص خود ، خستگی و خوابیدن و ... 
را هم دارد و گاهی نشان دادن این موقعیت ها 
ــوال بردن وی و یا موقعیت  به معنی زیر س

یک رییس جمهور نیست.
ــه دوره ای که  ــا بیان اینکه در کل س وی ب
در کنار رییس جمهورهای کشورمان بودام  
ــاید تاکنون 100 کلمه هم به جز سالم  ش
ــزده ام، اضافه  ــی با آنها حرف ن و احوالپرس
ــالش کرده ام موقعیت خود  کرد: همواره ت
ــور را حفظ  ــه عنوان عکاس رییس جمه ب
ــم چرا که بودن در این  موقعیت خطوط  کن
و  شرایطی دارد که  در بسیاری از موارد با کار  
ــرق دارد و به دلیل نزدیکی  خبری صرف ف
ــی را هم فراهم  ــئوالن موقعیت خوب  با مس
ــعی نکردم که از  می کند اما من هیچگاه س
این  موقعیت برای رانت و یا خواسته شخصی  

استفاده کنم. 

عکاس خبری باید قانونگرا  
منظم و دقیق  باشد

آرمان تیمور
 در بخش تجربه هاي نو عنوان كرد:

نشریه روزانه ششمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

شماره ششم /جمعه4 آذر ماه 1390
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حسین فاطمی: در ایران وسیله زیاد است اما تفکر نیست

آخرین روز از ششمین جشنواره دوربین.نت روز پرباری بود. 
ــی ورزشی بود  یکی از کارگاه های این روز مربوط به عکاس
که جاوید نیکپور تجربیات خود را در اختیار شرکت کنندگان 
ــت. جاوید نیکپور عکس های ورزشی خود را در این  گذاش
ــن نمایش عکس ها  ــت و در حی ــه به نمایش گذاش جلس
ــرد. او در ابتدا ضمن  توضیحات و تجربیات خود را بیان ک
اشاره به این موضوع که ابزار در عکاسی ورزشی اهمیت دارند 
اما نه به طور حتم ادامه داد: سی سال قبل قاسم فارسی با 
یک دوربین آنالوگ بدون تجهیزات خاصی عکاسی ورزشی 
می کرده است اما در دنیای دیجیتال ابزار مهم است. داشتن 
یک لنز واید و تله الزامی است. عکاسی ورزشی خیلی زیاد به 
لحظات وابسته است. در کسری از ثانیه رکورد زده می شود و 
اتفاقاتی می افتد که باید ثبت شوند. این عکاس ورزشی یکی 
دیگر از ویژگی های عکاسی ورزشی را ندیدن عکس دانست 
ــما فرصت ندارید عکستان را ببینید و بخواهید  و گفت: ش
ــده  تنظماتش را تغییر دهید. همه تنظیمات باید انجام ش
باشد و شما پشت سر هم شاتر بزنید. چون همه اتفاقات در 
کوتاه ترین زمان اتفاق می افتند. وی ادامه داد: باید نسبت آن 
رشته ی ورزشی ای که عکاسی می کنید اشراف داشته باشید . 
باید قوانین و لحظات حساس آن را بشناسید و وقتی احساس 
کردید آن لحظه حساس قرار است اتفاق بی افتد شاتر بزنید.

اگر لحظه را دید بدانید آن را از دست داده اید. همیشه قبل و 
بعد از مسابقه باید حضور داشته باشید. نیکپور توصیه می کند 
ابتدا عکسهای استاندارد را که مولفه ی یک گزارش تصویری 
ــت را بگیرید و بعد زاویه ی خود را تغییر دهید. از شرایط  اس
بازیکن هم خبر داشته باشید و خصوصیاتش را بشناسید آن 
وقت می توانید پیش بینی کنید و منتظر واکنش های بازیکن 
باشید. به حاشیه های مسابقه توجه کنید، سوژه ی خود را 180 
درجه بچرخانید. عکس زیاد ببینید و در ابتدای کار تقلید کنید 
ــبکی برسید. نیکپور سرعت  تا در آینده خودتان به یک س
انتخاب عکس را هم به توصیه های خود اضافه کرد و گفت: 
آژانس های معتبر خارجی ادیتور دارند و عکاس عکس خود 
را روی سایت می بینید چون عکس ها سریعا از CF توسط 
آژانس کات  می شوند اما در ایران باید خودتان این کار را انجام 
دهید و عکس ها را سریع انتخاب کنید. وی افزود: عکاسی 
با لنز تله عالوه براینکه نیاز به تبحر در نگه داشتن آن دارد 
باید توانایی این را داشته باشید که سریع نقطه وسط دوربین 
را روی سوژه بگذارید و فوکوس کنید که این نقطه وسط در 

عکاسی ورزشی در کسری از ثانیه تغییر می کند.

آخرین برنامه ی ششمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت 
کارگاه بررسی فتوژورنالیسم روز جهان توسط حسین فاطمی 

در سوم آذر ماه در فرهنگسرای سرو برگزار شد.
ــاره به تاریخچه ی کوتاهی از عکاسی  فاطمی ضمن اش
خبری در کشور گفت: قبل از انقالب عکاسی در عکاسی 
پرتره و درباری ختم می شد اما در زمان انقالب و بعد از آن 
عکاسان  بدون اینکه در این زمینه تحصیل کرده باشند به 
دلیل شرایط خاص آن زمان به صورت تجربی و بر اساس 
موقعیت عکس گرفتند و جلو رفتند و ایران تا 7،8 سال روی 
ــم جهان بود اما در حال حاضر شرایط  بورس فتوژورنالیس
ــیار فرق کرده است. در آن زمان هم رسانه ها کمتر بود  بس

هم تعداد عکاسان. 
در این کارگاه حسین فاطمی به بررسی دو مجموعه عکس 
پروپوزال پرداخت. پروپوزال یعنی عکاس ایده نگاه خود را 
به یک موضوع و اینکه چه هدف و نتیجه ای را از عکاسی 
آن موضوع دارد را می نویسد و به برگزار کنندگان می دهد ، 
ــود با مبلغی که در اختیار او گذاشته  اگر مورد قبول واقع ش
ــی از موضوع مورد نظر را بدست  می شود او امکان عکاس
ــالمی رادر عکاس ایرانی  که  می آورد. مجموعه محمد اس
در سال 1997 برنده جایزه فیفتی کروز و مجموعه عکس 
ــتانی که در سال 2007 برنده  باالشگاردی عکاس مجارس
جایزه یورجن اسمیت شده است. دو عکاس که با دو نگاه 

متفاوت به عکاسی از ایران پرداخته اند. 

مجموعه باید یکسان باشد
فاطمی پس نشان دادن مجموعه عکس اسالمی راد گفت: 
این عکاس با تجهیزات خاصی عکاسی نکرده است و فقط 
با یک لنز 35 تمام عکس های خود را ثبت کرده است. شاید 
بگویید این تک شات ها را ما هم می توایم بگیریم اما چیزی 
ــت  نوع ارائه شما و اینکه بتوانید در 20 فریم  که مهم اس
درباره ایران حرف بزنید. به داستان رسیدن اینکه چطور آن را 
آغاز کنیم و چطور تمام کنیم مهم است. این مجموعه 7،8 
ــال به طول انجامیده است اما در تمامی عکس ها دید  س
مستند عکاس، لنز و کنتراست یکسان حفظ شده است و از 

عکس ها یک مجموعه ی بدون تناقض می سازد. 

مطالعه کنید
بعد از دیدن مجموعه عکس باالشگارد عکاس مجارستانی 
درباره ایران فاطمی ادامه داد: چرا باالشگارد جایزه می گیرد 

اما ما نه؟! چون او می داند می خواهد چه کند.
 وقتی از سر نواب عکس می گیرد می داند چرا این عکس 
ــت. مطالعه و تحقیق می کند بعداز آن عکس  را گرفته اس
می گیرد. نباید عجله کنیم وقتی می خواهیم داستانی را کار 
کنیم باید مطالعه کنیم و با افراد با تجربه در همه زمینه ها 
صحبت کنیم. پروپوزال نوشتن انشا یا کپشن نیست ، نوشتن 

یک دیدگاه است.
تعداد عکاسان ایران مثل آمریکا بسیار زیاد است و در تمامی 
مسابقات عکاسی بیشترین شرکت کنندگان از ایران هستند 
اما کاری که ماندگار باشد انجام نمی شود. در یک مجموعه 
ــت مجموعه  عکس که عکاس آلمانی آن را کار کرده اس
ــرائیل آغاز می شود به غزه و لبنان می رود و  عکس ها از اس
در میدان هفت تیر تهران تمام می شود. چون روی کارش 

مطالعه داشته و فلسفه پشت کارش است. 

مناسبت ها را کنار بگذارید 
در ایران پتانسیل های زیادی وجود دارد. بسیاری از عکاسان 
ــی کنند. یک ویزای  ــی آرزو دارند که در ایران عکاس غرب
ــد و در 10 روز یک مجموعه درباره ایران  15 روزه می گیرن

می گیرند. 
چون از قبل برنامه ریزی کرده اند و می دانند کجا می خواهند 
عکس بگیرند اما در ایران عکاسی ها تفریحی و مناسبتی 

است.
 مناسبت های تقویمی را کنار بگذارید. رسانه ها ازین وقایع 
عکس می گیرند. شما رسانه نیستید اگر هم در رسانه کار 
ــال در این باره  ــته باشید. هر س می کنید یک جهش داش
صحبت می کنیم اما تا سال بعد یک خروجی هم نداریم. 
ــان خبری ما کتاب نمی خوانند و فقط به دنبال ارائه  عکاس
هستند. یک سال عکس نگیرید و فقط مطالعه کنید بعد 
به دنبال عکاسی بروید. اگر فلسفه پشت کارتان باشد دیگر 

محدودیت ها معنی ندارند. 
 عکاسی که وقتی پایش قطع می شود باز هم عکاسی می کند 
می داند می خواهد چه کار کند و فلسفه پشت کارش است. در 
بنگالدش دو سال اول را مطالعه می کنند بعد می روند سراغ 
عکاسی. یک عکاس است که سالی یک مجموعه عکس 
ــتانش را خوب  ارائه می دهد و مقام هم می آورد چون داس

تعریف می کند و با حوصله روی موضوع کار می کند.
ــر نشده از زلزله ی  فاطمی در آخر مجموعه عکس منتش

سومالی را برای حاضرین نشان داد.

بعضی وقت ها 
برای دل خودتان عکس بگیرید

جاوید نیکپور عکاس ورزشی:


