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شوخیممنوع
علی آقا ربیع

بی ش��ک عکاسی خبری ،هنری است در خدمت اطالع رسانی
که عکاسان خبری ،هنرمندان قصه گوی آن هستند .هنرمندانی
که واقعیت زندگی ها و پدیده های جهان هستی را برای دیگران
روایت می کنند.
عکاسی خبری ،صرفا روایتی است که دیگران را به قضاوت می
کشد.
یکی از آفات عکاسی خبری در این روزها این است که برخی از
این عکاسان خود را در مقام قاضی یک واقعه می دانند و از اصل
رسالت خویش مبنی بر روایت آن داستان غافل می گردند.
وظیفه یک عکاس خبری در سمت ناظر بر جریان زندگی ،تنها
کمک ب��ه مخاطب در جهت قضاوت و تصمیم گیری اس��ت.
عکاس نیز جزوی از جامعه انسانی است و می تواند در مورد هر
واقعه ای نظری داش��ته باشد ،اما باید فرصت تفسیر را به بیننده
خود بدهد .هر چند این امر که عکاس به صورت ناخودآگاه ببینده
را به سمتی سوق می دهد ،امری است اجتناب ناپذیر و از برخی
دیدگاهها،هوشمندیعکاس،اماعکاسانموفقهموارهعکاسانی
بوده اند که این فرصت تفسیر را به بینندگان خود داده اند.
یکی از دالیلی که دستکاری عکس خبری را محکوم می کنند،
خارج شدن از محدوده عینی گرایی و نشان دادن یک رویداد به
دلخواه عکاس اس��ت که در واقع یکی از بزرگترین تقلب ها در
عکاسی خبری اس��ت و جریمه های سنگینی در سازمان های
حرفهای برای آن در نظر گرفته شده است.
اما این که یک عکاس خبری چه کند تا در دام این توهم نیافتد،
امری است که بسیاری از عکاسان خبری از زیر بار آن شانه خالی
کرده و با توجیه های گوناگون به همان شیوه نادرست عمل می
کنند .برخی معتقدند که ب واس��طه حضورشان در محل وقوع
داستان ،درک بهتری نسبت به آن داستان دارند که اصوال امری
است مردود .چه بسیار عکس هایی که عکاسان گرفته اند و بعدا
در هنگام ادیت متوجه موضوعاتی در عکس شده اند ،که در لحظه
گرفتن آن را ندیده اند .موضوعاتی که گاهی باعث موفقیت یک
عکس می ش��ود .گاهی احساس یک عکاس به عکس هنگام
دیدن آن بروز می کند و نه هنگام گرفتن آن.
پس بهتر است این فرصت بروز احساس را به دیگران نیز بدهیم
و اگر دیدگاه خودمان برایمان خیلی مهم است آن را به عنوان یک
مجموعه شخصی تلقی کرده و در جایی مانند گالری به نمایش
بگذاریم.وقتی ما را عکاس خبری می نامند ،مسئولیتی بر دوشمان
میگذارند که حق این که مطالب شخصی مان را فریاد بزنیم از
ما گرفته می ش��ود .متاسفانه در عکاسی خبری ایران این روزها
شاهد خیل زیادی از عکاسان هستیم که اگر چه مشتاق این هنر
هستند ،اما برخی از آنان ،از عکاسی خبری فقط عنوان آن را بر
دوش می کشند و این نوع از عکاسی را تبدیل به نوعی شوخی
کرده اند .آن ها به جای آموختن و تجربه ،شخصیت خود را پشت
دوربینمخفیمیکنند.
عکاسی خبری نه شوخی است و نه سرگرمی ،پس هر گاه هنگام
عکاسی به این فکر کنیم که با کسی شوخی نداریم ،می توانیم
وظیفه مان را بهتر انجام دهیم.

نشستعکاسانرسانههایخارجیبرگزارشد

یکاقیانوسباشید
بهعمقیکبندانگشت

«عطا طاهره کنار»« ،وحید سالمی» و «مرتضی نیکوبذل»
در نشست «عکاسی در رسانه های خارجی» مطرح کردند
آنچه ژورنالیسم می گوید ،انجام می دهیم
«عکاسی در رسانه های خارجی» ،عنوان دومین نشست
هفتمین جش��نواره عکس خبری دوربین.نت بود که یک
شنبه 9مهر در فرهنگسرای رسانه برپا شد.
عکاس��ان آژانس های  AP، AFPو رویترز ،سخنرانان
این نشس��ت بودند« .وحید سالمی»« ،عطا طاهره کنار»
و «مرتض��ی نیکوبذل» ،هر یک به س��هم خ��ود به ارائه
تفاوتهای عکاس��ی در خبرگزاری های خارجی و داخلی
پرداختند .در این زمینه به تفاوت هایی مانند سرعت انتشار
عکس ها ،اهمیت بازگش��ت سرمایه ،حافظه کوتاه مدت
خبرگزاری های خارجی و  ...اشاره شد.
ای��ن عکاس��ان از ژورنالیس��م ب��ه عنوان وجه اش��تراک
خبرگزاریهای خارجی و داخلی نام بردند.
«وحیدسالمی»؛ عکاسخبرگزاری ،APمبحث«عکاسی
در رسانه های خارجی» را اینگونه آغاز کرد«:مساله ای که
بین خبرگزاری های داخلی و خارجی مشترک است ،مساله
ژورنالیسم و اهمیت خبر است .در این مساله تفاوتی وجود
ندارد،فقطممکناستکیفیتکارژورنالیستیدرکشورهای

مختلف نسبت به یکدیگر تغییر داشته باشد .عمدتا هم در
این زمینه ،کشورهای توسعه یافته و فرا صنعتی ،پیشرفته
و جلودار هستند .روزنامه های این کشورها سابقه چند صد
ساله دارد در حالی که در ایران سابقه روزنامه نگاری حداکثر
صد سال است».
س��المی ،ضمن اش��اره به این نکته که نه تنها مطبوعات
در غرب به وج��ود آمد ،بلکه بالفاصله پس از مطبوعات،
خبرگزاریها هم تاسیس ش��دند ،درباره ارزیابی عکاسی
خبری ایران گفت«:جای خوش��بختی دارد که در عکاسی
خبری ،خیلی خوب و فعال هس��تیم و از این نظر خیلی از
دنیاعقبنیفتادهایم».
وی ادامه داد«:کش��ورهای دموکراتی��ک ،روزنامه نگاری
پیشرفته تری دارند .چیزی که برای ما به عنوان ژورنالیسم
مهم است این اس��ت که چرا یک رویداد را دارای اهمیت
یدانیم .بر همین اس��اس ممکن است چیزی که اینجا
م
اهمیت دارد در رسانه های سایر کشورها بی اهمیت باشد».
سالمی ،بر اهمیت خبر در خبرنگاری و عکاسی تاکید و به
این نکته اش��اره کرد که اگر به اهمیت خبر واقف نباشیم،
کارهای بیهوده ای انجام می دهیم.

ادامه در صفحه آخر
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گزارش کارگاه نرم افزار درباره ویژگی های فتوشاپ 6

هلونروتویگلو
کارگاه نرم افزار روز یکشنبه با حضور علی رجبی خیلی پویا برگزار شد ،هم علی رجبی قدرت این را داشت که یک کارگاه
یک ساعت و نیمه را بدون ایجاد مالل به اتمام برساند و هم حاضران در کارگاه به واسطه آشنایی با ویژگی های فتوشاپ
در بحث شرکت می کردند.

علی رجبی در همان دقایق ابتدایی کارگاه از پشت میز بلند
شد و میکرفن را رها کرد و ترجیح داد در حال حرکت و با
کمک صدای خودش کار آموزش را آغاز کند.
انصافا هم صدایش آنقدر بلند بود و اوج و فرودهای به موقع
داشت که دیگر نیازی به میکرفن نبود .فتوشاپ  6به گفته
رجبی از فروردین ماه وارد بازار شده است و از قرار امکانات
هیجان انگیزی دارد آنقدر که ممکن است دوستان عکاس
راحت طلب را دچار مخاطره کند .البته علی رجبی در همان
ابتدای حرف هایش تاکید کرد که دوس��تان عکاس باید
روش صحیح اس��تفاده از نرم افزار ئ کاربرد درست آن را
بدانند وگرنه هیچ نرم افزاری اگر باالترین امکانات را هم
داشته باشد به آنها کمک نخواهد کرد.
«شما عکاس هستید ،فرقی نمی کند عکاس خبری باشید،
عکاس هنری باشید یا عکاس مستند ،طبیعت و یا هر چیز
دیگری مهم این اس��ت که خروجی خوبی داشته باشید.
ای��ن را علی رجبی در ابت��دای حرف هایش گفت و ادامه
داد :برای اینکه خروجی کار خوب باشد ،باید خوب عکس
بگیرد و این اولویت اول اس��ت اما بعد از آن هم باید نرم

افزارها را خوب بشناسید.
او گفت متاس��فانه در کشور ما شناخت و آگاهی عکاسان
از نرم افزارها و امکاناتش��ان خوب نیست .به این معنا که
عکاس��ان گاهی نمی دانند چگونه و در چه شرایط باید از
نرم افزارها استفاده کنند.
او فتوشاپ را به یک خودکار اشاره کرد وقتی که در دست
یک پزشک است و وقتی که در دست یک خطاط است،
یکی با آن زیبا می نویسد و دیگری با آن بدخط می نویسد
نرم افزار فتوش��اپ هم دقیقا همین است و اینطور نیست
که عکاس برود هر عکسی که دلش خواست بگیرد و بعد
بگوید مهم نیست در فتوشاپ درستش می کنم.
رجبی در ادامه حرف هایش چندبار با تاکید گفت دوستان
عکاس شما باید درست عکس بگیرید .ساختار را بشناسید
اگرچه ممکن است نرم افزار به شما اختیارات زیادی بدهد.
به اعتقاد رجبی درک و شعور عکاس برای استفاده از نرم
افزار نقش تعیین کننده ای دارد .یکی از ویژگی های مثبت
کارگاه نرم افزار فتوشاپ 6این بود که رجبی ساده و صریح
با حاضریت صحبت کرد و به آنها گفت :هرگز نباید تصور

کنی که نرم افزار یعنی هلو برو توی گلو!
او س��پس ویژگی های مهم فتوش��اپ  6را برشمرد مثال
اینکه این نرم اف��زار امکان خوبی برای کار کردن با ابزار
کراپ به کاربر می دهد .با استفاده از این روش می توانید
تصویر را با همان شکلی که هست به اندازه دلخواهتان در
بیاورید .توضیحات رجبی از طریق تغییراتی که با استفاده
از این نرم افزار در عکس هایی ایجاد می کرد ،کامل می
ش��د و حاضران به صورت عمل��ی کاربرد امکانات جدید
فتوشاپ 6را می دیدند.
یک دیگر از امکانات فتوشاپ  6این است که شما با ایجاد
یک فرمان جدید می توانید بازس��ازی عکس را با شیوه
هوشمند انجام دهید.
نکته بعدی درباره ویژگی های فتوشاپ  6که مورد اشاره
رجبی قرار گفت فیلترهای بلر بودند .فیلترهایی که از قبل
در فتوشاپ بودند اما حاال به تعداد آنها اضافه شده است.
یکی از این فیلترها به به فرد کمک می کند عمق میدان
تصویر را از باال و پایین به سمت مرکز هدایت کند .فیلتر
دیگ��ر این امکان را ایجاد می کند که به ش��کل دایره یا
بیضی تمرکز در عمق بوجود بیاید و فیلتر سوم هم تمرکز
نقطه ای را ایجاد می کند.
یکی از توصیه های علی رجبی به دوستان عکاس این بود

که اطالعات و دانش خود را به روز کنند و بعد هم به مزاح
از آنها انتقاد کرد که کار عکاسی می کنند اما از فروردین
ماه که فتوشاپ  6وارد شده با آن آشنا نشده اند.
او گف��ت :این را بدانید اگر اطالع��ات و دانش خود را به
روز نکنید همواره آدم هایی هستند که شما باید در سایه
آنها حرکت کنید و این در سایه حرکت کردن یعنی اینکه
هیچوقت به نقطه ایده آل خودتان نخواهید رسید.
رجبی گفت :باید تالش کنید در کار خود بهترین باشید.
صمیمیت و صراحت و هیجان علی رجبی باعث شد کارگاه
روز یکش��نبه یکی از بهترین کارگاه های جشنواره باشد.
سالن اجتماعات کارگاه از دقایق اول پر بود و تا دقایق آخر
حاضران با عالقمندی در جلسه ماندند.
این جلسه یک ساعت و نیمه بعد از آموزش نکات کاربردی
فتوش��اپ  6با معرفی سایتی که علی رجبی و دوستانش
کار آن را انج��ام می دهن��د و اختصاص به نرم افزارهای
گرافیکی دارد در ساعت  18به پایان رسید.

«عل��ی آذرنیا» ،در این روز مبحث «عک��س در روزنامه و
خبرگزاری» را به حاضران در نشست ارائه کرد.
آذرنیا ضمن اشاره به این نکته که در گذشته ای نه چندان
دور ،عکس ها پس از فرایند ظهور و چاپ و در پروسه ای
طوالنی در معرض دید مردم قرار می گرفت ،گفت«:االن
آنی بودن خبر به خبرگزاری ها برگش��ته .همین حاال اگر
اتفاقی در هر نقطه از جهان رخ بدهد ،با امکاناتی که موجود
است ،بالفاصله خبرها مخابره می شود و در سریع ترین زمان
ممکن به عکس و خبر آن دسترسی پیدا می کنید ،اما این
فرایند در خبرگزاری ها نسبت به روزنامه ها در مدت زمان
سریع تری رخ می دهد».
وی ضمن اشاره به این نکته که عکاسان معموال تعریفی
ب��رای خبر ندارن��د ،درباره تفاوت عک��س در مطبوعات و
خبرگزاری ها گفت«:عکس هایی که روی سایت ها می
بینید در فرمت  RGBو عکس های مطبوعات در فرمت
 CMYKاست .در فرمت  CMYKبخشی از رنگ ها
ریزش پیدا می کند و بعد به روی کاغذ منتقل می شود».
او توضیح داد«:در گذشته در عکاسی فیلمی با عنصری به نام
گرین برخورد می کردیم .حاال در دیجیتال با پیکسل مواجه
هستیم .در پرینتر با دات مواجه می شویم .در CMYKهم

با عنصری تحت عنوان ترام روبرو هستیم .این ها باعث می
شود بخشی از عناصر فنی را در روزنامه نسبت به عکسی که
روی سایت و مانیتور می بینیم ،از دست بدهیم».
محدودیت عکس های استفاده شده در مطبوعات نسبت
به خبرگزاری ها یکی دیگر از تفاوت هایی بود که این دبیر
سرویس عکس به آن اشاره کرد.
او به یکی از موضوعاتی که به عکس ها در مطبوعات ضربه
می زند پرداخت و گفت«:در مطبوعات معموال پایه را در نظر
می گیرند و ارتفاع عکس را می برند .چیزی به نام فضای
خالی در عکس ها لحاظ نمی کنند .به نظرم این موضوع به
عکس ها ضربه می زند».
آذرنیا برای انتقال بهتر سخنانش درباره تفاوت روزنامه ها با
یکدیگر ،روزنامه هایی را به همراه داشت .در همین زمینه به
این مورد اشاره کرد که روزنامه کیهان  10ستونی و روزنامه
ای مانند جوان به صورت  8ستونی صفحه آرایی می شود.
وی از صفح��ات اول ،دوم ،آخر و ماقبل آخر روزنامه ها به
عنوان مهم ترین صفحات نام برد.

«علیآذرنیا»درکارگاهآموزشی
«عکس در روزنامه و خبرگزاری» عنوان کرد:

عکاسانعناصرو
ارزشهایخبری رابشناسند

دبیر سرویس عکس روزنامه اطالعات ،یک شنبه 9مهر میهمان هفتمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت بود.

او درباره نشانه شناس��ی های روزنامه ها این طور توضیح
داد«:اولین چیزی که در صفحه اول روزنامه به چشم می آید،
آرم یا لوگ است .عکس بزرگ تر نسبت به عکس کوچک
تر و بعد عکس رنگی نسبت به عکس سیاه و سفید سریع
تر دیده می شود .در دو طرف لوگو هم دو خبر با عنوان دو
گوشواره منتشر می شود .سمت راست روزنامه ها بهخبرهای
داخلی و سمت چپ به خبرهای خارجی اختصاص دارد».
او در مقایس��ه انتشار خبر حضور رئیس جمهور در مجمع
عمومی س��ازمان ملل در روزنامه های اطالعات و کیهان
به این موارد اشاره کرد که در هر دو روزنامه ،عکس مرتبط
با خبر است.
در هر دو روزنامه ،این خبر با عنصر چه کسی شروع شده ،اما
عکس اطالعات رنگی تر و چشمگیرتر است.
وی از عکسان خواس��ت تا عناصر و ارزش های خبری را
بشناسند و بعد شروع به کار کنند .همچنین تاکید کرد که
بخشی از عکاس��ی خبری دنیا مانند پاپاراتزی و عکاسی
پنهانی در ایران وجود ندارد.
وی از عدم ارتباط بین گزارشگر و عکاس با یکدیگر به عنوان

یکی از عواملی که می تواند به محتوای عکس لطمه بزند
نام برد.
دبیر سرویس عکس روزنامه اطالعات همچنین به ارائه
تاریخچه ای از انتشار روزنامه ها در ایران و جهان ،نخستین
نشریات ایران و جهان ،نخستین عکس هایی که به ثبت
رسید،نخستینعکسدرمطبوعاتایرانونخستینعکس
رنگیپرداخت.
همچنین درباره انواع روزنامه ها و قطع روزنامه ها اطالعاتی
را به حاضران در نشست ارائه کرد.
آذرنیا ،به معرفی  6عنصر خبری که ،کجا ،کی ،چه ،چرا و
چگونه به عکاسان حاضر در نشست پرداخت .ارزش های
هفت گانه خبری شامل تازگی ،مجاورت ،تضاد و برخورد،
فراوانی و مقدار ،استثنا و شگفتی ،دربرگیری و شهرت هم
توسط وی به عکاسان معرفی شد.
آذرنیا از شرکت کنندگان در نشست خواست تا مرامنامه های
عکاسی خبری در دنیا را مورد مطالعه قرار بدهند.
کارگاه «عکس در روزنامه و خبرگزاری» ،ساعت  19یک
شنبه 9مهر در سالن شهید آوینی فرهنگسرای رسانه برگزار

3

4
سومینروزهفتمین
جشنوارهعکسخبری
دوربین.نت

عکس :حامد ایلخان  /حسین جاللی
علیرضاشاهحمزه/سینارشیدی

عادلهگرشاسبی/کیارشفرحبخش

5

6

«محمد فرنود» ،عکاس خبری بین المللی و داور جشنواره

اسالیدشو یونس خانی
از معدن زغال سنگ

عکس اجتماعی
راست میگوید
فاطمهرحیمی

اسالیشو عصر روز یکشنبه به یونس خانی و عکس هایش
از معدن زغال سنگ اختصاص داشت.
مردانی که سیصد متر زیر زمین به دنبال نان حالل برای
خانواده اشان هستند و زغال چهره هایشان را سیاه کرده اما
پیشخداروسپیدهستند.
عکس های یونس خانی ضمن اینکه سختی کار در معدن
را به وضح نشان می داد این نکته را ثابت می کرد که اتفاقا
مردان معدن ،با احس��اس هستند و این را می شد از خنده
هایی که بر لب های آنها نشسته بود تشخیص داد.
عکسی که می تواند واقعیت های اجتماع را نشان بدهد و
راس��ت گوباشد مستند اجتماعی است ،این را یونس خانی
گفت که بسیار دغدغه عکاسی اجتماعی دارد.
خانی عکاس مس��تند اجتماعی را عکاس��ی دانس��ت که
ارتباطات قوی در جامعه دارد و محیط پیرامون خود را خوب
می شناسد .او حرف هایش را با توضیحاتی درباره تاریخچه
عکاسی اجتماعی در دنیا شروع کرد و گفت :در سال های
رکود اقتصادی و زمانی که مردم تصمیم گرفتند اصالحات
اجتماعی را آغاز کنند عکاسی اجتماعی هم ظهور کرد و از
آن پس رشد یافت.
او عکاسی اجتماعی را تاثیرگذار ترین نوع عکاسی دانست و
از اینکه این مقوله در کشور ما جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده
اظهار تاسف کرد.
او در ادم��ه صحبت هایش به عک��س هایی که از معدن
زغال سنگ گرفته اشاره کرد و گفت :هماهنگی برای چنین
عکاسی هایی بسیار سخت است .هم مردم و هم مسئولین
همراهی نمی کنند .در صورتیکه ما باید مردم را آگاه کنیم
که این عکس ها در جهت منافع آن ها و حل مشکالتشان
گرفته می شود.
او گفت :برای عکاس��ی در معدن زغال س��نگ به عمق
سیصدمتری زیر زمین رفته و شش روز زمان گذاشته است.
وقتی که قصد داشته به معدن برود یکی از مسئولین معدن به
او گفته که تو را به جایی خواهم برد که راحت عکس بگیری
اما در پاسخ خانی به او گفته است که اتفاقا من را به جایی
ببر که سخت عکس بگیرم چون می خواهم سختی کار در
معدن را نشان بدهم.
خانی در پایان صحبت هایش به وظایف عکاس��ان برای
رفع ناهنجاری های اجتماعی اشاره کرد و گفت :ما باید با
نشان دادن واقعیت های جامعه برای حل مشکالت مردم
گامبرداریم.

نسلچهارمعکاسها ازاین
جشنوارههامتولدمیشوند

«محمد فرنود» ،نیازی به معرفی ندارد .او با بیش از سه دهه فعالیت در ایران و سایر نقاط جهان و فعالیت در زمینههای
مختل��ف خبری ،جایگاه وی��ژه ای در مطبوعات ایران و جهان دارد .وی یکی از عکاس��ان برگزیده جنگ تحمیلی و
عکسهایش از این رخداد زبانزد عام و خاص است .فرنود ،یکی از داوران هفتمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت است.
الهام صالح

عکاسان این نکته را مطرح می کنند که عکاسی
خبری در ای�ران وضعیت خوبی ن�دارد .می خواهم
بدانم نظر شما چیست؟

اگر بخواهیم حرفه ای نگاه کنیم و موضوع را از این منظر
مورد ارزیابی قرار بدهیم ،این حرف تا حدودی درست است
و یک اندازه هم نه .نباید خودمان را گول بزنیم .بخش��ی
از اتفاقاتی که در س��ه دهه گذشته یعنی از زمان پیروزی
انقالب و بعد از آن در ایران رخ داد مانند ترورها ،بمبگذاری
ها ،رویدادهای سیاسی -اجتماعی ،تسخیر النه جاسوسی
که توس��ط دانشجویان پیرو خط امام انجام شد ،یا جنگ
وحشیانه ای که عراق آن را در هشت سال به ما تحمیل
کرد ،منجر به رشد عکاسی شد .تعدادی عکاس باتجربه
هم داش��تیم – که تعدادشان اندک بود – و تعدادی هم
در همین زمان ها رش��د کردند .آن ها مسئولیت سنگین
عکاسی از این اتفاق ها را بر عهده گرفتند .عکاسی خبری،
اینج��ا بود که رش��د کرد و با توج��ه به تکثیر مطبوعات
توانست تاثیر خود را بگذارد .در ابعاد بین المللی نیاز اروپا،
غرب ،خاور دور ،یا نیاز منطقه توسط همین تعداد پوشش
داده و به دنیا شناسانده می شد .صادقانه اگر بررسی کنیم
دو موضوع مسبب این اتفاق بود .یکی به خاطر اتفاقاتی که
رخ داد و دوم به خاطر یک عده عکاس که ذاتا حرفه ای
بودند .جلوتر که رفتیم رشته عکاسی در دانشگاه ها توسط
هادی شفائیه راه اندازی شد و موج عظیمی از افراد عالقه
مند وارد این رش��ته شدند .االن هم نزدیک به حدود 20
هزار نفر فارغ التحصیل رشته عکاسی داریم که رقم زیادی
اس��ت .عکاسان زیادی داریم که به خاطر عشق وارد این
میدان شدند .در مجموع بعد از اتفاقاتی که رخ داد ،عکاسی
هم به همان میزان رشد داشت .اگر اتفاقی هم نمی افتد،
این به خود عکاسان برمی گردد که از چه مسائل اجتماعی،
گزارش های تصویری تهیه کنند و به رسانه هایشان ارائه
دهند .و این موضوع بستگی دارد به این که عکاس چگونه
خود را با شرایط جامعه تطبیق دهد.
ندیدن محدودیت ها چقدر امکان دارد؟

این چیزی نیس��ت که در حرف بتوانیم در مورد آن بحث
کنیم بلکه بستگی به ش��رایط ،زمان ،مکان و صداقت و
تعهد یک عکاس خبری است که چگونه محدودیت ها
را کنار می گذارد.
یعنی محدودیت ها را می توان کنار زد؟

هر که طاووس خواهد ،جور هندوستان کشد .ببینید ،در دنیا

برای عکاسی خبری ،ساز و کارهایی وجود دارد .این ساز و
کارها توسط تمام آژانس های عکاسی و تمام حکومتها
رعایت می ش��ود .این ها حد و م��رز ندارد و در جایی نیز
ممکن است محدودیت هایی وجود داشته باشد .به عنوان
مثال اگر قرار اس��ت رئیس جمهور فرانس��ه در کاخ الیزه
مالقات مهمی داشته باشد ،اینگونه نیست که همه آژانس
ها و عکاسان خبری آن کشور بتوانند این اتفاق را پوشش
بدهند .چند آژانس ،یا دو عکاس برای عکاسی دعوت می
شوند آن هم به نوبت و به صورت گردشی .اما آن ها باید
این نکته را رعایت کنند که عکس هایی را که تولید می
کنند به بقیه رقبایشان نیز ارائه بدهند .و این فرمول کامال
در آنجا ،یا کش��ورهای دیگر نهادینه شده است .اینجا از
این نوع برخورد اس��تنباط غلط دارند .نباید از این موضوع
ناراحت شوند .اما این که خبرگزاری ها برای عکاسی از هر
رویدادی فقط عکاس های خود را بفرستند و بعد عکس ها
را مجانا در اختیار روزنامه ها قرار بدهند ،از نظر اخالقی و
حرفه ای نادرست است .خواهش می کنم مدیران و دبیران
عکس خبرگزاری ها به این نکته توجه کنند .هر رس��انه
ای با نگاه خود باید عکس تولید کند .هر عکاس ،سلیقه
خودش را دارد .س�لایق باید تبدیل به تولید ش��ود ،اما به
شکل حرفه ای و بخش بندی شده .این که بر چه اساس
یا ضابطه ای ،عکاسان برای پوشش تصویری برنامه ها
دعوت می شوند هم مهم است .این اتفاق نباید بر اساس
روابط باش��د .این که عکاس��ی که تجربه ای ندارد برای
پوش��ش تصویری برنامه ای دعوت شود ،عکاسان دیگر
را آزار م��ی دهد .در دنیا عکاس��ان هم طرازی وجود دارد،
اما س��همیه آن ها برای عکاسی از رویدادهای مهم مانند
المپیک ،جام جهانی ،بازی های آسیایی و فستیوال های
هنری مشخص است .این اتفاق باید از طریق انجمن های
عکس نهادینه و به مسئولین امر آموزش داده شود .نقش
انجمن ها در این قضیه خیلی مهم اس��ت .باید حرفهای
رفتار کنند .اگر عکاسی دچار رکود شده به خاطر نوعی از
محدودیت ها است که ناخودآگاه به وجود آمده .بخشی از
آن به خاطر کج سلیقگی ها و بخش دیگر هم به خاطر
ترس های بی موردی است که داریم .نمی توان در دنیای
امروز که دور کره زمین را آینه کشیده اند و همه از کارهای
هم باخبر می شوند ،چیزی را سانسور کرد .این موضوع،
کامال بدیهی است .این محدودیت به ضرر تاریخ ما خواهد
بود .پس باید به این سمت برویم و صادقانه این مشکالت

را از بین ببریم .در این راه باید صبوری کنیم .محدودیت
اگر وجود داش��ته باش��د ،عکس های کمتری گرفته می
شود .عکس ها که کمتر باشند ،جشنواره ها و نمایشگاه ها
ضعیف خواهند بود .همه این ها به هم ربط دارد.

عکسه�ای هفتمی�ن جش�نواره عک�س خبری
دوربین.نت را چطور ارزیابی می کنید؟

برگزارکنندگان این جشنواره همین که توانسته اند تا اینجا
خودش��ان را فعال نگه دارند ،باید به آن ها خسته نباشید
گفت .اعتقادم بر این است که این حرکت را که دوربین.نت
به تنهایی بر دوش می کشد ،باید انجمن صنفی عکاسان
مطبوعات انجام دهد .من خودم از اعضای هیات موسس
این انجمن بودم ،اما متاسفانه در طول سال تحرک زیادی
در آن مشاهده نمی کنم .مجموعا عکس های این دوره از
جشنواره راضی کننده بود ،اما نه نسبت به اتفاقاتی که هر
روز در گوش��ه و کنار کشور شاهد آن هستیم .جشنواره با
آیتم خبری بسته شده بود .در این زمینه ،عکس ها بسیار
بس��یار ضعیف بود ،اما در بخ��ش های دیگر خصوصا در
زمین��ه ورزش ،یا آیین و مذه��ب ،عکس ها برایم جالب
بود .ضعف عکس ها به جشنواره یا دبیر آن برنمی گردد.
وقتی محدودیت به وجود می آید ،محدودیت ها خیلی از
عکاسان حرفه ای را بی انگیزه می کند .این مساله مربوط
به عکاس ها اس��ت .اگر نه تیم تدارکاتی هر کاری را که
الزمه یک جشنواره بوده ،انجام داده.
عکس ها چه نقاط ضعفی داشت؟

ضعف عمده عکس ها در نبودن آیتم خبری بود ،اما بعضا
گزارش های مستند خوبی داشتیم .ضعف عکس ها هم به
خاطر آیتم های جشنواره نیست .آیتم ها درست و با درایت
به جامعه عکاسی اعالم شده .بین بخش ها ضعیف ترین
بخش ،بین الملل بود .از حوادث مهم خبری سال گذشته
ه��م عکس زیادی ندیدیم .در داوری هم به نکاتی مانند
خبری بودن ،یا زیبایی شناس��ی عکس ها توجه کردیم.
البته تعدادی از عکاسان حرفه ای نیز حضور نداشتند و این
به آن ها برمی گردد ،نه دبیر جشنواره.

عکسها چقدر معیارهای زیبایی شناسی داشت و
چقدر این معیارها آگاهانه بود؟

 40ت��ا  45درصد عکس ها این آیتم را داش��ت ،اما آیتم
خبری نداشت .یا در مجموعه های عکس با عکس هایی
مواجه می شدیم که اگر عکاس آن ها را به صورت تک
عکس ارسال می کرد ،می توانستیم در داوری آن را قبول
کنیم ،اما چون بچه های مس��تعد ما ش��ناخت و تعریف
درستی از مجموعه عکس ندارند چندین عکس را کنار هم
قرار داده بودند .قوانین جش��نواره هم این اجازه را نمی داد
که برخی از عکس های این مجموعه ها را به صورت تک
عکس قبول کنیم .در نتیجه مجبور شدیم کل مجموعه را
از گردونه رقابت حذف کنیم.
از نظر شما کدام بخش ها جالب تر بود؟

در بخش های ورزش ،آیین و مذهب ،یا س��فرهایی که
دوربین.ن��ت تدارک دیده بود ،عک��س های قوی خیلی
خوبی دیدیم .عکس ها از نقاط مختلف ایران و بر اساس
آیتمهای زیبایی شناسانه با کادربندی های خوب گرفته
شده بود .با این وجود هر جشنواره ای ،سقفی دارد .ما هم
سعی کردیم به سهم خودمان بهترین ها را انتخاب کنیم.
فک�ر می کنید چه بخش هایی باید به جش�نواره

اضافه ،یا از آن حذف شود؟

فکر می کنم بخش بین الملل باید قوی تر و غنی تر شود.
این بخش ،ضعیف ترین بخش جشنواره بود .پیشرفت در
این بخش ،مستلزم یک سری رابطه است که از طریق آن
تجارب عکاسان بین المللی به عکاسان جوان منتقل شود.

جایگاه عکاس�ی خبری ایران را در دنیا چطور می
بینید؟

عکاس��ی خبری ما در جهان امروز به دو واسطه صاحب
جایگاه است .یک به خاطر اتفاقاتی که اینجا رخ می دهد
و دوم به خاطر عکاسان حرفه ای که در این رشته حضور
دارند و توانسته اند به معنای درست وظایفشان را در قبال
هر رویدادی انجام دهند .مش��کالت زیادی وجود داشته،
اما ما با آن کنار آمدیم .از درون همین نسل ،نسل دوم و
سوم متولد شده که به حق بعضی از آنان عکاسان بسیار
خوبی هستند و بعضی ها هم به غلط وارد این رشته شده
اند .نس��ل جوان ،فعال است و مس��تعد و بعضی از افراد
این نس��ل شناخت درستی از عکاس��ی خبری دارند .می
توانم به افرادی در نس��ل دوم مانند عباس کوثری ،رضا
معطریان ،مجید سعیدی ،بهروز مهری ،حسین فاطمی،
حس��ن سربخشیان و ده ها نفر دیگر اشاره کنم .آن ها از
عکاسان بین المللی چیزی کم ندارند و حتی در رویدادهای
انسانی موفق تر از عکاسان جهانی هستند .ما شرقی ها
یک ویژگی به نام انسانیت داریم و عکاسان ما در مسائل
انسانی خیلی خوب حضور پیدا می کنند.

تفاوت عکاسی خبری ما با عکاسی خبری دنیا در
چیست؟

بعضی از عکاسان ما ثابت کرده اند که جهانی هستند .در
دنیا همه نوع امکاناتی فراهم می شود که عکاس خبری
کارش را انجام دهد برای این که بهره اش را حکومت ها
می برند .این وجه متضاد عکاسی خبری ما با عکاسی
خبری دنیا است .جنس و ماهیت این کار در بعضی
جاه��ا محدودیت اس��ت .االن  90درصد مردم
جهان عکاسان آماتوری هستند که با هر وسیله
ای عکس می گیرند .خیلی از تولیدات توسط
مردم عادی در دنیای مجازی دیده می شود.
عکاسی خبری در کل جهان دچار تغییر شده
و مختص ایران نیس��ت .در دنیا آژانس هایی
وجود دارند که با مخابرات قرار دارند تا عکس

های خبری را به موبایل مش��ترکان ارسال کنند .مردم از
عکس جدا نیستند .اما بین این تصاویر هنوز عکاسی اصیل
و باهویت وجود دارد .نسل جوان ما نباید خودش را از این
هویت جدا کند .نباید اجازه بدهد ماشین تکنولوژی روحش
را تسخیر کند .باید از این تکنولوژی به بهترین شکل در
گس��ترش و تکامل کارش استفاده کند و این طور نباشد
که محتوای کار را قربانی تکنولوژی کند .عکاسی که می
خواهد در دنیا کار کند باید با این ابزار آشنایی داشته باشد.
جهان امروز را به درس��تی بشناسد و لحظه به لحظه در
جریان امور قرار بگیرد .مس��ائلی که امروزه در دنیا در بعد
انسانی اتفاق می افتد ،قابل چشم پوشی نیست .به حوادث
پنج سال اخیر منطقه نگاه کنید .بزرگ ترین جنایت ها در
عراق ،افغانستان ،لبنان و فلسطین انجام شده .چند درصد
از عکاس��ان ما در این صحنه ها حضور داشته اند؟ ما که
داعیه دار سیاست خارجی در مسائل انسانی هستیم ،چرا
فقط تغذیه کننده ایم؟ چرا تولیدکننده نیستیم؟
فکر می کنید جشنواره عکس خبری دوربین.نت
قرار است به چه نقطه ای برسد؟

اگر بخواهم صادقانه و خالصانه بگویم این جش��نواره به
سمتی حرکت می کند که در بستر عکاسی ،فرهنگسازی
انجام می دهد .اگر بخواهد در منطقه موفق باش��د باید
مق��داری از آیتم های جش��نواره را حذف کند و به طور
منس��جم و پایه ای روی یک س��ری از مسائل سرمایه
گذاری انجام دهد .آیتم خبری جشنواره باید گسترده شود
و حوادثی را که هر روز در منطقه رخ می دهد و نهایتا به
بیداری های انس��انی منجر می شود ،پوشش بدهد .این
جش��نواره باید به شکل هدفمند حرکت کند و حتی اگر
دبیر فعلی آن حضور نداشته باشد،
به مس��یر خود ادامه بدهد.
جش��نواره به ش��خص
متکی نیست .ضمن
ای��ن ک��ه فکر می
کنم نسل چهارم
عکاس ه��ا می
توانن��د از درون
همینجشنوارهها
متولد شوند.
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