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کارگاهاندیشهعکاسانهباحضور«مهردادافسری»درفرهنگسرایرسانهبرگزارشد

عکاسییگانگیرا ازهنرگرفت
محمدرضااسدزاده

حلقه های مفقوده
درعکاسیخبری ایران

«عکاسی خبری ،یا فتوژورنالیسم به عکسهایی گفته
میشود که پبام و هدف اصلی آن ها خبررسانی است
و آن گونه که کارشناس��ان رس��انه تعریف میکنند؛
عکاسان خبری ،همان نویسندگان مقاله و مخبران
خبر به وسیله تصویر ،یا همان عکس هستند».
اگر این تعریف دانش��نامه ای را از عکاس��ی خبری
بپذیریم ،باید این پرسش را مطرح کنیم که جایگاه
عکاسی خبری در ایران کجاست؟ وقتی از عکاسی
خب��ری حرف می زنیم ،باید مولفه های عکاس��ی و
ارزش های خبری را در کنار هم ببینیم .اما متاسفانه
با نگاه��ی گذرا به وضعیت عکس در رس��انه های
ایران خصوصا در دهه گذش��ته ،ش��اهد افول پدیده
فتوژورنالیسم در عرصه رسانه های ایران هستیم .بی
تردید این وضعیت از یک سو ناشی از افول رسانه ها
در کشو ربوده است ،اما بی شک در کنار علل سیاسی
و اجتماعی این افول باید نقش و نگاه عکاس خبری
را نیز مورد نقد قرار بدهیم.
در رویارویی با بسیاری از عکاسان فعال در رسانه ها
ش��اهد این موضوع بوده ام که دو نسبت بین رسانه
و عکاس��ی خبری معیوب است .یکی :نسبت مدیر
رسانه با فهم عکاسی و دوم :نسبت عکاس با موضوع
ارتباطات و رسانه .یعنی مش��کل اول این است که
عموما مدیران رسانه از عکاسی یک تعریف تزئینی
در ذهن دارند و همین باعث ش��ده فتوژورنالیسم در
مطبوعات و رس��انه های ما جای��گاه حقیقی خود را
نیابد.
مساله دیگر نیز این است اگر با عکاسان نیز به گفت
وگو بنشینی و از آن ها بخواهی که تعریف عکس و
خبر را در یک نس��بت حرفه ای تعریف کنند ،کمتر
عکاسی را می یابی  -حتی آن ها که سالیان زیادی
در روزنامه ها کار کرده اند  -که از کار خودشان یک
تعریف ساختارمند و رسانه ای ارائه بدهند.

کارگاه دوم دوش��نبه  10مهر به «اندیش��ه عکاسانه»
اختصاص داش��ت .در این کارگاه« ،مهرداد افس��ری»
مباحثی را مطرح کرد.
«اندیش��ه و عکاس��ی ،دو واژهای هستند که عکاسان
ب��ا آن درگیرند .اندیش��ه در عکاس��ی ،پای��ه و مبنای
عکاس��ی است و در تمام ش��اخههای عکاسی مبنا به
شمار میرود .اندیش��ه یعنی آنچه عکس ما را شکل
میدهد».
مهرداد افس��ری ،پ��س از بیان این مطال��ب ،به طرح
این مبحث پرداخت که اندیش��ه چیست؟ او به مبحثی
قدیمی از هگل  ،فالش بک زد«:آنچه اثر هنری را به
وجود می آورد روح سابجکتیو است .یعنی روح فردی
همه افراد .هر چه در جهان وجود دارد یک ابژه اس��ت.
ابژه ،یک روح دارد که همگانی است .همه ما آن را به
شکل یک شیء خاص میبینیم».
وی ای��ن پرس��ش را مطرح س��اخت که :ای��ن که از
چ��ه منظر به ابژه نگاه می کنیم حاصل چیس��ت؟ در
تجربه زیس��تی( ،از جغرافیای زیس��تی تا مقطع زمانی
تولد ،فرهنگ ،خانواده ،دانشگاه ،دوستان و  )...تجارب
زیس��تی افراد با یکدیگر متفاوت اس��ت .این خاستگاه
باعث تفاوت عکس ها از یکدیگر می شود.
افسری ،بیان کرد که اندیشه ما نسبت به هر موضوع و
اتفاقی ،عکس های ما را می سازد .تولیدات ما عکاسان
همه به هم مش��ابه اند .چون همیشه از منظر همگانی
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به موضوع نگاه کرده ایم .به همین دلیل عکس هایی
که تولید می ش��وند ،در الیههای س��طحی باقی می
مانند.
سخنران کارگاه «اندیشه عکاسانه» ،گفت«:بر مبنای
نظریه روالن بارت ،عکس باید یک پیام داش��ته باشد.
بارت معتقد اس��ت عکس خانوادگی هم پیام دارد .پیام
دارای شکل های مختلفی است .عکس در مجراهای
مختلف می تواند پیام های مختلفی داشته باشد».
همچنی��ن تاکید کرد که قبل از این که در جهان خارج
دنبال اتفاق بگردیم ،باید در ذهن خود دنبال اتفاق باشیم.
افسری ،توضیح داد«:عکاسی ،تطبیق جهان با اندیشه
عکاس اس��ت .به واسطه عکاسی جس��ت و جو نمی
کنیم .وقتی تفکری نس��بت به موض��وع نداریم ،نمی
توانی��م عکس ماندگار بگیریم .آنچه عکس را ش��کل
میدهد ،اندیشه ما است».
تاریخچه شکلگیری مدرنیسم نیز توسط این سخنران
ارائه شد«:مدرنیس��م در دورهای اتفاق افتاد که تحولی
در تفکر بشر رخ داد یعنی بعد از قرن  15و  16میالدی.
هنر قبل از دوره مدرنیسم ،جنبه همگانی داشت یعنی
برای روح دنیا ش��کل می گرفت .مثال هنر در خدمت
کلیسا بود .انقالب مدرنیته باعث شد انسان به خالقیت
های فردی خود اعتماد کند و در نهایت هنر رمانتیک
به وجود آمد».
ادامه در صفحه آخر
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«حسن غفاری»« ،مجید ناگهی» و «حسین کریم زاده»
در نشست «سفر و گردشگری»

شکارچیهمیشه
دست پربرنمیگردد

نشست «سفر و گردشگری» در هفتمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت ،به شکل متفاوت و پربار برگزار شد .اساتید
حاضر در این نشست ،مباحث متعددی را مطرح ساختند .به دلیل اهمیت و همچنین جذابیت این گفته ها ،شکل تنظیم این
گزارش از قالب های خبری رایج فاصله گرفته تا جان کالم نشست را به بهترین شیوه به مخاطب منتقل کند .هر یک از
اساتید حاضر در نشست ،ابتدا به معرفی خود پرداختند.

الهام صالح
مجید ناگهی :بیست و چند سال است عکاسی میکنم.
مس��تند اجتماعی ،ژانر مورد عالقه ام است .در چند سال
گذشته روی عکاسی ایرانشناس��ی متمرکز شده ام ،اگر
چه در خالل ایرانگردی ،عکاس��ی مستند اجتماعی مورد
عالقهام را هم انجام می دهم .آخرین دس��تاوردم کتابی با
نام «تهران» اس��ت که در قطع رحلی منتشر شد .در این
کتاب ،تهران را در شکل های مختلف به تصویر در آوردم.
حس�ن غفاری :عکاسی در سفر گرایش مورد عالقه
ام اس��ت .قصه عکاس��ی برای من از آنجا شروع شد که
میتوانستم با قرار گرفتن پشت دوربین به دیگران فرمان
بده��م .در نوجوانی از این اتفاق حس غرور میکردم ،ولی
بعدها فهمیدم که عکاس��ی با توجه به روحیه ای که دارم
برایم یک اتفاق خوب است که می توانم لحظات زندگی
ام را ب��ا آن پر کنم .همه ما ب��رای گذران زندگی به بهانه
احتیاج داریم .عکاسی این جاذبه را برای من دارد که تفریح
و س��رگرمی و معیشت خوبی برایم محس��وب می شود.
متوجه شدم عکاسی برای من موقعی کاملی می شود که
با سفر همراه باشد .در فضای دانشگاهی هیچ وقت دوربین
در دست نمیگرفتم .یکی از اساتید دانشگاه به من گفت
اگر دکتر بودی ،فقط فامیل خودت را درمان می کردی؟ تا

آن زمان همه عکسهایم به خانواده ام اختصاص داشت.
این حرف برایم تلنگر بود .دوربین را برداشتم و به نمایش
جغرافیای مشابه خانواده ام پرداختم .بعد پایتختم شد تهران.
وقتی در تهران هستم یعنی همه جا هستم .سفر هم باعث
می شد همیشه شاداب باشم .سفرهای انفرادی و گروهی
زیادی داشتم .دوستان زیادی اعم از عکاسان ،غیر عکاسان
و ایرانشناس��ان معروف پیدا کردم .در کنار آن ها مطالب
بسیاری یاد گرفتم .االن تیم های خودم را دارم.
حس�ین کریم زاده :س��ابقه این نوع از عکاس��ی به
دبیری م��ن در خبرگزاری میراث فرهنگی برمی گردد .با
چند سال وقفه ،دبیری عکس مجله سرزمین من را هم تا
سال گذشته بر عهده داشتم .به نظر من عکاسی در سفر
و عکاسی ایرانگردی تفاوتی با انواع دیگر عکاسی ندارد.
ناگهی :گفت و گو که می کردیم نمی دانس��تیم س��طح
شرکتکنندگان از عکاس��ی در چه حدی است .هدفمان
خیلی روش��ن نبود .االن ایدههای متفاوتی برای صحبت
کردن داریم .یکی از مبنایی ترین نکات ،قبل از هر صحبت
دیگر راجع به عکاس��ی در س��فر این است که وقتی سفر
میکنیم ،در پس ذهنمان دنبال آشنایی زدایی هستیم .حاال
می توان در رابطه با عکاسی سفر این پرسش را مطرح کرد
که آیا میش��ود سفر را در درون خودمان انجام بدهیم؟ آیا

سفر صرفا باید یک سفر فیزیکی باشد؟ اگر سفر درونمان
باشد از همین لحظه می توانیم عکس بگیریم .وقتی راجع
به سفر صحبت می کنیم الزاما سفر فیزیکی نیست .در سفر
کشف انجام می شود.
غفاری :من معتقدم که بحث را به س��مت س��فرهای
ماورایی نبریم .سفر را به این شکل تعریف کنیم که یعنی
تغییر مکان در یک مقطع زمانی .چرا یک عکس را تولید
میکنیم؟ امکان دارد وقتی در سفر عکس تهیه می کنیم،
این عکس یک یادداش��ت س��فری باش��د یعنی به جای
یادداشت احساسمان از سفر ،از نشانه های بصری و عناصر
تصویری اس��تفاده می کنیم به این معنا که عکس جای
سفرنامه را می گیرد .ما از سفر اهداف متعددی داریم .گاهی
هدف از سفر ،معیشت است .گاهی عکس ،تکمیل کننده
یک دغدغه و موضوع درونی است .موضوع مهم این است
که باید بدانیم هدفمان از عکاسی از سفر چیست .هر کدام

از ما با چه ذهنیتی عکاسی می کنیم؟ چند نفر از شما وقتی
سفر میروید عکس می گیرید که یادداشت شخصی شما
باشد؟ چند نفر می خواهید برگی را به تاریخ اضافه کنید؟
چند نفر از شما از عکس برای معیشت استفاده کنید؟ چند
نفر برای یاد گرفتن عکاس��ی به سفر ،برای تکمیل دوره
عملی عکاس سفر می روید؟
به هر دلیلی که به ترکیب سفر و عکاسی ،گرایش دارید،
حتما با مشکالتی مواجه هس��تید .باید ببینید چطور این
مشکالت را برطرف کنید.
می دانید دوربینتان االن  9میلیون اس��ت؟ می دانید برای
سفر امنیت نداریم و جبران هزینه های صرف شده سخت
اس��ت؟ چه کنیم که هم سفر برویم هم با این مشکالت
روبرونشویم؟
خوشبختانه ،همه مس��یرها برای گردشگری روستایی در
کشور ما شناسایی شده.
کریم زاده :منظور ناگهی ،از س��فر درونی ،پیش تولید
ذهنی بود .هنوز هم وقتی برای عکاسی می روم ،از خبرنگار
میپرسم که مصاحبه شونده چه کاره است .سعی میکنم او
و فضایی را که در آن باید عکاس کنم ،بشناسم .این بخش
مهمی است که عموما ما از آن غافل می شویم .اگر راجع
به مکان سفر اطالعات جمع آوری کنید ،در نتیجه بهتر ،یا
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شناساندن عکس خیلی موثر است.
عکاس مس��تند اجتماعی ،جامعه شناس��ی است که باید
اطالعات خوبی راجع به آداب و رسوم ،خلق و خو ،شرایط
جغرافیایی و  ...داشته باشد .شناخت دقیق هر کدام از اینها
ب��ه خلق اثر متفاوت تر می انجامد .اگر بنا دارید به س��فر
عکاس��ی بروید و عکس��ی بگیرید که متفاوت باشد ،باید
اطالعات کسب کنید .لحظه چکاندن شاتر ،آخرین لحظه
ثبت عکس است .قبل از اقدام به سفر باید مطالعه کنید و
همچنین آمادگی فیزیکی داشته باشید .رسیدن به عکس
خوب ،مقدمات زیادی الزم دارد.
اگر قرار اس��ت برای کتاب عکس بگیرید ،باید خوش نما
عکس بگیرید ،اما نه در حد اغراق .اشکالی ندارد عکس را
برای موارد خاص تولید کنید.
غفاری :موضوع سندیت عکس هم مطرح می شود .در
عکاسی برای معرفی مکان با توجه به احترام به واژه سند،
باید به عکس وفادار باشید .عکاسی نمی تواند دروغ بگوید،
اما می تواند دروغ ها را قشنگ نشان دهد.
س��فر یا انفرادی ،یا در جمع دوس��تان ،یا در تور است .در
تورها ق��درت مانور کمی دارید .پیش��نهاد می کنم برای
عکاس��ی از سفر و گردشگری از تور به سفر جمعی و بعد
به سفر انفرادی برسید .بهترین سفرها برای عکاسی سفر
انفرادی اس��ت چون به سمت اکتش��اف درون می روید و
ارتباط بیشتری با آدم ها برقرار می کنید .اگر با تور به سفر
بروید؛ دیگران تصمیم می گیرند ،اطالع رسانی انجام می
دهند ،ولی در جمع چند نفره یا انفرادی باید در این زمینه ها
برنامه ریزی داشته باشید؛ تعیین مقصد ،تعیین زمان ،لوازم
مورد نیاز ،اطالع از باورهای فرهنگی و مذهبی منطقه .من
بس��یاری از اطالعات سفر را از قبرستان ها به دست می
آورم .قبل از ورود به روس��تا ،به قبرستان می روم .ظاهر و
پوشش هم در سفرها خیلی مهم است.
ما آدمیم .همه بدختی آدم به این است که حرف می زند.
موفقیتش هم به همین حرف زدن اس��ت .عکاسی که با
خودش قهر است و با اطرافش حرف نمی زند ،نمی تواند
عکاس س��فر باشد .اگر نتوانید با محیط حرف بزنید ،نمی
توانید در سفر عکس خوبی تولید کنید.
ناگه�ی :اگر بخواهیم فرمول ه��ای برقراری ارتباط با
مردم را بگوییم ،مثل دادن ماهی به شما است ،نه یاد دادن
ماهیگیری.
همیشه یک بسته در ذهنمان ببینیم .هدف داشته باشیم.

در ارتباطات انسانی می گویند همیشه از انتها آغاز بکنید.
یعنی بدانید انتهای داستان چیست .اگر در ذهنمان بسته
وجود داشته باشد و حلقه آخر را هم بدانیم ،رسیدن به هدف
آسان تر انجام می شود .اگر هدفمان را مشخص کنیم ،به
آن می رس��یم .توصیه می کنم بین خودتان و محلی ها
فاصلهایجادنکنید.
غفاری :بارها با افرادی سفر رفته ام که حافظه دوربینشان
را خالی نکرده اند ،یا شارژ باطریهایش تمام شده .سبک
سفر کنید .وسایل اضافه را با خودتان حمل نکنید .وسایل
را متناسب با سفر تنظیم کنید .اگر از قبل نسبت به مکان
س��فر مطالعه داشته باشید ،راجع به وسایل هم می توانید
درست تصمیم بگیرید .لنز اضافه ،دست و پاگیر است .هر
چه وسایل بیشتر باشد ،دغدغه ذهنی شما بیشتر می شود و
انرژی بیشتری تلف می کنید.
قانون سفر برای عکاسی مانند قانون رفتن برای شکار است.
شکارچی همیشه دس��ت پر برنمی گردد ،اما فضا را برای
ش��کارهای بعدی شناسایی می کند .اگر می خواهید وارد
یک روستا شوید برای تامین امنیت چه می کنید؟ با مراجعه
به مخابرات می توانید کد روستا را پیدا کنید .شماره شورای
روستا را پیدا کنید و به نزد نماینده دولتی شورا بروید تا شما
را ساپورت کند ،اگر نکرد به نزد یک آدم دولتی بازنشسته
مثل معلم بروید ،یا باز هم اگر نشد ،به سراغ پیرمردها بروید.
وقتی کیف عکاسی روی دوشتان هست ،از دوربین غافل
نشوید .دوربین را به سمت دیوار بیندازید .در جاهای شلوغ
حرکت کنید .بند دوربی��ن را به صورت ضربدری بندازید.
حواس��تان به صدای موتور باشد .برای فضاهای دوردست
گفت و گو کردن همه مش��کالت را حل می کند .هرگز
در سفرها قول دروغ به کسی ندهید .دروغ ،نامردی است
و خراب کردن پل پشت سر برای بقیه عکاسان .در جیبتان
اسبابپذیرایی مانندشکالت ،شیرینی،هدایای خاص ارزان
قیمت ،ولی ماندگار داشته باشید تا به پاس قدردانی آدم ها
به آن ها هدیه بدهید.
وقتی بار اول وارد یک فضا می شوید ،ممکن است از سر
اتفاق باشد ،ولی بار دوم و سوم ،به خاطر رابطه عاطفی است
که در دفعه اول ایجاد ش��ده .هر بار توانستید این رابطه را
ایجاد کنید ،آن موقع شما موفقید.
در سفرها برای حفظ امنیت قبل از تاریک شدن هوا سرپناه
خود را مش��خص کنید .مس��یر را آگاهانه انتخاب کنید .از
پوشیدن لباس هایی که جلب توجه می کند ،پرهیز کنید.

با خودروهای از مد افتاده سفر بروید .با آدم ها حرف بزنید.
قیمت اصلی وسایل خود را نگویید .راجع به ابزار اطالعات
غلط بدهید .دلیلی ندارد مکان اقامت خود را اعالم کنید .اگر
فرهنگ شهر یا روستا را بشناسید و با توجه به آن عکاسی
کنید ،عالوه بر امنیت جانی و مالی ،امنیت شغلی هم خواهید
داشت.
اولین دوست من در تمام سفرها سگ است .بهترین کمک
را می کند .اولین کس��ی که از حضور در فضای روستایی
استقبال می کند ،سگ است .وقتی می ترسید فورا آدرنالین
ترش��ح می شود .عرق می کنید .سگ ش��امه قوی دارد.
متوجه می شود .همین سگ می تواند راهی برای برقراری
با اهالی باش��د .همه انسان ها وقتی می بینند یک نفر از
سگ عکس می گیرد و از او عبور می کند ،وقتی می بینند
او از م��رغ ،دیوار و  ...عکس می گیرد ،او را به عنوان یک
محققمیبینند.
من برای امنیت ش��غلی ،صدها عکس ذهنی می گیرم
یعنی وانمود به عکاس��ی می کنم .مردم نظاره گر شما
هستند .وقتی می خواهید دل آدم ها را به دست بیاورید،
از داش��ته هایشان بپرس��ید .وقتی از آدم ها عکس می
گیرید ،عکس ها را نشانشان بدهید .سعی نکنید عقاید
مردم را تغییر دهید .ب��ا باورهای مردم مبارزه نکنید .به
باورها احترام بگذارید .عکاس در موقعیت نقد قرار ندارد.
آخرین موضوعی که من عکس می گیرم ،زن ها هستند.
به آن ها احترام می گذارم.
کریم زاده :وقتی از آبادانی دور می شویم ،خود به خود
ممکن است هر خطری برایمان پیش بیاید .وقتی از فضای
ش��هری خارج می ش��وید ،حتما دوره کمک های اولیه را
ببینید .گذراندن ای��ن دوره به خودتان و همراهتان کمک
می کند و آرامش خاطر فراهم می سازد .دیده شدن اثر در
یک مجله معتبر ،خیلی خوب است ،اما قطعا بابت کارتان،
پولمطالبهکنید.
غفاری :چیزی است به اسم حریم شخصی .اینطور مثال
می زنم .هر قدر به س��گ نزدیک شوید ،برای حمله آماده
تر می شود .به حریم شخصی افراد احترام بگذارید .در هر
موقعی��ت اجتماعی ،یا توان مالی که قرار دارید ،وقتی وارد
فضایی می شوید ،بومی ها بر شما غالب اند.
کریم زاده :در تورها ،از یک عکاس قدیمی تر یا باتجربه
تر استفاده کنید تا شما را با فضا آشنا سازد.
این نشست هم مانند نشست های پیشین ،به دلیل استقبال
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چهارمینروزهفتمین
جشنوارهعکسخبری
دوربین.نت

عکس :حامد ایلخان  /سینا رشیدی
کیارشفرحبخش

5

6
محمد نوروزی؛ عکاس بازنشته کیهان و داور جشنواره

نمایشاسالیدشو
«افغانستان»

دنیای تاریک
افغانستان

عکس ها سیاه و سفیدند .سیاهی ها بر سپیدی ها غلبه
دارند .نور کم است ،آنقدر که فکر می کنی همه عکس
ها در شب عکاسی شده اند« .حسین فاطمی» در عکس
هایش سیاهنمایی نکرده ،افغانس��تان همین قدر سیاه
است که در عکس ها دیده می شود« .افغانستان» ،این
همان موضوعی است که اسالیدشو آن در چهارمین روز
از هفتمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت به نمایش
درمی آید.
عکس��ی پ��س از عکس دیگ��ر ،صحنه ه��ای زندگی
افغان را روایت می کند .س��ربازها ،آسمان شب ،باز هم
آسمان شب ،مردان افغان ،پرتره هایی در شب ،سربازان
آمریکای��ی و ک��ودکان افغان ،حضور پررنگ س��ربازان
آمریکایی ،مزارع خش��خاش ،زندگی روزمره افغان ،این
ها همه در عکس ها هست.
فاطم��ی ،این پروژه را اولین بار در س��ال  2007عکاس
کرد .به گفته خودش در این سفر ،در عکس هایش نگاه
توریستی با کیفیت داشت .این عکس ها را هیچ جا ارائه
نداد.
بعد از خ��رداد  88به افغانس��تان رفت .آرزو داش��ت در
افغانس��تان زندگی کند و به این آرزو رسید .از  2009تا
 2011آنجا زندگی کرد.
همین اس��ت که عکس هایش اینقدر به واقعیت نزدیک
است ،همین است که مردان و زنان افغان با دوربینش بیگانه
نیستند .خودش این پروژه را «پروژه ای راجع به دنیای تاریک
افغانستان» نام می برد .پروژه ای که قرار است «دموکراسی
تیره» ،یا «آینده تاریک» نامگذاری شود.
چرا سیاه و س��فید؟ این پرسشی است که پس از پایان
نمایش اسالیدشو از فاطمی پرسیده می شود .او هم در
پاسخ می گوید«:اکثر جاها سیاهی قالب است .نگاه من
به افغانس��تان ،آینده تاریک است .دوست داشتم سیاه و
سفید عکاسی کنم تا این موضوع را انتقال دهم».
فاطمی ،در این برنامه به دلیل محدود بودن زمان ،پاسخ
به پرسش های حاضران را به کارگاه خود موکول می کند
و فقط درباره مجموعه های عکس می گوید«:مشکلی
ک��ه در مجموعه ه��ا داریم این اس��ت که مجموعه ها
یکدست نیستند .مشکل دیگرمان در عکاسی این است
که بسیاری از عکاسان ما تعریف مجموعه را نمی دانند».
زمان نمایش اسالیدش��و «افغانس��تان» ،دوشنبه 10
مهر بود.

قطاریکهراهنیفتاده
سنگ نمیخورد

یکی از عکاسانی است که بر لزوم رعایت اخالق حرفه ای تاکید ویژه دارد« .محمد نوروزی»؛ عکاس بازنشسته روزنامه
کیهان اس��ت ،اما از عکاس��ی بازنشسته نشده .او همچنان به عکاس��ی می پردازد ،اما این روزها عکاسی را به صورت
شخصی تر دنبال می کند .نوروزی ،یکی از داوران هفتمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت است .او اعتقاد دارد که
دیکته نوشته نشده ،غلطی هم ندارد .اما جمله زیباتری هم هست«:مطمئن باشید که قطاری که راه نیفتاده ،سنگ هم
نمی خورد».
این عکاس بازنشسته روزنامه کیهان ،از داوری هفتمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت و از عکس های ارسال شده
به این جشنواره می گوید.

الهام صالح

ش�ما یکی از داوران هفتمین جش�نواره عکس
خبری دوربین.نت بودید .عکس های ارسال شده
به جشنواره را چطور ارزیابی کردید؟

خ��ب ،طبیعتا در این که همه کس��انی ک��ه آثاری را به
جشنواره فرستاده اند قابل تقدیر و تحسین هستند شکی
نیست .معموال تا دیکته نوشته نشود ،غلطی هم در نمی
آید .کسانی که خودشان و آثارشان را در مرحله قضاوت
قرار می دهند و دست به دست می دهند تا جشنواره ای
برگزار شود ،باید سپاسگزارشان بود و تحسینشان کرد.

اگر بخواهیم جزئی تر به عکس ها نگاه کنید ،به
چه مواردی اشاره می کنید؟

انصافا هم عکس های خوبی دیده شد و هم عکس های
متوسط و هم عکس هایی ضعیف .عیب بزرگ بسیاری
از عکاس��ان این است که نمی توانند با جست و جو در
آرشیو شخصی خودشان عکس های قوی و مناسب را
پیدا بکنند و به جشنواره بفرستند .بعضی ها هم که برای
انتخاب عکس هایش��ان با دیگران مشورت می کنند،
ش��اید فرد آگاه و حرف��ه ای را انتخاب نکنند .این اتفاق
متاسفانه باعث می شود عکس های خوب این افراد به
معرض دید نیاید .تعدادی از دوس��تان شرکت کننده نه
فقط در این جشنواره بلکه در جشنواره های مختلفی که
من داوری داشته ام ،بدون دقت در فراخوان برای ارسال
تعداد عکس ها متاس��فانه تعداد بسیار زیادی عکس را
مازاد بر تعداد اصلی می فرس��تند .یا از ادیت های بسیار
بس��یار تند و اغراق آمیز در عکس های مستند و خبری
استفاده می کنند .گه گاه می بینیم که بعضی از عکاسان
حتی عکس ارس��الی خودشان را حتی در جهت درست

ه��م تنظیم نکرده اند و از همه مهم تر هیچ داس��تان و
نوشته ای به همراه کارهایشان ارسال نمی کنند.
در داوری عکس ها چه معیارهایی داشتید؟

این معیارها به طور مفصل در بیانیه هیئت داوران خواهد
آمد ،ولی به مختصر عرض کنم که معیارها بر اس��اس
تعریف از یک عکس خبری خوب ،تاثیر گزاری ،داستان،
موضوع کار و  ...بود.
عکس ها در کدام بخش ها ضعیف تر بودند؟

بعضی از کارها مخصوصا مجموعه ها خیلی خوب بودند.
بعض��ی تک عکس ه��ا هم عالی بودن��د ،اما در بخش
ه��ای موبایل و بین الملل ،عکس های خیلی ضعیفی
به جشنواره رسیده بود.
عکس ها در چه بخش هایی قوی تر بودند؟

بخش های ورزشی ،مستند اجتماعی و سفر ،عکس های
خوبی داشتند.
بین این بخش ها ،جالب ترین بخش کدام بود؟

امسال من داور تمام بخش ها بودم و کل کارها را دیدم،
اما در سال گذشته فقط بخش اقتصادی را داوری کردم.
با این وجود مطمئنم کارهای امسال قوی تر است.
جشنواره عکس خبری دوربین.نت را چطور ارزیابی می
کنید؟
امی��د که برگزاری کار گاه ها و دیگر نشس��ت ها بتواند
مسیر و جهت درستی را به بچه های عالقه مند معرفی
کن��د و کل جش��نواره هم بتواند ب��ا ارائه عکس هایش
اس��تعداد های خوب و جوان را کش��ف و به شکو فایی
آن ها کمک کند.
فکر می کنید الزم است چه بخش هایی به این
جشنواره اضافه ،یا از آن حذف شود؟
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اسالیدشو بهبودی از
زلزلهآذربایجان

زندگی پس از
زلزله

مطمئن باشید که قطار راه نیفتاده،
سنگ هم نمی خورد .اگر قرار باشد
که همه دست به روی دست بگذاریم
و دالیل خودمان را برای انجام ندادن
کارها مطرح کنیم ،مطمئنا نسل
بعدی قانع نمی شود و ما را محکوم
خواهد کرد
م��ن با زیر مجموعه ه��ا موافقم و به نظرم خوبند .همه
این عناوین به عنوان موضوعات جش��نواره ای خوب و
الزم است.

به نظر ش�ما این جش�نواره باید به چه نقطه ای
برسد؟

مطمئن باشید که قطار راه نیفتاده ،سنگ هم نمی خورد.
اگر قرار باش��د که همه دست به روی دست بگذاریم و
دالیل خودمان را برای انجام ندادن کارها مطرح کنیم،
مطمئنا نسل بعدی قانع نمی شود و ما را محکوم خواهد
ک��رد .پس اول این که به ح��د توانمان قدمی برداریم و
کاری صورت بدهیم .اگر هم نمی توانیم ،س��عی کنیم
همراه کسانی باشیم که کاری می کنند و باز هم اگر نمی
توانیم ،سعی کنیم که حداقل سنگی هم پرتاب نکنیم.
آرزویم این اس��ت که همه بتوانند خوش بدرخشند و در
تمامی اهدافشان موفق باشند.
وضعی�ت عکاس�ی خب�ری را چط�ور ارزیاب�ی

میکنید؟

متاسفانه به دلیل رعایت نکردن و ندانستن قوانین الزم
در عکاسی خبری وضعیت خیلی خوبی نداریم و در یک
حالت ایس��تایی و رکود به سر می بریم .چیزی شبیه به
یک یخبندان و سرمای س��خت ...دستمزد های بسیار
پایین ،گرانی لوازم عکاسی ،رعایت نکردن حقوق اولیه
عکاسان ،عدم آشنایی عکاسان به حقوق و وظیفه حرفه
ای و اصلی خودشان و بسیاری موارد دیگر ،از مشکالت
عکاسی خبری است .ولی همه این ها نباید باعث بشود
که درجا بزنیم و هیچ عکسی تولید نکنیم.

عکاس�ی خبری در ایران و س�ایر نقاط جهان چه
تفاوتهایی دارد؟

شاید اگر بگویم تفاوت های زیادی دارد ،حرفی به اغراق
نگفته باشم .نبود مدیران مس��ئول دارای سواد عکس،
نب��ود ادیتور های حرفه ای ،کم بودن مطالعه و آموزش،
نداش��تن یک منش��ور اخالقی برای عکاسی خبری در
ایران و  ...از جمله این تفاوت ها است.

دورنم�ای عکاس�ی خب�ری را در ای�ران چط�ور
میبینید؟

در سئوال های قبل تا حدودی به این جواب رسیده ایم،
ولی به هر حال باید بزرگان و دلس��وزان و از همه مهم
تر انجمن ها و تش��کل های صنفی هر چه زودتر دست
به کار شوند و با تصویب اساسنامه و منشور ،قدمی مهم
و اولیه را بردارند تا نس��ل جوان و مش��تاق کار را با یک
هدایت درست و اصولی پیش ببرند.

اساليد ش��وي ديروز به فاطمه بهبودي و عكسهايش از
زلزله آذربايجان اختصاص داشت .
روايت گري مردماني خسته از درد كه در ميان آوار و خرابيها
و غم هايشان در پي زندگي اند .
مردماني كه انكنون نگران سالمي اند كه هر سال با روي
گشاده به برف نو مي دادند .
قص��ه زناني كه بعد از  4روز عزيزان خ��ود را از زير آوار ها
بيرون كشيده اند و تمامي فقدان هايشان را با صداي نوحه
خوان زار مي زنند .
كودكان و زناني كه جز ويرانه هاي شهر و خانه شان منظر
ديگري براي عكس انداختن پيدا نمي كنند .
عكس ها تالش مي كرد نش��ان دهد كه فاصله ي داالن
هاي تاريك و غم بار تا روشنايي صبح چقدر است .
فاطمه بهبودي در حاشيه اين اساليد شو گفت انگيزه اصلي
من از اين س��فر و عكاسي ثبت حس هاي انساني است و
براي اين كار س��عي كرده ام خ��ود را جزئي از حادثه بدانم
،همراه مردم باش��م و با آنها هم دردي كنم و به اين خاطر
خيلي وقتها بود كه دوربين را كنار گذاشتم و اگر كاري بود
انجام مي دادم و سعي كردم آنها من و دوربين را غريبه ندانند.
به اعتقاد نگارنده تالش بهبودي موفقت آميز بوده اس��ت
،گواه��ي اين ادعا عكس هايي اس��ت كه قب�لا در هيچ
خبرگزاري ديده نشده است .عكس هايي صميمي از كمپ
ها و چادر زلزله زدگان و طعم شام با چراق دستي و مردان
و زناني كه در غبار هاي به زمين ننشسته مردگان خود را به
خاك مي سپارند .
و يا زناني كه ديگ بر س��ر و آب بر دوش تالش مي كنند
آسان تر بگزرد.و امداد گراني كه آنها نيز به خستگي ديگران
اند ...
فاطمه بهبودي در انتهاي اين مراسم گفت كه تمامي عكس
ها را رنگي گرفته است و بعدا آنها را اديت كرده و به سياه
و سفيد تغيير داده است .وي در مورد سفر چند روزه اش به
آذربايجان گفت در ابتداي حضورم هيچ نشانه اي از اميد و
نش��اط نمي يافتم اما كم كم و با كمك هاي مردمي كه
مي رسيد افزايش نشاط و روحيه را حس مي كردم در ادامه
افزود كه مي خواهم مجموعه عكس م را با عنوان آذربايجان
پس از زلزله تكميل كنم و سفر ديگري را به اين سرزمين
خواهم داشت .
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ساعتنظیر
گفت عکسدرها بی
فرهنگس��رایمی
کس��ی نظری داشت .یکی
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عکاسییگانگیرا ازهنرگرفت

برنامه های روز دوم هفتمین جشنواره عکس خبری دوربین

برنامه های روز دوم هفتمین جشنواره عکس خبری دوربین  .نت

در دومین روز جشنواره

و «عطا طاهره کنار» ،پیرامون این مبحث ،مطالبی
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