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در بررسی کارکرد رسانه ای ،زمانی که جنس انتقال مفاهیم را
مورد موشکافی قرار می دهیم ،به نکات قابل تأملی بر می خوریم
که به س��ادگی نمی توان از کنار آنها گذش��ت  ،با تقسیم بندی
رس��انهها به سه حوزه ی نوشتاری  ،شنیداری و دیداری ،در می
یابیم نوع انتقال مفهوم و تاثیر گذاری هر یک از آنها تفاوت های
شایان ذکری با دیگری دارد .
"دود مالیمی زیر طاقهای ضربی و گنبدی کاروانس��رای آجیل
فروشها لمبر می خورد و از دهانه ی جلو ی خان بیرون می زد،
ته کاروانسرا چند باربر در یک پیت حلبی چوب می سوزاندند و
گاه اگر جرئت می کردند که دستشان را از زیر پتو بیرون بیاورند
تخمه هم می شکستند  ،پشت سرش��ان در جایی مثل دخمه
سه نفر در پاتیل های بزرگ تخمه بو می دادند  ،دود و بخار به
ه��م می آمیخت و برف بند آمده بود "  ،اینها جمالت آغازین
رمان سمفونی مردگان نوشته ی عباس معروفی است  ،بی شک
تصویر ساخته ش��ده از این فضا در ذهن هر فرد با فرد دیگری
متفاوت خواهد بود ،از چیدمان اجزای توصیف شده گرفته تا رنگ
و نور و تراز سفیدی  ،این دامنه ی وسیع فضاهای ساخته شده
ازنوش��تاری واحد ،یکی از ویژگی های این جنس رسانه است،
از طرفی در رس��انه های شنیداری با به کار گیری عنصر صدا،
بخشی از وظیفهی فضا سازی ذهن مخاطب به تولید کنندگان

این رسانه محول می ش��ود و آنها مسئولیت ساخت فضای
صوت��ی رویداد  ،اتفاق ،یا صحنه را بر عهده م 
یگیرند ،اما در
این بین شاید حساسترین نوع انتقال مفهوم  ،در رسانه های
د
یداری اتفاق می افتد  ،زمانی که یک کارگردان رمانی را به
ت
صویر
می
کشد در واقع به نوعی کلیهی مسئولیت های ذهن
م
خاطب در تصویر سازی به هنرمند تنفیذ میشود  ،و بر همین
اس
��اس زمانی که یک عکاس تصمیم به ثبت سوژهای می
گیرد
م
ی
ب
ایست
این
نکته
را
مد نظر داشته باشد که آنچه عرضه
م
یکند بدون آنکه از س��وی ذهن مخاطب چکش بخورد در
بوت
ه
ی نقد قرار خواهد گرفت  ،و علم به این موضوع ،هنرمند
را
نسبت به مسئولیت خطیری که بر دوش وی سنگینی می
کند آگاه تر می سازد.
آ
نچ��ه که تیم تحریری��هی کاغذ باتله بر آن اهتم��ام دارد ،
فراه
مس��ازی بس��تری جهت نمایاندن دیدگاههای بصری
و
انتزاعی فعالین عرصهی عکاس��ی اس��ت  ،گف��ت و گو با
چهر
ه
های
شناخته
شده
و
صاحب سبک  ،انتشار عکسهای
ملهم از ذوق و تکنیک و در نهایت ،ش��رح و آموزش مسایل
حرفه ای عکاس��ی  ،اقداماتی در همین راس��تا محسوب می
شوند ،به یاد داشته باشیم که از حرفهی عکاسی به سادگی
گذر نکنیم  ،در عکس ،زمان متوقف ش��ده و آن لحظه برای
ه
میشه جاودانه می شود  ،اقدامی که هیچ یک از دانشمندان
علوم
مختلف هنوز قادر به انجام آن نیستند . . .

 NETچهرهIN
هفتهTELE DOORB
فرهادآییش

خالقلحظ ههاي
شادي ...

مهرداد ابوالقاسمي

فرهاد آئي��ش را همه به عنوان يك بازيگر و به خصوص
عرصه طنز و كمدي ميشناسند اما آئيش كارگردان تئاتر
است و سالهاست كه در اين عرص به عنوان كارگردان
فعا
لي��ت ميكند و تاكنون نمايشهاي موفقي چون ش��ام
آخر ،پنجره هاف كرگردن و ...بوده است.
او
البته يد بيضايي در س��ينما و تلويزيون دارد و در فيلمها
و
سريا
ل
هاي
م
وفقي
هم
ايفاي نقش كرده است و از اين
بابت
شايد
بتوان آئيش را شناخته شدهتر دانست.
او
البته هميشه اذعان داشته كه يك تئاتري است و تئاتر
هم هميش��ه اولويت اول او بوده است اما بهخاطر شرايط
موجود و اقتصاد ضعيف تئاتر گ هگاهي هم ناچار است كه
به
س��ينما و تئاتر س��ري بزند و حتي مواقعي هم بهناچار
سينما و تلويزيون را به تئاتر ترجيح داده است.

فره��اد آئيش در س��ينما و تلويزيون محبوب و ش��ناخته
ش��ده است اما به راستي دليل اين محبوبيت او را در كجا
بايد جس��تجو ك��رد؟ او در اغلب فيلمها و س��ريالهايش
نقشهاي كميك را بهعهده گرفته و به دليل اجراي باور
پذي��ر آنها توانس��ته در اين عرص��ه و در دل مخاطبانش
جايگاه خاصي براي خود دست و پا كند.
فيلمهاي��ي چون مك��س را هرگز بدون فره��اد آئيش را
نميتوان متصور ش��د .او حتي در تئاترهايش هم هميشه
اين رويكرد طنز را داش��ته است و اتفاقا كمدي شام آخر
يك��ي از موفقترين و پر فروشتري��ن آثار تئاتري آئيش
محسوبميشود.
سريالهاي تلويزيوني قطار ابدي ،شمسالعماره و  ...هم
مهر هاي تائيدي بر اين مدعا هستند.
فرهاد آئي��ش به عنوان چهره هفته اين ش��ماره انتخاب
شده اس��ت؛ با تفاسير باال ش��ايد دليل حدس زدن دليل
انتخاب او چندان دش��وار نباشد ،اما بيترديد حضور او در
مجموعه تلويزيوني نون و ريحون و مهماني هر ش��ب او
در منازل ما با اين س��ريال هيچگونه جاي ترديدي براي
انتخاب ما نگذاشته باش��د .بازيگري كه يك ماه هرشب
مخاطبان را به خنده مهمان ميكرد.

بعد از بیمارستان امام سجاد(ع)

با دوربین.نت در بین عکاسها بیشتر دیده می شوید
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الله ،نورباران می شود
نمایش��گاهی از عک��س ه��ای رنگی با
موض��وع ن��ور در نگارخانه الل��ه افتتاح
میشود.
«ش��یدا عسگری زاده» در این نمایشگاه
 ۲۰قطع��ه عک��س رنگی با س��رعت B
را ارائ��ه می کند .عکس ه��ا به صورت
دیجیتال هس��تند و در ابع��اد  ۵۰در ۷۰
سانتی متر قرار گرفته اند.
برای بازدید می توانید تا  ۶مهر هر روز از
س��اعت  ۹تا  ۱۳و  ۱۵تا  ۱۹به نگارخانه
الله در خیابان دکتر فاطمی ،جنب هتل
الله مراجعه کنید.
.
سطح شفاف در خانه هنرمندان
نمایش��گاه عک��س علیرض��ا چیتایی با
موضوع “سطح ش��فاف” از روز یکشنبه
 ۲۸ش��هریور در نگارخان��هی نامی خانه
هنرمندان ایران افتتاح می شود.
علی رضا چیتایی متولد ،۱۳۵۸عکاس و
کارگردان -کارگردانی هشت فیلم کوتاه
و انیمیش��ن -حض��ور در بیش از س��ی
جش��نواره داخلی و بین المللی -دریافت
چند جایزه از جش��نواره ه��ای داخلی و
خارجی.
زم��ان افتتاحیه :یکش��نبه  ۲۸ش��هریور
 ۱۳۸۹ساعت  ۱۷تا ۲۰:۳۰
نمایشگاه تا پنجشنبه ۱مهر دایر می باشد.
س��اعت بازدید در روزه��ای معمول۱۰ :
الی  ،۲۰پنجشبه  ۱۴الی ۲۰

كارگاه آموزش ساخت مولتيمديا توسط دوربين.نت برگزار شد

كارگاهيبرايعالقمندانبهمولتيمديا
یادداشت عکاس درباره نمایشگاه:
آنچ��ه می بین��م تکرار من است،بس��تر
ش��فاف آب و س��کوتی ب��ی پایان،تنها
تلنگری کوچک هزاران ذره را به حرکت
در می آورد،
ن��ور با آنها در می آمی��زد،ذره ها پس از
ان��دک زمانی فرو می نش��ینند،آرام آرام
تک��ه ای از بدن برگی نمایان می ش��ود
و دوربین من
عاجزان��ه در پی ثبت این لحظه ها،آنچه
می بینم تکرار من است…

کارگاه آموزش س��اخت مولت��ی مدیا در
تاری��خ چهارده��م ش��هریور ماه توس��ط
دوربین.ن��ت در آمف��ی تاتر ش��هرداری
منطقهی  9تهران برگزار شد.

در ای��ن کارگاه که در س��ه بخش برگزار
ش��د ،ابتدا سعید کیایی در بخش ويرايش
و آماده سازي تصوير ،توضیحاتی پیرامون
نح��وهی ادی��ت عکسها و نیز کپش��ن

نویس��ی ارائه کرد  ،وی با نمایش چندین
اس�لاید و مقایس��هی ادیتهای صورت
گرفته بر روی فریم های مختلف مطالبی
را نیز پیرامون اخالق حرفهای در انتش��ار

عکاسان در «نقطه سر خط»
عکاسان ،پشت دوربین قرار گرفتند ،اما این بار به نیت عکاسی از خود.
خودپرتره های آنها در نمایشگاهی با عنوان «نقطه سر خط» به نمایش درآمده است و آن ها عکاسان
گروه عکاسی نقطه هستند؛ محمد اسماعیلی ،افسانه پلویی ،داریوش راد ،فاطمه نائینی ،امیرحسین کیهانی،
راحله زهره ،احمد عزتی ،رها مهربان ،محمودرضا نوربخش و شهرام هاشمی.
نقطه سرخط ۲۰ ،شهریور افتتاح شد و تا  ۳۱این ماه دایر است.
مکان بازدید :خیابان شریعتی ،ضلع شمال غربی پل صدر ،پالک ۱۷۱۶
ساعت بازدید ۱۱ :تا ۲۱

تمدید مهلت ارسال آثار به
مسابقه سفره های افطاری
مهلت ارس��ال آثار به مسابقه عکاسی از
سفره های افطاری تمدید شد.
این مسابقه که امسال سومین دوره خود
را پش��ت س��ر می گذارد ،به عکاسی از
س��فره های افطاری اختص��اص دارد و
عکاس��ان تا پنجم مه��ر فرصت دارند تا
عکسهای خود را به آن ارسال کنند.
همه عالقه مندان به شرکت در سومین
دوره عکاس��ی از س��فره های افطاری،
میتوانن��د فایله��ای عک��س خ��ود را
ب��ه همراه فرم تکمیل ش��ده به نش��انی
اینترنتی این مسابقات ارسال کنند.
مرکز هنرهای تجس��می وزارت فرهنگ
و ارش��اد اسالمی ،خانه عکاسان ایران و
دفتر آفرینش های ادبی حوزه هنری در
برپایی مس��ابقه س��فره های افطاری با
یکدیگر مشارکت دارند.
درخت ها در کافه ۷۸
نمایش��گاهی از عکس های طبیعت در
کافه  ۷۸برپا شده است.
ای��ن نمایش��گاه صرفا ب��ه عکس های
تنه درخت ه��ا اختصاص دارد و «بهروز
داوری» در آن ،درخ��ت ها را با نورهای
مختلف به تصویر کشیده است .عکسها
در ابعاد  ۵۰در  ۵۰سانتی متر قرار دارند.
برای بازدید می توانید تا پایان ش��هریور
هر روز از س��اعت  ۱۱ت��ا  ۲۳و روزهای
جمعه و ش��نبه از  ۱۶تا  ۲۳به کافه ،۷۸
واق��ع در خیاب��ان کریم خ��ان زند ،آبان
جنوبی ،شماره  ۳۸مراجعه کنید.
عکسها بیان کرد .
در بخ��ش بع��دی این کارگاه ،س��بحان
محمدی��ان ابتدا توضیحات��ی در ارتباط با
کارکرد صوت در رس��انه ه��ای مختلف
و نی��ز س��ینما بیان کرد و س��پس ضمن
بی��ان مفاهی��م م��ورد نی��از  ،توضیحات
مفصلی جهت ویرای��ش فایلهای صوتی
در محیط نرم افزار ادوبی آودیش��ن ارائه
ک��رد  ،وی ابتدا توضیحاتی کلی در مورد

محیط ن��رم افزار مذکور ارائه نمود و پس
از آن م��واردی از جمله حذف هام و نويز
از فايلهاي ضبط ش��ده ،تقويت و تضعيف
لول صداهاي ضبط شده  ،اديت فايلهاي
صوتي و موسيقي ،ميكس صدا و موسيقي
در محي��ط  Multi Trackو ذخي��ره
س��ازي فايل نهايي با اس��تاندارد مناسب
براي ميك��س با تصوير را برای حاضرین
در این کارگاه تشریح کرد .

و در بخ��ش پایان��ی نی��ز محمدی��ان
توضیحات مختص��ری پیرامون نحوهی
مونت��اژ عکسها و ص��وت در محیط نرم
افزار ویندوز مووی میکر ارائه کرد .
در پایان این کارگاه آموزش��ی نیز حاضرین
روزهی خود را در کنار یکدیگر افطار نمودند .
این نخستین کارگاه از سری کارگاههایی
اس��ت ک��ه قرار اس��ت ه��ر ماه توس��ط
دوربیننت برگزار شود.

«نقش جادو»؛ نمایشگاه عکسهای سینما در پردیس ملت
گزیدهای از عکسهای فیلمهای سینمایی و پشت صحنه آنها در قالب نمایشگاهی با عنوان «نقش جادو» در معرض
دید عالقهمندان قرار خواهد گرفت.
به گزارش روابط عمومی چهاردهمین جشن سینمای ایران ،نمایشگاه «نقش جادو» به عنوان یکی از برنامههای جانبی
چهاردهمین جشن سینمای ایران مجموعهای از عکسهای صحنه و پشت صحنه فیلمهای سینمای ایران را به نمایش
درمیآورد ۲۰۰ .قطعه عکس ارائه شده در نمایشگاه ،گزیدهای از آثار  ۱۴هنرمند عکاس سینمایی است که در سالهای
 ۸۷تا  ۸۹تهیه و توسط انجمن عکاسان سینمای ایران در نمایشگاه «نقش جادو» انتخاب شده است.
آیین گشایش نمایشگاه ،ساعت  ۲۰:۳۰روز چهارشنبه  ۱۷شهریورماه در پردیس سینما گالری ملت واقع در ابتدای بزرگراه
نیایش تقاطع خیابان ولیعصر خواهد بود و تا  ۲مهرماه ادامه خواهد داشت.

خانه های روستایی در خانه
عکاسان
خانه های کاهگل��ی ،خانه های آجری و
خانه های س��نگ مرمر ،سوژه ای برای
عکاسی شدند.
این اتفاق در اولین مس��ابقه عکس خانه
روس��تایی ،رخ داد و حاال نمایشگاهی از
عکس های این مسابقه در خانه عکاسان
ایران ب��ه نمایش درمی آید .نمایش��گاه
اولین مس��ابقه عکس خانهروستایی که
توس��ط بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی
برگزار شده ۲۱ ،شهریور افتتاح می شود
و تا  ۲۸شهریور ادامه دارد.
زم��ان بازدی��د ه��ر روز از س��اعت  ۹تا
 ۱۹اس��ت .ب��رای بازدید م��ی توانید به
خانه عکاس��ان ای��ران واق��ع در تقاطع
خیابانهای حافظ و سمیه ،حوزه هنری
مراجعه کنید.

چند ترفند مختصر برای

عکاسیدر نورکم

امیرحسین پاشایی

برای بسیاری
از مردم ،نور کم معادل است با عکاسی سخت .ولی در
واقع نور کم هم
یک فرصت خوب برای گرفتن عکسهایی هیجان انگیز
است! بنابر این
وقتی
در
پیک
نیک
هستید با ابری شدن هوا آماده خلق
تصاویری زیبا
ب
اشید.
تنها باید چند نکته ساده را رعایت نمایید

-1دوربین را محکمتر و ثابتتر از همیشه نگهدارید.
ب��رای اجتناب از عکسهای مات بر اثر تکان خ��وردن دوربین ،دوربینتان را به یک
محل ثابت مثل پش��تی یک صندلی یا میز ،یا به یک س��تون یا درخت تکیه دهید .با
این کار از حرکت دوربین و مات ش��دن تصویر جلوگیری می ش��ود .بهترین کار این
است که از یک سه پایه بزرگ یا جیبی استفاده نمایید.
-2منتظر ساکن شدن سوژه شوید.
اگر س��وژه ش��ما حرکت میکند ،منتظر ش��وید تا قبل از گرفتن عکس ،حرکتش کند
شده یا ساکن شود.

-3فالش را خاموش کنید.
هنگامی که در خارج خانه در نور کم عکس می گیرید (مثل غروب یا هوای به شدت
ابری) و سوژه مورد نظر شما در برد فالش دوربینتان قرار ندارد(بیشتر از حدود  3متر)،
برای داش��تن نوردهی موثرتر فالش دوربین را خاموش کنید و عکس را با نور موجود
بگیرید .دوربین را تا حد ممکن ثابت نگه دارید یا از سه پایه استفاده نمایید.

-4از مد فالش مخصوص عکاسی در شب استفاده نمایید.
در دوربینهایی که مد فالش مخصوص ش��ب دارند ،اس��تفاده از این مد بسیار بجا
و موثر اس��ت .منتها باید به افرادی که از آنها عکس میگیرید تذکر دهید که بعد از
زدن فالش چند ثانیه بیحرکت بمانند .چون بعداز فالش ،دیافراگم هنوز باز اس��ت.
دوربین هم مانند حالت بدون فالش باید تا حد ممکن بیحرکت نگاه داشته شود و
استفاده از سه پایه به شدت توصیه می شود.
-5از فیلم مخصوص نور کم یا حساسیت باالی دوربین
استفاده نمایید.
در دوربینه��ای
آنالوگ
از
فیل
م
های با حساس��یت باال مخصوص نور کم اس��تفاده
نمایی��د .از فیلمی با حساس��یت  800 ،400یا حتی باالت��ر مانند Kodak Max
 versatilityی��ا  Kodak Max versatility plusاس��تفاده نمایی��د .در
دوربی��ن های دیجیتال براحتی می توانید حساس��یت دوربی��ن را باال ببرید .البته در
دوربینهای غیر حرفهای با افزایش حساسیت ،نویز دوربین باال می رود که در خیلی
از موارد در چاپهای معمولی دیده نمی ش��ود و تا حدود زیادی نیز با نرم افزارهای
اصالح نویز قابل برطرف شدن است ،ولی باید از قبل عملکرد دوربینتان در چنین
شرایطی را بشناسید تا بتوانید بهترین تنظیم را انتخاب نمایید.
-6دکمه شاتر را به آرامی فشار دهید.
برای اینکه بر اثر فشردن شاتر دوربین تکان نخورد ،دکمه شاتر را به آرامی بفشارید.
به نرمی و کم کم آن را فشار دهید تا عکستان شارپ و دقیق باشد.

یکنند
تک عکسهاروایتم 
درباره نمایشگاه عکس «ماخونیک هم هست»
الهام صالح

منطق��ه لیلیپوتیه��ای ای��ران ،نقطه صفر
مرزی ایران و افغانس��تان ،آدمهای کوتوله
با خانههایی که سقفش��ان کوتاه است .این
تعاریف ،کافی بود تا آنها به دام بیفتند 4 .نفر
بودند؛ سیامک جعفری ،محمد تاجیک ،آرش
حمیدی و حمید گردان .دوربینهایشان را به
شکار بردند .دستهای مادر ،پناه دستهای
کودک ش��د .چهره پیرمرد ک��ه مناظر را از
نظر میگذراند ،در قاب تصویر به ثبت رسید.
طلبههای سنی ،عکس شدند تا این  4نفر
بگویند«:ماخونیکهمهست».

حس صمیمانه غریب
طلبهای مقابل تخته سیاه یک مکتبخانه
ایس��تاده ،البته اگر اثری از سیاهی بر تخته
مانده باش��د .این تصویر را حمید گردان به
ثبت رس��انده .در بیوگرافی خودنوش��ت او
آمده است«:ش��هریور سال  1358در تهران
متول��د ش��دم .فارغالتحصیل رش��ته علوم
آزمایشگاهی دامپزشکی هستم و عکاسی
را در س��ال  1380از خانه عکاس��ان ایران
آغاز کردم .همواره در ش��اخههای عکاسی
طبیعت و مستند اجتماعی فعالیت کردهام.

تجربه حضور در چند نمایش��گاه گروهی و
جشنواره عکس را داشتهام .نمایشگاه حاضر
حاصل سه بار سفر به روستای ماخونیک به
همراه دوس��تانم در دو س��ال گذشته است.
ماخونیک حس صمیمانه غریبی است که
مجال چند بار دیدنش مانند خواندن کتابی
است از زندگی مردمی که به نظر فراموش
ش��دهاند .ماخونیک هم هس��ت »...او چه
چیزی را میخواس��ته عکاس��ی کند؟ پاسخ
چنین است«:این نمایشگاه ،معرف روستای
ماخونیک اس��ت .روستایی که در موقعیت

جغرافیایی 140کیلومتری بیرجند قرار دارد».
گردان اعتراف میکند که اطالعات زیادی از
ماخونیک نداشتهاند«:آنجا شروع به مطالعه و
دیدن کردیم ».همین امر سبب شد تا گروه
 4نفره عکاس��ی 3 ،بار به ماخونیک س��فر
کنند ،اما آیا این سفرها توانسته این منطقه
را معرفی کند؟ «تا حدود زیادی توانستیم در
معرفی ماخونیک موفق عمل کنیم ،اما این
اتفاق در سفرهای بعدی ،بیشتر رخ خواهد
داد».

عکسهای بیروایت
پس��ربچه چوب به دس��ت ،در حال پریدن
از س��قف یک خانه اس��ت .تصوی��ر او ضد
نور شده ،آس��مان پر از ابر باالی سرش به
عکس حالتی خاص بخش��یده .این عکس
شاید شادترین عکس نمایشگاه باشد ،انگار
که عکاس بخواهد بگوید«:حتی اینجا هم
امید هست ».و اما عکاس؛ محمد تاجیک،
خ��ودش را چنی��ن معرفی ک��رده1348«:
تهران .س��ال  62بود ،اولین دوربین رو دائی
احمد برام خری��د .ذوقمرگی اون روز هنوز
همراهمه .جس��تهگریخته عکاسی کردم و
میکنم .ایمان دارم ک��ه روزهایی که در آن
نفس میکشیم ،شاید نزدیکترین وسیله بیان
احساس��ات ،شکست و پیروزی و نقد و طنز
برای مردم عکاسی باشد .عکاسی رو جدیتر
دیدم .قصد دارم این راه رو هم امتحان کنم.
شدن و نشدن با خداست».
تاجیک هم به نداش��تن ش��ناخت قبلی از
ماخونیک ،اعت��راف میکند«:بدون مطالعه
رفتیم و  4-3س��اعت بیشتر آنجا نبودیم».
نگاه او به تصاویری که به ثبت رس��اندهاند،
انتقادیتر از سایرین است«:عکسها روایت
ندارد و جذابیت دیداری ماخونیک را نش��ان
نداده .شما هیچ آدم کوتولهای را در عکسها
نمیبینی��د ».این نگاه به حقیقت نزدیکتر

است ،اما واقعیتی دیگر هم وجود دارد؛ زنان
و ک��ودکان ماخونیک از مقاب��ل دوربینها
میگریختند .تاجی��ک میگوید«:حتی اگر
امروز هم بخواهیم از آنها عکاس��ی کنیم،
باز هم درمیروند».
تکعکسهایی از ماخونیک
پشت سر پسر نوجوان به شکل عجیبی در
کادر ،خودنمایی میکند .این خودنمایی ،علت
دارد .ع��کاس؛ آرش حمیدی میخواس��ته
نش��ان دهد بیماریهای پوستی و قارچی در
میان مردم روس��تا وجود دارد .در بیوگرافی
خودنوش��ت او چنین نوشته ش��ده«:متولد
شهریور  1362بیرجند .دبستان رو با نقاشی،
راهنمایی رو با کاریکاتور و هنرس��تان رو با
سینما به پایان رسوندم .در دانشگاه ،فرش
خوان��دم و االن ه��م گرافی��ک میخونم.
عکاسی رو قبل از هنرستان با ظهور و چاپ
عکسهای آنالوگ شروع کردم و تا امروز در
چندین نمایشگاه و جشنواره داخلی و خارجی
به صورت انفرادی و گروهی حضور داشتم.
کلوپ عکس ایران و مدیریتش دغدغه فعلی
من در زمینه عکس و عکاس��ی است ».او
ه��م در برخورد ب��ا اهالی روس��تا غافلگیر
شده«:دیدیم مردی در شهر نیست .مردها
در معدن کار میکردند ،زنها در خانه بودند

و بچهها از مقابل دوربین ما میگریختند».
س��وژهای که ب��رای گروه ع��کاس باقی
س کوچههای��ی خالی از
میمان��د ،کوچه پ 
سکنه بود ،همین موضوع مجبورشان کرد
کمین کنند ،اما آیا توانس��تند ماخونیک را
به تصویر بکش��ند؟ حمیدی اینطور پاسخ
میدهد«:آنچه میبینید داستان ماخونیک
نیست .تکعکسهایی از ماخونیک است».
تصویر مستند زندگی
ک��ودک ب��ه مادرش پن��اه ب��رده ،انگار که
موجودی عجیب دیده باش��د .هراس را در
چش��مهای دخترها میت��وان دید .هراس
از گناه��کار ش��دن به خاطر ق��رار گرفتن
مقابل دوربین عکاس��ی .ای��ن دو عکس،
روایتگر همان ش��رحی اس��ت که گروه 4
نفره عکاس��ی درباره عکاسی از ماخونیک
ارائه کردهاند؛«عکاس��ی از ماخونیک بسیار
دشوار بود ».سیامک جعفری بخشی از این
دشواریها را در چشمهای هراسان دخترها
به تصویر کشیده .او در بیوگرافی خود چنین
توضیح داده 1342«:رفسنجان .دندانپزشک
هستم ،اما از س��ال  1358عکاسی میکنم.
خودآموخته عکاسی .شرکت در بیش از 10
نمایش��گاه گروهی در خارج و داخل کشور.
برگزیده چندین جشنواره جهانی و داخلی».

او در این نمایشگاه ،چه چیزی را میخواسته
نشان دهد؟ جعفری میگوید«:این نمایشگاه،
تصویر مس��تند زندگی روزم��ره اهالی یک
روس��تای دورافتاده مرزی اس��ت ».جاذبه
آدمهای کوتوله ،او را به ماخونیک کشاند ،اما
آیا توانست از این جاذبه عکاسی کند؟ پاسخ
جعفری چنین اس��ت«:هیچ آدم کوتاهقدی
نتوانس��تیم ببینیم ،ضمن اینکه رفتار مردم
و هراسش��ان از ما باعث ش��د این جاذبه را
فراموشکنیم».
ماخونیک هم هست
سرشماری سال  ،1385تعداد اهالی روستای
ماخونیک را  582نفر رق��م زده .اهالی این
منطقه تا  50سال پیش چای نمینوشیدند،
شکار نمیکردند و گوشت نمیخوردند .آنها
اهل دود و دم هم نیس��تند .همه این کارها
برای آنها گناه محسوب میشود ،همچنان که
تماشای تلویزیون ،همچنان که قرار گرفتن
مقابل دوربین عکاسی.
عکاسی از اهالی این منطقه ،دشوار بود ،اما
هراس دخترها ثبت ش��د .تحصیل طلبهها
در مکتبخانه و حوزه علمیه به ثبت رسید.
لبخند کمرن��گ ک��ودکان و بیماریهای
پوستیشان هم در قاب تصویر قرار گرفت
تا این  4نفر بگویند«:ماخونیک هم هست».

نمایشگاه عکس

ماخونیک هم هست

منطقه لیلیپوتیهای ایران ،نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان ،آدمهای کوتوله با خانههایی که
سقفشان کوتاه است .این تعاریف ،کافی بود تا آنها به دام بیفتند 4 .نفر بودند؛ سیامک جعفری،
محمد تاجیک ،آرش حمیدی و حمید گردان .دوربینهایشان را به شکار بردند .دستهای مادر،
پناه دستهای کودک شد .چهره پیرمرد که مناظر را از نظر میگذراند ،در قاب تصویر به ثبت
رسید .طلبههای سنی ،عکس شدند تا این  4نفر بگویند«:ماخونیک هم هست».

بادابسورت
سفرنامه

( شما بخوانید اتوبوس ! )

هس��تند عده ی
زیادی از انس��انها که در طول زندگی مدام در جستجوی آرامش می گردند  ،آرامشی که از دید بسیاری خوشایند
اس��ت  ،به ویژه
در
حین رانندگی  ،و مخصوص ًا برای یک رانندهی وس��یله ی نقلیهی عمومی مانند اتوبوس��ی که قرار بود ما را به
باداب س��ورت در
اس��تان مازندران مرکب باشد ! آسایشی که حتی در اتوبان ها هم اجازه سرعتی بیش از  45کیلومتر بر ساعت را
نمیداد ،
آسایش��ی
که
در
کنار
تک
تک
درختان
جاده
ی
کیاس��ر ما را به توقف وا می داش��ت و آسایشی که حتی ماشین پلیس را
نیز 27
بار
متوقف
کرد
تا
بتواند
نقش
اسکورت بودن را به درستی ایفا کند !!
جمعه
21
خرداد
ماه
روزی بود که طبق برنامهی اعالم شده قرار بود کل سفر ما به چشمه های باداب سورت در منطقهای مابین
س��اری و س��منان
در آن اتفاق بیافتد و هنوز تقویم روی میز ورق نخورده ما دوش گرفته در منزل باشیم ،اما بخشی از سرنوشت
که گویا دست سرنوشت است مانع از این اتفاق معمولی شد !
شمال از شمال شرقی !
بود که کل همسفران  -به استثنای دوستی که بعداً در
س��اعت پنج صبح زمانی
ش��د  -در میدان آرژانتین گرد هم آمدند  ،یک دستگاه
جاجرود به جمع ما اضافه
س��فید رنگ با نقش و نگارهایی فانتزی از قش��م و ارگ
اتوبوس ولووی بی 12
پوش که پیراهنش را با رنگ ماش��ینش س��ت کرده بود و
بم و راننده ای خوش
آس��مان باداب س��ورت ،آمادهی همراهی ما در این سفر
کراوات آبی رنگش را با
اندک جمع مس��تان عکاس��ی جمع شد و در حدود ساعت
یک روزه بودند ،اندک
های اتوبوس بسته و حرکت آغاز شد ،حرکت از ترمینال
پنج و بیست دقیقه درب
ترمینال جنوب و ترمینال شرق ادامه پیدا کرد ! آگاهان
بیهقی آغاز شد و با گذر از
جیب را آشنایی بیشتر دوستان با جاذبه های توریستی
دلیل انتخاب این مسیر ع
!! اما سرانجام پس از یک ساعت تهران گردی اتوبوس
شهر تهران اعالم کردند
بتدای جادهی شمال قرار گرفت  ،شمال از شمال شرقی !
در ا
تخم مرغ در خدمت رب گوجه !
سرو صبحانه به
رستورانی در جاده ی فیروزکوه واگذار شد  ،خبر خوب
ب��از بودن
منوی
ص
بحانه بود  ،برخی در کنار سرش��یر و یا نیم رو یک
املت هم برای
محکم کاری س��فارش دادند  ،کمی بگو بخند  ،شست
و ش��وی دست
و صورت  ،تعریف خاطره و گفتن جوک کارهایی بودند
که می بایست
زمان ما بین سفارش صبحانه تا آمدن مواد غذایی را پر
کنند  ،پس از
لح
ظاتی
سفارشات یکان یکان بر سر میزها حاضر شدند
 ،نکت��ه ی
جالب در صبحانه ی مصروف ،باز تعریف واژهی املت بود ،
به گونه ای که
به جای آنکه رب گوجه در خدمت تخم مرغ قرار بگیرد
 ،تخ��م م��رغ
به خدمت رب گوجه در آمده ب��ود  ،و از آن مهم تر گویا
صاحب رس��
توران
رس
��الت نمک گیر کردن همسفران ما را بر عهدهی
املت گ
ذاشته
بود !

سبحانمحمديان

عكسها  :مجيد حق بين

قضیه  :زی
بایی جاده نسبت عکس دارد با سرعت اتوبوس!
هرچه بی
ش��تر
پیش
می
رفتیم
طیف رنگهای��ی که از پنجره ی اتوبوس دیده می
ش��د از
قهوه
ای
ب
یابانی به
سبز جنگلی متمایل می شد و هر چه تصاویر دریافتی
تو
س��ط
گیرندههای بصری
بدن ما زیباتر می ش��د سرعت مرکب ما کمتر و کمتر،
به گونهای که با ورود به
جاده ی کوهس��تانی س��رعت متوسط اتوبوس به سرعت
متوس��ط الک پش��ت
میل
کرد
و در برخی مناطق حتی مجبور به توقف ش��دیم و
ب��رای آنکه تصور کنیم
دارد به ما خوش می گذرد کلی ادای عکاس��ی در آوردیم
! این توقفها در کنار س�
�رعت سرس��ام آور اتوبوس دست به دست هم دادند تا از
تهران تا نزدیکی های
باداب س��ورت کمی افزون تر از تهران تا خود ش��یراز طول
بکشد ! البته توجه بف
رمایید
تا
نز
دیکی های باداب سورت و نه خود باداب سورت !!
شهید رجایی؛ سدی که از ته دل اشک می ریخت
سد
رجایی در  40کیلومتری جنوب س��اری قرار دارد و در
س��د شهید
توقف م��ا یکی دیگر از جاذبه هایی ب��ود که ما را برای
مس��یر پر
می خواند  ،حدود نیم ساعتی در این سد مخزنی توقف
عکاسی فرا
عکس دس��ته جمعی گرفتیم و ب��ه راهمان ادامه دادیم ،
کردیم ،
های مخزنی دریچه هایی برای سر ریز سد در نظر گرفته
در س��د
اما در شرایط معمول برای جلوگیری از رسوب در کف
شده است ،
پشت سد ،آب از دریچه های تحتانی تخلیه می شود،
دریاچه ی
ما این تخلیه ی آب را گذاش��تیم به حساب گریه ی از
هرچند که
ته دل سد شهید رجایی به حال کمی بعد تر خودمان !

شک آید و زن زاید و مهمان عزیزم ز در آید !
زپر
زیس��ت محیطی خطه ی سرس��بز مازن��دران  ،جذابیت
در کن��ار جذابیت ها ی
حیطی خطه ی سرس��بز مازندران هم در این س��فر خودی
های غیر زیس��ت م
س��یزده ساعت راهپیمایی توسط مرکب سفید رنگمان ،
به ما نش��ان داد ! بعد از
رنگ دیگری اگرچه کوچک تر  ،اما به مراتب قدرتمند
بوسیلهی مرکب س��فید
تن از عزیزان راهنمایی ورانندگی حوزهی اس��تحفاظی
ت��ر متوقف ش��دیم  ،دو
از کلی بگو مگو تصمیم به همراهی ما تا پایان حوزه ی
راهداری مازندران پس
ندران گرفتند ! و این یعنی اینکه باداب سورت  ،مو !!!!
استحفاظی ماز

گفتم که ماه من شو  ،گفتا برو بیرون از حوزه ی
استحفاظیم !
زمانی که مرغ
یک
پا
دا
ش��ته
ب
اش��د  ،خب یک پا دارد دیگر ! هر
چه گفتیم ب��ه
خرج
عزیزان حوزه ی اس��تحفاظی مازندران نرفت
ک��ه نرفت
 ،نتیجه آنک��ه دفترچه ی راننده را گرفتن��د و فرمودند
دنبال ما
بیاید تا ش��ما را به حوزه ای دیگر رهنمون شویم  ،گفتیم
آخر ما
آمده
ایم
باداب
س
��ورت
بب
ینی��م  ،گفتند مجوز تردد ندارید ،
گفتیم
خب
از
کجا
باید می گرفتیم  ،گفتند مگر کف دس��تتان را بو
نکرده
اید
؟!
گفتیم خب بود کرده ایم  ،اما بوی املت می داد ،گفتند
خب دیگر ،
این یعنی اینکه باید مجوز می گرفتید ! و به این شکل
بود که ما
باز
هم
طبق
سایر
ل
حظات این سفر با سرعتی نزدیک به
صفر خرا
میدن
آغاز
ن
مودیم تا از حوزه ی استحفاظی اینا به حوزهی
استح
فاظی
اونا بریم !

مجتمع اقامتي ،رفاهي ،عشق و حالي فالن ؟!
همانطور که مش��غول ترک
حوزه ی استحفاظی عزیزان بودیم در کنار جاده تابلوهایی
خود نمایی می کرد  ،تابلوهایی
در ابعاد ارتفاع برج میالد ضرب در طول س��د کرخه !
تابلوهایی بدین مضمون X " :
کیلومتر مانده تا مجتمع اقامتی  ،رفاهی  ،عشق و حالی
فالن "  ،ما اگر چه از نرس��یدن
به باداب س��ورت کمی س��ر به جیب مراقبت فرو برده
بودیم اما امیدوار بودیم که ال
اقل ناهار را در مجتمعی س��یاحتی و خیلی خارج طوری
صرف خواهیم نمود ! میزان X
لحظه به لحظه کمتر می شد و ما به خروج از حوزهی
استحفاظی نزدیک تر  ،ما از
حوزه ی استحفاظی خارج شدیم و عدد  Xبه صفر رسید،
ما در بیابان ترین نقطهی این
تور اتوبوس گردی قرار داش��تیم ! س��نگ نوشته ای نیز
ظفرمندان��ه خب��ر از افتتاح
این
پروژه عظیم در چندی پیش م��ی داد  ،اینکه ما چیزی
نمیدیدیم دو حالت داش��ت ،
یا ما کور مادر زاد بودیم یا دوس��تان تعریف درس��تی از
کلمهی افتتاح نداش��تند !! به
هر حال در وسط بیابان ناهاری را که با خود آورده بودیم
نوش جان کردیم و اگر نگوییم
دس��ت از پا دراز تر  ،با دس��تانی هم اندازه با پاهایمان
شروع به فاصله گرفتن از
باداب
سورت کردیم !!!

جنگل ابر  ،باداب سورت ادیشن !
شهرهای شهمیرزاد و سمنان بخشی از مسیر بازگشت ما به تهران را تشکیل میدادند،
کم��ی بعد از آنک��ه از مجتمع عظیم رفاهی  ،اقامتی  ،توریس��تی  ،جهانگردی و فضا
نوردی مذکور دور شدیم هوای راه ،مه ورزیدن آغاز نمود  ،مهی که بالفاصله خاطرات
جنگل ابر را به ذهن ما متبادر کرد و باز هم ما را برای ش��اتر پراکنی ترغیب نمود ،
پس از لختی عکاسی در این فضای مه آلود ادامه ی مسیر را گاهی به خواب و گاهی
به حرف و بگو بخند س��پری کردیم تا تور یکروزه ی اتوبوس گردیمان در همانجا
که آغاز ش��ده بود پایان یابد  ،سفری که اگر چه به چشم اندازش دست نیافتیم اما باز
هم به واسطه ی حضورهمسفرانی بهتر از برگ درخت  ،بخشهای دیگری از کوچهی
خاطرات ما را سنگفرش نمود .

عکس های خاص

Tom Hussey
در مورد حافظه

سفر اعضای دوربین.نت به

قلعه رودخانوماسوله
سفر اعضای دوربین.نت تیرماه  89به قلعه
رودخان و ماسوله برگزار شد و عکاسان دوربین.
نت در این دو روز به عکاسی از مکان های
دیدنی دو مکان تاریخی قلعه رودخان و ماسوله
پرداختند .عکس های دیدنی محمد فروغیه را از
این سفر دو روزه مشاهده کنید.
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اشتراک  3ماهه  13 /شماره با پست سفارشی
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 ::برخي خدمات اعضا
 ::امکان صدور مجوز های عکاسی برای ادارات ،موسسات و فضاهایی که عکاسی از آنها منوط به ارائه ی معرفی نامه ی عکاسی است
 ::امکان تخفیف برای خرید دوربین ،لنز ،و دیگر تجهیزات عکاسی – از شرکت های طرف قرارداد
 ::امکان تخفیف برای تعمیر تجهیزات عکاسی – از شرکت های طرف قرارداد
 ::امکان تخفیف برای بیمه ی لوازم و تجهیزات عکاسی و کامپیوتر و لب تاب – از شرکت های طرف قرار داد
 ::امکان تخفیف برای خرید لوازم ورزشی و طبیعت گردی – از شرکت ها و فروشگاه های طرف قرارداد
 ::استفاده از تخفیف های  5تا  20درصدی برای استفاده از تورهای عکاسی ،طبیعت گردی و گردشگری دوربین.نت
 ::دریافت فتوبالگ و ایمیل اختصاصی از دوربین.نت
 ::تخفیف های  30تا  50درصدی وورک شاپ های تخصصی دوربین.نت و غیره
 ::تخفیف  20تا  40درصدی محصوالت فرهنگی – تخصصی عکاسی دوربین.نت
 ::اشتراک هفته نامه ی «کاغذ با تله»  -مجله ی تخصصی عکاسی دوربین.نت» با  40درصد تخفیف
 ::تخفیف ویژه ی اعضای کلوپ برای خرید کتابهای تخصصی عکاسی و دیگر کتابها – از فروشگاه ها و انتشارات های طرف قرارداد
 ::برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی بین اعضا
 ::مشارکت و همکاری در برگزاری نمایشگاه انفرادی و گروهی اعضا
 ::برگزاری نمایشگاه گروهی عکس با عکس های اعضا
 ::برگزاری مسابقات و جشنواره های عکاسی
 ::برگزاری جلسات نقد عکس
 تمامي اعضا بعد عضويت  ،عضو رس��مي كلوپ اعضاي دوربين.نت ش��ده و مي توانند از مزاياي هر بخش اس��تفاده كنند .بعد از عضويتاسم افراد همراه با شماره عضويت در سايت كلوپ اعضاي دوربين.نت قرار ميگيرد.
 فقط اعضاي کلوپ دوربين.نت حق اس��تفاد از برنامه ها و نخفیفات کلوپ را دارند و برای این منظور باید حتما ش��ماره عضویت داش��تهباشند.
 ب��ه تمام��ي اعضاي طالي��ي بعد از مدتي كارت عضويت  ،كارت ش��ارژهاي مختلف  ،كارته��اي تخفيف  ،كارت هدي��ه و امكانات ديگر اهداميشود.

 ::مدارک الزم برای عضویت در کلوپ
| کپی شناسنامه | کپی کارت ملی | تکمیل فرم عضویت | اصل فیش واریزی به مبلغ  90هزار تومان | دو قطعه عکس |
برای عضویت در کلوپ با شماره تلفن  021-77654128دفتر دوربین.نت تماس بگیرید.

