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? بیماری ذهنی؛ دقت کردید برخی تازه
به دوران رسیدهها و کوته فکران به بیماری
ذهنی هم مبتال هس��تند .به دلیل این که
خودش��ان از لحاظ ش��خصیتی ،مش��کل
دارند ،خود را برت��ر از دیگران میپندارند،
علیه دیگران جوسازی و سمپاشی میکنند
تا بتوانند از ق��درت و اختیاراتی که دارند
حرف خود را به اصطالح به کرسی بنشانند.
چنین افرادی جواب خدا و بندگان خدا را
چه میخواهند بدهند؟ علی از تهران
? نبود پل مکانیزه در شهرستان گرگان،
خیاب��ان ش��هدا ،مقابل الله شش��م ،برای
عابران مش��کل ساز شده اس��ت .ساکنان
الله شش��م از مسئوالن س��ازمان ترافیک
شهرداری استان گلستان تقاضای ساخت
و نص��ب پل مکانیزه در این محل را دارند.
نیوشا سادات مهدوی از گرگان
? درخواست از سازمان تامین اجتماعی؛
مدتی قبل همسر دوستم به علت کرونا در
یکی از بیمارستانهای بندرعباس که زیر
مجموعه س��ازمان تامین اجتماعی است،
بستری ش��د ،اما به علت ش��دت بیماری
در همان بیمارس��تان درگذشت .متاسفانه
طاله��ای بیمار مدتی که بس��تری بود ،به
سرقت رفت و هیچ نهاد و ارگانی مسئولیت
این کار نامتع��ارف را به عهده نگرفته و به
جای ای��ن که با متخلف��ان برخورد قاطع
کنند ،س��عی در الپوش��انی ماج��را دارند.
شوهر متوفی از س��ازمان تامین اجتماعی
تقاضای رسیدگی فوری دارد .ع .فرقانی از
تهران
آفتاب یزد :مش�خصات و شماره تلفن
همس�ر متوف�ی در روزنام�ه محفوظ
است.
? ماموران پرتالش کالنتری  ۱۱۰ش��هدا
ته��ران موفق به شناس��ایی و دس��تگیری
س��ارقان و کش��ف خودرو و موتورسیکلت
سرقتی ش��دند .اس��توار فوالدوند ،یکی از
مام��وران خ��دوم جمعی کالنت��ری ۱۱۰
ش��هدا به همراه همکارانش در شناسایی و
دستگیری س��ارقان نقش موثری داشتند،
جای قدردانی دارد .ع .فرقانی
? نگهداری کبوتر بر روی پشت بام و ایجاد
مزاحمت برای همسایگان ممنوع است ،اما
برای رس��یدگی به موضوع ش��اکیها باید
به دادس��را مراجعه کنند .به دلیل این که
این گونه مس��ائل بین همسایگان اختالف
میافتد بهتر اس��ت رسیدگی به این گونه
موارد تلفن��ی و از طریق مرکز فوریتهای
پلیسی  ۱۱۰انجام شود .علی از تهران
? چ��را با این که معاین��ه فنی خودروها
الزامی است ،با این حال برخی خودروهای
دودزا در شهر موجب آلودگی هوا میشوند
و مام��وران راهنمایی و رانندگی هم کاری
به آنها ندارند؟
? ف��روش س��یگار ب��ه جوان��ان زی��ر
هجده سال ممنوع است ،اما برخی مغازهها
که س��یگار میفروشند به مش��تریانی که
کمتر از هجدهساله اند ،سیگار میفروشند.
ش��بهای گذش��ته یک��ی از ش��بکههای
تلویزیون درباره این موضوع گزارش تهیه و
پخش کرد .وقتی پای پول در میان باشد،
قانون توسط برخی کاسبها نادیده گرفته
میشود! اکبر از تهران
? مش��کل تعویض پالک موتورسیکلت:
متقاضی��ان تعویض پالک موتورس��یکلت
ب��رای نامنویس��ی اینترنت��ی با مش��کل
مواجه اند .از مس��ئوالن ذی ربط تقاضای
رسیدگی داریم .عرفان از تهران
? کمبود انسولین در داروخانههای استان
گلستان ،شهرستان گرگان بیماران دیابتی را
با مشکالت فراوانی مواجه ساخته ،درضمن
داروخانه هالل احمر این شهر قبال در طبقه
همکف بود اما مدتی است به طبقات باالتر
انتقال یافته و بیماران به ویژه سالمند برای
تهیه دارو مجبورند مشکالت بیشتری تحمل
کنند .طاهره سالمت از گرگان
? تخلف آشکار اما به دور از چشم پلیس!
ابتدای خیابان شهید برادران کفایی امانی،
منش��عب از خیابان هفده شهریور (منطقه
 ۱۲تهران) ،بیش��تر روزها به محل توقف،
تخلف و پوش��اندن پالک خودروها توسط
رانن��دگان متخل��ف تبدیل و پ��س از آن
وارد طرح ترافیک میش��وند .تصویری که
مشاهده میکنید ،س��اعت چهارده و سی
دقیقه ،س��ه ش��نبه ،مورخه چه��ارم آبان
گرفته ام .علی اکبر از تهران

4

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

گزارش

? اف��رادی ک��ه در بانک ش��هر حس��اب
دارن��د ،برای اس��تعالم موجودی حس��اب
ب��ا دس��تگاههای عابربان��ک ش��هر ،مبلغ
سی تومان از حسابش��ان کسر میشود.
چیزی نمانده برای نفس کش��یدن هم از
مردم پول بگیرند!
 -2203آق��اي يحييگلمحم��دي مربي
موف��ق پرس��پوليس ق��رارداد خ��ود را با
پرس��پوليس تمديد کرديد مراقب باش��يد
توقع��ات از ش��ما ب��اال رفته باي��د خيلي
هوشمندانه عمل کنيد)7/18( .
 -2151منظ��ور رئي��س س��ازمان انرژي
هستهاي که گفتند به هياهوهاي هستهاي
پايان ميدهيم چه ميباشد؟ ()7/18
 -2141تحري��م داروي��ي و اقتصادي يک
عمل کامال تروريس��تي و ضدانساني است.
اين تحريمها يک جنايت ضدبشري است.
()7/18
 -2131از مدی��ر جدید رس��انه ملی توقع
داریم واقعا ملی عمل کنند به همه سالیق
در جامعه بپردازد رضای��ت عمومی مردم
مدنظرشان باشد)7/18( .
 -2120به خاطر کرون��ا چه عزیزانی را از
دس��ت دادیم .از هنرمندان و ورزش��کاران
گرفته تا دیگران .آمارهای فوتیها خصوصا
در ایام پیک واقعا غمانگیز بود)7/18( .
 -2112دولت باید از همه عقالی جامعه و
دلسوزان و نخبگان کشور برای حل مسائل
استفاده کند)7/18( .
 -2250در کج��ای دنیا ت��ورم به این حد
اس��ت که هر روز هم مردم شاهد افزایش
قیمتها باشند؟ مگر این مردم چقدر باید
تحمل کنند؟ ()7/16
 -2253چرا باید برخی برنجکاران محصول
خ��ود را عرضه نکنند و قیمت برنج گرانتر
شود؟ ()7/16
 -2301اینکه مردم هر روز فقیرتر ش��وند
و گرانیه��ا بی��داد میکن��د یعن��ی اینکه
خدمتگزاری ب��ه مردم ب��ه خوبی صورت
نگرفته! ()7/16
 -2310چق��در از بارشهای فراوان س��ال
گذشته و س��یالبهایی که جاری شد آب
ذخیره ش��د ک��ه برای زم��ان کمبودها به
مشکل نخوریم؟ ()7/16
 -2320آی��ا آزمایشه��ای ژنتیک��ی ی��ا
غربالگری در کش��ورمان اجباری اس��ت یا
اختیاری؟ ()7/16
 -2340دولت برای بازنشس��تگان س��ال
 1400چق��در هزینه وام پایان کار در نظر
گرفته؟ وام پرداختی به اینها چقدر است؟
()7/16
 -2110اگر یک فکر اساس��ی برای قیمت
محصوالت غذایی در کش��ور نشود بیشتر
طبقات ضعی��ف جامعه دچار س��وءتغذیه
میشوند .چیزی که همین حاال هم برخی
به آن دچار شدهاند)7/16( .
 -2120م��ردم اس��تان بوش��هر و برخی
ش��هرهای بندری این اس��تان مش��کالت
زی��ادی دارند .امیدواریم دولت نس��بت به
رفع این مش��کالت در س��فرهای استانی
خود همت گمارد)7/16( .
 -2201درگذش��ت هنرمندان��ی مث��ل
فتحعلی اویس��ی برای تمام هنردوستان و
م��ردم غمانگیز بود .ب��ه خاطر خاطرههای
خوشی که این هنرمندان برای ما آفریدند
درود به روح آنها میفرس��تیم .روحش��ان
شاد)7/16( .
 -2210طرحهایی مث��ل افزایش یارانهها
دردی از م��ردم دوا نمیکن��د فق��ط
تورمزاست .مردم صدقه نمیخواهند .باید
بازار به ثبات برس��د قیمتها کاهش یابد.
()7/16
 -1931برای دسترس��ی به منابع کافی و
امکانات الزم ب��رای رونق اقتصادی احیای
برج��ام و لغ��و تحریمه��ا ضروری اس��ت.
()7/16
 -1941در ط��ول س��الها م��ردم رن��ج،
س��ختیها و گرانیها را تحمل کردند .این
فشارها فقط روی مردم بوده نه مسئوالن.
()7/16
 -2012وارونه گرفتن پرچم کشورمان در
دیدارهای دیپلماتیک در پاکستان هرچند
اتفاق��ی ول��ی حرکتی عجی��ب و غیرقابل
قب��ول بود .بای��د از این باب��ت عذرخواهی
کنند)7/16( .
 -2021آمریکا که اصرار بر بازگشت فوری
ایران به مذاک��رات خبر میدهد آیا عزمی
ب��رای موفقی��ت احیای برجام ه��م دارد؟
()7/16
 -2032رئیس انجمن توسعه روابط تجاری
ایران و ترکیه گفته ورود کامیونهای ایرانی
به ترکیه ممنوع شد .دلیل این ممنوعیت
چیست؟ چرا با ترکیه باید این مشکل پیدا
شود؟ ()7/16
 -1704مذاکرات ایران و عربس��تان درچه
زمینههای��ی بوده و چ��ه توافقاتی صورت
گرفته؟ اطالعرس��انی دقیق چ��را صورت
نمیگیرد؟ ()7/16
پیامهای مردمی در صفحات 4-2

گفتگو با آناهیتا صبور عکاس جوانی که از لنز دوربینش به زندگی مینگرد

هنر راهی برای رسیدن به آرامش روح است

آفتاب یزد  -یوسف خاکیان :بسیاری از هنرها در دوران فعالیتشان
عالقمن��دان زیادی را به س��مت خود جلب کرده ان��د ،مثال بازیگری یا
خوانندگی همیش��ه طرفداران پروپا قرص خود را داش��ته و هیچوقت
پیش نیامده که این حوزهها خالی از افرادی باشند که دوست دارند وارد
آنها شوند و میان بقیه افراد جامعه سری در سرها درآورند .چرایی این
موضوع هم برمی گردد به مس��ئله دیده شدن ،به هر روی هر کسی به
فراخور روحیات درونیاش دوست دارد که دیگران او را با انگشت به هم
نشان بدهند و بگویند« :اون بازیگر معروفستا اونور خیابون تو ماشینش
نشسته» اما در میان خیل عظیم این افراد ،اشخاص دیگری هم هستند
که به شکلی متفاوت از گروه اول میاندیشند و برنامههای زندگیشان را
به روش دیگری کنار هم میچینند ،این گروه دوم یک ویژگی منحصر
به فرد دارند آن هم این است که با خودشان میگویند« :من هم مثل بقیه
یه آدمم؛ هنرپیشه هم بشم ،باز همون آدمم ،خواننده هم بشم همینطور.
یعنی در هر صورت اون چیزی که مردم از من میبینن همین چیزیه که
هستم ،نه یه خط بیشتر ،نه یه خط کمتر ،بنابراین با این کالبد خاکی چیز
زیادی رو نمیتونم به مردمی که در کنارشون زندگی میکنم ارائه بدم،
پس بهتره که به جای اینکه مردم منو با دس��ت به هم نشون بدن ،اون
چیزهایی رو که من به وجود میارمشون و به اصطالح خلقشون میکنم
رو ببینن و اونا رو با دس��ت به هم نشون بدن» مسلما چنین اندیشهای
وقتی متبلور میشود دامنه فعالیتش بسیار گستردهتر خواهد بود چرا که
فردی که میخواهد اثری را خلق کند و جدا از کالبد جسمانیاش آن را
تنها با استفاده از نام خودش به معرض دید مردم بگذارد دستش بسیار
بازتر از زمانی س��ت که مثال خواننده میشد و با صدایش آواز میخواند.
چنین فردی همواره میخواهد به واسطه آن اثری که خلق میکند در
جامعه شناخته میشود .این قبیل افراد معموال به سمت هنرهایی گرایش
پیدا میکنند که این خواسته و تمایل آنها را پاسخگو باشد ،هنرهایی
مانند عکاس��ی ،نقاشی ،خطاطی و ...هنرهایی که از دیرباز در جامعه به
عنوان هنرهای تجسمی شناخته میشدند .هنرهایی که متاسفانه خیلی
طرفدار ندارند و به قولی مهجور مانده اند .همانطور که بیان شد یکی از
این هنرها ،هنر عکاسی ست که به قول معروف باید اهل دل باشی که
دلت بخواهد بروی و عکاس��ی را ب��رای حرفه و هنر خود انتخاب کنی،
مثل عکاس��انی که در گذشتههای دور این کار را انجام میدادند و حاال
سن و سالی از آنها گذشته است و باید راهشان را جوانترها ادامه دهند.
حاال هم که تکنولوژی به مدد هنر عکاسی آمده و روز به روز دوربینها
و لنزهای جدید و فوق حرفهای جوانان عالقمند به این هنر را به سمت
خود میخوانند .آناهیتا صبور یکی از همین جوانان است که چند سالی
ست در کنار کارهای هنری دیگری که انجام میدهد ،دوربین به دست
شده و از سوژههای بکر طبیعی عکس میگیرد .عکسهایی که تا حدی
بیانگر این هستند که او چگونه میاندیشد و چگونه به زندگی مینگرد.
راستش همیشه دوست داشتم در کنار مصاحبهها یی که در حوزههای
سینما ،ادبیات ،تئاتر و موسیقی با هنرمندان این عرصهها انجام میدهم با
یک عکاس هم هم کالم شوم و برای یکبار هم که شده دریابم که زندگی
از زاویه لنز دوربین او چه شکلی ست تا اینکه با این هنرمند جوان طرح
مسئله کردم و از وی خواستم که ساعتی را با من به گفتگو بنشیند تا
درباره هنر عکاسی با هم گپ بزنیم او هم این مجال را برای من فراهم
کرد و با من به گفتگو نشس��ت .أنچ��ه در ادامه میخوانید ماحصل این
گفتگو ست .

ب��رای ورود به مصاحبه لطفا خودت��ان را برای خوانندگان ما
معرفی کنید و بفرمایید که چند س��ال اس��ت که در حوزه هنر به
صورت عام و در حوزه عکاسی به صورت خاص فعالیت میکنید؟
آناهیتا صبور هستم متولد س��ال  ۱۳۶۸در شهر تهران .فارغ التحصیل
رشتهی روانشناس��ی کودکان استثنائی از دانش��گاه عالمه طباطبائی،
عکاسی را از سال  ۱۳۸۶شروع کردم اما به صورت حرفهای و مستند دو
سال بعد این اتفاق افتاد.
چرا از بین این همه هنر عکاسی را برای فعالیت برگزیدید؟
از اوان کودک��ی عالقه زیادی به عکس انداختن داش��تم ،به نظرم ثبت
لحظههای تکرار نش��دنی جزء زیباییهای زندگی به حس��اب میآید؛
عکاس��ی کردن ن��گاه آدمها به دنیا و اطرافش��ان را تغییر میدهد ،یک
دگرگونی عجی��ب در درون آدمی ایجاد میکن��د ،این دگرگونی باعث
میشود که نگاه ساده و سطحی ما به یک جسم تغییر کند ،جسمی که
ممکن است ساده به نظر بیاید در حالی که پر از حاشیه و بافت و رنگ
است و زیباییهای منحصر به فردی دارد.
از چه زمانی متوجه شدید که به هنر عکاسی عالقمند هستید؟
همانطور که اشاره کردم این عالقه از کودکی در من وجود داشت ،منتها
آن زمان بیش��تر میل به دیده شدن داشتم و در بیشتر مواقع پای ثابت
عکسهای دوربین پدرم بودم ،اما وقتی به سن  ۱۹-۱۸سالگی رسیدم
تمایل شدیدی به عکس گرفتن از زمین و آسمان و هرچه در میان این
دو بود پیدا کردم .خاطرم هست اولین سوژه عکسهایم سایهها بودند ،از
سایههای مختلف عکاسی میکردم و پس از چاپ کردنشان آنها را به
دوستان و خانوادهام نشان میدادم و خیلی مورد تشویق قرار میگرفتم که
چقدر با دقت به سوژهها نگاه کرده ام .با این تشویقها احساس میکردم
که نگاهی که در وجود من اس��ت ،در وجود خیلیها نیس��ت ،این برایم
جذاب بود که چیزهایی را میبینم که به چشم اطرافیانم نمیآیند و یا
خیلیها به آنها توجه نمیکنند .این مسئله باعث شد که میل به عکاسی
هر روز در وجود من بیشتر شود تا حدی که به سمت عکاسی مستند و
طبیعت گرایش پیدا کرده و آن را انتخاب کنم.
بیشتر در چه حوزههایی عکاسی میکنید؟
تخصص اصلی من در حرفهی عکاسی ،حوزهی مستند و طبیعت است،
اما گاهاً پیش آمده که کارهای عکاسی مربوط به بیلبوردهای تبلیغاتی رو
هم پذیرفته و انجام دادم.
آیا صرف اینکه یک دوربین خوب و گرانقیمت داشته باشیم
میتوانی��م عکسهای خ��وب بگیریم یا اصوال عکاس��ی یک هنر
آموختنی س��ت؟ مثال در فضای مجازی ش��اهد هستیم که عنوان
میش��ود که با یک دوربین معمولی هم میتوان عکسهای هنری
خوبی گرفت ،به شرطی که عکاس زاویه و نگاه ویژهای به سوژهی
مدنظرش داشته باشد.
بله قطعاً همینطور است؛ صرفا داشتن دوربین خوب و گرانقیمت دلیل
نمیشود که من یا شما یا هرکس دیگری عکاس خوبی باشیم (البته که
اگر آن فرد نخواهد حیطه و ابعاد عکاس��یاش را برای خودش گسترش
بدهد ،بخاطر همین موضوع بعد از یادگیری کامل عکاسی ،داشتن یک
دوربین خوب قطعاً برای کارشان الزم است .اما در پاسخ به این سوال که
آیا عکاسی یک علم آموختنی است؟ باید بگویم بله کامال آموختنی است،
عکاسی یک مقولهی جدا از هر چیزی که تاکنون درباره فکر میکردید،
است و باید آموزش ببینیم تا بتوانیم تمام جزئیات و ابعاد و نقاط طالیی
گرفتن یک عکس را مد نظر داشته باشیم .اما در کل باید بگویم که اگر
بخواهیم تفریحی کار کنیم و قصدمان پیشرفت در حوزه عکاسی نباشد
میتوان با یک موبایل معمولی هم عکس خوبی گرفت.
عکسهایی که میگیرید بیشتر حول چه موضوعاتی هستند؟

میگیرد و برای جش��نوارههای خارج از کش��ور ه��م باید خود عکاس
هزینههایی را پرداخت کند و بعد عکسهایش را برای جشنوارهای که در
آن کشور برگزار میشود ،بفرستد.

جایزهای هم برای عکسهایی که گرفتهاید دریافت نمودهاید؟
گاهی همین که اجازه میدهند عکسها دیده شوند و هنر را در نطفه خفه
نکنند شاید بهترین جایزه باشد .اما جذا از این موضوع باید بگویم که بله
تقدیرنامههایی در این حوزه به دست آورده ام.
آیاتابحالنمایشگاههاییهمازعکسهایتانبرگزارکردهاید؟
بله در سال  ۱۳۹۶نمایشگاهی در مورد طبیعت و مستند برگزار شد که
همزمان در سه شهر تهران ،کرمان و اصفهان صورت گرفت و در نگارخانه
دانشگاه تهران  -فرهنگسرای کوثر برگزار شد .انشاءاهلل در تالشم که بتوانم
دوباره یک نمایشگاه خوب دیگر از آثار تصویریام برگزار کنم.

> عکاس�ی ک�ردن ن�گاه آدمه�ا ب�ه دنی�ا و
اطرافش�ان را تغیی�ر میدهد ،ی�ک دگرگونی
عجی�ب در درون آدم�ی ایجاد میکن�د ،این
دگرگون�ی باع�ث میش�ود که نگاه س�اده و
س�طحی ما به یک جسم تغییر کند ،جسمی که
ممکن اس�ت س�اده به نظر بیاید در حالی که
پر از حاشیه و بافت و رنگ است و زیباییهای
منحصر به فردی دارد
> ب�رای انتخاب یک س�وژهی مناس�ب نکات
زی�ادی وج�ود دارد ،گاهی س�وژه به صورت
خیلی اتفاق�ی و الهام بخ�ش در لحظه انتخاب
میش�ود ،گاهی هم برای چن�د روز یا هفتهها
باید رویش بررسی و تحقیق صورت بگیرد
> چند س�ال پیش برای برگزاری نمایشگاهم
ب�رای عکاس�ی ب�ه ب�ازار ته�ران (بخ�ش
فرشفروشها) رفتم ،وقتی میدیدم آدمها
ب�ا دس�تهای پینه بس�ته دارن�د ت�ار و پود
فرش�هایی ک�ه از هم ب�از ش�دهاند را دوباره
ترمی�م میکنند کی�ف میکردم .ن�وری که از
الی تم�ام آن روزنههای س�قف با آن معماری
بینظی�ر ب�ازار روی تم�ام فرشها و دس�تان
تمام کارگران منعکس شده بود شگفتانگیز
و بینظی�ر بود .تم�ام عکسهایی ک�ه از بازار
گرفت�هام بخاطر باف�ت و جری�ان زندگی که
در آن برقرار اس�ت ج�زء عکسهای خاص و
دوست داشتنی دوران کاری من هستند

در طول اینهمه سال فعالیت در حوزه عکاسی ،این هنر یا حرفه
چه چیزی به ش��ما داده اس��ت؟ چه تغییری در ش��خصیت و نوع
نگاهتان به طبیعت و مردم جامعه ایجاد کرده است؟
میدانید عکاس��ی کردن به این صورت اس��ت که یکبار شروع به دیدن
جزئیات میکنید ،اما به دنبال آن ،شروع به دیدن تمام زیباییهای زندگی
میکنید؛ چه منظره چه غیر منظره ،عکاسی به شما کمک میکند که در
زمان حال زندگی کنید ،این هنر آدم را هوشیار میکند و حس هوشیاری
را در آدمی همیشه زنده و فعال نگه میدارد .خیلی از ما نمیتوانیم گاهی
به یاد بیاوریم که چند شب پیش شام چه خوردیم و از آن لذت بردیم،
عکاسی حداقل درباره من باعث شد که در زمان حال متمرکز بشوم که
این اتفاق فوق العاده برایم ارزشمند است.
خوب میدانم که در حوزه نقاشی هم دستی بر آتش دارید و
در این هنر هم فعالیت میکنید؟ به عقیده شما آیا ارتباطی میان این
دو هنر وجود دارد یا حداقل شما در این میان این دو هنر ارتباطی
کشف کرده اید؟ اجازه دهید سوالم را کلیتر بپرسم آیا میان هنرها
اساسا ارتباطی وجود دارد؟
نمیش��ود گفت که هنر نقاشی و عکاسی شکل هم هستند و یا اینکه
مکمل هم هس��تند ،این هنرها تمامشان تجس��می هستند اما دنیای
جداگانهای از هم دارند گاهی در کشیدن یه نقاشی روی بوم واقعا حتی
نیاز به هیچ عکس��ی ندارید و خیلی خیلی تجسمیوار میتوانید آن را
بکشید با این توصیق هر آنچه در آن لحظه ابداع میشود روی بوم میآید،
اما در عکاسی از قبل باید کمی تحقیق و بررسی بشود.
آیا در زمینه عکاس��ی مطالع��ه هم میکنید؟ مثال زندگینامه
عکاس��ان ب��زرگ را خوانده ای��د؟ عکسهایی ک��ه گرفتهاند را
دیدهاید؟
بله .باید هم همینطور باش��د اینها تمامش وجود دارد .مطالعه زندگی و
دیدن آثار عکاسان بزرگ باعث رشد و بزرگ شدن خیلی از عکاسان دیگر
میشود و آنها میتوانند از ایدههای این عکاسان بزرگ الهام بگیرند و از
اطالعاتشان استفاده کنید .مثال «اندریاس گرسکی» رکورد دار جا به جا
کردن بعضی از آثار هنری است که شهرتی جهانی دارد یا «آنی لیبوویتز»
بهترین اجراها را در زمینه آثار برتر ارائه داده که باعث پیشرفت بهترین
مجلههای روز دنیا شده است.

بستگی به شرایط دارد؛ اینکه عکاسی را برای چه ژانر و موضوعی دنبال
میکنم و اینکه آیا قرار نمایشگاه برپا کنم یا نه؟ اگر برای برگزاری نمایشگاه
عکس میگیرم باید بر اساس شرایط نمایشگاه برنامه ریزی کنم و بروم
دنبال آن موضوعات .اگر هم برای نمایشگاه نیست که بر اساس موقعیتی
که در آن قرار دارم سوژهها را انتخاب میکنم .اما در کل باید بگویم که
ابتدا در مورد سوژهها تحقیق میکنم و بعد دنبالشان میروم .جدا از این
هرچیزی که جذبم کند را ثبت میکنم.

به عقیده شما آیا با درآمد عکاس��ی میتوان زندگی را اداره
کرد یا هر کس بخواهد وارد هنر عکاسی شود باید یک شغل دیگر
هم داشته باشد؟
قطعا همینطور است .البته هر کسی یک نظری دارد ،اما اینکه گفته شود
هنر راهی برای رس��یدن به ثروت اس��ت ،باید بگویم که نه واقعا اینطور
نیست ،در واقع میتوان بیان کرد که هنر راهی برای رسیدن به آرامش
روح اس��ت که ش��اید این خودش بهترین ثروت باشد اما قطعا باید در
کنارش یک مدیریت درست هم اجرا شود .در جواب سوال شما باید بگویم
که بله از نظر من میتواند درآمدزا باشد و در نهایت به ثروتمند شدن هم
منجر شود اما باز هم میگویم که بستگی به نگاه شخص دارد که هدفش
از انتخاب این هنر رشد و ارامش روحی هست یا صرفا ثروتمند شدن.

سوژه عکاسیتان را چگونه انتخاب میکنید؟
برای انتخاب یک سوژهی مناسب نکات زیادی وجود دارد ،گاهی سوژه به
صورت خیلی اتفاقی و الهام بخش در لحظه انتخاب میشود ،گاهی هم
برای چند روز یا هفتهها باید رویش بررسی و تحقیق صورت بگیرد .اما در
کل قرار گرفتن عکاس در جایگاه مناسب خودش باعث میشود که دید
بهتری به سوژه و عکس داده شود.

وقتی به عکسهای قدیمی (مثال آدمهایی که صد سال پیش
زندگی میکرده اند) نگاه میکنید چه حسی به شما میدهد؟
راس��تش خیلی لذت بخش است که از خیلی قبلتر آدمها میتوانستند
بودن کنار همدیگر را ثبت کنند و آنها را به صورت عکس به یادگارداشته
باش��ند و برای ما به ج��ا بگذارند که به نظر من این برای نس��ل جوان
بزرگترینسرمایهاست.

آیا یک عکاس همیشه باید دوربین در دستش باشد تا مثال به
مفهوم عبارت «شکار لحظه ها» عینیت بخشد؟ مثال تا به حال شده
یک موضوعی را در خیابان یا هر جای دیگر ببینید و دوربین دستتان
نباشد تا آن را ثبت کنید و بعد حسرتش را بخورید؟
البته که نه؛ چون در دنیای امروز چیزی به عنوان از دس��ت رفتن سوژه
وجود ندارد .شاید این اتفاق در گذشتهها که امکانات و تجهیزات موبایل
و خیلی چیزهای دیگر آنچنان در دس��ترس مردم نبود ،میافتاد؛ اما در
روزگار کنونی با پیشرفتهای تکنولوژیکی این اتفاق نمیافتد .در پاسخ
سوال دومتان هم باید بگویم که بله گاهی پیش اومده اما حسرتش خیلی
دوام نداش��ته چرا که خب در همان لحظه اگر دوربین نداش��تم موبایل
داشتم که همان لحظه عکس بگیرم با این حال این را هم باید در نظر
داشته باشیم که نمیشود گفت یه عکاس باید دائما موبایل به دست باشد.
هرچن��د که یک عکاس خوب خودش بای��د بداند که برای گرفتن یک
عکس خوب حتی با یک گوشی خیلی ساده چه چیزهایی را باید رعایت
کند تا سوژهی خوبی را که دیده از دست ندهد.

میخواهید عکاسی را تا کجا ادامه دهید و آیا اساسا عکاسی
حد و مرزی دارد؟
به عقیده من هنر هیچ حد و مرزی ندارد .هنر اصال آمده که انس��انها را
از حد و مرزها جدا کند و باعث پیش��رفت و بالندگیشان شود .بنابراین
نمیتوان گفت که هنر حد و مرز دارد یا اینکه محدودکننده است .من
هنر را دوست دارم مثل خیلی از آدمهای دیگر و همیشه دلم میخواسته
که حداقل سهم کوچکی از پرورش و وسعت دادن به آن را در زندگیام
داشته باش��م و به جایی برسم که بتوانم آنچه میدانم و آموختهام را به
نسلهای جوانتر انتقال دهم.

آیا نگاه یک عکاس به موضوعات پیرامونش باید با نگاه یک
فرد عادی تفاوت داشته باشد؟
باید بگویم که واقعا آن آدمی که عکاسی را انتخاب کرده میداند که نوع
نگاهش و زاویه دیدش با ادمهای اطرافش فرق داشته که وارد این حرفه
ش��ده است .بس��یاری از آدمها از خیلی از مسائل پیرامونشان به راحتی
میگذرن��د و هیچ توجهی به آن نمیکنند .در حالیکه گاهی حتی یک
قطره باران که روی شیشه پنجره نشسته به راحتی میتواند زیبایی آمدن
پاییز و بهار را به رخ بکشد ،اما همین موضوع را ادمایی که به عکاسی عالقه
ندارند و به قول معروف نگاه سادهای به جهان دارند ممکن است این خوبی
و زیبایی را خوب درک نکنند.
از جش��نوارههایی ک��ه عکسهایتان در آنها ش��رکت داده
ش��دهاند برایمان بگویید .اینکه چطور عکسهایت��ان را برای این
جشنوارهها ارسال کردید و آنها آن عکسها را پذیرفتند؟
خب هر جش��نوارهای تعدادی داور و هیئ��ت ژوری دارد که عکسها را
بررس��ی ک��رده و در میان آنها تع��دادی را برای حضور در جش��نواره
انتخاب میکنند .من در زمان دانشجوییام در جشنوارههایی که در خود
دانشگاه عالمه و دانشگاه تهران برگزار میشد شرکت کردم .باالخره در
جشنوارههای داخلی فرستادن عکسها از طریق لینک فراخوان صورت

بهترین س��وژهای که تاکنون از آن عکس گرفتهاید چه بوده
است؟
چند س��ال پیش برای برگزاری نمایشگاهم برای عکاسی به بازار تهران
(بخش فرش فروش ها) رفتم ،وقتی میدیدم آدمها با دس��تهای پینه
بسته دارند تار و پود فرشهایی که از هم باز شدهاند را دوباره ترمیم میکنند
کیف میکردم .نوری که از الی تمام آن روزنههای سقف با آن معماری
بینظیر بازار روی تمام فرشها و دستان تمام کارگران منعکس شده بود
ش��گفتانگیز و بینظیر بود .تمام عکسهایی که از بازار گرفتهام بخاطر
باف��ت و جریان زندگی که در آن برقرار اس��ت جزء عکسهای خاص و
دوست داشتنی دوران کاری من هستند.
بزرگترین آرزوی شما در حوزه هنر عکاسی چیست؟
بزرگترین آرزوی من در ژانر مس��تند این هست که از عکسهای هیچ
کودکی و هیچ پدر و مادری که در گوشهی خیابان در حال دست فروشی
هستند استفاده نشود و موقعیت آنها به تصویر کشیده نشود.
سواالت ما تمام شد ،اگر سوالی هست که دوست داشتید در
این گفتگو مطرح شود ،خودتان مطرح کنید و پاسخ دهید.
همه سواالت را شما پرسیدید ،فقط به عنوان حرف آخر میخواهم اول
از همه خدا را ش��کر کنم که توانستم در رس��یدن به آن چیزهایی که
میخواستم بجنگم و موفق شوم به دستشان آوردم .خدا را شکر میکنم
که در خانوادهای بزرگ شدم که همیشه در کنار من بوده و از من حمایت
کردند و همیش��ه باعث تشویق من هس��تند و به تصمیمهایم احترام
گذاشته اند .تشکر ویژهای هم از پدر و مادرم دارم و میخواهم آنها بدانند
که همیشه قدردان زحماتشان هستم.

