


همین چند سال پیش بود که حمله طالبان به 

دخرتی که قصد تحصیل در پاکستان را داشت، در 

صدر اخبار قرار گرفت. دخرتی 14-15 ساله که دوست 

داشت مانند بسیاری از هم سن و ساالنش در رستارس 

دنیا، به مدرسه برود و درس بخواند. اما او با بقیه یک فرق 

داشت، چهره اش را زیر برقع منی پوشاند و کتاب هایش را 

زیر لباسش قایم منی کرد، از این رو بود که او نیز با برخورد 

تندورهای مذهبی مواجه شد. مالله اولین دخرتی نبود 

که آسیب دید، آخرینشان هم نخواهد بود، اما قرعه به نام 

او افتاد تا توجه جهانیان را به خودش جلب کند و نامش 

بر رس زبان ها بیفتد. البته شجاعت و ارصارش به ادامه 

تحصیل نیز مزید بر علت شد تا به منادی تبدیل شود که 

زیر فشار و محدودیت سنت و تحجر قرار دارند. 

مالله یوسفزی، برنده جایزه نوبل و فعال حق آموزش کودکان 

روز چهارشنبه 1۲ اپریل ۲۰1۷ در اوتاوا شهروندی افتخاری 

کانادا را از دستان »جاستین ترودو« دریافت کرد. او پیش 

از سفر به کانادا گفته بود افتخار می کند به این که قرار 

است از کشور و رسزمینی بازدید کند که در دوره ای بحرانی 

به پناهجوها کمک های فراوانی کرد و رسشار از انسان های 

آزاده و قهرمان است. مالله 1۹ ساله پس از دریافت این 

شهروندی، در پارملان کانادا سخرنانی کرد و از کانادا 

خواست نقش موثرتری در جامعه بین امللل ایفا کند. او در 

جریان مراسم اعطای شهروندی خود، در پارملان کانادا 

گفت معتقد است کسی که به نام اسالم آدم کشی میکند، 

مسلامن نیست. فردای آن روز بسیاری از روزنامه های کانادا 

در صفحه اول خود، عکس و گزارش این رویداد را منترش 

کردند. قرار بود شهروندی افتخاری در اکترب سال ۲۰14 

و در زمان نخست وزیری »استفان هارپر« به وی اهدا شود، 

اما به دالیل حمله مسلحانه به پارملان به تعویق افتاد. به 

نقل از تورنتو استار، کمرت پیش می آید که کسی در کانادا 

بعد از دریافت شهروندی اش مستقیم به پارملان برود و 

برای منایندگان سخرنانی کند. اما مالله یوسفزی نیز هر 
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هامنطور که با تولد دوربین عکاسی، جهان نقاشی به 

چالش کشیده شد، ظهور پدیده دوربین های دیجیتال، 

جهان عکاسی را درگیر دگرگونی های پیچیده ای کرد. هدف 

اصلی نقاشی تا پیش از حضور مقوله ای به نام عکس، بازسازی 

جهان واقعی به بهرتین شکل ممکن بود. حال با آمدن دوربین 

عکاسی، کمرت قلمی میتوانست در چنین رقابتی موفق باشد. 

پس نیاز به یک واکاوی عمیق در نقاشی به شدت احساس 

می شد. نقاشان با نگاهی درونی تر به محتوای نقاشی، به آرامی 

از منایش دقیق واقعیات فاصله گرفته و کم کم به سمت فضای 

جدیدی حرکت کردند. حاصل چنین سفری ، سبک هایی 

چون امپرسیونیسم، اکسپرسیونیسم بود که همچنان با تکیه بر 

تصویر واقعی، فضای جدیدتر و آزادتری را میساخت. ایستگاه 

بعدی اما کمی متفاوت تر بود، "پل کلی" نقاش به نام سویسی 

گفت که، هرن، یعنی به منایش در آوردن آنچه قابل منایش نیست 

و حاصل، سبک هایی چون کوبیسم و آبسرته بود که برداشتی 

کامال آزاد و ذهنی را در برداشت. با این تفاصیل،  به نظر میرسد 

که تولد دوربین عکاسی عامل رنساسنی در جهان نقاشی شد. 

تنها کمرت از 15۰ سال پس از حضور اولین عکس ثبت شده 

و با آمدن دوربین دیجیتال، اینبار جهان عکاسی خود دچار 

چنین شوک بزرگی شد. حاال نه نیازی به استاد کاری بود و نه 

حتی دانش تصویری. فقط باید دوربین شام کمی باتری داشت 

تا بتوانید از آنچه عالقمند هستید، تصویری ضبط کنید. بی 

شک، یک دهه گذشته، مرکز چالش ها، نقدها و تجربیات جدید 

در جهان عکاسی بوده و عکاسان پیرشو همواره تالش کرده اند 

تا راه ها و مسیرهای جدیدی را برای هرن عکاسی باز کنند. 

چنین فرایند دگردیسی، تاثیرات مهمی در جهان عکاسی خربی 

نیز داشته است. به طور مثال، توانایی انتقال رسیع تصاویر 

خربی از دورترین نقاط جهان و در دسرتس قراردادن دیداری 

رویدادها برای مردم، از نکات بسیار ارزنده چنین پیرشفتی بوده 

است. اما نباید فراموش کرد که هر اخرتاع و نو آوری مشکالت 

جدیدی را هم تولید میکند. یکی از بزرگرتین چالش های این 

دهه برای عکاسی خربی، صداقت در عکاسی است.  

از آنجا که منایش واقعیت بدون واسطه، نقش کلیدی در عکاسی 

خربی و مستند دارد، پایبند مناندن برخی از عکاسان به چنین 

اصلی، مشکالت زیادی را برای حرفه عکاسی خربی بوجود آورده 

است. برخالف عکاسی آنالوگ، عکاسی دیجیتال این اجازه را به 

عکاس میدهد تا براحتی بتواند درعکس دخل و ترصف بکند. 

آتش یک مبب را پیشرت کند، فردی را از درون عکس حذف 

کند، املانی را به عکس اضافه کند و .... از این رو اهمیت 

اعتامد به عکاس از طرف رسانه های خربی و کنرتل عکس های 

تولید شده، قبل از انتشار اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. 

در یک دهه گذشته  انتشار عکس های جعلی، بزرگرتین 

چالش رسانه های خربی بوده و با فاش شدن نام های آشنای 

عکاسی خربی و  شناسایی کارهای جعلی آنها  که موفق به 

دریافت جوایز معترب عکاسی هم شده اند، جهان عکاسی خربی 

دستخوش تغییرات پیچیده ای شده است. از یک سو عکاسان 

واقعی را بی انگیزه کرده و از سوی دیگر بخش بزرگی از گروه 

جوان تازه وارد به بازار عکاسی خربی را به سمت استفاده 

نادرست از این حرفه برای شاخته شدن یک شبه و برنده شدن 

جوایز عکاسی سوق داده است. 

چرخش نگاه به نحوه ارزش گذاری عکاسی در این رشته نیز 

از نکات قابل تامل یک دهه گذشته است. به عنوان منونه، 

تغییرات بنیادین در نحوه انتخاب هیات داوران مهمرتین مسابقه 

جهانی عکس خربی  "ورلد پرس فوتو"  و تغییر نگاه آنها که 

تحت تاثیر آژانس مگنوم بود )اهمیت به نحوه روایت داستان 

و زیبایی شناسی تصویری(،  به سمت نگاه آژانس "سون" 

)اهمیت به رصف روایت داستان فارغ از اهمیت جنبه های برصی(، 

جایگاه چنین مسابقه ای را به شدت متزلزل کرده است. 

با این حال، با یک نگاه تاریخی، هنوز هم  میتوان امیدوار بود 

که در پایان این دوران گذار، از دل چنین خاکسرتی ، امید 

برخاسنت ققنوسی هست، هامنطور که نقاشی راه خود را پیدا 

کرد و رسبلند ماند.

سرمقاله

ققنـوس در آتش
پویان طباطبایی

۲ اردیبهشت ۲۱۳۹۶

 مـالله چطـور مـالله شـد
مانا کیانی 

کسی نیست. او برنده جایزه صلح نوبل، سفیر صلح سازمان 

ملل و فعال اجتامعی مدافع حق تحصیل در سطح جهان 

است. در طول تاریخ کانادا، مالله ششمین فردی است 

که شهروندی افتخاری کانادا را دریافت می کند. پنج نفر 

دیگر عبارتند از: رائو والنربک، نلسون ماندال، داالیی المای 

چهاردهم، آنگ سان سوچی و آقاخان. 

اما جهان چگونه مالله را که در دره کوچکی در پاکستان 

زندگی می کرد، دید و شناخت؟ سال ۲۰۰۷ بود که طالبان 

در پیام رادیویی مردم را تهدید می کرد که اگر به سنت های 

اسالمی عمل نکنند مجازات رشعی خواهند شد. درست 

یک سال بعد رهرب محلی طالبان مال فضل الله تهدید کرد 

که اگر مدارس دخرتانه ظرف یکامه بسته نشود عواقبش را 

خواهند دید. ضیاء الدین یوسف زی پدر مالله که صاحب 

مدرسه بود، از این تهدیدها ترسید و از ارتش پاکستان 

تقاضای کمک کرد. ارتش هم به او اطمینان داد که امنیت 

را برقرار می کنند و از او خواستند مدرسه را نبندد.

در آن دوران مالله خاطرات روزانه اش از مدرسه رفنت و 
اینکه دوستانش چطور یکی یکی مجبور می شدند دره 

سوات را ترک کنند، را در یک وبالگ می نوشت -وبالگی 
که رسویس اردوی بی بی سی آن را بدون ذکر نام مالله 

منترش می کرد- از این رو بود که طالبان پاکستان این دخرت 
نوجوان را »مناد کفر و هرزگی« می دانست و خانواده اش را 

بارها تهدید به ترور کرده بود.

در یکی از روزهای پاییزی مالله همچون روزهای گذشته 
سوار بر رسویس مدرسه شده بود تا به رس کالس درس 

برود. اتوبوس مدرسه وانتی بود که سقف و دوطرف اش 
را پوشانده بودند. از خانه مالله تا مدرسه راه چندانی 

نبود. مالله قبال پیاده این مسیر را می رفت و می آمد. 
ولی مادرش از مدتی قبل به خاطر تهدیدهای طالبان از 

او خواسته بود با اتوبوس به مدرسه رفت و آمد کند. مالله 
سوار اتوبوس شد. کنار دوست صمیمی اش مونیبا نشست. 

اتوبوس که حرکت کرد مالله مشغول گفنت داستان های 
مدرسه با مونیبا بود که دو جوان رسویس مدرسه را متوقف 

کردند و به پشت وانت آمدند و پرسیدند مالله کیست. مالله 
بعد از آن سوال دیگر چیزی به خاطر منی آورد، چراکه 

مهاجامن تیری به رس او شلیک کردند.

مالله که در رشایط بحرانی قرار داشت، به رسعت روانه 

بیامرستان شد و سپس یک هلی کوپرت او را از دره سوات 

به یک بیامرستان نظامی در پیشاور منتقل کرد. همزمان 

با این اتفاقات، افرسان این بیامرستان میزبان یک گروه از 

پزشکان بریتانیایی بودند که از بیرمنگهام به پاکستان آمده 

بودند تا به پزشکان ارتش مشاوره بدهند. رسپرست این تیم 

»جاوید کیانی«، یک پزشک بریتانیایی، پاکستانی تبار بود.

وقتی درخواست کمک آمد، »کیانی« از »فیونا رینولدز«، 

پزشک متخصص مراقبت های ویژه کودکان خواست تا 

با او سوار هلی کوپرت شود و از اسالم آباد به پیشاور برود. 

اما آنچه تیم پزشکان بریتانیایی در پیشاور یافتند خیلی 

خوشحال کننده نبود. مالله را دوباره با هلی کوپرت به یک 

بیامرستان بزرگرت در اسالم آباد منتقل کردند. دکرت فیونا 

رینولدز در نهایت به این نتیجه رسید که هر چه مالله نیاز 

دارد در بیامرستان بیرمنگهام بریتانیا برایش مهیاست. در 

پانزده اکترب سال ۲۰1۲ مالله به بیامرستان کویین الیزابت 

بیرمنگهام منتقل شد و زندگی اش از این رو به آن رو شد. 

روز دوازده ژوئیه نه ماه بعد از آن روز، مالله در شانزدهمین 

سالگرد تولدش با دانش آموزان و رهربان جهان در مقر سازمان 

ملل حرف زد. »گوردون براون« نخست وزیر سابق بریتانیا او 

را به عنوان منادی از شجاعت و جرات معرفی کرد. او گفت 

شصت میلیون کودک در جهان از مدرسه رفنت محروم اند و 

مالله باعث شد مردم جهان یکبار دیگر به صورت جدی به 

این موضوع فکر کنند.

مالله کتابی با عنوان »من مالله هستم« نوشته است. او 

در این داستان اعتقاد دارد که این تنها داستان خودش 

نیست، بلکه داستان ۶1 میلیون کودکی است که از درس 

و تعلیم محروم مانده اند. این کتاب با ویرایش »کریستینا 

ملب« خربنگار انگلیسی، منترش شده و کتابی است 

که ورود آن به مدرسه های خصوصِی پاکستان ممنوع 

شده است. مالله این روزها تالش می کند خودش را در میان 

همکالسی های تازه در مدرسه انگلیسی بیرمنگهام پیدا کند 

و با زندگی در کشور تازه کنار بیاید. همچنین ضیاءالدین 

یوسفزَی، پدر مالله، به ِسَمتی دیپلامتیک در بیرمنگام 

منصوب شده است. 

از دره سوات تا شهروند افتخاری کانادا
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 آقا نجمی را انگار قلمه زده اند

 شهرکلم

 علی رنجی پور

 طناز تقی زاده 

 داستان دنباله دار مهاجران - قسمت چهارم

آقا نجمی عاشق باغبانی بود. از هامن روز اولی که پا روی خاک 

کانادا گذاشت، دلش قرص بود که به رسزمین آرزوها آمده است. یقین 

داشت روزی به آرزویش میرسد. یک روزی باالخره یک خانه یک جای این شهر 

خواهد خرید تا باغبانی اش کند. انگار خانه را نه برای زندگی که برای باغبانی 

میخواست. دوست داشت حیاط پشتی اش را گلکاری کند، سبزی بکارد و گوجه و 

خیار و شمعدانی. حتی فکر گلخانه را هم کرده بود. میدانست باید چه کار کند. 

توی »هوم دیپو« سازه اش را دیده بود، پوشش سازه را هم انتخاب کرده و اسباب 

برقکاری اش را هم دیده بود. دلش میخواست باغچه اش سیاه زمستان هم برقرار 

باشد و گلخانه اش به راه. شمعدانی ها را و حسن یوسف ها را قلمه بزند، از این 

گلدان به آن گلدان کند و…

آقا نجمی، ۲5 ســال پیش تک و تنها و دســت خالی به کانادا آمد. کار و 

تخصص ویژه ای نداشــت و میخواســت کار کند. آن اوایل، توی کارخانه کوچکی 

موقتا مشــغول کار شــد و هامنجا مشــغول کار ماند. کار کردن توی کارخانه 

-الاقل کارخانه آقا نجمی-  آســان نبود. نه اینکه به لحاظ فیزیکی ســخت باشد، 

بلکــه جانکاه اســت، تکراری اســت و حوصله رس میربد. زمــان را نابود میکند، نه 

فقــط زمــان یــک روز و یــک ماه را که یک عمر را تبــاه میکند.  آدم را گیج و گول 

و منــگ میکنــد.  همه جســارت آدم را از بین میــربد. در جا نگه میدارد. آرزوها 

را تبدیل به رویاهای ذهنی میکند و همه چیز را از دنیای واقعی به دنیای درون 

ذهن می آورد…

هر وقت صدای CNC بلند میشد، ذهن آقا نجمی هم به کار می افتاد. آرزوهایش 

را مرور میکرد. در خیال لباس باغبانی میپوشید، توی باغچه میرفت و در میان 

گلهایش غرق میشد. در میان شمعدانی ها و البته حسن یوسف که از همه بیشرت 

دوستشان میداشت. آن قدر که همه چیز و همه حالش را با آن وصف کند:

این چند خط را بخوانید، نوشته آقا نجمی است. علی آقا -همکار و دوست 

سابقش که بعد از ۲ سال جانش را برداشت و از کارخانه در رفت و عاقبت بخیر 

شد- خیلی وقت پیش توی جیبش پیدا کرده بود. مال وقتهایی است که با هم 

همکار بودند. ظاهرا یک وقتی که نجمی رفته بود بریک بگیرد، این چند خط را 

نوشته بود و توی جیب کت عاریتی اش جا مانده بود. 

- عجب یادداشتی! خالص و ناب! پر از حس و وصف و امید و آرزو...

علی آقا هر چه گشت کاغذ را پیدا نکرد، احتامال وقتی امروز میخواست انعام 

گورکن را بدهد، از جیبش افتاده.

بنده خدا آقا نجمی دو هفته پیش، در آستانه بهار  آرزو به دل از دنیا رفت. کفن 

و دفنش در یورک سیمرتی، چیزی حدود ۶ هزار دالر هزینه داشت. دقیقا 

هامن پولی که ازش باقی مانده بود. همه آن پولی که فکر میکرد روزی کفاف 

دان پیمنت خانه و باغچه اش را خواهد داد که نداد.

خدا خیر بدهد به علی آقا که اگر نبود چه کسی میخواست جنازه آقا نجمی را از 

روی زمین بردارد.  دم علی آقا گرم، ولی چه فرقی به حال نجمی میکرد که وقتی 

رسش را زمین گذاشت، آب از آب دنیا تکان نخورد. 

انگار نه خوانی آمده و نه رفته، هیچ چیز و کس و ردی ازش باقی مناند. دنیا را 

هامن طور که به دنیا آمد گذاشت و رفت. همه آروزهایی را که به دل داشت، با 

خود زیر خاک برد. 

علی آقا آهی کشید و دست توی جیب کرد تا 1۰ دالر به متین انعام بدهد. 

یادداشت آقا نجمی خیلی به متین چسبید:

بعید است کسی بتواند مهاجرت را وصف کند؛ حسی شبیه تجربه آویزان شدن 

میان مرگ و زندگی؛ حس »حسن یوسفی« که انگار قلمه اش زده اند. از اصلش 

کنده اند و توی لیوان آبش گذاشته اند. طول میکشد تا در آب ریشه کند، برگهای 

نیمه پژمرده اش دوباره جان بگیرند و در گلدانش بکارند.

ساقه را که میکندند، فقط درد را احساس میکرد و حس اندوهناک تنهایی را. هر 

چقدر هم که همه در گوشش میخواندند زندگی دوباره به جریان خواهد افتاد 

انگار که منیشنید. احساس منیکرد. گیج بود و پژمرده؛ خسته و از نفس افتاده. 

انگار همه چیزش را باخته باشد؛ همه عالئم حیاتی اش را. باغبان تیغ را رسیع 

کشیده بود. انگار اصال نفهمیده چه پیش آمده، چه برسد به اینکه چه خواهد آمد. 

چشم باز کرده بود و دیده بود که ریشه اش در خاک نیست. این که سهل است، 

دیده بود اصال ریشه ندارد و هیچ موجودی بدون ریشه زندگی ندارد.

اما معجزه زمان کارش را میکند. چیزی نگذشته رشته هایی نازک در آب پدید 

می آیند تا نگذارند، ساقه ای که باغبان با حوصله قلمه زده، مبیرد. این رشته های 

نازک، ریشه های زندگی جدیدند که در هم میپیچند و میپیچند آن قدر که تبدیل 

به بافتی مطمنئ شوند، آن قدر که بتواند به ساقه از حال رفته جان تازه ببخشد. 

شور و اشتیاق زندگی را در سبز و رسخ و آبی برگها جریان ببخشند... اما ریشه ای 

که در خاک نباشد، ریشه نیست! روی آب است. معلق است. جریان زندگی 

دوباره برقرار شده، اما هیچ چیز ثبات و دوام ندارد. بیم و امیدش زیاد است. امید 

جوانه زده، اما هر لحظه ممکن است جوانه ها از دست بروند. کافی است باغبان 

زود دست به کار کاشنت قلمه جوان در گلدان بیفتد یا حتی دیر. اگر زود شود، 

ریشه در خاک پا منیگیرد و اگر دیر رشته های پیوندی میگندند و هر چه به دست 

آمده از دست میرود.

باغبان باید خوشدست و اینکاره باشد و البته گیاه باید سخت جان باشد؛ مثل 

»حسن یوسف« که قلمه های جوانش زود به زندگی برمیگردند و ریشه در خاک 

میکنند، تا دوباره باغبان خوشدستی پیدا شود و قلمهای دردناک از تن او بگیرد...

درد دارد. ترس دارد. باال و پایین دارد... اما از اینها مهمرت زندگی است که باید 

جریان داشته باشد. 

 پنج سالی می شود که در تورنتو زندگی می کنم و هنوز خیلی از 

محله های شهر را ندیده ام که  البته  یکی از چیزهایی است که باعث 

می شود زندگی در تورنتو را دوست داشته باشم. شهر مجموعه ای است از 

محله های مختلف که وقتی به هم وصلشان می کنید می شود تورنتو. 

یکی از قدیمی ترین محله های تورنتو "شهر کلم" است. مدت ها بود که 

می خواستم در شهر کلم گشت و گذاری بکنم ولی کار و ورزش و کار خانه امان 

منی داد البته گامن می کنم دلیل اصلی اش تنبلی بوده است. به مقتضای 

کار تقریبا هر شنبه یکشنبه کار می کنم.  خانه هایی که برای فروش گذاشته 

می شوند معموال در وب سایت مخصوصی هستند که هم برای عموم هم برای 

مناینده های فروش خانه قابل دیدن است ولی برای دیدن خود خانه باید با 

یک مناینده فروش با خریدار همراه باشد . مناینده های فروش روزهای شنبه و 

یکشنبه اغلب خانه هایی که برای فروش هستند را  بروی عموم باز می کنند و  

همه می توانند از خانه دیدن کنند. موقعیت کاری خیلی خوبی است  البته که 

رس و کله همسایه های فضول هم همیشه پیدا می شود که یا می خواهند از روی 

مبلامن خانه مدل بردارند یا کنجکاوند بدانند که قیمت خانه چقدر است و چرا 

بازار این جور است و از این حرف ها  که البته رس و کله زدن با این دسته هم 

برای من بسیار جذاب است .

معموال ســعی می کنم شــنبه یکشــنبه های کاری را در خانه های مختلف و 

در محله های مختلف انجام دهم. هم فال اســت و هم متاشــا. محله به محله 

تورنتو فرهنگ خودش را دارد با ســاکنین خودش. انگار که به شــهر دیگری 

وارد شده اید.  

از خصوصیات بیشرت مردم شهر کلم این است که به داشنت ماشین اعتقاد 

خاصی ندارند  وسیله نقیله برای مردم شهر کلم یا دوچرخه است یا پاهای 

عزیزشان. البد پیش خودتان می گویید در هوای 15- درجه که منی شود 

دوچرخه سواری کرد و جواب من این است که البته که می شود. مردم کانادا در 

هوای ۲۰- درجه در هوای برفی و بارانی و آفتابی هم دوچرخه سواری می کنند. 

از دیگر خصوصیات مردم شهر کلم متواضع بودنشان است اکرثا برای دولت کار 

می کنند و اغلب کانادایی هستند وقتی می گویم کانادایی یعنی سفید پوست و 

این که حداقل پدر بزرگ مادر بزرگشان اهل کانادا بوده اند. 

یکی از این روزهای شنبه را در یکی از خانه های شهر کلم می گذارنم. 

خانواده ای وارد می شوند که متام روزم را به هم می زنند. 

به ترتیب وارد شــدند  اول پدر، چشــم تنگ اســت. متام سعی ام را می کنم که 
تشــخیص دهم از کدام چشــم تنگ هاســت. سالم می کنم و خودم را معرفی 
می کنــم. نگاهــم منی کند و زیر لب ســالم می کند. نتیجه گیری می کنم که  

فیلیپینی نیســت. فیلیپینی ها خیلی گرم و مودب هســتند. کامبوجی هم 

منی تواند باشــد آنها خون گرم  هســتند پس یا چینی اســت یا ژاپنی. هنگ 
کنگی هم نیســت چون اگر بود رس تا پایش لباس های مارک دار بود. یکی از 

ثرومتندتریــن ملیت های مهاجر در کانادا هنگ کنگی ها هســتند. 

بعد از پدر ۲ پرس وارد می شوند حدودا 15 و 1۰ ساله هستند و پدر به مادر 

ترش می زند که " بیا تو دیگه " مادر اطاعت می کند و رسیع وارد می شــود و 

االن دیگــر مــی دانم که ژاپنی هســتند مردهای ژاپی هم مثل مردهای ایرانی 

زورگو و ترش زن هســتند . 

پرس بزرگ بالفاصله می نشیند و رشوع می کند به کتاب خواندن. فضولی می 

کنم و می پرسم چه کتابی می خواند که از روی ناچاری جواب می دهد اصول 

ریاضیات. بیشــرت فضولی می کنم و می پرســم می خواهد چه کاره بشود که 

می گوید می خواهد برای ناســا کار کند ولی می ترســد که به خاطر ملیتش 

راهش ندهند. هیچ جوابی ندارم حق دارد برتســد  امکان این که راهش 

بدهند کم اســت ژاپنی برای ناســا کار کند مثل اســت که ایرانی برای خط 

مقــدم امریکا در جنگ ها کار کند. 

ناگهان صدای داد و بیداد از طبقه باال که اتاق خواب هاست بلند می شود  

منی فهمم دعوا رس چیست. به ژاپنی دعوا می کنند با عجله باال می روم تا 

یک جوری دعوا را خامته بدهم  تا قبل از این که مردم بیشرتی به دیدن خانه 

بیایند.  باال که می روم پدر ژاپنی داد می زند که" خانم چرا دخالت می کنید 

این دعوا خانوادگی ست " منی دانم چه بگویم بهت زده نگاهش می کنم.  از 

پایین صدای در می آید .گروه دیگری آمده اند خانه را ببیند. یک خانواده 5 

نفره کانادایی که به قیافه شان  می خورد اهل شهر کلم هم باشند. بیچاره ها 

یک نگاه به من می کنند یک نگاه به طبقه باال. خانواده کانادایی را دعوت به 

دیدن آشپزخانه و  اتاق نشیمن که در طبقه همکف است  می کنم و خودم با 

عجله  می روم باال. جالبی اینجاست که بچه های ژاپنی تکان منی خورند پرس 

بزرگرت که کامکان اصول ریاضیاتش را می خواند و پرس دوم با موبایلش بازی 

می کند. 

باال که می روم خانم به طرفم می دود  و می گوید" از دست این مرد نجاتم بده 

دیوانه ام کرده است"  و مرد می گوید" شام خانم ها همه جادوگر هستید همه 

دیوانه هستید "منی دانم چه بگویم هر چیزی که بگویم ممکن است اوضاع را 

بدتر کند. کمی بیشرت از دعوایشان برایم می گویند. دعوا رس کمد بزرگرت اتاق 

خواب است . خانم می گوید" من خانم خانه هستم کمد بزرگرت مال من است 

"و آقا می گوید "من مرد خانه هستم چه طور جرات می کنی روی حرف من 

حرف بزنی "بعد هم کانادا را مقرص می داند که در پررو کردن خانم ها نقش 

بزرگی داشته است . 

سعی می کنم آرامشان کنم. توی دمل  می گویم شام که هنوز خانه را نخریده 

اید اصال این چه مزخرفاتی است که می گویید. از پایین صدایی منی آید معلوم 

است که خانواده آرام کانادایی رفته اند. 

باید کاری کنم این جوری منی شود این ها که بیرون منی روند و به این آسانی 

هم آرام منی شوند و منی گذارند آدم های دیگر هم خانه را ببیند. به خانم 

چشمکی می زنم و بعد رو می کنم به آقا و می گویم "شام راست می گویید 

کمد بزرگ تر مال شام اصال خانم خیلی اشتباه می کنند که حتی تصور کمد 

بزرگ تر را می کنند کمد های بزرگ حق آقایان است . " لبخندی به لبش 

می آید و می گوید "متشکرم شام اولین خامنی هستند که عقل توی کله اش 

پیدا می شود".  از عصباینت دندانهایم را به هم فشار می دهم ولی لبخند 

می زنم  و به هزار زور و زحمت به بیرون روانه شان می کنم .  االن 8 ماه ازاین 

اتفاق گذشته و هنوز خانه ای خریده نشده  هفته ای یک بار با خانم تلفنی 

صحبت می کنم که گزارشات بازار خانه را به او بدهم و هنوز خانه ای خریده 

نشده است.  مشکل هنوز بر رس کمد بزرگرت است . 
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سالهاست که دنیای انیمیشن یک تنه بار اخالقیات 

را با هزینه و دقت  زیادی به دوش می کشد، و 

جالب اینجاست که بدون خطا نزد مردم، منتقدین و گیشه 

موفق عمل می کند، و چه بسا جوایزی را هم درو کرده و 

اثری بی رقیب می شوند. در دنیای خشمگین این روزها، 

خالقیت های منایشی حول محور رسگرمی های سبک و 

هیجان های مدرن، جنگ، پیام های سیاسی و در نهایت 

روشنفکری محض می چرخد. اما سینامی انیمیشن برخالف 

جریان غالب رسانه ای و تبلیغاتی، نقطه ای روشن و بی بدیل 

برای خانواده هاست که فرزندان خود را با دلی راحت به 

جادوی آن بسپارند. عشق به خانواده، وفاداری، حقانیت، 

راستگویی، عشق حقیقی، شجاعت، ایامن و احرتام، 

محتوای ساده و روشن اکرث انیمیشن های این سالهاست.

در عین حال، تجدید خاطرات، وسوسه گریزناپذیر 

استودیوهاست که با ابزار و تعاریفی نو، کالسیک های 

جاودانه تاریخ انیمیشن را دوباره سازی می کنند. »دیو و 

دلرب« بی شک یکی از بهرتین ها در کلکسیون عاشقانه ها 

و خاطره هاست که در زمان خودش پدیده ای نوظهور بود. 

این داستان آغازگر ورود نسلی از زنان نواندیش به دنیای 

ادبیات و سینام بود که به جای تسلیم و رضایت به زندگی 

معمولی، ساده و کلیشه ای خود، همواره در پی تغییر و 

درانداخنت طرحی نو بودند. اثری ماندگار از ژنی ماری لی 

پرنس دی بیومونت )به فرانسوی: La Belle et la Bête( که 

بیست و شش سال پیش نیز با موفقیت راه اسکار و جوایز را 

برای دنیای انیمیشن باز کرد )بهرتین فیلم( و تم آن از کهن 

الگوهای موفق سینام شد.

)Gary Troutdale, Kirk Wise( دیو و دلرب 1۹۹1.

  )The Little Mermaid( پری کوچک دریایی )Ariel( اریل 

هم مانند بل در پی شکسنت قفسی به نام امواج خروشان 

اقیانوس، دل به دنیای روی آب می بندد. انگار جایی و 

سمتی از دور آنها را صدا می زند. داستانی که حتی همین 

حاال هم داغ و تازه است. برای زنان و همینطورنسل جدید 

که غرق در دنیای کوچک و محدود اطراف خودش شده، 

درس خوبیست تا پا فراتر بگذارد و چیزهای بیشرتی از دنیا 

طلب کند و همواره در پی تحقق آرزوهای خود باشد.

در نسخه جدید »دیو و دلرب« کوشیده شده برای داستانی 

افسانه ای و فانتزی دالیل و شناسنامه دقیق تری بیان 

شود. شخصیت »بل« در انیمیشن سال 1۹۹1 روند 

داستانی ساده ای مطابق با قوانین خاص کارتون های 

دیزنی دارد. اما »بل« سال ۲۰1۷ رویایی دارد به غیر از 

آنچه دیگر دخرتان در رس دارند که وقتی به زبان می آورد، 

تنها کمی دور داستانی شکل می گیرد که از قبل برای 

او ساخته شده است، دخرتک زیبای متفاوتی که قطعا 

در انتظار شاهزاده های سوار بر اسب نیست. »بل« اگر 

دخرت زیبا و مهربان و کتاب خوان و فداکاریست، نیاز به 

یک ناجی ورای قهرمانی که فقط در محله شان خودی 

نشان می دهد دارد. گاستون)Gaston(  پهلوان خوشتیپ 

روستای کوچکشان هرگز در اندازه آرزوهای او نیست ، چرا 

که او فقط خوشبختی را در خانه داری و بچه داری برای 

همرسش می داند. ندای درونی »بل« را جادوگری می شنود 

که قهرمان او را تنبیه کرده است برای چنین روزی و به 

وسیله پدر بل و کج کردن راه او آنها را به هم می رساند 

که هم درسی باشد برای طبقه مغرور، و هم راهی باشد 

که دخرتی مثل بل به رویای دست نیافتنی خود جامع 

عمل بپوشاند. فیلمنامه نویس سعی کرده است جزییات 

و سوالهای زیادی را جواب دهد تا دخرتکان همفکر »بل« 

نیز باور کنند، قهرمان خود را باید با چشم درون ببینند و 

شناخت عمیق تری از دنیای خود پیدا کنند. به طور مثال  

با نقب زدن به گذشته »بل« و معامی مادرش، و نیز پرداخت 

بر حضور پر رنگ جادوگر در سه مرحله آغازین، میانه و گره 

گشایی، متامی عنارص روایت را در هم می تند و به این 

ترتیب ابعاد تازه و ژرف تری به داستان می بخشد. 

با متام این توجهات روایت نعل به نعل کارگردان در 

)Little Town(  اجرای صحنه های معروف مثل افتتاحیه

و مهامن ما باش )Be Our Guest( گرچه از تکنیک های 

باالیی برخوردارند، کمی تکراری و خسته کننده به نظر می 

رسند. از »کاندن« که کارگردانی موفق در ساخت موزیکال  

)Chicago(است انتظار بیشرتی می رفت که اقتباس او از 

روایت آشنای »دیو و دلرب« موزیکالی مدرن و برجسته از آب 

درآید. شاید جذابیت بیش از حد نسخه قدیمی را دست 

کم گرفته بود و شاید هم از بدشانسی اوست که فیلمش 

بالفاصله بعد از موفقیت خیره کننده موزیکال موفق و دقیق 

»الاللند« بر پرده رفته است.

از نظر تکنیکی نسخه جدید »دیو و دلرب« علیرغم استفاده 

فراوان از تکنیک های برصی و جلوه های کامپیوتری، توفیق 

چندانی پیدا منی کند و حتی می توان آنرا در مقایسه با 

دیگر نسخه های بازسازی شده به فیلم زنده مثل »زیبای 

خفته«، »سیندرال« و یا حتی »آلیس در رسزمین عجایب«  

در رده آخر قرار داد. به عنوان مثال سیندرالی کنت برانا 

)Kenneth Branagh(  با زوجی جذابرت و حضور چشمگیر 

هلنا بونهم کارتر)Helena Bonham Carter( و کیت 

بالنشت  )Cate Blanchett( ، و همچنین ملیفیسنت          

)Maleficent( ساخته »رابرت اسرتومربگ« با بازی درخشان 

آنحلینا جولی )Angelina Jolie( مقبولیت بیشرتی در بین 

مخاطبان پیدا کردند. در هر دوی این فیلم ها شخصیت 

پردازی هــای ماهرانه در کنار طراحی لباس بی نظیر 

و صحنه پردازی فوق العاده، دنیایی فراتر از نســخه 

اوریژینال بوجود می آورند. در صورتی که متاســفانه لباس 

زرد رنگ خاطره انگیز و محبوب بل هرگز به پای نســخه 

اولیه اش هم منی رسد.

در عین حال بازیگری و ایفای نقش ها یکی از نقاط برجسته 

دیو و دلرب ۲۰1۷ است. بازی روان و دلنشین بازیگران 

 سنبل پویان

بخصوص »اما واتسون« که هر چند در رقص ها چندان 

درخشان نیست، اما از چالش آوازخوانی رسبلند بیرون 

 )Hermione( آمده و به خوبی توانسته شخصیت هرماینی

مجموعه فیلم های »هری پاتر« را به فراموشی بسپارد و 

 Dan( شخصت بل را مجسم سازد. همینطور دن استیونس

Stevens(، که با آن ردای هیوالیی خود پر طرفدارترین 

شخصیت رسیال دانتان ابی)Downtown Abbey( را از 

خاطر می برد و هامن حضور کوتاهش بســیار تاثیرگذار 

از آب درآمده اســت. همینطور منی توان از بازی خوب 

بازیگران فرعی مثل گاســتون Luke Evans و پدر بل 

Kevin Kline   به ســادگی گذشــت، و البته صدا پیشگان 

نام آشــنایی که ما هم هامنند کارکرتهای داســتان منتظر 

زنده شدنشان بودیم.

طراحی صحنه باشکوه و جادویی فیلم هم از نقاط پر قدرت 

فیلم است، قرص نواحی فرانسه 1۷4۰ در دوران لویی 

پانزدهم، هامن قرص رویایی و کامال نویی است که همیشه 

اولین شخصیت داستانهای انیمیشن است و به محض باز 

شدن پرده عریض خود را معرفی می کند، جنگل مخوفی 

که جاده ارتباطی روستای بل و قرص دیو از آن می گذرد تا 

به حال هرگز به این مخوفی و پیچیدگی دیده نشده است. 

همینطور معامری و طراحی زنده و شیرین روستا با آن خانه 

های گرم و دلنشین می رود تا در خاطره ها مباند. 

 نقدی بر فیلم دیو و دلبر 
Beauty and the Beast

Bill Condon                                                      :کارگردان

Stephen Chbosky - Evan Spiliotopoulos   :نویسنده

Emma Watson...Belle                                          :بازیگران

Dan Stevens ...Beast

Luke Evans ...Gaston

ژانر: فانتزی - موزیکال

زمان: 1۲۹ دقیقه 

IMDb 7.8/10
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چند سالیست که برنامه ای زنده و کامبیش داغ از 

پربیننده ترین شبکه تلویزیون رسمی ایران پخش 

می شود و گرچه در آغاز راه گاهی به نعل و گاهی به میخ 

می زد این روزها همه را به جایی می زند که نه دنیا را 

خوش می آید نه آخرت را. این برنامه را به تقلید از برنامه 

ای اختصاصی در باره فوتبال ساختند که بیش از یک 

دهه است دوشنبه شب ها تا پاسی از شب مردمی را که 

غیر از فوتبال تفریحی ندارند پای جعبه جادو می نشاند 

و به گواه مسابقه های پیامکی اش پر بیننده ترین برنامه 

رسانه ملیست. اتفاقا نام برنامه سینامیی را هم به تقلید از 

برنامه فوتبالی )۹۰( گذاشتند هفت. سالهای آغازین هفت 

با مجری گری فریدون جیرانی نویسنده و کارگردان نام 

آشنای سینام که با هر سه نسل فیلمسازان کشور دوستی 

و مودتی دارد برگزار کردند تا عاقبت آبشان بیش از آن در 

یک جوی نرفت و محمود خان گربلو، منتقد و نویسنده 

سینامیی جایش را گرفت. گربلو آن سبقه و جامعیت 

جیرانی را نداشت و ندارد. بنابراین بوی الرحمن برنامه بلند 

شد. بخصوص که مسئوالن آن وقت های سینام هم عمال 

اعتقادی به سینام نداشتند و مأموریتشان تعطیلی متام 

شئون غیر حکومتی سینام بود. از خانه اش گرفته تا پخش 

و تهیه و صنف و ابزار و فیلم و فیلمساز و عواملش. گربلو که 

رفت، دوباره نوبت یک فیلمساز شد که بر اریکه هفت تکیه 

زند. بهروز افخمی که رسیال ماندگار کوچک جنگلی و فیلم 

های موفق عروس، شوکران، روز شیطان، گاوخونی وسن 

پرتزبورگ را در کارنامه دارد، جذابیت را به هفت بازگرداند. 

اما یک چیز در متام این سالها ثابت و بی تغییر ماند: 

مسعود فراستی. 

آنهایی که از لحن فراستی آزرده اند و او را به دلیل ادبیات 

بی پروایش نکوهش می کنند هامن هایی هستند که سالها 

قبل از همین لحن تند او در مقابل کارگردان هایی که فیلم 

های کم ارزشی ساخته بودند کیف می کردند. فراستی 

هامن است که قریب بیست سال پیش در جلسه پرسش و 

پاسخ فیلمی به کارگردان پیشنهاد کرد بجای فیلم ساخنت 

برود لبو بفروشد و یا به کارگردان دیگری بابت تلف کردن 

وقتش لعنت فرستاد. آن وقت ها حرف های فراستی خیلی 

هم وجدان جامعه را به درد منی آورد. بهر حال آن کارگردان 

ها به جریان مورد حامیت حکومت وابسته بودند و انتظار از 

کارگردانی که با پول بیت املال فیلم می سازد این است 

که حداقل فیلمی جذاب و دیدنی بسازد. اینکه منتقدی 

صدای فرهیخته و بیدار جامعه در مقابل هرنمندان باشد 

نه تنها نکوهیده نیست بلکه از تعاریف شغل رشیف منتقد 

است و فراستی به واقع اینگونه بود.

اما چرا حاال فراستی آن صدای بیدار و آگاه جامعه نیست؟ 

در حقیقت اشکال از جایی آغاز شد که منتقد معروف 

انصاف را کنار گذاشت و حرف هایی زد که هر شنونده ای 

با آگاهی متوسط هم رد پای تسویه حساب های سیاسی 

و جناحی را تشخیص می داد. اینکه مثال از فیلم اخراجی 

ها متجید و در مقابل،  جدایی نادر از سیمین را فیلم 

بدی قلمداد کند از آن حرف هاییست که هنوز هم بعد از 

سالها که مجبور شده در باره اش توضیح دهد همچنان 

قانع کننده نیست. تکرار همیشگی این که او گفته "برخی 

صحنه های درخشان کارگردانی" در فیلم اخراجی ها باعث 

متجید او شده و "هنوز هم به آن اعتقاد دارد" توجیه قابل 

قبولی نیست. صحنه های درخشان کارگردانی در فیلمی 

که بیش از نود درصد صحنه هایش با میزانسن عکس های 

یادگاری ساخته شده خیلی شوخی بی مزه ایست. بالفرض 

که حرف ایشان را هم درست بدانیم، آیا این صحنه های 

درخشان کارگردانی در فیلم هایی چون جدایی نادر از 

سیمین، گذشته و فروشنده نبوده اند؟ چطور ممکن است 

در فیلمی که اکرث پالن هایش النگ شات از ده دوازده نفر 

آدم است که رو به دوربین به صورت خطی ایستاده اند و 

یک نفر آن وسط های صف دارد بریشان موعظه می کند 

بیش از میزانسن های پیچیده و ترکیبی سه فیلم اخیر 

فرهادی صحنه های درخشان کارگردانی داشته باشد؟ باز 

چطور می شود باور کرد کارگردانی که تا قبل از نخستین 

فیلمش به شغل رشیف بر هم زدن اجتامعات با چامق و 

قداره و نهایتا نواخنت سیلی به گوش وزیر فرهنگ دولت 

اصالحات مشغول بوده، یکباره فیلمی بسازد که صحنه های 

درخشان کارگردانی آن چشم جناب منتقد را خیره کند و 

بعد در فیلم های بعدی که بیشرت آموخته و زمان بیشرتی 

در فضای فرهنگ و فیلم سپری کرده اثری از آن صحنه 

های درخشان کارگردانی دیده نشود. این بی انصافی هر 

روز بیش از پیش در نقدهای فراستی خودمنایی می کند 

و شخصیت مستقل او را زیر سئوال می برد. ضمن اینکه 

مجری های برنامه با دیدگاه های متفاوت و رویکردهای 

گاهی محافظه کار و گاهی رادیکال، عوض شده اند اما 

فراستی هنوز منتقد بی جایگزین برنامه هفت است و این 

پیام روشنی از دیدگاه حاکم بر برنامه دارد. 

بهروز افخمی هم که در هویت فیلم سازی خود گاهی 

در قامت یک فیلمساز جریان ساز) عروس، شوکران، روز 

 بغض منتقد و آدرس غلـط فیلمسـاز

 فرهاد آهی، کارگردان

شیطان( و گاهی در قواره یک فیلمساز نخبه )گاوخونی( رخ 

منایی کرده است هویتی کامال متفاوت با کاراکرت مجری 

هفت دارد. او که تا پیش از اجرای هفت منسوب به جریان 

عموما چپ و اصالح طلب بود در بازگشت به تلویزیون به 

جریان غالب حکومت نزدیکرت شد و بعدا در عمل ابزاری 

شد برای فشار بر اصالح طلبان. درگیری عمده او با 

مسئولین و هیئت داوران دوره اخیر جشنواره که خیلی هم 

بوی صداقت منی داد باعث بروز شائبه هایی شد که هنوز 

هم ادامه دارد. حمله غیر منظقی او به داورانی که برخی 

از آنها دوستان صمیمی و حامیان همیشگی او بوده اند 

ربطی به فیلم و سینام ندارد و بیشرت بوی تسویه حساب می 

دهد. متهم کردن داوران به دو تابعیتی بودن در رشایطی 

که هیچ منع قانونی و عرفی برای این مسأله وجود ندارد 

و استفاده رسانه های تندرو از این مسأله برای کوبیدن 

مدیریت سینامیی تردیدی باقی منی گذارد که افخمی 

تکلیف خود را فعال با جناح های سیاسی روشن کرده است. 

توجیح بعدی حرفهایش مبنی بر فشار گروه های ورشکسته 

و بی اثر سیاسی خارج نشین بر داوران به رشط انتخاب 

فیلمی بخصوص هم آنقدر مضحک و بی اساس هست که 

نیازی به تکذیب و بیانیه نداشته باشد. با این همه آدرس 

غلطی که افخمی می دهد نقطه روشنی هم دارد. اینکه 

برنامه ای پس از چند سال پخش و تغییر سه مجری با سه 

دیدگاه متفاوت، هنوز بر هامن طبل دشمنی با استقالل و 

فرهیختگی سینام می کوبد، همچنان از منتقدی به عنوان 

صدای غالب برنامه سود می برد که مدتهاست صداقت از 

نقدهایش رخت بربسته است، و فیلمسازی که تا پیش از 

پیوسنت به این برنامه به جریانی نزدیک بوده که اکنون 

تیشه به ریشه اش می زند، پیام آشکاری دارد و آن اینکه 

از این امامزاده نباید انتظار معجزه داشت. به عبارت دیگر: 

"مرا به خیر تو امید نیست، رش مرسان!"  

نگاهی به خط و ربط سینما در صدا و سیمای ملی

 بهروز افخمی

 مسعود فراستی

 محمود گربلو فریدون جیرانی
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 عکاسی ایران در حال حارض چه جایگاهی دارد؟

وضعيت عكاسی در رابطه با جايگاهی كه به دست آورده 

است را ميتوان به چند دوره تقسيم كرد كه مهمرتين آن به 

دهه 1۳۳۰ )كودتای ۲8 مرداد( مربوط می شود. عكسهای 

شاخص شاهرخ حامتی، از آن كودتا و يا عكسهايی كه 

مصدق در دادگاه روی زمني نشسته، و یا با لباس خواب 

در خانه اش تهيه شد، كه در مطبوعات جهان هم بازتاب 

خوبی داشتند. البته اینها دو دليل عمده دارند: يكی به 

خاطر اتفاق هايی كه آن زمان در ایران افتاد و دیگری خود 

نگاه عكاس. شاهرخ حامتی از مطبوعات جهان آگاهی 

خوبی داشت و كارهاي او در مجله Paris match به چاپ 

می رسید. بعد از آن دوره، عكاسی مستند اجتامعی توسط 

افرادی چون احمد عالی و نرصاله كرسائيان شکل می گیرد. 

این جریان در سالهای 4۹- 48  به بعد و اوائل دهه 5۰ به 

صورت جسته گريخته به راه می افتد. 

 پس در واقع آغاز شکل گیری عکاسی مستند اجتامعی در 

ایران به دهه پنجاه برمی گردد؟

در اینجا الزم است ما به يك تعريف درست از عكاسی 

مستند اجتامعی برسيم و بعد توليدات را بررسی كنيم. 

در آن زمان »مجله متاشا« عكسهايی كه بهمن جاللی از 

شهرهای مختلف گرفته بود را چاپ می کرد. سپس در دهه 

5۰ عكاسانی مثل كاوه گلستان، محمود كالری، محسن 

شانديز، محمد صياد، كاوه كاظمی پا به عرصه ظهور 

گذاشتند و گزارش هايی تهيه كردند كه معارصتر و با زمانه 

ما ارتباط بیشرتی بر قرار می کرد. من در سال 1۳5۳ 

رشوع به عكاسی كردم و معتقدم ما پیش از انقالب چيزي 

به عنوان عكاسی مستند اجتامعی جدی در ايران نداريم. 

اگر خيلی حرفه ای و به دور از كليشه ها و شعارها و در حد 

استانداردهای جهانی نگاه كنيم، عكاس خوب داريم اما 

عكاسی مستند و خوب نداريم.

 چرا؟

وقتي شام يک گزارش را توليد ميكنيد بايد بتوانيد آن را 

خوب مديريت كنيد و آن را به بهره برداری برسانيدش؛ شايد 

مجموعه هايی توليد و توسط عكاسان مديريت ميشد، اما باز 

نرشش كجا بود؟ تنها گه گاه و جسته گریخته منايشگاه هايی 

برگزار شد. اگر شام مسائل سياسی، اجتامعی و اقتصادی 

ايران را در اواخر دهه پنجاه خوب آناليز كنيد؛ می بینید كه 

چه اتفاقاتی در كشور افتاده، اما وقتی به آرشيو عكس های 

عكاسان نام آور و حرفه ای مراجعه ميكنيد، ميبينيد چيز 

زيادی وجود ندارد به جز يک رسی گزارش های پراكنده.

 فکر می کنید مهمرتین دلیل این ضعف از کجا نشات می گیرد؟

برای اين كه مهمرتين قسمت عكاسی چه در دهه های 

اخري و چه در حال حارض، بحث اقتصادی است و اينكه 

عكاس از ابتدا كه كارش را توليد ميكند، برای كجا توليد 

ميكند؟ مجموعه هايی كه در گذشته توليد ميشد، از آنجایی 

که بازخورد اقتصادی برای عكاس نداشت، عكاس هم 

دل زده ميشد و فقط شعار عكاسی مستند ميداد و وقتی 

به آرشيوش مراجعه ميكرديد، پراكندگی را در آرشيوش 

گفتگو با محمد فرنود، عکاس

محمد فرنود یکی از برجسته ترین عکاسان خربی و مستند ایران است که از سال 13۵3 عکاسی خربی را 

آغاز کرد و در سالهای 136۰ -  139۲ (١٩٨٢-٢٠١٤) کارهایش همواره جزو عكس های برتر خربی دنيا قرار 

داشت. چاپ عكس های تكان دهنده فرنود از واقعه زلزله شامل ايران در نرشیات بین امللی، همدردی مردم دنيا را 

به دنبال داشت و مورد توجه عکاسان جهان قرار گرفت تا آنجا که در یکی از معتربترین مسابقات عکاسی خربی 

جهان World Press Photo برنده ٢ ديپلم ويژه هیات داوران شد.

فرنود، در کنار آرشیو بزرگ عکس هایش از جنگ ایران و عراق، توانسته است تا مجموعه های خربی دیدنی از 

رهربان سيايس جهان از جمله فيدل كاسرتو، خانم ايندرو گاندی، يارسعرفات، دامري اورتيگا، معمر قزافی، نلسون 

ماندال و ده ها تن ديگر تهیه کند که تا کنون در بیش از 1۰۰ نرشیه بین املللی به چاپ رسیده است. از دیگر 

فعالیت های خربی فرنود میتوان به حضور در جام جهانی و املپيک در سالهای ١٩٩٢، ٢٠١٤،٢٠٠٦،١٩٩٨،١٩٩٦ 

در فرانسه، آملان، برزيل، بارسلون و آمريكا اشاره کرد.

محمد فرنود طی ۴۰ سال كار مستمر و تهيه گزارش های تصويری خربی و اجتامعی، رسسختانه كوشيده تا به 

عكاسی خربی و اجتامعی ایران هويت بخشد و در معرفی عكاسی ايران در جهان نقش موثری داشته است. به 

پاس چنین کارنامه ای، فرنود مدرك درجه يك هرن و نشان ويژه دریافت کرده، اما او همچنان از دریچه دوربينش 

حوادث و اتفاقات جهان را پیگیری می کند.

ميديديد. برخالف ایران، در اروپا عکاسی مستند در 

مطبوعات تعريف شده است. يك عكاس باید بداند وقتی 

می خواهد وارد حوزه اجتامعی شود، باید چگونه وارد شود، 

چه عکسی تهيه كند، چگونه مديريت كند و چطور آن را به 

بهره برداری برساند. 

 منظورتان از بهره برداری چیست؟

بهره برداری از دو منظر قابل بررسی است: یکی اقتصادی 

و ديگری اینكه عكسها چگونه ديده شوند. وقتی كه عكسها 

وارد مطبوعات ميشوند، تعدادی از آنها چاپ می شوند، 

بنابراین چگونگی منايش آنها اهمیت دارد. بخش دوم 

بهره برداری  Assignment و يا گارانتی هايی است که 

عکاس باید به واسطه آنها هزينه های خودش را برآورده 

کند. ما عكاسان قابل قبول و مستعدی داريم، اما يك 

مجله و يا نرشيه نداريم كه بتواند مجموعه های مستمری 

از كار عکاسان مستند را منترش كند. اينجا فقط ميامند 

عالقه عكاس. از طرفی وقتی دارید گزارش را تهيه ميكنید 

بايد به فکر خروجی آن هم باشید و اینکه آيا عكسی كه 

ميگرييد در نرشیه ای به چاپ مريسد و يا منايش پيدا 

ميكند؟!  البته يك رسی گالری هم در اين ميان هستند 

كه به عكاسی مستند عالقه دارند اما آنها به شاخه مستند 

هرنی عالقه مندند. این نکته را باید اضافه کنم که من 

عكاس مستند و خربی را از هم جداناپذير و دو قلو ميدانم. 

وقتي يك حادثه ای اتفاق ميافتد مرحله اول كار این است 

که گزارش اصلی را در فاصله زمانی 1 ساعت تا چند روز 

تهيه كنيد و بعد می توانید آن را در ادامه باز نرش بدهيد. به 

طور مثال خود من در متامی اتفاقات سعی ميكردم كه آن 

را تبديل به يك گزارش خوب بكنم و در مطبوعات به چاپ 

برسانم. ايجاد روابط عمومی براي يک عكاس بسيار الزامی 

است و باید بتواند تفكری كه دارد را به مدير مسئولش، 

رسدبري و ... بگويد و كارش را به چاپ برساند. اگر بخواهم 

صحبت هایم را خالصه بکنم، باید بگویم عكاسی ما 

جايگاهی در جهان مطبوعات خارجی و داخيل امروز ندارد. 

اين كه ما عكاسان خوبی داريم يك بحث هست و اين كه 

عكاسی مستند خوبی داريم و يا نه يك بحث ديگر.

 به نظر شام چرا این جایگاه برای عکاسی وجود ندارد؟

بر فرض »جشنواره شيد« كه يك رسی بچه های بسيار دل 

سوز، كار بلد، با سواد و شعور و درک عكاسی، دارند آن را 

اداره و برگزار ميكنند. اما این مجموعه های مستند را که 

روی ديوار ميربند فقط يك هفته ديده ميشوند. خوب بودن 

مجموعه ها مورد بحث من نيست. مهم اين است كه يك 

اتفاق مهم، توسط افرادی پی گري، پايه گذاری شده است. 

سوالی که اینجا مطرح می شود این است که اين مجموعه ها 

دیگر كجا ديده ميشوند؟ ایده آل این است که كتابی منترش 

شود تا عده ای ديگر هم کارها بينند و ماندگار شود، اما 

وقتی اسپانرس مالی مناسب وجود نداشته باشد، كتابی هم 

وجود ندارد. اما باز همني گزارش هايی كه ديده ميشود هم، 

گزارشهای پراكنده ای هستند و يك گزارش كامل مستند 

به حساب منی آیند. مطبوعات ما نگاه درست و جدی به 

عكاسی مستند ندارند و خربگزاری های بی در و پيكر هم )از 

نظر من( ضوابطی در روند كاريشان وجود ندارد. وزيری از 
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گفتگو: یاسمن ده میانی

۲۱۳۹۶ اردیبهشت



ماشني پياده ميشود از پله باال مريود و در مراسمی رشکت 

می کند و این می شود یک گزارش تصويری! ما در تعريف 

مسئله هم دچار مشكل هستيم.

وقتي هم چنني تعریف اشتباهی را در جامعه رواج ميدهيم 

و جوانان و تازه واردان اين عرصه هم از این تعریف، الگو 

بگريند، در واقع از يک برداشت اشتباه، الگو گرفته اند. 

اديتورهای ما كه بعد از دهه های 4۰، 5۰ و ۶۰ وارد این 

حوزه شدند مثل عباس كوثری، رضا معطريان، مجيد 

سعيدی و ... تحول جديدی در نگاه كردن به عكاسی و 

انتخاب عكس برای چاپ ايجاد كردند و توانستند الگوهای 

مناسبي را ايجاد كنند. اما این روند در مطبوعات متأسفانه 

مستمر نيست، عالقه و شناخت وجود دارد، توليد تا 

اندازه ای هست، اما خروجی آن كه باید چاپ در مجله و 

به طور کلی مطبوعات باشد، درست عمل منی کند و ما 

شاهد اتفاقات خوبی نیستیم. عكاسان ترجيح ميدهند 

با مطبوعات خارجي كار كنند اما شناخت درستی از 

مطبوعات خارجی ندارند. من در سالهای 1۳۳۷ و ۳8 با 

 Sipa Press توجه به شناختی كه از مطبوعات جهان داشتم با

کارم را رشوع کردم. عكاس بايد همه جوانب خرب و كاری كه 

ميكند را بشناسد. به همین منظور اول بايد مجله هایی را 

كه برايش می خواهید كاركنيد نگاه بكنيد، نقطه نظراتش را 

بدانید و به آنها اعالم کنید که عالقمند به همکاری هستید 

و اگر نظر آنها نیز مثبت بود، انرژی بگذاريد و گزارشی تهيه 

كنيد كه با سبك و سياق مجله بخورد. فقط نبايد سبك 

و سياق خودتان را در گزارش اعامل كنيد. بر فرض مثال 

Stern يك عکس خشن را چاپ ميكند اما Paris match اگر 

كه عکسی به بيننده خرب را كامل انتقال دهد، حتی اگر فلو 

باشد ) واضح نباشد(، كار ميكند.

Figaro عكسی كه paris match كار ميكند را كار منيكند 

و يا عكسی را كار ميكند كه گرافيكی و نگاه عكاسانه تر 

داشته باشد. از اين رو بايد عكاس به مطبوعات ارشاف 

داشته باشد تا بتوانند وقتی گزارش خوبی را كار ميكنند، 

در جای مناسب هم به چاپ برساند.

در دهه 5۰ كه ما كار ميكرديم، تعداد عكاسان حرفه ای و 

خوب كمرت و شاید تعدادشان نزدیک به 1۰ تن بود. اما 

در حال حارض چندین هزار عكاس داريم كه این تعداد به 

خاطر ورود تكنولوژی است و اين تأثري در عكاسی نصفه و 

نيمه ايران هم مشاهده ميشود.

 فکر می کنید ورود تکنولوژی باعث رشد عکاسی خرب و 

مستند می شود یا تاثیری ندارد؟

اشكاالتی كه در عكاسی مستند و خربی و چالش هايی كه 

عكاسان در توليداتشان با آن مواجه بودند ده برابر شده 

است. عمده ترین دلیل آن هم اشباع شدن بيش از حد 

عكس است که توسط موبايلها و دوربينهای ديجيتال تهیه 

و تولید می شوند و همچنین دنيای مجازی این روزها حضور 

پررنگ تری در زندگي مردم دارد. جالب است بدانيد هفته 

پيش يك مقاله ای ميخواندم در روزنامه گاردين - نرشیه ای با 

سابقه بیش از 5۰ سال - كه از خوانندگان خودش خواسته 

است ماهانه 5 دالر به روزنامه كمك كنند كه روزنامه بتواند 

به بقای خودش ادامه دهد. يا روزنامه Paris Match يا 

Time که نزديك به 8 سال عكاس آن ها بودم براي تهيه 

يك پرتره در شهرستانها )مثل نيشابور( متامی هزينه های 

رفت و آمد، هتل، خورد و خوراك را، حتی در صورت چاپ 

نشدن در روزنامه به عکاس پرداخت می کرد و همه اینها به 

جز حقوق ماهيانه بود. اما االن اگر گزارش به چاپ برسد 

پول گزارش را ميدهند. اين تحوالت هم جنبه مثبت دارد و 

هم منفی. مثبت به دليل تكنولوژی و اين كه هر شهروند 

ميتواند خربنگار باشد و تعداد خربگزاری هايی كه در داخل 

ايران مشغول به كار هستند و تعداد عكسهايی كه در روز 

توليد ميشود گواه صحبت های من است. از طرفی دیگر 

جايي منيامند براي عكاسی كه در روزنامه استخدام است 

و يا آزاد كار ميكند، چون بالطبع امكانايت كه در اختيار 

خربگزاريها هست خيلی بيشرت و خروجی اش رسیع تر است.

پس عکاسان در چنین رشایطی باید چه کار کنند؟

به نظر من در حال حارض عكاسی موفق است كه بتواند 

زمانه، جهان، رسانه و مطبوعات را بشناسد و بداند كاری 

كه انجام ميدهد را چرا انجام ميدهد و به چه دليل توليد 

ميكند. تنها در این صورت است که می تواند به خروجی 

مناسبی برسد، مرشوط بر اينكه آگاهی كامل داشته باشد. 

شام منيتوانيد در جامعه امروز فقط يك عكاس خوب باشيد. 

۳ شاخصه هست كه اگر شام اين ۳  را در كارتان رعايت 

كنيد ميتوانيد عكاس موفقی باشيد: توليدات شام با زمانه 

شام سازگاري داشته باشد، توليد شام و سليقه شام با 

مطبوعاتی که می خواهید با آنها کار کنید سازگاری داشته 

باشد. اگر بتوانيد خوب توليد كنيد و خوب بهره برداری 

كنيد ميتوانید موفق هم باشید. يكی از راههای بهره برداری، 

چاپ عكسها در مجله يا روزنامه، منايشگاه و مسابقات است. 

اگر يك عكاس، يك عكس را بگريد فقط براي این که فالن 

جايزه را بربد، اصالً عكاس نيست، چون وظيفه عكاس رصفا 

عكس گرفنت نيست. در درجه اول، وظيفه يک عكاس گرفنت 

يك عكس خوب، يک گزارش خوب و آگاهي دادن به جوامع 

برشی است. سقفی كه خود عكاس تعيني ميكند بسيار 

مهم است. من ميتوانم با يك مجله محلی و يا مطبوعات در 

پايتخت و يا يك جایی که اشل جهانی دارد كار كنم. در 

چنین رشایطی طبيعتاً گزارشی كه تهيه ميشود و انرژی که 

برای کار گذاشته می شود هم متفاوت است. اما وقتی يك 

گزارش در مطبوعات به چاپ نرسد و داوران قبالً عكسها را 

نديده باشند و رويشان تأثري نگذاشته باشد، جايزه ای هم 

به آن منيدهند. در World Press Photo بايد عكسها قبالً 

به چاپ رسيده باشند و روی مخاطب تأثري گذاشته باشد. 

از يك حادثه ممکن است چندين گزارش و عكس كار شود، 

اما تنها چند عكس هستند كه تأثري زيادی روی مخاطب 

ميگذارند. بقيه مسابقات و جوايز هم به همني صورت است.
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 پس فکر می کنید دلیل موفقیت پی در پی عکاسان 

ایرانی در بعضی مسابقات عکاسی چیست؟

در اين قسمت باید رصيح صحبت كنم چون منی خواهم 

خودمان را گول بزنيم. چندتا مسئله باعث شد كه ما در 

عكاسی موفق باشيم، مخصوصاً در بخش عكاسی خربی كه  

جايزه Pulitzer و Robert Capa و چندين جوايز ديگر از 

جمله world Press photo به عکاسان ایرانی تعلق گرفت. 

اگرنگاهی بيندازيم به گذشته 4۰ ساله ايران و اتفاقاتی 

كه در اين كشور افتاده، متوجه می شویم که در واقع 

دليل این موفقيت به خاطر پتانسيل يك رسی از عكاسان 

حرفه ای بوده كه برايشان فرقی منيكرده كه در بندرعباس 

از سقوط هواپيام در خليج فارس عكاسی ميكنند، يا از 

فاجعه حلبچه، یا موشك باران تهران و يا جنگ تحميلی 

8 ساله. در این بازه زمانی عكاسانی بودند كه ايستادند با 

يك نگاه عكاسانه و با يك سناريوی از پيش تعيني شده کار 

کردند. اين به خاطر عكاسانی بود كه جانشان را گذاشتند 

كف دستشان و در جامعه عكاسی تأثري گذاشتند. در 

واقع مالک اين است كه شام با چه نگاهی وارد داستان 

می شويد و با چه نگاهی كار ميكنيد. ما در حال حارض 

چندين انجمن داريم كه در هيئت مؤسس برخی از آنها 

خودم هم بودم. كارهايی از اين قبيل در داخل كشور انجام 

شده اما خروجی مطلوبی به دست نيامده است. به واسطه 

دلسوزی و تعصب يك رسی از دوستاين كه شناخت بيشرت 

و دغدغه عكاسی حرفه ای داشتند، اين بسرت برای جامعه 

نسل جوان ما ايجاد شده است. در همین دوره بعضی از 

عكاسان ما توانستند الگوی بسيار مناسبی باشند. در دهه 

اخري عكاسان جوان با نوع جهان بينی و تالش خودشان و 

با استفاده از تجربيات همین عكاسان با تجربه، توانستند 

جايزه هايی از قبيل World Press Photo را دريافت كنند. 

اما تعداد اين جوايز نسبت به اتفاقات این دهه، كم است.

به نظر من در حال حارض عكاســی موفق 

اســت كه بتواند زمانه، جهان، رسانه و 

مطبوعات را بشناسد

 عكايس ما نسبت به كشورهاي ديگر خروجی مناسبت 

ندارد، به نسبت كشوری مانند بنگالدش كه سابقه عكاسی 

كم تر از ما دارند. در این باره چه نظری دارید؟

دو شاخصه در كشور ما وجود دارد:

1- يك عده از عكاسان ما ذاتاً عكاس هستند و وقتی 

كارهای شان را آناليز ميكنيد به اين پی ميربيد.

۲- اتفاقاتی كه در كشور ما افتاد.

هر دوی اين موضوعات باعث شــد كه عكاســی خربی ما 

به عنوان ابرقدرت در دنيا شــناخته بشــود و اتفاق كمی 

نيســت مجله Photo Magazine  - كه جزو مجله های 

بزرگ دنياســت -  به عكاســان ايرانی لقب داده که نگاه 

انســانی دارند. اگر بخواهيم عكاســی را خوب بررسی و 

آناليز كنيم می بینیم يك رسی از عكاســان به ظاهر مســائل 

می پردازند؛ يك رسی از عكاســان هم نگاه موشــكافانه ای 

به مســائل اجتامعی، تاريخی و ... دارند. یک زمان 

عكاســان خارجی تالش می کردند تا بفهمند رسبند ســبزی 

كه رزمندگان بســته اند و روی آن نوشــته یا زهرا )س( چه 

دلیل و پیشــینه ای دارد و شــايد گاهی اوقات هم متوجه 

منيشــدند. به همني دليل آثار تولید شــده توسط عكاسان 

ايرانی بهرت از عكاســان صاحب نامی بود كه در ايران 

در زمان جنگ تحميلی كار ميكردند. اين عكاســان ذاتاً 

عكاس بودند و واقعاً منره شــان 1۰۰ بود. در دهه اخري هم 

عكاســانی بودند كه بســيار خوب كار كردند، گزارش های 

خوبی تولید كردند و جوايز خوبی هم به دســت آوردند، 

اما به درســتی و خوبی نتوانســتند كارهايشان را به چاپ 

برســانند. به نظر من اين مشــكل از عكاسان نيست بلکه 

مشــكل از سيســتم مطبوعاتی كشور است. البته عكاساين 

هم به خاطر ارتباط مناســب با مطبوعات خارجی، 

گزارش هــای خوبی كاركردند. اين موضوع بنگالدش هم 

به خاطر وجود يك رسی آدمهای خاص اســت كه در آن 

زندگی ميكنند و توانســتند دانش آموخته های خوبی را 

وارد جامعه عكاســی جهانی بكنند. اما در كشــور ما با وجود 

انجمن هايی كه داريم، تعريف درســتی از شــاخه عكاسی 

مســتند نداريم هر كس با يك نگاه خودش آنرا تعریف 

ميكند. وقتی يك دو ســاالنه برگزار ميشــود، داوران، دبري 

و... هر كدام يك نوع نگاه متفاوت دارند و ۲ ســال بعد 

دوباره با داوران جديد و ســاليق متفاوت و سياســت دیگری، 

كارهای دیگری روی ديوار مريوند. اين همخوانی نداشــنت 

با هم، جزو معضالتی اســت كه جامعه جوان ما را گم راه 

كرده است.

 تغيري سبك و سياق جشنواره ها در سالهای اخري با پيش 

رفنت به سمت Story و اهميت پيدا كردن منت را چطور 

ارزیابی میکنید؟ 

در سال 88 كه اتفاقات و درگريی های شديداللحنی در 

كشور ما رخ داد، شام ميبينيد كه جايزه World Press به 

مجموعه ای داده ميشود كه از پشت بامهای ایران  كار شده 

است )مجموعه الله اكرب(. با يك نگاه كامالً عكاسانه، و با 

استفاده درست از عكايس. ما عكاساين داريم كه در يك 

دوره ای جايزه ای گرفته اند ولی االن نه جايزه ای هست و 

نه عكسی.  من در سن ۲۰ سالگی توانستم جایزه بگیریم 

و دوباره چند سال بعد، هم در عکاسی تک فریم و هم در 

عکاسی داستانی در World Press تكرار شد. در يك دهه 

توانستم ۳ جايزه بگیرم و بعدش اشباع شدم.  جايزه در 

طول زمان مهم است نه در يك مقطع از زمان. مهم است 

كه شام عكاس مبانيد.  اگر امروز هم احساس كنم كار 

مناسبي را در ميان اين همه عكاس انجام داده ام، چرا كه 

نه، حتامً دوباره ميفرستم. اما بسياری از عكاسان جديد 

ما فقط تالش ميكنند كه جايزه ای را بگريند. فكر نكنيد با 

گرفنت جايزه شام عكاس ميامنيد، نه! این در طول زمان 

اين اتفاق ميافتد. 
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معرفی عکاس: مجید سعیدی ، متولد  13۵۲ در تهران است. اولین فعالیت جدی عکاسی خربی را در سال 199۰ و درجریان جنگ خلیج فارس 

در مرز ایران و عراق آغاز کرد. در سال 1373 همکاری خود را با روزنامه ابرار رشوع کرد و با روزنامه های اخبار، صبح امروز، انتخاب، مشارکت، 

ایران و جام جم ادامه داد. وی بنیانگذار واحد عکس خربگزاری فارس میباشد و در یک دهه اخیر عكاسان زيادی را پرورش داده است. سعیدی، 

در سال 13۸۲، همکاری خود را با مؤسسه گتی ایمجز آمریکا آغاز منود و در حال حارض به عنوان عکاس مستقل در منطقه خاورمیانه مشغول بکار 

میباشد. مجید سعیدی کلکسیونی از مهمرتین جوایز جهانی عکاسی، همچون ورلد پرس فوتو، جایزه تصویر سال آمریکا (POYi)، جایزه بنیاد 

لوسی آمریکا (Lucie)، جایزه رابرت اف کندی آمريكا و ... را برای عکس هایش بدست آورده است. 

هرچند که امروزه موضوع اخالق در روزنامه نگاری آنقدر 

برای فعالین رسانه ای مهم و شناخته شده است که دیگر 

منی توان گفت با معقوله ای پیچیده و مبهمی روبرو هستیم 

اما مسئله برای خربنگارعکاس کمی متفاوت است.

پیام های تصویری معموال برای مخاطب، راحت تر قابل 

درک هستند و به شکلی سنتی قابل اعتامدتر است؛ چراکه 

بر اساس باور عمومی تصاویر، خود واقعیت هستند اما منت 

ها، چیدمان لغات و واژه ها با تفاسیر نویسنده. 

این ویژگی ها سبب می شود،خربنگاران عکاس بیشرتمورد 

اعتامد قرار گیرند و کمرت به این نکته توجه شود که گاهی 

چیدمان تصاویر، جهت دهی های ذهنی بوسیله توضیحات 

عکس، زاویه دید عکاس و .... چقدر میتواند واقعیت ها را 

تحت تاثیر قرار دهد. 

ضمن اینکه تعریف حریم عکاسی یکی از پیچیده ترین 

مسائل برای عکاسان جهان است، برخی از عکاسان خود 

را محق می دانند از هر پدیده ای که مورد توجه عموم 

قرار دارد عکس بگیرند و این مسئله را بی اخالقی هم 

منی دانند، ضمن اینکه رعایت حریم خصوصی در قوانین 

کشورهای مختلف، تعریف مختلفی دارد که این امر نیز خود 

بر پیچیده تر شدن مسئله، می افزاید.

بنابراین می بینیم که معقوله اخالق در روزنامه نگاری برای 

عکاسان چقدر مهم و در عین حال تا چه اندازه پیچیده 

است و همین طور تعیین قوانین دقیق در این زمینه برای 

مسئوالن فرهنگی، چقدر الزم.

به عنوان یک عکاس معتقدم، رعایت اخالق در عکاسی 

یک رضورت است و عکاس ها برای حفظ اعتامد مخاطب و 

حرفه ای ماندن خود، باید آن راتا جایی که وجدان و قانون 

اجازه میدهد  رعایت کنند.  

البته به لحاظ تفاوتی که عکاسی هرنی و عکاسی مستند با 

یکدیگر دارند، مسئله رعایت اخالق نیز میان این دو شاخه 

عکاسی متفاوت تعبیر می شود؛ در عکاسی هرنی زاویه دید 

وکانسپت، وسیله ای برای بیان ایده ونظر هرنمند هستند 

و باید گفت عکاس هرنی، برای تغییر ایجاد کردن فضای 

عکس دستش باز است.

مثال عکسی از تصویر یک انسان با زاویه دید و نوع چیدمان 

خاص عکاس، به نظر درختی ایستاده و تنومند می آید که 

این نوع نگاه و نظر هرنمند است و به عنوان کانسپت خود 

عکاس معرفی می شود اما در عکاسی مستند و خربی، 

هرنمند باید تابع واقعیت موجود باشد و منی تواند واقعیت 

را تغییر دهد.

هر عکاسی در وحله اول باید بداند که در کدام حیطه کار 

می کند و اگر به عنوان عکاس مستند و یا خربی، دوربین 

به دست گرفته است، اجازه ندارد که رویاها و ایده خود را 

به عنوان واقعیت به مخاطب القاء کند ؛ بطور مثال منی 

تواند با چیدمان فضا، صحنه یک مهامنی را برای بیننده 

بازسازی کند.

این یک دروغ بزرگ به جامعه است، اینکه عکاس واقعیت 

موجود را تغییر دهد و از اتفاقی بگوید که اصال رخ نداده 

است. متاسفانه بین هرنمندان جوان ما این بی اخالقی 

ها در عکاسی مستند و خربی دیده می شود که به اعتقاد 

من دروغ بزرگی است و تفاوتی با دزدی ندارد؛ چراکه وقتی 

عکاسی با اثرش اعتامد جامعه را سلب می کند با کسی که 

کاالیی را دزدیده، تفاوتی ندارد.

این پدیده آسیب بزرگی در رسانه عکس است و همه در جامعه 

باید نسبت به آن هوشیار باشند تا کسانی به خاطر شهرت 

یا ثروت، تفکری غیر از واقعیت را به جامعه القاء نکنند.

از سویی دیگر اولویت دادن به وظیفه انسانی و یا وظیفه 

حرفه ای از دغدغه های قدیمی عکاس ها بوده و هست. به 

هر حال هر عکاسی برای حرفه ای ماندن باید تالش کند تا 

بهرتین شات را از ناب ترین لحظات بگیرد، هرچند که گاها 

مورد انتقاد قرار می گیرد که به وظیفه انسانی خود عمل 

نکرده یا اگر در صحنه حادثه حضور داشته و به انسان های 

دیگر کمک می کرد، مفید تر بود.

این یکی از سخت ترین تصمیم گیری های عکاسان است 

که در صحنه حوادث چقدر به وظایف انسانی خود توجه 

کنند و چقدر به اولویت های حرفه ای شان؛ شاید جواب 

دقیقی برای این وضعیت نتوان پیدا کرد چرا که بسیاری 

از عکس هایی که از حوادث یا انسان های حادثه دیده، 

گرفته شده است، توانسته به روشنگری افکار عمومی نسبت 

به درد و رنج انسان هایی، کمک کند هرچند که مورد 

انتقاداتی هم قرار می گیرند.

اما آنچه که مسلم بی اخالقی محسوب می شود، عکاسی از 

حریم خصوصی افراد است که رصفا حس کنجکاوی جامعه 

را تامین می کند. اینکه جامعه نسبت به زندگی سلربیتی 

ها و چهره های معروف کنجکاو است، آیا مجوزی است برای 

اینکه ما از حریم خصوصی افراد عکس بگیریم؟ مسلام نه.

قوانین برای رعایت حریم خصوصی در کشورهای مختلف، 

متفاوت است که این مسئله تفاوت دیدگاه بسیاری را میان 

هرنمندان بوجود آورده است. در کشورهایی مانند آمریکا 

و انگلستان عکاسی از حریم خصوصی منع قانونی ندارد 

اما در فرانسه قوانین سخت و دقیقی در این خصوص 

وجود دارد؛ تاجائیکه بسیاری از شخصیت ها و سلربیتی 

های جهان ترجیح می دهند، جشن ها و مراسم خود را 

در فرانسه برگزار کنند تا بواسطه قوانین سخت این کشور، 

از پخش شدن تصاویری که مایل  به انتشار آن نیستند، 

جلوگیری کنند.

در کشور ما ، قوانین دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما 

من معتقدم هر عکاسی باید وجدان خودش را در نظر بگیرد 

و از خودش بپرسد »اگر من جای سوژه ام بودم، آیا مایل 

بودم تصویری از حریم خصوصی ام منترش شود؟«

نکته ایی که من را مدتها ازار میدهد این است که در کشور 

ما ایران نگاه حکومت به معقوله عکاسی مستند و خربی 

امنیتی شده  بطوری که هنوز تفکر حکومت در دهه 5۰ و 

یا ۶۰ شمسی است و فیلمهای  جاسوسی ان زمان زیاد از 

حد دیده شده.  ما در دنیایی که همه چیز را با یک کلیک 

در فضای مجازی میبینیم و به تعداد انسان های روی زمین 

موبایل دوربین دار داریم دیگر عکس منیتواند مستاق 

جاسوسی باشد چون از همه چیز و همه جا تصویر وجود دارد. 

نکته دیگری که باید برای رعایت اخالق در عکاســی مورد 

توجه قرار داد، نوشــنت توضیحات مرتبط و دقیق عکس به 

همراه اثر اســت که متاســفانه برخی می بینیم توضیحات 

همراه عکس ها یا کپشــن ها با موضوع و مفهموم غالب 

عکس متفاوت است.

شاید کمرت به این مسئله توجه شود که جهت دهی به ذهن 

مخاطب با توضیحات کوتاه و یا کپش هایی که همراه عکس 

می آید، هم خالف اخالق روزنامه نگاری است. توضیحات 

باید واقعیت عکس ها را بیان کند نه تصورات و برداشت 

شخصی عکاس را.

بارها در صفحات عکاسان مستند و خربی دیده ام که 

توضیحات و یا کپشن ها، مفهومی غیر از واقعیت عکس 

را منتقل می کند و هر دفعه از خودم می پرســم »واقعا 

عکاس منی دانســته که نباید تخیالتش را به عکس خربی 

پیوند بزند؟«

ای کاش همه عکاس ها این واقعیت را فراموش نکنیم 

که کپشن نویسی در واقع، نوشنت توضیحاتی برای درک 

واقعیت عکس است، کپشن ها مکمل عکس ها محسوب 

می شوند و فرصتی برای بیان تفکرات و تخیالت ما نیستند.

حتی در برخی موارد من مجموعه عکس هایی را هم می بینم 

که عنوان و یا توضیحی غیر از موضوع عکس ها دارد و یا در 

آنها، چند عکس با مفهومی متفاوت به منایش گذاشته شده 

است؛ این هم دروغ بزرگی است و این هم دزدی بزرگی است.

مثال وقتی شام قرار است مجموعه عکس در مورد آب رسانی 

به منایش بگذارید باید متامی آثار و همچنین عنوان این 

مجموعه هم با موضع آب رسانی مرتبط باشد و نه اینکه با 

توضیحاتی دیگر و یا چند عکس غیر مرتبط، سعی کنید که 

واقعیت دیگری را هم به مخاطب القاء کنید. 

  جهت دهی به ذهن مخاطب ممنوع
 مجید سعیدی، عکاس 

۲۱۳۹۶ اردیبهشت



معرفــی عــکاس: علــی آقاربیــع، متولــد  13۵۴ 

فیلمســازی  و  عکاســی  اســت.  تهــران  در 

کوتــاه را از ســال 1369 در ســینامی جــوان 

از  را  خــربی  عکاســی  حرفــه ای  فعالیــت  و 

ــرد  ــاز ک ــران آغ ــات ای ــال 1377 در مطبوع س

و ایــن فعالیــت تــا ســال 13۸۸  بــا عناویــن 

عــکاس خــربی و دبیــر رسویــس عکــس ادامــه 

یافــت. در ســال 13۸9 آژانــس عکــس جــام 

را بــه عنــوان اولیــن آژانــس عکــس خصوصــی 

مســتند دایــر منــود. در حــال حــارض عکاســی 

را بــه صــورت آزاد پیگیــری کــرده و بــه عنــوان 

ادیتــور در مطبوعــات و خربگزاری هــا مشــغول 

ــت. ــت اس ــه فعالی ب
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با ورود هرن به عرص دیجیتال و بهره مندی عکاســی از 

دوربین های دیجیتال، شــاهد بروز تغییرات بزرگی در 

عکاســی جهان هســتیم. تغییراتی رسیع که برخی خود را 

با این عرص هامهنگ کرده، اما بســیاری از هرنمندان که 

همواره پیشــگامان فرهنگ ســازی بوده اند از آن جا مانده 

اند و هنوز نتوانســته اند آن را به عنوان گزینه ای قابل 

اطمینــان،  قبول کنند.

با نگاهی دقیق تر به ظهور عکاســی دیجیتال می توان 

دریافت که این امر اگرچه توانســته اســت وجود آثاری با 

کیفیت بهرت را با ســهولت بیشــرت فراهم آورد، اما هجوم 

عموم مردم برای اســتفاده از این وســیله که کار با آن به 

مراتب ســاده تر از نوع آنالوگ اســت، باعث کمرنگ شدن 

و حتی به فراموشــی ســپرده شدن آموزش و فراگیری راه و 

رسم حرفه ای شده است. 

تولد دوربین دیجیتال، حال و هوای موجود در تاریخ معارص 

عکاسی و فضای آکادمیک را به شدت تحت تاثیر قرار داد 

و موج جدیدی از فرم ها و ترکیب های مختلف در عکاسی 

را ایجاد کرد که البته لزوما متامی آنها موفق نبوده و بیشرت 

شبیه آزمون و خطا بوده اند. با این حال دوربین دیجیتال 

به عنوان وسیله ای که امکانات بیشرتی را در اختیار عکاس 

قرار می دهد به رسعت در فضای حرفه ای پذیرفته شد.

رسعت این تغییرات زمانی شدت یافت که اینرتنت و 

دسرتسی به آن بخصوص برای عکاسان ایرانی میرس شد 

و این پدیده  دریچه ای نو به جهان هرن بود. در دســرتس 

بودن آثار فاخر عکاســان جهان که پیش از این فقط 

محدود به آثار چاپی و کتاب بود، اطالع از وجود مســابقات 

و جشــنواره های بزرگ عکاســی در نقاط مختلف دنیا  و 

ظهور شــبکه های اجتامعی که ارتباط عکاســان مختلف از 

رسزمین های دیگر را برای همگان ســاده می کرد، تغییرات 

بزرگی بود که تا چند ســال قبل دســت نیافتنی و چیزی 

شــبیه به معجزه می منود.

متامــی ایــن تغییرات اگرچه نقطه عطفی در عکاســی 

بشــامر می رود، اما پس از مدتی آســیب های جربان ناپذیر 

آن ظهــور پیــدا کرده و  ثابــت می کند که این رسعت لجام 

گســیخته اگرچــه مزایایی دارد، امــا معایب آن غیر قابل 

است. چشم پوشی 

به فراموشی سپردن آموزش و کسب تجربه در مجرای 

حرفه ای، میل به شهرت و رشکت در مسابقات بزرگ 

عکاسی جهان و کسب درآمد در زمانی کوتاه، از بزرگرتین 

آسیب هایی است که در مقابل هدف اصلی عکاسی بویژه در 

حوزهای خربی و مستند، مانند دیواری قد علم کرد و برخی 

از تازه واردهای غیر حرفه ای و در مرحله بعد بخشی از 

حرفه ای ها را تبدیل به عکاسانی کرد که در قاب ویزور خود 

چیزی جز جایزه و شهرت برای مقاصد مالی منی دیدند. 

هرچند بر شهرت و جایزه و درآمد از این راه ایرادی وارد 

نیست اما چگونگی رسیدن به آن دارای اهمیت است.

یکی از راه های رسیع رســیدن به مقاصد ذکر شــده، 

پنهانکاری و دســت بردن در واقعیت برای رســیدن به 

هدفی مشــخص اســت. این دخالت در واقعیت ابتدا به 

شــکل نرم افزاری )فوتوشــاپ( و پس از آن با دستکاری 

موقعیت )محیط و آدم ها( رشــد چشــمگیری کرد. با 

نگاهی کوتاه به ســوابق برخی از این عکاســان و صحبت 

بــا آنهــا می توان دریافت که برخی از آنان حتی از اشــتباه 

خــود مطلــع نبوده و آنرا امری طبیعی میدانند که نشــان از 

عدم آموزش و تجربه در این حوزه اســت. 

از ورود همه روزه گوشی های تلفن همراه که برخی از آنها 

حتی بهرت از نسل اول دوربین های دیجیتال حرفه ای ست 

تا معرفی اشتباه عکاسی خربی و مستند توسط افراد غیر 

متخصص و در برخی از موارد تقدیر از آنان در جشنواره های 

معترب از نشانه های مشخص ابتذال در عکاسی است.

اگرچه یافنت مقرص در این میان کار سختی نیست، اما 

هدف اصلی تغییر این روند و جربان اشتباهات گذشته 

است. باید به این مهم توجه داشت که همواره افرادی که 

عکاسی خربی و مستند را باور دارند و به آن عشق می ورزند، 

با باور خود آثاری خلق می کنند که از جهان بینی برخوردار 

است، مطالبه گر است و بیننده را به تفکر وامی دارد. شاید 

توجه بیشرت به چنین بخشی در قالب برنامه ریزی های 

بلندمدت آموزش حرفه ای عکاسی و انتشار عکس، بتواند 

بخشی از آسیب های گذشته را جربان مناید. 

 آسیب های عصر دیجیتال بر عکاسی ایران

 علی آقاربیع، عکاس 
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۱۰

 روحت شاد رفیق

علی محمدی، دوست و همراه و همکاری بود بی ادعا. یادمان منی رود که در فستیوال شش 

هفته با هرن ایران در سال ۲۰1۲، کمک های بی دریغش توامنان را دو برابر کرد. درتولید 

رسیال ترانزیت در سال ۲۰15، به همت و کمک علی، توانستیم بخش جذاب "مطربی 

درغربت" را تولید کنیم که سال گذشته پخش شد و بخشی دیگری با موضوعی متفاوت که 

امسال پخش خواهد شد. 

فعاالن ایرانی تورنتو خوب می دانند که در یک دهه گذشته، بخش قابل توجهی از بازتاب 

تصویری رویدادهای جامعه ایرانی تورنتو، مدیون نگاه، دوربین و تالش علی محمدی است. 

بی شک او بخشی از تاریخ ماست و این جامعه در حال رشد به نوعی وامدار اوست. 

امروز، پس از رنجی یک ساله، علی یک جایی آن باالها رسحال و بدون درد نشسته، لنز 

دوربینش را پاک میکند و آماده ثبت کردن رویدادی دیگر میشود.

 عکاس: پوریا علی

۲۱۳۹۶ اردیبهشت
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What is systemic racism?

Systemic racism occurs when an institution or set of institutions 
working together creates or maintains racial inequity. This 
can be unintentional, and doesn’t necessarily mean that 
people within an organization are racist.

It is often caused by hidden institutional biases in policies, 
practices and processes that privilege or disadvantage people 
based on race. It can be the result of doing things the way 
they’ve always been done, without considering how they 
impact particular groups differently. 

Anti-racism as an approach: 

Anti-racism is about taking proactive steps to fight racial 
inequity. It’s different from other approaches that focus on 
multiculturalism or diversity because it acknowledges that 
systemic racism exists and actively confronts the unequal power 
dynamic between groups and the structures that sustain it.

Anti-racism involves consistently assessing structures, policies 
and programs, and through monitoring outcomes, ensuring 
they are fair and equitable for everyone.

OUR GUIDING PRINCIPLES 

A Better Way Forward: Ontario’s 3-Year Anti-Racism Strategic 
Plan targets systemic racism by building an anti-racism 
approach into the way government develops policies, makes 
decisions, evaluates programs, and monitors outcomes. It calls 
for a proactive, collaborative effort from all government 
ministries and community partners to work toward racial 
equity. The plan is composed of initiatives under four 
categories: Policy, Research and Evaluation; Sustainability 
and Accountability; Public Education and Awareness and 
Community Collaboration. In addition, there are targeted 
population-specific strategies. All of these initiatives are 
informed by the following key guiding principles: 

1.Systemic focus 

We are focusing on proactively removing systemic barriers 
and root causes of racial inequities in provincial institutions. 

2.Whole-of-government, collective impact approach 

We recognize that working with ministries across government 
— not in silos — is required to address systemic racial inequities. 

3.Targeted universalism 

We recognize everyone benefits from government’s targeted 
removal of systemic barriers faced by the most disadvantaged 
communities. Reducing barriers and disparities leads to a 
better Ontario for everyone. 

4.Distinctness and intersectionality of racisms 

We acknowledge racism is experienced differently by various 
racialized groups, and within groups along intersectional lines, 
including gender identity, creed, class, sexual orientation, 
history of colonization, etc. 

5.Inclusive process 

Indigenous and racialized people must be meaningfully 
engaged. Their perspectives and guidance inform the strategy 
and government decision-making. 

6.Transparent, evidence-based approach 

Our approach is evidence-based and driven by measurable 
goals and outcomes that are tracked and publicly reported. 
This is consistent with Ontario’s Open Government principles. 

7.Sustainability 

We are setting the foundation for long-term government 
anti-racism efforts.

ANTI-RACISm LEGISLATION 

Ontario plans to introduce anti-racism legislation in Spring 
2017 that would, if passed, ensure future sustainability 
and accountability of the government’s anti-racism work. 
It would provide a framework for government and 
organizations to identify and combat systemic racism.

The proposed legislation, if passed, would provide for the 
development of measurable targets, public reporting and 
mandated community engagement through renewable 
multi-year strategic plans. These plans would be assessed 
with public input at least every five years to remain relevant.

The proposed legislation would give the government the 
authority to mandate race data collection and implement the 
use of an anti-racism impact assessment process.

These proposed measures would help facilitate government’s 
ongoing commitment to supporting anti-racism efforts 
in its own institutions and, over time, across a range of 
organizations.

 PublICly REPORT On PROGRESS

We need to be transparent and share progress on our work 
and how it helps to improve outcomes. We will develop an 
annual progress report. The report will reflect the ongoing 
collaboration with Indigenous and racialized communities, 
ministry partners and government institutions, on the 
initiatives and targets in this plan.

 TARGETEd PublIC EduCATIOn And 
AWAREnESS

It’s important for government to confront individual biases 
and increase everyone’s awareness of systemic racism. We will 
conduct research and engage the public to understand what 
people know and how they have experienced or witnessed 
racism across different regions and demographic groups. based 
on this, we will develop and lead targeted public education and 
awareness initiatives to increase awareness of systemic racism 
and how it impacts people. 

People can also face racism due to their religion, as is the case 
with Islamophobia and antisemitism. As a society, we need to 
better understand the causes and impacts of racism to ensure 
our province continues to be a safe place for people of all races 
and religions. 

The targeted public education and awareness initiatives will 
focus on anti-black racism, anti-Indigenous racism, antisemitism, 
Islamophobia and other forms of racism against racialized 
groups such as Sikhs. To support these initiatives, we will 
develop a digital presence and other communications and 
outreach strategies.

 AddRESS ISlAmOPhObIA

The need to target Islamophobia is urgent. We will 
engage with communities and partner ministries to 
develop public education and awareness initiatives that 
aim to mitigate and prevent Islamophobia. 

A research and consultation report 

We will engage with community organizations and do 
research to better understand the causes and impacts of 
Islamophobic incidents and to inform future development 
of Islamophobia initiatives. 

Public education for students on Islamophobia 

Working with the ministry of Education and school 
boards, we will strengthen and promote educational 
resources for K–12 students, which aim to mitigate and 
prevent Islamophobic behaviour. 

Public reporting on crimes motivated by hate 

We will work with the ministry of Community Safety 
and Correctional Services to explore the collection and 
publication of data from police services on reported 
incidents of Islamophobia and other forms of racial 
prejudice.

 AnTI-blACK RACISm STRATEGy

The intergenerational impact of slavery and a long 
history of overt and ongoing systemic racism continues 
to shape poorer outcomes for black people today. This 
is confirmed by numerous reports and years of research 
and consultation with community partners who have 
identified key areas of action to address anti-black racism. 
At our community meetings, we also heard government 
must take steps to address anti-black racism and improve 
outcomes for black people in Ontario.

 IndIGEnOuS-fOCuSEd AnTI-RACISm 
STRATEGy

The Truth and Reconciliation Commission of Canada calls on 
government to close the gaps in child welfare, education, 
health, employment and incarceration rates and report 
publicly on progress.

In response to the Truth and Reconciliation Commission, 
the province released The Journey Together: Ontario’s 
Commitment to Reconciliation with Indigenous Peoples 
(2016). It sets out Ontario’s commitment to address the 
ongoing impacts of Canada’s legacy of residential schools 
and other devastating colonial policies, remove barriers, 
support Indigenous culture and reconcile relationships with 
Indigenous peoples.

As part of its commitment, the Anti-Racism directorate 
in partnership with the ministry of Indigenous Relations 
and Reconciliation and other ministries will work with 
first nation, métis and Inuit leaders, elders, youth and 
communities to develop an Indigenous-focused anti-racism 
strategy. This strategy will combat racism experienced 
by Indigenous communities and people, and include, 
among other elements, a public education and awareness 
campaign, youth-leading-youth program and a professional 
training toolkit. 

A Better Way Forward: Ontario’s 3-Year Anti-Racism Strategic Plan is the province’s commitment to change the 
way we do things and break down barriers to advance racial equity. This means reviewing government policies, 

programs and services to find ways for everyone to have better opportunities and outcomes. It’s about making sure 
government is here to serve and support everyone.

Systemic racism brings an enormous socio-economic cost, and everyone will feel its impacts until we solve the 
problem at its roots. It is never too late to do the right thing. That is why we are acting now.

Ontario’s 3-Year 
Anti-Racism 
Strategic Plan
A Better Way Forward: Ontario’s 3-Year Anti-Racism Strategic Plan 
is the province’s commitment to change the way we do things 
and break down barriers to advance racial equity. This means 
reviewing government policies, programs and services to find ways 
for everyone to have better opportunities and outcomes. It’s about 
making sure government is here to serve and support everyone.

Systemic racism brings an enormous socio-economic cost, and 
everyone will feel its impacts until we solve the problem at its 
roots. It is never too late to do the right thing. That is why we are 
acting now.

MIchAel cOteAu
minister Responsible for Anti-Racism


