
گفتگو با 
سید عباس میر هاشمی

شــا می دانید که تقریباً هر موضوعی را در عکاسی 
درنظر بگیریم، پیش تر، توسط کسی در گوشه ای از 
دنیا کار شده است؛ به نظر شا موضوع »زیارت« هم 
که از این امر مســتثنا نیست، چه پتانسیل ها و راههای 
نرفته ای می تواند داشته باشد که عکاسان می توانند 

دنبال کنند؟

به این موضوع از چند زاویه می توان نگاه کرد؛ نخســت 
از زاویه مدیریتی و متولیان این مقوله است که به مولفان 
و شــکل دهندگان آثار چه نگاهی داشته باشند. به گامن 
من، باید نگاهی در مدیران و متولیــاِن چنین فعالیتهای 
فرهنگی تقویت شــود؛ یکی باور تأثیر اثر هرنی که نافذ 

اســت و در ذهن رســوب می کند، و نکته ی دیگری که 
بارها در جاهای دیگر هم گفته ام اینکــه ایجاد این 
حساســیت در متولیان و مدیران فرهنگی که جشنواره 
ها و حرکت های اینچنینی خودشــان هدف نباشند بلکه 
بعنوان مسیری باشند که قرار است ما را به هدفی برساند. 
چرا که هدف شــدِن یک جشنواره باعث می شود با پایان 
یافنِت آن، به نقطه ی پایان اش برسیم اما اگر مسیر باشد 
و ما هدفهای دیگری را دنبال می کنیم، مسیر می تواند با 

راههای دیگری دنبال شود.
از زاویه ی تولید آثار و رویکرد عکاسان هم اگر نگاه 
کنیم، باید گفت که موضوعات اینچنینی، نیاز به تحقیق 
جدی دارد؛ یعنی تفاوت عکاســان در اینجا خودمنایی می 
کند؛ اینکه عکاس، هرچه از سطحی نگری دورتر باشد، 
پرسشگرانه و پژوهشگرانه تر به موضوع نگاه می کند 
و نگاهش نافذتر است. و اینجا جای تشکر دارد که اسم 
بسیار بامسامیی هم انتخاب کردید: »خانه ی دوست« که 
اشــاره ای ضمنی به این نکته است که در دورترین نقطه 
از آن خانه ی دوست هم که باشیم، انرژی و ارتباطی را 
می توانیم ایجاد کنیم و همین ارتباط می تواند مبنای کار 

عکاسانه باشد.



پس از ســویی باید به نحوه ی مدیریِت مدیران و متولیان 
پرداخت و از ســوی دیگر باید عکاسان جدی تر به قضیه 
نگاه کنند و بســیار پژوهشــگرانه و با نگرش های دقیق 
و ظریف، موضوع را دنبال کنند تا آثار تولید شده در 
نهایت بتواند در ذهن ماندگار شــده و هرنمندانه تعریف 
جدیدی از خانه ی دوست و تعریف جدیدی از دوستی 

را ارائه دهد.

به نظر شــا، برگزاری جشنواره ای با موضوع »زیارت« و 
یا به عبارت دیگر، »برخورد جشنواره ای« با این موضوع، 
چقدر قابلیِت طی کردن آن راههــای نرفته یا بازآفرینِی 
مفهوم زیارت را خواهد داشت؟ به عبارت دیگر، تاکنون 
عکاسانی، چه به جهت دغدغه های شخصی و چه به 
صورت سفارشی، عکســهایی را در این موضوع، تولید 
کرده اند؛ آیا اینکه یک جشنواره متولی این موضوع قرار 
گیرد، می توان امیدوار بود که بخشــی از کاِر بر زمین 

مانده در این زمینه، به انجام برسد؟

خب این وابســته به تعریف ما از »جشنواره« است؛ اگر 
تعریف ما از جشــنواره هامن بحثی باشد که خودش به 
عنوان یک هدف مطرح می شــود، قطعاً ما را به جایی 
نخواهد رســاند و در واقع یک منایش و یک »شو« خواهد 
بود که خیلی رسیع متام می شود و عمده ترین تأثیرش در 
هامن زمان برگزاری آن خواهد بود ولی اگر بخواهیم به 
عنوان یک حرکت فرهنگی بدان نگاه کنیم، باید بگوییم 
عمده ترین بحثی که حرکت فرهنگی می طلبد، استمرار 
و برنامه ریزی ست که اگر چنین باشد، بخشی از پازل 
بزرگی ســت که می تواند ما را به آن حوزه نزدیک کند. 
من جشــنواره را بعنوان یک »شو« قبول ندارم! شویی که 
عادتهایی را هم در برخی پدید آورده اســت؛ اینکه شام 

یک عکسی را در آرشیوتان داشته باشید و بارها و بارها 
به این جشنواره! ها بفرستید! در واقع این یک شو است، 
یک منایش است که برای بعضی ها هم تبدیل شده است 
به ممر درآمد. نه من چنین شکلی را قبول ندارم بلکه 
به عنوان یک حرکت فرهنگی به آن نگاه می کنم که 
دارای جایگاه بسیار مهم و قابل اعتنایی ست که حاال 
این حرکت فرهنگی را دســت اندرکارانش و متخصصین 
آن باید برنامه ریزی کنند. شــام در جشنواره تان، تفکیک 
خیلی خوبی به جهت تکنیکی و ابزار از بخشــهایی که 
اشاره فرمودید ایجاد کردید؛ یعنی حتی بخشی از عکاسی 
که دامنه اش وسعت پیدا می کند و به گرافیک می رسد 
را هم فراموش نکردید و خواســتید از متام پتانسیل های 
آن بهره بربید و این چیزی ســت که همگان ممکن است 
به چنین جامعیتی نرســند اما شام در اینجا فکری جامع 
کردید و نوعی همه جانبه نگری در کارتان بود که ســعی 
کردید همه ی جوانب را درنظر بگیرید. البته من دوســت 

داشتم این قضیه تکمیل تر هم بشود.
ببینید! یکی از اشــکاالتی که من توی جشنواره ها می 
بینم، فقدان پروژه های عکاسی ست؛ اینکه در کنار 
تک عکسها و مجموعه عکس ها، با استفاده از نظر 
اساتید عکاسی پروژه های عکاسی هم تعریف کنیم و 
عکاســانی را هم در این مسیر به کار بگیریم و در پایان 
این پروژه های به نتیجه رسیده را در کتاب جشنواره به 
عنوان رسمشق هایی ارائه کنیم تا در نهایت حاصل آنهمه 
هزینه- منظورم از هزینه فقط بحث مالی نیســت بلکه 
عمر، فکر و انرژی آدمهایی که درگیر آنند- آثاری باشــد 
کــه عالوه بر نگاه عمیقی که به موضوع ارائه می کنند، 
راه را برای ایده های جدید و پروژه های دیگر و عکاسان 

دیگر باز کنند.



در بحث تولید اثر با موضوع »زیارت«، چه سهمی را 
برای تک عکس قائل می شوید و چه ســهمی را برای 
»مجموعه عکس«؟ به بیان دیگر، کدام یک را در پرداخنت 
به موضوع »زیارت« موفــق تر می دانید؛ تک عکس؟ یا 

مجموعه عکس؟

به نظر بنده هرکدام جایگاه خودش را دارد؛ بســتگی به 
آن چیزی دارد که ما انتخاب می کنیم. منی توانیم بگوییم 
مطلقاً بگوییم مجموعه عکس! کار کردِن مجموعه عکس، 
مطالعه  و درگیری بیشــری برای عکاس ایجاد می کند و 
هزینه و زحمت بیشری دارد و تأثیر عمیق تری هم روی 
مخاطب می گذارد اما تک عکس تأثیر رسیع تری دارد. 
پس هرکدام جایگاه خودشان را دارند اما آنچه که در 
جامعه ی عکاسِی ما کمر کارشده، مجموعه است و در 
واقع نگاه و مطالعه ی گسرده را در کارها کمر شاهد 
هستیم و تالش چندانی در ارائه ی مجموعه عکس صورت 
منی گیرد و البته در این حوزه کمی هم بالتکلیفی داریم! 
به خاطر دارم چندی پیش در یک جمعی از دوســتان 
نشسته بودیم و درخصوص دوساالنه صحبت می کردیم 
و درباره ی عکس مســتند و مجموعه عکس، که یکی از 
دوستان گفت باالخره بیاییم مستند را تعریف کنیم که 
این مستند چیست و یا مجموعه را تعریف کنیم... به 
یاد دارم که هر کدام از دوســتانی که آنجا بودند که همه 
شان از بزرگان هستند و از اســاتید بنده، تقریباً تعریف 
متفاوتی از همدیگر ارائه کردند که بعد از بحث و قدری 
که جلوتر رفتیم، به این نتیجه رســیدیم که واقعاً رسیدن 
به یک تعریف مشــخص برای مجموعه عکس یا برای 
مستند، قدری مشــکل است و از آنجا که مجموعه عکس 
در کشــور ما کمر از جاهای دیگر کار شده است، قدری 
پرداخنت به آن دشوار است و به اعتقاد من هم تک عکس 
و هم مجموعه عکس، جایگاه و اهمیت خودش را دارد 
و هیچیک جــای دیگری را پر منی کند و هر یک، لهجه و 
گویشی ست که می تواند ما را به موضوع نزدیکر کند... 
با همه ی اینها، توی موضوعات اینچنینی احساس می 
کنــم از آنجا که این قبیل موضوعات، موضوعاتی پژوهش 
محورند، موضوعاتی عمیق اند و موضوعاتی هســتند که 
در واقع، به ارتباط دلِی انسان و اعتقاِد او با یک موضوع 
بر می گردد، طبیعتاً مجموعه عکس ها بهر و کالن تر 
می توانند به انتقال مفاهیم بپردازنــد. با این وجود می 
دانم در جاهایی اصالً امکان پذیر نیســت؛ مثالً فکرش را 
بکنید با محدودیتهایی که برای عکاسی داخل حرم هست، 
امکان ندارد کســی به این سادگی ها بتواند به کارکردِن 
یک مجموعه در داخل حرم فکر کند در حالی که این می 
تواند به اتفاقهای خیلی بزرگی که در جامعه ی ما و در 
جوامع مختلف تأثیرگذار باشد منجر شــود اما متأسفانه 

امکان آن وجود ندارد.

به نظر شا، اساساً این موضوع )زیارت( رصفنظر از وجه 
منایشی و گزارشــِی آن که در عکســها آمده است و می 
آید و دیده ایم، بلکه از جنبه ی فلســفی و آرتیستیک، 
چقدر قابلیِت تصویری شدن دارد؟ اصالً عکس را رسانه ی 

مناسبی برای پرداخنت به این موضوع می دانید؟

به اعتقاد من، هم جای کار دارد و هم بدان نیازمندیم! ما 
در برخی کارهایامن با شــناخت وارد منی شویم و همین 
امــر، باعث از بین رفنت دالیل آن موضوع و آن اعتقاد می 
شود... طبیعتاً یکی از مناسب ترین ابزارهایی که می تواند 
در این حوزه کارآیی داشته باشد عکس و عکاسی ست اما 
باز هم باید تأکید کنم که با این موضــوع باید پژوهش 
محور برخورد شود. به خاطر دارم جشنواره ای بود در 
مشهد تحت عنوان »لحظه های عاشورایی« که بنده آنجا 
در خدمت دوستان بودم، بحث لحظه های عاشورایی 
بود، بنده به دوســتان گفتم که ما بعنوان عکاســانی که 
در جامعه کار می کنیم، عمدتاً دنبال اتفاقات بیرونی 
هســتیم برای عکاسی و کمر به درون خودمان باز می 
گردیم! یعنی منتظریم که تاسوعا و عاشورا بیاید و ما به 
جســتجوی فرمها و حرکتهای مختلف دوربین را برداریم و 
برویم عکاسی! حاال مثالً از مشهد می رویم خرم آباد که 
فرمهای جدید و اتفاقات خاص آنجا را عکاسی کنیم، یا 
می رویم زنجان که مراســم دیگری را عکاسی کنیم یا می 
رویم آذربایجان که دسته های خاص آنجا را عکاسی کنیم 
و دامئاً به دنبال اتفاقات بیرونی هستیم! کمر به اتفاقات 
درونی فکر می کنیم! اینکه می توانیم در هامن محلی که 
هستیم و در خانه ی خودمان این ارادت به کربال یا امام 
حسین را نشان بدهیم. بعد ما چقدر خواستیم این مسأله 
را در هامن جلســاتی که به شوراهای سیاست گذاری بر 
می گردد، بشکافیم؟ چون هنگامی که فراخوان منترش می 
کنیم، یعنی داریم از همه دعوت می کنیم؛ این را چقدر 
برای همگان شکافتیم و قابل فهم کردیم که برای عکس 
عاشــورایی حتامً نباید نهم و دهم محرم و از عزاداران 

عکاسی شود؟
پس ما باید بجای افتادن به دنبال اتفاقات بیرونی، به 
درون خودمان رجوع کنیم و موضوع را بشناسیم و در 
مورد زیارت هم مسأله به همین شــکل خواهد بود. ما 
در »زیارت«، مسأله ی خرافات را هم داریم هامنطور 
که در بحث عاشورا و عزاداریهایامن هم خرافات داریم. 
به اعتقاد من یکی از راههای آســیب شناسی و تلنگر به 
این خرافات، همین اســت که خوب از آن عکاسی شود و 
خوب هم ارائه شود و در نهایت تأثیرش را جامعه شناسان 
و متولیان فرهنگی بررسی کنند. به اعتقاد من این کار 
شدنی ست اما با برنامه ریزی و توی هدف گذاری در 
رویه هایی که طراحی می شــوند باید مورد توجه قرار 

بگیرند.



چه چالش ها و آفت هایی در مســیِر تصویری کردِن 
موضوع »زیارت« و یا چه موانعی در این مســیر ممکن 
اســت وجود داشته باشــد که توجه به آنها، برای عکاس، 

حائز اهمیت است؟

یک رسی از سختیهای چنین موضوعاتی، همین تصوری 
ســت که پیش تر درمورد آن صحبت شد؛ اینکه خیلی ها 
فکر می کنند وقتی می گویید امام رضا یا زیارت، مثالً 
بایــد بروند در اصلی ترین یــا نزدیکرین مکان ممکنه به 
این موضوع با عکس کار کنند! که خب یکی از بحث ها، 
محدودیت عکاسی در این فضاهاست... اگرچه بد نیست 
که عکاس، امکان عکاسی در چنین فضاهایی را داشته 
باشد اما محدودیتی در عکاسی از اماکن زیارتِی ما هست 
و قطعــاً من دلیل و علت اش را منــی دانم که چرا چنین 
اتفاقاتــی می افتد و چرا این محدودیت ها در این حدش 
اعامل می شــود – اگرچه حاال تا نیمی از این قضیه را می 
پذیرم و مسأله ی حفظ حرمت جایگاه خودش را داراست 
- اما به هرحال باید برای افرادی که دیگر این زبان را 

انتخاب کرده اند و ابزارشــان هم دوربین است، فضای 
مشــخصی را در نظر بگیرند که این افراد در آن فضای 

مشخص و محدوده ی خاص بتوانند کار کنند. 
اما از این موضوع که بگذریم، پرداخنت به مسائل فلسفی 
یا عرفانِی مســتر در دل موضوع، کار را دشوار می کند. 
من یک بار برای زیارت، حرم رفته بودم، همه ی مردم 
هجوم می آوردند که به ســمت رضیح بروند، بعد یک 
پرس چهار یا پنج ســاله که روی دوش پدرش بود، گفت: 
بابا اون تو چیه مگه؟! یعنی برایش سوال درست شده 
بود و می گفت داخل رضیح چه چیزی ست؟ من برایم 
خیلی جالب بود این سوال و می گویم ما باید این را 
جواب بدهیم یعنی باید به بهرین زبــان هرنی جواب 
بدهیم که آن داخل چه چیزی ست؟ این رشایطی ست 
که نه ما به دنبالش بودیم و نه برایــامن ایجاد کردند و 
نــه دغدغه اش کردند! بر این مبنا، باز نشــدِن موضوع، 
یکی از مهمرین چالشهای شامست یعنی به نظر من، 
باید میزگردهایی باشد که زیارت را توضیح بدهد که اصالً 
زیارت چیســت؟ منابعی راجع به آن معرفی بشود... اگر 



اینها شکافته بشود، آنوقت دید ما نسبت به موضوع بازتر 
خواهد شــد و عکاســی که می کنیم، مرتبط تر و عمیق 
تر خواهد بود. من فکر می کنم عکســهای بسیاری برای 
شــام ارسال خواهد شد که خواهید دید هیچ ارتباطی بین 
موضوع و آن عکسها وجود ندارد... اینها به نظرم مهمرین 

چالشهایی ست که با آن برخورد خواهید کرد.

همچنان که در ابتدای صحبت، خدمتتان توضیح دادم، 
جشنواره ی خانه ی دوست، شامل چهار بخش است که 
دو بخِش آن، عبارت است از بخش آزاد و آی فتوگرافی یا 
عکاســی با موبایل. اینطور به نظر می رسد که از این دو 
بخش، بخش آزاد، آن بخشــی است که برخورد حرفه ای 
تر و تخصصی تر را می طلبد و افرادی به رساغ این بخش 
خواهند رفت که به لحاظ تئوریک، ذهنیتی را دنبال می 
کنند و قرار اســت عکس را آنطور که قبــالً به آن فکر 

کرده اند ســامان بدهند و عکسشان را »بسازند« و بخش 
عکاسی با موبایل هم بخشی ست که احتاالً برخورد عام 
تری با آن خواهد شــد و از اقبال بیشرتی به ویژه نزد غیر 
عکاسان برخوردار خواهد بود؛ اگر اساساً با چنین قضاوتی 
موافق هستید، به نظرتان، کدام یک از این دو بخش، در 
پرداخنت به موضوع زیارت می تواند موفق تر عمل کند؟

شام در جشنواره تان چند کار خوب کردید که جای تشکر 
دارد؛ یکی اینکه اسم خیلی بامسامیی برایش انتخاب کرده 
اید؛ خوِد این اسم ذهن را باز می کند که بازتر به موضوع 
فکر کنیم و درست است که موضوع زیارت است اما خانه 
ی دوست، یک فضای بازتری را در ذهن آدم ایجاد خواهد 
کرد و خالصه این که این اسم خیلی به جا و درست بوده 
است. کار خیلی خوب دیگری که انجام دادید این است 
که چهار بخش برای آن در نظر گرفتید که این چهار 
بخش می توانند خالء های یکدیگر را پوشــش بدهند؛ و 

آن نکاتی که قبالً عرض کردم خالء هایــی بود که باعث 
می شد کار موفق نباشــد اما بخش های شام، در واقع 
خالء های هم را پوشش می دهند و این نقاط قوت کار 
شامســت چرا که بطور ضمنی، بازخورِد جوانب مختلف 
کار را هــم از جنبه ی هرنی و هم بــه جهت فرهنگی و 
پژوهشــی دارید اما اینکه کدام یک از بخش ها موفق 
ترند، به نظرم در هر کدام از آنها ویژگیهایی ســت که آن 
را برجســته می کند. طبیعی ست بعنوان مثال کسانی که 
در بخش عکاسی با موبایل شام رشکت می کنند، احتاملن 
عکسهایشــان صمیمی تر باشد اما به هامن نسبت ممکن 
اســت ترکیب بندی و ساختار خیلی عالی نداشته باشند. 
بنابراین در مجموع، خروجِی هر چهار بخش در کنار 
هم، یک مجموعه ای را خواهد ساخت که مکمل یکدیگر 

خواهند بود.

در بین عکاســان ایرانی یا خارجی، کسی را می شناسید 
که در این موضوع، بطور خاص کار کرده باشد؟ یا مثالً 
مجموعه عکس شــاخصی در این زمینه در کارنامه اش 

داشته باشد؟

عمده ی کارهایی که در زمینه ی عکاسی از حرم امام رضا 
و زیارت زائران انجام شده، توسط خوِد بچه های مشهدی 
ای بوده که مجوز آســتان را داشته اند و در آن فضاها 
عکاســی کرده اند که شام آنها را بهر از بنده می شناسید، 
اما در بین کسانی که من می شناســم، آقای »سعید 
محمودی ازناوه« در زمینه ی عکاســی از ابنیه ی زیارتی 
بطور خاص کار کرده اند و مخترصی هم آقای »امیرعلی 
جوادیان« در حال و هوای موضوع زیارت کار کرده اند؛ 
تعدادی هم تک عکس از عکاسان مختلف در خاطرم 
هست که متأسفانه االن نام عکاس آنها را به خاطر ندارم.

مفهوم »زیارت« یا بطور کلی عمِل زیارت، از هر جنبه 
ای که بدان نگریسته شود، صبغه ی مذهبی و بومِی آن، 
پر رنگ و اجتناب ناپذیر است. به نظر شا، می شود در 
عکاســی با این موضوع، به عکسهایی برسیم که مخاطب 
آن، تنها مخاطِب رشقِی مسلاِن زیارت رفته و مرتبط 
با زیارت نباشــد بلکه انسانی در خارج از این فضا، یک 
امریکایی یا اروپایی هم با آن ارتباط برقرار کند؟ یا اینکه 
فکر می کنید این موضوع، چنان اســت که باید شناختی 
قبلی نسبت به آن داشت تا بتوان با عکسهای آن ارتباط 

برقرار کرد؟

من فکر می کنم ذهن هرنمند، ذهنی ست پویا و دامئاً 
مشــغول فعالیت و ایجاد سوال و تجزیه تحلیل در جهات 
مختلف! و چنانچه آثار خوبی ارائه شــود و درست 
ارائه شود، مخاطب رشقی یا غربی )منظورمان اشخاص 



هرنمندند( آن را تجزیه تحلیل می کنند و با آن ارتباط 
برقرار می کنند. اما ما اشکاالت خیلی زیادی در مباحث 
فرهنگی مان و حرکتهای فرهنگی مان داریــم؛ خیلی 
محدود برنامه ریزی می کنیم، خیلــی محدود عمل می 
کنیم و گســره ی جغرافیایی را هم محدود می کنیم برای 
خودمان. نوع و نحوه ی ارائه های ما خیلی با استانداردها 
متفاوت است و باورهایامن نسبت به اینکه آثار در کجاها 
ارائه شود، دارای اشکال است. ما اگر بتوانیم موضوع را 
درست بشکافیم و درست ارائه کنیم، برای همه جذابیت 
خواهد داشت اما خیلی وقتها می خواهیم با نگاه دیگران 
به موضوع خودمان نگاه کنیم و با آموخته هایی که از 
جای دیگریســت که البته خیلی هم ممکن است قابل 
احرام و ارزشــمند باشد اما متناسب با این موضوع نباشد 

و اینجاست که مشکل پیش می آید.
مثالً من اعتقادم این اســت که اگر یک پیانیست خیلی 
قوی هم داشــته باشیم، استاد پیانوی ما، اگر بخواهد در 
یک کشــور غربی پیانو بزند، خیلی جایگاهی نخواهد 
داشت! بخاطر اینکه خواســتگاهش آنجاست، آنها خیلی 
بهر از ما پیانو را می شناسند، خیلی بهر از ما آموزش 
می بینند و خیلی مستمع تر از ما هستند در این زمینه و 
در مجموع رشایط خیلی برایشان مهیاتر است.... من فکر 
می کنم ما باید نی خودمان را بربیم آنجا بزنیم؛ یعنی 
اگر یک دانشجوی موسیقی سنتِی متوسط ما برای آنها 
نی بنوازد، بســیار برایشان جذاب تر خواهد بود. من می 
گویم اگر در این قضیه اصالت کار را بتوانیم عیان بکنیم، 
خواستار خواهد داشت منتها، ما بعضی اوقات میخواهیم 
با نگاه آنها خودمان را به آنها ارائه کنیم که این به نظرم 
جذابیت نخواهد داشت. ما اگر خودمان را باور داشته 
باشیم، موضوع را باور داشته باشیم و با باورهای خودمان 
موضوع را ارائه کنیم، برای همه جذابیت دارد! اصالً 
»اصالت« جذابیت دارد. اما خیلی وقتها این اصالت را 
رنــگ می زنیم و نگاه صادقانه به موضوع را فراموش می 
کنیم و یک نگاه گول زننده را پیشه می کنیم و این اغلب 
ایجاد اشکال می کند. به اعتقاد من اگر اثری که ارائه 
می کنیم، اصالتش را حفظ کرده باشد، همه جا خواستار 

خودش را خواهد داشت.

و آخرین سوال: شــا به عنوان عکاسی که با موضوعات 
مختلفی رس و کار داشــتید و سالها داوری مسابقات و 
جشنواره های گوناگون را نیز بر عهده داشتید چه توصیه 
ای دارید به عکاســانی که قرار است در این موضوع به 
تولید اثر بپردازند و به آثار موفقی هم دست پیدا کنند؟

من تجربه ی خودم را عرض می کنم؛ ما در دهه ی شصت 
که عکاســی می کردیم و دوره ی جنگ بود، به دلیل سن 
ما آموزشهایی که باید می دیدیم و ندیده بودیم، عالقه 

ای که به عکاسی داشتیم و نوع عکاسی ما، خاص خودش 
بود و ویژگیهای خودش را داشــت که من به آن عکاسی، 
»دشتبانی« می گویم و منی دانم اسم درستی می تواند 
باشد یا نه چون اسمی ســت که خودم آن را انتخاب 
کرده بودم و آن به این صورت بود که مثالً می رفتیم در 
منطقه ی جنگی و خود من از هر چیزی که می خواســتم 
و می دیدم، عکاســی می کردم اصالً هیــچ وقت به این 
فکر منی کردم که بنشــینم و در ذهن خودم موضوعات 
را دسته بندی کنم و اولویت بندی کنم و عالقه ی خودم 
را بشناسم و اصالً عکس را بشناسم و بر اساس اینها از 
زمان خودم و ابزار خودم استفاده ی درست تری بربم.... 
هیچ وقت به این چیزها فکر منی کردم؛ وقتی وارد منطقه 
می شــدم از هر چیزی که احساس می کردم باید عکاسی 
بشــود، عکاسی می کردم و نگاهی داشتم که احساس می 
کردم باید همه ی اینها ثبت شــود و فکر می کردم خیلی 

کار درســتی انجام می دهم.... االن با یک فاصله ی سی 
ساله با آن روزها و شاید تجربه های زیادی که در حوزه 
های مختلف برایم رقم خورده اســت که امیدوارم برای 
همه ی دوستان عکاس پیش بیاید و خیلی بهر از من از 
این رشایط استفاده کنند از این تجربه ها، می بینم که 

خطاهای خیلی بزرگی داشتم.
من امروز اگر بخواهم یک کار پژوهشی انجام بدهم، 
مثالً بخواهم تیپ شناســی جنگ را ارائه بدهم که یکی 
از بحثهایش چهره ها و تیپ های شــخصیتی ست یا مثالً 
موضوعات لجستیکی و پشتیبانی یا مثالً سنگرها، باید 
همه ی عکســهایی را که عکاسان در جنگ عکاسی کردند 
را جمع کنم و بعد آنهایی که تیپ شــخصیتی خاص 
هستند را کنار هم چیدمان کنم و بعد بگویم تیپ های 
جنگ اینها بودند.... اما من همیشــه یک سوال از خودم 
دارم و آن اینکــه می گویم آیا همــه ی تیپ های جنگ 
اینها بودند؟ و من خیلی تیپ های دیگر دیده ام که 



عکســهایش گرفته نشد... آنها چه می شوند؟! ولی اگر آن 
روز من فکر می کردم که فقط روی این تیپ ها کار کنم 
و هیجانی منی شدم به خاطر لحظه هایی که خیلی زود 
می گذشت، اگر می نشستیم با دوستان و تقسیم بندی 
می کردیم که هر یک چه کارهایی انجام بدهیم، قطعاً 
نتیجــه ی آن، کامل تر از چیزی بود که امروز ارائه می 
دهیــم... می خواهم بگویم ما در کارهایی که انجام می 
دهیم، فاز صفرمان را همیشه حذف کردیم! فاز صفر، فاز 
مطالعاتی ست. و باور کنید که عکاسی هم فاز صفر نیاز 
دارد یعنی بدون فاز صفر اصالً منی شود کار کرد. هم زمان 
و هم هزینه ی زیادی را رصف خواهیم کرد و به آن نتیجه 

ای هم که می خواهیم منی رسیم.
ای کاش کــه همه ی ما قبل از اینکــه وارد این مقوله ها 
بشویم، تکلیف خودمان را با موضوع معلوم کنیم و بعد 
وارد موضوع بشویم. آن موقع، از زمانی که می گذاریم، 
هــم لذت می بریم و هم چیزی که حاصل آن خواهد بود 
بسیار قابل استفاده و دارای اهمیت زیادی ست. این را 
به عنوان تجربه ی شــخصی عرض کردم که هیچگاه این 
فاز صفر فراموشــامن نشود و از شتابزدگی پرهیز کنیم که 
به یک شاتر زدن اکتفا کنیم! بســیاری از عکاسان جواِن 

ما انبوه کار کردن را اهمیت می دهند یعنی خیلی زیاد 
عکاسی می کنند، و سعی می کنند زیاد عکس بگیرند 
ولی کمر به اینکه حاال چه عکسی می گیرند فکر می 
کنند و در واقع احســاس می کنند یک تنه همه کار باید 
بکنند، یک تنه همه ی عکســها را باید بگیرند اما ببینید 
براستی بهرین عکاسهای دنیا چند تا عکس خوب دارند، 
اگر این تعداد عکس را تقســیم بر زمانی کنید که عکاسی 
مــی کنند می بینید الزم نیســت هر لحظه عکس بگیرند! 
می گویم یک مقدار هم به جای شاتر زدن، فکر کنیم، 
آن موقع عکســهایی که خواهیم گرفت قابلیتهای باالتری 

خواهند داشت.

عکس: سیده مریم موسوی


