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جواد گلزار

در عص��ر رويداده��اي روز خبري ، بعضي وقت ها 
رفتاره��اي س��نگيني را برروي عك��س و عكاس 
خبري  در مطبوعات و خبرگزاري ها حس مي كنم 
كه شايسته عكاس و خبر و عكس آن نمي بينيم. 
اگر عكس را يك رس��انه خبري فرض كنيم امروز  
با بي توجهي به قدرت عكس  از عكاس��ي خبري  
فاصله گرفته ايم نمايش عكس خبري در ايران آرام 
و بي صدا حركت مي كند وآن قدر ساده و بي پيرايه 
در دنياي پر از ش��لوغي و ازدحام خبري در حاشيه 
ق��رار گرفته كه مي ت��وان حضور عكس و عكاس 
ايران��ي را دور از خب��ردر رويدادهاي ايران و جهان 

حس كرد.
بس��يار جشنواره ها و نمايش��گاه ها ي دولتي و غير 
دولت��ي  برگزار مي گردد ت��ا عكس در جايگاه خود 
يا براي عكس ارزشي باشد بدون آنكه پيام خبري 
عك��س را تحلي��ل كنيم  به جمع آوري و آرش��يو 
عكس در جشنواره ها و با جوايز،   بسنده مي كنيم. 

هم اكنون كمتر به پيام و نقد عكس مي پردازيم.

رفتارهای سنگین
بر روی عکس و عکاس خبری

       ب

پیشنهاد  سفر با دوربین.نت
عاشورا و تاسوعا 

روستای مجن
14 و 15 آذرماه 90

مریمرحمانیان
وحیدسالمی

آخر این هفته با 

عكاسان آژانس عكس خبری ايران )دوربين دات نت( تاسوعا و عاشورای امسال با حضور در شهر مجن اين رويداد تاريخی را ثبت می كنند.
به گزارش دوربين.نت گروه عكاسان آژانس عكس خبری ايران با هدف مستند سازی و ثبت داشته های فرهنگی و مذهبی مناطق مختلف 

ايران، اين بار به شاهرود سفر می كنند تا صحنه های عزاداری پرشور مردم مجن را به تصوير كشيده و به ساير هموطنان معرفی كنند. شهر مجن 
دارای جلوه های پرشور معنوی عزاداری در ماه محرم است و اين آيين ها قابليت معرفی در سطح كشوری را دارد. اوج مراسم سوگواری مردم 

شهر مجن در روز عاشورا مراسم نخل گردانی، حمل علم و پرچم، حركت نمادين كاروان اُسرا، طفالن مسلم، ذوالجناح و … از ديگر آيين های 
معمول در اين روز است كه زنان و دختران با قرار گرفتن بر روی بام خانه ها نظاره گر اجرای مراسم بوده و اشك ماتم می ريزند.

شهر پلكانی مجن در ۳۳ كيلومتری غرب شاهرود همه ساله در ايام محرم ميزبان هزاران تن از عزاداران حسينی و گردشگران مذهبی از اقصی 
نقاط كشور به ويژه شاهرود و گرگان است.

مجن دارای چند تكيه به نام های تكيه باال )قلعه(، پايين )مركزی(، سادات، مالگوهر و ذوالجناح و نيز تعدادی منبرخانه است كه از چند روز مانده 
به ماه محرم غبارروبی و سياهپوش می شود. از شب اّول ماه محرم نيز در صحن دو حسينيه بزرگ مجن يعنی باال و پايين مقارن با غروب آفتاب 

مراسمی با شكوهی به نام ِچلِچال )دعائی موسوم به دعای چهلچراغ( با حضور خادمان و انبوه عزاداران برپا می شود. آييِن ِچلِچال به همراه آيين 
نخل گردانی ُمجن را می توان از نمونه های پيشنهادی جهت ثبت در فهرست ميراث معنوی ملّی و جهانی بر شمرد.

تمامی عكاسان می توانند دوربين.نت را در اين سفر همراهی كنند. برای همراهی در اين سفر به بخش سفرهای سايت دوربين.نت مراجعه كنيد.
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دبير خانه جشنواره بين  المللی 
هنرهای تجسمی فجر، اعالم كرد به دليل 

حضور دو رشته تصويرگری و مجسمه  سازی 
در جشنواره امسال و بين  المللی شدن دو 

رشته عكاسی و پوستر از اين دوره در كنار 
رشته كاريكاتور و گستردگی چهارمين 

جشنواره بين  المللی هنرهای تجسمی فجر 
مهلت ارسال آثار تا ۱۰ دی ماه تمديد شد.

چهارمين جشنواره بين المللی هنرهای 
تجسمی فجر در رشته های نقاشی، 

نگارگری، خوشنويسی، مجسمه سازی، سفال 
و سراميك، تصويرسازی،  كاريكاتور، عكاسی، 

پوستر و فيلم های درباره هنرهای تجسمی 
برگزار می شود، كه رشته های كاريكاتور، 

عكاسی و پوستر بين المللی است.

اولين نمايشگاه تخصصی عكس 
سفره های حسينی با آثاری از جمعی از 

هنرمندان از تاريخ ۸ آذرماه در محل خانه 
هنرمندان افتتاح  شد. به گزارش روابط عمومی 
سايت لقمه، اين نمايشگاه كه توسط اين سايت 

به عنوان دبيرخانه دائمی مسابقات فرهنگی 
هنری سفره های ايرانی اسالمی و با حمايت 

خانه هنرمندان ايران، به مناسبت فرارسيدن ايام 
سوگواری اباعبداهلل الحيسن در نگارخانه 

ميرميران برپا خواهد شد شامل ۱۷ تابلو عكس 
در ابعاد ۹۰ ×۶۰ است كه از بين ۷۲ عكس 
منتخب و برگزيده مسابقات دو دوره گذشته 

عكاسی از سفره های حسينی توسط شورای 
هنری خانه هنرمندان ايران انتخاب شده اند.

وحيد سالمي به عنوان عكاسي كه تقريبا 
از ابتداي فعاليتش عكاسي خبري كرده 
است و حاال هم در يك خبرگزاري 
خارجي فعال است مي گويد: براي ما 
كه عكاس يك مجموعه خبري هستيم 
عكاسي از همه ابعاد زندگي اجتماعي، 
فرهنگي، ورزشي، سينمايي و حتي گاهي 
لحظه هاي عادي زندگي مردم الزم است. وحیدسالمی

نمو
ن

مه مو

سالمي در حال حاضر با همسر و پسرش 
تهران ساكن است و تاكيد دارد كه عكاس 

به ويژه عكاس خبري نبايد زندگي و 
عكاسي را با هم مختلط كند.

او ادامه مي دهد: درست است كه براي 
بسياري از افراد عكاسي زندگي شده 
است، اما مي توان به خوبي مرزهاي 

مشخص بين هر دو قائل شد، چرا كه 
بسياري از فضاهاي عكاسي با زندگي 
عادي مردم مثل همين عزاداري هاي 

اين روزها و يا همراهي با تفريح و كار 
مردم عجين شده است.

مجلس، دیروز، امروز
نمایشگاه گروهی عکس

نگارخانه مرکز اسناد مجلس
تا 22 آذر / 9 الی 1۷

حسینیه
نمایشگاه گروهی عکس

نگارخانه استاد مقبلی تبریز
تا 10 آذر / 10 تا 18

درنگ 
 مادح رحیمی نیا

گالری متن اصفهان
تا 13 آذر / 16 تا 20

باقیمانده ها
زینب ثقفی 

گالری آرته شیراز
تا 11 آذر / 16 تا 21

نمایشگاهنمایشگاهنمایشگاهنمایشگاه
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فراخوان ساالنه عکس ایران 
موسسه آبرنگ

دو بخش »مستند« و »فوتومونتاژ«
ارسال تا : 15 دی ماه 1390

چهارمین جشنواره عکس مشهد 
مدیریت امور هنری شهرداری مشهد

در چهار بخش 
ارسال تا :  15 دی 1390 

جشنواره عکس فجر بندر ماهشهر
اداره کل فرهنگ و ارشاد خوزستان 

عکاسی مستند اجتماعی 
ارسال تا : 20 دی ماه 1390

سوگـواره ملی ۷2 راوی آسمان
حوزه هنـری استان خراسان جنوبی
موضوعات پیرامون حماسه عاشورا

ارسال تا : 5 دی ماه 1390

فراخوان

پیشنهاد  مجلهپیشنهاد آلبوم موسیقیپیشنهاد  تعزیهپیشنهاد فیلم

فراخوانفراخوانفراخوان

راه آبی ابریشم
به کارگردانی محمدرضا بزرگ نیا

با بازی بهرام رادان / پگاه آهنگرانی 

تعزیه های محرم 
فرهنگسرای نیاوران 

هر شب ساعت 20

خورشید
امیرحسین  مدرس
قیمت 2000 تومان

حرفه  هنرمند
شماره 39 / پاییز 90 

قیمت ۷000 تومان

سالمي براي تفريح و 
دويدن به عنوان مثال در 

پارك پرديسان و صبح 
زود كوه هاي توچال را 

ترجيح مي دهد. 

اين عكاس با تجربه براي مواقعي كه 
عكاسي مستند انجام مي دهد باز هم به 

روزمره مردم و جزييات كوچكي از رفتارهاي 
آنها عالقه دارد و همانطور هم به سوال 

ما درباره غذا مورد عالقه پاسخ مي دهد و 
مي گويد: غذا كه نه، اما نان بربري داغ 
و خامه را خيلي دوست دارم. شايد علت 

عالقه سالمي اين است كه او اگرچه متولد 
تهران است ولي پدري آذري دارد. 

سالمي اضافه مي كند: بنا بر 
موضوع و سفارشي كه خبرگزاري 

مي دهد در مدت مشخصي 
متناسب با شرايط كار را تحويل 
داد و اين موضوع براي عكاسي 

خبري بسيار اهميت دارد.

 عکس های عاشورايی
مسابقه آذرماه دووونات

آژانس عكس خبری دوربين. نت ) اولين آژانس عكس 
خبری ايران (  ششمين مسابقه ماهانه عكاسی را بين 
اعضای دووونات برگزار می كند. هدف از اين مسابقه 
ايجاد فضای عكاسی، رقابت و انگيزه بين اعضای اين 
جامعه عكاس��ی است. برای اين مس��ابقه سعی شده 
سوژه هايی انتخاب شود كه دوستان عضو و عكاسان 

بتوانند از خالقيت خود استفاده كنند.
+ موض�وع مس�ابقه آذرم�اه : عکس ه�ای 

عاشورايی ) محرم۹۰(
+ مقررات مسابقه

- عكس ه��ا باي��د در محرم۹۰ ثبت ش��ده باش��د و 
عكس هايی كه خارج اين زمان باشد از مسابقه حذف 

خواهد شد.
- لطفا تاريخ دوربينتان را تنظيم كنيد. به همراه ارسال 
عكس تاريخ ثبت عكس را نيز در نظرات منتشر كنيد.

- تمام عكس ها بايد شناس��نامه و اگزيف داشته باشد 
به همين علت از گزينه Save For Web استفاده 

نكنيد.
- حضور در مسابقه برای تمامی عكاسان آزاد است.
- برای شركت در مسابقه بايد عضو دووونات باشيد.

- تمامی عكس های ارس��الی بايد در گروه مس��ابقه 
آذرماه – عاشورا ارسال شود.

- هرگونه لوگو، اس��م و نشان روی عكس ها ممنوع 
است.

- هر نفر با ۵ عكس می تواند در مسابقه شركت كند.
- به س��ه نفر برتر لوح تقدير و سپاس به رسم يادبود 

اهدا می شود.
- مهلت ارسال عكس ها تا ۳۰ آذرماه ۱۳۹۰ است.

- آدرس سايت دووونات
http://www.doorbin.net/doonut



يه حبه قند رو ديدم و خيلي خوشم نما30 1

اومد اما غير از سينما براي فيلم هاي 

ايراني و خارجي  و پيدا كردن 

فيلم هاي قديمي  موزه دكتر حسابي 

رو معرفي مي كنم چون كلکسيون 

انواع فيلم ها رو با كيفيت در اختيار 
داره

2

10

مجموعه رستوران هاي پارك پرنس � رستوران4

چينگاري / حوالي هفت تير � گارسياس / 

شهرك غرب � دو ماهي / ونك
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3
سفر: اصفهان؛ هميشه خوبه و

سفرمن هر وقت رفتم بهم خوش گذشته

موزه دكتر حسابيتهران9

5
نمایشگاه

گالري: طراحان آزاد/ 
ميدان سلماس � گالري 
اثر / روبه روي ايرانشهر 
� گالري 66 / خردمند 

جنوبي اين مجموعه هاي 
هميشه كارهاي خوب و 
باارزشي رو ارائه مي كنن

كال آخر هفته تا مي تونن برن رستوران هاي جديد و غذاهاي جديد رو امتحان كننفراغت
و استراحت كنن تا براي هفته جديد انرژي زيادي ذخيره كنن

كافه موسيقيخوردنی8
 كافه كاج

کتاب6
در حال حاضر زندگي نامه مصدق

و كتابي به اسم » it love try «  رو مي خونم

پیشنهادهای آخرهفتهمریمرحمانیان

با مسوولیت احسان رافتی / سردبیری معصومه اصغری

آخرهفته / راهنمای هفتگی دوربین.نت / اولین آژانس عکس خبری ایران 
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