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 مردی از جنس 
دوست داشتن

در ایــن چنــد وقــت کــه در ایــن نشــریه بــا هنرمنــدان و فیلــم ســازان ایــن شهرســتان صحبــت کــرده ایــم، نامــی که بیشــتر از 
همــه بــه نیکــی یــاد مــی شــود، کســی نیســت جــز عبدالحمیــد امانــی، هنرمنــد متواضــع و دوســت داشــتنی ایــن شهرســتان 
کــه ســال هــا در زمینــه ی تدریــس در زمینــه عکاســی و فیلــم بــرداری فعالیــت داشــته اســت و از شــاگردان ایشــان می تــوان از 
مهــرداد اســکویی، مهــدی جعفری)کارگــردان اثــر تحســین برانگیــز 23 نفــر( و علــی محمد قاســمی و خیلی هــای دیگر نــام برد 

کــه اکثــر ایــن هنرمنــدان، موفقیــت و جایــگاه خــود را وام دار آمــوزش هــا و کمــک هــای او مــی دانند. 
ــان  ــت. ایش ــران اس ــگاه ته ــی از دانش ــد عکاس ــی ارش ــدرک کارشناس ــاد و دارای م ــهر نجف آب ــد 1342 در ش وی متول
عــاوه بــر تدریــس در مراکــز مختلــف آمــوزش هنــر و دانشــگاه هــا و تالیفاتــی در زمینــۀ کنکــور هنــر، فعالیــت هــای 
ــن دارد و  ــرداری و تدوی ــرداری، صداب ــم ب بســیاری نیــز در زمینــه هــای مختلــف فیلــم ســازی مثــل نویســندگی، فیل
جوایــزی بســیاری نیــز کســب کــرده اســت.عاقه و فعالیــت هــای اخیــر ایشــان در زمینــه عکاســی ســبب شــد تــا بــا 

او در مــورد عکاســی و وضعیــت ایــن هنــر در ایــن روزهــا بــه گفــت و گــو بپردازیــم .
 ادامه در صفحه4

عبدالحمید امانی هنرمند با اخاق شهرستان نجف آباد در مصاحبه اختصاصی با هفته نامه دیباگران

 همیشــه ســعی داشــتم بــه فضــای کلــی هنــر شــناخت پیــدا کنــم و از آن بهــره ببــرم
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مســئول خیریــه آبشــار عاطفــه هــا در شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: بــا کمــک خیــران ۵۰ 
ســری جهیزیــه بــه ارزش چهارصــد میلیــون تومــان بــرای پنجــاه نوعــروس نیازمنــد تهیــه و 

همزمــان بــا عیــد قربــان فرآینــد توزیــع آن هــا شــروع شــده اســت.

تهیه پنجاه جهیزیه برای نوعروسان

کمیته فنی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری

ــاون  ــت مع ــه ریاس ــتان ب ــذاری شهرس ــرمایه گ ــتغال و س ــروه اش ــی کارگ ــه فن ــه کمیت جلس
اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه و بــا حضــور معاونیــن عمرانــی و برنامــه ریــزی فرمانــدار 

و ســایر اعضــاء کارگــروه برگــزار گردیــد.

در مراســمی کــه بــه میزبانــی دفتــر فرمانــدار نجــف آبــاد برگــزار شــد، 

اکــرم عباســی مدیــر پیشــین میــراث فرهنگــی شهرســتان تودیــع و بــه 

جــای او علیرضــا حبیبــی معارفــه شــد.

رییس جدید میراث فرهنگی نجف آباد

درآمد 1.۶ میلیارد تومانی دانشگاه نجف آباد در پنج ماه

ــه اول  ــاد در ۵ ماه ــت: واحــد نجــف آب ــاد گف ــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف آب رئی
ســال جــاری توانســته اســت نزدیــک بــه 1.6 دهــم میلیــارد تومــان جــذب قراردادهــای بــرون 

دانشــگاهی داشــته باشــد کــه بیشــتر آن هــا در حــوزه صنعــت اســت.

ــور  ــا حض ــتان ب ــر شهرس ــگ و هن ــذر فرهن ــاح گ ــی افتت ــت هماهنگ نشس

ــژه و مســئولین وزارت فرهنــگ و  ــدار شهرســتان وی ــاون اســتاندار و فرمان مع

ارشــاد اســامی آقــای غــام پــور مشــاور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی و 

عضــو شــورای سیاســتگزاری شــبکه شــهرهای خــاق فرهنــگ و هنــر، آقــای 

ســیدآبادی مشــاور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در امــور برنامــه ریــزی، 

ــگ و  ــی شــبکه شــهرهای خــاق فرهن ــر اجرای ــدری مدی ــم حی ــای ابراهی آق

هنــر و رئیــس صنــدوق اعتبــاری هنرمنــدان کشــور، خانــم مومونــدی معــاون 

ــاد  ــور اقتص ــع در ام ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس ــده مع ــرکل و نماین مدی

فرهنــگ و هنــر وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، معــاون مدیــرکل فرهنــگ 

ــدار،  ــه همــراه معــاون سیاســی و اجتماعــی فرمان و ارشــاد اســامی اســتان ب

ــتان،  ــگری شهرس ــتی و گردش ــع دس ــی و صنای ــراث فرهنگ ــس اداره می رئی

سرپرســت شــهرداری شــهر نجــف آبــاد، رئیــس شــورای اســامی شهرســتان، 

ــد. ــزار گردی ــن برگ ــدان و دیگــر مدعوی ــی از هنرمن جمع

والیبالیست نجف آبادی در مسابقات قهرمانی 

الهــه موســوی والیبالیســت جــوان شهرســتان نجــف آبــاد بــه عنــوان لیبــروی 
تیــم اســتان اصفهــان در مســابقات قهرمانــی دختــران ایــران حضــور دارد.

ــروی  ــه موســوی لیب ــا حضــور اله ــان ب ــتان اصفه ــان اس ــال جوان ــم والیب تی
نجــف آبــادی خــود در رقابــت هــای قهرمانــی جوانــان دختــر ایــران موفــق 
ــدار اول خــود از ســد تیــم قزویــن و تیــم پایتخــت عبــور کنــد. شــد .در دو دی

تقدیر از قهرمانان ورزش پهلوانی شهرستان

ــتان  ــه ای شهرس ــی و زورخان ــأت پهلوان ــتانی هی ــوری و اس ــان کش قهرمان
ــدند ــل ش ــاد تجلی ــف آب نج

برنامــه تجلیــل از قهرمانــان کشــوری )صــادق مقتدایــی و صــادق ســبحانی( و 
اســتانیو دانــش آمــوزان ممتــاز ســانس فتــوت زورخانــه شــهدای نجــف آبــاد

همــراه بــا اجــرای ورزش زورخانــه ای و بــا حضــور مهرابــی رییــس و دیگــر 
اعضــای هیــات و پیشکســوتان ایــن رشــته برگــزار شــد.

دیداری به رنگ زنگ مهر
ــان  ــاد  میزب ــف آب ــهرداری نج ــت ش ــادی سرپرس ــف آب ــزی نج ــد مغ محم

ــود. ــاد ب ــف آب ــرورش نج ــوزش و پ ــر آم ــوی زاده مدی ــیدرضا موس س
ــی و  ــئول ارزیاب ــناس مس ــی کارش ــد طرق ــدی محم ــه عی ــدار ک ــن دی در ای
ــاد( و  ــف آب ــهر نج ــامی ش ــورای اس ــت ش ــوزش و پرورش)ریاس ــکایات آم ش
ــز حضــور داشــتند، پیرامــون تعامــات و  ــن اداره نی ــران ای ــد از مدی تنــی چن
مباحــث مشــترک ایــن دو مجموعــه نظیــر پــروژه مهــر )شــروع باشــکوه آغــاز 
مــدارس در ابتــدای مهرمــاه ( و زنــگ مهــر، تقویــم زنــگ مهــر،  زنــگ نمــاز و...

مــورد بحــث و تبــادل نظــر گردید.شــایان ذکــر اســت هنرســتان پســرانه کار و 
دانــش شــهدای فرهنگــی نجــف آبــاد )محــل تحصیــل پاســدار شــهید محســن 
ــری  ــد منتظ ــهید محم ــتان ش ــرمدی ، دبیرس ــک س ــه باب ــی( ، مدرس حجج
نجــف آباد)کــه  234 شــهید بــه نظــام جمهــوری اســامی تقدیــم کــرده اســت 
ــه حضــرت خدیجــه   ــی شــود(  و دبیرســتان دختران ــده م ــتان نامی و شهیدس
ــگ مدرســه اســتان  ــه شــدن زن ــر شــاهد نواخت ــاد  در ســالهای اخی نجــف آب

اصفهــان  و یــا شهرســتان نجــف آبــاد بــوده انــد.

رییــس دادگســتری شهرســتان گفــت: در حــال حاضــر بــه طور متوســط 
ســی و ســه درصــد پرونده هــای مطــرح شــده در شــوراهای حــل 
ــه صلــح و ســازش ختــم می شــوند کــه ایــن میــزان  اختــاف کشــور ب
ــا ایــن  ــاد طــی مقاطــع زمانــی مختلــف باالتــر یــا مســاوی ب در نجف آب

میــزان اســت.

شوراهای حل اختالف نجف آباد و 33درصد سازش

کلنگ زنی پد هلی کوپتر بیمارستان فاطمه زهرا

ــتان  ــاور بیمارس ــر مج ــن بای ــتان در زمی ــتان و اس ــئوالن شهرس ــور مس ــا حض ــمی ب در مراس
ــوان  ــه عن ــی ب ــه درمان ــن مجموع ــر ای ــی کوپت ــد هل ــد، پ ــزار ش ــرا برگ ــه زه ــرت فاطم حض
نخســتین پــدر ویــژه فوریــت هــای پزشــکی غــرب اســتان و ســومین نمونــه در ســطح اســتان 

ــه زمیــن زده شــد. ب

ــگ و  ــت اداره فرهن ــه هم ــانه ب ــر و رس ــی خب ــل از اهال ــن تجلی آیی
ــا حضــور  ــه شــهرداری  ب ــاد در محــل خزان ارشــاد اســامی نجــف آب
فرمانــدار ، شــهردار  ، اعضــای شــورای شــهر و رئیــس اداره فرهنــگ و 

ــاد برگــزار شــد. ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آب
ــد،  ــاز ش ــم آغ ــرآن کری ــی از ق ــاوت آیات ــا ت ــه ب ــم ک ــن مراس در ای
ــیدن   ــک فرارس ــن تبری ــاد ، ضم ــژه نجــف آب ــتان وی ــدار شهرس فرمان
روز خبرنــگار و تشــریح جایــگاه خبرنــگار از فعالیــت خــوب خبرنــگاران 

ــی نمــود . ــل و قدردان شهرســتان تجلی

آیین تجلیل از خبرنگاران شهرستان نجف آباد

نشست هماهنگی افتتاح گذر فرهنگ و هنر 
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تصادف مرگبار در نجف آ باد

ــته،  ــه گذش ــن روز هفت ــر آخری ــه اذان ظه ــده ب ــه مان ــد دقیق چن
ــوب  ــی در جن ــهیدان حجت ــوار ش ــا بل ــواری ب ــای س ــورد تویوت برخ

ــت. ــای گذاش ــر ج ــی ب ــک زخم ــته و ی ــک کش ــاد، ی ــف آب نج

انتخاب رئیس جدید 
شورا ی اسالمی شهر

در انتخابــات هیــات رییســه ســومین ســال فعالیــت شــورای اســامی 
دوره پنجــم نجــف آبــاد، عیــدی محمــد طرقــی نایــب رییــس ســال 
گذشــته بــا پنــج  بــه عنــوان ریاســت ایــن مجموعــه انتخــاب شــد. 
ــده  ــر عه ــت را ب ــال اول ریاس ــه در س ــز ک ــودرزی نی ــی گ مجتب
داشــت، طــی ســومین ســال فعالیــت شــورا نایــب رییــس خواهــد 

بــود.

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد از کاهــش 8 درصــدی وقــع جرایــم 
ــه ســال  ــارقین نســبت ب ــش 2۵ درصــدی دســتگیری س ــن افزای و همچنی

گذشــته، در ایــن شهرســتان خبــر داد.
ــگاران  ــل از خبرن ــم تجلی ــی در مراس ــا کان ــین باب ــد حس ــرهنگ محم س
ــا حضــور فرماندهــان  ــاد و ب ــه دعــوت فرماندهــی انتظامــی نجــف آب کــه ب
ــامی و  ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــی، رئی ــروی انتظام ــن نی و معاونی
ــود،  ــه شــهرداری برگــزار شــده ب ــاغ خزان ــگاران ایــن شهرســتان، در ب خبرن
در ادامــه ضمــن تبریــک عیــد قربــان و روز خبرنــگار، بــا اشــاره بــه ســختی 
هــای حرفــه خبرنــگاری گفــت : خبرنــگاران چشــم بینــا و نماینــده مــردم 
هســتند و بــا توجــه بــه حساســیت بحــث اطاعــات و اطــاع رســانی، حرفــه  
خبرنــگاری بســیار ســخت و شــاخصه خبرنــگار خــوب جســارت و شــجاعت 
اســت. ایشــان در ادامــه بــا بیــان ارتبــاط خبرنــگاران و نیــروی انتظامــی در 
ــا نیــروی  بحــث امنیــت و آرامــش اظهــار داشــت : اگــر شــما خبرنــگاران ب
انتظامــی همــراه نباشــید، ایــن آرامــش و احســاس امنیــت بــه دســت نمــی 
آیــد و بــا تعامــل ســازنده بیــن افــراد حــوزه رســانه و نیــروی انتظامــی، مــی 
تــوان احســاس امنیــت را کــه از خــود امنیــت مهــم تــر اســت را در شــهر و 

بیــن مــردم گســترش داد .
وی در ادامــه ضمــن تشــکر از افــراد حــوزه رســانه و مطبوعــات خاطــر نشــان 
ســاخت: دوســتان حــوزه خبــر و مطبوعــات یکــی ار مجموعــه هایــی اســت 
ــات  ــن تعام ــم ای ــی کنی ــعی م ــا دارد و س ــا م ــکاری را ب ــت هم ــه نهای ک
ــداف خــود، در جهــت  ــه اه ــرای رســیدن ب ــا گام مهمــی ب بیشــتر شــود ت

ــم. ایجــاد آرامــش و امنیــت برداری
ســرهنگ بابــا کانــی در پاســخ بــه پرســش یکــی ار خبرنــگاران، در مــورد 
ســختگیری هــای انجــام شــده در درج اخبــار نیــروی انتظامــی گفــت: صــرف 
ــودن  ــر ب ــان ب ــل زم ــه دلی ــه نیســت و ب ــای خاتم ــه معن ــردار شــدن ب خب
بعضــی از پرونــده هــا و ماحظــات خــاص برخــی از جــرم هــا خصوصــا قتــل 
هــا و مــوارد جنایــی، نمــی توانیــم اخبــار را بافاصلــه در اختیــار خبرگــزاری 
هــا بگذاریــم و بخاطــر جلوگیــری از پیامــد هــای بعــد، نیــاز بــه زمــان داریــم.

ایشــان همچنیــن در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار دیگــری در مــورد برخــورد 
ــت  ــد در جه ــی توانن ــردم م ــت: م ــتان گف ــطح شهرس ــکاران س ــا خاف ب
شناســایی مجرمــان و خافــکاران بــا نیــروی انتظامــی همــکاری کننــد و مــا 
تمــام تاشــمان را مــی کنیــم کــه مــردم را بــه ایــن موضــوع تشــویق کنیــم 

و این همکاری موجب امنیت در شهرستان می شود.
ــی  ــی اجتماع ــت فرهنگ ــی معاون ــرهنگ صادق ــم س ــن مراس ــه ای در ادام
نیــروی انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد، بــا اشــاره بــه اینکــه شــعار پلیــس 
ــا توجــه  ــه ب ــار داشــت : ک ــه اســت اظه ــردم در امنیــت جامع مشــارکت م
ــکاری  ــا هم ــردم هســتند، ب ــوق م ــا و وث ــگاران چشــم بین ــه خبرن ــه اینک ب
و تعامــل نیــروی انتظامــی و حــوزه ر ســانه مــی تــوان بســیاری از چالــش 
هــا و مشــکات را حــل و رفــع نمــود و بــر اســاس ســوابق خوشــبختانه در 
ایــن شهرســتان ارتبــاط خوبــی بیــن خبرنــگاران و نیــروی انتظامــی همیشــه 

ــوده اســت و امیــدوارم ایــن همــکاری ادامــه داشــته باشــد. ــرار ب برق
ــن مراســم، رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف  همچنیــن در ای
ــانه از  ــوزه رس ــاالن ح ــگاران و فع ــات خبرن ــی از زحم ــن قدردان ــاد ضم آب
ــابقاتی  ــرای مس ــن اج ــازی  و همچنی ــای مج ــی فض ــورای عال ــکیل ش تش
ــراز  در زمینــه اخــاق و ســواد رســانه ای در ایــن شهرســتان خبــر داد و اب
ــی در  ــا گام مهم ــه ه ــن کمیت ــداوم ای ــا ت ــد ب ــه بتوانن ــرد ک ــدواری ک امی

ــد.  ــازی بردارن ــی فضــای مج ــامان ده ــت س جه

حــدود ســه مــاه بعــد از اســتعفای مســعود منتظــری شــهردار ســابق نجــف 

ــن جلســه  ــن شــهر در اولی ــاد ، اعضــای شــورای اســامی دوره پنجــم ای آب

ــم مقــام ســابق  رســمی از ســومین ســال فعالیــت خــود، محمــد مغــزی قائ

ــد. ــه عنــوان شــهردار ایــن شــهر انتخــاب کردن شــهرداری را ب

کاهش ۸درصدی وقوع جرم 

شهردار جدید نجف آباد معرفی شد

به مناسبت روز خبرنگار و تجلیل از خبرنگاران 

دیدار مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و مسئول صندوق اعتباری حمایت از  

گذر فرهنگ و هنر نجف آباد

ــا  حضورغامــی معــاون وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی  هیاتــی ب
و عضــو شــورای سیاســتگذاری شــبکه شــهرهای خــاق فرهنــگ و 
هنــر،  ســیدآبادی مشــاور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در امــور 
برنامــه ریــزی،  ابراهیــم حیــدری مدیــر  اجرایــی شــبکه شــهرهای 
ــدان  ــاری هنرمن ــدوق اعتب ــس صن ــر و رئی ــگ و هن ــاق فرهن خ
ــعه  ــاون توس ــده مع ــرکل و نماین ــاون  مدی ــدی مع ــور،  مومون کش
مدیریــت و منابــع در امــور اقتصــاد فرهنــگ و هنــر وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی بــه همــراه  مختــاری معــاون فرهنگــی  اداره کل 
ــی  ــه تاریخ ــان از مجموع ــتان اصفه ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــاد  بازدیــد  ــرج خــارون ) گــذر فرهنــگ و هنــر ( نجــف آب هفــت ب
کردنــد  و از نزدیــک در جریــان اقدامــات صــورت گرفتــه در مســیر 

گــذر فرهنــگ و هنــر قــرار گرفتنــد.
ــه  ــا اشــاره ب ــاد ب  رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آب
ــاد  ــگ و ارش ــر کل فرهن ــفر مدی ــه س ــدار در ادام ــن دی ــه ای اینک
ــت  ــاه( صــورت پذیرف ــرداد م اســامی اســتان اصفهــان )یازدهــم م
.  افــزود شهرســتان ویــژه  نجــف آبــاد بــا داشــتن هنرمنــدان طــراز 
اول در تمــام عرصــه هــای فرهنگــی هنــری ادبــی و مذهبــی زبانــزد 
ــتفاده از  ــتای اس ــر در راس ــگ و هن ــذر فرهن ــدازی گ اســت و راه ان
ــر الزم  و ضــروری اســت . ــک ام ــدان ی ــدی هنرمن خاقیــت و توانمن

ــوح موســوی اظهــار امیــدواری کــرد ایجــاد طــرح   ســید حســن ل
ــاد  ــق اقتص ــه رون ــد ب ــتان بتوان ــر در شهرس ــگ و هن ــذر فرهن گ
فرهنــگ و هنرکمــک نمایــد و هنرمنــدان  آثــار و تولیــدات خــود را 
بــه عمــوم ارائــه نماینــد.در ایــن دیــدار کــه بــه منظــور هماهنگــی 
ــداف ،  ــوص اه ــد درخص ــزار ش ــر برگ ــگ و هن ــذر فرهن ــاح گ افتت
ــهیات  ــر ، تس ــگ و هن ــذر فرهن ــاح گ ــت افتت ــزی جه ــه ری برنام

ــد . ــر ش ــادل نظ ــه داران و...بحــث و تب ــرای غرف ب
گفتنــی اســت گــذر فرهنــگ و هنــر بــه همــت اداره فرهنگ و ارشــاد 
نجــف آبــاد و بــا همــکاری شــهرداری ، اداره میــراث فرهنگــی، صنایع 
ــای  ــت ه ــه ظرفی ــا توجــه ب ــاد  و ب دســتی و گردشــگری نجــف آب
بالقــوه شهرســتان در 32 غرفــه در محــل مجموعــه تاریخــی هفــت 
بــرج خــارون در ابتــدای شــهریورماه بــا حضــور مســئولین کشــوری 

و اســتانی بــه طــور رســمی افتتــاح خواهــد شــد . 

اجرای نمایش 
»شاپرک خانم«  

»نمایــش شــاپرک خانــم« از تاریــخ 24 مــرداد تــا ۵  شــهریور ســاعت 19  در 
تماشــاخانه نــگاه اجــرا مــی شــود.

ایــن نمایــش روایتــی تــازه از آزادگــی و آزادی ، اثــر جــاودان زنــده یــاد بیــژن 
مفیــد ، ویــژه گــروه ســنی نوجــوان و خانــواده بــه کارگردانــی امیــر قیطاســی 
ــه  ــوزش ب ــول 4 دوره آم ــه در ط ــن موسســه ک ــران ای ــی  بازیگ ــا هنرنمای ب
مربیگــری امیــر قیطاســی و بهــار بهارلــو توانســته انــد ایفــای نقــش داشــته 
ــی،  ــن بهارلوی ــی، امی ــه قیطاس ــی، عارف ــاب الخان ــدا ب ــند.بازیگران :  آی باش
غامرضــا بویــری، آیــه قیطاســی، عســل بهمــن پــور، هســتی خاکــی، ســید 
مرتضــی حســینی، بنیامیــن صالحــی نیــا، شــیدا رحیمــی، یگانــه فاضــل  مــی 

باشــند .

عرض تسلیت
ــای  ــاب آق ــی جن ــت گرام ــکار و دوس هم
حمیــد امانــی، انــدوه مــا در غــم از دســت 
ــی  ــا نم ــوار در واژه ه ــز بزرگ دادن آن عزی
گنجدتنهــا مــی توانیــم از خداونــد برایتان 
ــواده  ــما و خان ــرای ش ــم ب ــری عظی صب
ــی  ــوم روح ــرای آن مرح ــان و ب محترمت

ــم . ــب کنی ــاد و آرام طل ش
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

ادامه از صفحه 1

1. کی و چطور به عکاسی عاقمند شدید؟ 
در دورۀ ســربازی، پــس از دورۀ آمــوزش نظامــی، بــه عنــوان یکــی از نیروهــای واحــد تبلیغــات، جــذب دایــرۀ عقیدتــی سیاســی 
ژاندارمــری خوزســتان شــدم. در آن مقطــع یکــی از فعالیت هــای مــا در عقیدتــی سیاســی ســتاد، عکاســی از برنامه هــای ســتاد 
ژاندارمــری خوزســتان بــود. مــا در آن مجموعــه، آتلیــه ای داشــتیم کــه فعــال بــود و از پرســنل ســتاد عکــس ســیاه و ســفید 

می گرفتیــم. مــن آنجــا تمــام کارهــای مربــوط بــه عکاســی، ظهــور و چــاپ را بــه صــورت تجربــی یــاد گرفتــم.
تصویــر شــفاف، امــا وارونــه ای کــه بــر روی شیشــۀ مــات دوربیــن فانوســی آتلیــه شــکل می گرفــت، واقعــاً شــگفت انگیز بــود. 
ــر روی کاغذهــای  ــر ب ــور قرمــز و آشــکار شــدن تصوی ــر ن ــه زی ــم در تاریکــی مطلــق، چــاپ عکــس در تاریــک خان ظهــور فیل
ابریشــمی حســاس بــه نــور، عاقــه ام را بــه ایــن رشــته برانگیخــت. آنجــا مــن بــرای اولیــن بــار تصویــر ویدیویــی را تجربــه کــردم 
و بــا تصویربــرداری بتاماکــس کــه دوربیــن و تِیــپ مســتقل آن توســط دو نفــر قابــل حمــل بــود، آشــنا شــدم. بیشــتر کارهــای 
ــود.  ــا دوربین هــای8 میلی متــری هــم در جبهه هــا متــداول ب ــرداری کار ب ــرای ســهولت فیلــم ب ــود. آن موقــع ب مــا گزارشــی ب
مــا یــک دوربیــن8 میلی متــری کانــن )اتــو زوم 1۰14( صامــت داشــتیم. میکروفــن نداشــت و چــون فیلم هــای خــام آن هــم 
کــه معمــوالً ســاخت کارخانــۀ کــداک بــود، یافــت نمی شــد، از آن اســتفاده نمی کردیــم.  بنابرایــن اولیــن زمینه هــای آشــنایی 
ــا مقولــۀ عکــس و عکاســی در دورۀ ســربازی اتفــاق افتــاد، آن هــم بــه صــورت تجربــی و عملــی. پــس از آن و تــا قبــل  مــن ب
ــول  ــی« و »اص ــک عکاس ــمند »تکنی ــاب ارزش ــون دو کت ــی ام را مدی ــوری عکاس ــای تئ ــتر آموخته ه ــن، بیش ــکیل انجم از تش
کادر بنــدی در عکاســی« هــر دو نوشــتۀ »آندریــاس فینینگــر« مــی دانــم کــه  کتــاب اول بــا ترجمــۀ اســتاد »نصــراهلل کســرائیان« 
ــا  ــازار نشــر شــد. بعــداً ب ــا ترجمــۀ »محمدجــواد پاکــدل« از اولیــن کتاب هایــی بــود کــه در ایــن زمینــه وارد ب و کتــاب دوم ب
اســتفاده از منابــع مختلــف، جــزوه ای آموزشــی »عکاســی مقدماتــی« را نوشــتم کــه مطالــب آن در کاس هــای انجمــن ســینمای 
ــه عنــوان شــیوه نامۀ تدریــس عکاســی از آن اســتفاده می شــد.  ــرار می گرفــت و چنــد ســالی ب ــان ق ــار هنرجوی جــوان در اختی

2. آیا به ویرایش عکس ها اعتقاد دارید؟
بحــث در ایــن بــاره بســیار مفصــل اســت. معمــوالً خــود عکــس بایــد بــا ارزش و بــا کیفیــت باشــد و نیــازی بــه اصاحــات بعــدی 
روی عکــس نباشــد. یــک عکــس تنهــا در زمــان فشــردن شــاتر دوربیــن شــکل می گیــرد. بــه همیــن خاطــر نظریــۀ »لحظــۀ 
ــه از  ــن لحظ ــن و کامل تری ــت مهم تری ــد. ثب ــد بودن ــه آن پایبن ــان ب ــال عکاس ــالیان س ــد و س ــرح ش ــی مط ــی« در عکاس قطع
یــک واقعیــت، اســتداللی اســت کــه هنــوز هــم تغییــر نکــرده اســت. آنچــه در عکــس شــکل می گیــرد، بــا حضــور یــک عــکاس 
بــا هــوش و یــک شــاهد و ناظــر بــر صحنــه اتفــاق افتــاده اســت. امــا تکنولوژی هــای تصویــری در زمانــۀ مــا، بســیاری از ایــن 
قواعــد تدویــن شــده را دگرگــون کرده انــد. نمونــه اش تصاویــر دوربین هــای اطــراف مــا هســتند کــه اغلــب آنهــا بــدون اینکــه 

چشــمی آگاه پشــت آنهــا قــرار گرفتــه باشــند، تصاویــر مســتند واقعــی را ثبــت می کننــد. 
امــروزه در کار حرفــه ای عکاســی، ویرایــش و ادیــت عکــس یــک امــر اجتنــاب ناپذیــر و حتــی گاه الزم و ضــروری اســت. کار بــا 
تجهیــزات دیجیتــال و اســتفاده از دوربیــن و فرمت هــای خــام عکــس بــرداری ایــن امــکان را بــه شــما می دهــد کــه محصــول 
نهایــی را بــا بازیابــی رنــگ و نــور، بهتــر در معــرض دیــد و قضــاوت مخاطــب قــرار دهیــد. اگــر ویرایــش درســت انجــام شــود، 

زیبایــی عکــس را چندیــن برابــر می کنــد. ویرایــش عکــس بایــد عکــس را اصــاح کنــد، نــه آن را تغییــر دهــد.
در عکاســی شــاخه های مختلــف وجــود دارد کــه برخــی از آنهــا مثــل عکاســی مســتند دســتکاری در عکــس بــه واقعیــت خدشــه 
وارد می ســازد و عــکاس، متعهــد بــه رعایــت اصــول اســنادی عکــس می باشــد و ویرایشــی هــم اگــر انجــام دهــد، یــک ویرایــش 
ــور انجــام می دهــد، کاری کــه قبــًا هــم در عکاســی  فنــی بســیار محــدودی اســت و فقــط در زمینــۀ اصــاح کادر، رنــگ و ن
آنالــوگ در زیــر دســتگاه آگراندیســور و بــا اســتفاده از فیلترهــای عکاســی انجــام می شــد. بــرای داشــتن یــک عکــس در قطــع 
مربــع، شــما چــاره ای جــز ادیــت و تغییــر ابعــاد عکــس واقعی تــان نداریــد. در عکاســی پرتــره هــم اگــر نیــاز بــه رتــوش باشــد، 

بایســتی خیلــی بــا ظرافــت و مهــارت ایــن کار صــورت بگیــرد تــا بــه اصالــت موضــوع لطمــه ای وارد نکنــد. 
ــت  ــما وضعی ــم. ش ــرح می کن ــؤال را مط ــن س ــگاه  ای ــما در دانش ــس ش ــی و تدری ــث آموزش ــه بح ــه ب ــا توج 3. ب
آمــوزش هنــر بــه خصــوص عکاســی در مراکــز آکادمیــک ایــران را چطــور ارزیابــی می کنیــد؟ آیــا توانســته ایم بــه 
آن اهــداف و آرمان هــا در زمینــۀ آمــوزش برســیم؟ البتــه ایــن نکتــه را نمی شــود کتمــان کــرد کــه بعــد از انقــاب 
بحــث آمــوزش مــا خیلــی رشــد کــرده و ســند ایــن ادعــا تعــداد فــارغ التحصیــان در رشــته های هنــر اســت. امــا 

برخــی از منتقــدان اعتقــاد دارنــد کمتــر بــه بحــث کیفــی پرداختــه شــده اســت. نظــر شــما چیســت؟
ــل دهــۀ 6۰ در دانشــگاه هنرهــای  ــه عنــوان یــک رشــتۀ دانشــگاهی مســتقل، در اوای ــم کــه، ب ــد بگوی در زمینــۀ عکاســی بای
زیبــای تهــران و بــا فاصلــۀ یکــی دو ســاله در دانشــگاه هنــر ارائــه شــد. عکاســی ایــران در دورۀ شــکل گیری انقــاب تولــد یافــت 
ــد طــی شــود. دانشــگاه ها  ــن مســیر بای ــه نظــر مــن ای ــه اوج و بالندگــی رســید. ب ــران و عــراق ب و در جنــگ هشــت ســالۀ ای
ســکوی پرتــاب هســتند و مربیــان و اســاتید، بــه مثابــه راهنماهایــی هســتند کــه مســیر را بــه دانشــجو می شناســانند. درســت 
مثــل طفلــی کــه راه رفتــن را می آمــوزد، از یــک جایــی کــودک بایــد خــودش را در فضــای اطرافــش  بشناســد و حرکــت کنــد. 
آنچــه مــا امــروز بــا آن مشــکل داریــم ایــن اســت کــه نمی دانیــم چــه دغدغــه ای داریــم و اگــر دغدغــه ای داریــم، بایــد چگونــه 
آن را مطــرح کنیــم. مســائل فنــی و تکنیکــی کار، بخــش بســیار کوچــک آن چیــزی اســت کــه بایــد آمــوزش دیــد. آنچــه مهــم 
ــه آن ســر و شــکل بدهنــد. مثــًا  ــر روی آن ســوار شــوند و ب اســت، موضوعــی اســت کــه بایســتی ایــن فن هــا و تکنیک هــا ب
شــما ببینیــد عکاســی خبــری در جایــی کاربــرد پیــدا می کنــد کــه حادثــه وجــود دارد، مــدام موضوعــات جنجــال برانگیــز در 
حــال رخ دادن اســت. یــا عکاســی طبیعــت را در نظــر بگیریــد، عــکاس ایــن شــاخه از عکاســی همــه اش در فصــول چهارگانــه 
بــه ســفر در نقــاط مختلــف مشــغول اســت. عکاســی زیــر آب همین طــور. بــرای اینکــه از ســؤال شــما خیلــی دور نشــده باشــم، 
بایــد عــرض کنــم کــه در زمینــۀ عکاســی و تقریبــاً همــۀ هنرهــا بــه میــزان فارغ التحصیــان مــا، در جامعــه کار فراهــم نیســت. 
شــاید بــاور نکنیــد اگــر بگویــم کمتــر از ۵ درصــد فارغ التحصیــان رشــته های هنــری مــا بــه کار هنــر مشــغول هســتند، االن 
ــا  ــد، ی ــری ندارن ــات هن ــا تحصی ــری هســتند. اصــًا ی ــر هن ــه کارب ــد ک ــت می کنن ــری فعالی ــای هن ــۀ کاره کســانی در زمین

ــمار اســت.   ــان انگشت ش تعدادش
ــا  ــر دارد، ام ــور هن ــک اپرات ــک تاریخــی و تکنیکــی بســیار بیشــتری از ی ــر، آگاهی هــای تئوری ــک فارغ التحصیــل هن مســلماً ی
ــن  ــردی ای ــترهای کارب ــر، بس ــی از آن مهم ت ــد، ول ــر ش ــود منک ــوزش را نمی ش ــت در آم ــه اف ــرار دارد؟ البت ــه ق ــای جامع کج

ــم نیســت.  ــه متاســفانه فراه ــن بســتر در جامع ــه ای آموزش هاســت ک
ــن  ــی دارای محاس ــازی و عکاس ــای فیلم س ــا در زمینه ه ــف خصوص ــای مختل ــوژی در عرصه ه 4. ورود تکنول
ــل  ــی مث ــاده و قدیم ــای س ــرهای دوربین ه ــکات و دردس ــال مش ــای دیجیت ــود دوربین ه ــت. وج ــیاری اس بس
نگاتیــو و چــاپ را دیگــر نــدارد، ولــی بعضــی هنرمنــدان معتقدنــد در کنــار ایــن محاســن، از کیفیــت عکس هــا و 
فیلم هــا کاســته شــده اســت. نظــر شــما به عنــوان کســی کــه ســابقه کار در هــر دو زمینــه را داریــد، چیســت؟

ــدون  ــی و ب ــای معمول ــن دوربین ه ــا همی ــروزه شــما ب ــه اســت و ام ــر رفت ــب باالت ــه مرات ــا ب ــا و فیلم ه ــت عکس ه ــه، کیفی بل
ــد.  ــن آن را انتخــاب کنی ــد بهتری ــرده و بع ــکار ک ــر ش ــه تصوی ــل س ــک موضــوع حداق ــد از ی ــه می توانی ــر ثانی ــزار در ه نرم اف
در صورتــی کــه تــا دو دهــۀ پیــش ایــن امــکان وجــود نداشــت. آنچــه امــروز از آن بــه عنــوان کیفیــت می توانیــم نــام ببریــم، 
دســت یابی بــه محتــوا و مفهــوم اســت. موضوعــات مــا در عکاســی و در فیلم هــا فاقــد جذابیــت هســتند. ببینیــد مــا در دنیایــی 
ــزات  ــواره ای و تجهی ــای ماه ــی، کانال ه ــبکه های اجتماع ــتیم. ش ــر هس ــاران تصوی ــال بمب ــدام در ح ــه م ــم ک ــی می کنی زندگ
ــا  ــد. م ــی ندارن ــای تکنیک ــه آموزش ه ــم ب ــازی ه ــتند و نی ــا هس ــال م ــراه دنب ــی های هم ــل گوش ــت مث ــا کیفی ــا ب ــاده، ام س

ــع  ــاً توق ــم. واقع ــی نداری ــت کاف ــوند، وق ــه می ش ــد و عرض ــه تولی ــم ک ــی ه ــات زیبای ــوب و موضوع ــر خ ــدن تصاوی ــرای دی ب
مــردم از رســانه های تصویــری مثــل عکاســی و ســینما خیلــی بــاال رفتــه اســت. وقتــی اســم ســیل و زلزلــه می آیــد، دوربیــن 
ــتند  ــکاس مس ــی ع ــن مواقع ــد. در چنی ــل می کنن ــرش را منتق ــریع تصاوی ــراه س ــی های هم ــی و گوش ــبکه های تلویزیون ش
اجتماعــی هــم بایــد وقت شــناس و گــوش بــه زنــگ باشــد و همچنیــن ســرعت عمــل نیــز نیــاز دارد. البتــه امــروزه تولیــد یــک 
عکــس خــوب بســیار گــران تمــام می شــود و حتمــاً بایــد خریــدارش پیــدا شــود وگرنــه کمــر عــکاس زیــر بــار هزینه هــا خــم 
ــا مشــکل مواجــه شــده اند. امــا بایــد بدانیــم آن چشــمی کــه  می شــود و می شــکند. هنرمنــدان مــا حقیقتــاً در ایــن چرخــه ب

ــد.  ــق می کن ــت را خل ــد کیفی ــگاه می کن ــل ن ــۀ مقاب ــه صحن ــن ب از پشــت دوربی
5. چه عواملی موجب شده تا در شهرستان نجف آباد کمتر شاهد برگزاری جشنواره های هنری باشیم؟ 

شــاید در بحــث تولیــد اثــر، چــه از نظــر کمــی و چــه از نظــر کیفــی دچــار مشــکل هســتیم. انگیزه هــا هــم مهــم اســت. کســانی 
کــه متولــی فرهنــگ و هنــر شــهر هســتند، بایــد بــرای طــول ســال برنامه ریــزی کننــد و بــرای هــر هنــری جایگاهــی را در نظــر 
بگیرنــد. بــا دعــوت از انجمن هــا و مراکــز آمــوزش هنــر، فعالیــت هنرمنــدان را رصــد کننــد و نســبت بــه برگــزاری نمایشــگاه و 
هفتــۀ فیلــم و عکــس اقــدام کننــد. هنرمنــدان نیــاز بــه نشســت های ســالیانه دارنــد و ایــن نــه تنهــا در ســطح شهرســتان، بلکــه 

ــادر اتفــاق می افتــد. در ســطح اســتان هــم به طــور ن
ــا  ــکاری ب ــن هم ــازی و همچنی ــم س ــف فیل ــای مختل ــت در زمینه ه ــما فعالی ــری ش ــای هن ــه ه 6. در کارنام
هنرمنــدان مطــرح مثــل مهــدی جعفــری و مهــرداد اســکویی بــه چشــم می خــورد. در کنــار ایــن، مــا در ایــن 
چنــد ســال بســیار شــاهد حضــور عکاســان و فیلــم ســازان بــه حیطــه فیلــم ســازی و کارگردانــی هســتیم. 

چــرا شــما وارد ایــن حیطــه نشــدید و آیــا ایــن نیــاز فیلــم ســاختن را در خودتــان حــس نکردیــد؟
ــا ایــن حــد می کشــید. چــون از  ــه قــول معــروف، اســتعداد و توانایــی ام ت مــن در دایــرۀ محدودتــری قــدم برداشــتم، شــاید ب
ــه همیــن ســمت رفتــم. فیلم ســازی تقریبــاً یــک کار گروهــی اســت و  ــا آمــوزش شــروع کــردم، بیشــتر هــم ب ابتــدا کارم را ب
ــد. همچنیــن، کســانی کــه در محیط هــای کوچــک و بســته شهرســتان  ــا جمــع و گــروه را ندارن خیلــی از افــراد روحیــۀ کار ب

ــوند.  ــود می ش ــرایط موج ــی ش ــت، قربان ــم نیس ــان فراه ــی و کارش ــتۀ تحصیل ــت در رش ــای فعالی ــون زمینه ه ــد، چ می مانن
7. یکــی از دالیــل از رونــق افتــادن پویایــی هنــر در شهرســتان ها، مهاجــرت هنرمنــدان بــه شــهرهای بزرگ اســت، 

کــه در نجف آبــاد هــم زیــاد ایــن اتفــاق رخ داده اســت. آیــا می شــود جلــوی ایــن مهاجرت هــا را گرفــت؟
هــر کاری جایــگاه و کاربــرد خــودش را می طلبــد. تولیــد هنــر، نیازمنــد پشــتیبانی مــادی و معنــوی اســت و نیــاز بــه دیده شــدن 
و مصــرف هــم دارد. بایــد جایــی بــرای عرضــه داشــته باشــد. شــاید مهاجــرت راهــی بــرای نجات یافتــن از ایــن توقــف و در جــا 

باشد.  زدن 
8. کمی از مسئولیت ها و اقدامات خود را در انجمن سینمای جوان بفرمایید.

از مهــر ســال 1364 تــا مهــر 1366 بــه عنــوان معــاون و مــدرس انجمــن مشــغول بــودم. در ایــن مــدت در زمینه هــای مختلــف 
ــن در  ــا انجم ــۀ 7۰ ب ــر ده ــا اواخ ــس از آن، از 1376 ت ــا 1371 و پ ــال 137۰ ت ــردم. در س ــب ک ــه کس ــازی تجرب کار فیلم س
زمینه هــای عکاســی و فیلم بــرداری و مبانــی هنرهــای تجســمی همــکاری داشــتم. در زمینه هــای مختلــف فیلم ســازی 

تجربه هایــی در کارنامــه دارم.
9. آیا به این تغییر نگرش و استفاده روزافزون از عکس های موبایلی موافقید؟

ــرد  ــای منحصــر بف ــا و قابلیت ه ــوژی اســت و کاربرده ــه شــود، جــزو جدانشــدنی تکنول ــی ارائ ــر فرمت ــن در ه باالخــره دوربی
خــودش را دارد. مــا بــه واســطۀ کارکردهــا از ایــن ابزارهــا اســتفاده می کنیــم. وقتــی دوربیــن موبایــل، کار مــن را در عکاســی راه 
می انــدازد، چــرا از آن اســتفاده نکنــم؟ البتــه نــگاه مــا بــه یــک عکــس موبایلــی بــا یــک عکســی کــه توســط دوربیــن حرفــه ای 
گرفتــه شــده اســت، یکــی نیســت و کامــًا متفــاوت اســت. بایــد ببینیــم محصــول نهایــی هــر کــدام از اینهــا را در کجــا قــرار 

اســت اســتفاده کنیــم. 
10. چنــد وقــت پیــش کتابــی چــاپ شــد از عکاســانی کــه بنا بــه دالیلــی متفــاوت در یــک لحظــۀ خــاص، از گرفتن 
ــن چندســالی کــه عکاســی  ــد. شــما در ای ــد و شــاتر را نزدن ــورد نظرشــان خــودداری کردن عکــس از ســوژه  ی م
می کردیــد، هیــچ  وقــت بــا ایــن حــس روبــرو شــدید کــه بخواهیــد به جــای عکــس گرفتــن فقــط تماشــا کنیــد؟

بلــه، عکس هــا معمــوالً بــرای دیــده شــدن گرفتــه می شــوند. جایــی کــه احســاس خــود را بــا موضــوع بــه اشــتراک می گــذاری 
شــاید دیگــر الزم نباشــد کــه آن را ثبــت کنــی، چــه بســیارند تصاویــری کــه از مقابــل چشــمانت می گذرنــد، ولــی دســتت روی 

شــاتر دوربیــن نمــی رود. بایــد مثــل درد در تــو بمانــد یــا شــادی آن لحظــه تــا همیشــه در نگاهــت متوقــف شــود. 
14. نام یک نویسنده، عکاس و نقاش مورد عاقه خودتان را نام ببرید؟

جــال آل احمــد را بــا کتــاب مدیــر مدرســه اش، ســعید صادقــی را بــا مجموعــه عکس هــای جنگــش، جــال شــباهنگی را بــا 
مناظــر کویــری اش دوســت دارم.

15. حرف آخر شما و یا اگه سخن و یا حرفی از قلم افتاده است را بفرمایید؟
روی هیــچ کــدام از رشــته های هنــر بــه صــورت متمرکــز، بــه قــول معــروف »زوم« نکــردم. همیشــه ســعی داشــتم بــه فضــای 
کلــی هنــر شــناخت پیــدا کنــم و از آن بهــره ببــرم. انســان زمــان کوتاهــی را بــرای آموختــن و تجربه کــردن در اختیــار دارد. 

ــد از آن اســتفاده کنــد.  ــدگار باشــد و جامعــه بتوان ــاز می کنــی، می بینــی کاری نکــرده ای کــه مان چشــم کــه ب
 

به مناسبت عید غدیر        
)من کنت موال فهذا علی موال(

عید با نبض دقایق زیباست؛ عید با روح شقایق زیباست؛ عید با یاد 
عزیزان زیباست.عید غدیر را محضر شما و همه  شیعیان تبریک و 

تهنیت عرض می نماییم.


