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ديـــــالوگ

گپ و گفتي با محمد گلچین برگزیده مسابقات عکاسی آساهی شیمبون ژاپن

عكسها جامعه را قاب گرفتهاند

مرجان قندي

مسابقه عکس آساهی ش��یمبون ژاپن یکی از معتبرترین مسابقات جهانی عکاسی است.
هر س��ال داوران در اين مسابقه از بین هزاران فريم عکس رسیده تنها پنج عکس برگزیده
را انتخاب و مدال افتخار را به عكاس��ان اهدا ميكنند .يكي از برگزيدگان اين مس��ابقه در
س��الهاي  2014 -2013 -2009 -2002و  2015عکاس جوانی از ایران به نام «محمد
گلچين» بوده است .خيليها محمد را كه عنوان برتر بسياري از مسابقات عكاسي داخلي و خارجي را كسب
كرده با نام مس��تعارش يعني «شباب» ميشناسند.او عكاسي را بهطور خودآموز همزمان با ورود به دانشگاه
در رش��ته «جنگلداري منابع طبيعي» ش��روع كرد .عالقه بسيار ،پشتكار و تالش شباب در عكاسي موجب
ل  ،2008دريافت
شده او تاكنون افتخارات بسياري همچون عضو افتخاري انجمن عكاسان صربستان در سا 
جايزه ويژه يونس��كو  1999و  2002بين كشورهاي آسيا و اقيانوسيه ،جايزه ويژه مسابقات عكس لهستان با
موضوع انسان در طبيعت  ،2006دريافت روبان افتخار فياپ در جشنواره كودك  ،2008كسب مدال طالي
مس��ابقات بينالمللي با موضوع زنان  ،2008كسب مدال طالي مس��ابقات جهاني روماني در بخش سياه و
ش از  50نمايشگاه عكس
سفيد  2013و  ...را كسب كند .اين عكاس گيالني همچنين عكسهايش را در بي 
گروهي و انفرادي در ايران و خارج از كش��ور به نمايش گذاش��ته اس��ت .در ادامه صحبتهاي محمد درباره
عکاسی و مراحلي كه براي رسيدن به موفقيتهايش گذرانده ،میخوانید.

مجلههاي عكس ،كار دستم داد!
از  19س��الگي گرفتن مجلههاي عكس ،خواندن ريز
بهريز مطال��ب و ديدن عكسهاي آنها يك��ي از بهترين
تفريحهايم ش��د .عكسها و مطالب مجلهها مرا مجذوب
دنياي عكاس��ي كرد .در واقع مجلهها كار دستم داده بود
البته از نوع مثبت! آن زمان در شهر ما تالش ،دو نفر يعني
محم��د کوچکپورکپورچالی و حبيبزاده از عكاس��ان
معروف بودند .از آنجايي كه حسي خاص به اين هنر پيدا
كرده بودم اطمينان داش��تم ميخواهم عكاس حرفهاي
ش��وم .در كنار درس و دانش��گاه پيش آنها ميرفتم و از
تجربياتش��ان اس��تفاده ميكردم.افش��ين ش��اهرودي
هنرمند ديگري بود كه در زمینههای مختلف عکاسی او
را به عنوان فردي صاحب تجربه ميشناختند .براي اينكه
با او هم لينك ش��وم و درسهايي از او ياد بگيرم به ديدن
همه نمايش��گاههاي عكس��ي كه برپا ميكرد ،ميرفتم
و تعداد زي��ادي از عكسهايش را ميخري��دم .او هم كه
متوجه عالقهام به عكاسي شده بود آلبومهاي عكساش
را نشانم ميداد .با ديدن هر عكسي در آلبوم سوال پشت
سوال بود كه از او ميپرس��يدم .همه آن چيزي را كه ياد
ميگرفتم با دوربين كامپكتي كه پدرم از مكه برايم آورده
بود ،تمرين ميكردم .بعد از آن كه عكاسي حرفهاي برايم
تصميمي جدي ش��ده بود از دوس��تاني كه در اين حرفه
پيدا كرده ب��ودم دوربين قرض ميگرفتم و به عكاس��ي
ميرفتم تا اينكه س��ال  77موفق شدم دوربين حرفهاي
براي خودم تهيه كنم .از آن به بعد بيشتر وقتم به عكاسي
اختصاص پیدا کرد.
از افسانه تا واقعيتهاي تالش
عكاسان معموالً عكاسي را از طبيعت شروع ميكنند.
تالش يك��ي از زيباتري��ن مناطق ايران اس��ت .خيلي از
عكاس��ان براي ثبت مناظر بكر به اينجا ميآيند .من هم
كه اهل تالش بودم و اين منطقه را به خوبي ميشناختم
چند س��ال اول را به عكاسي مناظر پرداختم .اما عكاسي
طبيعت به تنهايي جوابگوي درگيريهاي ذهني من در

عكاس��ي نبود .به همي��ن خاطر روي آوردم به عكاس��ي
مس��تند اجتماعي .عكاس��ي از راهها ،مدارس ييالقي و
مردم تالش مجموعهاي اس��ت كه  6س��الي ميشود در
حال جمعآورياش هستم .حاصل اين مجموعه ،داستان
تصويري زندگي مردم تالش اس��ت .داستاني كه گوياي
زندگي مردم اين منطقه بكر و رويايي با تمام مشكالتش
است.
يك امكان ويژه براي عالقهمندان
انجمن سینمای جوانان ایران در بيشتر شهرستانها
دفتر دارد .آنجا يكي از بهترين مكانها براي عالقهمنداني
اس��ت كه تازه ميخواهند وارد دنياي عكاس��ي ش��وند.
انجمن ب��ه آنها كمك ميكند تا با اف��راد باتجربه در اين
عرصه آش��نا شوند و از آنها بهره ببرند ،اولين نمايشگاه از
عكسهايشان را آنجا برپا كنند و  ...در واقع انجمن فرصتي
اس��ت براي همه افرادي كه روي اولين پلهها ايستادند و
دنبال پل پرتاب هستند .اما خودم زماني كه اول راه بودم
ترجيح ميدادم راه خودم را دنبال و كمتر به كالسهاي
انجمن تكيه كنم .خواندن كتاب و مجالت و ديدن عكس
عكاسان بزرگ و همه تالشهايي كه براي عكاسي كرده
بودم موجب ش��ده بود وقتي به انجمن سينماي جوانان
رش��ت رفتم تمام صحبتها و آموزشهاي اس��تاد حتي
كاملت��ر از آن را بدان��م .تا جايي كه مدت��ي بعد از آن در
چند دوره از آنچه اطالع و تجربه داشتم ،به هنرجويان در
انجمن تدريس كردم.
فوكوسم روي آينده است
زمان��ي ك��ه عكاس��ي را ش��روع ك��ردم ش��رايط به
اندازهاي كه امروز مردم با عكاس��ي آش��نا هستند ،نبود.
نميپذيرفتند كسي كه مدرك ليسانس دارد ،بيشترين
زم��ان زندگياش را به عكاس��ي اختص��اص دهد .كمتر
عكاس حرفهاي بود كه براي مردم ش��ناخته شده باشد.
آن زمان مشوقي كه نداشتم هيچ ،خيليها به كارم ايراد
هم ميگرفتند .خانوادهام مش��وقم نبودند اما در مس��ير
همراه��يام كردند و كمتر خرد ه به من گرفتند .مطمئن

حواستان باشد ،دور نشويد
اعتق��اد دارم ب��ه عكاس��ي ميش��ود
ع��كاس حرف��هاي گف��ت ك��ه تم��ام
ه��م و غمش عكاس��ي باش��د .م��ن وقتي
خاطرات عكاسان بزرگ را ميخواندم برايم
جالب بود كه آنها  10ماه از س��ال را در حال
سفر كردن و عكاسياند .اما بيشتر عكاسان
امروز مناس��بتي كار ميكنن��د يا هر موقع
سفريبرايشانپيشبيايددوربينشانراهم
با خود ميبرند تا در آن س��فر زماني را هم به
عكاسي اختصاص دهند .يا اينكه وقتي ماه
محرم ميشود همه دوست دارند لحظاتي را
ازمراسميكهبرگزارميشودثبتكنند.اين
فاصلهها موجب ميشود شما از حال و هواي
عكاسي دور شويد و بهموقع نتوانيد آنچه را
كه هدفتان اس��ت ثبت كنيد .هر كسي كه
ميخواهد نام عكاس را با خود يدك بكش��د
در هر لحظه و با هر وسيلهاي كه در دسترس
دارد بايد عكاسي كند.

بودم در آينده با موفقيتم در عكاسي ميتوانم تا حدودي
صبوريش��ان را جبران كنم .يك اتفاق ساده در سال 87
من را بهعن��وان محبوب مردم منطق��ه تبديل كرد .بعد
از اينكه جايزه يونس��كو را گرفتم ،ش��بكه  3سيما با من
مصاحبهاي درباره عكاسي انجام داد .آن مصاحبه به نوعي
سكوي پيشرفت و محبوبيتم ميان فاميل و مردم استان
شد .همه من را بهعنوان عكاس قبول داشتند و تشويقم
ميكردند .با افتخار ميگفتند كه من با آنها نسبت دارم يا
از همشهريانشان هستم .هنوز اعتقاد دارم كه راه بسياري

پي��ش رو دارم و براي آيندهاي كه درنظرم اس��ت بايد به
تالشم ادامه دهم.
تكنولوژي ،عكاسي را محبوب كرد
جايگاه امروز هنر عكاس��ي و محبوبيتش ميان مردم
را در پيش��رفت تكنولوژي ميدانم .بهوي��ژه با امكاناتي
كه گوش��يهاي تلفن همراه در اختيار گذاشت ،جامعه
به س��متي ميرود كه هر فردي خ��ودش يك خبرنگار و
عكاس ش��ده و ميتواند هر رويدادي كه ميبيند را ثبت
كند و آن را با ديگران به اشتراك بگذارد.
هنر در دنياي امروز به س��متي ميرود كه نوع ابزار در
ارائه هنر و پس��نديدن آن از نگاه ديگ��ران آنقدر اهميت
ندارد كه فكر و ايده كار و نگاهي كه هنرمند به آن هنر دارد
مهم است.حال با ورود گوشيهايي كه امكاناتي ازجمله
دوربين را با قيمت مناس��ب در اختيار كاربران ميگذارد
عكاسي توانست در ميان هنرهاي تجسمي ،مردم بهويژه
س بهترين
جوانها را به س��مت خودش جذب كند و عك 
وسيله براي انتقال هر رويدادي در جامعه شناخته شود.
البته شبكههاي اجتماعي و كاركردن آسان با آنها هم در
فراگير شدن اين هنر بيتأثير نيست.
دوربين را از من نگير!
عكاس��ي هنري است كه من قلباً آن را دوست دارم.
االن دوربين به عضوي از بدنم تبديل شده كه بدون آن
انگار يگ عضو بدنم از كار افتاده و حال خوبي ندارم .سفر
كردن ه��م بدون دوربين برايم يعن��ي هيچ و ميتوانم
بگويم از سفري كه دوربين به همراه نداشته باشم هيچ
چيز عايدم نميش��ود .آرزوهاي بس��ياري را در دنياي
عكاس��ي دارم كه به بخشي از آنها رس��يدم و به خيلي
از آنها هنوز نه.
بيخود و بيجهت شاتر را فشار ندهيد
عك��س خوب بايد تم��ام مواردي كه ي��ك اثر هنري
دارد را داشته باشد .كادربندي ،خطوط ،فرم ،نور ،محتوا
و  ...در كن��ار ه��م يك عكس خوب را ب��ه وجود ميآورد.
عكاسي سبكهاي مختلفي دارد .اما استثناهايي هست
كه عكاس بايد به آنها واقف باش��د .مثال سبكي از عكاسي
هست كه ش��ما س��ر فرصت ميتوانيد به آنچه در ذهن
داري��د فكر و آن موضوع و فض��ا را در واقعيت ايجاد و بعد
ش��روع به عكاسي كنيد .اما يك نوع از عكاسي كه به نظر
من هر عكاس��ی بايد به آن واقف باشد ،عكاسي است كه
همه آن را به شكار لحظهها ميشناسند .عكسهايي كه با
استفاده از فرصتهاي پيش آمده ،گرفته ميشوند .مثل
لحظههاي فوتبالي .شما بايد آنقدر براي اين نوع عكاسي
آماده باش��يد كه بدون اينكه بيخود و بيجهت ش��اتر را
فش��ار دهيد ،لحظهها را شكار و آن را به بهترين نحو ثبت
كنيد.در بعضي از سبكها ،مثل عكاسي خبري ،محتوا و
سوژه عكس به همه اين موارد ارجح است و اگر آن لحظه
محتواي خوبي داشته باش��د (به اصطالح عكس تكي از
نظر محتوا در يك رويداد باش��د) ميشود از عواملي مثل
تنظيم نور ،فرم ،كادربندي دقيق و  ...چشمپوشي كرد تا
آن لحظه ثبت ش��ود .چون خيلي از اتفاقات خبري فقط
يك بار روي ميدهند و امكان بازسازي آنها نيست.

