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از مجموعه صفر تا طال(زندگی خواهران منصوریان) ،مجموعه انتخاب جشنواره AIPS

تمرین تیم ملی تنیس زنان

لیگ برتر فوتبال باشگاههای ایران بین ملوان انزلی و ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه تختی انزلی
معروف به سن سیروس .اولین دیدار تیم ملوان در خانه بعد از دو سال انحالل

مسابقات کاناپولو دریاچه مجموعه ورزشی آزادی

رقابتهای لیگ دسته یک والیبال زنان ،تیم پرسپولیس

تورنمنت چهارجانبه فوتبال کشورهای اسالمی

انتخابی تیم ملی تالو ایران

 2010کــه بیــن دو تیــم ایــران و کــره جنوبــی بود،
تجربــه کــردم .از گل جــواد نکونــام هــم عکــس
دارم ،هرچنــد خیلــی حرفــهای نبــود و زاییــده
شــرایط و حضــور در اســتادیوم گرفتــه شــده بود.
تجربــه دومم برمیگردد به  5ســال پیش .ســال
 1392بــه ورزشــگاه راه آهن رفتــم و از علی دایی
و بازیکنانــش عکاســی کــردم .بــه همیــن ترتیب
ســال  2011بــه عنــوان اولیــن عــکاس زن ایرانــی
اعتبارنامه از فیفا بــرای جام جهانی فوتبال زنان
گرفتــم و ســال  1393هــم از طــرف  AFCتقدیــر
شــدم و همچنیــن موفــق بــه کســب اعتبارنامــه
برای عکاســی از بازیهای ســری Aایتالیا شــدم.
هیچوقــت بــه این رشــته جنســیتی نــگاه نکردم.
بــه نظــرم عکاســی ورزشــی تخصصــی اســت که

برگــزار شــد .مــا در بخش جهانــی  13نفــر بودیم
کــه از مرحلــه اول داوری عبور کــرده و آثارمان به
مرحله باالتر راه پیدا کرد .کیفیت آثار بســیار باال و
چون این مســابقه در سطح جهانی برگزار میشد
طبیعتاً رقابت ســختی بین آثار برقرار بود .بعدتر
رئیــس برگــزاری ایــن جشــنواره بیانیــهای دادنــد
کــه از هر قــاره  10اثر برتر را انتخــاب خواهند کرد.
افتخــار ایــن را داشــتم کــه اثــرم در بین عکاســان
قاره آســیا در بخش عکاســی ورزشــی جــزو  10اثر
برگزیــده قــرار گرفــت .مــن توانســتم بــا دو اثر در
ایــن مســابقه شــرکت کنــم .اولیــن اثر یــک فریم
از مســابقات راگبــی بیــن تیمهای ایــران و آلمان
و اثــر بعــدی مجموعــه عکس که شــامل  5فریم
عکــس از زندگی خواهــران منصوریان بود در این

زنانــه و مردانــه نــدارد ،مانند خیلی از رشــتهها و
حرفههــای دیگر .به نظرم امــروزه زنان در خیلی
از حرفههایــی کــه مختــص مــردان اســت خیلی
بهتــر و کارآمدتر عمــل کردهاند و ثابــت کردهاند
که هیچ رشتهای نیســت که فقط مختص مردان
یا زنان باشــد .این اتفاق کمــی دیر ،اما در نهایت
مســیر درســت خــود را پیــدا کــرد و امــروزه زنــان
حضور بسیار فعالی در اجتماع دارند .البته رشته
عکاســی از همان ابتدا هم محدودیتی برای زنان
نداشــته ،امــا وقتــی عکاســی وارد حــوزه خبری و
ورزشی میشود ،محدودیتهایی ایجاد میکند.
بــا موقعیت هیجانانگیز شــرکت در جشــنواره
 AIPSچطور رو به رو شدید؟
این جشــنواره برای اولین بار اســت که بین  4قاره
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رئیس برگزاری
جشنواره AIPS
بیانیهای دادند که از هر قاره
 10اثر برتر را انتخاب خواهند
کرد .افتخار این را داشتم که
اثرم در بین عکاسان قاره
آسیا در بخش عکاسی
ورزشی جزو  10اثر برگزیده
قرار گرفت .من توانستم با دو
اثر در این مسابقه شرکت
کنم .اولین اثر یک فریم از
مسابقات راگبی بین تیمهای
ی هم
ایران و آلمان و اثر بعد 
نیز با مجموعه عکس که شامل
 5فریم عکس از زندگی
خواهران منصوریان بود در
این جشنواره شرکت کردم

جشــنواره شــرکت کردم .بــرای انتخــاب دو دلیل
داشــتم .اول اینکه مــن با خواهــران منصوریان از
زمانــی که عکاســی تیم ووشــو را انجــام میدادم
آشــنا شــدم و یک دوســتی عمیقی بین ما شــکل
گرفــت .دومین دلیلم مربوط به شــرایط شــرکت
در قســمت مجموعــه عکــس جشــنواره بــود کــه
عکسها باید راوی زندگی ورزشــکاران میبودند.
بــه نظرم بهترین انتخاب برای شــرکت در بخش
مجموعــه عکس همین  5فریم بــود .البته خوب
اســت اینجا اشــارهای هــم به این موضوع داشــته
باشــم که مــن عکاســی از خواهــران منصوریان را
قبل از مســتند «صفر تا ســکو» انجام داده بودم و
همکاری من بهعنوان عکاس و مشــاور ،تا پروسه
ساخت مستند با آنها ادامه داشت.

