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آنجا که ملکالشعرای بهار میسراید:
پرونده
«ای دیــو سپید پــای دربند /ای گنبد
گیتی ای دماوند» گویی که تصویری از
شکوه دماوند را مقابل خودش داشته
و ایــن شعر را ســروده اســت .هم اکنون بیشتر
ما ایرانیها ،اگــر هم شخصا نتوانیم به
دمــاونــد یا هر مکان طبیعی دیگر در
ایـــران بــرویــم ،عظمت و شــکــوه این
مــکــانهــا را م ـیتــوانــیــم بــه مــدد
تصاویری که از آنها به دستمان
رسیده تجربهکنیم .امروز یعنی
 19آگوست ،روزجهانی عکاسی
است و به همین بهانه در پرونده
امروز زندگی سالم ،گفتوگویی
با «مجید بهزاد» عکاس تالشگر
ایرانی انجام دادهایم که بیش از
 10سال است با پروژه عکاسی
دم ــاون ــد ،تــصــاویــر بینظیر و
درخشانی از این قله باصالبت به
ثبت رسانده است .بهزاد متولد
سال  59است و به گفته خودش
از روی عالقه تمام ایــن سا لها
از زوایــای مختلف با همراهی دو
دوستش دماوند را با دوربین نشانه
رفته و لحظات درخشانی را ماندگار
کــرده اســت .بــا او عــاوه بــر عکاسی،
ویژگیهای عکس خوب و  ...درباره پروژهاش
هم صحبت کردهایم.

شکوه دماوند وصف
نشدنی است
ایستادن مقابل آن عظمت و شکوه بیشک باید حس
ویژهایبهآدمبدهد.بهزادهمبارهادرخاللصحبتهایش
بهاینحسویژهوعجیباشارهمیکندومیگوید«:واقعیت
مشخص ایــن اســت که بعضی حسها را به هیچ شکل
نمیتوان به گفتار درآورد .میتوانم بگویم لحظاتی چنان
تحت تاثیر این عظمت بودهام که دیگر عکاسی مسئلهام
نبود ،بعضی تصاویر هیچوقت و به هیچ نحو از ذهنم پاک
نمیشود.لحظاتیکهاشکبرچشمانمجاریشدهوفقط
ایستادهام و آن شکوه منحصر به فرد را تماشا کردهام .من
خوشحالهستماگرفقطقسمتیازایناحساسراتوانسته
باشم با ثبت عکس به مخاطبانم که دسترسی به دماوند
ندارند داده باشم و در این شور و شکوه سهیمشان کرده
باشم.همینکهآثارباعثتغییرنگاهشدهباشدومردمحس
تعلق بیشتری پیدا کرده باشند برای من نتیج ه دلخواهی
است.درهمینقضیهاخیروقفدماونددیدیممردمچطور
واکنشنشاندادند.اینهاهمهباعثمیشودمنبهخودم
وبهسرزمینمببالم».

طبیعتگردی مرا به سمت عکاسی کشاند

هر زاویهاش شکوه خودش را دارد

ن در سفرها و دورهمیهای خانوادگی شروع میشود .مجید بهزاد هم درباره
آشنایی خیلی از ما با عکاسی با عکس گرفت 
آشنایی خودش با دنیای زیبای عکاسی میگوید« :من از بچگی عکاسی کردن را دوست داشتم .همین عالقه در سال
 84مرا به سمتی کشاند که توانستم اولین دوربین شخصی خودم را خریداری کنم .این دوربین ،یک کامپکت بود که من
عکاسی خودم را عمال با آن شروع کردم .از همان بچگی به واسطه سفرها و گشتوگذارهایی که با خانواده میرفتیم عالقه
خاصی به طبیعت داشتم که همین باعث شد تمایل بیشتری به فعالیت در زمینه عکاسی طبیعت داشته باشم .بنابراین هر
موقع طبیعت میرفتیم من عکسهای زیادی با این دوربین میگرفتم .تا این که  4سال به این صورت گذشت و در سال 88
توانستم تجهیزات حرفهایتری خریداری کنم و به شکل ویژهتری این فعالیت را ادامه دهم».

مجید بــهــزاد را ایــن روزهـــا خیلیها بــا پـــروژه دمــاونــدش
میشناسند و حتما بسیاری از شما عکسهای او از دماوند را
در فضای مجازی دیدهاید .او درباره این پروژه مهمش میگوید:
«اولین چیزی که من را به سمت دماوند کشاند ،عشق و عالقه
نسبت به این پدیده زیبای کشور بود.
خیلی از ما ایرانیها دماوند را به عنوان سمبل صالبت و
اســتــواری میشناسیم ولــی بهنظرم عکاسی کال به محل
زندگی خیلی بستگی دارد .مثال من که تهران زندگی میکنم
طبیعتا برای عکاسی حیات وحش فضای مناسبی ندارد اما
مثال در اراک شما میتوانید به مکا نها و سوژ ههای خوبی
در زمینه حیات وحش دسترسی داشته باشید .پس یکی از
دالیل من برای پرداختن به دماوند همین نزدیکی به رشته

ازبهزاددربارهنحوهگرفتنیکعکسخوبوویژگیهای
یک عکاس خوب میپرسم که پاسخ میدهد« :هر ژانری
تکنیکهای خاص خودش را دارد و نیاز به دانش خودش
دارد .چون من در زمینه عکاسی طبیعت کار کردهام باید
بگویم سه موضوع بهطور کلی مهم و موثر هستند .اول
قرار گرفتن در نور خوب و مناسب است ،دوم کادر درست
بستن و نهایتا انتخاب سوژه غالب که مهم ترین پارامتر
است.مخصوصادرعکاسیطبیعتگاهیباصحنههایی
مواجهمیشویدکهنمیتوانیدترکیببندییاقابخوبی
داشته باشید اما باید بتوانید موقعیت مناسب خودتان را
پیدا کنید .من این سه عامل را خیلی مهم میدانم .وقتی
این موارد بهخوبی رعایت شود مرحله بعدی انتقال حس
و عواطف به مخاطب است ،حس شادی ،انرژیبخش،
موفقیت ،غم یا ترس و خالصه هر حسی که عکاس بتواند
ثبت کند و انتقال دهد در کنار همه تکنیکهایی که در
عکاسیلحاظکردهاستباعثمیشودعکسماندگاری
ازصاحباثر بهجابماند».

انتقال حس
در عکاسی مهم است

برای عکاسی طبیعت
باید حلقه دوستان داشت
انجامچنینپروژهایشایدبهتنهاییواقعاکارسختیباشد.
بهزادهمباتاکیدبراینکهدوتنازبهتریندوستانشدراین
پروژه با او همکاری کردهاند ،به ضرورت کار تیمی اشاره
میکندومیگوید«:ماسهنفربودیم.منودونفرازدوستانم
آقایصحتوآقایباباییکهازمنبزرگترهستندوبسیار
دوستان فرهیخته و بااخالقی هستند که در این پروژه در
کنارمنبودند.ماپیشازاینپروژههمتجربههایطبیعت
گردی زیادی با هم داشتیم .البته تعدادی از این سفرها را
همپیشآمدهکهبهتنهاییدماوندرفتهام.میتوانمبگویم
ما سه نفر در قالب این پروژه بیش از  100سفر به دماوند
داشته ایم .از تمام جهات مختلف جنوب ،شمال ،شرق و
غربدرفصولمختلفعکسثبتکردهایم.منشخصااز
هر دو عزیز چیزهای زیادی یاد گرفتم .به بچههایی که در
کارگاههایعکاسیامشرکتمیکنندهمیشهمیگویم
یک حلقه خوبی از دوستان تشکیل دهید که به صورت
تیمیدرکنارهمبتوانیدپروژههایتانراجلوببرید».

عکاسی طبیعت
باید مستند باشد

عکاسیامروزهژانرهاوسبکهایمختلفیداردکهعکاسان
معموالدرآغازکارشانهرازگاهیبهانواعمختلفآنگریزی
میزنند اما در نهایت در یک زمینه خاص فعالیت میکنند.
عکاسیطبیعتبهعنوانیکزیرشاخهعکاسیمستندباید
ویژگیهایی داشته باشد ،این عکاس باتجربه در این باره
میگوید«:منبیشترینانرژیکهگذاشتهوتحقیقوتمرینی
کهداشتهامدربحثعکاسیمنظرهبودهاست.البتهدرزمینه
عکاسیطبیعتبرخیچهخارجیوچهداخلیکارفاینآرت
میکنند.یعنیآثاریراخلقمیکنندکهبرمبناییکعکس
حقیقیوبادستکارینرمافزاریباخروجیغیرواقعیمنتشر
میشوند .از نقطه نظر من عکاسی منظره و طبیعت هر چه
مستندتر و بدون دستکاری باشد معتبرتر است .به عنوان
مثال در طبیعت میتوان تپهای را با هر روشی تغییر شکل
داد ،قلهای را تیزتر کرد .حاال اگر مخاطب جایی عکس را
ببیندودرمواجههبامنظرهواقعیهمقراربگیرد،میتوانداین
غیرواقعیبودنعکسوجههبدیبرایتمامعکاسانمنظره
داشتهباشد.بهطوریکهمخاطبانتصورکنندهمهعکاسان
همینگونهعکسهایشانساختگیاستکهدرنهایتمنجر
به از بین رفتن اعتماد عمومی نسبت به کل جامعه عکاسی
طبیعت و منظره می شود .البته این را هم بگویم ما وقتی از
طبیعت عکاسی میکنیم ،فایل خروجیمان خام است و در
ادامه از نظر کنتراست ورنگ نور تصحیح یا تقویت میشود
اماالمانهایعکستغییرینمیکند».

کوه های البرز بوده است .همچنین حدود  11سال پیش
که پروژه دماوند را آغاز کردم با تمام احترامی که برای
عکاسان قبلی قائلم ولی واقعا عکسهای خیلی باکیفیت
و مناسبی از این قله وجود نداشت .مثال چند وقت پیش
سر بحث روز ملی دماوند دیدم یک نفر در فضای مجازی
نوشته 15 :سال پیش پروژهای داشتم که قرار بود دماوند
را روی دیواری در بزرگراه نیایش کار کنم اما هیچ عکس
باکیفیتی از دماوند پیدا نکردم .عکسها یا در زمان خوبی
گرفته نشده بود مثال سر ظهر گرفته شده بود که نور عمود
است یا مثال عکاس از کنار جاده هراز گذشته بود اما خدا
را شکر هم اکنون تعداد زیادی عکس از دماوند در جهات
مختلف ثبت شده است».

پشت هر فریم ،ساعتها
تالش بوده است

هزینهها وحشتناک
شده است

عالقهام به دماوند
تمامنشدنی است

برای ما که از تماشای منظرههای ثبت شده لذت میبریم و
برایمانچشمنوازاستقطعاتصوردشواریهایکارراحت
نیست .این عکاس تالشگر دربــاره دشواریهای کاری
که انجام دادهاند میگوید« :عکاسی از دماوند کار خیلی
سختی است .ما برای انتخاب هر کادری که میخواستیم
ببندیمبایدقبلشکلیتحقیقوبررسیمیدانیمیکردیم
تا مکان درســت را پیدا کنیم .زوایــای نــوری مختلف را
آزمایش میکردیم .بعضی مکانها راه و جاده خوبی برای
دسترسی نداشت .بــرای بعضی دامنهها باید پیمایش
سختی میداشتیم .گذشته از هم ه اینها مسئله آبوهوا
برای جایی مثل دماوند مصایب و دشواریهای خودش
را دارد .آبوهوای منطقه دماوند بسیار متغیر است .مثال
مواقعی بوده که با پیشبینی درصدی ابر به محل رفتهایم
بعد ناگهان کل قله را ابر فراگرفته یا بارندگی اتفاق افتاده
است و برعکس بارها در فصل سرد سال جاده بسته بوده
و امکان دسترسی ما به محل مورد هدفمان غیرممکن
میشده است .مثال در یکی از سفرهای زمستانی جایی
رفتیم که دمای -20درجه بود و با باد شدیدی که میوزید
واقعااوضاعنامناسببودبهگونهایکهحتیدستمنروی
شاتر دوربین نمیرفت .همیشه برای ثبت یک عکس از
هنگامطلوعبایدشبقبلشبهمحلمیرفتمتاازیکی،دو
ساعتقبلباتجهیزاتکاملدرمحلآمادهومستقرباشم».

این روزها با نوسانات قیمت ارز ،تجهیزات عکاسی
هم حسابی گران و برای خیلیها غیرقابل دسترس
شدهاست .از بهزاد درباره هزینههایش در طول این
پروژه و درآمدی که احیانا داشته میپرسم که اینگونه
پاسخ میدهد« :ببینید در گذشته و زمانی که ما شروع
کردیم راستش هزینهها به سنگینی امروز نبود .من
 11سال پیش فکر میکنم با مبلغ  2میلیون تومان
توانستم تجهیزات مد نظرم را تهیه کنم ،اما اگر امروز
را در نظر بگیریم اوضاع قیمتها وحشتناک است.
قیمت دوربینها به باالی  50تا  60میلیون و لنز به
چند میلیون رسیده است .بنابراین کار امروز برای
عکاسان خیلی سخت شده است .درباره درآمد باید
بگویم عکاسی منظره درآمد چندانی ندارد و بیشتر
عشق و عالقه است .من کارشناسی ارشد مهندسی
مواد دانشگاه تهران دارم و زمینه کاریام مهندسی
اســت .از همین کــارم در کنارش بــرای عکاسی هم
هزینه میکنم .البته چند سالی هست که با برگزاری
کارگاهها و کالسهای عکاسی و فروش آثار درآمدی
هم از کار عکاسی دارم».

این تعداد عکسی که از بهزاد و دوستانش دیدهایم
تــازه بخشی از عکسهایی اســت که آنهــا به ثبت
رساندهاند.ازبهزادمیپرسمفکرمیکنیچندعکس
از دماوند در این پــروژه گرفته باشی که میگوید:
«نمیتوانم عدد دقیقی بگویم ولی خیلی زیاد بوده.
البته در سالهای اول شاید در هر سفر  100عکس
میگرفتم امــا بهتدریج که آدم باتجربهتری شدم
عکس گرفتنهایم هدفمندتر شــده .مثال ممکن
است االن سفری بروم و  30فریم بیشتر عکس نگیرم
و به خروجی مد نظر خودم برسم» .بهزاد درباره نقطه
پایان این پروژه و کامل شدن آن میگوید« :چند نقطه
دیگر شاید مانده باشد که عکسهای مد نظرمان
را به خاطر شرایط جوی یا نور نتوانستهایم بگیریم.
شاید آن چند نقطه را که گرفتیم ،بتوانیم بگوییم این
پروژه تکمیل شده است اما چیزی که هست این است
که قطعا عالقه
من به این قله
تمام نخواهد
شد».

استقبال مردم غیرقابل تصور بود
بهزاددربارهدیدهشدنکارخودودوستانشوبازتابهایی
کهداشته،اینطورتوضیحمیدهد«:دراینچندماهمردم
پیامهای بسیاری از نقاط مختلف جهان به من دادهاند،
بیش از آن چه که میتوانستم تصورش را بکنم .من واقعا
باورم نمی شد این قدر عشق و عالقه عمومی وجود داشته
باشد .به هرحال عکاسی جذابیتهای سینما را ندارد
اما چیزی که مشاهده کردم این بود که برای مردم زیادی
جذاببودهاست.سایتهایمعتبرجهانتااینلحظهبیش
از 14-15اثرمنازدماوندرامنتشرکردهاند.دراینمدت
در جشنوارههای مختلف بینالمللی شرکت و مقامهایی

کــســب کـــرده ام.
حتیسازمانملل
یکیازعکسهایم
را به عنوان عکس
منتخبدههخشکسالیاز 2018تا 2028انتخابکرد.
من به تلویزیون دعوت شدم و در یک کالم اقبالی که شد
بسیارشعفانگیزوانرژیبخشبود.بااینکهازصمیمقلب
میگویم با عشق کار کرده ام و خستگی در چنین کاری
معنا نداشت اما واقعا این بازتابی که اتفاق افتاد حال من
راخوبکرد».

