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مان فكر انتشار يك مجله عكاسي را  هاي هميشگي در يكي از مالقات. بيست و دو سال پيش بود، شايد بيشتر يا كمتر
 قضيه را ده يها طول كشيد، پيگير سش مدتي بزرگ كه كش و قو مثل هميشه با يك نه. با او در ميان گذاشتم

اما ده دوازده سال بعد، تا زماني كه درخواست امتياز را به مقامات نداده بودم، موضوع را . دوازده سال به تعويق انداخت
اش با يك نگاه به قول  ام، از پشت عينك نصفه روزي كه به او گفتم درخواست امتياز كرده. با او در ميان نگذاشتم

رضايت و . گذارد دانستم كه تنهايم نمي انتظارش را داشتم اما مي. دش شهرستاني مدتي فقط مرا نگاه كردخو
برد،  پنداشتند كه شمشيرش از دور سر مي شناختند، مي كساني كه او را به درستي نمي. اش از سر عشق بود نارضايتي

پر ، رمز دوستي ».زبانش تلخ بود، دلش شيرين بودپيرمرد همان قدر كه « اما به قول دوست مشتركمان محمد ستاري 
اش  گويم كه آرزو داشت تا زنده بود كتابخانه مرحوم ابراهيم هاشمي را مي. م ما هم دقيقاً در همين نكته نهفته بوددوا

به هر . اش اين بود كه خود شاهد اين اتفاق نباشد اما سرنوشت. اي كه قرار بود منتشر شود منتقل كند را به دفتر مجله
ها به  آن كتاب. هاي او به دفتر نشريه منتقل شوند حال ديري نخواهد پاييد كه اين آرزوي او جامه عمل بپوشد و كتاب

  . زودي در دفتر نشريه مشتاقان را به مطالعه دعوت خواهد كرد
تعبيري است  The Third Eye. در ميان تمام عناويني كه براي نشريه به فكرم رسيده بود، چشم سوم نام مناسبي بود

اين تعبير به اين نكته اشاره دارد كه عكاسي . دهند نظران امروزي از عكاسي ارائه مي كه بسياري از منتقدان و صاحب
چنين تعبيري از اين رشته در دنياي امروز كامالً جا افتاده . در حقيقت محصول چشم ذهن است نه چشم صورت

نشريه را با آن . رسيد  داشت موضعي فرهنگي اتخاذ كند نام مناسبي به نظر مياي كه قصد است، از اينرو براي نشريه
  . نام درخواست كرده بودم

اند كه آن  ها هم آمده سالها ديگر در ميان ما نيستند و خيلي خيلي از دوستان آن. گرد ها از آن زمان مي امروز سال
ن تغييرات را در طول تاريخ اين رشته در كشور ما به وجود تري سالها نبودند و از قضا همين تازه واردها دارند اساسي

اند، منكر انرژي اين نسل تازه  اگرچه بسياري از هم نسالن من كه عمدتاً بر منبرهاي بلندي هم نشسته. آورند مي
ست، ترديد زاييده عصر ارتباطات ا رسيده هستند، ولي بايد اذعان كرد كه اين نسل با نيروي ذهني شگرف خود كه بي
. جويي كند، زير سئوال ببرد ها ستيزه توانسته است بسياري از اصول و هنجارهاي رايج در عكاسي ما را بي آنكه با سنت

  . اي پويا و متحرك تبديل كرده است اين نسل تازه، جامعه عكاسي ما را به جامعه
اسي ايران امروز عكاسي خالق پيش اي و با اعتقاد به نيروي نسل تازه عك در چنين شرايطي و با چنين پيش زمينه

ها  هاي نوجويانه عكاسي بها داده و حرف خواهد به فعاليت آيد مي طور كه از نامش بر مي اين نشريه همان. روي شماست
نو و . جامعه امروز عكاسي ايران بسيار باهوش و آگاه است. و مطالبي تكراري را با رنگ و لعابي نو تحويل مخاطب ندهد

مسائل را به خوبي درك كرده و از قدرت تحليل بسيار بااليي . كند  و بد را به خوبي از هم تفكيك ميكهنه و خوب
ياد مرحوم هاشمي به خير كه در آخرين . اي نيست تامين خوراك فكري براي چنين قشري كار ساده. برخوردار است

براي » .آيد نسل با شعوري دارد مي « :كشيد گفت ديارمان چند ساعت پيش از رفتنش در حالي كه به سختي نفس مي
پاسخگويي به اين نسل با شعور كه امروز آمده است، در شوراي سردبيري تصميم گرفته شد كه به صراحت اعالم 

  : كنيم
هاي  ها و سليقه ، شيوهها ها، روش تمامي گرايش. اي خاص نخواهد بود پاتوق گرايش يا سليقه» عكاسي خالق « -1

هاي نوجويانه ر آن جاي خواهند داشت و صد البته كه حركات هنجار ستيزانة   به جلو و گرايشعكاسي با حركت رو
  . پسنديم منطق را نيز نمي بي
تعصب و به تمامي مسائل روز عكاسي دنيا در تمامي ابعاد و  گرا باشيم و بي  واقع كنيم كه حقيقتا   كوشش مي-2

هاي موجود را به صرف عالقه و عادت به  زه و مدرن و افكار مغاير با روشهاي تا دستاوردها و شيوه. اشكال آن بپردازيم
 . اعتبار نخواهيم شمرد هاي سنتي، مرو و بي روش

اي براي گفتن داشته  هاي تازه اي آگاهي دهنده، پر محتوي و خواندني ارائه داده و حرف  خواهيم كوشيد كه نشريه-3
 . باشيم

البته اين بدان معنا نيست .  صفحات نشريه را با مطالب ترجمه شده پر نخواهيم كرد. تاكيدمان بر تاليف خواهد بود-4
عكاسي هنري است متكي به تكنولوژي و تكنولوژي اين رشته . كه به ترجمه مطالب ارزشمند بي اعتنا خواهيم بود

   بلكه بر عكس شوراي ديم،بن  نمي هاي خوب و مفيد در را به روي ترجمه  پس با اين عقيده،  .هنوز در دست ما نيست
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