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ثبــت وقایع از ابتدای خلقت وجود داشــته اســت و با گســترش تکنولوژی، 
نقاشــی های درون غارها جای خود را به باکیفیت تریــن عکس ها داده اند. ثبت و 
انتشار وقایع جنگ ها و تاثیرات آن هم همواره وجود داشته است و دید مستقیمی 
نســبت به وقایع زمان می دهد. در آســتانه هفته دفاع مقدس، »مردم ســاالری 
آنالین« گفتگویی با آقای »آلفرد یعقوب زاده« عکاس چیره دست ایرانی انجام داده 
که اگرچه در حوزه های متلف عکســبرداری کرده است اما شهرتش بیشتر بابت 
گرفتن عکس هایی از جنگ ها و درگیری های مختلف در سراســر جهان در چهار 
دهه گذشــته و بویژه هشت ســال دفاع مقدس ایران در جنگ مقابل عراق است. 
یعقوب زاده در سال ۱۳۳۷ از پدری ارمنی و مادری آشوری در تهران متولد شد و 
با وقایع انقالب اسالمی در سال ۵۷ تحصیل در رشته طراحی داخلی را رها کرد و 
وارد دنیای عکاسی شد. او که اکنون در پاریس زندگی می کند عکسهای زیادی از 
جنگهای مختلف، از جنگ هشت ساله ایران و عراق تا جنگ در افغانستان و عراق 

و سومالی و چچن و غزه و سوریه و ... گرفته است. 
عکسوعکاسیازنظرشماچهمعنیمیدهد؟

 در ابتدایی ترین تعریف در زمان دوربین های آنالوگ، عکس عبارت بود از ثبت 
عکــس و ظاهر کردن آن در تاریکخانه ها. بــا آمدن دوربین های دیجیتال، بعضی 
ارکان دوربین های قدیمی حذف شــدند. نور اســت که عکس را خلق می کند و 
مهم ترین مساله نور است. در نظر من عکس، ثبت خاطرات انسان و انسانیت است 
و عکاس ها وقایع و اشــخاص مختلف را ثبت می کنند و به خاطره انسان ها تبدیل 
می کنند و زمانی که به این عکس ها و خاطرات نگاه می کنیم، حالت های مختلفی 

اعم از غم و شادی را تجربه می کنیم.
درثبتیکعکسدقیق،چهعواملیدخیلهستندوآیاعاملیبرتری

دارد؟
مهم ترین رکن در عکس برای بنده نور اســت زیرا نور مانند خورشید؛ زندگی  
اســت. عکســبرداری در شــب هم فرقی ایجاد نمی کند و نور ماه نیز بازتاب نور 
خورشــید است. کادربندی و زاویه هم مهم است. من اعتقاد به زیبایی شناسی در 
عکس دارم. عکس باید زیبا باشد و رنگ هم در آن به خوبی به کار رفته باشد و به 
طور کلی دوســت دارم عکس مانند تابلوی نقاشی باشد حتی اگر عکس در زمان 
جنگ گرفته شود و حتی اگر عکس سیاه و سفید باشد چون در آن هم نور و موارد 
دیگر مهم است و چون نور را زندگی می دانم، بیشتر عکس هایم رنگی است. سوژه 
هم مهم اســت اما نه به اندازه موارد قبلی چون سوژه های بسیاری از هر موضوعی 

برای عکسبرداری وجود دارد.
شماتجربهبســیارباالییدرعکاسیازجنگهاودرگیریهاداریدو
مجروحواسیرهمشدهاید.عکاسیکهعازممناطقجنگیاستبایدچه

مهارتهاییداشتهباشدوچهالزاماتیرارعایتکند؟
جنگ همیشــه جنگ است و گلوله و موشک می بارد و در درگیری ها هم گاها 
پلیس خشن است و مردم بداخالق هستند و طبیعتا آدم مورد هجوم واقع می شود 
اما هیچوقت تقصیر را گردن کسی نینداخته ام چون وضعیت بین دو طرف درگیر، 
مثل فوتبال اســت و من به عنوان یک عکاس مثل توپی هســتم که از هر طرف 
ضربه می خورم. مهم ترین مساله مراقبت و تجربه فنی است و پس از مدتی آدم یاد 
می گیرد چطور جان خود را حفظ کند. جنگ علل مختلفی می تواند داشته باشــد 
و می تواند برای احقاق حق باشــد یا نباشــد. اما من موافق صلح و دوستی هستم 
و داســتان عکاس جنگی شدنم آن است که در زمان انقالب در حال تحصیل در 
رشته معماری داخلی بودم و اتفاقی به این مسیر کشیده شدم چون در هر صورت 
انقالب نیز یک جنگ اســت. پس از انقالب هم با شروع جنگ تحمیلی، به عنوان 
یک ایرانی به جنگ رفتم. تهاجم صدام یک تراژدی بود و مصائب بســیاری به بار 
آورد و مــردم از این جنگ تحمیلی ناراضی بودند. در اهواز و آبادان هم که اقوامی 
در آنجا داشــتم، دیدم که بمب و موشک ها چه خرابی هایی بار آورده است. حدود 
دو سال و هشت ماه در جبهه عکسبرداری کردم و به عنوان یک ایرانی تالشم بر 
این بود که تا جای ممکن از همه زوایای جنگ عکس بگیرم و حقایق را منتشــر 

کنم. باید توجه کرد که آثار جنگ فقط در خط مقدم نیست و مسائلی مانند خرابی 
مناطق جنگی، مهاجرت از مناطق جنگی و آسیب به محیط زیست هم دارد. برای 
مثال در هویزه و سوسنگرد مزارع آسیب دیده بود و آن را به یک باتالق مصنوعی 
تبدیل کردند برای اینکه تانک های دشمن در آن گیر کند و پیشروی نکند. سعی 
من همیشه بر این بوده که از همه وقایع عکس بگیرم و تاریخ کشورم را ثبت کنم 

اما در نهایت جنگ هیچ منفعتی ندارد.
کدامیکازجنگهاییکهتجربهکردیدبرایشماخاصاستوعلتش

چیست؟
جنگ ایران و عراق برای من از همه مهم تر است. این جنگ مانند جنگ جهانی 
اول بود که قوای انســانی مهم ترین نقش را در آن داشتند. جنگ جهانی دوم هم 
ســربازان و کشــته های زیادی به خود دید اما جنگی مبتنی بــر تکنولوژی بود. 
رزمندگان ایران جســارت و ایثار زیادی داشتند و ترسی از شهادت نداشتند و با 
فراغ بال به استقبال میدان مین هم می رفتند تا پیشروی صورت گیرد. ایرانی های 
بسیاری شهید شدند و تقریبا خاکریز، »بدن رزمنده ها« بود. در مقابل اما سربازان 
عراقی بسیار تنبل بودند و اگر اسیر می شدند، سریعا لباس های خود را در می آورند 
و دستشان را روی سرشان می گذاشتند. شاید بقیه من را متهم به دروغگویی کنند 
اما بعد از انقالب ارتش متالشی شد و با شروع جنگ، تکاوران و مردم بومی مقابل 
دشمن ایستادگی کردند و حماسه هایی مانند خرمشهر و آبادان را رقم زدند. پس از 

مدت کوتاهی بسیج و سپاه تشکیل شدند و سپاه جای ارتش را گرفت. من احترام 
بسیاری برای نیروهای بسیجی و مردم بومی قائل هستم و از این جهت، این جنگ 

برای من با بقیه فرق دارد.
شمادرگذشتهچندماهدرافغانســتانعکسبرداریکردید،بهنظر
شماچهفرقیمیانطالباندههنودمیالدیوطالبانامروزوجودداردو

سرنوشتدرهپنجشیرچهخواهدشد؟
طالبان برای من طالبان است و آن ها انسان هایی غارنشین هستند که هیچ بویی 
از انسانیت نبرده اند. طالبانی که 2۵ سال قبل حکومتش در افغانستان شروع شد، 
تلویزیون ها را می شکست، پس از فتح کابل سینماها را سوزاندند، اجازه تحصیالت 
عالیه به دختران نمی دادند، زنان را سنگسار می کردند و موارد دیگر. طالبان امروز 
نیز فرقی با دو دهه قبل ندارد و برای گذاشتن فرقی بین گذشته و حال فعلیشان، 
اسمشــان را هم عوض نکردند و اسمشان یادآور جنایت هایشان در گذشته است. 
طالب امروزی با تکنولوژی انس گرفته اســت و کارهایی مانند آتش زدن سینما 
که ذکر کردم را انجام ندادند و به  مکان های بســیاری از جمله سفارتخانه ها هیچ 
حملــه ای نکردند و می خواهند با جهان در ارتباط باشــند. به عقیده من آن ها به 
دنبال تحکیم حکومت خود هســتند و پس از مدتی که قانون اساسی خود را که 
معتقدند باید بر اســاس شریعت باشد؛ تصویب کنند و سرویس های امنیتی برای 
فهمیدن عقاید مردم ایجاد کنند، خفقان گذشته مجددا برمی گردد. پس از سقوط 
طالبان کشــور و مردم رشد کردند و عده معدودی هم به ایران آمدند و با فرهنگ 
ایرانی انس گرفتند اما متاســفانه در افغانستان اتحادی میان اقوام وجود ندارد. در 
حالی که وقتی چند روز پس از شــروع جنگ تحمیلی به خرمشــهر رفتم، مردم 
را دیــدم که در حال ایجاد ســنگر و مقدمات دفاع از شــهر بودند اما این روحیه 
اتحاد و میهن پرستی در مردم افغانســتان وجود ندارد. همانطور که شاهد بودیم 
پس از شروع پیشــروی های طالبان در ماه های گذشــته، نظامیان و مردم که از 
فسادهای دولت در بیست سال اخیر ناراحت بودند، تالشی برای دفاع از شهرها و 
والیات نکردند. در حالی که اگر فرماندهان نظامی دستور عدم درگیری به سربازان 
می دادند، سربازان باید سرپیچی می کردند و خودشان برای دفاع اقدام می کردند و 
مردم نیز نمی گذاشــتند حتی یک کوچه به دست طالبان بیافتد. بنده چون چهار 
روز پیش از سقوط کابل از افغانستان خارج شدم، این مسائل را به چشم خود دیدم 
و بسیار متاسف شدم که اتحادی وجود ندارد. در مورد پنجشیر هم، احمد مسعود 
شــاهد این است که در دولت جدید منافعی ندارد به طوری که طالبان که اکثرا از 
قوم پشتون هستند کنترل همه چیز را به دست گرفته اند و دیگر اقوام نظیر هزاره، 
ترکمن و تاجیک که احمد مسعود نیز تاجیک است، نقشی در اداره کشور ندارند. 
االن هم که پنجشــیر در حال مقاومت است صرفا فریاد می زند پنجشیر و خبری 
از اقوام دیگر نیست و امیدوارم این قوم گرایی را کنار بگذارند و به فکر منافع اقوام 
دیگر و در نهایت منافع افغانســتان باشند. گمانم این است که این قیام شکست 
می خورد چون خبری از اتحاد میان اقوام نیست و طالبان هم پایگاه مردمی در بین 
برخی از مردم دارد و گواهش هم باز کردن راه از سوی مردم برای طالبان بود. اما 
پنجشیر یک نقطه روشن در میان تاریکی حاکم بر افغانستان است و باعث ایجاد 
حس امید در میان مردم مخالف تحجر می شــود. اما من از این می ترسم که عدم 
اتحاد میان اقوام مختلف در جنگ با طالبان، به جنگ داخلی بدل شود و همانطور 
که در دهه نود، درگیری ها منجر به خرابی های وسیع از جمله نابودی کابل شد، باز 
هم موج جدیدی از درگیری های داخلی به وجود آورد، درگیری هایی که جرقه اش 

را تهاجم شوروی به افغانستان در سال ۱9۷9 و درگیری با مجاهدین افغان زد.
سالمندان،زنانوکودکانآسیبپذیرتریناقشارجنگهستند.در
کدامیکازجنگهاییکهدرآنحضورداشتید،وضعیتفرقمیکرد؟

در زمان جنگ سربازان، همیشه مسلح هستند و می توانند از خودشان دفاع کنند 
و در این شرایط جنگی همه امور خانه بر دوش زنان است و آنان از هر طرف زجر 
می کشند. اما خاص ترین وضعیتی که تجربه کردم جنایاتی بود که داعش علیه زنان 
ایزدی داشت و هر زنی را که امکان برقراری رابطه جنسی با آن ها بود اسیر شهوات 
خود می کردند و دختر بچه های تقریبا بالغ را هم از آزارشــان مصون نمی داشتند 
و هنوز هم 2800 زن مفقود هستند. زنانی که می توانستند با آن ها رابطه جنسی 
برقرار کنند. در مناطق ایزدی همچنین پســران کوچک و نوجوان را شستشوی 
مغزی می دادند و آن ها را تبدیل به سرباز می کردند. مقاوم ترین رزمندگانی هم که 
دیده ام زنانی بودند که در شــمال عراق و سوریه با داعش می جنگیدند. من چند 
روزی را در شهر شینگار میان آن ها سپری کردم و خط مقدم، بیست متر با داعش 
فاصله داشت و این زنان سربازان خط مقدم بودند و نقاط حساس و استراتژیک را 
در دست داشتند در حالی که در اروپا، مردان هیچوقت نقاط حساس را برای دفاع 
به زنان نمی ســپارند. سربازان از زنان و دخترانی تشکیل شده بود که مورد تجاوز 
داعش قرار گرفته بودند یا اقوام و آشنایشان مورد تعرض قرار گرفته  بودند و آن ها 
برای انتقام وارد نبرد شــدند. در صحبت هایی که با دوستانم می کنم، این نکته را 
می گویم که در افغانستان مردم با گفتن اینکه دولت دزد و فاسد است چرا بخواهم 
مقابل طالبان مقاومت کنم، نتیجه اش آن شد که زنان و دختران افغانی را به زور 
از خانه ها بردند؛ اما در عراق، زنانی که با داعش جنگیدند در صورت اســیر شدن 
به نحو غیرقابل باوری مورد آرار قرار می گرفتند چون مقابل هجوم داعش قد علم 

کرده بودند و کشور را به راحتی در اختیار دشمن قرار ندادند.
فرویدمیگوید:کاشمیشدملتهایبزرگنقاطاشتراکشانراقدر
میدانستندوتساهلرادرنقاطافتراقشانبهکارمیبستند،بهنظرشما

چراشاهدهمچینچیزینیستیم؟
االن انسان ها حریص شده اند. در سفری هم که دهه قبل به ایران داشتم جوانان 
را می دیدم که نمی توانند معرفت را بروز دهند. رحم، مروت و همدلی متاســفانه 
رخت از جهان بســته اســت. برای مثال در زمان کرونا باید قیمت ها کاهش پیدا 
می کرد اما به نحو سرســام آوری باال رفت. وضعیت در جهان طوری شده است که 
برای یک لقمه نان باید حسابی جنگید و دیگر کسی چیزی تعارف نمی کند و مانند 
گذشته ها همدلی وجود ندارد و خودخواهی وجود دارد و احترام ها از بین رفته است 
و هر روز هم دارد بدتر می شود؛ انسان با دستان خودش جنگ، مشکالت اقتصادی 
و موارد دیگر را ایجاد کرده اســت و دارد این ســیاره را به نابودی می کشاند. این 
خودخواهی ها به طبیعت هم آسیب های زیادی رسانده است. برای مثال در فرانسه 
که ســاکنش هستم، تا ماه مارس هوا همیشه سرد بوده است اما االن در سپتامبر 

هوا دارد می رود به سوی گرم شدن.
کودکانونوجوانانچهدیدگاهیراجعبهجنگدارند؟

به قول معــروف دیگر جوانان را تحویل نمی گیرند اما ممکن اســت هنوز در 
ایــران احترام کوچکتر به بزرگتر و بالعکس، خصوصا در مناطق روســتایی وجود 
داشته باشــد. اما در کل خودخواهی باعث شــده است نسل جدید از جامعه رانده 
شــود چون برای مثال کار برای آن ها کم اســت. کــودکان را مثال می زنم چون 
مــا به کودکانمان احترام می گذاریم و هر کاری می کنیم برای آن هاســت اما آن 
خودخواهی که ذکر کردم وضعیت آن ها را بغرنج کرده است چون مطلقا کسی به 
فکر دیگران نیســت. متاسفانه محیط آموزشی هم وضعیت خوبی ندارد و معلمان 
مشکالت متعددی از جمله مشــکالت مالی دارند و مانند زمانی که من تحصیل 
می کردم، دیگر آن تعهد و احســاس نســبت به دانش آموزان وجود ندارد و اوضاع 

نابسامان است.
کودکانمناطــقجنگیچهنظریراجعبــهوضعیتفعلیوآینده

داشتند؟
کودکان فارغ از جنسیت و دین و نژادشان، قدرت تصمیم گیری ندارند و وقتی 
جنگ آغاز شــود وضعیتشان بدتر هم می شود. کودکان باید در محیطی دوستانه 
و پاک رشــد کنند اما جنگ سبب می شود که مدرســه و والدینشان را از دست 
می دهند و رشــد و تربیت خودشان بر عهده خودشان قرار می گیرد. جنگ، فقر و 
مشــکالت دیگر، رشد آنها را تحت تاثیر قرار می دهد و ضعف های روحی بسیاری 
در آن ها ایجاد می کند و نمی گذارد بتوانند در مسیر خوبی قدم بردارند و باید دید 
در چه کشــوری هستند تا ببینیم نسبت به وضعیت کشــور، آن ها در چه حالی 
هستند. این مشکالت باعث سوق دادن کودکان و نوجوانان به دزدی و پیوستن به 
ارتش های در حال جنگ می شود برای مثال در آفریقا کودکان و نوجوانان را وارد 
ارتش می کردند و جنایات بســیاری هم پدید آوردند اما تقصیر آن سرباز نوجوان 
نیســت چون خبری از تعلیم و تربیت نبود. اما بعضی ها هــم آن روزهای تلخ را 
فراموش می کنند و زندگی مناسبی را در پیش می گیرند. کودک به عشق و محبت 
و آرامش نیاز دارد و زمانی که جنگ خانواده او را از او بگیرد، کمبودهای بسیاری 
در کودک ایجاد می شــود اما اگر با تمام این اوصاف بتواند غم ها را فراموش کند و 

مسیر درستی در پیش گیرد؛ شاهکار کرده است.
زخمهایروحیوجسمیکهجنگبرعکاسانمیگذارد،چگونهالتیام

مییابد؟
هر کســی شــخصیت مخصوص به خود را دارد و متناسب با آن در مقابل این 
زندگی بسیار خشن مقاومت می کند و در مرحله بعد با آن زندگی میکند. دوستان 
عکاسی داشتم که در اتیوپی از گرسنگی افراد عکسبرداری کردند و این مشاهده 
دردناک، سبب خودکشی و بیماری ذهنی بعضی از آن ها شد. انسانی که به معنای 
واقعی کلمه »انسان« باشد، از جنگ ضربه های روحی بسیاری می خورد و این هم 
بستگی به روحیه و شخصیت افراد دارد. من این ناراحتی ها را فراموش می کنم تا 
بر زندگی خانواده و دوســتانم تاثیری نگذارد. چند ماه قبل هم برای عالج مجدد 
یکی از زخم هایم به بیمارستان مراجعه کردم. من سه بار در معرض اعدام مصنوعی 
قرار گرفتم، به این صورت که کالشــینکوف خالی را به سمتم هدف گرفتند. خب 
این مساله بسیار آسیب زاست چون انسان هستیم و سنگ نیستیم. من افرادی را 
که به من در جنگ آسیب زده اند و گروگانم گرفتند بخشیده ام و عکس هایی که از 
آنها گرفته ام را هم مطلقا به کســی نشان نداده ام؛ زیرا هر جنگی علت خاص خود 
را دارد؛ اعم از دفاع از وطن یا گرفتن حقی یا جنگ هایی که توســط دیوانه هایی 
نظیر صدام و داعش آغاز شــد. من به جنگ ها احترام می گذارم و این بستگی به 
روحیه شخص دارد. من 62 سال دارم و امیدوارم کماکان مستحکم بمانم و کسانی 
را که در نبردها اذیتم کردند، اعم از آســیب های جســمی و روحی محکوم نکنم 
چون کارشــان دلیلی دارد و اصال جای من در آنجا نیست و نباید کسی را مقصر 
بدانم. به طور کل اما فراموشــی آثار جنگ بسیار سخت است چون مصائبی مانند 
مجروح شــدن و آوارگی و غیره به همراه دارد. انسان یک موجود حساس است و 
نیکی و بدی را به همان شکل پاسخ می دهد و باید با آن مهربانانه رفتار کرد و عمل 
مغرضانه، واکنش تند او را به همراه دارد. بخشــندگی باید در سرلوحه زندگیمان 
باشد. انسان، انسان است اما می تواند وحشی هم باشد و امیدوارم این سیاره روزی 

صلح و دوستی را به خود ببیند.
شمادرحوزههایدیگریبهجزجنگهمعکاسیکردهاید،کدامحوزه

رابیشتردوستدارید؟
شروع عکاسی من از انقالب بود و با جنگ ادامه پیدا کرد. من زندگی را مانند 
یک گلستان می بینم و محصور در یک چیز نمی دانمش، لذا هر جا که فعالیت های 
انســانی مانند جنگ ها و انقالب ها باشــد در آنجا حضور می یابم. از طبیعت زیاد 
عکاسی نکرده ام اما به آن عالقه دارم و در یک کالم مایل هستم از همه فعالیت های 
انسانی اعم از مد، تئاتر و ورزش عکسبرداری کنم چون تمام نعماتی که خدا داده 
است به یک گل ختم نمی شود و به گلستان ختم می شود و سعی می کنم از همه 
حوزه ها عکسبرداری کنم و آن مواردی هم که فعالیتی در آن نداشته ام، امیدوارم 

بتوانم عکسبرداری کنم.
کمیهمدرموردبانوانعکاسازجنگصحبتکنید...

از جنگ داخلی اسپانیا در سال ۱9۳6 خانم ها وارد حیطه عکاسی از جنگ شدند 

و در جنگ جهانی دوم هم چند خانم بودند و عکس های بسیار مناسبی گرفتند. در 
زمان جنگ ویتنام سه خانم عکاس زبردست حضور داشتند. خانم »کاترین لوقبا« 
فرانســوی بود و بیشتر با تفنگداران نیروی دریایی آمریکا فعالیت زیادی داشت و 
عکس های فوق العاده ای گرفته بود. همچنین خانم »کریستینا اسپنگلر« و »فرانسواز 
ِدمولِد« که ایشــان هم فرانسوی بودند و عکس های باکیفیتی گرفتند. بعد هم در 
جنگ داخلی لبنان بانوان عکاس حضور یافتند و به تدریج بانوان بســیاری جذب 
این حرفه شــدند و من هم دوستان عکاســی دارم که خانم هستند و در مناطق 
مختلف مانند افغانســتان، سوریه و قره باغ حضور داشــتند. همانطور که در بقیه 
حرفه ها، زنان هم دیگر می توانند فعالیت کنند، در عکاسی از جنگ هم زنان حضور 
پررنگی دارند و پا به پای مردان فعالیت می کنند و خوشــبختانه مطبوعات هم به 
آن ها کامال می پردازند و این اتفاق بســیار خوبی است چون عکاسان جنگ عموما 

مورد احترام بقیه نبودند.
اقواماســالومعتقدندورزشنوعیجنگاســتورینوسمیشل
)سرمربیمعروففوتبال(گفتهاســت:فوتبال،جنگاست.باتوجهبه

عکاسیازورزش،چهنظریراجعبهاینمسالهدارید؟
مــن در زمانی که ایران بــودم در جودو فعالیت می کردم و عضو فدراســیون 
جودو بودم و کمی هم بســکتبال بازی می کردم. فوتبال بــازی نمی کردم اما در 
سه جام جهانی فوتبال حضور داشته ام. ورزش جنگ است اما جنگی که خبری از 
خشونت و خنجر از پشت نیست و ای کاش تمام مراتب زندگی این چنین باشد که 

یک رقابت سالم در جریان باشد.
ازکدامشــخصیتهاومکانهادوستداریدعکسبگیریداماموفق

نشدهاید؟
عکس های کمی از آیت اهلل العظمی خامنه ای دیده ام و دوســت دارم از ایشــان 
عکس بگیرم، چند  مرتبه به صورت عمومی دیدمشــان اما موفق به عکس گرفتن 
نشده ام. ایشان هم مانند دیگر شخصیت های برجسته زندگی خصوصی و کاری خود 
را دارند و مایلم از آن عکس بگیرم.. پانزده ســال قبل مجله مجله »فوتو« در جلد 
یکی از شماره هایش اسم چند عکاس از جمله من را نوشت که کدامشان می توانند 

از ماه عکس بگیرند و من کماکان مشتری سفر و عکسبرداری از ماه هستم.
اگرامکانســفردرزمانداشــتید،ازکدامشخصیتوواقعهعکس

میگرفتید؟
زندگی، حرکات و ســادگی »مهاتما گاندی«  بسیار برای من جالب است که در 
نهایت هم قربانی صلح طلبی خود شد. تمام ماجراجویی های »ناپلئون« خصوصا نبرد 
»واترلو« که آخرین نبردش بود و با انگلیسی ها جنگید بسیار برای من جالب است. 
نقاشی ها و فیلم های بســیاری راجع به نبرد واترلو دیده ام اما فیلم ها بیشتر حالت 
تخیلی داشتند. عکاسی از آن نبرد بسیار برای من جالب است و خیلی به وضعیت 
آن اعم از لباس ها و سالح های جنگی عالقه دارم و مایل به عکسبرداری از آن بودم.

جنگنکتهمثبتیهمبرایشماداشتهاست؟
جنگ انســان ها، زندگی و طبیعت را نابود می کند. نکته مثبت جنگ برای من 
قدردانی از عالقه، محبت، زندگی و انسان بوده است یعنی  شرایطی که کامال نقطه 

مخالف جنگ است.
کدامعکسیکهگرفتهایدبرایشماازبقیهخاصتراست؟

طی بیش از چهل سال فعالیت عکس های بسیاری در مناطق مختلف گرفته ام. 
مکان هایی که به علت خاصی آنجا بوده ام و این عکس ها مانند فرزندانم هســتند و 

همانطور که میان فرزندانم فرق نمی گذارم، میان عکس هایم هم فرق نمی گذارم.
چهکتابهاوفیلموســریالهاییتوانستندجنگرابهخوبیشرح

دهند؟
 کتاب »جنگ و صلح« اثر لئو تولستوی به خوبی تمام جوانب جنگ را شرح داد. 
کتاب »بینوایان« اثر ویکتور هوگو هم بسیار برای من جالب بود چون تمام زوایای 
یک انقالب را شرح داد و چون فعالیتم در عکاسی مصادف با ماه های پیش از انقالب 
بود. فیلم »پالتون« اثر الیور استون هم برای من بسیار جالب بود. در زمان کودکی 

و نوجوانی هم مطالب زیادی راجع به جنگ ویتنام می شنیدم و آثار مختلفی دیدم. 
بعدتر هم که پا به ســن گذاشتم، با افرادی آشنا شدم که در جنگ ویتنام عکاسی 
می کردند و محل زندگیشــان هم آنجا بود و در آن کشور ماجراجویی می کردند و 

فیلم پالتون به خوبی آن ها را شرح داد. 
فیلم »بر آتش« که راجع به دوســتم بود که در لبنان با او آشــنا شــدم و در 
السالوادور کشته شد.  با او چند ماه زندگی کردم و در جنگ توسط یک گلوله ۵0 
میلیمتری کشته شد و داستان فیلم راجع به زندگی او و وقایع جنگ در السالوادور 
بــود که یک طــرف آمریکایی ها بودند و در طرف دیگر چپگرایان قرار داشــتند و 
ماجــرای تازه ای برای من بود. زیاد فیلم و ســریال نمی بینم و وقتم صرف مطالعه 
و تحقیق راجع به مکان هایی که باید بروم می شــود. تاریــخ، تمدن و دیگر موارد 
جغرافیای مورد نظر را مطالعه می کنم تا بتوانم با سوژه به خوبی ارتباط برقرار کنم. 
همچنین باید کارهای تدوین و پیدا کردن مشــتری برای فروش عکس ها را انجام 

بدهم و لذا وقتی برای فیلم و سریال نمی ماند.
درزندگیتانآثارمحبوبشمادرکتابوسینماچهآثاریاست؟

هملت اثر شکسپیر و اولیس اثر جیمز جویس برای من فوق العاده بودند. وودی 
آلن، آلن دلون و ژان پل بلموندو هم بسیار آثار شاخصی دارند. در دوران کودکی هم 

طبیعتا آثار سعدی و امثالهم را مطالعه کرده ام.
درپایاناگرسخنیداریدبفرمایید.

احترام، محبت، نیکی، صداقت، تعهد و در یک کالم انسانیت را سرلوحه زندگی 
خود قرار دهیم. این موارد اصول زندگی من هستند.

گفت وگو با آلفرد یعقوب زاده، عکاسی که 32 ماه از جبهه های نبرد علیه صدام عکسبرداری کرد

خاکریز ایران در جنگ با عراق، بدن رزمنده ها بود
مردم افغانستان به خاطر نارضایتی از دولت، در مقابل طالبان مقاومت نکردند اما زنان ایزدی در عراق با داعش جنگیدند

سیدمهدیداودی


