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Festival.doorbin.net

ی نق
ژوه
پ

چه
م تا
شت
ه

ش

مراسماختتامیههشتمینجشنواره
عکس خبری دوربین.نت امروز برگزار می شود

ی فرهنگی هنری

ج
هان
/
/
م
ر
ک
زم
شارک
ت

ها

ایدههایطالییجشنواره

عکس  :سعید فداییان

نفس های هشتمین جشنواره عکس خبری دوربین.
نت به شماره افتاده .نه به این معنا که برگزارکنندگان،
کم آورده باشند ،بلکه به معنای نزدیک شدن به پایان
هشتم.
جشنواره هشتم ،بین هشت جشنواره ای که تاکنون
برگزار شده ،یک ماراتن سنگین است .در این موضوع
شک ندارم .اغراق هم نمی کنم البته.
وقتی برنامه های یک جشنواره از ساعت  15:30آغاز
ش��ود و تا حدود س��اعت  22ادامه داشته باشد ،خیلی
راحت می توان جشنواره را به ماراتن تشبیه کرد.
از س��اعت  15:30تا ح��دود  ،19نیمی از برنامه ها در
مرکز هنرپژوهی نقش جهان برگزار می شود .ساعت
 19هم گروه برگزارکننده جشنواره در سریع ترین زمان
ممکن باید خود را به مکان دوم برگزاری جش��نواره
برسانند.
از ساعت  19:30تا حدود  22هم مرکز مشارکت های
فرهنگی هنری ش��هرداری تهران ،میزبان برگزاری
برنامه هاست .هر روز چهار کارگاه آموزشی که برخی
از آن ها به عکاسی اختصاص دارند و برخی به آموزش
نرم افزار ،در قالب نشس��ت صمیمی یا کارگاه برگزار
می شود .با وجود گذشت هفت دوره از این جشنواره،
موضوعات کارگاه های آموزشی ،تازگی خود را حفظ
کرده و از کارگاه های تکراری هم خبری نیست.
هر روز همزمان دو س��الن در مرکز مش��ارکت های
فرهنگی هنری ش��هرداری تهران ،عالقه مندان به
عکاس��ی را میزبانی می کند و ش��رکت کنندگان در
جشنواره ،با توجه به عالیقی که دارند ،یکی از این دو
سالن را که یکی به کارگاه های تخصصی و دیگری
به نمایش فیلم و مالتی مدیا اختصاص دارد ،انتخاب
می کنند.
برگزاری چنین جش��نواره ای آسان نیست .مدیریت
همزمان برنامه های دو سالن ،برگزاری برنامه ها در
دو مکان مختلف و برنامه ریزی کارگاه ها و نشستها،
بی شک نفس برگزارکنندگان را می گیرد .این ماراتن،
نفس گیر اس��ت .اما نفس برگزارکنندگان به شماره
نیفت��اده .آن ه��ا تا آخرین روز برگ��زاری همچنان با
انرژی به فعالیت ادامه می دهند تا جشنواره ای در خور
عکاسان برگزار کنند.
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قلب ها تندت��ر از حد معمول می زن��د .امروز عده ای
هیجان زده اند .این عده ،شرکت کنندگان در هشتمین
جشنواره عکس خبری دوربین.نت هستند که آثارشان
به بخش های عکس ،فیلم و مالتی مدیا راه پیدا کرده
است.
ام��روز ،اختتامیه هش��تمین جش��نواره عکس خبری
دوربین.نت است .در این مراسم ،نفرات برتر هر بخش
معرفی می شوند و مورد تقدیر قرار می گیرند.
مراس��م اختتامیه هش��تمین جش��نواره عکس خبری
دوربین.ن��ت ،بخش های مختلف��ی دارد .یکی از این
بخ��ش ها ،پخش کلیپ جش��نواره اس��ت .این کلیپ
در چن��د روز گذش��ته و ب��ا تالش ه��ای گردانندگان
جش��نواره ساخته ش��ده .س��ازندگان کلیپ ،دوربین به
دس��ت به کارگاه های آموزشی ،نمایشگاه ،سالن های

مجموعهه��ای نقش جه��ان و مرکز مش��ارکت های
فرهنگی هنری ش��هرداری تهران سر زده اند .پس اگر
خودتان را در کلیپ دیدید ،اصال تعجب نکنید   .
داوران جشنواره ،فکرهایشان را روی هم گذاشته اند تا
درباره داوری توضیحاتی ارائه بدهند .این توضیحات در
بیانیه هیات داوران قرائت می شود.
بخش ش��یرین ماجرا هم که امسال شیرینی مضاعفی
دارد ،بخش اهدای جوایز اس��ت .در این بخش ،جوایز
متعددی به نفرات برتر تعلق می گیرد.
این که برنامه های دیگر چیس��ت ،باید تا آغاز مراسم
اختتامیه صبر کنید.
هش��تمین جش��نواره عکس خبری دوربین.نت ،هفتم
آبان با افتتاح نمایش��گاه در بخش عکس آغاز شد .این
جشنواره تا  14آبان ادامه دارد.

یک ش��نبه  12آبان در هش��تمین جشنواره عکس
خبری دوربین.نت ،کارگاه نرم افزار  HDRدر مرکز
هنرپژوهی نقش جهان برگزار شد.
  HDRبه معنای طراز پویایی باال اس��ت .وقتیبتوانید از دل تاریکی ها ،روشنایی و از دل روشنایی ها،
تاریکی های تصویر را بیرون بکشید ،تصویر HDR
خواهید داشت .یعنی تصویری را متجسم می شوید
که در آن نقاط روشن هم تاریک و نقاط تاریک هم
روشن است.
 وقتی تصویر تاریک و روش��ن را با هم ترکیب میکنیم ،به تصویر  HDRمی رسیم.
 از زمان��ی که دوربین دیجیتال ب��ه وجود آمد ،اینعالقه وجود داشت که دوربین ها بتوانند در ابعاد چشم
انسان مانور بدهند .سنسور هنوز نتوانسته نقطه تاریک
و روشن را هم زمان ثبت اطالعات کند.
 سه پایه ،حساس��یت در کمترین میزان ،باال بردنس��رعت ش��اتر ،قرار دادن حداقل دیافراگم روی ،8
(دیافراگ ثابت باشد تا عمق میدان تغییر نکند) ثابت
کردن فوکوس ،ملزومات عکس  HDRاست.
 قبل از عکاسی  ،HDRحتما به هیستوگرام دقتکنید که در جدول هیستوگرام ،خطا نداشته باشید .قبل
از عکاسی  ،HDRروی هیستوگرام تمرین کنید تا
ملکه ذهنتان شود.
فوتومتیکس ،نیک س��افت اچ دی آر (تنها نرم افزار
تولید  HDRاست که می توان روی آن به صورت
لحظه ای ادیت انجام داد) .و فتوشاپ ( 6که شخصا
آن را توصی��ه نمی کن��م) ،نرم افزارهای ش��اخص
 HDRهستند.
 تصویر  HDRرا از تلفیق سه تصویر باال ،پایین ونرمال به دس��ت می آورند در نرم افزار (مرج) ترکیب
می کنند و از ای��ن ترکیب ،تنالیته جدیدی به وجود
می آید.
 در ای��ران واکنش دوگانه ای نس��بت به HDRداشتیم و نسبت به آن جبهه گیری بود ،ولی واقعیت
امر این است که  HDRرا روی تک عکس هم می
توانیم پیاده کنیم HDR .قبل از این که افکت باشد،
برای حل نواقص دوربین های امروزی به وجود آمده
و می توانیم خروجی های خوبی از آن بگیریم.
 پ��س از تولی��د  HDRحتما آن را در فتوش��اپپردازش کنید.
 اگر از  HDRاس��تفاده کنید ،جذابیت نقاش��ی واهمیت عکس را در کنار هم خواهید داشت.

عکاسی برایش از زمان تحصیل در رشته معماری
دانشگاه تهران آغاز شد .از عکاسان فعال در دوران
جنگ ایران و عراق بود و فعالیت حرفه ای اش را
با همکاری با آژانس عکاسی  VUآغاز کرد .در
سال ۱۹۹۷بهخبرگزاریآسوشیتدپرسپیوستو
هم اکنونهمدبیر عکس بخشحوزهکشورهای
خلیج فارس این آژانس است.
او کامران جبرئیلی اس��ت؛ کسی که داوری بخش عکس
هشتمین جش��نواره عکس خبری دوربین.نت را بر عهده
داشته .جبرئیلی علیرغم فرصت اندکی که داشت ،در جلسات
داوری ش��رکت کرد و خوشبختانه توانست در جلسه دوم
داوری هم حضور یابد  .
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تصاویرHDR
جذابیت نقاشی و
اهمیت عکس را دارد

هرچهعکسبه موضوع
نزدیک تر باشد ،موفق تر است

گزارشتصویری این برنامه در
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«آرش حمیدی»
در کارگاه «نرم افزار»:

گفت و گو با «کامران جبرئیلی»؛ داور بخش عکس

امسال نخستین سالی است که شما به عنوان یکی
از داوران هشتمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت
انتخاب شده اید .با توجه به این موضوع عکس های
ارسال شده به جشنواره را چطور ارزیابی می کنید؟ و
فکر می کنید که عکس ها در چه سطحی قرار دارند؟

به هر حال من مدت هاس��ت که در ایران داوری نداشته ام
و نمی توانم به طور دقیق چنین مقایسه ای را انجام دهم .با
توجه به این موضوع که بیشتر شرکت کنندگان در جشنواره،
عکاسانی هستند که حرفه ای نیستند و کار اصلی شان هم
عکاسی نیس��ت ،عکس ها را خوب ارزیابی کردم .کیفیت
نمایشگاه و عکس های ارسالی خوب بود .به هر حال می شد
در بخش هایی اختالف سطح را بین عکس های عکاسان
شناخته شده و عکاسانی که آماتور هستند ،تشخیص داد.
عکس ها را بر اساس چه معیارهایی داوری کردید؟

این یک موضوع کلی است .هر داور به سهم خودش و بر
اس��اس همه تجربیاتی که در طی سال ها کسب کرده و
همچنین اس��تنباطی که از عکس خوب دارد ،عکس ها را
داوری می کند .ذهنیات داور ،تجربه اش ،تعداد عکس هایی
که مش��اهده کرده ،تعداد عکس هایی که به ثبت رسانده
و  ...در این زمینه تاثیرگذارند .طبیعتا اولین معیار در داوری،
دیدن یک عکس خوب است .این که عکس ترکیب بندی
خوبی داشته باشد و ارتباط مشخص تری با موضوع داشته
باش��د ،در کنار عواملی مثل نور خوب و  ...معیارهایی برای
داوریهستند.

عکس های خوب ،زیاد بود .در روند داوری هم گفتم که با
توجه به حدود  2هزار عکس��ی که مورد داوری قرار دادیم،
عکس های خوب زیادی دیدم.

در جلس�ات داوری ،گاهی اختالف نظرهایی وجود

اگر بخواهید مقایس�ه ای بین عکس های ارسال

داشت درباره این که یک عکس خوب است ،یا این

ش�ده به جش�نواره های مختلف داش�ته باش�ید ،در

که چقدر با دسته بندی عکس مطابقت دارد .در این

مقایس�ه این عکس ها و عکس های جشنواره های

باره توصیح می دهید؟

دیگر به چه نکاتی اشاره می کنید؟

طبیعتا هر عکسی که بتواند با نوع دسته بندی که در آن قرار

«مهدی منعم» ،سخنران نشست صمیمی «قربانیان جنگ»

قربانیان جنگ
میتوانند سفیران صلح باشند
معتقد است که عکاسی مس��تند اجتماعی ،یک نوع بده
بستان است .او با عکس های جنگ برای تداوم صلح کار
می کند و این کار را به صورت هدفمند آغاز کرده است.
«مهدی منعم» با این شعار که «قربانیان جنگ می توانند
سفیران صلح باش��ند» ،عکس هایش را منتشر می کند.
نشستصمیمیهشتمینجشنوارهعکسخبریدوربیننت
در تاریخ  12آبان« ،قربانیان جنگ» نام داشت و در آن منعم،

تجربیاتش را از عکاس از قربانیان جنگ بیان کرد.
منعم ،سخنانش را چنین آغاز کرد«:جنگ با پایان آن تمام
نمی شود و برای س��اکنان مراکز مرزی ،همچنان ادامه
دارد».
وی به این موضوع اشاره کرد که عکاسان برای عکاسی از
جنگ دچار محدودیت هایی هستند و معموال در همه جنگ
های دنیا ،سانسورهایی توسط دولت ها اعمال می شود که به

کدام بخش ضعیف بود؟

به نظرم بخش بین الملل ضعیف بود .طبیعی هم هست
چون بچه های عکاس این امکان را ندارند که بتوانند سفر
انجام بدهند .این اتفاق می تواند مربوط به محدودیت های
اقتصادی یا محدودیت های دیگر باشد .ضمن این که این
سئوال پیش می آید که از اتفاقات بین المللی عکس بگیرند،
بعد با عکس ها چه بکنند؟
این ضعف مربوط به عکاس ها است ،یا جشنواره؟

ضعف ها باید چه بکنند؟

بایدبیشترعکسببینندوبیشترکارکنند.امیدوارممطبوعات
قوی تر ش��ود ،به عکس ها بیش��تر بها داده شود و حقوق
عکاس ها را رعایت کنند.
فک�ر می کنید برگزاری جش�نواره های عکس در
پیشرفتعکاسیموثراست؟

می توانم بگویم بخش تک عکس اجتماعی خوب بود .در
مجموعه های مستند اجتماعی ،یکی -دو مجموعه کامال
متفاوت وجود داشت .می شد فهمید عکاس وقت بیشتری
برای ثبت عکس ها گذاشته ،سختی بیشتری را متحمل
شده و قطعا برای متقاعد کردن سوژه ها برای عکس گرفتن
ت�لاش کرده .در این بخش عکس هایی را دیدم که ثبت
آن ها ساده نیست .طبعا عکاس طوری با سوژه ها برخورد
کرده که سوژه ها فارغ از حضور دوربین ،زندگی عادی خود
را داشته اند .در بخش اقتصاد هم با یکی -دو مورد مواجه
ش��دم که عکس ها مانند بقیه عکس ها نبود .عکاسی در
بخش اقتصاد مشکل است .این که عکاسانی که حرفه ای
نیستندبتوانندبرایثبتعکسهایاقتصادیاجازهبگیرند،
اتفاقکمینیست.

این که این همه آدم دور هم جمع شوند و چند هزار ساعت
وقت و انرژی بگذارند ،صد در صد در روند عکاسی تاثیرگذار
است .مطمئنم این جشنواره جایگاه خودش را پیدا می کند.

همین دلیل بسیاری از اتفاقات جنگ پنهان می ماند.
منعم گفت«:در جنگ در دوره ای کوتاه می توانس��تم به
مناطق عملیاتی بروم .بنابراین از نقاط ضعف و قوت جنگ
باخبرم .به همین هم دلیل احس��اس کردم بخشی از این
تاریخ دیده نشد .سعی کردم این تاریخ را عکاسی کنم و در
انعکاس آن به هیچ نهادی وابسته نباشم».
او س��عی کرده ب��ه عنوان عکاس ط��وری رفتار کند که

قربانیان جنگ حس نکنند از دست یا پای قطع
شده آن ها ،استفاده ابزاری می شود.
وی ضم��ن اش��اره به این موض��وع که «می
خواهم در عکس هایم زندگی را نشان بدهم»
گفت«:در طول جنگ ،تابوت های زیادی دیدم
که پدرها با پشت خمیده به گورستان بردند .به
اندازه خودم تالش می کنم تا پدران کمتری،
تابوت فرزندانشان را به گورستان ببرند».
منعم به عکاسان حاضر در نشست توصیه کرد در عکاسی
مستند اجتماعی حتما از قلم و کاغذ برای ثبت اطالعات
افراد بهره بگیرند و از این اطالعات برای نوشتن زیرنویس
عکس استفاده کنند.
در این نشس��ت صمیمی ،عکس های منعم از قربانیان
جنگ در سه بخش «بمباران مناطق مسکونی»« ،مین»
و «شیمیایی» به نمایش درآمد.

جش��نواره ها صد در صد تاثیرگذار است .به هر حال وقتی
عکاس ها تصمیم می گیرند در جشنواره ای شرکت کنند،
شروع به عکاسی می کنند .برای شرکت در جشنواره ،عکس
ها را دوباره ،س��ه باره و چند باره ارزیابی می کنند و بیشتر
به نقاط ضعف عکس ها پی می برند .از انتشار فراخوان تا
اعالم نتایج جشنواره ،روندی طی می شود که در پیشرفت
عکاسیموثراست.
به اعتقاد شما جشنواره عکس خبری دوربین.نت
هم جزو جش�نواره های تاثیرگذار در روند عکاس�ی
است؟
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گزارشتصویری این برنامه در

باز هم مثل کتاب قبل��ی اش دلت می خواهد با او
مسابقه بگذاری .می خواهی همه اجزای عکس را
واکاوی کنی .تقس��یم بندی ه��ای افقی و عمودی
داشته باشی ،حالت نگاه ها را کشف کنی ،ریزترین
جزئیات را ببینی ،اما همه این ها بی فایده است؛ باز
هم در مقابل نویسنده ،شانسی نداری؛  تو می بازی.
«ش��ب س��پیده می زند» ،دومین کتابی اس��ت که
«یوریک کریم مسیحی» درباره عکس منتشر کرده.
عکس فیلم 46 ،جستار است.
این کتاب در واقع46 ،
ِ
دقیقا همان حس کتاب اول؛ «در جهت عکس» را
ایجاد می کند .چند جستار اول را که بخوانی ،سعی
می کنی نگاهی مانند نگاه نویسنده داشته باشی ،اما
این بار یک تفاوت وجود دارد؛ کار سخت تر شده.
کریم مس��یحی ،در کتابش از عکس های فیلم ها
ح��رف زده .بنابراین زمانی کتاب را کامال درک می
کنی که فیلم ها را دیده باش��ی .ام��ا باز هم کافی
نیست .او نه تنها بر فیلم ها بلکه بر زندگینامه و آثار
کارگ��ردان و حتی بازیگران فیلم کامال احاطه دارد.
همین است که کم می آوری.
نویسنده در پیش��گفتار هم به این نکته اشاره کرده
که در تاریخ س��ینما ،عکس فیلم وجود نداش��ت و
عکس هایی ک��ه از فیلم ها بر جای مانده ،از فریم
اصلی فیلم چاپ شده اند .همچنین در این پیشگفتار،
کاربردهای عکس فیلم هم برای مخاطب توضیح
داده شده است.
در «ش��ب سپیده می زند» ،توضیحاتی مفید درباره
 46عک��س از  46فیلم تاریخ س��ینما ارائه ش��ده  .
«شمال به شمال غربی» (آلفرد هیچکاک)« ،یک
ادیسه فضایی» (استنلی کوبریک)« ،بچه رز مری»
(رومن پوالنس��کی)« ،زیس��تن» (آکیرا کوروساوا)،
«بانویی از شانگهای» (اورسن ولز) و «کازابالنکا»
(مایکل کورتیز) ،برخی از این فیلم ها هستند.
«شب سپیده می زند» ،اولین بار در سال  1383چاپ
و منتشر شد ،اما همان طور که در کتاب بیان شده،
کیفیت نازل چاپ آن و انتش��ار ناقص و محدودش
باعث ش��د که نه چاپ شده به شمار آید ،نه منتشر
شده.
کری��م مس��یحی ،در چاپ جدید 13 ،جس��تار را به
جستارهای قبلی افزوده است.
شب س��پیده می زند /یوریک کریم مسیحی /نشر
بیدگل
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به نظر شما کدام بخش قوی تر بود؟

اتفاقا می خواستم بپرسم عکاس ها برای رفع این

عکسها ازفیلمها
میگویند

گزارشتصویری این برنامه در

گرفته ،ارتباط برقرار کند ،موفق تر است ،ضمن این که باید
استانداردهایعکسخوبراهمداراباشد.گاهیموضوعاتی
وجود دارد که به سختی در دسته بندی جشنواره ها قرار می
گیرد .گاهی بحث سلیقه مطرح می شود .گاهی عکس ها با
دسته بندی ها ارتباط صد در صد ندارند .در جلسه داوری هم
هر داور بنا به تجربه ،درک و حساسیت هایش نسبت به بقیه
اختالف نظر داشت .عکسی که در نشریات چاپ می شود،
گاهی هیچ ارتباطی با موضوع ندارد .اما واقعیت این است که
هر چه عکس به موضوع نزدیک تر باشد ،موفق تر است.

ضعف مربوط به عکاس ها است .وقتی از مفهومی به نام
عکس حرف می زنیم که توسط عکاس ها به ثبت رسیده،
قاعدتا جشنواره نمی تواند کاری انجام بدهد .این عکاس ها
هستند که باید بهتر ببینند و بیشتر کار کنند تا قوی تر شوند.

معرفیکتاب
شب سپیده می زند

3

ویژهنامه کاغذباتله  /نشریه روزانه هشتمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت  /شماره پنجم
دبیر جشنواره  :احسان رافتی  /دبیر اجرایی :احسان صباغی /مدیرداخلی  :سبحان فرجون
تحریریه:الهامصالح /عکس:حامدایلخان/کیارشفرجبخش/محسنعطایی

گروه اجرایی  :منصور ملکی ،فربد پهلوان ،شهاب تیزرو ،نگین پذیرا ،الناز فرخی
داوران جشنواره  :کامران جبرئیلی ،وحیدسالمی ،محمد فرنود ،بهروز مهری ،محمد نوروزی ،جواد منتظری ،آرش عاشورینیا ،امیرپارسامهر ،احمد حجارزاده  ،صوفیا نصرالهی
با تشکر از  :حامد رهنما ،مهناز چترفیروزه ،شهریار کاظمی ،مسعودعلیحیدری،محمد حاج مومنی،امیر جماعت ،هادی کافی ،بابک پوریان

«حسین وحدانی» در نشست «ویژگی های عکاس -خبرنگار» مطرح کرد

خوشحالیموبهخودمانمیبالیم.تاامروزکهاختتامیه
است حدود  50برنامه مختلف در جشنواره برگزار شده
اس��ت .همه منظم و دقیق و تقریبا سره ساعت .ولی
جشنوارهخیلیسختیبودجشنوارهامسال.خیلیسخت.
امروز روز عجیبی برای دوربین.نت است .اختتامیه
هشتمینجشنوارهعکسخبریدوربین.نت.
از صبح همه در هول اختتامیهایم .با این که هفت دوره
برگزار کردیم و طبیعتا باید شیک و راحت باشیم اما یه
دلشوره کوچیکی دلمون رو داره بازی میده.
البته این رو هم میدونیم که اختتامیه امروز به بهترین
نحو خودش برگزار میش��ه و همهتون از یک برنامه
خوب لذت خواهید برد.
  امروز س��ازمانها و شرکتهای زیادی جوایزهای
مختلفی را اهدا خواهند کرد .ممنونیم از همهشان برای
این اتفاق خوب و برندههای امسال خوششانس هستند
برای این جوایز.
راستی جشنواره امروز تمام نمیشود .فردا برنامههای
خیلی خوب و زیادی داریم .مخصوصا برای کسانی که
با ادیت عکس مشکل دارند .دو تا کارگاه فوقالعاده ادیت
عکس فردا در نقشجهان و مرکز مشارکتهای رسانه
برگزار میشود .از تجربههای عکاسی زیرآب و عکاسی
یزاده هم میتونین استفاده کنین.
هوایی بهزاد ترک 
دبیرجشنواره

خبرن��گار -عکاس ،خبر ،عناص��ر و ارزش های
خبری ،موضوعاتی بودند که توس��ط «حس��ین
وحدانی» در نشست «ویژگی های یک عکاس
خبرنگار» با حاضران در جلس��ه نقد و بررس��ی
هش��تمین جش��نواره عکس خبری دوربین.نت
به اشتراک گذاشته ش��د .مرکز فرهنگی هنری
شهرداری تهران ،مکان برگزاری این نشست بود.
وحدانی در ابتدای نشس��ت با اشاره به سابقه  15ساله خود
در زمینه س��ردبیری و مدیریت هنری ،گفت«:س��ردبیری
مطبوع��ات و مدیریت هنری ،نقطه طالقی عکس و متن
است .به این معنی که وقتی در این جایگاه قرار می گیرید،
بسته به دوره انتشار رسانه باید از بهترین مطالب و بهترین
عکس ها استفاده کنید».
وی به این موضوع اشاره کرد که در دوره ای ،عکس ها و
متن ها در روزنامه های اروپا به شدت خنثی بودند و روزنامه
نگاران اصرار داش��تند خودشان را نسبت به موضوعات بی
طرف نش��ان بدهند ،اما آمریکای بعد از جنگ جهانی دوم،
این س��نت را شکس��ت .در چنین فضایی ب��ود که روزنامه
ها ش��روع به رقابت با یکدیگر کردند و به س��مت انتش��ار
عکسهای جنجالی رفتند.
وحدانی ،به حاضران در نشس��ت توصیه کرد که برای آشنا
ش��دن با مفهوم خب��ر ،کتاب «خبر» نوش��ته دکتر یونس
شکرخواه را مطالعه کنند.
سخنران این نشست از عناصر خبری و ارزش های خبری
ب��ه عنوان دو موضوع مهم در کار خب��ری نام برد و درباره
عناصر خبری چنین توضی��ح داد«:خالصه ای به نام فایو
دبلیو ،وان اچ وجود دارد که شامل شش سئوالی است که هر
خبرنگار و از جمله عکاس خبری باید بتواند در متن و عکس
خود به آن ها جواب بدهد .به این ش��ش س��ئوال ،عناصر
خبری می گویند که شامل چه کسی ،کجا ،چه زمانی ،چه
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  واقعا جش��نواره برای ما که درسهای بزرگی دارد.
دیروز جشنواره من به شخصه درسهای زیادی گرفتم
از دو نفر .
یک��ی از این عزیزان آقای مهدی منعم بود .نشس��ت
بینظیر این عزیز و رفتار و منششان واقعا بینظیر بود.

خبر زندگیعکاسخبریاست
گزارشتصویری این برنامه در

حرف آخر

چیزی ،چرا و چگونه اس��ت .بین این عناصر ،چگونگی رخ
دادن یک اتفاق ،س��خت ترین بخشی است که در عکس
باید به آن جواب بدهید».
وی در ادام��ه س��خنانش تعریف��ی از «فک��ت» ارائ��ه
کرد«:چیزهایی که بدون قضاوت شخصی از دل یک اتفاق
بیرون می کش��ید ،فکت اس��ت .وقتی می خواهید عکس
بگیرید ،باید دنبال فکت باشید .نمی توانید این فکت ها را
نادیده بگیرید .کار عکاس خبری این اس��ت که فارغ از این
که رسانه چه می خواهد ،واقعیت ها را نشان بدهد».
وحدان��ی ،از مجموع��ه ای از ارزش ها که باعث برجس��ته
ش��دن اتفاق ها و تبدیل آن ها به خبر می ش��ود ،با عنوان
«ارزش ه��ای خبری» نام برد و گفت«:هفت ارزش خبری
وجود دارد؛ تازگی (هر چه سریع تر و نزدیک به رویداد خبر
را منتقل کنید ،از ارزش خبری تازگی بهتر اس��تفاده کرده
اید .در عکس ،این ارزش خبری به مراتب مهم تر اس��ت)،
شهرت ،بزرگی و فراوانی ،دربرگیری ،مجاورت (جغرافیایی
و معنوی) ،شگفتی (در کار عکاس خبری بسیار مهم است)،
تضاد و برخورد».
وی از ارزش تض��اد و برخ��ورد به عنوان ارزش��ی که برای
عکاس-خبرنگاران جلب توجه می کند ،نام برد.
او همچنین ضمن اش��اره به ای��ن موضوع که خبر ،زندگی
عکاس خبری است ،گفت«:در عکاسی خبری ،یک مرحله
عکاسی و مرحله دیگر ،انتخاب عکس است .انتخاب عکس
بر اس��اس ارزش های خبری ،اهمیت می کند و به کمک
عکاس می آید».
وحدان��ی ،همچنین در تعریف ع��کاس حرفه ای و عکاس
آماتور بیان کرد«:درآمد عکاس حرفه ای فقط از راه عکاسی
است ،اما عکاس آماتور از راه های دیگر درآمد دارد .عکاسی
که می خواهد عکاس خبری حرفه ای شود ،باید یاد بگیرد
از عکس هایش درآمد داشته باشد».

