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گفتوگوی نوروزی با «احسان رضایی» ،نویسنده وچهره تلویزیونی
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از آلزایمر گرفتن میترسم!
محمدعلی محمدپور | روزنامه نگار

عیدانه

پرســیدن ســواالتی متفاوت از یک روزنامهنگار و منتقد ادبی،
جذاب به نظر می رســد به خصوص زمانی که مطمئن باشــید
جوابهایشغیرقابلپیشبینیخواهدبود.
* ســوال مهمی که درباره شــما وجود دارد این است که
روز شما چند ساعت اســت؟ از این نظر میپرسیم
شبانه ِ
ن را
که هر کتابی بگوییم شما با همه مشــغولیتهایتان آ 
خواندهاید،حتیبعضیراباچندترجمه.ماجراچیست؟
شــبانهروز من مثل بقیه اســت .من خیلی وقتها از صبح زود
شروعبهکتابخواندنمیکنم.
*آخرخیلیهاهســتندمیگویندماوقتکتابخواندن
نداریم.
به نظرم همه ،بــرای هر کاری
وقــت دارنــد .فقــط موضوع
اولویــت آدمهاســت .مثــا
خود من ســوارکاری را خیلی
دوستدارماماوقتنگذاشتهام
یاد بگیرم چون جزو اولویتهای
مهممننبودهاست.
*  3تــا از کتابهای
محبوبتــان را
معرفیکنید؟
ببینیــد مــن هــر
ســهتایی را االن
بگویــم ،بــاز چنــد
دقیقــه دیگــر دوباره

بپرسید سه تای دیگر را خواهم گفت .اما قطعا «دیوان حافظ»
یکیازسهکتابمحبوبمناست«.تاریختمدن»ویلدورانت
و«اربابحلقهها»اثرتالکینهمدوکتابدیگرخواهندبود.
* اگر قرار باشد با نویسندهای ســر یک میز قرار بگیرید
دوستداریدباکدامنویسندهبنشینید؟
دوست دارم با «بورخس» بنشینم .یک دلیلش این است که او
نابینا بود و وقتی با او بنشــینم میتوانم غذای او را هم بخورم!
(میخندد) و دلیــل مهمتر این که بورخس با همان چشــمان
نابینایشدنیاراازخیلیهابهترمیدید.
*درزندگیتانازچهچیزیبیشترمیترسید؟
منازآلزایمرمیترسم.اینکهچیزهاییراکهبرایمعزیزهستند
ازیادببرم،خیلیتصویربدیاست.
*سال 97راشبیهکدامکتابمیدانید؟
به نظرم بیشــتر شــبیه رمانهای فرانســوی بود ،پر از تعلیق و
رودهدرازی .یــک رمانی دارد ژرژ ســیمنون کــه در آن کارآگاه
معروفش بــازرس مگره ،بــه کلی یادش مــیرود بایــد قاتل را
شناســایی کند و همین طور دربــاره روان شناســی مجرمان
توضیحمیدهد.
* چه کتابهایی را توصیــه میکنید مردم در تعطیالت
عیدبخوانند؟
منحتماکتابهایپالتوییوکمحجمراتوصیهمیکنم.یک
سریسفرنامههایقاجاریکهنشراطرافمنتشرکردهاست:
«سنپترزبورگموزیکانچیدارد»«،بمبئیرقصالواناست»،
«قهوهاستانبولنیکومیسوزد»...کسانیکهامکانسفرندارند
بااینکتابهامیتوانندنوعیدیگرازسفرراتجربهکنند.

سه نقطه

شعر طنز

گرفتــن عکــس یــادگاری در ایــام
دانستنی ها
نــوروز ،گزینــه ای اســت کــه
کمترفرامــوش می شــود .عکس با
اعضــای خانــواده ،مــکان هــای
تاریخی و جلوه هــای زیبای طبیعت و ...گوشــی های
تلفن همــراه مجهز بــه دوربین هایــی بــا قابلیت های
متفاوت است که البته اگر کمی با امکانات گوشی خود
آشنایی داشــته باشــید ،می توانید عکس های خوبی
بگیرید .در ادامه به موضوعات کاربردی برای عکاسی
با گوشی همراه اشاره می کنیم و نکاتی را نیز به نقل از
یک مدرس عکاسی می آوریم .
دیدعالی
برای ثبت تصویر ،اولین نکته داشتن زاویه دید عالی
نسبت به سوژه است .اطالعات خود را درباره امکانات
تلفن همراه افزایش دهید و به صحنه ای که قرار است
عکسبگیریدتوجهکافیداشتهباشید.بهجایاستفاده
اززوملنزدوربینبهسوژهدورونزدیکشوید.
استفادهازلوازمجانبی
لوازم جانبی برای گوشــی مانند مونوپــاد ،گوریالپاد
بــرای ثابت نگه داشــتن گوشــی ،لنزهــای خارجی و
تجهیزات نورپردازی به شــما کمک می کند تا عکس
با کیفیت بگیرید.
تاحدامکانازفلشگوشیاستفادهنکنید
اســتفاده از فلــش گوشــی باعث می شــود تــا رنگ

عکس طبیعــی در نیاید و از طرفی چشــم ســوژه ها
هم قرمزمی شــود .بــه جــای فلــش از نورجایگزین
مانند نورتابلوها ،نورخورشید ،نورچراغ و ...کمک
بگیرید.
زمــان طلــوع و غــروب آفتــاب بهتریــن زمــان برای
عکاســی با نور طبیعی خورشید اســت و ازآن جا که
خورشید در خط افق قرار دارد ،می توانید با کمک
طیف نورهــای بلندترماننــد قرمــز و نارنجی عکس
های جذاب و رمزآلود بگیرید .

محمدرضا چای فروش | مدرس عکاسی

همه افراد می توانند با گوشــی همراه عکس بگیرند ولی رسیدن به
نتایج واقعا خوب در عکاســی با تلفن همراه به مهارت بیشتری نیاز
دارد.عکاسیباگوشیکاربسیارسادهایاست،البتهتازمانیکهبعضینکاتمهم
رارعایتکنیم:
-1پیشازعکاسیباهمراه ،حتمالنزدوربینراپاککنید.
-2ازباالترینکیفیت(رزولوشن)گوشیتاناستفادهکنید.
-3دوربینراثابتنگهدارید،اگردرفضاهایکمنوریابستهعکاسیمیکنید،ازسه
پایهیایکتکیهگاه برایثابتکردنگوشیاستفادهکنید.
شایان ذکر است که نور کم باعث می شود لرزش دست شما درعکس دیده وعکس
شماتارشود.
-4اززاویههایمختلفعکاسیکنید.
-5مراقبپسزمینههایشلوغوگیجکنندهباشید.
-6برایعکسهایگروهیازکادرافقیاستفادهشود.

نوروز نامه

عیدنوروزدلوقلوهگرانخواهدشد
سببدلخوریپاچهخورانخواهدشد
سنجدوسیبوسیهدانهوسیروسمنو
زینتسفرهمشتیرمضانخواهدشد
سالنوآمدورمالکچلدادنوید
ِ
فخرینودسالهجوانخواهدشد
خاله
خیلمشتاقزبحرخزرورودارس
مثلامواجبراینخطهروانخواهدشد
نرخاجناسبهتدریجرسیدهاستبهاوج
دودشامسالبهچشمهمگانخواهدشد!

یارمحمد خدنگی

قانونیکسوم
کادرعکس را از طول و عرض به ســه قسمت ( 9بخش)
تقسیموسعیکنیداصلیترینسوژههارادرنقاطتالقی
خطوطعمودیوافقیقراردهید.چشمسوژهدرراستای
خطوطافقیباشد.
خالقیتداشتهباشید
اززوایایمختلفعکسبگیرید،کلیشهایرفتارنکنید
وخارجازچارچوبعملکنید.همیشهبایدبدانیدکهاز
چهچیزیمیخواهیدعکسبگیرید.

-7درعکاسیگروهیسعیشود،سوژههادریکخطقرارگیرندتادوربینگوشی
بتواندعملواضحسازی(فوکوس)رابهدرستیانجامدهد.
-8هنگامعکاسیسلفی(خویشانداز)گوشیرابیشاندازهبهصورتخودنزدیک
نکنید ،چون باعث می شود اندام های صورت مخصوصا بینی بیش از اندازه بزرگ
دیدهشود.
-9درعکسهایگروهی،زاویهوفاصلهخودراباسوژهطوریتنظیمکنیدکهفضا
هایاضافیدرکادرنباشد.
-10ازبزرگکردنعکسدرگوشیهنگامعکاسیخودداریکنید(زومدیجیتال)
چونباعثمیشودکیفیتعکسشماکمشود.
-11مطمئنشویدسوژهدرواضحسازی(فوکوس)کاملقراردارد.
 -12در مکان های تاریک و بســته  ،برای بهتر شدن کیفیت عکس و تار نشدن ،نور
فضارابیشترکنید.
-13عکسهارابعدازعکاسیویرایشکنید.
-14در نهایتلبخندرافراموشنکنید.
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