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یادداشتعکاسی

آنالوگ عکاسی کنید!

نمی دانـم آیـا عکاسـی آنالـوگ و فرآینـد آن را بـه خاطـر می آوریـد یا نـه اما چـه آن را 
تجربـه کرده ایـد و چـه تجربـه ای در مـورد آن نداریـد بـه شـما توصیـه می کنـم حتمـا 
ایـن کار را بکنیـد. اگـر خاطـره عکاسـی آنالوگ را داشـته باشـید می دانید کـه چقدر هر 
فریـم ارزشـمند بـود. احتماال بـه خاطر دارید کـه معمـوال از فیلم های 36 تایی اسـتفاده 
می کردیـم. یعنـی کال می توانسـتیم 36 عکـس بگیریـم بـدون این کـه بعـد از گرفتـن 
عکـس بالفاصلـه بـه آن نـگاه کنیـم و ببینیـم خوب شـده اسـت یـا نـه! بعـد از آن که 
36 عکـس تمـام شـده هـم بایـد با دقـت خاصـی فیلـم دوربیـن را داخل خـودش جمع 
می کردیـم تـا مبـادا بعد از بـاز کردن آن نـور بخورد و خراب شـود. در نهایـت هم فرآیند 
ظهـور و چـاپ عکس بـود که معمـوال ایـن کار را بـه عکاسـی ها می سـپردیم. احتماال 
از خودتـان می پرسـید اگـر فرآینـد این قدر سـخت و پیچیـده بود چـرا باید دوبـاره آن را 
تجربـه کنیـم؟ حقیقـت این اسـت کـه آسـان شـدن روال عکاسـی باعث شـده یکی از 
پارامتر هـای اساسـی انسـانی یعنـی دقـت در عکاسـی از بین بـرود! نکته دیگـر این که 
بـه دلیـل این کـه زیاد عکـس گرفتن هزینـه خاصـی در بر ندارد بسـیاری از افـراد بدون 
فکـر از یـک سـوژه چندین عکـس گرفته و انتخـاب بهترین فریـم را به بعد از عکاسـی 
موکـول می کننـد. از طـرف دیگـر وجـود تنظیمـات خـودکار باعـث شـده بسـیاری از 
عکس هـای تـازه کار دقـت چندانی به آن ها نکننـد و تنها به آشـنایی با مفاهیـم اعداد و 
ارقـام اکتفـا کنند. نتیجـه این بی دقتی هـا تولید حجم زیـادی از عکس هـای بی کیفیت 
اسـت کـه گاهی خود عـکاس را هم دلسـرد می کنـد اما زمانی که شـما از یـک دوربین 
کامـال آنالـوگ اسـتفاده می کنیـد و تنهـا بـا آن به عکاسـی می رویـد ناگهـان همه چیز 
بـرای شـما مهـم می شـود. می دانید کـه مثـال 36 عکـس بیشـتر نمی توانیـد بگیرید و 
سـعی می کنید بـرای کادربندی همـه زوایا را در نظـر بگیرید و بهترین آن هـا را انتخاب 
کنیـد. فوکـوس و تنظیمـات دوربین برای شـما اهمیت پیـدا می کننـد و محدودیت های 
دوربیـن (مثـال عدم امـکان تغییر ایـزو) شـما را وادار می کند تصمیم گیـری کنید و همه 

این هـا در کنـار هـم باعث می شـوند که شـما عـکاس بهتری شـوید!
اگـر دوربیـن آنالـوگ در خانـه نداریـد تهیـه آن آن قدر هـا سـخت نیسـت و احتمـاال 
می توانیـد بـا قیمت مناسـب از عکاسـی های قدیمـی شـهرتان تهیه کنیـد. در ضمن بد 
نیسـت بدانیـد کـه فیلم هـای دوربین های آنالـوگ هنوز هم تولیـد می شـوند و در ایران 
هـم یافت می شـوند چـرا که اساسـا حس و هـوای عکس های آنالـوگ بسـیار متفاوتند 
در ضمـن نیـازی نیسـت حتمـا عکس هـا را بـر روی کاغذ چـاپ کنیـد. بلکـه می توانید 
بعـد از ظهـور (توسـط عکاسـی یـا خودتـان)، نگاتیو را بـا اسـکنر های دیجیتال اسـکن 

کنیـد و نتیجـه را بـه صـورت دیجیتالی داشـته باشـید و حتی ویرایـش نمایید.
 رضا رهنمای مقدم 

 چگونه با موبایل عکس های
بهتری بگیریم

ــات  ــی از امکان ــه یک ــن ب ــه دوربی ــت ک مدت هاس
شــده  تبدیــل  همــراه  تلفن هــای  نشــدنی  جــدا 
اســت بــه گونــه ای کــه اگــر یــک گوشــی عملکــرد 
ــود  ــاوت از خ ــای متف ــم در زمینه ه ــی ه ــیار خوب بس
نشــان دهــد امــا از دوربیــن متوســط و رو بــه پایینــی 
برخــوردار باشــد مــورد توجــه واقــع نمی شــود. حتــی 
گاهــی دوربیــن خــوب بــه معیــار اصلــی خریــد یــک 
ــن  ــل ای ــب دلی ــه خ ــود. البت ــدل می ش ــی ب گوش
مســئله هــم کامــال روشــن اســت. اول این کــه 
کــه  می شــود  محســوب  هنــر  یــک  عکاســی 
مهمتریــن ابــزار آن همیــن دوربیــن اســت. دوربینــی 
ــا  ــا ب ــت و تنه ــاده اس ــر س ــه ظاه ــا آن ب ــه کار ب ک
ــه نتیجــه می رســاند.  ــد شــما را ب فشــردن یــک کلی
ــد  ــدا می کن ــری را پی ــن هن ــع احتماال کم تری در واق
ــودن در آن  ــودن و نب ــد ب ــن هنر من ــه بی ــه فاصل ک
ــور  ــه همان ط ــد باشــد! البت ــا فشــردن یــک کلی تنه
ــیار  ــی بس ــم عکاس ــر و عل ــم هن ــا گفته ای ــه بار ه ک
فراتــر از فشــردن همــان یــک دکمــه اســت امــا بــه 
ــدن  ــد ش ــه هنر من ــوان از وسوس ــال نمی ت ــر ح ه
تنهــا بــا فشــار یــک دکمــه غافــل شــد! یکــی دیگــر 
ــبکه های  ــود ش ــم وج ــت دوربین ه ــل اهمی از دالی
اجتماعــی بــه خصــوص اینســتاگرام اســت کــه گاه نه 
از جنبــه هنــری بلکــه از جنبه هــای دیگــر، عکــس، 
اهمیــت ویــژه ای پیــدا می کنــد و از نــان شــب هــم 
ــم  ــه بگذری ــا ک ــه این ه ــود. از هم ــر می ش واجب ت
همــراه داشــتن همیشــه یــک دوربیــن مزیــت بســیار 
بزرگــی اســت بــه خصــوص بــرای کســانی کــه بــه 
ــد  ــی خری ــوان مال ــا ت ــد و ی ــه دارن ــی عالق عکاس
ــوع  ــه علــت ن ــا ب ــد و ی یــک دوربیــن مجــزا را ندارن
ــزا  ــن مج ــل دوربی ــد حم ــه دارن ــغله ای ک کار و مش
ــک  ــن کوچ ــک دوربی ــت. ی ــر نیس ــان میس برایش

ــا  ــود و صد ه ــا می ش ــب ج ــی در جی ــه راحت ــه ب ک
ــه  ــب ب ــا خ ــما دارد ام ــرای ش ــم ب ــر ه ــرد دیگ کارب
عنــوان یــک دوربیــن قطعــا کاســتی هایی هــم دارد، 
خیــر  از  می شــوند  باعــث  کــه گاه  کاســتی هایی 
عکاســی بــا آن بگذریــد بــه خصــوص اگــر عکاســی 
ــا کیفیــت را تجربــه کــرده باشــید  ــا دوربین هــای ب ب
ــا تنظیمــات  ــد ب ــه حــال ســعی کرده ای ــا ب ــا ت ــا آی ام
ــا  ــرات آن ه ــا تغیی ــوید و ب ــنا ش ــتر آش ــن بیش دوربی

ــد؟ ــری بگیری ــای بهت عکس ه
ــا  ــی تنه ــرای عکاس ــراد ب ــوارد اف ــیاری از م در بس
را اجــرا کــرده و بــا یــک کادر  برنامــه دوربیــن 
سرســری دکمــه شــاتر آن را می فشــارند در حالی کــه 
ــی  ــرایط عکاس ــات و ش ــن و امکان ــان دوربی ــا هم ب
ــرد. ــق ک ــری خل ــیار بهت ــای بس ــوان عکس ه می ت
اول ایــن کــه در زمــان عکاســی چــه دوربیــن مجــزا 
داشــته باشــید و چــه موبایــل یادتــان باشــد کادر بنــدی 
ــک  ــد و ی ــا می کن ــا را ایف ــن نقش ه ــی از مهمتری یک
ــا هــم  ــا بهتریــن دوربیــن دنی ــد حتــی ب کادر بنــدی ب
می توانــد یــک عکــس بــال اســتفاده را نتیجــه دهــد. 
ــه کادر  ــن ب ــس گرفت ــل از عک ــد قب ــان باش پس یادت
خــود بیشــتر دقــت کنیــد. یــک راه بــرای کادر بنــدی 
ــن را  ــای دوربی ــه خطــوط راهنم ــن اســت ک ــر ای بهت
روشــن کنیــد و بــه ایــن ترتیــب شــما دوخــط افقــی 
ــکیل 9  ــث تش ــه باع ــع ک ــودی متقاط ــط عم و دوخ
ــع  ــه تقاط ــار نقط ــد. چه ــده اند را می بینی ــث ش مثل
در واقــع نقــاط طالیــی هســتند کــه قــراردادن ســوژه 
ــر  در آن هــا در 90 درصــد مواقــع باعــث بهتــر و زیبات
ــه  ــری ک ــه دیگ ــردد. نکت ــوژه می گ ــدن س ــده ش دی
ــا  ــن اســت کــه ت ــد ای ــد دقــت کنی ــدی بای در کادر بن
جــای امــکان خطوطــی کــه چشــم را بــه دنبــال خــود 
می کشــند در جــای نامناســب قطــع نکنیــد. مثــال اگــر 

در عکــس شــما نــرده ای وجــود دارد کــه تمــام آن در 
کادر جــا نمی شــود بــد نیســت طــوری کادر را ببندیــد 
کــه از کنــج بــاال یــا پاییــن و یــا هــر دو قطــع شــود 
تــا حــس ناقــص بــودن را بــه بیننــده منتقــل نکنــد.
نکتــه دیگــر اســتفاده از تنظیماتــی نظیــر ایــزو، 
حالــت عکاســی و ev اســت. اصــوال در دوربین هــای 
ســرعت  روی  چندانــی  کنتــرل  شــما  موبایــل 
شــاتر یــا دهانــه دیافراگــم نداریــد امــا معمــوال 
 exposure ــان ــا هم ــتفاده از ev ی ــا اس ــد ب می توانی
compensation نــور نهایــی عکــس را زیــاد کنیــد. 

و  تاریک می افــت  کــه  می گیریــد  عکســی  اگــر 
ــات  ــد در تنظیم ــن می افت ــادی روش ــس زی ــا بالعک ی
ــوال در  ــد و معم ــال ev بگردی ــه دنب ــود ب ــن خ دوربی
ــا 3  ــن -3 ت ــد آن را بی ــل می توانی ــای موبای دوربین ه
تنظیم کنیــد امــا ایــن اعــداد بــه چــه معنــا هســتند. در 
واقــع بــا بــاال بــردن آن شــما بــه دوربیــن می گوییــد 
ــی الزم،  ــزان نورده ــن می ــنجی و تعیی ــد از نورس بع
نــور بیشــتری از آن چــه دوربیــن بــه صــورت خــودکار 
ــن آوردن آن  ــت و باپایی ــاز اس ــد نی ــبه می کن محاس
بالعکــس (در واقــع بــه ازای هــر یــک واحد کــم 
و زیــاد کــردن ev شــما بــه دوربیــن می گوییــد 
نوردهــی را نصــف و یــا دوبرابــر کنــد کــه البتــه چــون 
ــر  ــوان مقادی ــاد هســتند می ت ــر زی گاهــی ایــن مقادی

ــرد). ــاب ک ــم انتخ ــد ه ــر از 1 واح کمت
انتخــاب حالت هــای از پیــش تعییــن شــده هــم 
ــد  ــر بگذارن ــی عکــس تاثی ــت نهای ــد در کیفی می توان
ــع  ــه بعــد موق ــا همیشــه دقیــق نیســتند. اگــر دفع ام
ــه  ــد نکت ــن چن ــل همی ــن موبای ــا دوربی ــی ب عکاس
عکس هــای  مطمئنــا  بگیریــد  نظــر  در  را  ســاده 

ــت. ــد گرف ــری خواهی بهت


