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�    .     زورم ��د، ��رم   ����م!  ��ن و ,�ت در *ن اس(       .  م'&�س� �$#ا�! ی� ��  ! !
�1 �0و/  .  دوام ���وردم .  س���ر ر.

�  .  ه! از او، ه! از م�درم، �1 ه� دو ه&�زاد/ ه&�م&� �#د��             .  � ار3� �#د  ��ی!  خ#�! ��� خ#رد  �ره�ی6 .  م#س�5� و ��5
  1370! ��دم

     !
� را *م#خ
1 �#دم، زم���        .  س��/ و س:�� ��وع ��دم    .     �1 ���0د� ��د ��ر�0ن ,��س� ر.
;&� ���س, 1� �زم��
� ��ر0� در �'�� دی<�، ه��= >&�� ��6،                       
���0د�، �&A ه�ار #م��! داد��، �#رش            �1 ��ا� ��وژ/ �&; 1�

� و �� اخCق! &�. اخBC! ه��= �#د. ��دم

&�ُ �B�ُBو ه�:0 ���س� م
�و. خ#دم ��وع ��دم! ���ون زدم. م, �� .  
 !"خ#دت خ#�6 را ا�
$�ب �=. زی�د �<��. ,�J �<��.  ��و.  خ#��(:  "0:
&�.     او�G= ��ره�ی! را �1 اس��� ��Fن دادم      

!
�ز0� م� 0#ی&�،    ...  ,��س� ��دم   .  ,��س� ��دم .   ,��س� ��دم  .ر.  ���0 ���س� ه&�� را ه! ��وع       .خ#ب م, 
�J ه�� ,�ی�/ دارم از س:�ل و س:�G<�. ��دم, ��>G�:و س .  

��س� را ��ی� �� س��/ و س:�� ��وع ��د                         , !&� ��#ر و  .  >�پ ��د .  �Mه� ��د .  ,�J �0.( .     ه&#ز ه! .�� م

�# و ��O#زی��#ن را .'���         .  �0.(�&
�اس( را ی�د     �O(      ...  ��س�ار ��ر >��( ا��م'! ��  .     ،�
دور��= �'
� و �0ا�

�
P#ی� �' )Q3 1� )اس ��  .راس( م� 0#ی&�، ��� �1 در ای= دور/ زم��1 ,��س� ��ا��، �� س#اد اس(. ��
�#ی!.  ��وی! س� ا�V مR>�    .STUری! Wی��  :�����Y ای= �X�1 را �� ه! 

����س م� ��0د، ��ی� �� ,�J دی<�ان م
:�وت ����؛ ��ی� �� P#ی�� �1 ��&&�/ در ذه=                       ., W1 ی� ���, !&� � م
   ����� ���ار ���د،        ":خ#د دارد، م[�ی� ����، و�� �� '��ان دور از   "���%� ز!�� و رؤ!� #���      "   !���ا �� ه� روز 	

��  .")�ه�� او�
           ��,C^از ه� س#ژ/ ا� ��ی� ا ��#د، 0&_،                         در ,��س �� ���م� �1 در P#ی� Q3( م ،!���� 1
� او1�G از *ن دا

      ���Q� ار���� م� �&�!، از ^�ز ��ر، م#اد او1�G، روش #��G، م`P#ل �'�ی�،                      .  ��م:'#م و ی� 
;&� �ا�0 ,��س
� در *ن              .  >���� ��ا��! ...  ��ر��د، ��ر��د، ��زار   
aس���ت �&; 1� �Y�&� و م;��ر� �b. #�
�Oار دارد و     �� ��س�B 

�#ی!           �&�* ،��#د، م�                     .  �65 *ن .�b در ,��س �م#ض#ع ,�J ه� >1 ����، ا�0 در .��b خ#دش خ#ب ,��س
1 ����، ا�0 >1 ج���Yت ای= aس���ت م1G#5 دی<�� اس(                    
�
�� داF�� ��3a���ی6 ��ر�0ان در ح�ل ��ر در         .  #ا�� 

� دی<� دا�G�, ،د#� S��� V�# ��b. �� �0و، ا�
  .رد#�V م
   ).�0 J���س� ��د       .  دور��= را در ج�ه�� م$
R0 fTا�(      .     ��ی� زی�د ,, fT
دور��= در  :  س#ژ/ را از زوای�� م$

� �&�ر دی#ار، �;� و .�bی� ج�ی� م� *.�ی&�                        
,Cو/ �� [��� زاوی1، �! و زی�د ��دن              .  �&�ر gس
�G W#در و ی� ح
  .�&�اG �0&� وای� ه! ����، م;X�/ م� . ار:�ع دور��= ه!

دور��=، .�T! ی� اسCی� م&�سS �1 ا��از/ ��.�، G&�ه�� gزم، س1 ��ی1، د�F�C#ر،                      :     ه�1 >�� ه��1F ه��اه! اس(       
�از  ،A&زم�ن س ،A&رس#� ،�
T�. ...!ل ه�
�Xدور��= دی �  .و �ز0� ��رت ه�� اض�.

                !&� �
�ل ه! �� ح��س�(             ؛ ایISO . �b 100   ه��1F از .�T! ی� اسCی� ح��س�( ���Y= اس
:�د/ م�X100ً  در دی ISO 
  !&� ��ریW !  ���#ر.  .Cش .j5 >&� م
�� جT#� دور��= را ���#ر م� �&�          .  ه�C. )B#iش ��� ز�!   .  ,��س� م 1�5� !

�#د �$( م J�, !�&� �  .س1 ��ی1 و د�F�C#ر، ,��س را از .Cش �� ���ز م
               UB 1� V��#�V در ح�ل س�خ( م
�و، مkU5 دای�/ ا�  Wدارد  �9     ی �
� ح�ود   .   مY�&� م
� ^#ل   800 �   500رو

�، در ار:�ع                     "در م��� ��ف و ��ون B#س       "��
;�اد� gمn م' jس#�   5، ی� در سf5 و ی� در ی��Uف دی#ار/  6 
�#د    5م
� و �� .#ا�V ح�ود        �aم�= م �
ی� gمn  )  زرد( وات   1000در جQ'1 ��ر� .;�ل، یW ی� >&� ��وژ�
#ر          .   م

��ن م`�j ��ر �SP اس()سQ�(�0ز�  � =�  . ��ا� رو
5� ���ز اس(�Bار د�ا� �U�`ا� خ#ب ��ر ��دن در >&�= م��   :  

� 25س1 ��ی1 م`�! و V��B ح�V، ار:�ع م
[�� از  *   �
��
   م
�5/2 س��
  * ���� 1
�  .دور��= ح
��ً  V:B *ی&1 دا
  * Sص وای� م&�س#P$� ه�� م#رد ���ز و�&G W(20 mm) اس( ض�ور� .  
  *  �
T�.FLD, UV���:از س� !�v& ،!�&� �
�ل ��ر م�Xض�ور� ا��؛ و ا�0 دی �  ! (White Balance) و *�
� �&�� و ,�J �<��ی�   X&و زم�ن س �� از ��ر�0/ ���ون ��وی!. �#ر خ#ا�T0 و �  .خ��

�#د �� ��0�ار م��� 1�bB ،/���م
8,�ض #�V .    در ای�
<�/ م
�و� �'�/ ��دار�  #�  � و ار:�ع �f س
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