

 	����رد �����  ا���س در �
 نانسي روتنبرگ 

  1385 پاييز –مجله انجمن عكاسان كانادا 
انوش سعيدنيا : ترجمه   

The Visit Impact of Fall Reflections 
 Nancy Rotenberg, Canadian Camera, Fall 2006 

 

Translation: Anoosh Saeed Nia 

Anoosh_SaeedNia@Yahoo.com  

  

هاي آبي انعكاس نور در ميان چهل تكة زرد كهربايي، قرمز اناري،  كنند، رشته پاييز و آب يكديگر را مالقات ميزماني كه 
انعكاس . هاي بازتاب پاييز از قدرت بصري برخوردارند تغيير اشكال، خطوط، بافت و رنگ. تابند گل اخرائي و حنايي مي

 ، حاالت تفسيركند تا از رنگ پيشي گيرد و در سفر در قلمرو يق ميسيال پاييز سرشار از رمز و راز است و عكاس را تشو
تصاويري از بازتاب نور ما را به آن سوي مستندات، به دوستي، به صميميت بيشتر و باالخره به . تصوير سازي كند

  . برند عكاسي توصيفي مي
. كنند ترين حاالت عرضه مي عميق دادنهاي بسياري را براي نشان  اين تالشي است جهت يافتن موضوعاتي كه فرصت

يابد، آبي و سبز در آبشار  گاه كه نور براي انتزاع كاهش مي آن. هايي موجودند  چنين فرصت، انعكاسجادوييدر دنياي 
 خالق تصاوير مجازي، تصاوير ،بازتاب. بافند ها تاپستري مي رقصند، و زرد و نارنجي در آبگيرها، نهرها و درياچه كوچك مي
 ريتم سطحي هماهنگي رقصان رنگ خالص و ،بازتاب.  اندهاي جغرافيايي و ساعات روز ننده فصول و موقعيتمنعكس ك

  . نور جاري است
 هميشگي رنگ در آسمان بركه يا درخشندگي نور خورشيد در سطح مواج آب روح تبينيم، تغييرا گونه كه مي همان

  . شويم  ميكند و چون شاعران و نقاشان هنري ما را به خود جذب مي
   سبشرايط منا

در . العاده جهت كشف آنان نيست نيازي به سفر به مناطق خارق. توانيد در هرجايي بيابيد هاي بازتاب نور را مي جلوه
دار  حدود اين ساعات اشعه شيب.  بعد از ظهر، دنبال آب بگرديد4 صبح و 10 حدود ساعت  روزهاي آفتابي، معموالً
چه بسا گودال كوچكي از آب موجب خلق تصويري خيره . سازد نوارهاي رنگي در سطح آب مي ،خورشيد از ميان درختان

 با وزش كم باد روزهايآرام ناپديد گردند،  در جريانات مخالف آب و امواج نااز آنجا كه انعكاس ممكن است. ددكننده گر
  . براي عكاسي مناسبند

در يك صبح آفتابي . زم است تا چشم بتواند ظرافت طبيعت را دريابدزمان ال. شود بازتاب نور همواره بالفاصله ظاهر نمي
پيش از اين ...  بدنبال فرصتي تا خم شوم، زانو بزنم، از اين طرف به آن طرف،مزد ساحل آب قدم مياكتبر، در طول 

 مواج، چند برگي در ميان اين رنگين كمان. عي قابل رويت شدنداهاي انتز نگاهم با حركت نور ميزان شده و بتدريج طرح
، كه به ديدن آن دلبسته اين پاداشم بود. ها لم داده بودند، در حاليكه بقيه در درياي رنگ شناور بودند ريزان بر صخره

   . ام  ، كه با كمك آنها با ماهيت فصول ارتباط گرفتههاي پائيز بودند نشانه.  بودم
  طراحي بصري 

 تا بتوانيد تصوير ديگري را ،كمي جابجا شويد. اشكال، خطوط، بافت و رنگبازتاب نور عبارت است از تغييرات هميشگي 
د، تا يپايه باش هدر اين زمان بدون س. شود  موجب تغيير فاحشي در طرح نهايي مي،كوچكترين تغيير موقعيت. ببينيد
 ، غير قابل انعكاسامي شيئيهنگ. و دوربين را علم كنيدپايه  زماني كه تصميم نهائي را گرفتيد، سه. تر جابجا شويد راحت

د چيزي محسوس ناي نيازمند است، تا بتوا مثل برگ يا صخره، در چنين تصويري است، كادر شما به مركز قابل مالحظه
توانند به  الگوهاي رنگ مي. آورند هاي مواج و لرزان زمينه متغيري را براي اشياء بوجود مي رنگ. دببراي تمركز در آن بيا

اي به  اين تصاوير انتزاعي دريچه.  تصاوير امپرسيونيستي بيافرينند،اي در ميانشان  بدون سوژه وشندتنهايي سوژه با
 اشيا فارغ هاز دنياي شناخته شد. دهند تصاوير افسون كننده و رمز آميز قوة تخيل را پرورش مي. هاي متغير است واقعيت
  . هاست ها و شكل رنگاي براي ارتباط از طريق نظم الگوها،  انتزاع وسيله. شويد

العاده قوي   تاثير فوق،تكرار. تان را باز نگه داريدانچشم. براي ديدن الگوهايي كه قابليت تكرار شدن دارند، آماده باشيد
تكرار يادآوري ميكند كه جزئيات . يابد طول كادر تا لبه گسترش بصري دارد، بخصوص هنگامي كه الگوي تكرار در تمام  

هر الگويي بخشي از تعداد بيشماري الگويي ديگر است، كه منعكس كنندة الگوي . بيانگر كل هستند ،كوچك در طبيعت
اي به كل دره، و در الگوي  اي باريك و تنگ و آسمان آبي اشاره انعكاس كوچكي در ديوارة دره. بزرگتري در دنياست

بر سطح آبگير، ) Maple (ميپل رمز درختبرگهاي شناور زرد، نارنجي و ق. بزرگتر اشاره به منطقه جنوب غربي است
سادگي .  در شمال شرقي،اند، و در قياس بزرگتر داستان فصل پاييز است نشانگر جنگلي است كه در آن رشد كرده

  . تر است مهمترين عنصر موفقيت در تصاوير انتزاعي است؛ هرچه تعداد عناصر تصوير كمتر باشد، تاثير آن بيشتر و قوي
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