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اين يك عكس العمل شايع ميان آدم هاست، وقتي كسي مي خواهد از . د، بيزارممن عكس بگيراز اين كه كسي از 
مهم نيست كه شخص مورد  . اما واقعيت دارد،قابل توضيح نيست. حتي خود من هم همينطورم. آنها عكس بگيرد

با  .دن در عكس، تقريباً حسي عمومي استــبيزاري در ظاهر ش. د يا اهل كدام كشور باشدـنظر چند ساله باش
تجربه اي كه من در مورد مردم بيش از چهل كشور دنيا دارم، فقط يك راه براي كمك به حل اين مسئله وجود 

 . را نخواهند كشيد اخم كردنعضالت شما زحمت حتي .كه امتحانش برايتان هزينه اي نخواهد داشتروشي . دارد
ستي، كه در تمامي فرهنگ ها هم مشترك عالمتي براي نشان دادن دو. و آن چيزي نيست جز يك نشانه جهاني

ه به ـراي دوازده هفتــي كه بـزمان .ودودودودــــ از آدم ها مي ش از آدم ها مي ش از آدم ها مي ش از آدم ها مي شي زيباي زيباي زيباي زيباــــييييهاهاهاها لبخند شما باعث خلق عكسلبخند شما باعث خلق عكسلبخند شما باعث خلق عكسلبخند شما باعث خلق عكس    !لبخندلبخندلبخندلبخند .است
به خودم قول دادم بيشتر  "!نزديك تر شو":كردم مي رارـودم تكـدام با خـه را مـودم، دو كلمـر كرده بـو سفـمكزيك

  .از آدم ها بكنموقتم را صرف عكاسي 
  نـا دوربيـب  35mm/ F1.4   وايد خوبزـك لنـري يـال و ديگـنرم 50mm/ F1.4  زـي لنـز يكـا دو لنـب

Canon 5D EOS SLR.  100گاهي هم اگر الزم مي شد، از لنزmm/ F2.8 لنزهاي  .استفاده مي كردمWideو  
Normalببينيم چه شد. باعث مي شدند تا به موضوع عكاسي ام نزديك تر شوم .  

        زبان و رفتارزبان و رفتارزبان و رفتارزبان و رفتار 
 هر ؛دو معلم خصوصي زبان اسپانيائي .معلم خصوصي پيشرفت كردبا در آخرين سفرم به مكزيكو زبان اسپانيائي ام 

پس از گذشت سه روز از شروع كالس ها، احساس مي كردم . كدام روزي يك ساعت با من اسپانيائي كار مي كردند
 اين شد كه يكي از معلم هايم را براي صرف ناهار به يك رستوران دعوت . داردسمت چپ مغزم احتياج به استراحت

 براي گشت و گذار، مرا به شهر ،ولول ، معلم ديگرم،بعدها . عبارات رايج براي سفارش غذا را هم از او ياد گرفتم.كردم
 تا جائي كه مي توانيد بهترين راه براي يادگيري زبان، اين است كه از خطا در محاوره نترسيد و .خودش برد

 آرام باشيد و دقيق گوش .بهترين راه شروع يادگيري زبان، يادگرفتن چند اصطالح رايج آن زبان است .بخنديد
  . به لب مردم نگاه كنيد .كنيد

در  با اينكه  مردمبعد از اين كه همه . بين المللي باشدي ارتباطل شما براي عكاسي مي تواند ايجادساده ترين دلي
س شما باشند مخالفت كردند، همچنان ادامه بدهيد، هر چند كه هميشه بايد به خواسته هاي ديگران احترام عك

وقتي كه بيش از شش بيليون انسان روي اين كره ي خاكي . حداقل بايد ديدشان، به حساب آوردشان. گذاشت
از طرف ديگر، اگر آن ها جواب مثبت  . آماده باشيد تا گاهي بعضي از آن ها با شما مخالفت كنند،زندگي مي كنند

اما اگر نظر من را مي خواهيد، كمي .  كار كنيدmm 200-80مي توانيد با همان لنز . دادند، شروع به عكاسي كنيد
فقط در اين حالت ممكن است بتوانيد يك عكس خاص . شويد و شناختن آن آدم ها را تجربه كنيدترنزديك 

  .بگيريد
        لحظات مشتركلحظات مشتركلحظات مشتركلحظات مشترك

 لحظه اي بعد از گرفتن د مي توانالهاي طالئي ديجيتال، اين است كههديه هاي يك عكاس در سترين يكي از به
 . اين حركت به ظاهر كوچك مي تواند آغاز برقراري يك ارتباط باشد.دعكس، عكس را به سوژه  نشان بده

برقراري . جلوگيري كندهمچنين از به عذاب انداختن شما به خاطر حس بد گرفتار كردن سوژه هاي عكاسي تان، 
منتظر يك تجربه ي  . پس از دوربين به عنوان ابزار برقراري ارتباط استفاده كنيد؛ارتباط، هميشه يك كليد است

سوژه ي عكس شما، بخش مهمي از عكس زيبايي . از آغاز عكاسي با موضوع عكس درگير شويد. فوق العاده نباشيد
به جلو و  .مي گردد باعث برقراري اعتماد بين شما و سوژه تان اين حركت كوچك همچنين. است كه مي گيريد

در اين صورت همه چيز را مي توانيد به . عقب حركت كنيد و در حين عكاسي، نتيجه را به او نيز نشان بدهيد
اگر صحبت . مي توانم به شما قول بدهم كه عكس هاي خوبي خواهيد گرفت .سمت عكس دلخواهتان پيش ببريد

از حركات دستتان براي برقراري ارتباط تان امكان پذير نيست، تا جائي كه مي توانيد لبخند بزنيد و كردن براي
باز د ــاگر در محيطي هستيد كه حدس مي زنيد بين هفت تا ده روز آن جا خواهيد ماند، مي تواني .استفاده كنيد

دل ـ برخوردم، يكي از بهترين ميرنگي جديدپرينتر  اوا بهـدراتTrade Show ك ــراً در يــاخي. هم پيشتر برويد
يكي از ويژگي هاي اين پرينتر اين است كه  .خريدم Canon Selphy CP2FO ر يكــت آخـ و دس،هاي پرينتر
 . مي كند و پرينت را كامالً خشك و آماده تحويل مي دهدچاپ زيبائي را در چهل و پنج ثانيه  6X4عكس هاي

اما من از كاغذ هاي گالسه با طرح آماده ي كارت .  هاي مختلف استفاده كنيدهمچنين شما مي توانيد از كاغذ
كارت هاي حافظه مختلف و يا خود دوربين  عكس ها را همچنين مي توان مستقيم از . پستال استفاده مي كنم

 از ي كه ـسي از عكس كــرين عالقه ام اين است كه در زماني كوتاه، پرينتــ بزرگت،به عنوان يك عكاس. چاپ كرد
   .مخصوصاً وقتي اين كار را غافل گير كننده انجام مي دهم !همــان موقع. ي كرده ام را به او هديه بدهمــاو عكاس
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