
    رو�� ��دن ��
        چانتال تورالكسونچانتال تورالكسونچانتال تورالكسونچانتال تورالكسون: : : : نويسنده و عكاسنويسنده و عكاسنويسنده و عكاسنويسنده و عكاس

        1385مجله انجمن عكاسان كانادا، پاييز مجله انجمن عكاسان كانادا، پاييز مجله انجمن عكاسان كانادا، پاييز مجله انجمن عكاسان كانادا، پاييز 
        فرناز منجزيفرناز منجزيفرناز منجزيفرناز منجزي: : : : ترجمهترجمهترجمهترجمه

Lighting Up The Night  

Chantal Thorlakson 

Canadian Camera, Fall 2006 / Translation: Farnaz Monjezi 

FarnazMonjezi@yahoo.com 
 رنگي فيلتر وقتي كه در جيبتان مي شود، ماه كامل برنامه ريزي  و درهنگام شب در يتان كه همه سفرهاهنگامي
مطمئن باشيد  ، استذهنتانصداي زنگ ساعت در در حاليكه  ،عميق مي خوابيد ول روزــوزماني كه درط داريد

    .عكاس شب ايد
 به عكاسي در شب ،تون داشتمه واترــن در پارك ملي درياچياچه توـ كوله پشتي به دريبا  كه سفري درفكر مي كنم

 شاهد پايين ، ماه از تپه لور توين باال مي رفتمطلوع براي عكاسي از غروب خورشيد و  كهيك شب. عالقه مند شدم
 ،نور كمتر. د غول پيكر تاريكي را در آسمان روشن مي كردـانگار دست خدا كلي ،رفتن خورشيد و باال آمدن ماه بودم

 بودشبي استثنائي براي عكاسي  . شب آغاز شده بودچرا كه ،ها از داخل روشن مي شدند و ساختمان تررنگ ها محو
با اين . ري دوربينم تمام شده بودط با؛ اگر چه ناچار شدم ساعت دو و نيم صبح وسايلم را جمع كنم؛من در محل بودمو

 در كيف همسرم در سه كيلومتري ري هاطاما با! ري اضافه داشتمطالبته با .تجربه عكاس ناحيه كوهستاني شده بودم
 پايين ،ان نزديك تر مي شدـهمان طور كه طوف. دـنزديك مي شاني ــ طوف، در سمت غرب،وي درهــ آن س از.من بود
 . مي گرديد با احساس اضطرار و سرعت بيشتري توام از تپه مآمدن

 به دنبال.  پايين آمدم و به سوي گذرگاه رفتم با استفاده از نور ماه و چراغ روي سرم از تپه، اما با احتياط،به سرعت
 كه آن ، يادم افتاد،همين كه نفس راحتي كشيدم. طور طبيعي عالمت محل ورود به بوته ها بودبه خره اي بودم كه ص

 در هفت كيلو متري اينجا ديده بودم و از اين فكر وحشتناك كه ممكن است خرس روز صبح زود خرس سياهي را
طوري به  ،تپه تمركز كرده بودم خيلي روي عكاسي از طلوع ماه روي. زديكي ها باشد بر خود لرزيدمهمچنان در اين ن

طوفان سهمگيني در . از نظر روحي و جسمي احساس خستگي مي كردم.  را نكرده بودم احتماليخطرات فكركه اصالً
ج ـرس فلـ از تمــ داشت.ه زار تاريك برومــنيم كيلومتر ديگر پياده در بوت دانستم كه بايد دو و نزديكي ام بود و مي

 صداي ضعيفي از ،بعد .هرگز به اين شدت نترسيده بودم! جيغ بزنم يا گريه كنم ،ورمبيا البا نمي دانستم .مي شدم
 چراغ سرم را روشن كردم و قدم به درون ،پشتم انداختمبه  دوربينم را "! اجازه نده ترس بر تو غلبه كند"درونم گفت

 و قبل از اين كه ، با بلندترين صدايي كه مي توانستم خواندم،ي را كه بلد بودميهمه آوازها. ر تاريك گذاشتمبوته زا
 مي دانيد كه چه كردم؟ از تمام فيلم هائي كه ؛ و حتماًسالم به خانه رسيدم. وم زيپ در چادر را باز كردمـمتوجه ش

داشت؟ بايد اين كار را دوباره تكرار كنم؟ با اين ضربان ارزشش را  . در آمده بودعكسفقط يك عكاسي كرده بودم 
  .تاريكي را نگاه كردم و با بدترين ترسم روبه رو شدم.  دارم اي روح نوازاز آن شب خاطره! قلب

حاال ترس را پس زدم و . است كننده بيشتر تهديد ، ما وجود داردذهن كه در  اي آن ترسمعموالً. مي ترسيم همه ما 
انگيزه قــوي سبب . مــكنمي  كشف دنيايي جـديد را  راهايندرمي دانم كه  ؛مـه مي دهـدر شب ادامي ــبه عكاس

عكاسي در شب، قلمرو ديگري از امكانات خالق براي .  دوربينتان را بر داريد و در دل تاريكي روانه شويدشودمي 
  .عكاسي در فضاي باز را فراهم مي آورد

        عملعملعملعمل    ----دانشدانشدانشدانش: : : :   عكاسي در شب  عكاسي در شب  عكاسي در شب  عكاسي در شب
 با سهيم كردن شما در كارهايي كه انجام داده ام و مي خواهم ؛نيست روش عكاسي در شب آموزش كاملن مقاله  اي

 Fujichrome Velvia 100من از (چه از فيلم استفاده كنيد .  شما جرقه اي بزنمذهن در ،چيز هايي كه ياد گرفته ام
عكاسي در شب قانون ثابتي ندارد و . استرنگ صحيح يا دوربين ديجيتال، تجربه كليد نوردهي و ) استفاده مي كنم

  . فقط مي توانيد با عكاسي در شب مشخصات الزم را بدست آوريد
دكالنشور و سه پايه  ،)با توانائي زمان نوردهي زياد (يا دوربين ديجيتال فيلمي و SLRلوازم اصلي شامل يك دوربين  

به مدت زمان طوالني شاتر بازنگه داشتن  شب را بادريد تصويرنامي تودكالنشور،  با دوربين روي سه پايه و .است
عكاسي براي .  تعيين كرد رامحدوده تقريبي نوردهيبا نور سنج دوربين  مي توان ، شب در شهربراي عكاسي .بيافرينيد

 خوبي است كه بعد از اين فكر.  براي پنج دقيقه به عنوان پايه نوردهي استفاده كنيد8 ازديافراگم از نور ماه از نور شهر،
ه ـادر بندي و تنظيم فاصلـك. از كار خود مطمئن شويد نور دهي باالتر و پايين تر اپـ ستبا يك ن يك تصويرـگرفت

از . وقتي شك داريد، به منظره نور بتابانيد. گاهي نمي توانيد چيزي را در ويزور دوربين ببينيد. مي تواند دشوار باشد
آنگاه مي توانيد . ر، يا از چراغ جلو ماشين براي روشن كردن موضوع استفاده كنيدنور يك فالش قوي، چراغ س

  .براي مناظر گسترده، فاصله را روي بي نهايت تنظيم نمائيد. كمپوزيسيون را مشخص و فاصله را تنظيم نمائيد
د شب را به سه گروه در اين مقاله من نورهاي موجو. منابع نوري مختلفي براي عكاسي در شب قابل دسترس مي باشد

  :تقسيم كرده ام
  .ماه، ستارگان يا اورورا كه عكاسي در نور طبيعي را ممكن مي سازندنور:  منابع نور طبيعي-1 
ن ـي روشـ قسمت هايي از منظره را با نور رنگن مي كنند ياـوژه را با نور روشــسدر اين روش : نوري با ــ نقاش-2 

   براي نورپردازي محدود از پرژكتور .ستو نور رنگ شما،  تاريكي بوم نقاشي شما،ب به عنوان يك عكاس ش.مي نمايند
  نقاشي با  "براي اطالعات بيشتر در خصوص(   .يا فالش قوي، كه فيلتر رنگي روي آن نصب شده است، استفاده نمائيد
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