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مسابقه عــکــاســی «حــیــاتوحــش
کــمــدی» در ســـال  ۲۰۱۵توسط
پرونده
عکاسان حرفهای« ،پل جونسون-
هیکس» و «تام ساالم» تاسیس شد.
در این رویداد هنری عکاسان بهترین و خندهدارترین
تصاویری را که از حیاتوحش ثبت کردهاند به نمایش
میگذارند .بنیانگذاران این مسابقه میخواستند
رقابتی ایجاد کنند که بر جنبههای کمدی و خندهدار
عکاسی از حیاتوحش تمرکز داشته باشد .هدف
آنها ترویج حفاظت از حیاتوحش از طریق طنز بود.
بهعنوان مثال آنهــا امسال با اهــدای یکدهم از کل
درآمد خالص خود به خیریه Save Wild Orangutans
که از اورانگوتانهای وحشی داخل و اطراف پارک ملی
گونونگپالونگدربورنئومحافظتمیکند،ازاینخیریه
و اورانگوتانها حمایت کردند .برنده مسابقه امسال که
تصاویر فینالیستهایش به تازگی منتشر شده ،تقریبا
یک ماه دیگر یعنی در  ۲۲اکتبر اعــام خواهد شد و
آثار برگزیده در نمایشگاه عکاسی بیرمنگام به نمایش
گذاشته میشود .عموم مردم میتوانند تا  ۱۰اکتبر در
وبسایت مسابقه به عکسهای مورد عالقه خود رای
بدهند که از بین آنهــا ،یک رأیدهنده خوششانس
برنده یک دستگاه آیپد خواهد شد .در ادامه عکسهای
فینالیستاینمجموعهرامیبینیم.

ونونا سویدام

عکاس میگوید ایــن خــرس قهو های
جوان از بستر رودخانه عبور کرد ،مقابل
او ایستاد و با پنجههای غو لپیکرش
شروع به مرتب کردن ماسهها و ساختن
یــک تخت خرسی کــرد .سپس روی
آن دراز کشید ،به پشتش چرخید و به
عکاس لبخند زد .انگار ژست گرفته تا
بگوید سیب و عکاس کارش را انجام
بدهد!

اکسل باکر

باشه بابا ،رفتم!
آرتور تروینو

از دید عکاس صبح زود یک سنجاقک که روی گلی زیبا نشسته
است ،به دوربین نگاه میکند و انگار دارد میخندد .این دو سال
به خاطر کرونا برای همه مردم بسیار سخت بود؛ اما وقتی بیرون
میرویدوزیباییطبیعترابادقتتماشامیکنید،بهنظرمیرسد
مشکالتکمرنگمیشوند.بینندهدوستداردبهاینسنجاقک
بگوید«:اگهچیزخندهداریهستبگوتاماهمبخندیم»!

وقتی عقاب سرسفید موفق به شکار ایــن سگ
دشتی نشد ،سگ دشتی به سمت عقاب پرید و
آنقدر او را ترساند که عقاب فرار را بر قرار ترجیح
داد .در چشمهای عقاب میتوان این جمله را
خواند که« :گیر عجب فسقلی زبون نفهمی افتادم
ها!»

قووودا!

تنبلی بسه!

گرم کردن صدا قبل از اجرا

ساروش لودی

چی کی تئو

حالوهوای صبح
شنبه!

لی اسکادن

یک النگور جوان بدن خود را طوری تکان میدهد که انگار در حال انجام
حرکات مــوزون است! هرچند بیننده را یاد این صحنه هم میاندازد که
دانشآموزی بازیگوش در حال خالی بستن برای همکالسیهایش از فیلم
کاراتهایاستکهدیشبدیده!

یک سمور در حالیکه بچهاش را از گردن گرفته است ،سعی میکند به او شنا یاد
بدهد .قیافه بچه سمور دقیقا شبیه زمانی است که والدینمان میخواستند به ما شنا
آموزش بدهند و یک دست و پایمان را میگرفتند و وسط دریا یا استخر پرت میکردند!

به نظر میرسد این کانگورو در حال اجرای یک اپرا با صدای زمینه
طبیعت اســت .البته گویا صــدای ناخوشایندش باعث شده همه
تماشاچیان از صحنه فرار کنند!

ببر باربر
سیدانت آگراوال

اندرو مایز

عکاس این اثر میگوید« :سالهاست که خانواده
ببر پارو را در پارک ملی جیم کوربت هند دنبال
میکنم .این دختر آنهاست که روی پاهای خود
ایستاده تا بتواند صورتش را با چوب بخاراند ،اما
اینطور به نظر میرسد که در حال حمل چوب
است ».قبل از خواندن این توضیح ،با دیدن این
عکس فکر میکردیم کــه یــک ببر زحمتکش
مشغول جمع کردن هیزم برای زمستانش است!

عکاس میگوید این تصویر را هنگام عکاسی از
گروهی سار ابلق گرفته که روی یک درخت در
منطقه حفاظتشده ریتولی در آفریقای جنوبی
نشسته بــودنــد .چهر ه ایــن پرنده دقیق ًا شبیه
حا لوهوای بیشتر ما در صبحهای اولین روز
هفته است!

بگیر منو!
روالند کرانیز

مــعــلــوم نــیــســت ایـــن دو جــانــور
گــوگــولــی مــشــغــول تــوپبــازی
هستند ،یا یکی دایی آن یکی است
و خواهرزادهاش را به هوا پرتاب
کرده تا کیف کند؟!

عموی عصبانی و
اخمالو

خمیازه
خنده طور!

گورومورثی

مارتینانووتنا

این آفتابپرست بداخالق هم انگار تازه
از خواب ظهر بیدار شده و منتظر است که
چای عصر را برایش ببرند تا کمی حالش
جا بیاید!

بــه نــظــر م ـیرســد ای ــن بــچــه ُفــک
خاکستری در حال خندیدن به
جوکیاستکهدرگروهخانوادگی
خوانده! عکاس میگوید ساعتها بدون حرکت در ساحل صخرهای دراز کشیده و
با حوصله منتظر بوده تا یکی از این فکهای کوچولو در اطرافش پدیدار شود .این
صحنه یکی از خمیازههایش بود که شبیه به خنده به نظر میرسد.

زندگی در قرنطینه
کوینبیسکابورن

اگر در زمان قرنطینه با خانواده داخل خانه مانده بودید و
آرزو میکردید هرچه زودتر بیرون بروید ،باید بدانید این
راکونهای شرقی که در جنوب غربی انتاریوی کانادا
زندگی میکنند ،حال شما را خوب درک میکنند.
درست وقتی که عکاس فکر میکرد در این سوراخ تنه
درخت ،فضای بیشتری وجود ندارد ،راکون مادر ظاهر
شد و به او نشان داد خانوادهاش در یک فضای فشرده و
بدون رعایت فاصل ه اجتماعی زندگی میکنند!

تکی ه بده  ،راحت باش!
اندی پارکینسون

هــمــا نطــور کــه بــه نظر میرسد
ایــن توله خــرس کوچک از مادر
ص ــب ــورش بــهعــنــوان تکیهگاه
اســتــفــاده میکند تــا اطـــراف را
دقیقتر بازرسی کند .حاال اگر به
پدرش تکیه داده بود بعید نبود که
پدر برای شوخی ،جاخالی بدهد
تا هر دو حسابی بخندند!

منابع این پرونده :دویچهوله فارسی ،گاردین ،زومیت ،تابناک

اولین برداشت از این عکس این
اســت کــه انــگــار مــاهــی ایستاده
میخواهد به آن دو نفر دیگر ،پریدن
آموزش دهد .در حالی که میتوان
اینطوری هم تفسیر کرد که ماهی
ایستاده در حال آوازخواندن است
و آن دو ماهی دیگر با او همخوانی
میکنند!
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