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درمسابقهعکاسیکمدیحیاتوحشامسالهستند

پرونده
مسابقه
جــــــــذاب و
پرطرفدار انتخاب بهترین عکس
کمدی حیاتوحش ،یک ماراتن ساالنه است
که در آن عکاسان سراسر جهان ،بهترین عکسهایی
را که از حیوانات شکار کردهاند به نمایش میگذارند .در بین
عکسهای راه یافته به مرحلهنهایی این مسابقه در سال 2020
که به تازگی اعالم شده است ،تصاویر بامزه و جالبی از گفتوگوی
جدی یک روبــاه و مــوش ،ماهی که دنــدانهــای سفیدش به طرز
شگفتانگیزیبرقمیزند،تالشیکزرافهبرایقرارگرفتندرکادر
عکس ،نصیحت کردن به شیوه الک پشتها و  ...دیده میشود .در
دهاند که از میان آثار
این مرحله ۴۴،عکس وارد دور نهایی مسابقه ش 
ارسالی ،هیئت داوران یک اثر را به عنوان برگزیده نهایی انتخاب
میکنند« .پل جانسو نهیکس» و «تــام ســاالم» که خودشان نیز
عکاسان حرفهای هستند ،مسئولیت برگزاری این مسابقات را در
سال  2020بر عهده گرفتهاند .هیئت داوران این دوره از مسابقات
عالوه بر این دو عکاس« ،کیت هامبل» مجری معروف تلویزیون و
روزنامهنگار«،هیودنیس»بازیگرکمدیو«ویلبوراردلوکاس»عکاس
معروف حیاتوحش هستند .هدف از این مسابقه ،ضمن ارائه چهره
کمتر دیدهشده طبیعت ،افزایش آگاهی همگانی درباره نیاز به حفظ
جانوران و محیطزیست مشترک ما و آنهاست و اینکه نباید از توجه
به محیط زیست و حیاتوحش ،غافل شد .در خور ذکر است برنده
عکس برگزیده این ماراتن ،تقریبا یک ماه دیگر و در  22اکتبر اعالم
خواهد شد .در پرونده امــروز زندگیسالم ،عالوه بر عکسهای
منتخب این مسابقه ،توضیح کوتاهی را که هر عکاس برای ثبت آن
لحظه نوشته است ،خواهید خواند.

دزدی خرسها برای سرگرمی!
عکاس :یک کوتزیان

توضیح عکس« :من دوست دارم تصور کنم این دو بچه خرس ،یک
دزدیپیچیدهبرایسرقتالستیکاینخودرورابرنامهریزیکردهاند
تا بعد از موفقیت ،بتوانند با آن بازی و خودشان را سرگرم کنند».

از این ماهی خجالت
بکشید!
عکاس :آرتور تله

توضیح عکس« :وقتی بــرای اولین
بــار و در زیــر آب ،او را دیــدم از خودم
خجالت کشیدم! نه به دلیل زیبایی
خــیــرهکــنــنــدهاش ،بــه خــاطــر اینکه
دندانهایش اینقدر سفید است و من
هنوزبعضیشبهااززدنمسواکفرار
میکنم!»

زراف هایکه
عکسدوستشراخرابکرد

خسته است
ولی خوابش
نمیآید!

عکاس :جاکاس پوالرد

فقط گوش کن!

نصیحتاینالکپشت
راگوشدهید

خودت برو برای خودت ماهی بگیر!
عکاس :کریستیزان اسچف

توضیح عکس« :این الکپشت واقعا دارد
به ما اعتراض میکند و کاش به نصیحتش
گوش کنیم .نصیحت او درباره همه نیهای
پالستیکی و سایر آالیندههایی است که ما
در اقیانوس میریزیم».

توضیح عکس« :دوستی را میبینیم که به وضوح درخواست یک
یا چند ماهی از دوستش بــرای خــوردن کــرده اما پرندهای که کار
سختی برای به دست آوردن آن همه ماهی انجام داده ،تصمیم به
اشتراکگذاری ندارد و نمیخواهد هیچکدام از آنها را کنار بگذارد».

تماشای کنسرت
در مزرعه!
عکاس :رولند کانتیز

عکاس :لویس برگانو

ی
سید سورنا سادات 

بوهواکهناشی
توضیحعکس«:اینخرسقطبینتوانستهباتغییراتجهانیآ 
از اشتباهات محیطزیستی انسان است ،کنار بیاید .قب ً
ال یخهایی برای بازی و
زندگی در این جا وجود داشته و اکنون ،بیشترشان ذوب شده است و انگار در
این لحظه میگوید که یخهای من کو؟!»

عکاس :مارک فیترپیک

توضیح عکس« :من چندین ساعت
از عمرم را به نشستن در یک مزرعه
اختصاص دادم تا شاهد رفتارهای این
حیوان دوستداشتنی باشم .در این
لحظه انگار او با قلبش آواز میخواند
و ب ــرای حــضــور در کنسرتش آمــاده
یشود».
م 

ترس از خورده شدن
عکاس :تیم هرن

توضیح عکس«:آیامیتوانیدتصورکنید در
چه حالتی چشمانتان اینطور خواهد شد
کهنیمیازبدنشمارااشغالکنند؟!ترساز
خورده شدن ،احتمال قابل قبولی است زیرا
موجودات زیادی در کنار این موجود هستند
که میخواهند او را بخورند».

چیزهاییکهازعکسهای
طبیعتیادمیگیریم
لحظهها را ثبت کنیم اما بهشکل مصنوعی
خلق نکنیم تا برای فردا خاطرات واقعی
داشته باشیم

عکاس :آلکاالی مارکون

عکاس :مارکاس وستربگ

توضیح عکس« :من به آنها گفتم که اگر همدیگر را دوست دارید،
چرا با هم ازدواج نمیکنید؟ که در عکس معلوم است دیگر ،یکیشان
باالخره بله را گفت!»

یخهای من کو؟

توضیحعکس«:هدفمگرفتنعکسازیکزرافهبهظاهر
ناراحت بود که دوستش پرید وسط کادرمان تا عکس را
خرابکندامانتیجهبرعکسشد!نظرشماچیست؟»

توضیح عکس« :گوریلها هم خسته
میشوند و همانطور که در عکس
میبینید ،وقتی حوصله نــدارنــد،
حسی برای خوردن ندارند ،عالقهای
به خوابیدن ندارند و انگیزهای برای
تــاب خـــوردن از روی درخــتــان هم
نخواهند داشت».

باالخره «بله» رو گفت!

شماره ۲۰۴۷۷

عکاس :پیرت اسکاچمن

توضیح عکس« :واضح است دیگر ،طوطی نمیخواهد چیزی بشنود .دلیلش
مهم نیست اما هرچه که هست ،دارد به طرف مقابلش میگوید که فقط گوش
کن و هیچ چیزی نگو»

فیلی که
به بزرگی
گوشهایش
عادت ندارد
عکاس :تیم هارنری

توضیح عکس« :تصور کنید یک بچه فیل هنوز به گوشهای غول پیکر و تنه
بزرگ خود عادت نکرده است! شرط میبندم هر فیلی در حالی که بزرگ
میشود ،حداقل روزی یک بار با صورت روی زمین میافتد».

یاد بچگیهایتان نیفتادید؟
عکاس :مکاس توی

توضیح عکس« :بله،
مــن هــم مــثــل شــمــا در
زمـــان ثبت ایــن عکس
یاد لحظاتی افتادم که
پدر و مادرها با بچهشان
صحبت یــا او را بــوس
میکنند!کام ً
المطمئنم
که در آن زمــان ،صورت
من هم به این شکل بوده
است».

عکسهای طبیعت وقتی عنصر زندهای مثل یک جانور
داشته باشند بهشدت پویا هستند ،اگر در یک قاب فقط
با کوه یا درخت سروکار داشته باشیم میدانیم عکاس
بارها و بارها شانسش را امتحان و زوایای مختلف را تست
کرده تا عکسی را ثبت کند و از دریچه لنزش به ما بگوید:
«من این زاویه را انتخاب کردم؛ تو هم انتخاب من را ببین».
اما وقتی عکس از حیوانات است ،انگار عکاس میگوید:
«من این لحظه را شکار کردم ،شکار من را ببین» .در دنیای
اینستاگرامی امروز ،عکسها روایتی از زاویه دلخواه ما یا
شکارلحظههانیستند،مادرآتلیههاعکسمیگیریمبدون
اینکهزمانومکانعکسمشخصباشد،عکسهاروایتی
اززمانهوتجربهزیستمانیستند،عکسهایبیروحیکه
دو کاربرد بزرگ دارند :القاء چیزی که نیستیم یا فراموش
کردن چیزی که هستیم .ما انسانها در آتلیه با ژستهای
آن چنانی عکس میگیریم تا بگوییم شیک ،باکالس و
اهل مدروز هستیم و با هر عکس میخواهیم خودمان را به
مخاطبفراترازچیزیکههستیممعرفیکنیم.درمواردی
هم در حال فرار از چیزی هستیم که دوستش نداریم .در
عکس شکم بزرگ یا ترک روی دیوار را مخفی میکنیم.
گاهی فقط در پارک ،باالشهر ،رستوران ،شهربازی و...
عکسمیگیریمتامعلومنباشدکجازندگیکردیم،چطور
زندگی کردیم .القاء چیزی که نیستیم یا مخفی کردن
چیزی که هستیم هر دو یک کارکرد و معنی دارند .فاصله
زیادی بین ما و چیزی که دوست داریم باشد ،وجود دارد و
باثبتلحظههایساختگیبهصورتعکسواشتراکشبا
دیگران ،بیزاری از این فاصله را فریاد میزنیم .نمیتوانیم
طبیعیباشیموعجیباینکهمصنوعیبودنچنانفراگیر
شده که انگار طبیعیترین حالت زندگی است .ترک روی
دیواریاپارگیلباسیکهمدتهاستباآنزندگیمیکنیم
بخشی از زندگی ماست که نباید در هیچ قابی ثبت شود.
باور عمومی به ما القا میکند که انعکاس واقعیت زندگی
درعکسدرستنیستبنابراینغیرواقعیبودنبرایمان
عادت و حتی یک باور شده .نمیشود زندگی را برش زد و
در آینده امروز را فقط با کافیشاپ رفتنها و رستورانها و
جشن تولدها بهیاد آورد اما تالش عجیبی داریم که همین
کار را انجام دهیم .برعکس در دنیای عکاسی از طبیعت با
حضور جانوران همه چیز واقعی است .شیرین است .خب
قیاس آدمیزاد با جانوران درست نیست .قصد توهین هم
نداریم .اما دنیای آنها در عکسها شیرین است چون
واقعی است و کامال ناخودآگاه .عکس ،ماندگار کردن
لحظههاستنهساختنلحظهها.اگرمیخواهیمروزهای
قبلراباخاطراتشیرینوواقعیبهیادبیاوریمبایدلحظات
را برای فردا ثبت کنیم نه اینکه بعد از کلی ژست و طراحی
صحنه و فیگور عکسی بگیریم که واقعیت ما نیست .باید
بیواسطه امــروز را با تلخی و شیرینیاش به آینده گره
بزنیم و در عکسهایمان چشم در چشم فردا شویم .با
ثبت تلخی امروز ،روزهای شیرین فردا لطف دیگری دارد.
خوبی دنیای حیوانات هم همین است ،واقعی هستند
چون نمیتوانند ژست بگیرند برای همین درونشــان
را میبینیم و با دیدن عکسهایشان انگار ذهنشان را
میخوانیم  .

