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  صويرتالش براي تسخير داستاني از طبيعت در يك ت
 زندگي در حالت طبيعي، تنهايي، فقر، كثافت، خشكي و البته كوتاه ":گويد اش مي" الواياتان" توماس هانس در كتاب 

در زيبايي . بينم من هم زندگي را در شكوه طبيعت مي. دهيم اينگونه به آن فكر نكنيم  بسياري از ما ترجيح مي".است
توصيف است، چيزي كه اشتياق را بيش از هرچيز ديگر به من ثابت  رازي غير قابل آن آميزي آن، كه تمامي رنگ

براي تسلط در نگارش اين چنين وقايع با شكوهي كه در مقابل چشمان من رخ داده است، نياز به علم بيان . كند مي
  . ام ام برگزيده توانم، فيلم را به عنوان وسيله چون نمي. فصيح است

  ".يك عكس ارزش هزار كلمه دارد "
كردم آفرينش عكسهايي كه با  تصور مي. دانم چه كسي براي اولين بار اين عبارت را خلق كرد، اما به آن باور دارم ن نميم

. تواند مشابه يك مقاله كوچك مطلب را برساند يك عكس مي. تر باشد هزار كلمه در يك آن با بيننده صحبت كنند، ساده
 ازثابت شده است خلق عكسي  . پروري معجزه كند، وجود ندارد ظي و سخن، حتي يك عكس كه بتواند با لفابا اين وجود

اغلب !  اگر بيشتر نباشدتماميت طبيعت، با زيبايي و پيچيدگيهاي غير قابل توصيفش، به دشواري نوشتن دربارة آن است،
تركيبي از دهند، يك شخص يا محيط زيست يا  تصاوير به صحبت كردن در خصوص ايده خاصي از طبيعت خاتمه مي

. اي باشد تواند كار ناباورانه كند، مي ايجاد يك عكس كه زيبايي يك راز را همراه با خشونت نامطبوع چيزي بيان مي. دو آن
فقط بايد زماني كه داستان شروع شد، . دهد شانسي، گاهي اوقات، چيزهايي را درست در پيش روي ما قرار مي خوش

  . آماده باشيد
برم، يا  اش نمي ورم شديد مفاصل دارد، بنابراين زياد راه.  اين عادت روزانه است،خُب. زنم دم ميهر روز صبح با سگم ق
 از باغ كوچكي كه يك همسايه در راستاي پياده .برم ، او را به پارك ميتمام شدروي  وقتي پياده. هرجايي كه دور نباشد

ها را  روم تا تكامل شقايق مي. نشيند تر و بيشتر به گل ميدر بهار، وقتي هوا گرم شد، باغ بيش. گذريم رو ساخته است مي
گل مرواريد، زنبق، ختني و .  مشاهده كنم،انگيزي دارند هاي كاغذي شگفت كه گلبرگ اند تا زماني از زماني كه غنچه

ه ارتفاع سر رزها درست به انداز. كنند انگيز ما را در اين گردش روزانه به پارك همراهي مي سرانجام چند گل رز شگفت
. كنم ايستم و بوي خوش آنها را استشمام مي گاهي اوقات كنار گلها مي. را بوئيد ها  توان در حال گذر،  آن ما هستند و مي

اينكار را با خشخاشها در بهار، موقعي كه . در مورد عكاسي از رزها فكر كردم. بدي نيسترسد كه گاهي كار  به نظر مي
. ، انجام داده بودم، چون كه آنها بيش از آنچه كه من بدنبالشان بودم، به من آموخته بودندكردند شروع به گل دادن مي

عكاسي از آنها، زماني كه در حال گشودن هستند، بسيار . گذر زمان را مشاهده كردم و تغيير فصول را احساس كردممن 
در صبح يك روز خاص براي بوئيدن يك رز در . اند اند و ساكن ايستاده  كه بطور كامل باز شده،است تر از زماني روائي

 ! اي كوچك شدم، كه در ميان گلبرگها پنهان شده بود، يك عنكبوت سفيد كوچولو كنارش ايستادم و متوجه حشره
فكر كردم كه فردا صبح . ناگهان متوجه شدم كه گل رز، در نورپردازي خاصي قرار گرفته و ذهنم به سمت دوربينم رفت

دو عامل منجر به قرار گرفتن سوژه جديدم در اين . تر بيايد تر شود و دماي هوا كمي پايين  كه باد ماليم، زمانيبرگردم
  ! جا بماند البته با اين خوشبيني كه عنكبوت در همان. شود شرايط مستعدتري مي

در  معموالً . خوانند ي م" Misumena Vatia ميسومنا واتيا "را  هاي خرچنگي است، كه بطور دقيق آن او از نوع عنكبوت
براي گرفتن و خوردن . متر قطر ندارند  ميلي10 مشهور هستند و بيش از "هاي پا طاليي عنكبوت"شمال آمريكا به 

تواند بيش از يكبار در يك يا دو روز، مانند آفتاب پرست، رنگ خود  مي. شود اي مشخص به آن نزديك مي چيزي تا اندازه
با يك استتار او در گل .  به همين مضمون است" پا طاليي"دهد و اطالق  بز درخشان تغيير  س-را از سفيد خالص تا زرد

كافي است كه  بد شانسيافشاني دخالت داشته باشد و يا هرچيز  هر چيزي كه در گرده. نشيند گيرد و منتظر مي قرار مي
كه چند برابر خودش بود چسبيده و با آن او را در حالي كه به يك زنبور . بي موقع سر برسد و منبع غذايي خوبي شود

سم عنكبوت بزودي بر او : شاهد بودم كه زنبور جان سالم به در برد، اما هميشه اين طور نيست.  ديدم،گرفت كشتي مي
اي است كه چيزي نزديك شود و او با يك حمله ناگهاني  عنكبوت، با دستان كشيده و باز منتظر لحظه. اثر خواهد كرد

  . اي  ناب براي عكسي گويا از طبيعت است او سوژه. د و نيش مرگبار خود را بر او فرود آوردگرفتارش كن
در مدت دو هفته، چندين بار براي يافتن سوژه مناسب به خيابان سرزدم و در سه سوژة مجزا و مناسب همراه با دوربين 

  هايي  رز، عنكبوتها و مختصري از يي از گونههاي جذاب رفتم؛ عكسها به سراغ سوژه. شدم و لنز ماكرو در محل حاضر مي
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