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Focus Point

عادة، عندما أقوم بتدريس مهارات 
تعلموه  أسأل طالبي عما  التصوير 

أو ما الذي حصلوا عليه من التدريب. 
أحدهم  من  عليه  الذي حصلت  الجواب 

جعلني أشعر أنني وصلت لما أصبوا إليه، 
وأن رسالتي وصلت لهم. إذ كانت إجابته:

ما هي نيتي؟
هذا هو بالضبط موضوعنا اليوم. لماذا التقطت صورة؟ 
ماذا رأيت وتريد أن تنقل لآلخرين الذين يرون صورتك؟
عندما تبطئ وتبدأ في طرح هذه األنواع من األسئلة على 
نفسك، فمن المحتمل أيًضا أن تجد أن الصور التي تنشئها 

لها معنى أكبر وأكثر جذبًا لآلخرين أيًضا.
الحصول على ردود أفعال »مبهرة« على صورك

األشخاص على صورك،  أن »يحصل«  في  ترغب  هل 
وأن يروا ما رأيته وربما يعبرون لك عن بالغ إعجابهم؟ 
هناك بعض المفاتيح للحصول على هذا النوع من ردود 

الفعل ، دعنا نلقي نظرة:
أوالً: لديك هدف في إنشاء صورة، لماذا تلتقطها؟

حواسك:  كل  استخدم  الصورة؟  تلتقط  وأنت  تشعر  بماذا 
بماذا تشم، تسمع، ترى، تشعر وتتذوق إذا كان ذلك ممكنًا 

في ذلك الوقت؟
ما هي رسالتك ما هي القصة التي تريد أن تحكيها؟

ما الذي يدفعك ألخذ هذه الصورة؟
ينظر  عندما  به  ويحس  المشاهد  يفهمه  أن  تريد  الذي  ما 

إلى صورتك
ربما يمكنني تخمين ما تفكر فيه اآلن. شيء على غرار - 
»أوه ال اآلن يجب أن أحصل على كل األشياء التقنية بشكل 
صحيح، فتحة العدسة، سرعات الغالق، إلخ - ويجب أن 
أفكر في مشاعري التي أنقلها عبر الصورة الفوتوغرافية؟ 

هل أنا قريب؟ 
أفهم ذلك، خاصة إذا كنت ال تزال جديدًا في التقاط الصور 
وأكثر اهتماًما بأساسيات التصوير الفوتوغرافي. لكن ثق 
بأنك ربما تضطر إلى تثبيت الكاميرا على Program أو 

Auto لفترة من الوقت والتركيز على هذا. . .

فكر في السبب أثناء التصوير
لقد سمعت أيًضا أكثر من مرة من 
طالبي أن صورهم كانت أفضل قبل 
إعدادات  على  التعرف  في  يبدأوا  أن 
الوضع  في  المزيد  وتصوير  الكاميرا 
اليدوي - هل واجهت ذلك أيًضا؟ إذن ما الخطأ في 
التراجع والتركيز على الجزء اآلخر من التصوير لفترة 

- الجانب الجمالي!
التصوير الفوتوغرافي الرائع هو توازن فني وتقني!

تحتاج إلى تطوير كال الجزأين من تلك المعادلة. األفضل 
من  سليًما  قصصيًا  تصويًرا  ينتجون  من  هم  مجالنا  في 
إلى  المشاهد  لجذب  كافية  بدرجة  وممتعًا  الفنية  الناحية 

صورهم.
خالصة ما أريد قوله:

»الصورة هي عبارة عن جملة مرئية« كما يقال، ولكي 
الجملة معبرة ومفهومة بشكل واضح وسليم،  تكون هذه 
مراعاة  مع  الصورة  التقاط  في  مشاعرك  تضمين  يجب 
أن التكوين يؤدي إلى فهم الرسالة التي تريد إيصالها من 

خالل فن التصوير الفوتوغرافي.
وال تنس »رب صورة أفضل من ألف كلمة«، تساهم في 
إيصال المعنى بشكل أفضل وأسرع، وتكون أكثر إقناعاً.

إضافة إلى ذلك تذكر دائما النقاط التالية:
تضمين  هي  والفنية  التوثيقية  الصورة  بين  الفرق   -
المطلوبة،  الفنية  للمرحلة  بالصورة  تصل  التي  المشاعر 

والتي تفتقدها الصور التوثيقية.
- الصورة تتميز بانتشارها بشكل أكير من الكلمات، والتي 

تساهم في نشر رسالتك بقوة أكبر.
- كي تكون صورك ناجحة يجب أن توصل رسالتك بدون 

تدخل كتابي أو تعليق صوتي عليها.
ناجحة  كانت  كلما  على رسالتك  احتوت صورك  كلما   -

أكثر.

كيف تستخدم فن التصوير لنشر رسالتك

علي خميس
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في  تقع  الخليجي،  التعاون  دول مجلس  إحدى  الكويت  دولة 
الشمالي  الجزء  في  وتحديداً  العربية  الجزيرة  شبه  منطقة 
الشرق  منطقة  محيط  ضمن  العربي  الخليج  من  الغربي 
العربية  المملكة  تُحدها  آسيا،  قارة  غرب  جنوب  األوسط 
جمهورية  والغرب  الشمال  ومن  الجنوب،  من  السعودية 
العراق في يُحدها الخليج العربي من الشرق، وتبلغ مساحتها 

اإلجمالية 17,818 كيلومتر مربع.
تجدر اإلشارة إلى أن اسم الكويت هي تصغير لكلمة كوت 
الساحل  بالقرب من  القلعة وقد ُشيد  والتي تعني الحصن أو 
في القرن السابع عشر ميالدي. تأسست مدينة الكويت عام 
1613 و تولى الحكم فيها أسرة آل صباح وهم فرع من قبائل 
يمتهنون  التأسيس  منذ  الكويت  سكان  غالب  وكان  العتوب، 
شبه  و  الهند  بين  البحرية  التجارة  و  اللؤلؤ  على  الغوص 
مركز  إلى  الكويت  تحويل  على  ساعد  ما  العربية  الجزيرة 
رئيسياً  ميناءاً  جعلها  و  العربي  الخليج  شمال  في  تجاري 
لكل من شبه الجزيرة العربية و بالد الرافدين ، و استمرت 
مهنة الغوص على اللؤلؤ لتكون العصب األساسي لإلقتصاد 
تصدير  و  النفطية  الحقبة  ببداية   1946 عام  حتى  الكويتي 
يتربع  الذي  و  الدينار  هو  الكويت  عملة   ، نفط  شحنة  أول 
تمتاز  الكويت  أن  يُذكر  كما  العالمية،  العمالت  على عرش 
إجمالي  من   %10 حوالي  تمتلك  فهي  للنفط  الكبير  بإنتاجها 

احتياط النفط العالمي.
ساهم قطاع السياحة في الكويت عام 2018 بنسبة %0.65 
من الناتج القومي اإلجمالي إذ وصلت عائدات السياحة نحو 
الكويت  في  السياحة  تعتمد  أمريكي.  دوالر  مليون   919
على اختيار الوقت المناسب حيث تكون تسود أجواء الشتاء 
بارداً  المناخ  قليلة من األمطار، ويكون  المصحوبة بكميات 

مساءاً معتدالً نهاراً وذلك في الفترة بين شهرّي تشرين الثاني 
بأجواء  نيسان  إلى  شباط  من  المناخ  يمتاز  حين  في  وآذار، 
الربيع الهادئة الممتعة، وتُعد من أفضل األوقات للسياحة في 
البتونيا ذات  الكويت حيث تنتشر أشجار الزيزفون وأزهار 

المناظر الخالبة.
وتقل  العاصمة  الكويت  مدينة  في  السياحية  المعالم  تتركز 
خارجها، حيث تتواجد بها العديد من المتاحف وأماكن التسوق 
الحديثة إلى جانب الكورنيش والمنتجعات الواقعة على طول 
الشاطئ التي يتميز بنظافته، أما خارج مدينة الكويت فتكثر 

مناطق السهول الصحراوية.
نضع بين أيديكم بعض أبرز األماكن الساحلية في الكويت:

أبراج الكويت  .1
تُعد من رموز النهضة الكويتية المعاصرة وبرهان تقدمها، 
العربي  الخليج  ساحل  على  بنيت  أبراج  ثالثة  من  تتكون 
في مدينة الكويت بمنطقة رأس عجوزة، ويعود الفضل في 
إنشائها إلى فكرة الشيخ جابر األحمد الصباح عندما احتاجت 
وزارة الكهرباء والماء إلى بناء خزانات مياه ضخمة بديلة 
عن الحديدية القديمة وقد كانت الفكرة بدأت في العام 1963 
لتتوقف بعدها معاودة الظهور مجدداً في العام 1968. وقد 
ُصمم من قِبل مكتب ليندستروم الهندسي بالسويد لتبدأ شركة 
انيرجوبروجيكت اليوغوسالفية تنفيذ البناء في العام 1975 
كما  عام 1979،  مارس  من  األول  في  افتتاحه رسمياً  وتم 

ويصل ارتفاع البرج الرئيسي إلى 187 متراً.
فازت األبراج بجائزة آغا خان للعمارة اإلسالمية في 1980 
التقنيات  لدمج  محاولة  هو  البناء  أن  اللجنة  شرحت  حيث 
والخدمات  الوظيفية  واالحتياجات  الجمالية  والقيم  الحديثة 

االجتماعية في منشأة واحدة.

تم إطفاء أنوار أبراج الكويت يوم 31 ديسمبر 2001 وذلك 
لتوديع العام الذي كانت الكويت فيه عاصمة للثقافة العربية.

وفي األول من أغسطس 2007 أعلن الرياضي على العيدان 
سعيه لتحطيم رقمه القياسي السابق في ركوب األدراج 

لذكرى  تخليداً  األبراج  أدراج  بركوب  وذلك 
وفي  أغسطس،   2 في  الكويت  شهداء 

التي  األدراج  صعد  قد  كان   2006
 175 بارتفاع  طابقاً   45 تعادل 

وثالثون  دقائق  أربعة  في  متراً 
ثانية.

وكان قد انطلق من أمامه رالي 
الخامس  في   2009 الكويت 

من مارس.
أنشطة ...

والتقاط  االستمتاع   •
الصور اآلسرة والبانورامية من 

الكويت  لمدينة  متراً   123 علو 
تقع  الذي  العربي  والخليج  العاصمة 

عليه.
من  سلسلة  على  األبراج  تحتوي   •

النشاطات الترفيهية بدءاً بالمطاعم التي تعلوها ما يمنح نظرة 
المحلية  األطعمة  من  مجموعة  وتُقدم  للمدينة  مميزة  أفقية 

والعالمية ُمرضيةً كافة األذواق.
معارض  تنظيم  األبراج  إدارة  واعتادت  كما   •
بعناية  الشهية والمنتقاة  العالمية  للمثلجات  ومهرجانات يومية 

بأنواعها المختلفة والتي تُرضي وتُسعد األطفال.
المحال  من  العديد  تتواجد  األرضي  للطابق  نزوالً   •
التجارية لقطع تذكارية منوعة من مجسمات ذهبية وزجاجية 

ألبراج الكويت.

المسجد الكبير  .2
مسجد الدولة الكبير يقع في مدينة الكويت بالقرب من شاطئ 
بمساحة  االدولة  مستوى  على  األكبر  وهو  العربي  الخليج 
إجمالية تصل إلى 45.000 متر مربع، حيث يُغطي 
مبنى المسجد 25 ألف متر مربع، فيما يُشكل 
وحدائق  ممرات  مربع  متر  ألف   20
المكشوفة.  الخارجية  المسجد 
صالة  قاعة  المسجد  ويتضمن 
رئيسية تحتوي على 144 نافذة 
فيما يبلغ قطر قبة المسجد 26 
متراً،   43 وارتفاعها  متراً 
الحسنى  هللا  بأسماء  وتتزين 
قاعة  مساحة  معظم  مغطيةً 
الصالة الرئيسية وتتسع لقرابة 

10.000 مصلي.
عام  في  بنائه  على  العمل  بدأ 
 14 بلغت  إجمالية  بكلفة   1979
في  ساهم  حيث  كويتي،  دينار  مليون 
بنائه أربعمائة وخمسون عامالً إلى جانب 
خمسين مهندساً، وعمل على تصميمه المهندس 
الطراز  تصميمه  في  واعتمد  مكية  صالح  محمد  المعماري 
جابر  الشيخ  من  بتوجيهات  افتتاحه  وتم  الفاخر،  األندلسي 

األحمد الصباح في عام 1986.
ويتكون المسجد الكبير من أجزاء عديدة تؤدي دورها بتناسق 
وإيقاع، فهي من جهة مجموعة ال تكاد توجد في مسجد آخر 
إال في النادر من مساجد العالم، كما أنها من جهة أخرى تمثل 
عدة مدارس معمارية قديمة أصيلة وحديثة مبدعة، مع تميزها 
ثالثة  بوجود  الكبير  المسجد  ويتميز  المحلية  اللمسات  ببعض 
ومصلى  اليومي،  والمصلى  الرئيسي،  البيت  للصالة:  بيوت 
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النساء.
أنشطة ...

لمحبي التصوير يُعتبر المسجد قيمة فنية عالية تستحق   •
االغتنام

التجول في ساحات المسجد حيث يُعتبر المبنى تحفة   •
معمارية رائعة تستحق التوثيق.

هللا  أسماء  في  والتأمل  المسجد  مبنى  داخل  التجول   •
الحسنى التي تستحق عدسة الكاميرا.

منوعة  وزخارف  بنقوش  المصممة  المسجد  جدران   •
فضية وذهبية إضافة أللوان متعددة لمختلف اآليات واألدعية 

القرآنية.
أعمدة شاهقة  بأربعة  القبة  وترتفع   •

وضخمة وتحتوي زخارف فتية منوعة.
يحتضن المسجد مكتبة رحبة   •

ذات تصميم بديع تتضمن مؤلفات 
فقهية ودينية وكتب السيرة النبوية 

الشريفة والتفاسير.
صالة  تصميم  وتم   •
غرار  على  الضيوف  استقبال 
ثريات  ويضم  األندلسي  الطراز 

ضخمة وزخارف منحوتة.
نسخة  القاعة  يتوسط   •

محفوظة من مخطوطة للقرآن الكريم 
وتمت  ميالدي   8 للقرن  تاريخها  يعود 

كتابتها بالخط الكوفي.
سوق المباركية  .3

معالم سياحتها  أشهر  بالكويت واحد من  المباركية  يعد سوق 
وتعتبر إرث البلد التراثي، وهو عبارة عن سوق شعبي كبير 
مبارك  الشيخ  إلى  االسم  بهذا  تسميته  وتعود  قديمة،  ببيئة 

الصباح، وهي من أجمل األماكن التي توفر لزوارها مختلف 
أنواع البضائع والسلع حيث يزورها سنويا الماليين من الُسياح 

األجانب والمحليين.
عام  في  كشكاً  الصباح  مبارك  الشيخ  افتتح   1897 عام  في 
إلى  واالستماع  العامة  الشؤون  إلدارة  ديواناً  واعتُبر   1897
آراء ومشكالت الناس ثم أصبح أول محكمة في الكويت. وفي 
الوقت الحالي باإلمكان الذهاب إلى الكشك في سوق المباركية 
مبارك  الشيخ  مقتنيات  يستعرض  أثرياً  متحفاً  أصبح  حيث 

وسائل الحياة.
كبار  يد  على  عام  مئتي  من  أكثر  منذ  المباركية  سوق  أنشأ 
البيئة  من  مستوحاة  بتصاميم  الكويتين  التجار 
الجزيرة  وشبه  للكويت  القديمة  التراثية 
لتبادل  مركز  بعدها  وشكل  العربية، 
البضائع بين الكويت والعراق والهند 
ويُغذي  إفريقيا،  وبالد  والصين 
السوق غالبية دول الخليج ومكان 

لتجميع أكبر التجار الخليجين.
الجزيرة الخضراء  .4

اصطناعية  جزيرة  هي 
مشروع  من  كجزء  أسست 
شركة  قِبل  من  البحرية  الواجهة 
أبراج  السياحية قرب  المشروعات 
متر  ألف  الكويت على مساحة 785 
كيلو  النصف  حوالي  يبلغ  وقُطر  مربع 
كما  متر،   3140 إلى  يصل  ومحيط  متر 
ويربطها بالبر ممر طوله 134 متر، وهي الجزيرة 
االصطناعية األولى في الخليج حيث افتُنحت في أوائل العام 

1988 للميالد.
تحوي الجزيرة الخضراء عدداً كبيراً من المرافق التي رفعت 

من أهميته في قائمة الوجهات السياحية بالبالد وتُعتبر البحيرة 
االصطناعية التي تغذيها مياه البحر القادمة من الخليج العربي 
عن طريق ظاهرة المد والجزر، والبرج السياحي بارتفاع 35 
متر من أبرز مزاراته. كما تضم المطاعم والمقاهي والمالعب 
بخنادق وشالالت  ُمجهزة  ترويجية لألطفال  قلعة  إلى  إضافة 
لقرابة  مدرجاته  سعة  تتسع  روماني  ومسرح  مائية صغيرة، 

700 شخص وغيرها من األنشطة الترفيهية المخنلفة.
أنشطة ...

ومكوناتها  الخضراء  الجزيرة  بجمال  اإلستمتاع   •
الطبيعية من حجارة وأشجار منوعة مستوردة في معظمها من 

خارج دولة الكويت.
بركة  مجمع  يقع  الجزيرة  من  الشرقي  الجزء  وفي   •
الساحرة  المنوعة،  المعالم  من  عدداً  يضم  والذي  السباحة 

والخالبة.
ممرات  تظهر  الخضراء  الجزيرة  مروج  بين  من   •
المشاة الرائعة إضافة إلى التمتع باستئجار الدراجات الهوائية 

والتجول حول الجزيرة لمشاهدة كافة معالمه.
تُقدم الجزيرة جوالت أخاذة على شواطئها إضافة إلى   •
التزلج على الماء، ومتعة التجول حول الجزيرة في القطارات 

بـأسعار رمزية تُعد ُمفرحة لألطفال.
جزيرة فيلكا  .5

كويتية  جزيرة  هي  الكويتية،  باللهجة  فيلجا  أو  فيلكا  جزيرة 
تقع في الركن الشمالي الغربي من الخليج العربي وعلى بُعد 
20 كيلومتر من سواحل الكويت العاصمة، يبلغ طول جزيرة 
فيلكا نحو 12 كيلومتراً وعرضه 6 كيلومترات في حين تبلغ 
مساحته اإلجمالية 43 كيلومتر، أما أعلى ارتفاع للجزيرة 10 
كيلومتر.   38 للجزيرة  الساحلي  الشريط  طول  ويبلغ  أمتار، 

وتحظى الجزيرة بأهمية تاريخية وتعد واجهة ثقافية للكويت.
ما  البحري  الطريق  تجارة مهمة على  الجزيرة محطة  كانت 
المنتشرة  والحضارات  النهرين  بين  ما  بالد  حضارات  بين 
مركزاً  الجزيرة  واعتُبرت  كما  العربي،  الخليج  ساحل  على 
دينياً قديماً في الخليج في العصور القديمة، وكانت سباقة في 
تشييد وإقامة إحدى أولى المراكز الحضرية في منطقة الخليج 
العربي منذ ما يقرب 3000 سنة قبل الميالد تحديداً في العصر 
الحضارة اإلنسانية  التي شهدت بروز  الفترة  الدلموني خالل 
في البحرين حيث كان سكان فيلكا وقتها قد أسسوا حضارتهم 
وديانتهم الخاصة. ويُعتقد بأن إحدى الكلمات التي اشتُق منها 
اسم فيلكا هي الكلمة اإلغريقية » فيالكيو » وتعني باليونانية » 

نقطة تمركز أو موقع بعيد ».
الجزيرة  لزيارة  الفصول  أجمل  من  الربيع  فصل  ويُعد  كما 
حيث تتفتح الزهور وتسود الجزيرة درجات حرارة لطيفة مما 

يجعلها من أماكن السياحة المرغوبة في الكويت.
أنشطة ...

السكان  مع  الطعام  وتناول  الحديث  أطراف  تبادل   •
األصليين لجزيرة فيلكا المشهود لهم بُحسن ضيافتهم واستقبالهم 

للزوار ستعتبر تجربة مميزة للزائر.
تشمل الفيلكا مناطق جذب تاريخية ومن خالل زيارة   •
متاحفها والمباني المنتشرة في أرجاء الجزيرة يُمكن التعرف 

على أبرز السمات التاريخية والثقافية للجزيرة.
تكُمن إحدى روائع الجزيرة في مياه خليجها المثيرة   •
األحجام  متعددة  قوارب  بإستئجار  فيها  اإلبحار  يُمكن  والتي 

واألشكال موزعة في أنحاء الجزيرة.
قرية المسيلة المائية  .6

في  الترفيهية  األماكن  أبرز  أحد  المائية  المسيلة  قرية  تُعتبر 
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المتنوعة،  المائية  بألعابها  القرية  تتميز  حيث  الكويت، 
وتتضمن القرية ألعاب مائية تتناسب وجميع األعمار، وتُقسم 
أيام األسبوع ما بين مخصصة للنساء وأيام أخرى للعائالت، 
القرية في أواخر عام 1992 ميالدي وتحتل  وقد تم تأسيس 

مساحة إجمالية تقدر بحوالي 20,000 متر مربع.
تقع القرية على سواحل شاطئ المسيلة الشهير برماله البيضاء 
المستخدمة  المياه  وتدفئة  تبريد  وتتم عملية  الصافية،  ومياهه 
مجهزة  فالقرية  ذلك  إلى  اضافة  الفصول.  بحسب  القرية  في 
بأماكن مريحة لتناول الطعام وعلى الرغم من عدم احتوائها 
بإدخال  للزوار  تسمح  إدارتها  أن  إال  والمطاعم  للمقاهي 

األطعمة والمرطبات.
أنشطة ...

تحظى العائالت بفرصة التنزه ورؤية مرافق القرية   •
المختلفة باإلضافة إلى التقاط الصور والتمتع باأللعاب.

مختلفة  بإرتفاعات  مائية  منزلقات  على  احتوائها   •
نور  برج  منزلق  ومنها  األعمار،  كافة  مع  لتتناسب 

وغيرها.
ذو  مراحب  نهر  في  السباحة   •

مع  يتناسب  الذي  الضحلة  المياه 
التي  ألمواجه  والتصدي  األطفال 
إضافة  البحر،  أمواج  تُحاكي 
صغيرة  وألعاب  منزلقات  إلى 
مخصصة ألحجامهم وأعمارهم.
جبل أحمدوه يضم فوهة   •
في  السباحة  ويمكن  بركانية 

سواحله قريبة الشبه للطبيعية.
أماكن  القرية  تشمل  كما   •

لالسترخاء  بالمظالت  مجهزة 
وتناول الطعام.

حديقة النافورة  .7
بالعاصمة  السالمية  في حي  تقع  النافورة  حديقة 

الكويتية وتُعد من أبرز األماكن السياحية في الكويت استقطاباً 
للزوار على مدار العام طلباً للمرح والبهجة الذي يشيعه هذا 
المكان على الصغار والكبار. وتقع النافورة الموسيقية في قلب 
الحديقة وتُعتبر واحدة من أكبر النوافير في العالم، تأسست في 

عام 1983 وتغطي مساحة قدرها 16،000 متر مربع.
النافورة الرئيسية تحوي 220 فرع موزعة على ثالثة نوافير 
رئيسية، وتعمل بواسطة 22 دائرة مياه منظمة والتي تسيطر 
إلى 35  متعددة تصل  ارتفاعات  إلى  تتدفق  التي  المياه  على 
خضراء  مساحات  على  النافورة  حديقة  وتحتوي  كما  متر، 

ومناطق جلوس عائلية باإلضافة إلى مالعب لألطفال.
أنشطة ...

وترتفع  تتدفق  التي  للنوافير  الساحر  المشهد  يُضفي   •
لعشرات األمتار على أنغام الموسيقى جماالً خاصاً للنزهات.

الخفيفة  لألغذية  كافتيريا  على  الحديقة  تشتمل   •
والمعجنات وأماكن جلوس وسط الطبيعة الخضراء.

حديقة حيوانات الكويت  .8
تقع حديقة حيوانات الكويت في منطقة الفروانية حيث افتتحت 
وكانت  الخاصة  حديقة سلوى  تحت مسمى  العام 1968  في 
آنذاك تحتضن حيوانات خاصة بحاكم البالد الشيخ جابر العبد 
المنطقة  مزارات  أبرز  من  الحديقة  وتُعد  الصباح  الجابر  هللا 
ومرافقها الحيوية كما وتحتل مساحة 180,000 متر مربع. 
بناؤها  ليُعاد  الحرب،  إبان  للتخريب  الحديقة  تعرضت  وقد 
وتوسعتها وإضافة بعض أنواع الحيوانات النادرة إليها حتى 

وصلت لما هي عليه اليوم.
المجموعة  قسم  وهي  رئيسية  أقسام  أربعة  الحديقة  وتتضمن 
الحيوانية الذي يهتم برعاية مساكن الحيوانات، المركز الثقافي، 
والعيادة البيطرية باإلضافة إلى قسم الخدمات والصيانة. كما 
وتضم الحديقة حوالي 1600 نوع من الحيوانات و188 نوع 
من الطيور، ويُعتبر ببغاء صن كونور من بين أكثر الحيونات 

الملفتة في الحديقة.
أنشطة ...

في  المتنوعة  المنحوتات  تنتشر   •
أرجاء الحديقة وهي فرصة رائعة اللتقاط 
الحديقة  طبيعة  ومشاهدة  الصور 

ومرافقها.
زيارة قسم الحيوانات والتي   •
الطيور  من  هائالً  عدداً  تضم 
والبرمائيات  والحيوانات، 
كاألسود، والسالحف، والنسور.
تضم الحديقة بعض األنواع   •
والذي  النيل  كتمساح  النادرة 
يصل طوله ألكثر من ثالث أمتار 
ثعلب  إلى  إضافة  السوداء  والبجعة 

الفينيق.
للقيام  الركوب  فرصة  الحديقة  تقدم   •
بجوالت بالقطار ما يسمح للزائر برؤية الحديقة 

كاملة.
كما وتقدم الحديقة لألطفال فرصة قيادة سيارات الدفع   •

البالستيكية والمخصصة لهم إلضفاء جٍو من المرح.
متنزه سكاي زون ترامبولين  .9

تُعد أول مدينة ترفيهية مغلقة تضم العديد من األنشطة البدنية 
وأهم المالهي في الكويت، تقع في منطقة الربية بالعاصمة وتم 
تدشينه في 2015 ميالدي، يشتمل على عدد كبير من مالعب 
القفز وحلبات المصارعة والتسلق وكرة السلة إضافة للعديد 
تزلج  بحديقة  وتمتاز  كما  األخرى.  الرياضية  األنشطة  من 
المثيرة  األلعاب  من  عدد  عن  فضالً  والتسلق،  للقفز  وأماكن 

وعدد كبير من السباقات المختلفة.
ومما يُميز المتنزه تقسيمه من الداخل بناءاً على العمر، فتُستهل 
األقسام واأللعاب من عمر ثالث سنوات ما يوفر فرصة رائعة 

للعائالت للمرح والمتعة.
أنشطة ...

الترفيهية  األنشطة  من  سلسلة  للعائالت  الحديقة  تقدم   •
التي يتشاركها الكبار والصغار على حٍد سواء.

ُمخصصة  حلبات  ضمن  بالمصارعة  اإلستمتاع   •
وفرص لتسجيل ضربات قاضية في مالعب السلة المميزة.

زيارة مسار المحارب والتي تحوي العديد من   •
لتحدي  تدفع  التي  المثيرة  البهلوانية  األلعاب 

النفس والخوف.
الركوب  الحديقة فرصة  تقدم   •

يسمح  ما  بالقطار  بجوالت  للقيام 
للزائر برؤية الحديقة كاملة.

استمتاع األطفال بتجربة   •
السقوط الحر في حوض مكعبات 

إسفنجية.
بالمرطبات  التمتع   •
المقاهي  من  السريعة  والوجبات 

تضمها  التي  المختلفة  والمطاعم 
الحديقة.

أكوا بارك  .10
تم افتتاح أكوا بارك كأول متنزه مائي في 

منطقة الخليج العربي في العام 1995 بواسطة 
على  وتحديداً  الكويت  بمدينة  السياحية  المشروعات  شركة 
متر   60.000 بحوالي  تقدر  بمساحة  العربي  الخليج  شارع 
الفئات  لجميع  وباستهدافها  الكويت.  أبراج  من  بالقرب  مربع 
العمرية تُعتبر أكوا بارك من أهم األماكن الترفيهية في الكويت 

التي تقدم نشاطات وعروض شبه يومية للزوار.
يضم أكوا يارك عدداً من المسابح تتناسب وجميع الفئات من 
الصغار للكبار، إلى جانب المقاهي والمطاعم ومسابح األمواج 
ومنطقة المغامرات وكذلك االستراحات المظللة، ويُعتبر من 

أهم األماكن الترفيهية المائية المستهدَفة من السكان المحليين، 
الطائرة  كرة  كمالعب  أخرى  ترفيهية  نقاط  ويتضمن  كما 

وغيرها.
أنشطة ...

تأتي  التي  المثيرة  المتنزه  بمنزلقات  التمتع   •
بكافة األطوال واالرتفاعات ولجميع األعمار.

سيحظى األطفال بفرصة اللعب في   •
كمنزلقات  لتسليتهم  مخصصة  أماكن 
القراصنة وحوض األخطبوط الذي 

يحوي قطع طافية.
في  األلعاب  بين  الراحىة   •
الشرفات وتحت األماكن المظللة 
والمنتشرة  باالسترخاء  الخاصة 

في أنحاء الحديقة.
اإلستلقاء في نهر اإلسترخاء   •
الكسول فوق قارب مطاطي يطفو 

حول المتنزه.
جي  سيارات  لسباق  سبيد  مضمار   •
مقارنة  وفريدة  مذهلة  نجربه  تُقدم  كارت 

ببقية المرافق.
لعبة حرب األلوان والتي تتناسب وجميع األعمار.  •

برج الحمراء  .11
واحدة من أهم معالم الكويت عبارة عن برج ومجمع تجاري 
يُعد  متر،   414 ارتفاعه  يبلغ  العقارية  الجمراء  لشركة  تابع 
احتل   2016 عام  إلحصائية  ووفقاً  الكويت  في  بناء  أطول 
المركز 23 على مستوى العالم.  يتميز البرج بتصميمه الفريد 
الذي يأخذ شكل مخروطي مفتوح يُهيأ للناظر إليه أنه قطعة 

ورقية عمالقة للغاية.
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استعانت شركة الحمراء العقارية في تنفيذ مشروع أول ناطحة 
السحاب  ناطحات  بناء  في  بشركتين رائدتين  سحاب منحوتة 
الهندسية  لالستشارات  وميريل  أوينغس  سكيدموري  هما 

ناطحات  معظم  لتصميم  وخالفاً  العالمية،  تيرنر  وشركة 
باستقامة فإن برج  السحاب التي ترتفع عمودياً 

الحمراء يمتلك جدارين من الجهة الجنوبية 
عن  تدريجي  بانحدار  منهما  كٌل  يمتد 

إلى  ليصل  للمبنى  األساسي  الهيكل 
االتجاه  في  متراً   50 من  أكثر 

األفقي وارتفاع 350 متراً.
في مدخل البرج تقع قاعة استقبال 
قاعات  أفخم  من  تُعد  ضخمة 
لمساحة  وتمتد  بالعالم  االستقبال 
من  البرج  يُضم  كما  متراً،   20

أهمها  األقسام  من  العديد  الداخل 
المجمع التجاري ويتألف بدوره من 

تسوق  ومركز  صحي  ونادي  مكاتب 
متطور ومسارح وملعب لألطفال بجانب 

التشغيل  إمكانية  والكافيتيريات.  المطاعم 
رسخ  ما  بالبرج  تتواجد  خاصية  هي  الشمسية  بالطاقة 

العالم.  حول  وفائدة  أهمية  األبراج  أكثر  من  كواحد  موقعها 
حصد البرج عدة جوائز حتى قبل اكتماله، منها جائزتا أفضل 
لعام  اإلنشاء  تحت  مشروع  وأفضل  سحاب  ناطحة  مشروع 
أفضل  جائزة  وكذلك   ،MIPIM مسابقة  في  ذلك  2008و 
في عام   American architecture awards من  تصميم 

.2008
أنشطة ...

كاملة  إطاللة  البرج  قمة  توفر   •
مشهد  وأجمل  الكويت  مدينة  على 

لمياه الخليج العربي.
البرج  لتصميم  إضافة   •
يُقدم  الشاهق،  وارتفاعه  الرائع 
محال  في  مميزة  تجربة  البرج 

مركزه التجاري.
على  البرج  ويحتوي   •

أنواع  شتى  تُقدم  عالمية  مطاعم 
لتجربة  الفرصة  يمنح  ما  الطعام، 

الجديد.
برج التحرير  .12

الكويتي  التحرير  رمز  التحرير  برج  يعتبر 
في  يقع  السابق.  وضعها  إلى  البالد  لعودة  وتمثيالً 

مدينة الكويت بارتفاع 372 متر كثاني أعلى مبنى في الكويت 
بعد برج الحمراء فيما يشغل مساحة تبلغ 21 ألف متر مربع، 
ويعد أهم معالم دولة الكويت. يستخدم البرج كبرج لالتصاالت 
المواصالت في  التابعة لوزارة  المرافق  أهم  يعتبر من  حيث 

مارس   10 رسمياً  وافتتح  عام 1993  بناءه  انتهى  الكويت، 
1996 حيث توقف بناؤه أثناء االحتالل العراقي للكويت.

بلغت التكلفة اإلجمالية للبرج 50 مليون دينار كويتي، ويبلغ 
وقد  البحر  سطح  مستوى  تحت  متراً   18 القاعدة  عمق 
بناء  في  السيراميك  ثالثة ظالل من  استخدمت 
ظهور  في  ساهمت  والتي  البرج،  واجهة 
ضوء  تحت  الملفت  بشكله  التصميم 

الشمس الطبيعي.
السفلي  مبنيين  البرج على  يشتمل 
وشرفة  دواراً  مطعماً  يحوي 
 150 ارتفاع  على  للمشاهدة 
الثاني  المبنى  يقع  فيما  متر، 
 210 إلى   170 ارتفاع  على 
متر ويتكون من 6 طوابق تجمع 
وزارة  منها  تستفيد  فنية  مكاتب 
المواصالت وجهات رسمية أخرى. 
في  مول  الحكومة  افتتاح  مؤخراً  وتم 
برج التحرير ويحتوي على أفرع لجميع 

خدمات وزارات الدولة.
أنشطة ...

الكويت  مدينة  لمشاهدة  الدوار  المرصد  زيارة   •
وسواحلها من كافة االتجاهات.

تجربة العشاء ومشاهدة أضواء المدينة ليالً في مطعم   •
البرج الدوار بارتفاع 150 متراً.

المتعددة  التجارية  البرج والمحال  التسوق في مجمع   •
ألشهر الماركات.

المركز العلمي في الكويت  .13
بدأت فكرة المركز العلمي بمبادرة من 
جابر  الشيخ  الراحل  الكويت  أمير 
يترأس  كان  الذي  الصباح  األحمد 
الكويت  مؤسسة  إدارة  مجلس 
المشروع  أقيم  العلمي،  للتقدم 
دينار كويتي،  مليون  بتكلفة 25 
وافتُتح المركز العلمي الواقع في 
جابر  الشيخ  من  السالمية  منطقة 
األحمد الصياح في العام 2000.

ثالثة  من  العلمي  المركز  يتكون 
الذي  األكواريوم  بقسم  بدءاً  أقسام 
من  العربية  الجزيرة  شبه  بيئات  يُمثل 
البحر والساحل والصحراء وتضم أنواعاً من 
محلية.  بحرية  ألحياء  إضافة  والنباتات  الحيوانات 
وزودت قاعة سينما IMAX بشاشات عمالقة يبلغ ارتفاعها 
أفالم  لتعض  التقنيات  وأحدث  متراً   20 وعرضها  متر   15
وثائقية وتعليمية تتناسب وجميع األعمار وبتقنية ثالثية األبعاد. 
ويعتبر القسم الثالث المتمثل بقاعة االستكشاف والذي يحوي 

آبار نفط إلى جانب معروضات والنفط وعرض الدمى وسفينة 
النجوم التي يُطلق عليها قبة النجوم.

كما ويضم المركز مجموعة نادرة من األحافير القيمة وهي 
عبارة كائنات بحرية متحجرة منها الضخمة التي يصل عمرها 
إلى 500 مليون سنة وأكثر، أما الصغيرة فيصل عمرها إلى 

400 سنة.
عراقة  على  تشهد  فهي  الشراعية  السفن  مرسى  مرفق  أما 
البوم  وهو  الشامخ،  الخير  فتح  بوم  ويحتضن  الكويت  تاريخ 
األصلي والوحيد المتبقي من حقبة ما قبل اكتشاف النفط. يُضم 
المرسى مجموعة من السفن الخشبية الشراعية التقليدية التي 
تم تصنيعها يدوياً خصيصاً لهذا المرفق الذي يستقبل الزوار 

على الواجهة الخارجية للمركز.
أنشطة ...

العلمية  بالتجارب  لالستمتاع  العلمي  المركز  زيارة   •
التي يجريها المشرفون على الحيوانات بأسلوب شيق.

زيارة ميناء المراكب الشراعية التاريخية في المركز   •
والذي يعود تاريخ بعض مراكبها ألكثر من مثة عام.

متحف الكويت الوطني  .14
افتتح من قبل الشيخ عبد هللا الجابر الصباح في قصره بمنطقة 
الشرق سنة 1957، وضم في البدء اآلثار الشعبية التي تمثل 
المكتشفات  واحد بعض  عاٍم  بعد  إليه  الكويتية، أضيف  البيئة 
األثرية من جزيرة فيلكا والمكتشفة من قبل البعثة الدنماركية 
بالتعاون مع موظفي المتحف وكانت تعود معظمها للعصرين 
إلى  نقل محتوياته  تم  واليوناني. وفي عام 1976  البرونزي 
بيت البدر القديم، وتم افتتاح مقر المتحف في موقعه الحالي في 

شارع الخليج العربي في 1983.

وتقاليد  لعادات  واجهة  ليكون  الوطني  الكويت  متحف  افتتح 
تعكس  ثقافية  كمؤسسة  أهميته  إلى  باإلضافة  الكويتي  الشعب 
تاريخ هذا البلد. ويتألف مبنى المتحف الجديد من ثالثة مباني 
يضم األول مكاتب إدارية ومكتبة وقاعة للمحاضرات ومسرح 
باإلضافة لمعرض لآلثار القديمة ومجموعة من أعمال الفنانين 
اآلثار  لتخزن  ُخصص  آخر  ومبنى  المعاصرين،  الكويتيين 
وصيانتها. القبة السماوية يتكون من طابقين وهو المبنى الثالث 
ويُضمان أدق اآلالت وأحدث الكتب والخرائط الفلكية ويُعرض 

فيها برامج فلكية حول الكون والظواهر الفلكية.
أنشطة ...

األعمال  من  مختلقة  ألنواع  حكايات  المعرض  يضم   •
الكويتي  الشعب  وحياة  عام  مئة  مدى  على  اليدوية  والحرف 

التقليدية القديمة.
التي  المعروضات الحجرية والفخارية  التعرف على   •

تعود ألواسط القرن 19 وبدايات القرن العشرين.
قاعات مميزة تُبين تاريخ وأهمية صيد السمك للشعب   •

الكويتي واعتزازهم به.
القديمة والتي  يحتوي المتجف على األواني المنزلية   •
تُظهر سمات المنزل الكويتي الطيني بأبوابه ونوافذه الخشبية.

تعليمية  تجربة  تمنح  التي  السماوية  بالقبة  المرور   •
وتثقيفية.

قاعة حفريات جزيرة فيلكا والتي تعود لما قبل الميالد   •
وبقايا آثار المستعمرات اليونانية القديمة.

الشراعية  المراكب  أحد  المهلب  بوم  في  التجول   •
الرئيسية والتي تحمل مكانة خاصة في ذاكرة الشعب الكويتي.



مجلة ومضة الفوتوغرافية

WAMDHAHPHOTO.COMWAMDHAHPHOTO.COM Mar 2022  Mar 2022 2021

مجلة ومضة الفوتوغرافية



مجلة ومضة الفوتوغرافية

WAMDHAHPHOTO.COMWAMDHAHPHOTO.COM Mar 2022  Mar 2022 2223

مجلة ومضة الفوتوغرافية

الماضي  القرن  خالل  الكاميرات  شهدته  الذي  التطور  مع 
التصوير  لفن  الجذري  التغير  في  كبير  بشكٍل  أسهم  والذي 
التقدم  من  مستويات  إلى  الكاميرات  وإيصال  الفوتوغرافي 
أن  إال  والتطوير،  الدراسة  من  سنوات  بفعل  والحداثة 
عن  النظر  وبغض  عليه.  هي  ما  على  بقيت  األساسيات 
بالطريقة  تعمل  الكاميرات  فإن  التجارية  العالمة  أو  تكلفتها 
عينها تقريباً، وإدراك كيفية عملها سيساعد لحٍد كبير في خلق 

صور إبداعية مميزة.
التصوير الفوتوغرافي بحد ذاته فن ال يتقنه الكثيرون باإلضافة 
إلى كونه علماً يحتوي على خاصية ونظام معين بدءاً بضبط 
إعدادات الصورة وانتهاء بضغط زر الكاميرا أو حتى تطبيق 
الالزمة  والمتطلبات  األساسيات  فهم  يُعد  الهاتف.  كاميرات 
لجعل الصور أكثر جاذبية أمراً لزاماً حيث إن صيغة عمل 
الكاميرات  استخدام  عند  سواءاً  متشابهة،  الدقيقة  اآللة  هذه 
 « العاكسة  األحادية  العدسة  ذات  الكاميرات  أو  المدمجة 
المحمول.  الهاتف  كاميرات  استخدام  DSLR » وحتى مع 

وتتلخص في النقاط الخمس التالية:

الضوء: يلعب الضوء الدور األساسي في أي صورة   .1
معها  التعامل  فكيفية  اإلضاءة  وأشكال  أنواع  تعدد  ومع 

واستخدامها يُعدان ضرورة لفهمها.

الموضوع: وهو ما يتم التقاط صورة له من أفراداً أو   .2
جمادات وغيرها، ويشير إلى كيفية تكوين الصورة.

اللتقاط  المستخدمة  العدسات  إلى  ترمز  العدسة:   .3
الصورة وتركيز الضوء.

فتحة العدسة: تتحكم في كمية الضوء الداخل للكاميرا   .4
وعمق مجال الرؤية.

تسجيل  في  الُمستغرق  الوقت  وهو  الغالق:  سرعة   .5
الصورة.

وارتباطها  عملها  وكيفية  المصطلحات  هذه  فهم  بمجرد 
أشمل،  بصورة  الكاميرات  عمل  كيفية  فهم  يمكن  ببعض، 

وهنا نظرة موسعة لهذا النقاط األساسية الخمس:

اللتقاط  األساسية  المقومات  إحدى   :Light الضوء   .1
قبل  عليه  والتعرف  الضوء  نوعية  فهم  من  والبد  الصورة 
في  الضوء  يتجسد  مبهرة.  بنتيجة  للخروج  الصورة  التقاط 
كأضواء  واآلخر صناعي  كالشمس  طبيعي  أحدهما  نوعين 
داكن  أو  خفيف  ناعم  تأثير  األضواء  من  تنتج  االستوديو، 

وقوي.

الموضوع Subject: يُعد اختيار موضوع التصوير   .2

تقنيات

آلية عمل الكاميرا
أو ما سيتم التقاط صورة له سواءاً شخص، مخلوق أو شيء 
أمراً إلزامياً وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتكوين أو ترتيب العناصر 
في اإلطار، وقد تحتوي الصورة على عدة أشياء ويتم معرفة 

موضوعها من التركيز والحدة.
هاماً  دوراً  تلعب   :Lenses العدسات   .3

تلتقط  حيث  وكيفيتها.  الصورة  إنشاء  في 
المنعكس  الضوء  الكاميرا  عدسة 

حوله، كما وتستخدم الزجاج إلعادة 
واحدة  نقطة  إلى  الضوء  توجيه 
على المستشعر، كما وتتحكم في 
وزاوية  للصور  البؤري  الطول 
الرؤية وغيرها. إضافة إلى ذلك 
مجموعة  ضمن  العدسات  تأتي 
البؤرية  األطوال  من  مختلفة 

إلى  االتساع  فائقة  بالزاوية  بدءاً 
التقريب الفائق.

يُحدد   :Aperture العدسة  فتحة   .4
مقدار الضوء الداخل للمستشعر وعمق مجال 

التي     f-stop بوحدة العدسة  فتحة  تُحسب  الصورة، 
يُرمز لها في الكاميرا بالحرف f فكلما انخفضت قيمته، زادت 
فتحة العدسة إضافة إلى كمية الضوء الداخلة للصورة. بجانب 
تحكم فتحة العدسة في كمية الضوء الداخلة للصورة في عمق 

المجال كذلك.

الزمنية  المدة  Shutter Speed: هي  الغالق  سرعة   .5
التي يتعرض فيها المستشعر للضوء وتُحدد السرعة في أجزاء 

أو أعشار من الثانية، فكلما كانت السرعة أبطأ كلما ظل الغالق 
لكمية  المستشعر  ليتعرض  لفترة أطول  مفتوحاً  المصراع  أو 
ضوء أكبر. تعمل سرعات الغالق األسرع على تجميد الحركة، 

بينما تسمح سرعات الغالق البطيئة بتشويش الحركة.

وحفظه  الضوء  بجمع  الكاميرا  تقوم 
باستخدام عدد من الحسابات الرياضية 
التكنولوجيا  إلى  إضافة  والعلمية 
المتقدمة وكل هذا يتم عن طريقة 
لم  ما  وهو  بسيطة  زر  ضغطة 
يُكن ممكناً في الماضي، إذاً يمكن 
القول إن الكاميرا هي آلة تحفظ 
بذكرياته  والحاضر  الماضي 
وأحداثه لتبقى مستقبالً. وبصرف 
المستخدمة،  الكاميرا  عن  النظر 
الكاميرا  عمل  وكيفية  طريقة  تُعد 
الخمس األساسية،  بالعناصر  مرتبطة 
مرتبط  الفوتوغرافي  التصوير  أن  كما 
بأحد أو عدد من هذه العناصر إن لم يُكن كلها 
مجتمعة، وهو ما يدفع لفهم وإدراك كبيرين لهذه العملية. 

للمصور  األمر  هذا  يسمح  الكاميرا  عمل  كيفية  فهم  ومع  إذاً 
المعدات  فهم  بجانب  اليومية،  حياته  في  المستمر  التطبيق 
وفهم  حل  في  ويسهم  كما  إمكانياتها،  كافة  من  واالستفادة 
كيفية  فهم  المصور،  تواجه  قد  التي  الفنية  اإلشكاالت  بعض 
عمل الكاميرا يُعد من األساسيات التي البد لكل مصور مبتدئ 

إدراكها لتسلق سلم النجاح.
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التصوير  أنواع  إحدى  هي  البرية  الحياة  تصوير 
يشمل  فهو  صعوبة،  األكثر  االحترافي  الفوتوغرافي 
محاور ومضامين مختلفة لكن بصورة عامة فإن كل ما 
يوثق العالم الطبيعي البري يقع ضمن هذا النوع مع التنبه 
إلى ضرورة تشكله في الهواء الطلق وفي البيئة الطبيعية 

للمخلوق.
ولكونه نوعاً من التصوير الفوتوغرافي الهادف لتوثيق 
الحياة البرية بمختلف أنواعها وفي بيئتها، فإن المصور 
بموجبه سيحتاج إلى عدد من المهارات الميدانية والذهنية 
الحيوانات  بعض  من  االقتراب  استحالة  مع  بخاصة 
سلوك  بدراسة  المصور  يُجبر  ما  والطيور،  المفترسة 
والتنبؤ  فهمه  بغرض  وصنفه  نوعه  كان  مهما  الحيوان 
معدات  التصوير  من  النوع  هذا  ويتطلب  كما  بأفعاله، 
الطويلة  البؤرية  والعدسات  الماكرو  كعدسات  خاصة 
من  غيرها  إلى  إضافة  والطيور  الحشرات  لتصوير 

الكائنات والعدسات.
التعريف

تصوير الحياة البرية يُعد بشكل عام تصوير الحيوانات 
في  البرية  الحيوانات  من  والزواجف وغيرها  والطيور 
أحد  النوع  هذا  ويُعد  المصور،  تدخل  بدون  األم  بيئتها 
الفوتوغرافي لخطورته وحاجة  التصوير  أنواع  أصعب 

من  به  يتعلق  ما  وكل  للحيوان  شاملة  لدراسة  المصور 
غاية  أخاذة  بلقطات  للخروج  وتزاوجها  تواجدها  أماكن 
في الجمال مرتكزة على الدقة والصبر، ويعتبر التصوير 
التوثيقي للحيوانات البرية الواقعة في األسر ضمن هذا 
من  األليفة  الحيوانات  تصوير  تُعد  ال  حين  في  النطاق، 

ضمن الحياة البرية.
التاريخ

األيام  في  البرية  للحياة  التقاط صورة  الصعب  من  كان 
العدسة  لبطئ  وذلك  الفوتوغرافي  للتصوير  األولى 
الفوتوغرافي،  التصوير  لوسائط  المنخفضة  والحساسية 
األلية  الحيوانات  تصوير  إلى  المصورون  عمد  وقد 
إضافة للدمى المحشوة وحيوانات حدائق الحيوان، وأتت 
الصورة األولى ألشبال أسد من حديقة حيوان بريستول 
صور  هايز  فرانك  التقط  حين  في   ،1854 العام  في 

ألشبال كواجا في 1864.
القرن  ثمانينيات  في  النور  السريعة  المصاريع  وبرؤية 
كالتي  صور  رؤية  إلى  التطور  هذا  أدى  عشر  التاسع 
كانت  حيث  أنشوتز  أوتومار  األلماني  المصور  التقطها 
اللقطة األولى للطيور البرية في 1884، لتأتي ناشيونال 
العام  من  يوليو  في  وتحديداً  بأعوام  بعدها  جيوغرافيك 
والُملتقطة  البرية  للحياة  األولى  صورها  تنشر   1906

التكوين في الصورة

تصوير الحياة البرية
Wildlife photography 

جورج  بنسلفانيا  والية  عن  المتحدة  الواليات  ممثل  من 
شيراس الثالث والذي استند في تصوير بعضها على أول 

مصائد كاميرا مقككة باألسالك.
بداية ملونة

 « للعام  البرية  الحياة  مصور   « مسابقة  إطالق  تم 
Wildlife Photographer of the Year في 1965، 
سي  بي  بي  في  الحيوانات  مجلة  المسابقة  أقامت  حيث 

والتي يطلق عليها اليوم مجلة بي بي سي للحياة البرية.
وفي حين اجتذبت 361 مشاركة في عامها االفتتاحي إال 
أن الكثير منها جاء من الخارج. وقد وثقت المشاركات 
واألحداث  الحيوانات  وسلوكيات  األنواع  المسابقة  في 
على  بناءاً  قبل  من  الناس  معظم  يرها  لم  التي  الطبيعية 
رغبة الجمهور في الحصول على صور للطبيعة وبشكل 
على  الوقت  ذلك  في  الصور  قبول  واقتصر  متزايد، 

الملونة فقط.
منح  تم  للمسابقة  االفتتاحي  العام  في 

 C V Roger للمصور  اللقب 
صورته  عن   Dowdeswell

فريسة  تحمل  سمراء  لبومة 
لصغارها، وتسلم دودزويل 
الطبيعة  عالم  من  جائزته 
األسطوري والمحافظ على 
البيئة السير ديفيد أتينبورو.

الكبيرة في  دعمت األسماء 
هذا  الطبيعي  التاريخ  عالم 

المسعى وهو ما ظهر جلياً منذ 
البدء في ترأس مصور الطيور 

للجنة  هوسكينج  إريك  الرائد 
التحكيم والذي كان مصور الحياة البرية 

المحترف الوحيد في بريطانيا في ذلك الوقت.
الخاصة   Eric Hosking Portfolio جائزة  ظهرت 
المواهب  لتشجيع   1990 عام  في  مرة  ألول  بالمسابقة 
في  الشباب  للمصورين  منصة  تقديم  خالل  من  الناشئة 
بداية حياتهم المهنية. وتُعتبر مسابقة مصور الحياة البرية 
العالم  أعين  يفتح  حيث  الخيال،  يفوق  سنوياً  حدثاً  للعام 

أجمع سنوياً على ما لم يسبق رؤيته في أغلب األوقات.
النمو الدولي

سنوياً  حدثاً  المسابقة  كانت  الستينيات  نهاية  بحلول 
راسخاً لكل من المصورين والجمهور المحب للطبيعة. 
غاليريز  مول  في  مرة  الفائزة ألول  الصور  وُعرضت 
العام 1982. بعد ذلك بعامين، تم ضم  لندن  الواقع في 
الطبيعي  التاريخ  متحف  مع  للعام  البرية  الحياة  مصور 
والذي استضاف منذ ذلك الحين المسابقة وكذا المعرض 

ويمتلك المتحف اآلن بالكامل مصور الحياة البرية للعام.
بدأ المعرض في عام 1986 وللمرة األولى جولة حول 
القيام  في  أخذت  سنوات،  بضع  بعد  المتحدة.  المملكة 
بجوالت دولية في أستراليا ونيوزيلندا وكندا إضافة إلى 
التسعينيات،  حلول  ومع  األمريكية.  المتحدة  الواليات 
جميع  في  توقف  محطات  المتجول  المعرض  أضاف 
وكازخستان،  والهند،  اليابان  في  وكذلك  أوروبا،  أنحاء 

وترينيداد، والبرازيل.
نُشر أول كتاب يحوي الصور الفائزة في عام 1991، 
ما أعطى الجمهور ذاكرة دائمة لبعض من أفضل صور 
منذ  الكتاب سنوياً  وتتم طباعة  العالم،  في  البرية  الحياة 

ذلك الحين.
أتاحت مسابقة مصور الحياة البرية للعام أيضاً وظائف 
ومن  المتميزين،  األفالم  وصانعي  المصورين  لبعض 
الطبيعة  وعالم  التلفزيوني  المذيع  هؤالء 
 Chris « البريطاني » كريس باكهام
المنافسة  دخل  الذي   Packham
 1985 العام  في  مرة  ألول 
وفاز بفئات متعددة بمنتصف 

التسعينيات.
هي  المشاركين  مجموعة 
واحدة من السمات المميزة 
على  الحكم  ويتم  للمسابقة 
الكشف  دون  المشاركات 
مراعاة  مع  هويتها،  عن 
إلى  جنباً  االحترافي  العمل 
نمت  وقد  الهواة،  مع  جنب 
في  مشاركة   361 من  المنافسة 
 40.000 من  أكثر  إلى  األول  عامها 

مشاركة بعد 50 عاماً.
الحفظ من خالل العدسة

لم يتم االعتراف بالقضايا البيئية على نطاق واسع من قبل 
الستينيات  الناس حتى أواخر الخمسينيات وأوائل  عامة 
على الرغم من وجود مجتمعات الحفاظ على البيئة لفترة 
طويلة. ساعد عالم الطبيعة الكاريزمي بيتر سكوت في 
 World Wide « إطالق » الصندوق العالمي للطبيعة
من  جعل  ما   ،1961 عام  في   Fund for Nature
الحفاظ على البيئة مرئياً ومسموعاً بشكل متزايد بفضل 

دعاة الحفاظ عليه.
التصوير  أصبح  الماضي،  القرن  سبعينيات  بحلول 
في  الكلمة  نشر  في  معروفة  قوة  للطبيعة  الفوتوغرافي 
القضايا الخضراء.، حيث شهد العقد أيضاً ظهور العديد 
التي  واألفالم  اإلذاعية  والبرامج  والكتب  المجالت  من 
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على  الحفاظ  دعاة  أدرك  وقد  الطبيعة،  قضايا  تناولت 

الوقت مثل جاي ماونتفورد  البيئة في ذلك 
دوباليكس  ونيكول  بيني  ومالكولم 

دور الوسائط في نشر رسائلهم.
مسابقة  قلب  في  الحفظ  يكمن 

للعام،  البرية  الحياة  مصور 
للمسابقة  كان  بدايته  فمنذ 
للنصف  الحفظ  في  شريك 
الثمانينيات  من  األول 
الحفاظ  جمعية  في  تمثلت 
والحيوانات  النباتات  على 

بإسم  اليوم  تُعرف  والتي 
 Flora and Fauna

.International
واستخدم المصورون مثل جوناثان 

فازا  الذيّن  سكوت  وأنجيال  سكوت 
على  و2002   1987 عامي  في  بالمسابقة 

حيث  البيئية.  بالقضايا  الوعي  لزيادة  التوالي، صورهم 
لهذا  البرية  الحياة  مصور  قصة  تدور  جوناثان:«  قال 
وفئات  المعرفة،  إلى  الجهل  من  الناس  نقل  حول  العام 

الحفظ مهمة للغاية في القيام بذلك ».
في عام 1995 تم تقديم جائزة للصور التي تسلط الضوء 
تخليداً  باالنقراض  المهددة  األنواع  على  الحفاظ  على 
البيئة  على  الحفاظ  مجال  في  والناشط  الكاتب  لذكرى 

جيرالد دوريل الذي كان أحد مقدمي جوائز المسابقة.
نصائح:

ضوء  في  التصوير  لحاجة  مبكراً  االستيقاظ   -
الصباح.

واللقطة  موضوع  على  للعثور  بالصبر  التحلي   -
المرادة.

الغالق  التأكد من مزامنة سرعة   -
واإلضاءة.

اللون  توازن  مراقبة   -
الخيار  يكون  ال  فقد  األبيض 

التلقائي األنسب.
المصور  امتالك   -
له  الرطب  الطقس  معدات 
للعدسات  إضافة  وللكاميرا 
 Muck أحذية  فيها  بما 

الطويلة والمقاومة للماء.
العدسة  اتجاه  مراقبة   -
الممطر  الطقس  في  بخاصة 

والمثلج.
على حمل  التأكيد  إلى  الختام  قبل  والبد 
مصور الحياة البرية أخالقيات تميزه عن غيره 
من المصورين، فمع كون المصور شاهداً حاضراً على 
الحياة البرية عليه حتماً احترام قوانين وحياة الحيوانات 
أمٌر  الحيوان  وفعل  سلوك  في  التدخل  فعدم  البرية، 
في  البري  الحيوان  وضع  عدم  من  والبد  كما  أساسي، 

موقع خطورة قد يُتسبب له باألذية.
الخاتمة

يُمثل تصوير الحياة البرية تحدياً لصبر وتأني المصور 
أنماط  وتجدد  تغير  يسمح  كما  وجماليته،  روعته  بقدر 
وأساليب التصوير في تكيف وإتقان المصور لعمله، إذاً 
تردد  وبدون  التصوير  في  باالستمرار  ُملزم  فالمصور 

فتصوير الحياة البرية يحتاج إلى التفاني.
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سوزي ايستيرهاسسوزي ايستيرهاس

في رحلتها لتوثيق في رحلتها لتوثيق 
وحماية الحياة البريةوحماية الحياة البرية
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سوزي إزتراس واحدة من النساء القالئل في مجالها المليء 
ومدافعة  مصورة  الرجال.  من  عليه  والمهيمن  بالمخاطر 
العديد  للحفاظ عليها، حائزة على  البرية ورامية  الحياة  عن 
من الجوائز وتختص في توثيق الحياة األسرية ألنواع برية 
مع  والفريد  المتميز  عملها  عنها  يُعرف  باالنقراض.  مهددة 

وثعالب  والدببة،  األسود،  ومنها  الوليدة  الحيوانات 
الماء، وغيرها.

في  ايستيرهاس  سوزي  ولدت 
مفتونة  ونشأت  رافائيل،  سان 

من  حولها  الحيوانات  بكل 
المنزلية  والقطط  الكالب 
الموجودة  الوحوش  إلى 
مارين  مقاطعة  في  عادة 
والثعالب  كالراكون 
وغيرها،  الغزالن  بجانب 
لوما.  بيتا  في  اليوم  وتقيم 
وتعتبر ايستيرهاس المشي 

شمال  في  طويلة  لمسافات 
تمارسها  هواية  كاليفورنيا 

إلراحتها بعيداً عن السفر.
ايستيرهاس  المصورة  وتتذكر 

قدم  حين  مرة  ألول  الكاميرا  استخدامها 
لها والداها كاميرا صغيرة وهي في السادسة من 

عمرها، لتبدأ بتصوير الحيوانات في فناء المنزل حيث أخذت 
فقد  القطط الصغيرة هي قطط برية متوحشة،  بالتظاهر أن 
ديان  الحيوان  وعالمة  جودل  جين  الرئيسيات  عالمة  أحبت 

فوسي وكانوا لها القدوة، ما جعلها ترغب بهذا الطريق وهذا 
العمل منذ الطفولة ونفذته بطرق مختلفة. وتحظى المصورة 
ذات 45 عاماً بحضور الفت، كما وتخطف األنظار بحديثها 

وقصصها الساحرة والتي تراها جزءاً مكوناً لشخصيتها.
مسيرتها

الحيوانات  عائالت  في  المتخصصة  البرية  الحياة  مصورة 
ركزت على عدد من األنواع المهددة باإلنقراض 
يصدح  اسمها  جعل  في  ساهم  الذي  األمر 
ويتزين بالجوائز، حيث بدأت مسيرتها 
للحيوانات  حبها  ُمنطلق  من 
الصغيرة، فقد أدركت بجانبهم أن 
قصص  هي  الحيوانات  عائالت 
مدى  وعلى  لتُروى،  جميلة 
نقلت  أكثر  أو  الزمن  من  عقد 
الصور  من  العديد  ايستيرهاس 
المميز التي تُشاَهد وتُرى بدون 

معرفة ملتقطها. 
سوزي  المصورة  صادفت 
ايستيرهاس أموراً غريبة ولحظاٍت 
قاتلة لكن تمسكها بالحياة والبقاء ساعدا 
على  فمنها  اللحظات،  تلك  تخطيها  على 
مامبا خضراء  قبل  من  مطاردتها  المثال  سبيل 
وهي أحد أكثر الثعابين خطورة وُسِمية في العالم، إضافة 
بيوضها  الحشرات  ووضع  شمبانزي  قبل  من  صفعها  إلى 
بين أصابع قدميها، واألغرب من هذا كله تمُكنها من الهرب 
لخطفها.  يهدفون  كانوا  الذين  األشخاص  من  مجموعة  من 

شخصيات فوتوغرافية
كما وشهدت أثناء توثيقها لعائالت الحيوانات على مر السنين 
وقفاٍت درامية ومآسي افتراس الصغار وقوة األم أثناء الدفاع 

عن أطفالها.
وفي حين يسعى مصورو الحياة البرية إلى التقاط هذه الكائنات 
ايستيرهاس  أن  إال  الوفير،  الكسب  الطبيعية بهدف  بيئتها  في 
المصورة المتفرغة وكاتبة المقاالت بأكثر من 150 مقال في 
مجالت مختلفة، بجانب تأليف 15 كتاباً لألطفال تناولت فيه 
تصوير الحيوانات، سجلت آالف الساعات ومئات الصور في 
مجالها الذي يتسم باإلثارة ليس فقط من أجل اللحظة المناسبة 
لكنها كانت تأمل دائماً في التقاط ذاك الكائن الذي يُشد انتباهها، 

لترسم بعدستها روايته ورواية عائلته لما يقارب العامين.
والتشجيع  المساندة  إلى  نجاحها  ايستيرهاس  سوزي  تعزو 
قابلتهم،  الذين  األفراد  قِبل  بهما في حياتها من  اللذين حظيت 
والدعم األكبر واألهم أتى من أستاذ التصوير الفوتوغرافي في 
جامعة كاليفورنيا بسانتا كروز نورمان لوكس حيث آمن بها 
وعلمها الكثير. وفي حين لم يُقدر زمالؤها الجامعيون عملها 
فعل لوكس العكس وتحداها للتحسن، فهو من اكتشف شغفها 
بحملها رسالة ومهمة جادة  وإدراكها  بها  اجتماعه  بعد  وذلك 
للتصوير  الدراسية  الفصول  لحضور  بالتسجيل  لها  وسمح 
الفوتوغرافي بالرغم من عدم تخصصها بالفن في تلك الفترة.

المباشر  توجهها  لعدم  البرية  للحياة  كمصورة  نجاحها  أتى 
علمية  درجة  استحصال  قبل  الفوتوغرافي  للتصوير 
والتخصص في الدراسات البيئية، وهو األمر الذي ساعد على 
الرغم  الحفاظ عليها. وعلى  الحيوانات وقضايا  التقاط سلوك 
الحياة  إلى حقل تصوير  مباشرة  االنتقال  تستطع  لم  من هذا، 
البرية التنافسي وهو ما دفع بها إلى العمل لستة أعوام كمديرة 

برعاية  تُعنى  والتي  الغير ربحية  المنظمة  في  عالقات عامة 
الحيوانات Santa Cruz SPCA والذي عمل رئيسها كذلك 
على دعمها ومساندتها، وقد تدرجت في عملها إلى أن وصلت 
للدوام الجزئي قبل ترك عملها ووظيفتها بصورة تامة ودائمة 

بهدف تحقيق حلمها.
 Masai ايستيرهاس في معسكر األدغال في  عاشت سوزي 
Mara Nature االحتياطي بكينيا لمدة ثالثة أعوام، وهناك 
الحيوانات  من  وغيرها  واألسود  الفهود  تصوير  في  بدأت 
بال  خيمة  في  عاشت  األولى  والنصف  السنة  ففي  البرية، 
كاميرتها  لشحن  ليالً  سيارتها  ببطارية  مستعينةً  كهرباء، 
على  قرب  عن  تعرفت  بالمعسكر  تواجدها  وأثناء  الرقمية. 
الحراس والذين سألوها بدورهم عن قُدرتها ورغبتها برعاية 
قط سرفال صغيرة وجدها بعض السياح، ونظراً لوحدتها كان 
هذا القط لها كطفلها الذي قامت على تربيته لمدة ثمانية أشهر، 

حاملة إياه دائماً كالكنغر.
لم تنس ايستيرهاس ضرورة تعلم القطط البرية ألساليب البقاء 
الفئران  كاصطياد  لصغارها،  تعليمها  على  األم  تعمل  والتي 
وقتلها وكيفية حماية النفس، عادت القطة إلى البرية بإرادتها، 
الصور  من  هائلة  مجموعة  مع  ايستيرهاس  سوزي  تاركةً 
لمراحل نمو القطة وتحولها إلى كتاب لألطفال بعنوان » موتو 
وأنا “، ووصفت المصورة موتو بأنه ازدهر ما أن بدأ يتغذى 

جيداً.
و ترى المصورة الفوتوغرافية أن ما يُساهم في جعل أيام العمل 
المكتبي في تحرير الصور أو اإلعتناء بالجانب التجاري قابالً 
ما  الميداني من عملها و هو  الجانب  التجاوز هو  و  للتخطي 
يُمثل لها الحلم ، و في حين تصف ايستيرهاس نفسها بالمندفعة 
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واجهتها  التي  الكائنات  أكثر  أن  تعترف  أنها  إال  العاطفية  و 
خطورة هم البشر ، و على الرغم من النجاحات الُمحققة في 
مسيرتها المهنية إال أن التحديات و الكفاح إلثبات النفس في 
مهنة كانت حكراً على الذكور تُعد ُمضاَعفة و هو ما دفع بها 
الهدف منها  إنشاء منظمة غير ربحية  إلى  أوائل 2018  في 

إلى  الكاميرا  اصطحاب  على  الشابات  تشجيع 
الطبيعة و البرية.

 Girls Who Click منظمة  وتقوم 
في  مجانية  عمل  ورش  بتقديم 

المتحدة  الواليات  أنحاء  جميع 
 18 إلى   13 بين  ما  للفتيات 
بالتصوير  المهتمات  من  عاماً 
كما  للطبيعة،  الفوتوغرافي 
بتعريفهن  المنظمة  وتُسهم 
التصوير  إعتماد  إمكانية  على 
كمهنة  للطبيعة  الفوتوغرافي 

وذلك  أخرى  مهنة  من  جزء  أو 
المجاالت  من  العديد  في  لدخوله 

األحياء  علماء  مثل  من  األخرى 
ودعاة الحفاظ على البيئة والحراس على 

سبيل المثال.
وُعقدت إلى اآلن عدد من ورش العمل مع مصورات 

في  كمعلمات  بوقتهن  تبرعن  اليستيرهاس  إضافة  طبيعة 
ونيوجيرسي  وفلوريدا  كاليفورنيا  في  ومونتيري  الجوال 
إلى أن  العاصمة، كما تجدر اإلشارة  إلى واشنطن  باإلضافة 
إدراك العالم الطبيعي بعين المصور والحاسة السادسة بجانب 
تدرسها  التي  الرئيسية  األشياء  أهم  أحد  يُعد  الشابات  تمكين 

الفصول الدراسية.
إضافةً إلى عملها مع الشابات تقود ايستيرهاس ثالث جوالت 
سنوية إلى أرجاء مختلفة من العالم بحيث تصطحب معها ما 
في  تبقى  وبذلك  األدغال،  إلى  هواة  مصورين  عشرة  يقرب 
بالجوانب  استمتاعها  من  أتى  للقيادة  فُحبها  دائمة،  تنقل  حالة 
األشخاص  مساعدة  في  ورغبتها  االجتماعية 
الحيوان  بيئة  في  تجارب  على  للحصول 
الرحالت  أن  ترى  فهي  الطبيعية، 
ما  لمشاركة  فرصة  هي  الجماعية 

تُحب مع اآلخرين.
ايستيرهاس  وتُشارك  كما 
المهنية  النظر  وجهات 
والمصورين  األفراد  مع 
والطامحين  الراغبين  بخاصة 
الحتراف تصوير الحياة البرية 
محاضرات  خالل  من  وذلك 
العلمية  المؤسسات  في  تلقيها 
ومؤتمرات التصوير الفوتوغرافي 
من  سلسلة  إلى  باإلضافة  الكبرى 
تناولت  حيث  الكبرى،  المحاضرات 
المناطق  الحيوانات من  تجاربها في تصوير 
إحدى  في  تحدثت  وقد  االستوائية.  والمناطق  القطبية 
محاضرتها والتي كانت بعنوان » حياة مصور الحياة البرية 
» عن تجربتها أثناء العيش بمعسكر األدغال في ماساي مارا 
القطبية  الدبب  علماء  مع  الشمالي  القطب  في  والعمل  الكينية 

وغيرها من التجارب المختلفة حول العالم.
وفي محاضرة أخرى بعنوان »استكشف مشروعك العاطفي 

تلك  تناولت   Navigating Your Passion Project  «
المشاكل التي يواجهها مصور الحياة البرية وبخاصة المرأة. 
وترد  المدارس  في  عروضاً  بانتظام  تقدم  فهي  لهذا،  إضافةً 
شخصياً على رسائل األطفال الصغار وذلك لكونها متعصبة 
ربط  عن  شغوفة  ومدافعة  المبكرة  الطفولة  منذ  للحيوانات 

األطفال بالعالم الطبيعي.
وأتباع  معجبين  المصورة  واكتسبت 

من  التصويري  لنهجها  مخلصين 
حول العالم والذين تمنُحهم الفرصة 

رحالتها  في  إليها  لالنضمام 
واألماكن  للمواقع  االستكشافية 
وجنوب  البرازيل  في  المميزة 
وإندونيسيا  وأستراليا  إفريقيا 
الدول  من  للعديد  باإلضافة 

والوجهات المختلفة والغريبة
الجوائز

جائزة  حصدت   -
جمعية  من  المتميز  المصور 

للطبيعة في  الفوتوغرافي  التصوير 
أمريكا الشمالية.

نالت جائزة مسابقة مصور الحياة   -
البرية للعام.

المسابقة الوطنية لصور الحياة البرية.  -
كما فازت بمسابقة المصور البيئي للعام.  -

جائزة مصور العام في BBC والتي تُمثل األوسكار   -
للتصوير الفوتوغرافي.
اإلنجازات والمساهمات

 Big Picture Natural رئيسة لجنة تحكيم مسابقة  -
World للتصوير الفوتوغرافي المرموقة.

 Girls لمنظمة  التنفيذي  والمدير  المؤسس   -
أُنشأت  والتي  الربحية  غير   Who Click
تشجيع  بهدف   2017 أواخر  في 
الشابات على امتهان تصوير الحياة 

البرية.
سومطرة  لجمعية  راعية   -
مؤسسة  وهي  أورانجوتان 
المتحدة  المملكة  في  خيرية 
مكرسة إلنقاذ األنواع المهددة 

باالنقراض.
من  العديد  مع  تعمل   -
المنظمات المساِعدة للحيوان بما 
 Wild Care مركزي  ذلك  في 
 Kindred Spirits Fawnو
حماية  مركز  إلى  إضافة   ،Rescue
المنظمات  من  وغيرها  والتعليم  الحيوان 

والمراكز المختلفة.
مجلة   100 من  أكثر  غالف  على  صورها  نُشرت   -
 BBCو  TIME في  مميزة  قصص  عن  ومنشورات 
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إلى  إضافة   Wildlife، Popular Photography

National Geographic Kids وغيرها.
المنشورات ونبذة عنها

كمؤلفة تملك سوزي ايستيرهاس في ُجعبتها 23 كتاباً، ُعرضت 
TodayShow. و GoodMorningAmerica.com على

موجهة  منها  كتاباً   15 من  أكثر  تُعتبر   ،com
وتُركز  وتصويرها  بكتابتها  قامت  للطفل 

في  الحيوانات  أطفال  على  جميعها 
األسود  من  عائالتها  مع  البرية 

والفهود  الدببة  إلى  والنمور 
وأكثر.

األولى  مجموعتها   
البرية  على  عين   « سلسلة 
Eye on the Wild » مؤلفة 
موقعة  مجلدات  ثماني  من 
 4 عمر  من  للطفل  وموجهة 

بالصور  وتتناول  أعوام،  إلى 7 
حياة صغار الحيوانات ونموهم في 

البرية من اليوم األول وحتى البلوغ.
Tiger النمر  .1

تصور مجموعة من أشبال النمور في بيئتها 
بالغابة الهندية بما في ذلك األسابيع األولى في العرين، 

وتسمح الصور للصغار رؤية أشبال النمر تتعلم المهارات من 
خالل اللعب في عمر ثالثة أشهر، كما ويعرض الكتاب صوراً 

لألم وهي تُعلمهم صيد طعامهم فهي ضرورة للبقاء.
Orangutan إنسان الغاب  .2

الغاب  إنسان  طفل  يولد  سومطرة،  في  المطيرة  الغابات  في 

بنفسها والتسلق على األشجار،  العناية  تتعلم  أعلى األشجار، 
تسترخي في العش لتقى مع والدتها لتُعلمها حياة الغاب إلى أن 

تبلغ خمس سنوات.
Sea Otter قضاعة البحر  .3

يشهد المحيط الهادئ قضاعة البحر أو ثعلب البحر كما يُعرف 
األم  وتغوص  الماء  على  تطفو  الكثير،  لدى 
أن  وما  لصغيرها،  الغذاء  جلب  أجل  من 
الغوص  كيفية  تتعلم  حتى  قليالً  تكبر 
في  للنوم  إضافةً  الطعام  وجمع 
عشب  من  قاع  وعلى  البحر 
البحر، وتصل مرحلة النضوج 
األطفال  إنجاب  على  والقدرة 

مع بلوغها عامها األول.
Brown Bear 4. الدب البني
تتناول صور الكتاب اثنين من 
البنية المولودة في جبال  الدببة 
أالسكا، تم تصوير جوانب حياة 
واستكشافهم  البرية  في  الحيوان 
لها مع أمهم، ويتعلموا قوانين الحياة 
والمطاردة بلعبهم معاً، من ثم يأتي دور 
تعلم صيد السمك. لتبدأ مغامرة االنفصال عن 

األم ورحلة تكوين عائلة ببلوغ ثالث سنوات. 
Cheetah الفهد  .5

يُتابع الكتاب عائلة من الفهود منذ والدتها، وبسبب تصويرها 
في بيئتها يظهر جلياً كيف تحمي الفهد األم صغارها وتغسلهم 
ومشاهدتها  الطعام  عن  البحث  تعليمهم  بجانب  وتُطعمهم 
وفي  البعض،  بعضهم  ويطاردون  يقاتلون  العبين  ألشبالها 

عمر السنتين يصبح الشبل قادراً على االعتناء بنفسه ومستعداً 
لبناء عائلة خاصة به.
Lion األسد  .6

 الشبل يطارد ذيل أمه في العرين، ينال قيلولته ويلتقي بوالده 
في  أسداً  الشبل  يُصبح  وبذلك  الصيد  بعدها  يتعلم  ألول مرة، 

لجلب أشباٍل خاصة به إلى  العامين وجاهزاً  عمر 
البرية.

Gorilla الغوريال  .7
يظهر  المصور  الكتاب  هذا  في 

البرية  في  الغوريال  حياة  أسلوب 
واللعب  الطعام  ذلك  في  بما 
لصور  إضافة  والتواصل، 
طفلة غوريال تكبر ومع بلوغها 
عامها السادس تصبح مستعدة 

إلنجاب أطفالها.
Elephant الفيل  .8

مطالعة صور صغير فيل حديث 
اإلفريقية  السافانا  في  الوالدة 

وانضمامها للقطيع في أيامها األولى 
لتتغذى وتلعب في المياه وتلتقي بالفيلة 

من  الصغار  سيتمكن  األخرى.  الصغيرة 
خالل الكتاب مشاهدة عجل الفيل ينمو ويكبر إلى 

أن يتمكن من البقاء على قيد الحياة من دون مساعدة والدته في 
المليء بالصعاب وتُحقق دورها  أرضهم وموطنهم اإلفريقي 

في حياة القطيع.
الثانية مكونة من ثالث كتب وتتناول في  مجموعتها   
 .« Wildlife Rescue كل واحدة منها » انقاذ الحياة البرية
تعرض ايستيرهاس في السلسلة بعضاً من المخاطر الُمحدقة 
الوقت عينه تمنح صورها نظرة على  الحيوانات، وفي  بهذه 
نسيان  بدون  الحيوانات  هذه  تتلقاها  التي  الرعاية 

األشخاص العاملين في مرافق اإلنقاذ.
كذلك، يتضمن كل كتاب تفصيالً توضح 
إضافة  للحيوان  األصلي  الموطن 
بناءاً  المؤلفة  من  وأجوبة  ألسئلة 
الطفل  لدى  شائعة  أسئلة  على 
لتقديم  ووسائل  طرق  بجانب 
الحيوان.  إنقاذ  في  المساعدة 
الكتب موقعة وُمقدمة لألطفال 
الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

7 إلى 10 أعوام.
 Koala الكواال  مستشفى   .9

Hospital
خريطة  على  الكتاب  يشتمل 
وموطن  اإلنقاذ  مركز  موقع  توضح 
الكواال األصلي باإلضافة إلى اإلجابة عن 
ويعود  الكواال،  حماية  وُسبل  شائعة  استفسارات 

جزء كبير من عائدات بيع الكتاب إلى مستشفى الكواال.
Orangutan Orphanage دار أيتام إنسان الغاب  .10
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اليتيم  الغاب  بتقديم رؤية خاصة ونادرة إلنسان  الملجأ  يمتاز 
في  الدولية  الغاب  إنسان  لمؤسسة  التابع  الرعاية  مركز  في 
بورنيو. يشتمل الكتاب على موقع الدار وموطن إنسان الغاب 
األصلي بجانب تقديم مالحظات عن طرق المساعدة في إنقاذ 
من  كبير  بجزء  ايستيرهاس  سوزي  وتتبرع  الغاب،  إنسان 

مبيعات الكتاب إلى مؤسسة إنسان الغاب الدولية 
.Orangutan Foundation

ثعلب  أو  البحر  إنقاذ قضاعة   .11
Sea Otter Rescue البحر

من خالل هذا الكتاب تدعو المؤلفة 
المتسببة  الطرق  لفهم  المتصفح 
في أذية هذه الحيوانات وعملية 
كما  التأهيل،  وإعادة  الشفاء 
العاملين  على  الضوء  وتسلط 
مساعدتهم  وكيفية  العيادة  في 
ويشمل  البحر.  قضاعات 

الكتاب كذلك على سرد للموطن 
كما  البحر،  لقضاعة  األصلي 

تُمكنهم  صغيرة  طرقاً  للقراء  وتقدم 
ثعالب  على  الحفاظ  في  المساعدة  من 

البحر، وقررت ايستيرهاس التبرع بجزء من 
عائدات بيع الكتاب إلى مركز أالسكا للحياة البحرية.

مجموعتها الثالثة مكونة من أربعة كتب عن » صغار   
الحيوانات Baby Animals ». تتناول في كل واحدة منها 
سلوكاً معيناً لصغار حيواناٍت مختلفة من حول العالم ، ففي هذه 
المجموعة تُري ايستيرهاس كيفية استخدام صغار الحيوانات 
و  كالجري  ممارستها  و  مهمة  مهارات  لتعلم  وسيلة  اللعب 

المصارعة و في الكتاب الثاني تتناول حركة الحيوانات بطرق 
منوعة فمنها الطيور التي تبدأ برفرفة أجنحتها و منها الحمير 
الوحشية التي تتعلم الركض بعد سويعات من والدتها ، و آخر 
يتناول نمو هذه الصغار عن طريق األكل الُمختلف لكل نوعٍ 
منها فالشمبانزي تشرب حليب أمهاتها و الزرافات تكبر بأكل 
من  األخير  الكتاب  في  تتناول  و  كما   ، أوراق 

السلسلة عائالت الحيوانات.
الملتقطة  والمذهلة  الساحرة  الصور 
تأتي  ايستيرهاس  سوزي  بعدسة 
حيث  موجز،  بنٍص  مقترنةً 
قراءته  لتتم  الكتاب  َصممت 
للطفل  أيضاً  يمكن  كما  للطفل 
المجموعة  وتُشجع  استكشافه 
الطفل  بين  رابط  خلق  على 
موجهة  وهي  والحيوانات، 
للصغار الذين تتراوح أعمارهم 

ما بين 3 إلى 6 سنوات.
تلعب  الحيوانات  صغار   .12

Baby Animals Playing
السلسلة  في  األول  الكتاب  يعرض 
الجديدة عشرة أنواع مختلفة من ثالث قارات، 
يتشارك كل نوع من تلك الحيوانات في أشكال مختلفة 

من اللعب. 
 Baby Animals تتحرك  الحيوانات  صغار   .13

Moving
يعرض الكتاب الثاني في السلسلة اثني عشر نوعاً من صغار 
بطرق  منها  كٌل  تتحرك  العالم  أنحاء  جميع  ومن  الحيوانات 

لمهارات  الصغار  تلك  تعلم  فهم  تعزيز  إلى  إضافة  مختلفة، 
الحياة والتي تعمل على مساعدتهم للبقاء على قيد الحياة.

Baby Animals Eating صغار الحيوانات تأكل  .14
يتناول الكتاب أكثر من 10 أنواع مختلفة من الحيوانات من 
جميع أنحاء العالم تأكل أشياء مختلفة، وتُقدم معلومات حول 

الحيوان.
 Baby صغار الحيوانات وعائالتها  .15

Animals with Their Families
في الكتاب الرابع واألخير من سلسلة 

صغار الحيوانات قامت المصورة 
أنواع  أكثر من عشرة  بتصوير 
حول العالم مع أسرهم إلظهار 
السلوكيات والترتيبات العائلية 
إلى  المؤلفة  وتهدف  المختلفة، 
إقامة  على  القارئ  تشجيع 

روابط بين عائلته والحيوان.
الكواال  قصص  كتاب   .16

Koala Stories Book
التعاون بين  جاء هذا الكتاب نتيجةً 

التنفيذي  ايستيرهاس والرئيس  سوزي 
تابارت،  ديبورا  لمؤسسة كواال األسترالية 

للتشارك بالصور والحكايات والمعلومات الرائعة 
عن الكواال في كتابهما الجديد » قصص الكواال ». وجاءت 
لدعم  الكتاب  باأللوان كما ويذهب جزء من عائدات  الصور 

مؤسسة الكواال األسترالية.
 A Future for Cheetahs الفهود  مستقبل  كتاب   .17

Book
الذي  الفوتوغرافي  للتصوير  الحجم  وكبير  بسيط  أنيق  كتاب 
إلى مستقبل  يقدم نظرة ثاقبة على الماضي والحاضر إضافةً 
ُمستمدة  بأقوال  الكتاب  يأتي  البرية كما  الفهود في 
وستجلب  ماركر،  لوري  الدكتور  من 
الحياة  مصورة  من  الُملتقطة  الصور 
قصة  ايستيرهاس  المبدعة  البرية 
الفهود  أعين  تحكيها  التي  الكتاب 
حيث سيوضع القارئ مع بعٍض 
الفهود  وأجمل صور  أندر  من 
جزء  ويذهب  البري.  البرية 
لدعم  الشراء  سعر  من  كبير 

صندوق حفظ الفهود.
كتاب حياة الكسالن   .18
 Sloths البطيء  الممر  في 
 Life in the Slow Lane

Book
تعاونت ريبيكا كليف الخبيرة في حيوان 
إلنتاج  ايستيرهاس  المصورة  مع  الكسالن 
رحلة  في  القراء  يأخذ  الذي  الجذاب  الكتاب  هذا 
عبر أدغال أمريكا الجنوبية الكتشاف الحياة السرية للكسالن 
وتوضيح القصة من خالل الصور التي تلتقط بعضاً من أكثر 
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ويكشف  كما  الُمشاهدة،  حيث  من  ونُدرة  حميمية  اللحظات 
السرد البعض من أحدث االكتشافات العلمية والعادات التي لم 
تكن معروفة لهذه الحيوانات الغير العادية ويذهب جزٌء كبير 
الكسالن  على  الحفاظ  مؤسسة  لدعم  الكتاب  شراء  سعر  من 

.Sloth Conservation Foundation
 Cheetahs: A واألناقة  بالسرعة  احتفاٌل  الفهود   .19

 Celebration of Speed and Elegance
جميل  كتاٍب  مع  مجدداً  وايستيرهاس  ماركر  الدكتور  تعاون 
سوزي  البرية  الحياة  مصورة  بعدسة  مميزة  صوراً  يعرض 
لوري  الدكتور  من  الفهود  عن  بحقائق  مقرونة  ايستيرهاس 
إلى صندوق  الكتاب  ماركر، ويذهب جزٌء كبير من عائدات 

حفظ الفهود.
Panda Opposites أضداد الباندا  .20

المليء  الكتاب  بداية  هي  واألسود  األبيض  بلونيها  الباندا 
متسلقة  الباندا  تظهر  فالصور  واألضداد،  بالُمتناقضات 

األشجار ومستلقية على العشب، نائمة ويقظة، وبأفواهها 
المفتوحة والمغلقة، لتُغني العين بهذه األعجوبة 

المبكر  التعليم  ومبادئ  مفاهيم  معه  وتبدأ 
 4  –  1 من  للطفل  موجه  بذلك  فهو 

في  الباندا  الكتاب  وَصور  سنوات. 
ثالث  في  وتحديداً  الطبيعية  بيئتها 
عدٍد  إلى  إضافة  طبيعية  محميات 
الصين،  في  األبحاث  مراكز  من 
بالفائدة  العائدات  من  جزء  وتعود 
 Panda العالمية  الباندا  شركة  على 

.International Company
 New On جديدٌ على األرض  .21

Earth
كاملين  لعقدين  ايستيرهاس  سوزي  كرست 

الحياة  اللتقاط  البرية  للحياة  كمصورة  وعملها  حياتها 
باالنقراض  المهددة  تلك  بخاصة  البرية  للحيوانات  األسرية 
حول العالم، حيث يُبِرز عملها مراقبها لعائلة واحدة لمدة تصل 
للصغار  مميزة  التقاط صور  عنه  ينجم  ما  أشهر  بضعة  إلى 
النمور  أشبال  لمجموعة من  الكتاب صوراً  الجديدة، ويُحوي 
حديثة  فهود  صور  تبُرز  اإلفريقية  السافانا  وفي  الهند،  في 
الوالدة، بجانب الدببة البنية في برية أالسكا والتي ترى العال 
ألول مرة. صغالبًا ما تقضي أسابيع أو شهوًرا أو حتى سنوات 
اللحظات  من  العديد  صورت  وقد  واحدة،  حيوان  عائلة  مع 
األرض  على  الجديد  الصغيرة.  الحيوانات  حياة  في  الفريدة 
هو مجموعة من صورها األكثر روعة - من الصور الرائدة 
ألشبال النمور في عرينهم في الهند، إلى الفهود حديثي الوالدة 
في السافانا األفريقية، إلى أشبال الدب البني التي ترى العالم 

ألول مرة في برية أالسكا.
كبير  بجزٍء  بالتبرع  ايستيرهاس  البرية  المصورة  تقوم  كما 
 Wildlife من عائدات الكتاب إلى شبكة حماية الحياة البرية

.Conservation Network
Moto and Me موتو وأنا  .22

ُكتب لألطفال من 7 إلى 10 سنوات ، و هو يروي قصة قط 
بري صغير في كينيا أبعدته الحرائق عن عائلته ، و لم يجد 
الحراس بُداً من سؤال ايستيرهاس رعايته من ُمنطلق إقامتها 
في معسكر األدغال و معرفتها الالمتناهية للحيوانات و كيفية 
التعامل معها ، و يحكي الكتاب تاريخ رعاية ايستيرهاس للقط 
البري موتو و أسلوب الرعاية الدقيقة له ، بجانب إطعامه و 
االستحمام واللعب معه ، و األهم مساعدته و تعليمه مهارات 
البقاء و تطوير أساليب الصيد ، ليأتي موعد إطالقه في البرية 
 Mara  بعد 6 أشهر ، و يعود جزء من مبيعات الكتاب إلى

.Conservancy
My Wild Life حياتي البرية  .23

أدركت ايستيرهاس ما رغبت به منذ الطفولة، فقد كتنت تطمح 
دائماً إلى التصوير وفي هذا الكتاب تروي سيرتها الذاتية رغبة 
وكيفية  الكاميرا  خلف  ايستيرهاس  سوزي  إظهار  في 
فناء  في  المنزلية  القطط  تصوير  من  تدرجها 

منزلها في الصغير إلى تصوير الفهود.
لحيوانات  صور  تحوي  الكتاب  أقسام 
 ، للقارئ  جاذبة  قصص  إلى  إضافة 
الكتاب  أقسام  من  قسم  كل  يكشف  و 
 ، المصورة  أعمال  من  فريداً  جزءاً 
و قص  النصائح  ذكر  تنسى  لم  كما 
الحياة  حول  الفوتوغرافية  القصص 
الميدانية ، و تهدف المصورة سوزي 
ايستيرهاس من خالل هذا الكتاب إلى 
تعزيز الوعي حول قضايا الحفاظ على 
الحيوان و معاملتها بإحترام بجانب اللحاق 
باإلجابة  الكتاب  تختتم  و   ، الشغب  متابعة  و 
هل األسئلة الشائعة و التي وجهت إليها و هو مكتوب 
لألعمار من 7 إلى 10 سنوات و يتم التبرع بجزء من عائدات 
بتمكين  تُعنى  هي  و   Girls Who Click إلى  الكتاب  بيع 
الفوتوغرافي  التصوير  مجال  دخول  من  المراهقات  الفتيات 

للطبيعة والذي يُهيمن عليه الذكور.
الخاتمة

في  أساسياً  دوراً  الطبيعة  مع  ودمجه  الطفل  تعريف  يلعب 
إليها انفصال  استمرار وتقدم ايستيرهاس في عملها، فاستناداً 
اإللكترونية  باألجهزة  وتعلقه  والحيوانات  الطبيعة  الطفل عن 
سيتسبب في فصلهم عن الكون، حيث إنها قضت طفولتها في 
الهواء الطلق تحت األشجار لتلعب مع الحيوانات وتتنزه في 
أماكن مختلفة األمر الذي عزز العالقة والتواصل بينها وبين 

الطبيعة والحيوانات.
على  القدرة  الطفل  منح  صورها  خالل  من  المصورة  تأمل 
الطبيعة  على  الحفاظ  إلى  هادفة  حوله،  هو  ما  بكل  اإلتصال 

ومشاركتهم بنشاط فيها.
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الفرد  حياة  في  المؤثرة  العوامل  من  الُمحفزات  تُعد 
والمجتمع بصورة عامة، فوجودها يعني النجاح وتحقيق 
الهدف المراد، من جهٍة أخرى فإن غيابها يجعل من حياة 
الشخص مملة وبال معنى وقد تدفعه لالستسالم عند أول 
يهدفان  والنضال  فالمثابرة  يواجهها،  وصعوبة  مطب 
لتحقيق الهدف. وعالم التصوير الفوتوغرافي ال يختلف 
عن الحياة اليومية فالحوافز إنما هي وقود لتحريك عجلة 
تطلعاته  تحقيق  إلى  يهدف  ناجح  مصور  وخلق  الحياة 
بتمُكن، وأهم هذه الحوافز هي التي يخلقها اإلنسان لنفسه.
من  لكٍل  صعباً  الحافز  إيجاد  يكون  عديدة  أحياٍن  في 
الدافع  وجود  من  فالبد  والمبتدئ،  المحترف  المصور 
الوحيد  الحافز  هو  المال  كان  فإن  معه،  الشغف  ليكبُر 
إليصال  وشعورياً  فكرياً  معاناة  لمرحلة  المرء  فسيصل 
نبحث  حين  أخرى  جهة  من  المرادة،  والرؤية  النظرة 
بعدستنا عن القيم اللتقاطها يكون التعبير أسمى وأجمل. 
الحياتية  األمور  من  كغيره  الفوتوغرافي  فالتصوير  إذاً 

البد فيها من الحافز والدافع لتحقيقها. 
للسير  ومسار  هدف  رسم  يُعد  عامة  بصورة  الحياة  في 
من خالله الطريقة المثلى للوصول إلى التميز وإن أتى 
الشخص من سؤال  فالبد على  بعد صعوبات وعقبات، 
األفكار  وتدوين  ورائه،  من  والسبب  هدفه  عن  نفسه 
ستكون خطوة ذكية لحفظ ما يدور في ُخلده، وكذا األمر 
من  الخوف  أن  كما  الفوتوغرافي.   التصوير  عالم  في 

الوقوع والفشل يُعتبران من أعداء النجاح بالتأكيد، وإن 
سمح المصور لتلك التوجسات والمخاوف من السيطرة 
عليه فهي بال شك ستنُهي مسيرته المهنية حتى قبل أن 
تبدأ. على المصور دائماً التذكر أن جميع المصورين بال 
استثناء قد واجهوا الفشل في مرحلة ما من حياتهم، لكن 
العزيمة ورغبة الوصول للهدف هو ما ساعدهم للوقوف 
وبقوة في كل مرة، فمع كل عثرة يكتسبون معرفة جديدة. 
القوة  ونقاط  المشاكل  فهم  يأتي  الخوف  على  وبالتغلب 
والضعف، فاإلنسان الناجح الطموح يبحث عن الحلول، 
الطامح  الناجح  المصور  بعقلية  ويفكر  الخيارات  يُدون 

إلى النجاح والتطور.
من  الخروج  المصورين  من  به  بأس  ال  عدد  يقلق  كما 
منطقة أمانهم ونقطة تميزهم األمر الذي يحرمهم الجديد 
فالمصور  الفوتوغرافي،  التصوير  عالم  في  والممتع 
ليس ُمطالباً بترك مجال تخصصه الذي يبرع فيه إال أنه 
وفي الوقت عينه من الجميل الخروج عن العادة فقد يجد 
باهراً، فالتجديد يُعتبر طريق النمو والنضج  فيها نجاحاً 
فإنها  والمنهجية  المسار  يخص صناعة  وفيما  الدائمين. 
المألوف،  عن  والخروج  الجديد  بتجربة  إال  تُدرك  لن 
فالمصور ُمطالب بتقديم شخصيته ورؤيته الفنية للعميل 
إذاً، السباحة في اآلفاق  للُرقي بعمله وتطلعات عمالئه. 
وتجربة الجديد وغير المتوقع سيعمل بال شك في الصعود 
بالعمل إلى درجات مميزة وغير متوقعة، والتركيز دائماً 

احتماعيات
تحفيز النفس

يأتي إلضافة الجديد في عالم التصوير الفوتوغرافي.
في حين يقوم عدد ال بأس فيه من المصورين المبتدئين 
حالية  كضرورة  الفوتوغرافي  التصوير  إلى  بالنظر 

في  مرمية  بحصى  التعثر  أن  إال  النجاح  تستحق 
بداية الطريق قد تُخمد نشاطه وعزيمته، 

التصوير عالم واسع وسلسلة خالبة 
تُخفي السحر بين ثناياه. النجاح في 

الفوتوغرافي  التصوير  عالم 
الجاد  بالعمل  إال  يأتي  ال 
هو  فالصبر  والمثابرة، 
للوصول  الوحيدة  الوسيلة 
المصورين  مصاف  إلى 
تمثل  والكاميرا  الكبار، 
الدائم  الرفيق  للمصور 

بكل  معه  والمحمول  الُمعلق 
فاللحظة  تقريباً،  ومكان  زمان 

تكون غالباً هي ما تصنع اللقطة، 
لحظات  في  الشخص  يصنعها  وقد 

المتاعب  وحل  الصعاب  تخطي  اإللهام، 
والصبر قبل كل شيء هي من أساسيات صناعة النجاح.
التعلم واألخذ  يأتي من  الحياة بصورة عامة  النجاح في 
من تجارب الغير وكذا األمر في التصوير الفوتوغرافي. 
في  للثقة  وزارعاً  ُمهماً  يراه  من  اختيار  المصور  على 
نفسه، والبد من البحث في طريقه عن مصورين ناجحين 
يرى فيهم الصفات التي يأمل في كسبها ومعاشرتهم إن 

الثقة والخبرة  الفرصة حيث سيُكسبه هذا األمر  سنحت 
اإلبداعي  والتفكير  اإليجابية  وتلعب  كما  التعامل.  في 
دوراً مهماً في عالم التصوير الفوتوغرافي، حيث لم يولد 

المصورون مبدعين وناجحين بالفطرة.
إليه علماء  يلفت  أمٌر  النفس  الحديث مع 
كثيٍر  في  إنه  حيث  النظر،  النفس 
إيجابي  العٌب  األحيان  من 
نفسه.  إلى  الفرد  تعرف  في 
يجب  فوتوغرافي  كمصور 
محاورة  على  االعتماد 
النفس والحديث معها وقت 
أو  قبله  سواء  التصوير 
بعده، فقد يلفت العقل الباطن 
المسموع  الحديث  عند 
النظر إلى نقاط لم ينتبه إليها 
إلى  التحدث  سابقاً.  المصور 
إضافة  الصور  ومناقشة  النفس 
احترام  في  دوراً  سيلعب  لتفاصيلها 

المصور لشخصه ولعمله.
العبان  القوى  واستجماع  اإليجابي  الجانب  حضور 
أن  يجب  الفوتوغرافي  المصور  والنجاح.  التميز  في 
المصفوفة  والعراقيل  للصعوبات  استعداد  على  يبقى 
التصرف  لكن  بالعسير  ليس  فالتغلب عليها  في طريقه، 
بحكمة هو ما سيُحدد شخصية المصور وقدراته. إيجاد 
القوة يكمن في الروح، ومن البديهي أن يأتي االستعداد 
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والتحضير للعمل الشاق الُمحبب لكل مصور باحث عن 
النقطة  لبلوغه.  يطمح  وهدف  لحياته،  ومغزى  تجربة 
التي توصل إلى التأكيد على أن الثقة العب أساسي في 
على  الحفاظ  أن  هنا  ونجد  والمصور،  اإلنسان  تكوين 
لعدم  إضافة  بذكاء  األمور  مع  والتعامل  الموضوعية 
جعل آراء اآلخرين شماعة يُعلق عليها الفشل واإلحباط، 

كما يتضح أن االستماع للنقد وتقبله بصدٍر 
األداء  لتحسين  به  واألخذ  رحب 

سيكون  التصويري  والمستوى 
له دور كبير في تغيير مستوى 
المصور، فليس المصور هنا 
ليُرضي كافة األذواق لكن قد 
يلعب دوراً في تقبلهم لذوقه 

التصويري.
فإن  ذكره  تم  ما  إلى  إضافةً 

والتعرف  الكاميرا  اكتشاف 
قراءة  طريق  عن  خباياها  إلى 

أولى  من  هي  التعريفي  الكتيب 
األمور التي البد على المصور التنبه 

الكاميرا ومزاياها  لها، فمعرفة خصائص 
من  الكثير  عليه  ستُسهل  ومهامها  األزرار  إلى  إضافةً 

تُسبب ضرراً  قد  الكاميرا  العمل، فمعلومة صغيرة عن 
غير قابٍل للتعديل.

من جانب آخر يعمل مشروع 365 كدافع وحافز 
النقطة  إلى  بذكاء  للوصول  للمصور 

يهدف  حيث  قبله،  من  المرسومة 
صورة  التقاط  إلى  المشروع 

واحدة في اليوم ولمدة عاٍم واحد 
معين  موضوع  حول  غالباً 
ضمن سلسة صور مترابطة 
مع  ومشاركتها  ومتعاقبة 
عدد  يعمد  حين  في  العالم، 
صورة  إلى  المصورين  من 

ليُشكلوا  اليوم  في  أكثر  أو 
سلسلة منوعة ال تترابط إال في 

توقيع ورؤية ُملتقطها.
بشكٍل  الصور  التقاط  أن  في  شك  ال 

المهارات  في رفع وتحسين  يومي سيُساعد 
الفوتوغرافية، كما أن هذا األمر سيدعم عملية التعرف 
على الكاميرا وخصائصها، بجانب التدقيق على أخطاء 
والعمل على  التغلب عليها  والتكوين ومحاولة  اإلضاءة 

أفكار خالقة ذات نظرة أبعد.

لكن العمل بهذا المشروع ليس باألمر اليسير فعوضاً عن 
أخذ العزم وتحدي النفس، البد من تواجد الكاميرا دائماً 
بلوغ  فالهدف هو  تتوقف  كاميرا » ال  بال  » ال صورة 

365 بنجاح. 
عينيه،  قبل  تحضر  وأن  البد  اإلبداعية  المصور  عقلية 
في  أو  جديدة  أماكن  عن  بحثاً  بالسفر  ملزماً  ليس  فهو 
االنتباه  يلفت  ما  إليجاد  ضيقة  مناطق 
سيلعبان  اإلبداعية  عينه  مع  فعقليته 
دوراً في تكوين صورة آسرة آخذاً 
والزوايا  الضوء  االعتبار  في 
التي تتالعب بروح  المختلفة 

المصور قبل المتلقي.
شكل  في  المصور  تجديد 
صفحة  أو  اإلنترنت  موقع 
االجتماعي  التواصل 
الخاصة يبُثان الحيوية إضافة 
األعمال،  تلك  في  الحياة  إلى 
كما ويلعب كبير األثر في إشعال 
شرارة الفضول في نفوس المتتبعين. 
محددة  لفترة  المرسوم  الهدف  بلوغ  عند 
تكون  قد  مرجوة،  مهارة  من  التمكن  عدم  أو  بنجاح 
الراحة لبعض الوقت بالغة األهمية بُغية العودة بقوة لعالم 

التصوير الفوتوغرافي بشتى أبوابه.
برؤية  المرء  يرغب  أين  في  التفكير  ختاماً، 
الفوتوغرافي  التصوير  مجال  في  نفسه 
ضمن  من  وهي  حتمي،  أمٌر 
المسار  لمعرفة  األولى  الحوافز 
حال  تصحيحه  على  والعمل 
فعند  الدرب،  عن  االنحراف 
الدرب  لمعرفة  الوصول 
كمصور  خوضه  المراد 
لذة  سيجد  فوتوغرافي 
إضافة  واإلبداع  التصوير 

لفهم كافة الجوانب. 
إن عالم التصوير الفوتوغرافي 
عن  مسؤوالً  المصور  من  يجعل 
والوقوع  وسلبياته،  بإيجابيات  عمله 
في الغرور والتعالي هما مقبرة النجاح، فعلى 
وأحالمه  طموحاته  يُناسب  عما  البحث  دائماً  المصور 
ننسى  وال  بالصبر،  التحلي  مع  بها  والعمل  المستقبلية 
الكثير  الوقت  من  يستغرق  قد  األحالم  وراء  السعي  أن 

فطريق األلف ميل يبدأ بخطوة.
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