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صديق الكاميرا

سعيد باحميشان
مواليد منطقة مكة المكرمة محافظة جدة عام 28 رمضان 1396 ه�. منتس����ب بجامعة 
المل����ك عبد العزي����ز اقتص����اد وإدارة . نائب رئيس قس����م التصوي����ر الضوئي بجمعي����ة الثقافة 
والفنون بجدة. درس����ت أساسيات فن التصوير الفوتوغرافي عام 1416ه� بالمؤسسة العامة 
للتعلي����م الفن����ي والتدري����ب المهن����ي على ي����د األس����تاذ القدير محم����د بن عيض����ة المالكي 
رئيس قس����م التصوي����ر الفوتوغرافي بالمعهد المهني، وهناك كان����ت البداية للدخول في 
عال����م التصوير، وبعده����ا أصبح التصوير مهنتي في مجال الصحافة، وفي مؤسس����ة عكاظ 
للصحافة والنش����ر بجريدة )س����عودي جازي����ت( االنجليزية  تمرس����ت عل����ى التصوير الصحفي 

على يد الزميل الصحفي احمد العرياني األكثر خبرة في مجال التصوير الصحفي.
حبي للتصوير الصحفي جعلني أحد مؤسسي أول ناد لفوتوغرافيو صحافة جدة مع 

خالد الرشيد و بكري القرني، كما أنني احد أعضاء هيئة تحرير ومؤسسي مجلة )الزاوية(.
التصوي���ر الصحف���ي  عش���قي الس���يما تصوي���ر حج���اج بي���ت اهلل، وللتصوي���ر اإلعالني 

والرياضي نصيب األسد في عدستي.. أنا صديق للكاميرا.
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عبداهلل آل شجاع فنان فوتوغرافي من أبها :
< م�ا ه�و الدافع وراء تس�جيل اس�مك ضمن 
المؤسس�ين للجمعي�ة، ثم الحضور الش�خصي 

للمشاركة بالتصويت؟
حقيقي���ة  رغب���ة  ل���دي  ألن���ه  اس���مي  س���جلت   >
بالمش���اركة م���ع الزم���الء ف���ي بن���اء منج���ز حض���اري 
وطن���ي، أم���ا حض���وري الش���خصي للتصوي���ت فهو 
تأكي���د لما ذكرت، فحضرت ألمن���ح صوتي للقادرين 

على مهام اإلدارة ولتكن لبنة في صرح النجاح.
< م�ا ه�و اله�دف األول على طاول�ة مجلس 

اإلدارة ؟
< بالنظر إلى المرحلة الس���ابقة نجد أن األهداف 
ب���روز  ل���م تتحق���ق، فق���ط كان هن���اك  اإلس���تراتيجية 
شخصي لبعض الناش���طين بالمجال،  لكن اليوم 
اعتق���د أن أهم ما يمكن انجازه ه���و االهتمام بالفرد 

كمصور يحمل المعرفة قبل الكاميرا.
< كيف اخترت مرشحيك للمجلس؟

< كانت معاناة ضمير .. أنا افهم المهمة لكني 
بذل���ت جهدا ال ب���أس به أل تع���رف على الجمي���ع، فأنا 

مصور مبتدئ.. إجماال أنا راض عن نفسي.

الفوتغرافي يونس السليمان فنان من العال :
< كيف ت�رى دور وزارة الثقافة واإلعالم لدعم 
جمعيات المجتمع المدني.  ومنها أخيرا الجمعية 

السعودية للتصوير الضوئي؟
< الوزارة وهي مؤسس���ة حكومية نفذت قرارات 
الحكومة الرش���يدة بدعم هذه الجمعي���ات المدنية 
الت���ي ه���ي عن���وان الحض���ارة والمدني���ة الراقي���ة، أما 
القص���ور ال���ذي ه���و ناتج عن ع���دم الفه���م الصحيح 
للعم���ل االنتخاب���ي لدى المواطن فه���ذا يزول بمرور 
الزم���ن وبالممارس���ة، وهن���ا أود التأكي���د على صفاء 

أقرت الجمعية الس�عودية للتصوير الضوئ�ي في ختام اجتماعاتها في 
مرك�ز المل�ك فه�د الثقافي بالري�اض، بحضور الدكت�ور عبد العزيز الس�بيل 
وكيل وزارة الثقافة واإلعالم للش�ئون الثقافية، الالئحة األساسية للجمعية، 
وانتخ�اب عش�رة أعضاء لمجل�س اإلدارة. وأس�فرت نتائج فرز األص�وات التي 
ش�ارك فيها 200 عضو ترش�ح منهم 31 عضوا للحص�ول على عضوية مجلس 
اإلدارة المك�ون من عش�رة أعض�اء، عن فوز كل م�ن عبدالعزي�ز عبدالحميد 
المشخص وسوزان سالم باعقيل وكريم مطارد العنزي ومحمد يحيى بالبيد 
ووفاء ياس�ين األحم�د ويوس�ف عبداللطيف الناص�ر وعبداللطي�ف إبراهيم 

العبيداء ومحمد حسن المهنا وخالد عبدالباقي البدنة وبكر داود سندي.
)الزاوي�ة( قدم�ت التهان�ي للزم�الء الفائزي�ن بعضوي�ة مجل�س اإلدارة 
وللفن�ان الفوتوغراف�ي محم�د يحيى بالبي�د بمناس�بة انتخابه رئيس�ًا ألول 
مجلس إدارة للجمعية السعودية للتصوير الضوئي وأجرت معه هذا الحوار: 

< كي�ف تثم�ن المش�اركة الفاعل�ة للفوتوغرافيي�ن الس�عوديين ف�ي 
التفاعل مع الحدث التاريخي؟

< فع���ال الح���دث تاريخ���ي، ت���رك ارتياح���ا كبيرا ف���ي أوس���اط المثقفي���ن عموما، 
والفوتوغرافيي���ن خصوصا، واعتق���د أن الجميع يثمن هذا التوج���ه الحضاري بفتح 
ب���اب مش���اركة المجتمع في تطوي���ر ذات���ه. ونح���ن الفوتوغرافيين كن���ا نحلم بأن 
يكون لنا إمكانية إدارة همومنا الثقافية والفنية بخبرات من ذات المجال، فجاءت 

مبادرة وزارة الثقافة واإلعالم ليكون الواقع أجمل من الحلم.
< م�اذا تمخ�ض ع�ن االجتم�اع األول لمجل�س اإلدارة بخص�وص وض�ع 

إستراتيجيات العمل للمرحلة المقبلة؟
< نح���ن في مجل���س اإلدارة المنتخب بالكامل نحمل هاجس���ا تجاه من منحنا 
ثقته لنعم���ل على تطوير مس���تقبله، وبالتالي فنحن ملتزمون ب���أن تكون كافة 

البرامج التي نعكف على إعدادها تهدف لتحقيق التنمية المستدامة.
< هن�اك ش�عور ل�دى بع�ض الفوتوغرافيي�ن ب�أن النجاح�ات الفردي�ة 

للفوتوغرافيين ستجير لصالح الجمعية .. كيف تبددون تلك المخاوف؟ 
< أق���ول للفوتوغرافيي���ن أن لي���س هناك أي توجه من ه���ذا القبيل، بل إن آلية 
العمل من خالل التصويت داخل المجلس التسمح بمثل هذه التكهنات. إجماال 
النج���اح ال يك���ون إال بمن���ح الحقوق. وهنا أتوج���ه لمن هم خ���ارج المجلس ولديهم 
مش���اريع طموحة بأن يعرضوه���ا على المجلس فإن نال���ت التصويت وعمل بها 

فمن حق الزميل أن يشاد به أدبيا وان يمنح ما تم االتفاق عليه مع الجمعية.
< هل من كلمة تود توجيهها للفنانين الفوتوغرافيين في المملكة؟ 

< مجلس اإلدارة سيعمل على تحقيق رغبة الناخب الذي سجل في الجمعية 
العمومية وتحمل اعباء ممارسة الحق االنتخابي ومنحنا ثقته لرعاية شئونه.

اختت�م  مؤخرًا االجتم�اع التاريخي الذي أعلن على إثره قيام الجمعية الس�عودية للتصوير الضوئي، 
إحدى مؤسسات المجتمع المدني، التي ستسهم بمشيئة اهلل، في االرتقاء بفن التصوير الفوتوغرافي 
الس�عودي، ودفع�ه خط�وات متقدم�ة إلى األم�ام. وقد عق�د االجتماع في مرك�ز الملك فه�د الثقافي 
بالرياض، بحضور الدكتور عبدالعزيز الس�بيل، وكيل وزارة الثقافة واإلعالم للش�ئون الثقافية، الذي أثنى 
على المش�اركة الفاعل�ة للفناني�ن الفوتوغرافيي�ن وتجاوبهم وحرصه�م على حضور االجتم�اع. وعبر 
عن س�عادته لقيام الجمعية الس�عودية للتصوير الضوئ�ي، وقال:  هذه الجمعي�ة الجديدة تأتي ضمن 
تأسيس وتفعيل حضور مؤسسات المجتمع المدني التي تجد االهتمام والدعم من معالي وزير الثقافة 

واإلعالم الدكتور إياد بن أمين مدني.
)الزاوي�ة( كان�ت هناك تش�ارك الفوتوغرافيي�ن أفراحهم بقيام ه�ذا الكيان الوليد، ال�ذي كان حلمًا 

انتظروه طوياًل وأصبح حقيقة، وإلى تلكم الحوارات:

                       ترصد انطباعات االجتماع التاريخي لتأسيس الجمعية السعودية للتصوير الضوئي 

الفوتوغرافيون السعوديون: الحلم أصبح حقيقة
د. السبيل : الجمعية الجديدة تأتي ضمن تأسيس وتفعيل حضور مؤسسات المجتمع المدني

األجواء أثناء االنتخابات .
< كي�ف تنظ�رون لألس�ماء الموج�ودة في 

مجلس اإلدارة؟ 
< متفائ���ل بق���درة الفائزي���ن، وأنا اع���رف البعض 
من خالل العطاءات الس���ابقة له���م، وهنا أقول ان 

الناخب واع .
< ماذا تنتظر من المجلس المنتخب؟

وض���ع  ه���و  األه���م  بالكثي���ر،  نطال���ب  ال   >
االستراتيجيات المفقودة منذ زمن .

الفوتوغرافي عل���ي األحمد فنان من المنطقة 
الشرقية : 

< ماهو  رأيكم في قيام الجمعية؟
يديره���ا  للمصوري���ن  جمعي���ة  وج���ود  مج���رد   >
مجل���س منتخ���ب م���ن المصوري���ن أنفس���هم ه���و 
نجاح كبير وخروج من عن���ق الزجاجة إلى عالم أرحب 

وأوسع .
الجمعي�ة  ف�ي  الالئح�ة  مناقش�ة  أثن�اء   >
العمومي�ة كن�ت تصر عل�ى إدراج م�ن هم دون 
الثامنة عش�رة ضم�ن من يملك ح�ق التصويت 

لماذا؟
< اغل���ب أف���راد المجتم���ع والمصوري���ن هم من 
الش���باب، وكنت احرص على أن يكونوا مش���اركين 
ف���ي تحدي���د مصيره���م، لك���ن الغالبي���ة خالفون���ي 

فكان لهم ما أرادوا .
< م�ا ه�ي انطباعات�ك ح�ول س�ير العملية 

االنتخابية؟
< االنتخاب����ات كان����ت هادئ����ة ومتقن����ة والب����د م����ن 
تسجيل موقف لصالح إدارة االنتخابات، وأداء الدكتور 
الس����بيل أكثر م����ن رائع، حيث ت����رك الحري����ة للجمعية 

العمومية لتقرير مصير الئحة المصورين.

الفوتوغرافية نورة الخراشي من الرياض :
ع�دم  رغ�م  حض�ورك  وراء  الداف�ع  ماه�و   >
أحقيتك للتصويت بس�بب عدم تسجيل اسمك 

ضمن قائمة الجمعية العمومية؟
< حضوري ألساهم في بناء هذا الصرح الثقافي 

الجديد.
<  هل تشعرين بالندم لتغيبك عن التسجيل 

بالقائمة؟
<  أنا فخورة بالمنجز، وتغيبي كان بس���بب عدم 
العل���م. عموم���ا كن���ت أتمن���ى ل���و كن���ت موجودة 
والفرصة في المس���تقبل القريب والقادم بمشيئة 
اهلل، وس���وف أرش���ح نفس���ي ل���و ش���عرت بمقدرتي 

على العطاء.
األعض�اء  لجمي�ع  يتي�ح  االنتخاب�ي  الح�ق   >
العمل على ش�غل منصب الرئيس من العشرة 
اعض�اء في مجل�س اإلدارة .. ما ه�ي تطلعاتك 

بهذا الخصوص؟
< هل الرئيس منصب مهم ؟ هذه مش���كلة لو 
كان مهم���ا، لذات الم���كان اعتقد العم���ل جماعي 
والتواف���ق مصدر النجاح، فق���ط أتمنى أن يراعى حق 
المصورات في كافة النواح���ي وخصوصا التمثيل 

خارج المملكة.

الفوتوغرافية زينب بوخمسين من األحساء:
<  م�ا الدف�ع وراء تفاعل�ك م�ع فكرة إنش�اء 

جمعية المصورين؟
< الجمعية والمساهمة في تأسيسها مكسب 
حضاري وثقافي حقيقي، والمرجو فوائد كبيرة من 

هذا المنجز، المهم أن نعرف كيف نحافظ عليه.
< ما  تعليقك على األسماء التي نالت الحق 

في المجلس؟
< األس���ماء جي���دة وق���ادرة عل���ى العط���اء لك���ن 
المهم ليس ما مض���ى المهم ما هو قادم، نتمنى 

لهم التوفيق .
مليئ�ة  كان�ت  الالئح�ة  مناقش�ة  جول�ة   >

بالجدل، وكانت الم�رأة حاضرة في هذا النقاش 
ما تقييمك لهذا الدور؟

< نس���بة الحضور بين النس���اء ضعيفة، بالتالي 
ال���دور الفاع���ل غي���ر ملح���وظ ، المص���ورات ممث���الت 
بالمجل���س ف���ي ش���خص س���وزان باعقي���ل  ووف���اء 

االحمد، ونتمنى لهن التوفيق .
< كلمة تودين توجيهها لمعالي الوزير؟ 

< اش���كر ال���وزارة لتحقي���ق ه���ذا الحل���م الكبير لنا 
كفوتوغرافيي���ن س���عوديين نتطل���ع ل���ه من���ذ زم���ن 
طويل، وأخص بالش���كر معال���ي الوزير إياد بن أمين 
مدن���ي، والدكت���ور عبدالعزي���ز الس���بيل، عل���ى صبره 

وجلده أثناء مناقشة الئحة الجمعية العمومية.

محمد بالبيد أول رئيس لمجلس إدارة للجمعية السعودية للتصوير الضوئي:

نحمل 
هاجًسا 

تجاه من 
منحنا 
ثقته

رئيس مجلس إدارة 
الجمعية السعودية 

للتصوير الضوئي
محمد يحيى بالبيد

الدكتور عبد العزيز السبيل وكيل وزارة الثقافة واإلعالم للشئون الثقافية يتوسط أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية للتصوير الضوئي
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تص�در  أخ�رى  م�رة   .. الق�ارئ  عزي�زي 
وتجديده�ا..  هويته�ا..  لتؤك�د  )الزاوي�ة( 
وعطاءه�ا  واس�تمرارها..  ونموه�ا.. 

المنتظر.
نري�د أن نش�يد إلى الجه�د الذي كان 
وراء صدور هذه األعداد وأن نشكر الزمالء 
ف�ي المجل�ة الذي�ن اس�تطاعوا بالح�ب 
لك�م  يقدم�وا  أن  والطم�وح  والعزيم�ة 

أعزائنا القراء هذه الهدية مرة بعد مرة.
نح�رص ف�ي )الزاوي�ة( عل�ى التن�وع 

ونعطي لإلبداع الشبابي جل إهتمامنا.
مختل�ف  لمناقش�ة  صفحتن�ا  نفت�ح 
الفوتوغرافي�ة،  الفني�ة  المواضي�ع 
ونحرص على الدراسات والطرق العلمية 

والتقنية.
ننقل بعضًا من اإلبداع�ات العالمية 
لتخدم مواضيعنا الفنية، ونرحب باإلبداع 
ونتي�ح الفرص�ة للجمي�ع, فالزاوي�ة لكل 

أبناء الوطن.
الع�دد  ه�ذا  ف�ي  الق�ارئ  س�يجد 
حديق�ة مزه�رة منتقاة من ف�ن التصوير، 
األمث�ل  اإلس�تخدام  ح�ول  والمعلوم�ات 
إللتقاط الصورة الفوتوغرافية، وتسليط 

الضوء على بعض المجموعات الفنية.
)الزاوي�ة( تدع�م اإلب�داع وتأخ�ذ بي�د 
الشباب نحو تحقيق طموحاتهم وصقل 

مواهبهم ليقدموا فنًا وإبداعًا رفيعًا.
ه�ذه رس�الة )الزاوي�ة( وهذه س�مات 
إصدارها ولن تصل لتحقيق الرسالة بدون 

إسهامكم ومشاركتكم.
رسالة عاجلة

إدارة  مجل�س  ف�ي  للزم�الء  نب�ارك 
الجمعية الس�عودية للتصوي�ر الضوئي 

ونتمنى لهم التوفيق والنجاح.

عبداهلل باحطاب
- مدير جمعية جدة

- للتواصل  00966505660997
abomarbah @hotmail.com

نرحب باإلبداع

المالك���ي  فيص���ل  الفوتوغراف���ي  الفن���ان  ف���از 
بجائ���زة )مص���ور الع���ام 2008م ( التي أعل���ن عنها في 
حفل كبي���ر أقيم في مدينة نيوي���ورك بأمريكا لتوزيع 
جوائ���ز )لوس���ي( للتصوي���ر، وبذل���ك يعتب���ر المالكي 
أول فوتوغراف���ي عرب���ي ين���ال جائ���زة لوس���ي، حي���ث 
حص���ل عمله الفني detour على جائزة مصور العام 
2008م ع���ن فئة )الفاي���ن آرت( وجائزة المركز األول في 
فئة التجريد، وحص���ل عمله الفني golden tent على 
جائ���زة المرك���ز الثاني في فئ���ة التجري���د، بينما حصل 
عمله الفني a thousand stories  )ألف حكاية( على 

جائزة المركز األول في الفئة الخاصة.
وعب���ر الفن���ان فيص���ل المالك���ي ل���� )الزاوي���ة( عن 
لحظ���ة  ش���عوري  وق���ال:  بالجائ���زة  بالف���وز  س���عادته 
الف���وز فع���اًل صعب وصف���ه، واختلطت في���ه كثير من 
المش���اعر، فف���ي ه���ذه المس���ابقة الدولي���ة للتصوير 
يذكر اسم المصور مع اسم بلده، وشعرت بفخر كبير 
بأن أكون ممثاًل لبلدي ووضع اس���مها بحمد اهلل في 
قائمة مليئة فقط بأس���ماء ال���دول الغربية )خصوصًا 
األمريكية واألوروبية(، ألنه ورغم أن الصور المش���اركة 
كان���ت أكثر م���ن 22 أل���ف صورة م���ن 124 دول���ة، إال أن 
الجوائز في الغالب تكون م���ن نصيب أمريكا وأوروبا 
بحكم كبر عدد المصورين وأنواعهم في تلك الدول، 
والملفت أنني س���ئلت في حفل تسليم الجوائز أكثر 
من مرة بتعجب واهتمام : أنت فعاًل من السعودية؟ 
هل ف���ي الس���عودية مص���ورون وفن؟ وكن���ت أجيب 
بأن الس���عودية فيه���ا الكثير من الفناني���ن الكبار في 

العديد من المجاالت ومنها التصوير.

سعودي يفوز بجائزة
)مصور العام 2008م(

في نيويورك

العمل الفائز بلقب مصور العام 2008 م 

الفنان فيصل المالكي )الفائز بجائزة لوسي(

)الخيمة الذهبية( أحد األعمال الفائزة

)ألف حكاية( أحد األعمال الفائزة

الس���ديري مجموعة الغاط الفوتوغرافية تقيم معرضها األول الناص���ر  س���عد  معال���ي  افتت���ح 
مستشار وزير الداخلية وعبداهلل الناصر السديري 
لمجموع���ة  األول  المع���رض  الغ���اط،  محاف���ظ 
الغاط الفوتوغرافية بعنوان )الغاط في عيون 
المصوري���ن( ف���ي محافظ���ة الغ���اط، وتضم���ن 
المع���رض 80 عم���اًل ضوئي���ًا عكس���ت جوان���ب 
من الم���وروث الثقاف���ي وبيئة الغ���اط الجميلة 
الغ���اط  مجموع���ة  أعض���اء  أبنائه���ا  بعدس���ات 

الفوتوغرافية.
الفن���ان الفوتوغراف���ي عبدالعزي���ز المنقور 
رئي���س المجموعة تحدث ل� )الزاوي���ة( قائاًل: كما 
هو معروف محافظة الغاط تتمتع ببيئة جميلة 
تش���تمل على العدي���د من المناظ���ر الطبيعية 
والمواقع السياحية، التي ابرزها الفوتوغرافيون 
من أبناء الغاط بعدساتهم للتعريف بها مؤازرة 

لجهود الهيئة العليا للسياحة.

)عدسات عربية( تنظم ورشة عدنان الشبر
بدع���وة من منتدى )عدس���ات عربية( .. أق���ام الم���درب الفوتوغرافي المعروف 
الفن���ان عدن���ان الش���بر ورش���ة عم���ل متخصص���ة ح���ول الطبيع���ة الصامت���ة، حيث 
احتضنتها العاصمة الرياض  على مدى ثالثة أيام ، وش���ارك في هذه الورش���ة عدد 

كبير من المهتمين في التصوير الضوئي من مدينة الرياض.
واس����تعرض الش����بر العديد من المفاهيم العامة ف����ي التصوير كما تطرق إلى 
أساسيات التكوين وأنواعه وطريقة التعامل مع أنواع اإلضاءة ) التعريض المستمر 
و الومض����ات المتع����ددة (، بعد ذلك تطرق إلى كيفي����ة توظيف العناصر و الخامات 

واستخدام الرموز للتعبير عن المواضيع المختلفة من خالل الحياة الصامتة.
خت���ام هذه الورش���ة ش���هد حض���ور المش���رف العام لعدس���ات عربية األس���تاذ 
عب���داهلل الظاه���ري الذي رح���ب بدوره باألس���تاذ الفنان عدنان الش���بر وقدم ش���كره 

العميق لتقبله الدعوة وتخصيص مدة من وقته إلقامة هذه الورشة المتميزة.

المعرض السنوي لجماعة القطيف 
افتت���ح الفن���ان محمد صالح آل ش���بيب المعرض الس���نوي  الثاني عش���ر لجماع���ة التصوير 
الضوئ���ي بالقطي���ف، إل���ى جانب رئي���س النادي  حس���ن علي آل مط���ر وبحضور ع���دد كبير من 
الفناني���ن، وض���م المع���رض 81 عم���ال ضوئيا قدمه���ا 49 فنان���ا  تناول���وا موضوعات بي���ن البيئة 

واإلنسان والحرف اليدوية والبورتريه واللوحات التعبيرية.
تجدر االش���ارة إل���ى ان جماع���ة التصوير الضوئ���ي بالقطيف إس���تضافت الفن���ان باقر جواد 

ومواطنته من سلطنة عمان الفنانة تيسيرة البرام ومن دولة قطر خالد سيف.
وشارك في حضور حفل االفتتاح عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية للتصوير 
الضوئ����ي ورئيس����ها محم����د بالبي����د ونائبه خال����د البدن����ة والمس����ئول اإلداري بكر س����ندي، ومن أبرز 

الفنانين الحضور المهندس سعود محجوب وعلي ابو عبداهلل وحسين بن طالب الخباز.

ف����ي  باألحس����اء  الضوئ����ي  التصوي����ر  جماع����ة  تحتف����ل 
ه����ذه األي����ام بحص����ول أعضائه����ا عل����ى مراك����ز متقدمة في 
مسابقات قد شاركت فيها سابقًا، حيث حصل الفنان عبد 
العزي����ز البقش����ي عضو اللجن����ة اإلعالمية بجماع����ة التصوير 
باألحس����اء عل����ى الميدالي����ة البرونزي����ة عن مح����ور الفقر في 
المهرج����ان العرب����ي الس����ادس للص����ورة الفوتوغرافية في 
األردن، كم����ا حقق الفنان عبد اهلل العامر المركز الثاني في 
مس����ابقة الخي����ل والفروس����ية المقامة في إم����ارة أبو ظبي 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة وحقق زميله الفنان حسين 

بوحليق����ة المرك����ز الثال����ث في نف����س المس����ابقة. يذكر أن 
جماعة التصوير الضوئي باألحس����اء قامت مؤخراً بتسليم 
480 عماًل فوتوغرافيًا احترافيًا ل�  64 فنانًا من أعضاء الجماعة 
للمش����اركة ف����ي مس����ابقة آل ثاني بدولة قط����ر، وأكد علي 
األحمد رئيس جماعة التصوير الضوئي باألحساء ل�)الزاوية(  
على المشاركة وقال : )هدفنا في هذه المشاركة الحصول 
على مركز متقدم من بين أفضل عش����رة أندية فوتوغرافية 
ف����ي العالم، إضاف����ة إلى ش����غفنا لحص����ول األعضاء على 

مراكز متقدمة في هذه المسابقة(.

جماعة التصوير باألحساء تحتفل بثالثة إنجازات جديدة

حسين بو حليقة
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خبر في صورة

كاريكاتير

سعيد شماع

جوائ���ز  بج���دة  التجاري���ة  الغرف���ة  وزع���ت 
 2008 األقتص���ادي  ج���دة  منت���دى  مس���ابقة 
لإلعالميي���ن الفائزين بحض���ور صالح التركي 
رئيس الغرفة التجارية وسامي بحراوي رئيس 
منتدى جدة االقتص���ادي ومجموعة من رجال 

األعمال واإلعالمين.
وحصل على المركز األول المصور خضر 
الزهراني  من صحيفة الشرق األوسط وجائزة 
أفضل صورة صحفي���ة ومقدارها 15000 ريال 

ودرع وشهادة تقدير .
المرك���ز الثاني كان م���ن نصيب المصور 
محمد باعجاجة من صحيفة المدينة كأفضل 
ثاني ص���ورة صحفي���ة ومقدره���ا 10000 ريال 

ودرع وشهادة.
تجدر اإلشارة إلى أن عدد المشاركين في 
تغطي���ة منتدى ج���دة االقتص���ادي كان يفوق 

ال�400 إعالمي من داخل المملكه وخارجها.

)فوتوغرافيو صحافة جدة( يحصدون جوائز المنتدى االقتصادي

بينالي أوزبكستان العالمي
اقي���م  ال���ذي  الراب���ع  العالم���ي  البينال���ي  ضم���ن 
العاصم���ة  ف���ي  وتحدي���داً  أوزبكس���تان  جمهوري���ة  ف���ي 
)طاشقند( شاركت المملكة العربية السعودية ضمن 
ه���ذا المهرج���ان الفني الكبير، والذي جم���ع أكثر من 83 
فنان���ًا فوتوغرافيًا من 22دولة من أنحاء العالم. تتلخص 
فك���رة المهرجان ف���ي التواصل مابين الثقافة الش���رقية 
والثقافة الغربية، وتعريف الشعوب العالمية بثقافتها 
من خ���الل الص���ور الفوتوغرافي���ة، وقد تمثلت مش���اركة 
المملك���ة ف���ي ثالثين عماًل فوتوغرافي���ًا  ضمن أكثر من 
720 عماًل فوتوغرافيًا توزعت على النحو التالي : سعود 
عب���د الرحمن محجوب )13عماًل(، أحمد مس���عود المولد 
)9 أعم���ال(، س���لطان عدن���ان منديل���ي )8 أعم���ال(، وق���د 
غادر كل من أحمد مس���عود وسلطان منديلي لحضور 
فعالي���ات المهرج���ان لتمثي���ل المملكة في طاش���قند 

ووالية بخارى.

جماليات الصورة الصحفية في جدة 
ف���ي قاع���ة الجمعية العربي���ة  الس���عودية للثقاف���ة وللفنون بجدة 
ألقى رئيس التحرير  س���الم باس���بعين، محاضرة ع���ن جماليات الصورة 
المحاض���رة  تطرق���ت  وق���د  الصحف���ي،  المص���ور  ومه���ارات  الصحفي���ة 
لمواضيع مهمة فني���ًا مثل مواصفات الصورة الصحفي���ة فنيًا ومهنيًا، 
وأدبي���ات مهن���ة التصوي���ر الصحفي، وكذلك مش���اهدة نم���اذج محلية 
وعالمي���ة للص���ورة الصحفي���ة التي تلخ���ص الخبر )الح���دث( في لقطة 
تغن���ي عن الكلمات، واعتبار الوكالة الفرنس���ية ورويترز نموذجًا عالميًا 
للص���ورة الصحفي���ة. كم���ا اس���تعرض باس���بعين طريق���ة العم���ل في 
الميدان الصحفي من خالل عمله في اإلخراج الصحفي ومع المصورين 
الصحفيي���ن ألكث���ر من 15 س���نة، وق���ام بش���رح مفصل عن حيثي���ات هذا 
المحور وما يحدث في العمل الصحفي محليًا من إيجابيات وسلبيات، 
كم���ا طالب العديد من الحضور بضرورة عقد هذه المحاضرة مرة أخرى 
بالتنس���يق م���ع وكاالت األنباء في المملكة ووكالة األنباء الس���عودية 
والجه���ات الحكومي���ة ف���ي س���بيل دع���م الص���ورة الصحفي���ة وحماي���ة 

المصورين وتسهيل وتشجيع مهنة التصوير الصحفي.

أقام���ت جماع���ة التصوي���ر 
ورش���ة  باألحس���اء  الضوئ���ي 
الضوئ���ي  للتصوي���ر  عم���ل 
عل���ى معمله���ا الضوئي في 
األنترنت. اهتمت هذه الورشة 
أث���ره  وبي���ان  الكري���م  بالق���رآن 
في حياة المس���لم والجوانب 
اإليماني���ة عن���د التمس���ك ب���ه، 
وش���ارك فيها 55 فنان���ًا وفنانة 
فوتوغرافي���ة قدم���وا 110 أعمال 
ضوئي���ة. وت���م إع���الن النتائ���ج 
للفائزين بالمراكز األولى في 

مسابقة الورشة وهم: 
 األول: محمد باقر العبدالمحسن.

الثاني: صالح البوحسون.
الثالث: اشواق الحنفوش. 

ومنحت جائزة وش���هادات 
التحكي���م التقديرية لكل من 
هشام الحميد و زينب صادق.

القرآن الكريم وبيان أثره في حياة المسلم

القرآن الكريم بعدسة زينب صادق

عنقاوي رئيس فريق 
الفوتوغرافيين بغرفة جدة

تم تعيين الفنان عيس���ى عنقاوي رئيسًا لفريق 
الفنانين الفوتوغرافيين في لجنة الفنون الجميلة 
بالغرف���ة التجارية والصناعية بجدة التي من ش���أنها 
تفعي���ل التنس���يق م���ع رج���ال األعم���ال والش���ركات 
والمؤسس���ات الوطني���ة إلقامة المع���ارض الدولية 
والمنتديات والمعارض الداخلية والخارجية، وتدريب 
الك���وادر الفنية من المصورين الهواة والمحترفين، 
وتوثي���ق أواص���ر التواص���ل والتع���اون بي���ن الفنانين 

الفوتوغرافيين ورجال األعمال.

اإلبداع والرؤية
الضوئية البن الهيثم 

بجمعي���ة  الضوئ���ي  التصوي���ر  لجن���ة  أقام���ت 
الثقاف���ة والفن���ون بالطائ���ف لق���اء فنيًا م���ع الفنان 
الدكتور حسن بن احمد عبيد ) ابن  الهيثم ( بمسرح 
الجمعي���ة، تحدث في���ه عن اإلب���داع والرؤية الضوئية 
وعرض صور مرئية ومطبوع���ة من أعمال المحاضر 
وتجربته الضوئي���ة الممتدة منذ العام 1984م، كما 

ناقش اللقاء آفاق التقنية للكاميرات الرقمية.

عيسى عنقاوي

د. حسن عبيد
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< ماذا عن البدايات وعشق الكاميرا ؟
< منذ الصغر وأنا أصور، فقد نشأت مصوراً، ولكن 
تبلورت موهبتي كمصور في الثمانينيات الميالدية 
عندم���ا التحق���ت بجامع���ة المل���ك فه���د بالظه���ران، 
وانضمم���ت لن���ادي التصوي���ر به���ا وترقي���ت بالن���ادي 
حت���ى أصبح���ت رئيس���ا له. وق���د ش���ارك النادي باس���م 
الجامع���ة وقتها بعدد م���ن الفعاليات والمس���ابقات 
والمهرجان���ات على المس���توى المحل���ي واإلقليمي 
وبع���ض المش���اركات العالمي���ة. بعد التخ���رج عملت 
بهولن���دا وبعده���ا بأمري���كا مم���ا أتاح ل���ي التعاون مع 

عدد من المصورين العالميين.
بمعه���د  التحق���ت  النظ���ري  المس���توى  عل���ى 
نيوي���ورك للتصوي���ر وحصل���ت على دبل���وم التصوير، 
ثم حصلت عل���ى دبلوم تصوي���ر الطبيعة من نفس 
المعه���د، كما تعاون���ت مع مجل���ة التصوير الضوئي 
التي تصدر من بيروت ولكن لم يكتب لها االستمرار.

أم���ا م���ا يتعل���ق بالكامي���را فأعت���رف بأنن���ي عدي���م 
ال���والء ألي مارك���ة بعينه���ا، فوالئ���ي لم���ن ينت���ج م���ا 
يناس���ب متطلبات���ي، حيث اس���تخدمت تقريًب���ا جميع 
أن���واع وأحجام الكامي���رات المعروف���ة، ومعظم أنواع 
العدسات واألفالم، وكل مهمة تصويرية أستخدم ما 

يناسبها من المعدات والمستلزمات.
 < كون�ك م�ن جي�ل ال�رواد.. ما ه�ي رؤيتكم 
بخص�وص قي�ام الجمعي�ة الس�عودية للتصوي�ر 

الضوئي والتي أعلن عنها مؤخرًا؟
< انتظ���ر مع جمي���ع مصوري البلد قي���ام الجمعية 
وه���ي الت���ي س���تنقل التصوي���ر للمرحل���ة التالية، ألن 
الجهود المبذولة في مجال التصوير عبارة عن جهود 
كبي���رة ولكنه���ا متفرق���ة ومتناث���رة ومتك���ررة، ووج���ود 
جمعية تضم الجميع تحت س���قف واحد ستوحد تلك 
الجه���ود وتجع���ل ثمرتها تع���م الجميع، ومش���اركات 
المصوري���ن الس���عوديين بالمحاف���ل الدولية خجولة 
ج���دا، واالنتس���اب للجمعي���ات الدولية مح���دود، ألنه ال 
يوج���د جمعية أو هيئة ينتس���ب لها اله���واة وينتمون 
له���ا، ويكن���ون له���ا ال���والء. أرج���و أن تق���وم الجمعية 
وتب���دأ مهمته���ا النبيل���ة بأس���رع وقت ممك���ن وتوفق 
بمجموع���ة م���ن المتمكني���ن والمتحمس���ين إلدارتها 
وتوجيهها التوجيه الس���ليم الذي ينصب على خدمة 

التصوير والمصورين.
< ما هي االنعكاس�ات اإليجابية لقرار السماح 

بالتصوير في األماكن العامة؟
< س���اعدت على انتش���ار التصوير بش���كل أوس���ع 
وش���اهدنا نتائ���ج جي���دة ج���دا وكم���ا كبي���را م���ن الصور 
للش���باب بالمنتدي���ات، وتكمل���ة للموضوع الس���ابق 
ستس���اهم بانتش���ار ثقافة الصورة. وكن���ت أتمنى لو 
أن الق���رار ص���در قبل ذلك بزم���ن، ألنه حت���ى اآلن هناك 

جهات رسمية كثيرة ال تعرف بهذا القرار.
يتناول�ون  لنق�اد  تفتق�ر  الفني�ة  الس�احة   >
النقدي�ة  بالق�راءات  الضوئي�ة  الفني�ة  األعم�ال 

الجادة .. لماذا؟
< النق���د ليس تبرع���ا يقوم به الناقد كلما ش���اهد 
صورة، لذا يجب عقد جلسات خاصة بالنقد يدعى لها 
المتميزون والبارزون في مجال من المجاالت، وتعرض 
عليهم صور من ضمن المج���ال الذي يجيدونه، وتتم 

عمليات تمرير الص���ور ونقدها نقدا فني���ا وموضوعيا، 
بحضور المصورين والنقاد معا، مع الحرص أن يكون 
موضوعا محددا لكل جلس���ة حتى تع���م الفائدة. أما 
ما نش���اهده من نقد في بعض المنتديات فما هو إال 
نوع من المجام���الت أو التحامل البعيد عن الفن كل 
البع���د. واعتقد انه يس���يء للفن أكثر مم���ا يفيد. لقد 
تابع���ت تعليقات ونقدا لصور مختلس���ة وأخرى لصور 
ربما المصور نفس���ه ال يعرف كيف التقطها، مما فيه 

مضيعة للوقت وتضليل المتابعين من المبتدئين.
< م�اذا تعني ل�ك الصورة بعد هذه المس�يرة 

الفنية الحافلة باإلنجازات والجوائز ؟ 
< الصورة هي أن تصور موضوعا مألوفا بطريقة 
غير مألوفة، وكلما كانت الصورة بس���يطة جدا كلما 
كان���ت أخ���اذة، وكلما كان���ت زاوية التقاطه���ا مبتكرة 
كلما كانت الصور مبدعة. تقليد اآلخرين وتكرار نفس 
األسلوب سيصيب المصور بالملل ومشاهدي صوره 

بالعزوف. 
< جماعات التصوير الفوتوغرافي في مناطق 
ومحافظ�ات المملك�ة هل تس�هم ف�ي االرتقاء 

بفن التصوير الفوتوغرافي السعودي؟ 
< نعم، وليتها كانت منذ تأسيس جمعية الثقافة 
والفن���ون، الي���وم فق���ط وج���د المص���ورون بمختل���ف 
المناط���ق م���ن يدعمهم ويس���اندهم، وهي بطبيعة 
الح���ال كانت نواة لقي���ام جمعي���ة التصوير الضوئي 
التي ربما س���تضم تلك الجماعات لتوحيد الجهود أو 

تستفيد من خبراتها.
< المس�ابقات الفوتوغرافي�ة.. ه�ل حقق�ت 

أهدافها؟
< المسابقات الفوتوغرافية لدينا ليست ناضجة 
بع���د، فم���ا يخصص له���ا من جوائ���ز قليل ج���دا مقارنة 
بالمس���ابقات العالمي���ة، ومقارن���ة بمس���ابقات الفن 
التش���كيلي، كما أن هناك معاناة بالتحكيم ألن من 
ل���م يف���ز سيش���كك بالتحكي���م، وه���ذا ناتج م���ن عدم 
قدرتن���ا عل���ى تأهي���ل المصورين تأهي���ال صحيحا، كما 
أننا ل���م نوضح لهم األس���اليب العالمي���ة بالتحكيم. 
لذا نحتاج لتأس���يس أرضية صلبة للمس���ابقات بحيث 
ولج���ان  كبي���رة  ومخصص���ات  جي���د  إع���داد  يس���بقها 
تحكيم متمكنة وورش عمل لش���رح فكرة المسابقة 
للمتس���ابقين وأس���لوب التحكي���م. وأخي���را االس���تمرار 

والثبات وااللتزام بمواعيد المسابقات الدورية.
< ماذا تعني لك الجائزة؟ 

< أن التق���ط صورة يتذوقه���ا معظم الناس، ألنها 
للصورة وليست للمصور.

< م�اذا ت�ود أن تق�ول لق�راء مجل�ة )الزاوي�ة( 
م�ن المهتمين بف�ن التصوي�ر الفوتوغرافي  في 

المملكة والوطن العربي؟
< أق���ول له���م أن يهتم���وا ببناء الص���ورة أكثر من 
اهتمامهم بالمعدات والعدس���ات وأخبار المصورين 
غير المرتبطة بالتصوير، وان يس���محوا لنقد صورهم 
مم���ن يثق���ون بمكانت���ه الفني���ة ويتقبلوا النق���د، وان 
يكثروا من التصوير م���ع التركيز على اقتناص الفرص 
ألن بعضه���ا ال يتكرر، مع الح���رص على وضع موضوع 
واح���د بالصورة والتركي���ز عليه وجع���ل عناصر الصورة 

األخرى مساندة له.

الفوتوغرافي السعودي عبد اهلل الدبيخي ل�                              :

جهودنا كبيرة..لكنها متفرقة

سيرة ذاتية
االسم: عبد اهلل بن علي الدبيخي

الرياض - السعودية
هاتف 966505248200+

المؤهل العلمي:
بكالوري���وس الهندس���ة الكهربائي���ة م���ن جامعة 
 ،1986 ع���ام  والمع���ادن  للبت���رول  فه���د  المل���ك 

الظهران- السعودية
المؤهل التصويري:

دبل���وم التصوي���ر الش���امل م���ن معه���د نيويورك 
للتصوير عام 1987

دبل���وم تصوي���ر الطبيعة المتخص���ص من نفس 
المعهد عام 1995

المناصب التصويرية:
للتصوي���ر  ومي���ض  لش���ركة  التنفي���ذي  الرئي���س 

الصناعي من عام 1995 إلى عام 1999
رئيس نادي التصوير بجامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن من عام 1983 إلى عام 1986
نائ���ب رئيس ن���ادي التصوير بجامع���ة الملك فهد 

للبترول والمعادن من عام 1981 إلى عام 1983
االنتساب المهني:

الض���وء  أصدق���اء  لجمعي���ة  الفخ���ري  الرئي���س 
السعودية 

عضو بجمعية المصورين األمريكيين )PSA( منذ 
عام 1990 

عض���و باتح���اد المصوري���ن العالميين من���ذ 1983 
إلى 1995

عضو الجمعية الملكي���ة البريطانية للمصورين 
من عام 1988 إلى 1993
المشاركة بالمعارض:

معرض طالب الجامعات السعودية بالرياض 1983
معرض طالب الجامعات الخليجية بالبحرين 1983

بجامع���ة  الخليجي���ة  الجامع���ات  ط���الب  مع���رض 
اإلمارات بالعين 1984

معرض طالب الجامعات السعودية بالظهران 1986
معرض هولندا بعيون األجانب بأمستردام عام 1988

معرض الخريف بنيويورك عام 1991
معرض العناية بالبيئة بالرياض عام 1993

معرض شخصي بالرياض بمركز الخزامى عام 1997
الجوائز والتقدير:

الميدالي���ة الذهبي���ة الفخري���ة بمس���ابقة آل ثاني 
بقطر عام 2008

الميدالية الذهبية في مسابقة طالب الجامعات 
الخليجي���ة ال���ذي أقيم بجامع���ة المل���ك فهد عام 

1986
الميدالية البرونزية في مسابقة طالب الجامعات 
الخليجية الذي أقيم بجامعة اإلمارات بالعين عام 

1984
الميدالية البرونزية في مسابقة طالب الجامعات 
السعودية الذي أقيم بجامعة الملك سعود عام 

.1983

الس�عودي  الفوتوغراف�ي  الفن�ان  يع�د 
المهندس عبد اهلل عل�ي الدبيخي من جيل الرواد 
ف�ي ف�ن التصوير الضوئ�ي في المملكة. عش�ق 
التصوير منذ الصغر وتطل�ع للتميز وتطوير قدراته 
الفنية بالدراس�ة األكاديمية حينم�ا التحق بمعهد 
نيوي�ورك للتصوي�ر ع�ام 1987م، وحص�ل عل�ى 
دبلوم التصوير الشامل، ولم يكتف بهذا بل واصل 
دراس�ته ليحص�ل عل�ى دبل�وم تصوي�ر الطبيع�ة 

المتخصص عام 1995م من نفس المعهد.
تألق الدبيخي على صعيد المشهد الثقافي 
المحلي أثناء دراسته الجامعية بجامعة الملك 
فه�د بالظه�ران، وش�ارك مش�اركة فاعلة في 
معارض فنية داخل المملكة وخارجها، والزالت 
أعمال�ه الفنية تثي�ر إهتمام العدي�د من النقاد 
والمهتمي�ن بف�ن التصوير الضوئ�ي والفنون 
الجميل�ة، لعم�ق الفك�رة في العم�ل الفني، 
ووضوح الرؤي�ة الجمالي�ة واالحترافية المهنية، 
أبرزه�ا  الجوائ�ز  م�ن  العدي�د  حص�د  وضيفن�ا 
الميدالي�ة الذهبية الفخرية بمس�ابقة آل ثاني 
بقط�ر لعام 2008م عن مجم�ل أعماله وريادته 

في مجال التصوير الضوئي.
الدبيخي يواصل عطاءاته الفنية إيمانًا منه 
بأهمية الرس�الة للفن�ان الفوتوغرافي ودورها 
ف�ي المجتمع، وتط�ور الفن�ون ف�ي المجتمع 
من�ه  وإس�هامًا  المجتم�ع،  ه�ذا  تط�ور  يعن�ي 
وبجه�ود زمالئ�ه الفناني�ن الفوتوغرافيين في 
الدف�ع بحرك�ة ف�ن التصوير الضوئ�ي خطوات 

متقدمة إلى األمام.
القدي�ر  الفن�ان  األس�تاذ  ح�اورت  )الزاوي�ة( 

عبداهلل الدبيخي فإلى التفاصيل:

حاوره: حسين شيخ

<  ليس لدي والء ألي كاميرا بعينها
<  مشاركاتنا الدولية خجولة جدا

<  الكثير من الجهات الرسمية ال تعرف بهذا القرار !
<  النقد في المنتديات مضيعة للوقت

<  الصورة أن تصور الموضوع المألوف ولكن..!
<  لجان تحكيم المسابقات بحاجة إلى تأهيل جيد
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بريد القراء
نستقبل مشاركات بريد القراء على

alzawiah2@gmail.com بريد �إلكرتوين

�س ب 941 جدة 21421 / فاك�س 6729061  

زهرة نادرة
م���ن المعروف ان المش���اعر المقدس���ة )عرفات 
ومزدلفة( تتس���م بالبيئة الصحراوية، التي تندر فيها 
الزه���ور واألش���جار الطبيعي���ة، وقبل فترة اكتش���فت 
زهرة تفتح قبل الفجر بساعة وتبدأ الساعة التاسعة 
والنصف في الذبول، واذا جاءت الس���اعة العاش���رة 
والنص���ف ذبل���ت تمام���ًا، وله���ا ثم���ر رائحت���ه غريب���ة، 
والزهرة تحبه���ا النحل ويحبها الدبور وتحبها الطيور 
الصغيرة، ولس���ت اعلم ما اس���مها العلم���ي، ولها 
رائحة زكية، علمًا انها حية رغم انقطاع المطر عنها 
اكثر من ثالث س���نين )اسأل اهلل ان يغيثنا(. اترككم 

مع اللقطات وجمالها الفتان.

مشاركة وتصوير  : عبدالباسط قاري
ــ مهندس معماري

a-baset@hotmail.com  0598082849 للتواصل -

عبدالباسط قاري

تحيط بعالمنا ألوان عديدة، تتواجد من حولنا في 
مش���اهد الطبيعة أو ألوان الحيوانات والطيور، أو في 
ألوان البش���ر. ولغة األلوان س���هلة وعالمي���ة يفهمها 
الجميع بالفطرة، ويتذوقها عاش���قو الفن فيفضلون 
نوع���ا على آخر، وأعينهم دائما تبح���ث عن ذلك اللون 

في مسكنهم .. ملبسهم.. حتى في صورهم.
واللون في الصورة يساعد  المصور في  التعبير 

عن فكرته وإيضاح رؤيته الفنية.  
من هنا البد أن يستخدم المصورون األلوان في 
صوره���م بأس���لوب علم���ي صحيح حت���ى يمكنهم 
جع���ل صوره���م مؤث���رة  ومريحة للعين ف���ي الوقت 
نفسه، ولذلك البد من فهمهم العالقة بين األلوان 
وتوظيفه���ا توظيفا صحيح���ا في الص���ورة، عليهم 
معرف���ة ودراس���ة مايع���رف بدائ���رة مانس���يل لأللوان 

التي نوجزها فيما يلي:
دائرة )مانسيل( لأللوان:

بي���ن األل���وان جمعه���ا الفن���ان  هن���اك عالق���ات 
مانسيل في ش���كل دائرة المسماة بدائرة مانسيل 
لأللوان، وهي التدرجات اللونية لقوس قزح – ألوان 
– األصف���ر-  البرتقال���ي  الطي���ف- وه���ي: األحم���ر - 

األخضر- األزرق- النيلي -  البنفسجي.
األلوان الرئيسية: أحمر وأصفر وأزرق. 

األلوان الفرعية: برتقالي وأخضر وبنفسجي. 
األلوان الدافئة: األحمر والبرتقالي واألصفر.

األلوان الباردة: األخضر واألزرق والبنفسجي. 
األل���وان المتكامل���ة: كل لوني���ن متقابلين في 

الدائرة مثل األحمر واألخضر.
األلوان المتناس���قة: األلوان التي يصلها مثلث 

متساوي األضالع مثل األحمر واألصفر واألزرق.
التصوي���ر  ف���ي  مانس���يل  دائ���رة  تطبيق���ات 

الفوتوغرافي:
1. اس���تعمال األل���وان الدافئ���ة عل���ى خلفي���ة من 
األلوان الباردة، أس���لوب ناجح جداً ف���ي الصور، بينما 

يك���ون العك���س )اس���تخدام األل���وان الب���اردة عل���ى 
خلفية م���ن األل���وان الدافئة( أس���لوب خاطئ يؤذي 

عين المتلقي.
2. األل���وان الدافئ���ة تعطي اإلحس���اس بالقرب، 
وتجذب االنتب���اه، لذلك تس���تخدم دائما في مقدمة 
الص���ورة, بينم���ا األل���وان الب���اردة تجع���ل المواضي���ع 
ابعد مما هي عليه في الواقع لذلك تس���تخدم في 

مؤخرة الصورة.
3. األلوان الدافئة تستخدم في مساحات قليلة 
ومدروسة في الصورة بعكس األلوان الباردة، فهي 

تستخدم في مساحات كبيرة )سماء، بحر، حدائق(.
4. األل���وان المتكامل���ة يمك���ن تكوي���ن الل���ون 
األبيض منها لذلك فه���ي تعطي تباينا ونقاء مثل 
األحم���ر واألخض���ر عند اس���تعمالهما يعطي���ان أقوى 

تباين، مثل لقطة زهرة حمراء على خلفية خضراء.
5. اس���تعمال عدد قليل من األلوان في الصورة 

يكسبها قوة وهدفا واضحا.
المختلف���ة  بدرجات���ه  واح���د  ل���ون  اس���تعمال   .6

يعطي لقطة جميلة.
7. التباي���ن العال���ي بي���ن ل���ون اله���دف ول���ون 

الخلفية يزيد من اإلثارة البصرية للصورة.
8. األبي���ض واألس���ود لهم���ا قيم���ة عظيمة في 
التصوير الملون فوجود هذين اللونين في الصورة 

يزيد من كمية التباين.
عليه يمكننا القول إن لأللوان الدافئة دورا مهما 
في صورنا، واالس���تخدام العقالن���ي للون يمكن أن 
يقودنا لتغي���ر مفاهيم الص���ورة بالكامل، باإلضافة 
إل���ى أن اللون من ش���أنه أن يضفي نوعا من اإلبداع 

واالبتكار والتميز في أعمال الفنان. 

مشاركة : لينا يحيى سنبل 
ــ مصورة فوتوغرافية

laeoon-81@hotmail.com للتواصل -

دائرة مانسيل لأللوان

A = ألوان متكاملة
B = ألوان متناسقة أو متناغمة

C = ألوان متقاربة )دافئة أو متالئمة(
D = ألوان متقاربة )باردة أو متأخرة(

الجسد المنهك
يخشى أن ال يبقى

فوق األرصفة ظال للراحة
****** 

تلك الرجلين الباردتين
تبدو فيهما خارطة العمر
نقوش من كمد الترحال 

بين االمكنة المسكونة بعيون الناس
***** 

أي جدار يحتمل ارث الفقر
وبقايا الزمن المبتل بقطر

الخوف وندى الحزن
وكل االشياء المشدودة لماض 

انشدنا فيه تراتيل االخصاب
فلم تخصب لنا ارض

ولم تكتب لنا االقدار.. فصوال نزرع فيها
وفي كل مرة يحصدنا الفقر 

****** 
تخلع نعليك .. فتحسب نفسك حرا

يطلق جيش اصابعه في الهواء
ويحبس عينيه على الدرب الذي الينتهي

 يرقبه..يتبع ظل الشمس
وظل اهلل الذي لم يره

***** 
أيها المذبوح اغترابا

أيها المهزوم من دون معارك
كم غريب هو انت .. حين تلفظك المدائن

والشوارع والمداخل .. فتختار الزوايا وطنا

مشاركة وتصوير  : أثير السادة
- صحفي وناقد مسرحي ومصور فوتوغرافي

atheer93@gmail.com 0555883222 للتواصل -

لم تك���ن والدته ع���ام 1969م في الخب���راء بالقصيم 
حدثا مهما أو غريبا –كما وصفه بنفس���ه– بل كان كأي 
حدث عادي متكرر ال يتذكره أحد، حتى لم يتذكر أحد شهر 
ميالده. ولم يكن ذلك ليعنيه كثيراً، كان يحمل اهتمامًا 
كبيراً كحجم قضاياه التي يطرقها. يقول صالح العزاز: ال 
أحب أن أكون طرفًا في القضايا الش���خصية ألنها تسرق 
الوقت والجهد، ولكن م���ن تجربتي القضايا العامة البد 
أن تقودك إلى نتيجة. هكذا كان صالح اإلنس���ان يسلط 
ضوءه بكل إنس���انية على مواطن الفرح واأللم، وبكل 
وطنية على مربع أرض وزاوية تراث. عشقه كان الصحراء 
حتى انه تمنى لو أن لإلبل الش���اردة برجًا الختاره لنفسه 

لكي يكون مثل »جمل من الصحراء لم يلجم«.
ف���ي بداية حيات���ه تفرغ صال���ح )يرحم���ه اهلل( للعمل 
الصحف���ي، فكتب العدي���د من المق���االت والتحقيقات، 
وتقل���د مناص���ب قيادية في مختلف الصح���ف والمجالت 
المحلية والعربية، وفي الس���نوات األخيرة تفرغ للتصوير 
الفوتوغرافي، وس���اهمت دراس���ته للهندسة المعمارية 
ف���ي فهمه لزوايا الض���وء، فتقلد الكامي���را، وانطلق بحثا 
عن المستحيل، ليس���جل أعمااًل بهرت الكثيرين، يقول: 
وجدت في التصوير ق���درة على التمتع بجماليات الحياة 
دون أي���ة ضوضاء. تتش���ابك الصورة م���ع المجتمع أكثر 
من تش���ابك الن���ص المكتوب، والوصاي���ة على الصورة 

أقل حدة منها على النص. 
كان العزاز سباقًا إلى فن التصوير الفوتوغرافي، في 
وق����ت لم يكن الكثي����رون يعرفونه أو يميل����ون له، ففهم 

وش����اية الصورة جّيداً وتعامل معه����ا باحترافية متكاملة، 
ليقصه����ا علين����ا بطريق����ة مختلفة مبهرة ف����ي كل صورة 
م����ن صوره. أقام معرضه األول وال����ذي اختار أن يكون في 
وسط الصحراء الواسعة عام 1996م،  ليؤهله للمشاركة 
في المس����ابقة العالمية التح����اد المصورين FIAP  التي 
أقيم����ت في الصي����ن، وحصد م����ن خاللها المرك����ز الثاني 
والميدالي����ة الفضي����ة، وكان معرض����ه الثان����ي واألخير في 

الفيصلية \ الرياض عام 2001، تحت عنوان )بال حدود(.
ول���م يق���ف إب���داع صال���ح الع���زاز – رحم���ه اهلل – عن���د 
المع���ارض بل تجاوزه���ا إلى اإلبداع في التأليف والنش���ر، 
فأص���در م���ع صديق���ه حم���د العبدل���ي كت���اب )الجنادرية 
الحدث(،  كما ساهم في توثيق تجربة استخدام الطين 
وحده في بناء المنازل واألبنية المختلفة لمشروع مزرعة 
العذيبات، في كتاب مميز ومصور تحت عنوان )العودة 

إلى األرض( الصادر عن أحد دور النشر البريطانية.
أما آخ���ر إصدار فكان )المس���تحيل األزرق(، وهو كتاب 
فري���د م���ن نوع���ه، تناغم���ت في���ه الص���ورة الفوتوغرافية 
مع الصورة الش���عرية لقاس���م الحداد الش���اعر البحريني 
ش���عرية  مقطوع���ات  األول  جزئ���ه  ف���ي  الع���زاز  وصال���ح 
اس���توحى قاس���م فيها أبياته من لقطات سجلها العزاز. 
أم���ا الج���زء الثان���ي م���ن الكت���اب فه���و يض���م 80 ص���ورة 
فهرس���ها وش���رحها صالح العزاز بنفسه متضمنة شروحا 
باللغة النثرية. ترجم هذا الكتاب لالنجليزية والفرنس���ية 

والقى جمهوراً كبيراً.
يتبع العدد القادم

صالح العزاز
إنسان من ضوء

الجزء األول

مشاركة : نورة الخراشي
nora_alkharashi@hotmail.com  للتواصل -

صالح العزاز
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مسابقة

موضوع 
المسابقة عن

الطبيعة
الصامتة

جميع الجوائز مقدمة من
شركة أحمد عبدالواحد التجارية

الجوائز:
وىل: ق�شيمة م�شرتيات بقيمة 1500 ريال. اجلائزة الأ

اجلائزة الثانية: ق�شيمة م�شرتيات بقيمة 1000 ريال.

اجلائزة الثالثة: ق�شيمة م�شرتيات بقيمة 500 ريال.

شروط المسابقة:
- امل�شاركة ب�شورة واحدة فقط.

- اأن تكون ال�شورة خا�شة بامل�شور امل�شارك.

مييل. - كتابة ال�شم والعنوان ورقم اجلوال يف الإ

- �شيتم ا�شتبعاد اأي �شورة يكتب على وجهها اأي بيانات.

- مقا�س ال�شورة A4 وبدقة و�شوح 200.

عمال 25 دي�شمرب 2008م. - اآخر موعد لقبول الأ

لكرتين: عمال على الربيد الإ - تر�شل جميع الأ

alzawiah2@gmail.com
Subject  يكتب ا�شم امل�شارك يف خانة -

لكرتوين ورقم اجلوال  - يكتب ال�شم والربيد الإ

Plain Text والدولة واملدينة يف خانة

بريد القراء
نستقبل مشاركات بريد القراء على

alzawiah2@gmail.com بريد �إلكرتوين

�س ب 941 جدة 21421 / فاك�س 6729061  

من����ذ أن رأت عيناي ألول مرة صورا فوتوغرافية بتقنية  التصوير باألش����عة تحت الحمراء 
وخاص����ة للمصور الفوتغرافي Carl challupa.بدأ هوس����ي يطارد ه����ذا الفن الجميل الذي 

اسرني، حيث بدأت بالمطالعة وتقفي آثار كل من ينتج هذا الفن للمتعة فقط.
 حت���ى بدأت في إنتاج أعمال متواضعة لهذه التقنية، وكانت البداية ان اس���تخدمت 
فلترIR- R72  وكانت النتائج البأس بها، هذا الفلتر يوضع على العدس���ة مباش���رة، وهو 
قلي���ل التكلف���ة ويحافظ على س���المة الكامي���را، لكن مش���كلته في التعري���ض الطويل 
والتعديل المس���تمر في توازن األبيض، الى ان حصل���ت على كاميرا نيكون D50  وهي 
من اروع الكاميرات الس���تخدام هذه التقنية، ثم وضع���ت فلتر IR داخل الكاميرا بديال عن 
الفلت���ر الذي يعمل على امتصاص األش���عة تح���ت الحمراء وضحي���ت ب�الكاميرا للتصوير 

باألشعة تحت الحمراء فقط.
وهذا شرح مختصر لما تقوم به الكاميرا إلنتاج هذه الصور:

كم���ا ه���و معروف ان الكامير تلتق���ط الضوء المرئي Visible Light من األجس���ام 
الم���راد تصويره���ا، وينعك���س عل���ى  الفيل���م الحس���اس او السنس���ور ف���ي الكاميرات 
الرقمي���ة، وم���ن ثم تظهر لن���ا الصور الفوتوغرافي���ة المتعارف عليها. لك���ن يجب علينا 
التع���رف عل���ى ضوءي���ن آخري���ن ينبعثان م���ن تلك األجس���ام وهي غي���ر مرئي���ة وتعتبر 

اشعاعات حرارية وهي :
Ultraviolet األشعة فوق البفسجية

Infrared واألشعة تحت الحمراء 
ويعمل المرش����حان الس����ابقان على الس����ماح بدخول األش����عة تح����ت الحمراء الى 
الحس����اس او السنس����ور ويعم����ل تأثي����را جمي����ال عل����ى الصور . طبع����ًا البد من اس����تخدام 
 RAW واسخدام ملفات Capture NX  المعالجة لهذه الصور ب�الفوتوش����وب وبرنامج
الخ����ام لعمل هذه الص����ور للوصول لدرجة الوض����وح والتباين في األل����وان... أتمنى أن 

تنال الصور إعجابكم.

مشاركة : عبدالغني الزهراني
binsohaim@gmail.com   0555651118  للتواصل -

التصوير باألشعة تحت الحمراء

 لطالما تردد هذا السؤال بداخلي، واحترت في الرد عليه. 
هل نصور لنصور؟

 ه���ل نحن فعاًل معش���ر المصورين نصور فقط لنص���ور، أم أن لنا 
من وراء تلك الصورة التي تلتقطها تلك لكاميرا مبادئ أو أحاسيس 

تكمن بداخلنا، أو توجهًا فكريًا أو غير ذلك من معان جميلة؟
 أم نحن نصور لنخرج ش���كاًل دون تفاصيل، أو صورة دون هدف أو 

هدفًا دون روح؟
 ربم���ا يك���ون ذلك ف���ي اعتقادي ف���ي بداي���ات التصوي���ر أو عندما 
يك���ون اهتمام ذلك المصور هو تجربة ه���ذه الكاميرا، أما إذا ولج في 
داخ���ل هذا الفن فإن الص���ورة تصبح لها كيان آخر بالنس���بة له، وربما 

اعتبرها الكثير منا ابنا من أبنائه، فكيف تحب أن يكون ذلك االبن؟
اب���ن بال هوية أم ب���ال هدف أم ب���ال روح؟ بالتأكيد س���تكون اإلجابة 

مختلفة عن هذه الخيارات.
ل���و توقفن���ا قلياًل م���ع اعتب���ار الكثيري���ن أن المصور مث���ل القناص 

التضحت لنا فكرة هذه الكلمات بجالء.
 ل���و فرضن���ا أن صياداً صاد نحلة فإن هذا العمل س���يكون مذهاًل، 
وهو عمل جدير باإلش���ادة ببراعة ذلك الصياد، لكنه سيكون محبطًا 

لمن كان ينتظر من ذلك الصياد  طعامًا ليأكله.
إن المت���ذوق ال���ذي ينتظ���ر صورت���ك ل���ن يفوت���ه ان���ك ق���ادر على 
االقتن���اص، فه���و يع���رف ذلك جي���داً، ولكن ال���ذي يفكر في���ه هو مدى 

مقدرتك على إيصال ما بداخلك إليه. 
هنا يكمن اإلبداع ويتفوق من يتفوق ويصل إلى قمة الهرم من 

يصل.
إن الصورة الجميلة هي التي تحمل معاني جميلة وفكرة رائعة 
وروح���ًا أخاذة، فهي ق���ادرة على التعبير دون كالم وعل���ى اإلقناع دون 

جدال. 
هي باختصار تقول من أنت وماذا تريد.

مشاركة: خالد محمد العنزي
- مصور فوتوغرافي

هل نصور 
لنصور؟ 

انا ش���اب مصري اعمل مهندسا بشركة في أجمل مدينة عروس 
البحر األحمر جدة.

ل���دي هواي���ات متعددة منه���ا التصوي���ر الفوتوغراف���ي والذي بدأ 
مع���ي  من���ذ الصغر عندما اعطان���ي والدي كاميرا )نيك���ون( قديمة و 
لكن كانت م���ن أجود أنواع الكاميرات و قد أش���تراها أثناء رحلته إلى 

اليابان.
 و اخ���ذت هذه الكامي���را وكنت أتدرب عليها و احاول اس���تخدامها 

في كل المناسابات .
و أثناء دراستي في الجامعة الألمريكية في القاهرة كنت أعرض 
على زمالئى صوري ورأيت إعجابهم الشديد بما رأوا وكنت من أشهر 
الط���الب ف���ي الجامع���ة بس���بب التصوي���ر مما أت���اح لي الفرص���ة بأن 
أعم���ل فى مجاالت عديدة منها الدعاي���ة واإلعالن و االخراج في بعض 

الوكاالت المشهورة في مصر.
 و بحك���م عمل���ي اآلن اتيح���ت لي زي���ارة العديد م���ن  البلدان في 
العالم والتعرف على ثقافات مختلفة وتصويرها وأصبحت هوايتي 
تخرجن���ي من تع���ب العمل و الضغط النفس���ي بس���بب عملي في 

مهنة الطائرات.
و ف����ي التصوير الفوتوغراف����ي أعتني بالفكره قدر المس����تطاع 
وقناع����ه من����ي أن برنام����ج المعالج����ة مهم����ا كان له����ا، أث����ر كبي����ر في 
تجمي����ل الص����ورة و اضافة رونق له����ا إال أن الصور لو ل����م تكن معدة 
بش����كل جي����د فإن النتيج����ة لن تك����ون مرضية، و في اغل����ب اعمالي 
هن����اك حكايه في ذهن����ي اريد دائما ان ان اتلوها من خالل سلس����لة 

من الصور المعبرة.
و من احالمي ان اصبح من اش���هر المصوري���ن في العالم و انتاج 

.BOOK Of COLORS اول كتاب لي تحت اسم

مشاركة: تامر فاروق خليفة
- للتواصل  00971566088218

khalifat75@hotmail.com

أعتني بالفكرة
نعم لطفولة البيت الصغير عندما تنمو على

أنام���ل من االبداع الطفولي، أن يكون االبداع  المدرس���ي  أول 
مفاتيح البصيرة في مرحلة التكوين الال إرادية نحونموالش���خصية 

الحقيقية لدى الفنانة الفوتوغرافية الصغيرة.
أن يك���ون المضمون ف���ي مكنون العقل يتفتح من أنش���طة 
مدرس���ية هادفة لكش���ف الموهب���ة الحقيقية منذ الس���ن المبكرة 

وهذه من مميزات البيت الصغير.
يطلق العنان للبصر للت���ذوق وللتعمق للتوصل مع مكونات 
الجم���ال، ولتكن خطوة نح���و التميز روحًا وجس���داً ونموذجًا حيًا  له 
مضامي���ن االنط���الق المطل���ق نح���و النم���و المبك���ر ف���ي الطفولة 
وان يك���ون التوجي���ه الترب���وي م���ع النم���و  الثقاف���ي ف���ي التعلي���م 
م���ع االنطالق نح���و التوعي���ة المبكرة ل���دى المبدعي���ن الصغار في 
اول مراح���ل التكوين الحقيقي لش���خصية الفوتغرافي���ة المتأملة 

للجمال عن طريق العدسة.
وتفاع���ل التلميذة مع المعلمة التي لها ق���درة على التواصل 
م���ع تلميذته���ا وتاثره���ا بموهبتها  ف���ي اقتناص الجم���ال من خالل 

العدسة، فشكرا لمعلمة اعطت  بإخالص التعليم و التعلم.
وش���كراً لعينيها التي ربت التأمل في المنظور لدى تلميذتها 
و أصبح���ت الكامي���را له���ا عيني���ن و ش���فتين.. وش���كرا له���ا وللبيت 

الصغير.
التأمل بل الكاميرا في س���ن مبكرة كناية عن تميز الشخصية 

وصدقها..  ومن يتأمل مع الكاميرا يعشق الصفاء  الذهني.

مشاركة: الفنانة التشكيلية ا يما ن منياوي

البيت الصغير 
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ف���ي البداية يج���ب التع���رف على بع���ض االختصارات 
لمواصل���ة  الرقم���ي  التصوي���ر  ف���ي  المهم���ة  والتعابي���ر 
التع���رف على أن���واع الملفات وميزاته���ا وفوائدها وميزات 

استخدامها. 
تعريف وشرح بعض االختصارات:

 Color Depth
هو العمق اللوني للصورة، فكلما زاد العمق اللوني 

للصورة جعلها غنية ومشبعة باأللوان
 )ICC-Profile) International Color Consortium

 االتح���اد الدول���ي لالل���وان تم ه���ذا التقي���س في عام 
1993م بين 8 من مصنعي ومنظمي الكمبيوتر وصناعة 

التصوير لتسجيل درجات االلوان ووضع معيار قياسي
 )CMYK) Cyan-Magenta-Yellow-Black

االزرق  الل���ون  )الس���يان(  الثانوي���ة  االل���وان  اختص���ار   
الس���ماوي الفاتح .)المجنتا( اللون االحم���ر الوردي واللون 
االصفر واللون االس���ود. وهذه تس���مى بالطباعة الرباعية 
التي تستخدم في المطابع التجارية .)طباعة االوفست(، 
الت���ي  الملون���ة  اللي���زر  طابع���ات  ف���ي  تس���تخدم  وايض���ا 

 Ink Powder تستخدم الحبر الجاف
 )RGB) Red Green Blue

 وهو اختصار اللون االزرق واالخضر واالزرق. وتس���تخدم 
ه���ذه التقنية ف���ي الطابع���ات النفاث���ة Ink jet الموجودة 
بالمكاتب والمنازل وطابعات البلوتر الكبيرة، وطابعات 

االعالن���ات Indoor &Outdoor  وتعم���ل ه���ذه الطابعات 
 RIPبسوفت وير خاص ومهم يسمى

 )RIP) Raster Image Processor
من اهم البرامج الخاصة بتشغيل الطابعات الكبيرة 
وه���ذا البرنام���ج يقوم بضب���ط االل���وان لكل ميديا س���واء 
كان���ت ورق���ا او قماش كانف���س او ديوتران بش���كل دقيق، 
وايض���ا يوف���ر في اس���تهالك الحبر، النه يق���وم بضخ كمية 

الحبر الالزمة والمعقولة الى رأس الطابعة.    
ف���ي  الرقمي���ة  الملف���ات  أن���واع  عل���ى  نتع���رف  واآلن 

التصوير ومميزات كل منها كما يلي: 
)RAW) file  ملف

وهذا الملف الخام يولد من الكمرا بدون تعديل، ثم 
  JPEG أو TIF عب���ر برنام���ج خاص يعال���ج ويحول الى مل���ف
وم���ن مي���زات المل���ف الخام إمكاني���ة التعديل في اش���ياء 
كثيرة كأل���وان الصور وتصحيح التعري���ض وتوازن االلوان 
والتباي���ن، كما أن بع���ض برامج المعالج���ة تقوم بتعديل 
عيوب المنظور Perspective. والملف الخام يولد بألوان 
RGB وبعم���ق لوني يصل ال���ى 16Bit  وهذا الملف ينتج 
بدون ضغ���ط واليمكن اس���تخدامه وهو خام في ش���بكة 
االنترنت اال بعد تحويله ومعالجته، وللمعلومية إن جميع 

الديجيتال باك تعمل بنظام الملف الخام.
 )TIFF ) Tagged Image File Format ملف

 م���ن اقوى الملفات دق���ة وتفصيال ولون���ا، وينتج هذا 

صيغ الملفات الرقمية واستخدامها في التصوير الرقمي
التصوير الرقمي بداياته وتطوره وأنواعه - الجزء الخامس

 RGB,CMYK,LAB االل���وان  م���ن  ان���واع  بثالث���ة  المل���ف 
وباالم���كان تحويل���ه ال���ى اي نوع م���ن األل���وان، فمثال عند 
الطباع���ة الرباعية في طباعة األوفس���ت يتم تحويله الى 
ال���وان CMYK وذل���ك بفرزه الى ه���ذه االل���وان االربعة، او 
طباعته مباشرة في المطابع الحديثة بطريقة CTP  كما 
 Ink للطابعات النفاثة  RGB  باالم���كان طباعته بطريقة
jet  مثل طابعات البلوتر، وايضا ممكن طباعته بطريقة 
LAB  وه���ذا المل���ف يتواف���ق م���ع ICC-Profile وطريق���ة 
ضغط���ه اختيارية. أما اس���تخداماته على ش���بكة االنترنت 

فهذا صعب لكون حجمه كبيرا. 
 )JPEG ) Joint Photographic Experts Group  ملف
 من اش���هر ملفات التصوير واكثرها ش���يوعا، ويتميز 
بإمكاني���ة طباعته وس���هولة ارس���اله بالبري���د االلكتروني 
لصغ���ر حجم���ه، وكونه يقب���ل الضغط.  طريقة تس���جيل 
االل���وان به نوعان فق���ط  RGB,CMYK اما عمقه اللوني 
 ICC 8    وه���و  يتواف���ق م���عBit  فه���و مح���دود واليتج���اوز
 Alpha channel المل���ف اليش���مل قن���اة وه���ذا   –Profile
كما يمكن اس���تخدامه على صفحات االنترنت نظرا لقلة 

حجمه وضغطه.
 )PSD ) Photoshop Document ملف

 ملف يتكون من أل���وان RGB,CMYK,LAB ويصل 
عمق���ه اللون���ي ال���ى 16Bit ولك���ن ه���ذا العمق اليش���مل 
العمل به على كل الفالتر واالوامر، وال يس���تبعد مستقبال 
ان تعم���ل جمي���ع االوام���ر عل���ى 16Bit وايض���ا ه���ذا الملف 
متواف���ق مع ICC-Profile    كما أن ه���ذا الملف غير قابل 
للضغ���ط، ويعم���ل بقن���وات Alpha channel ويتميز هذا 
 Layers الملف بإمكاني���ة االحتفاظ به على هيئة طبقات

اما استخدامه على صفحة االنترنت غير ممكن.
 )GIF) Graphic Interchange Format ملف

 RGB, Grayscale ه���ذا الن���وع  يعمل بوض���ع لون���ي
 ICC-Profile 8   أما تعامله م���عBitوعمق���ه اللوني ه���و
غي���ر ممك���ن، وطريق���ة ضغط���ه، فه���و مضغ���وط ال���ى 
اقص���ى حد وهذا س���بب س���رعة فتحه عل���ى االنترنت نظرا 
 Alpha channel لخف���ة حجم���ه، وهو ايضا لي���س به قن���اة

واستعماله على تصفح شبكة االنترنت مناسب جدا .
 )PNG) Portable Network Graphics ملف

 RGB, Grayscale الحال���ة اللونية له���ذا الملف ه���ي
ICC-  م���ع 8Bit وال يتواف���ق  اللون���ي اليتج���اوز  وعمق���ه 
Profile وطريقة ضغط���ه، فهو يعتبر من الملفات ذات 
اقصى ضغط، وهو ايضا من اسرع الملفات تصفحا على 
االنترن���ت.  هذا الملف اليوجد به قن���اة Alpha channel اما 
اس���تخدامه كملف يفتح ويتصفح باالنترنت فهو مناسب 

جدا.

إعداد: عبدالرحمن الحسني
مصور محترف

- للتواصل 0505682077

جدول يبين انوع الملفات الرقمية واستخدامها في التصوير الفوتوغرافي

RAW DATA
Color mode: RGB
Color depth: up to 16 Bit
Compression: no
Alpha channels: no
Web: no

TIFF
 Color mode:
RGB,CMYK,LAB
Color depth: up to 16 Bit
ICC-Profile: yes
Compression: optional
Alpha channels: yes
Web: no

JPG
Color mode: RGB,CMYK
Color depth: up to 8 Bit
ICC-Profile: yes
Compression: Lossy
Alpha channels: no
Web: yes

PSD
Color mode: RGB,CMYK,LAB
Color depth: up to 16 Bit
ICC-Profile: yes
Compression: no
Alpha channels: yes
Web: no

GIF
Color mode: RGB,Grayscale
Color depth: 8 Bit indexed
ICC-Profile: no
Compression: Lossless
Alpha channels: no
Web: yes

PNG
Color mode: RGB,Grayscale
Color depth: up to 8 Bit
ICC-Profile: no
Compression: Lossless
Alpha channels: no
Web: yes

ف���ي مدينة كولونيا األلمانية وعلى ضفاف نهر الراي���ن، وفي اكبر مركز دولي افتتح 
اكب���ر مع���رض ش���هير للتصوي���ر الفوتوغراف���ي – فوتوكين���ا 2008 –ال���ذي بدأ م���ن يوم 23 
س���بتمبر 2008 في دورته الحالية، حيث يقام كل سنتين في مدينة كولونيا، وسط حشد 
كبي���ر من مهتم���ي الفن البصري من كل انح���اء العالم، للوقوف عن كث���ب على اخر ما 
توصلت اليه تكنولوجيا الصورة والطباعة والعدس���ات والكاميرات. وقد ضم المعرض 

قرابة 1500 شركة ومنتج من 50 دولة .
وخالل جولة س���ريعة نس���تعرض أب���رز ما جاء في المع���رض، فكان االلب���وم ديجيتال 
ل���ه وجود كبي���ر في المعرض وظه���رت الكثير م���ن الماكينات المتطورة م���ن كل انحاء 
العالم. البرامج الخاصة بالتصوير كان لها نصيب االس���د في المعرض، فقد تنوعت من 
قبل صناع الكاميرات وشركات البرامج.  كما ظهرت الكاميرا البانوراما الرقمية، وكذلك 
ش���ركة كارل زاي���س االلماني���ة الرائدة في العدس���ات كان لها وجود ش���د انتب���اه الزائرين، 
حي���ث عرض���ت مجس���مًا عمالقًا لعدس���تها.  أم���ا مصنعو كامي���رات المقاس المتوس���ط 
)Medium format(  فقام���وا بتصني���ع دجيت���ال ب���اك خاص بهم مثل ش���ركة ماميا وايضا 

مصنع���و الديجتال باك قاموا بتصنيع كاميرا مع طقم عدس���ات خ���اص بهم مثل فيزون 
ولي���ف. وأما عل���ى صعيد كاميرا  35مم فطرحت نيكون عدس���ات جدي���دة تعمل بنظام  
)Perspective Control )PC  عدس���ة  24م���م وعدس���ة 45م���م وعدس���ة 8 م���م، وصنعت 
ش���ركة اليكا للتصوير الرقمي كاميرتها  DSLR في الديجتال باك، وش���ركة فيزون تعدت 
الس���باق كونها طرحت اكبر شريحة  CCD  فل فريم تماما على الميديام فورمات وبدقة 

وضوح تصل الى 60.5 ميقا بكسل.  وكذلك هو الحال مع كاميرا هسابيالد. 
صاح���ب المعرض ندوات ومحاضرات واجتماع���ات وورش التدريب. وعرضت منظمة 
اليونيس���يف صوراً عن بش���اعة اس���تغالل األطفال ح���ول العالم كرس���الة للحد من هذه 
الظاهرة. كما ش���اركت مجلة ناشيونال جيوقرافيك بمعرض عن حماية البيئة والحفاظ 
على كوكب االرض. وكان هناك معرض لروسيا حوى أعمااًل مميزة، ومما سبق نستنتج 

أن عصر األفالم التقليدية )النيجاتيف( صار إلى عالم النسيان.

إعداد: عبدالرحمن الحسني

                            كانت هناك.. معرض فوتوكينا للتصوير 2008م

عصر األفالم في عالم النسيان

عبدالرحمن الحسني خالل جولته في معرض فوتوكينا بألمانيا
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جماعات فوتوغرافية

التصوير الضوئي باألحساء:
www.hassa-photo.com

ومنتديات نقاش تحت مسمى المعمل الضوئي:
www.light-lab.net

لجمي���ع  للتواص���ل  األفض���ل  الناف���ذة  وكان���ت 
المصوري���ن، وبع���د ذل���ك ت���م إقام���ة حف���ل التعارف 
والعضوية ليجتمع 70 فوتوغرافيا ليش���ارك الجميع 
أولوي���ات  م���ن  وكان  العضوي���ة،  ف���ي  بالتس���جيل 
الجماعة حين تأسس���ت العناية بالجانب النس���ائي 
ف���ي  واض���ح  بش���كل  الفوتوغرافي���ات  ب���رزت  حي���ث 
األحس���اء وألجل احتضان المواهب الناش���ئة ودعم 
المش���وار بتأس���يس  ب���دأن  الالت���ي  الفوتوغرافي���ات 
لجنة نس���ائية لجماعة التصوير الضوئي باألحس���اء 
فقام���ت اللجن���ة بع���دة نش���اطات ورح���الت داخلي���ة 
كما أقامت حفل تعارف وتس���جيل عضوية حضرته 
م���ا يق���ارب 62 فوتوغرافي���ة ومن أهم الرح���الت التي 
أقامته���ا اللجن���ة رحلة تصوير إلى مصن���ع الفخار في 

جبل القارة باألحساء .
الخطط المستقبلية:

إرس���اء الثقاف���ة الفوتوغرافي���ة والتواص���ل م���ع 

المجتمع.
إقامة المزيد من الورش والمحاضرات والندوات 

الفوتوغرافية.
ت��ك��ث��ي��ف ال���م���ش���ارك���ات ال����دول����ي����ة وال��ع��رب��ي��ة 

والمحلية.
فوز الجماع���ة ضمن أفضل األندي���ة في العالم 
ف���ي المس���ابقات الدولي���ة مث���ل مس���ابقة النمس���ا 

ومسابقة آل ثاني.
االسم االعتباري بالعربية:

جماعة التصوير الضوئي باألحساء.
االسم االعتباري باالنجليزية:

Hassa Photographic Group 
.)HPG( :واختصارها

عدد األعضاء: 130 عضواً مابين رجال ونساء.
عدد اإلنجازات خالل عام 2008م: 

44 انج���ازاً متقدم���ًا ف���ي التصوي���ر الفوتوغرافي 
محليًا وعربيًا ودوليًا حتى إصدار هذا العدد.

ميزات العضوية:
اإلع���الم بمس���تجدات المس���ابقات والمع���ارض 

المحلية والعربية والدولية.

الخاص���ة  العضوي���ة  بطاق���ة  عل���ى  الحص���ول 
بجماعة التصوير الضوئي باألحساء.

الجماع���ي  اإلرس���ال  ف���ي  والمس���اندة  الدع���م 
بتكلفة مخفضة.

المشاركة في الرحالت التصويرية.
الخاص���ة  والمطبوع���ات  الكتيب���ات  توفي���ر 

بالتصوير الفوتوغرافي لكل عضو.
حضور الورش والمحاضرات الفوتوغرافية.

الس���نوي ألعض���اء  المع���رض  ف���ي  المش���اركة 
الجماعة.

الدعم والمشورة عند شراء المعدات التصويرية 
وتوفيرها بأفضل األسعار.

المحلي���ة  الصح���ف  ف���ي  اإلعالم���ي  الدع���م 
والخليجية والعربية والدولية ما أمكن.

دخول المعامل الخاصة باألعضاء في المعمل 
الضوئي على االنترنت.

االش���تراك بخدمة رس���ائل الجوال )SMS( إلبقاء 
العضو على اطالع بآخر المستجدات و األخبار.

إعداد: جماعة التصوير الضوئي باألحساء

نبذة عن الجماعة:
تأسس���ت جماعة التصوير الضوئي باألحس���اء 
زك���ي  الفن���ان  قدمه���ا  دورة  بع���د  2004م  ع���ام  ف���ي 
الغواص ف���ي جمعي���ة الثقافة والفنون باألحس���اء 
به���دف تنظي���م وتذلي���ل الصعوب���ات الت���ي تواج���ه 
الفوتوغرافيي���ن في األحس���اء، وكان مجلس اإلدارة 
مقتصرا على رئي���س الجماعة زكي الغواص ونائبه 
عل���ي األحم���د وبعضوي���ة إداري���ة لجاس���م الجاس���م 

وشعيب المسعود.
أعضاء مجلس اإلدارة

ف���ي نهاية 2006 اجتمع عدد م���ن الفوتوغرافيين 
م���ن اجل النه���وض بالجماع���ة وتنظيمه���ا تنظيمًا 
فع���ااًل يواكب الطاق���ات والجه���ود المتواجدة على 

الس���احة، ثم تكوي���ن مجلس إدارة جديد رش���ح علي 
األحمد رئيس���ًا، وجاسم الجاس���م نائبًا، وأحمد العباد 
أمين���ًا عامًا، ويوس���ف الخميس في اللجن���ة المالية، 
وش���عيب  اليوس���ف  وعل���ي  العب���داهلل  وعب���داهلل 
المس���عود ف���ي لجن���ة العالق���ات العام���ة، وعبداهلل 
العام���ر وعبد العزيز البقش���ي في اللجن���ة اإلعالمية، 
وهيث���م الجزيري مدي���ر الخدم���ات االلكترونية، و وفاء 

األحمد رئيسة اللجنة النسائية.
قاع���دة  لتأس���يس  تس���عى  الجماع���ة  وكان���ت 
تواص���ل لجميع المصورين باألحس���اء فت���م تطوير 
ودعم رس���ائل الجوال )SMS( وهي الوسيلة األولى 
للتواص���ل ع���ن أخب���ار التصوي���ر ف���ي المنطقة وفي 
2008م ت���م تدش���ين الموق���ع اإللكترون���ي لجماع���ة 

جماعة التصوير الضوئي باألحساء :

حققنا 44 إنجازا فوتوغرافيًا

لقطة جماعية تضم أعضاء جماعة التصوير الضوئي باألحساء خالل احدى ورش العمل



الزاوية العدد الثامنالزاوية العدد الثامن 2021

موضوع تصوير

و أل���وان ذات طابع تجريدي جمالي منعكس���ة على 
أسطح مائية غالبًا، مع عدم ظهور أو وضوح العنصر 

المنعكس في بعض الصور.
وإجم���اال نس���تطيع الق���ول إن المص���ور اليق���ظ 

يستطيع أن يرصد االنعكاسات في ثالثة اتجاهات:
1 - االنعكاسات الطبيعية: أنظر أمامك، ستجد 

انعكاسات على األنهار. 
فوق���ك،  أنظ���ر  المعماري���ة:  االنعكاس���ات   -  2

ستجد انعكاسات على المباني. 
3 - االنعكاسات السريالية: أنظر تحتك، ستجد 
انعكاس���ات عل���ى األرض. )عل���ى ش���كل ب���رك م���اء 

صغيرة بعد المطر مثاًل(
مزايا االنعكاسات: 

تق���دم االنعكاس���ات  للمص���ور مزاي���ا م���ن حيث 

تكوين الصورة تتمثل فيما يلي:
- ازدواجية في العناصر/التكوين. 

- ازدواجية في األلوان. 
- ازدواجية في الجمال. 
- زيادة التأثير الدرامي. 
- توازن في التكوين. 

- تعطي انطباعا سرياليا 
أخطاء شائعة:

- أن يق���وم المصور بقطع جزء من االنعكاس. 
ذلك يخل بتوازن التكوي���ن، ويكون بالنهاية متعبا 
بدرجة كبيرة للعين، ألنها مجبورة على تخيل الجزء 
المقط���وع ال إرادي���ًا، و يقل���ل من تركي���ز العين على 

بقية أجزاء الصورة.

تصوي���ر االنعكاس���ات فن م���ن فن���ون التصوير، 
لم���ا  الفوتوغرافيي���ن،  ل���دى  المحبب���ة  ومواضيع���ه 
تعطي���ه من جم���ال وتكام���ل للصورة، ولذا س���تجد 
قس���ما خاص���ا به���ذا الن���وع م���ن التصوير ف���ي كثير 
بالتصوي���ر  المهتم���ة  االلكتروني���ة  المواق���ع  م���ن 

الفوتوغرافي، بل ومسابقات خاصة بها. 
ع���ن  ب���ه  قم���ت  فني���ًا  تحلي���اًل  عليك���م  أع���رض 

االنعكاسات بحكم عشقي لتصويرها:
أنواع االنعكاسات:

Natural Reflections انعكاسات طبيعية
و ه���ي عب���ارة ع���ن أس���طح عاكس���ة موج���ودة 
أو  نه���ر،  عل���ى  مبن���ى  انع���كاس  مث���اًل  بالطبيع���ة. 

حيوانات على مجرى مائي.
 Architectural Reflections انعكاسات معمارية

أس���طح  عل���ى  انعكاس���ات  ع���ن  عب���ارة  وه���ي 
معمارية زجاجية. مثاًل انعكاس السماء مع السحب 

على مبنى، أو انعكاس مبنى على مبنى آخر.
 Surreal Reflections انعكاسات سريالية

وهي من أصعب أنواع االنعكاسات، ألنها صعبة 
المالحظة والتكوي����ن وتتطلب عينا يقظة تبحث عن 
أي س����طح عاكس. ليك����ون االنعكاس س����رياليا، يجب 
أن ال يظه����ر العنص����ر األساس����ي بالص����ورة، ب����ل يظه����ر 
انعكاس����ه فقط. باإلضاف����ة إلى ذلك، يج����ب أن يكون 
الس����طح العاكس ذا خ����واص، مثاًل أن يكون الس����طح 

متموجا، أو عليه صورة، أو أن يكون ممزوجا مع تراب.
بع���ض  يق���وم  الص���ورة،  س���ريالية  لزي���ادة 
المصوري���ن ب�قلبه���ا 180 درجة لتكون أق���رب للواقع 
من ناحية أن تكون زاوية النظر لالنعكاس مطابقة 
لزاوي���ة النظ���ر للعنصر األساس���ي، لك���ن في نفس 
الوق���ت تكون أبعد من الواقع نظراً الندماج خواص 
السطح العاكس مع انعكاس العنصر. مثاًل اندماج 
ص���ورة التمثال م���ع انعكاس المبن���ى والناس. هذا 
هو االندماج الذي يخدع العين ويش���كك المشاهد 

بأن الصورة مركبة بالفوتوشوب.
 Abstract Reflections انعكاسات تجريدية

وهي عبارة عن انعكاسات تتكون من خطوط 

تصوير 
االنعكاسات

إعداد وتصوير: ثامر الطاسان 
ــ محلل نظم بمدينة الرياض ومصور فوتوغرافي

www.thameraltassan.com  0505462228 للتواصل -

في العدد القادم التصوير المعماري مع المهندس سعود محجوب
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الحدث.. اإلجتماع التاريخي لتأسيس 
الجمعية السعودية للتصوير الضوئي، 
أعضاء  انتخابات  من  عنه  تمخض  وما 
يعول  أسماء  وترشيح  اإلدارة  مجلس 
عليها أمل كبير ، هذا الحدث يؤكد سيرنا 
ألنفسنا  ونبارك  الصحيح،  االتجاه  في 

هذا اإلنجاز .
الح�راك  ان  نق�ول  هن�ا  وم�ن 
نح�و  يس�ير  الس�عودي  الفوتوغراف�ي 
ويعي�ش  المول�ود  ليفط�م  النض�ج 
اس�تقاللية تامة يتحمل فيها مسؤولية 

تحديد المصير.

مبروك لبالبيد
محم�د بالبيد عرفته من�ذ أكثر من 15 
سنة بس�بب الكاميرا، ومنذ ذلك الحين 
وبالبي�د لدي�ه هاج�س.. )كي�ف نرتق�ي 

بعشاق الكاميرا(؟.
حي�ث  لبالبي�د،  الفرص�ة  وج�اءت 
الجمعي�ة  لرئاس�ة  مؤخ�رًا  إنتخاب�ه  ت�م 
الس�عودية للتصوي�ر الضوئ�ي، ونح�ن 
ل�ه  ندع�و  إنتخاب�ه،  لبالبي�د  نب�ارك  إذ 
بالتوفيق والس�داد، فالمسؤولية كبيرة 
والمطالب كثيرة، لكن مع همة الرجال 

تزول الصعاب.

قاعدة الثلث
قاع�دة الثل�ث والثلثي�ن وخط األفق 
ف�ي  األساس�ية  القواع�د  م�ن  وغيره�ا 
التصوي�ر ه�ي بال ش�ك ذات قيم�ة لدى 
المصوري�ن، لكنن�ا نج�د بع�ض  الص�ور 
الفائزة في المس�ابقات الدولية تكسر 
أغل�ب قواعد التصوير، وأعتقد أن اإلبداع 
ف�ي كس�ر القواع�د وتس�جيل اللقطة 
بطريق�ة المص�ور..ال بطريق�ة القواع�د 
والقوانين الفنية.. إنها بطريقة اإلبداع.

سالم باسبعين
رئيس التحرير

sbasabeen@gmail.com للتواصل -

كسر القواعد

الفنان����ة الكويتي����ة س����ميرة الخليف����ة تتح����د م����ع  
عناص����ر جم����ال الطبيع����ة بل وتج����د ضالتها هن����اك ... 
فأخ����ذت تقض����ي االي����ام واالس����ابيع وه����ي ف����ي رحلة 
دائمة وبحث مستمر عن مكنونات الجمال لتصهره 
ف����ي بودق����ة عش����قها للف����ن، ه����ذا الن الفن يب����دأ من 
ال����روح ليمتد حول الكون ليعانق االفق، وهذا التالحم 
مابي����ن الفنان والك����ون تالحم أزلي، فرس����مت الكثير 
بالزي����ت، واق����الم الفح����م، لك����ن روحه����ا المتعطش����ة 
إلغ����راءات الفن لم تروها من ذلك النبع، فكانت امها 
تش����عر باختالجات ابنتها، وصارت تحثها وتنمي فيها 
ح����ب الجمال والف����ن... وحين قررت س����ميرة ان تحمل 
الكامي����را، كان����ت امه����ا أول من ش����جعها عل����ى ذلك، 
فغرس����ت االم الب����ذرة االول����ى ل����دى ابنته����ا... وبم����ا ان 
التصوير الفوتوغرافي توأم الرسم لذا وجدت الفنانة 
س����ميرة الخليفة اخيرا ضالتها ف����ي الفوتوغراف، هذا 

الفن االنس����اني النبيل.. حي����ث الفضاء الرحب واالفق 
الممتد والظل الحاني، والضوء اآلسر  .

ان عش����قها االزل����ي للمناظر الطبيعي����ة والطيور 
جعاله����ا تتجه لتصور وتوثق تلكم المناظر الس����احرة 

الخالبة التي فيها من بديع الخالق الشيء الكثير . 
اال ان بدايته����ا الحقيقي����ة كانت ع����ام  2005  عندما 
عملت بالتصوير فقام����ت بصقل موهبتها بالدورات 
المتخصص����ة بالتصوي����ر، فالتحق����ت بمرك����ز العم����ل 
التطوعي وادارة التصوير بالنادي العلمي الكويتي.  
وخالل س����نين عمره����ا القصيرة ف����ي التصوير قدمت 

سميرة الخليفة اجمل اللقطات. 
تقول الفنانة سميرة الخليفة :

}اح����ب التصوي����ر البيئ����ي خاص����ة واعش����ق تصوير 
الطيور، لذا تخصصت في����ه.. ولصعوبة هذا التصوير 
فقد كان مقتصرا على الرجال، لذا وجدت هذا التحدي 

جمي����ال.. فهذا الن����وع من التصوير يحت����اج الى الهدوء 
والصبر وقوة االرادة، وهذه الميزات التتوفر لدى جميع 
المصوري����ن. وله����ذا الس����بب نجد ان بع����ض الناس ال 
يتذوقون تصوير الطيور، اما بالنس����بة لي فإنني اجد 
فيه المتعة والسعادة حين اقوم بتصوير الطيور ألن 
عظمة الخال����ق تتجلى بهذا المخل����وق الصغير الذي 
يتنقل من غصن الى غصن بحركاته الرش����يقة، وهنا 
تأت����ي متعة وجمال االقتناص ومحاولة الوصول الى 

التميز في اللقطة{.
وال يفوتن����ا حين نقيم اي عم����ل فني فإننا نقيمه 
من خ����الل جوانب����ه الفني����ة واالبداعية، لذا ف����إن اعمال 
الفنان����ة س����ميرة فيها  من تكوين المش����هد ما يش����د 
المتلق����ي الي����ه، وم����ن خالل رؤيته����ا الفني����ة والبصرية 
تجع����ل المش����اهد في حواري����ة فلس����فية وفكرية مما 
تحتوي����ه االقتناصة م����ن ابداع وتكوي����ن يضعك امام 

انه�ت دراس�تها الجامعي�ة، وحصل�ت عل�ى البكلوريوس ف�ي العلوم 
السياس�ة، اال ان أروق�ة السياس�ة ل�م تكن تش�غل بالها يوما م�ا، ولم يكن 
طموحها ان تعتلي المناصب والمهام الدولية!!  ألنها كانت وبكل بساطة 
تبح�ث ع�ن الفن ال�ذي ش�غل فكرها واج�ج فيها االله�ام، فأحرق�ت االلوان 
أصابعه�ا، واخذ الرس�م ج�ل وقته�ا .. كانت تأخ�ذ أوراقها والوانه�ا وأقالمها 
لتذهب الى البحر، كي ترسم الجمال والقوة واالفق المترامي الى الالنهاية 
ف�ي البحر، ولترس�م الطيور الحرة في طيرانها . ان فك�رة الحرية لدى الطيور  

كانت تشغلها!! فسعت ان تأسرها في لوحاتها.

ابداع الخالق .
ليس هذا فحس����ب، انما تأخذنا الفنانة الى عالم 
آخ����ر غير عال����م الطيور .. وكأنه����ا تريد ان تق����ول لنا ان 
امكاناته����ا الفني����ة عب����رت ح����دود الطبيع����ة والطيور، 
بورت����ري  لقط����ات  بضوئه����ا  ترس����م  حي����ن  فنجده����ا 
وبمنته����ى الجم����ال، أو في لوحتها  للطري����ق الترابي 
المخض����ر  وس����فحه  الحج����ارة..  حول����ه  تناث����رت  ال����ذي  
والس����ماء الممتدة بزرقته����ا نحو المجه����ول.. ان هذا 
المش����هد ال����ذي فتن عي����ن الفنانة ل����م ي����أت اعتباطا 

لكن����ه جاء مح����اكاة م����ن الالوعي الذي يدف����ع الفنانة 
س����ميرة نح����و  التوح����د في ه����ذا الس����كون المطلق.. 
والتأمل بعيدا عن ضوضاء البش����ر وثرثرة الس����يارات.. 
حيث التجلي للنفس االنسانية التواقة لالنعتاق من 

جاذبية االفكار.. وجاذبية السجن الالإرادي مع البشر.
ان اي عم����ل فني ابداعي ب����ال ثقافة، وال وعي، وال 
رؤية انسانية حضارية  تراثية.. اليعد عمال فنيا متكامال.. 
ألن ه����ذا هو ألف ي����اء الفنان، والفنان����ة الفوتوغرافية 

سميرة الخليفة تمتلك كل هذه المؤهالت .

عضويات
الفنانة سميرة

عضو بفريق التصوير والتوثيق 
بمركز العمل التطوعي. 

عضو بإدارة التصوير بالنادي 
العلمي الكويتي.

.FIAP عضو باالتحاد الدولي
عضو بالجمعية األردنية 

للتصوير.
عضو بالجمعية القطرية 

للتصوير الضوئي.
المعارض والمشاركات 

- العديد من المعارض 
المحلية داخل دولة الكويت.

- المهرجان  العربي الخامس 
للتصوير الفوتوغرافي الذي 

تنظمه الجمعية االردنية 
للتصوير  2007 .

- المعرض الفوتوغرافي 
االول لفنانات الوطن العربي 
للتصوير الفوتوغرافي الذي 
اقيم في سوريا دمشق بتاريخ 

9مارس. 2008
جوائز

الفنانة سميرة
الفوز بمسابقة الريادة المركز 

المتميز 2006 الذي نظمته مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي.

الفوز بمسابقة الريادة المركز 
المتميز 2007 الذي نظمته 
مؤسسة الكويت للتقدم 

العلمي .
المركز الثاني في مسابقة 

التصوير الفوتوغرافي 
بمهرجان من اجل الكويت 

. 2007
المركز الثاني بمسابقة 

التصوير2007  ضمن فعاليات 
معرض هواة االلعاب 

الالسلكية.
المركز االول بالمسابقة 

الرمضانية للتصوير 
الفوتوغرافي 2007.

قراءة: نبيل الشاوي
شاعر وفنان وناقد فوتوغرافي

- للتواصل القاهرة 0020121883379
ny_sh@yahoo.com

جميع األعمال بعدسة سميرة الخليفة

الفنانة الكويتية سميرة الخليفة:

عشقت الطبيعة والطيور
وهجرت العلوم السياسية
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برامج مساندة

ربم�ا تمني�ت ل�و أن�ك تس�تطيع أن تك�ون 
ص�ورة خاص�ة للعائل�ة، وترك�ب عدة ص�ور معا 
دون أن تظهر أطراف وعالم�ات الوصل. التقنية 
المعروضة هنا هي األكثر انتشارًا بين المصورين 

المحترفين وهي مرنة وسهلة.

بعد فتح الصورة انسخها بالضغط على مفتاح 
)Ctrl+J( مرتي���ن أو من خالل لوح الطبقات بس���حب 
طبق���ة الص���ورة ورميه���ا ف���ي ايقونة طبق���ة جديدة 

وهي الثانية من اليمين.
أخ���ِف الطبقة العليا بالنق���ر على أيقونة العين 
الموجودة بجانبها، ثم انقر على الطبقة الوسطى 
 Filter لتنشيطها، ثم اذهب إلى قائمة أمر المرشح
 Radius وزد نص���ف القط���ر > Blur > Gaussian Blur

لتطبيق التشويش عليها.
انقر على ايقونة العي���ن بجانب الطبقة العليا 
م���رة ثاني���ة، وانقر عل���ى الطبقة لتفعيله���ا، ثم انتِق 
اداة رس���م الش���كل البيضاوي من صندوق األدوات، 
ف���ي  الموض���وع  ح���ول  الش���كل  لرس���م  واس���حب 

الصورة الذي تريد اإلبقاء على وضوحه.
اذه���ب إلى القائمة ام���ر Select اختر أمر تخفيف 
االنتق���اء Feather  لتليين حواف عالمة االنتقاء، انقر 

موافق.
وأخيراً أنقر على أيقونة قناع الطبقات لتنشيط 
التأثير. وهكذا حصلنا على صورة ركزنا االنتباه فيها 

على موضوع معين.
اآلن افت���ح صورة اخرى تري���د أن تضيف جزءا منها 
إلى الص���ورة األولى، اضغط على مفتاح V  النتقاء 
أداة النق���ل م���ن صن���دوق األدوات، ثم أنقر واس���حب 
عل���ى  س���تظهر  الخلفي���ة،  الص���ورة  إل���ى  الص���ورة 

طبقتها الخاصة.
ضعه���ا ف���ي مكانه���ا المناس���ب ثم انق���ر على 
قناع الطبقات في اس���فل لوح الطبق���ات، ثم انتِق 
اداة رس���م الش���كل البيضاوي من صندوق األدوات، 
ف���ي  الموض���وع  ح���ول  الش���كل  لرس���م  واس���حب 
الص���ورة الثانية، ث���م اعكس التحدي���د بذهابك إلى 
القائمة امر    Select  اختر عكس التحديد Inverse  أو 
اضغ���ط على Shift+Ctrl+I  ثم اضغط على مفتاح 

Delete لمسح كل شيء داخل التحديد.
اآلن لديك صورة احترافية كالتي تراها معروضة 
في إس���تديو التصوي���ر.  يمكنك حفظه���ا وطبعها 

في أي استديو يستخدم التقنية الرقمية.

دروس الفوتوشوب

تركيب الصور

إعداد: محمد الشيخ
مصور ومصمم جرافيك

malshaikh3@gmail.com 0560038341 للتواصل -

للحصول على هذا الشكل النهائي للصورة المركبة اتبع األشكال التالية حسب التسلسل مع الرجوع للنص المكتوب
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تأسس���ت الجمعية األمريكي���ة للتصوير الضوئي في ع���ام 1934 لترتقي 
بالفن���ون والعل���وم الفوتوغرافي���ة، فه���ي تضم أعض���اء من جمي���ع الواليات 
األمريكية، كما تض���م أعضاء في أكثر من 60 دولة حول العالم، ويقع المركز 

الرئيسي للجمعية في مدينة أوكالهوما في الواليات المتحدة األمريكية.
يمكن ألي ش���خص االنتس���اب لهذه الجمعية بغض النظر عن مس���تواه 

الفني أو خبرته في هذا المجال.
ميزات االنتساب:

الحصول على شهادة االنتساب وبطاقة االنتساب.
المجلة الشهرية المجانية لألعضاء مع ثالثة إعالنات مجانية )غير دعائية(.

المسابقات الفوتوغرافية عبر البريد أو اإلنترنت.
المجموعات الدراسية من خالل البريد االلكتروني واإلنترنت.

خصم على التسجيل في االجتماع السنوي.
االجتماعات والنشاطات المستمرة خالل السنة.

الولوج لقسم األعضاء في موقع الجمعية.
إمكاني���ة تحمي���ل الصور على موق���ع الجمعية )صورة في الس���نة األولى 
عند التس���جيل(. واحتمال كتابة مقاالت لتنشر في مجلة الجمعية التي توزع 

على جميع األعضاء.
إمكاني���ة الولوج لموقع األعضاء الجدد والمش���اركة ف���ي تقييم االعمال 

والوصول إلى العديد من المقاالت والمواضيع المفيدة.
الحق في استخدام شعار الجمعية في موقع المنتسب الخاص.

إمكاني���ة تحصي���ل النج���وم والوص���ول لمرات���ب االختصاصي���ة أو االمتي���از  
وإمكاني���ة انتخ���اب المنتس���ب للحصول عل���ى مراتب االختصاصي���ة أو االمتياز 

.)PPSA - EPSA(
إمكاني���ة المش���اركة ف���ي تقدي���م برام���ج ودورات ف���ي اللق���اءات المحلية 

واإلقليمية والعالمية.
خصم خاص للمنتسبين على المعارض المدرجة تحت اسم PSA  وفي 

كل قسم على حدة.
على مجلة الجمعية في السنة.

االنضمام لقوائم الجمعية البريدية.
طريقة االنتساب

لالنتس���اب للجمعية كعضو مستقل، كل ما على المنتسب فعله هو ملء 
استمارة التسجيل في الموقع التالي ودفع الرسوم بواسطة البطاقة االئتمانية
HYPERLINK «http://www.psa-photo.org/membership_Individual_

App.asp»www.psa-photo.org/membership_Individual_App.asp
بعد إتمام التس���جيل سيتم إرس���ال بطاقة االنتساب والش���هادة مع عدد 
المجل���ة في ش���هر االنتس���اب إلى عن���وان المنتس���ب الموضح في اس���تمارة 
التس���جيل، كما س���يتاح للمنتس���ب اختي���ار صورة م���ن تصوي���ره لعرضها في 

معرض األعضاء الجدد.
وسيحتاج المنتسب إلى شخص منتسب قباًل في الجمعية والمشار إليه 

بخانة من قدمك لتنتسب للجمعية األمريكية للتصوير الضوئي.
تكلفة االنتس���اب للفئة العمرية ما بين 18 و 70 سنة هو 53 دوالرا أمريكيا 

للسنة الواحدة، وهناك خصم بسيط في حال اختيار سنتين أو ثالث.
.www.psa-photo.org لمزيد من المعلومات زيارة موقع الجمعية

إعداد خالد أتماز السباعي
www.khaled-alsibai.com 0508483859 للتواصل -

PS
A

ماذا تعرف عن
الجمعية األمريكية 

للتصوير الضوئي
Photographic Society of America PSA

شكل رقم 1

شكل رقم 2

شكل رقم 3

شكل رقم 4
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أحت�رم ال�رواد وأق�در عطاءهم 
ومساندتهم لألجيال الناشئة -وإن 
كان�وا يتفاوتون ف�ي ذلك- وأحب 
دائم�ا أن أحتف�ي به�م وأن أذك�ر 
اآلخري�ن بقدره�م وس�بقهم،  غير 
أني أتملم�ل من محاول�ة البعض 
منهم فرض صورته في كل محفل 
وحرص�ه على الظهور محتال الكادر 
ف�ي كل مع�رض ومس�ابقة وفي 
كل أمس�ية ومناس�بة، بدع�وى أنه 
األقدم واألجدر واألكثر فنا واألفضل 
تجربة واألوس�ع علما وثقافة، فضال 
المس�تمر  األن�وي  الحدي�ث  ع�ن 
ع�ن انجازات�ه وعطاءات�ه وجوائ�زه 

ومناقبه ،،،
تذكرت ذل�ك وأنا أس�تمع ألحد 
الفناني�ن  يش�كو من تذم�ر بعض 
القدامى منه لمجرد عدم اشراكهم 
ف�ي مع�رض كان مخصص�ا الب�راز 
أنه  المواه�ب الش�ابة، مس�تطردا 
ل�و فعل ذل�ك لما حق�ق المعرض 
أهداف�ه، ولضاع�ت لوحاته�م بين 

لوحات المخضرمين.
وف�ي نف�س الس�ياق أتعج�ب 
محلي�ة  ب�ارزة  اس�ماء  غي�اب  م�ن 
ف�ي مج�ال التصوي�ر الضوئي عن 
المحلي�ة،  المس�ابقات  تحكي�م 
متش�وقا لرؤية اس�ماء كالعبيداء 
وباسبعين والحمودي وعويد فضال 
عن عياش والسعدي وآخرين ممن 
ف�إذا  لذكره�م،   المج�ال  اليتس�ع 
كانت الحجة هي افتقارهم للخبرة 
– وهذا فيه نظر- فمتى يكتسبون 

الخبرة وممن؟ 

عبدالعزيز مشخص
مدير التحرير

alzawiah@gmail.com 0541101440 للتواصل -

وجهة نظر

عبد المجيد علي الذيبان، طالب بقسم علوم 
الحاس���بات بجامع���ة المل���ك عبدالعزي���ز بج���دة، ب���دأ 
اهتمامه بالفنون التشكيلية في المرحلة الثانوية، 
لكنه افتقد من يش���جعه على االس���تمرار ويساعده 
عل���ى تطوير نفس���ه، ث���م اقتن���ى كاميرا م���ن النوع 

المدمج يلتقط بها الصور أثناء السفر. 
التقيته في دورة قدمته���ا بالجامعة وأعجبتني 
صوره فشجعته على االستمرار وتطوير أدواته بشراء 
كاميرا احترافية واالحت���كاك ببعض الفوتوغرافيين 
النش���طين بجدة، وبالفعل تطور س���ريعا ليبرع في 
تصوي���ر الطبيع���ة، وليق���دم لوحات جميلة ش���ارك 
بإحداها في مع���رض _ إبداعات ضوئية -  وليعرض 

عمله على موقعه في –فليكر 
www.flickr.com/photos/thibanphoto

ولم يعد عبدالمجيد يخطو خطوات بل قفزات 
حقق من خاللها نجاحات فنية  خالل  أشهر معدودة.  
وأظ���ن أن الس���احة قد كس���بت مصورا واع���دا مازال 

الطريق أمامه ليقدم الكثير.

إعداد : عبدالعزيز مشخص 
جميع الصور بعدسة عبدالمجيد ذيبان وللتواصل معه

thibanphoto@gmail.com 0556655088 

عبد المجيد ..
التلميذ الذي تفوق 

على األستاذ
عبد المجيد الذيبان
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سعيد العلوي

ولكن يتميز التصوير الرقمي بسرعة ظهور النتائج أثناء 
التصوير وتعديل األخطاء فيها، وهو ما يوفر الكثير من 

المال والجهد خاصة في التصوير داخل االستديو.

مشاركاتي
أو  مع���ارض  ف���ي  االش���تراك  ل���ي  يس���بق  ل���م 
مس���ابقات، ولكنني اعرض أعمالي عبر المنتديات 
االلكترونية وعلى األصدقاء، ألن ذلك يفيدني أكثر 
في االس���تماع إلى المالحظات ومعرفة رأي اآلخرين 

في إنتاجي والتواصل معهم.

رؤيتي
الس���احة الفني���ة المحلي���ة بخي���ر وبه���ا أس���ماء 
لفناني���ن يج���ب رعايتهم وتش���جيعهم ف���ي الوقت 
وإال  واإلحب���اط  المل���ل  يصيبه���م  ال  حت���ى  الحاض���ر، 
سيكون المستقبل اسوأ نظراً لكثرة الداخلين إلى 

مجال التصوير بتسرع ودون ممارسة متقنة.

منتديات
المنتديات العربية والمحلية عبر اإلنترنت جيدة 
ولك���ن الس���يئ فيها ه���و دخول أي ش���خص يدعي 
اإللم���ام بالتصوي���ر وه���و قلي���ل الخبرة وليس���ت له 
دراية بفنون التصوير، ما يجعل المنتديات مس���رحًا 
للمجامالت والصراعات بدون فائدة، طبعًا ليس���ت 

كل المنتديات.

يعجبني
محج���وب  س���عود  الفن���ان  أعم���ال  تعجبن���ي 
والفنان القطري حس���ين الجاب���ر والمصور العراقي 
عقيل صالح، ومن الفنانين الش���باب الس���عوديين 
تعجبن���ي أعم���ال رائ���د اللحيان���ي وولي���د المرح���وم 

وسعد القاسم ومشعل الريحان .

تقليد اآلخرين
شخصيًا أرى أن تقليد أعمال الفنانين اآلخرين إذا 
كان بغرض التعلم واكتساب الخبرة والتطبيق فال 
ح���رج في ذلك، ألن االس���تفادة ومعرفة المعلومات 
الجدي���دة ه���ي اله���دف ويمك���ن أن يك���ون التقليد 
س���بياًل للنجاح إلى مرحلة معينة، أما التقليد بهدف 
الدخ���ول ف���ي منافس���ة غي���ر ش���ريفة أو الدخول في 
مهاترات وس���رقة حقوق الغي���ر األدبية فهذا نوع من 

الغباء ال اتفق معه. 

نصيحتي للمبتدئين
النصيحة األولى إل���ى الفنانين المبتدئين هي 
االبتعاد عن المجام���الت والمديح والنقد بغير علم، 
ألن ذلك يرسم طريقًا غير صحيح للفنان في بدايته، 
ثم يجب أخذ الخبرة والتجربة من الفنانين السابقين 
الصادقين في هذا المجال، وأن ال يستعجلوا النجاح 
بل يس���تفيدوا م���ن أخطائهم، ويبتع���دوا عن الغرور 
تمام���ًا، طبعًا مع تواص���ل التجارب واالس���تماع إلى 

مالحظة أصحاب الخبرة.

إعداد : سلطان منديلي 
جميع الصور بعدسة سعيد العلوي وللتواصل معه

trki4444@hotmail.com 0555576805

بداياتي
ف���ي صغ���ري كان تش���جيع العائل���ة ه���و الدافع 
المناس���بات  نط���اق  عل���ى  التصوي���ر  لممارس���ة 
واالجتماعات العائلي���ة، وهنا بدأت اتأمل في الصور 
وجماله���ا حتى اقتنيت أول كامي���را زينت مقاس 35 
ملم قبل عش���ر س���نوات، وبدأت معها رحلة ممتعة 
مع األف���الم وتحميضه���ا وطباعتها، ث���م دخلت إلى 

عالم التصوير الرقمي وتطبيقاته.

ميولي
تصوي���ر البورتري���ه والطبيع���ة الصامت���ة داخ���ل 
االس���تديو هي االقرب إلى نفس���ي، ألنني استطيع 
الس���يطرة عل���ى كاف���ة ظ���روف التصوير م���ن إعداد 

وإضاءة وتكوين. 

التصوير الرقمي
يتمي����ز التصوير باألف����الم بأنه أكثر متعة وتش����ويقًا، 
ذل����ك ألن األل����وان اغنى والس����يطرة على الص����ورة أكثر، 

يكره المجامالت والنقد بغير علم.. سعيد العلوي:

التقليد يمكن أن يكون سبيال للنجاح

س�عيد محم�د العلوي، فنان يداع�ب الكاميرا والعدس�ات بأنامله. يبحث عن صورة تش�د األنظار 
وتج�ذب الناظري�ن. لقد انطلق م�ع كاميرا )زينت( الروس�ية الصنع، ث�م توغل حتى أعم�اق التصوير 
الرقمي، وصنع لنفس�ه مكانًا وس�ط المنتديات وبين الفنانين بعد عشر س�نوات، هي امتداد رحلته 

مع التصوير.. ليحدثنا سعيد عن موهبته..
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النقد الفني

إعداد: عويد العويد
www.owyed.com للتواصل -
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ت�سدر عن اجلمعية العربية ال�سعودية للثقافة والفنون 

جلنة الت�سوير الفوتوغرايف )بيت الفوتوغرافيني( جدة

المشرف العام : عبداهلل باحطاب
نائب المشرف العام : سعود محجوب
رئيس التحرير : سالم محمد باسبعين

مدير التحرير : عبدالعزيز مشخص
هيئة التحرير

سلطان منديلي - بندر اليوسف  - عبداهلل الحمدان

العدد الثامن - نوفمبر - ديسمبر  2008م

للفنان : عويد بن حمد العويد
من مواليد مدينة بريدة، اإحرتف الت�سوير الفوتوغرايف عام 2002م، ويعمل 

نباء ال�سعودية مبنطقة الق�سيم، اأقام عددا من املعار�ض  م�سوراً لوكالة الأ

www.owyed.com ال�سخ�سية، وله موقع على ال�سبكة العنكبوتية

جملة دورية متخ�س�سة يف الت�سوير

الفوتوغرايف ت�سدر كل �سهرين

1658  - إيداع   1429/4834 ردمد 4392  ا

ال�سعودية العربية  اململكة  �س ب 941 جدة 21421 

فاك�س 6729061  هاتف 6729068

alzawiah@gmail.com بريد �إلكرتوين

للمراسالت

اإلخراج

العمل للفنانة : 
سمية الحجيلي

نقاط القوة بالعمل :
فكرة العمل .

م������ن������اط������ق س�����ق�����وط 
الضوء.

حركة الموديل .
ال���ع���ن���ص���ر االس����اس����ي 
وال��ع��ن��اص��ر ال��م��س��ان��دة 
التوظيف  وتوظيفها 

السليم .
مسار العين الصحيح .

ن���������ق���������اط ال�����ض�����ع�����ف 
بالعمل:

ال����ت����ك����رار ف����ي م��ق��دم��ة 
الكادر .

س���ق���وط ال����ض����وء م��ن 
ال��ن��اف��ذة االول����ى شتت 
الموضوع  في  التركيز 

االساسي .
ح������ج������م ال�����م�����س�����اح�����ة 
النظرة  شتت  السفلية 

العامة بالعمل .
االق��ت��ص��اص م��ن ال��ج��زء 

العلوي للعمل .
من  الكادر  مقدمة  في 
توجد  ال��ي��م��ن��ى  ال��ج��ه��ة 
مشتتات لمسار العين. العمل للفنانة : آالء عبداللطيف

عنوان العمل : عازف الناي
نقاط القوة بالعمل :

العفوية .
التون العام .

نوعية الموديل بالعمل .
االستفادة من الظل .

نقاط الضعف بالعمل :
التعريض العالي .

خط النظر للموديل . 
المس����احة الزائدة بالجهة اليس����رى بالكادر  )لو 

وكان����ت  ال����كادر  م����ن  المس����احة  ه����ذه  اس����تخدمت 
بش����كل  لخرج����ت  المودي����ل  نظ����ر  خ����ط  بمقاب����ل 

افضل(.
مناط���ق س���قوط االض���اءة غي���ر موفق���ة ، ه���ي 
ماجع���ل الفنانة تلج���أ إلى تعريض عال لالس���تفادة 

من الظل .

اأ�س�سها �سركة اأحمد عبدالواحد التجارية بالتعاون مع

 اجلمعية العربية ال�سعودية للثقافة والفنون

صورة الغالف

ما ينشر في المجلة

جميع ما ين�سر يف املجلة يعرب عن اآراء كتابها

الطباعة



أرب�ع  وم�ن  بس�يط  االس�تفهام  ه�ذا  أن  رغ�م 
كلم�ات، وق�د تناق�ش في�ه العدي�د م�ن الفنانين 
قديم�ًا، ورغ�م أن التوضي�ح والتفصي�ل يحتاج إلى 
تطوي�ل وتجوي�د، إال أن م�ا دعان�ي لمناقش�ة ه�ذا 
)االس�تفهام( مرة أخرى هو اعتق�ادي بأننا )العرب( 
كن�ا الوحيدين الذي�ن فتحنا باب ه�ذا النقاش ولم 
نغلق�ه من�ذ س�نوات طويل�ة، ولك�ن م�ا دعان�ي 
للط�رح ذاته مرة أخرى هو م�ا فاجأني خالل تواجدي 
بالبينال�ي العالمي الرابع في أوزبكس�تان، عندما 
التقيت خالل االجتماع الفني المفتوح مع السيدة 
رئيس�ة بي�ت الفوتوغرافي�ا األوزبكي، وم�ؤرخ فني 
كبير مع عشرة فنانين من دول أجنبية ومدارس فنية 
مختلفة في أمس�ية جميلة، حيث دار النقاش حول 
مس�توى األعم�ال الفني�ة المقدمة ف�ي البينالي، 
ونوعي�ة األف�كار المطروحة من خ�الل الصور، وهل 
حقق�ت الهدف من المهرجان العالمي وهو )لقاء 
الشرق والغرب( من خالل الثقافة البصرية والتواجد 
والتقارب وتبادل الخب�رات التفاعلي بين الفنانين 

من مختلف دول العالم؟.
كانت آراء بعض المصورين في تلك األمس�ية 
أن بعض الص�ور ال ترقى للعرض خ�الل المهرجان، 
وه�ي ف�ي مس�توى )المبتدئي�ن( مم�ا يس�تدعي 
وج�ود تصني�ف فن�ي بح�ت لف�رز األعم�ال م�ا بين 
محترفي�ن ومتقدمي�ن وه�واة ومبتدئي�ن، وكذلك 
فص�ل األعم�ال الفوتوغرافية عن األعم�ال الفنية 
البصرية والمفاهمية األخرى التي تم عرضها أيضًا 

في المهرجان.
وداف�ع الم�ؤرخ والمؤلف األوزبك�ي الكبير عن 
ف�ن التصوي�ر باعتباره إرث�ًا ثقافيًا يبق�ى عبر الزمن 
لألجي�ال القادمة، وهو فن مس�تقل قائم بأس�س 
فري�دة تمنح�ه التمي�ز ف�ي التعبير، وتعطي�ه الحق 
في مقارعة ومشاركة الفنون البصرية األخرى، وإن 
اختلفت المس�تويات الفني�ة، ألن الصورة يجب أن 

تحمل رسالة.
ودعون�ي انق�ل لكم ب�كل أمانة رأي الس�يدة 
رئيسة بيت الفوتوغرافيا األوزبكي، والتي وافقتني 
الرأي تمامًا في تلك األمس�ية فكرًا وتفصياًل، حيث 
كان رأي�ًا متحض�رًا يحم�ل رؤي�ة متبص�رة وعقلي�ة 
متفهمة م�ن فنانة محترف�ة، حيث قال�ت: الصورة 
الفني�ة هي ج�زء ال يتج�زأ من دائ�رة الف�ن الكبرى 
والت�ي تش�مل األعم�ال المفاهمية والتش�كيلية 
والبصري�ة عموم�ًا، حت�ى أن الس�ينما ه�ي االبن�ة 
والوريثة للتصوير الفوتوغراف�ي اآلن، وكلنا نعرف 
ما وصلت إليه السينما اآلن من تقدم مذهل، وهي 
قد ب�دأت من خالل التصوي�ر الفوتوغرافي وكذلك 
التصوير التجريبي بكاميرا الفيديو، والذي أصبح فنًا 
مستقاًل ترعاه الدول من خالل جمعيات ومسابقات 

مستقلة تمامًا.

الس�ابقة ال تلغ�ي وج�ود الص�ورة  والجدلي�ة 
الفوتوغرافي�ة الكالس�يكية )أي المطبوع�ة( كما 
عرفناه�ا، بل ه�ي )عملية مش�تركة بينه�م(، كما 
أنن�ي في ه�ذا المهرجان دع�وت بع�ض الفنانين 
التش�كيليين والنحاتين والمصممين والمصورين 
م�ن أكثر من عش�رين دول�ة للتجمع ح�ول الصورة 
وتقديم أعمال فوتوغرافية برؤيتهم الفنية هنا في 
أوزبكس�تان، والتي وجدت القب�ول عند المصورين 

المحترفين والهواة من شتى أنحاء العالم.
إن مس�توى تنفي�ذ الص�ورة الفوتوغرافية البد 
وأن يحمل فكرًا وعماًل وإحساس�ًا ورسالة حتى وإن 
كان م�ن خالل )أس�لوب وتكنيك( بس�يط أو معقد 
أو م�ن خالل األف�الم التقليدي�ة أو التصوير الرقمي 
أو تقني�ات تحمي�ض األف�الم أو برام�ج الكمبيوت�ر، 
فالهدف األس�مى هو )التواص�ل البصري من خالل 
لغة عالمية هي الصورة(، وتبادل األفكار اإلنسانية 
والتعرف عل�ى مجاالت اإلبداع والتعبير اإلنس�اني، 
واكتش�اف ما عن�د الش�رق بحضاراته�م المتعددة 
واألصيل�ة والجميل�ة والمتخصصة، ومن�ع االجتياح 
الفكري الغربي الطاغي عالميًا من خالل العولمة 
ووس�ائلها التي قد تقضي على هوية بلد أصيل أو 
تطم�س حض�ارة وتقالي�د ش�عب مس�الم، وعلى 
بفنه�م  )يعت�زوا  أن  الفوتوغرافيي�ن  المصوري�ن 
ويثق�وا ف�ي أعماله�م( الت�ي يقدمونه�ا، وهذا ما 
يفس�ر بوض�وح دعوتن�ا بكل ص�در رحب لع�دد من 
الفناني�ن في مج�االت فنية مختلفة إل�ى االلتقاء 
في )مهرج�ان فوتوغرافي عالمي( مع المصورين، 
وعلى العكس من بعض المهرجانات التشكيلية 
مص�ور  ألي  الدع�وة  تق�دم  ال  الت�ي  والبصري�ة 
فوتوغراف�ي للحض�ور والمش�اركة، وال تعتق�د أن 
الفوتوغرافيا مجال إبداعي جميل. ومرة أخرى يجب 
عل�ى الفوتوغرافيين ف�ي العال�م أن يفتخروا بما 
يمارس�ونه من فن ويعملوا على رفعة مس�تواهم 

وتواجدهم بكل اقتدار وسط كل الفنون.

خاتمة
م�ا اثل�ج صدري فع�اًل، أن�ه بعد عودت�ي إلى 
الوط�ن بأي�ام قليلة من ه�ذا االجتم�اع الجميل 
في طاش�قند، تمت دعوتي م�ن مجموعة مكة 
للفنون التش�كيلية للمش�اركة ف�ي )المعرض 
أن  يثب�ت  مم�ا  للمجموع�ة،  األول(  التش�كيلي 
الص�ورة الفوتوغرافي�ة الفني�ة احتلت مس�احة 
العق�ول  وف�ي  الفني�ة  الص�االت  ف�ي  ممي�زة 

المتحضرة والنيرة، عربيًا. 

سلطان عدنان منديلي
- أخصائي مختبرات ومصور فوتوغرافي

- للتواصل 0505526972
s_mandili@yahoo.com 

االستفهام الشائك قبل الرحيل
أيها الفوتوغرافيون: هل تفتخرون بأعمالكم حقًا؟




