أكتوبر 2017

إلتزام بالنبان بالمحيط

فوز شريك بالنبان ’لوران باليستا‘ بجائزة مصور العام للحياة البرية
عن فئة "بيئات االرض"

منذ العام  2013ومع إنطالق البحث عن سمكة الكهوف الجوفية ،باتت بالنبان الشريك الرئيسي للمستكشف ’لوران
باليستا‘ ومشروع غومبيسا .يُشار إلى أن صورته الفائزة بجائزة مص ّور العام للحياة البرية عن فئة "بيئات االرض"،
كان قد إلتقطها خالل رحلة غومبيسا  -3انتاركتيكا! اإلستكشافية ،وهي تعرض للمرة االولى الجزء الغارق من جبل
جليدي .مبروك ’لوران‘!

تعتبر جائزة مصور العام للحياة البرية أقدم منافسات تصوير الطبيعة وارقاها في العالم ال سيما وأنها تنظّم منذ  53عاماً ،مع
اإلشارة إلى أن ملكيتها وإدارتها تعود لمتحف التاريخ الطبيعي في لندن .تع ّول هذه المنافسة على التصوير لتسليط الضوء
على العالم الطبيعي ،كما والمساعدة على تعزيز اإلستدامة والحفاظ على الحياة البرية .من جهتها ،تحتفي فئة "بيئات
االرض" بحجم وعظمة اشكال االرض ،القوى الطبيعية التي تساهم في نحتها والحياة البرية النقية في المساحات الطبيعية.
من هنا ،فإن صورة الجبل الجليدي التي ق ّدمها ’لوران باليستا‘ ،والتي جاءت حصيلة ساعات كثيرة من العمل الدؤوب
والغوص في المياه الجليدية ،تجسّد تماماً لهذا الوصف .ومن منطلق القناعة السائدة بأن الوعي العام هو أمر أساسي بغية
النجاح في الحفاظ على محيطات العالم ،أعربت بالنبان عن سرورها بهذه الجائزة المميزة التي تك ّرم موهبة ’لوران‘،
باإلضافة إلى العمل التصويري اإلستثنائي الذي نفّذ ضمن سياق مشروع غومبيسا.

نبذة عن ’لوران باليستا‘ ومشروع غومبيسا
’لوران باليستا‘ هو عالم بحري ،مص ّور متميّز لعالم المحيطات ورائد في إستخدام معدات الغوص الجديدة .ساهم دعم شركة
بالنبان له في إبراز موهبته من خالل مشروع غومبيسا الذي نظّم بغية تسليط الضوء على االنظمة البيئية البحرية غير
المستكشفة حتى اليوم وبالتالي التي يصعب فهمها .يُشار إلى أن المشروع شهد حتى اآلن إنطالق أربع رحالت إستكشافية
رئيسية .ومع رحلة غومبيسا  ،3قامت بالنبان برفقة ’لوران باليستا‘ برحلة إلى انتاركتيكا في مهمة إستكشاف ،غطس
وتصوير بالتعاون مع ’لوك جاكيه‘ منتج الفيلم الوثائقي "مسيرة البطاريق" ( .)The March of the Penguinsوبالفعل،
كانت المرة االولى التي تم ّكن خاللها فريق من الغطاسين التقنيين من الغوص تحت الجليد الذي يغطي المحيط في تلك
المنطقة في سبيل توفير الصور الطبيعية االولى لألنظمة البيئية في عمق البحر في أنتاركتيكا .ونزوالً عند طلب عدد من
مجموعات البحث ،ساهم الفريق في وضع جردة بأنواع الحيوانات البحرية في هذا الموقع موفرين للباحثين فرصة اإلطالع
على صورهم بهدف النشر العلمي.
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نبذة عن إلتزام بالنبان بالمحيط
منذ تأسيسه في العام  ،1735تميّز مصنع بالنبان بالروح الريادية الحازمة التي دفعت بالشركة لتأسيس صالت تاريخية
ربطتها بعالم الغوص منذ أكثر من  60عاماً ،وبوجه التحديد منذ العام  1953مع إطالق ساعة ’فيفتي فاثومز‘ اول ساعة
غوص عصرية في العالم .وتقديراً لهذا التراث ،تلتزم بالنبان بمشاريع إستكشاف المحيطات والحفاظ عليها .من هنا،
وإنطالقا ً من قناعته بأن دعم الحماية البيئية يعتمد مباشرة على التواصل مع الجمهور ،عمل المصنع على زيادة الوعي العام
من خالل دعم المشاريع العلمية الهامة ،مبادرات إستكشاف المحيط ،التصوير تحت الماء ،المنتديات البيئية ،المعارض،
المنشورات العالية الجودة والمواقع اإللكترونية المتخصصة.
وبالفعل ،منذ قيام الشركة في العام  2014بجمع كافة شراكتها المرتبطة بإستكشاف المحيطات والحفاظ عليها تحت شعار
إلتزام بالنبان بالمحيط ،ساهمت بالنبان في تمويل إحدى عشر رحلة إستكشافية هامة فضالً عن تقديمها العديد من االفالم
الوثائقية الحائزة على جوائز ،إلى جانب المعارض والمنشورات .ويفخر المصنع أيضا ً بمساهمته في مضاعفة المساحات
البحرية المحمية من حول العالم ،وذلك مع إضافة أكثر من أربعة ماليين كيلومتر مربّع من المساحات المحيطية المحمية
الجديدة.

القصة الكامنة وراء صورة الوجه الخفي لجبل الجليد التي إلتقطها ’لوران باليستا‘
"الرياح الخمسينية العاتية باتت وراءنا ومركب ’أستروالب‘ يقترب من قارة انتاركتيكا مبحراً عبر المياه الهادئة والمفتوحة
للجرف الجليدي .لسنا وحدنا ،فالجبال الجليدية العمالقة ترتفع عبر المساحة الواسعة شاهقة بإرتفاع ال يص ّدق .في الواقع،
يجب رؤية هذا المشهد لتصديقه ،فكيف يمكن ألي كان تص ّور فكرة جبال ط ّوافة؟ على بعد بضعة كيلومترات عن قاعدة
’دومون دورفيل‘ الفرنسية ،يبرز مدخل أرض أديلي ...ننزلق بصمت قربها ،ونحن نشعر كأننا نقطة صغيرة على القارب
الطويل الذي يبلغ طوله  65متراً ،مدركين تماما ً بأننا ال نرى سوى  %10من حجمها .تحت السطح ،تبقى هذه الكتل
الجليدية العمالقة غير مرئية .وعلى الرغم من وجود العديد من الصور "المزيّفة" على شبكة اإلنترنت ،ومع الصور المنفّذة
على الحاسوب والقصص البعيدة اإلحتمال ،لم يتمكن أي كان في السابق من رؤية جبل جليدي كامل ،أو حتى إلتقاط صورة
له .الرؤية ال ضعيفة ،الظالم ،المياه الجليدية ،العمق الذي يصعب بلوغه :عوائق ال تحصى ساهمت في الحفاظ على سر
الجزء الغارق ،الوجه الخفي من الكوكب الجليدي .في هذه المرحلة ،وبعد مرور  11يوما ً من اإلبحار الصعب ،إنجرفت
بفكرة مفاجئة :هل يمكن الكشف عن الجبل الجليدي كامالً؟
إﻛﺘﺴﺒﺖ ھﺬه اﻟﻔﻜﺮة زﺧﻤ ﺎ ً ﻛﺒﯿﺮ اً .ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺮﺣﻼت ﻏﻮص ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ ،وﻋﻨﺪ اﻟﻌﻮدة ﻛﻞ ﻟﯿﻠﺔ ﻛﻨﺎ ﻧﻘﺘﺮب ﺧﻄﻮة أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻨﺰاف .رﺣﻠﺔ اﻟﻐﻮص اﻟﯿﻮم ﻛﺸﻔﺖ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﺟﺒﻞ ﺟﻠﯿﺪي ﻛﺮوي ،ﺑﻤﺤﯿﻂ ﯾﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  200ﻣﺘﺮ وھﻮ ﯾﻌﻮم ﻓﻮق ﻗﺎع
اﻟﻤﺤﯿﻂ .ﯾﺤﯿﻂ ﺑﮫ اﻟﺠﻠﯿﺪ اﻟﻄﺎﻓﻲ وﯾﺜﺒّﺘﮫ ﺗﻤﺎﻣﺎً ،ﻟﺬﻟﻚ ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك اي إﺣﺘﻤﺎل ﻹﻧﺠﺮاﻓﮫ أو إﻧﻘﻼﺑﮫ .ﯾﺼﻘﻠﮫ اﻟﺘﯿﺎر ﻓﯿﺒﺪو وﻛﺄﻧﮫ ﺣﺼﺎة
ﻋﻤﻼﻗﺔ .أﻋﺮض ﻋﻠﻰ رﻓﺎﻗﻲ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﻮي إﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﯿﺮﺗﮭﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء ،ﻓﻘﺪ واﻓﻘﻮا ﺟﻤﯿﻌﺎ ً ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻜﺮة .ھﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺴﮭﻠﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺠﺰﯾﺔ .ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲُ ،
ﻏﺼﻨﺎ ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﻤﻨﺤﺪر اﻟﺠﻠﯿﺪي .وﻣﺎ إن
ﻋﻮاﻣﺎﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﺑﻠﻐﻨﺎ ﻗﺎع اﻟﻤﺤﯿﻂ ﺣﺘﻰ ﺑﺪأﻧﺎ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﻄﺔ :ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺒﺴﻂ ﺣﺒﺎل رﻓﻊ أﺷﺮﻋﺔ اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﺒﺤﺮ ووﺿﻊ ّ
ﺑﻜﺮات ،ﺑﺬﻟﻚ أﻧﺠﺰﻧﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ اﻟﺒﺤﺮ ﺑﻐﯿﺔ إﻟﺘﻘﺎط ﻣﺌﺔ ﺻﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺒﻞ اﻟﺠﻠﯿﺪي.
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وبعد مرور ساعات عدة وتع ّرض أصابع اقدامنا للتج ّمد ،كنا نجلس أمام الحاسوب الذي يعمل بجهد على إستيعاب مجموعة
أي منا قادراً على رؤية الجبل الجليدي كامالً :من منظور قريب ،فهو يتخطى مجال رؤيتنا؛ أما
الصور .تحت الماء لم يكن ٍ
ً
بالنظر اليه عن مسافة بعيدة فهو يختفي في ظل المياه الضبابية .ومع ذلك ،بعد بضع دقائق ،برز أخيرا على الشاشة :يمكن
رؤيته كامالً للمرة االولى .هي بالفعل رؤية حالمة تتح ّول إلى حقيقة .أف ّكر بقول ’رومان غاري‘’ :ليس هناك شيء يستحق

العيش ما لم ينبثق بداية من الخيال ،وإال فالبحر ليس سوى مياه ًا مالحة‘".

معلومات إضافية عن جائزة مصور العام للحياة البرية
تحتفي جائزة مصور العام للحياة البرية بالتنوّ ع البيولوجي ،التطوّ ر وأصول الحياة ،وهي تهدف للتشجيع على تفهم الطبيعة
بشكل أكبر .تؤيد هذه المنافسة إلتقاط الصور األخالقية للحياة البرية ،أي أنها تدعم تجسيد العالم الطبيعي بشكل بعيد عن
التالعب التقني المفرط ،والذي ترافقه عبارات وصفية صادقة ويحترم الحيوانات وبيئاتها .من هنا ،يُقام العرض االولي
الخاص بهذه الصور كل عام في متحف التاريخ الطبيعي في لندن ،ليجوب بعد ذلك أكثر من  60مدينة في المملكة المتحدة
ومن حول العالم.

Website: www.blancpain.com / Press Lounge: https://www.blancpain.com/en/press-lounge

