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بــاغ صحفي

معــرض للصــور الفوتوغرافيــة

ا بر كو

الثعابيــن  كل  بيــن  مــن  الكوبــرا  ثعبــان  علــى  التعــرف  يمكــن 
فــي  متضخمــا  جــزأ  مشــكاال  يظهــر  لــذي  ا رأســه  بغطــاء   ، األخــرى 
بذلــك  فيبــدو  عنقــه،  ضلــوع  ينشــر  عندمــا  يحــدث  هــذا  و  رقبتــه 
إن   . مــا خطــر  وجــود  ثنــاء  أ أو  خصــم  أمــام  وهيبــة  ترهيبــا  أكثــر 
حــد  لــى  إ وســرية  خجولــة  نــات  حيوا الواقــع  فــي  الكوبــرا  ثعابيــن 
بتضخيــم  التقــوم  عندمــا  العاديــة  الثعابيــن  تشــبه  فهــي  مــا، 
فــي  األرض  علــى  كبيــرة  بســهولة  تتحــرك  أن  وتســتطيع  رقبتهــا 
 ، متــرا  2 و  5.1 بيــن  مــا  طولهــم  يتــراوح  ر.  األشــجا علــى  و  المــاء 
ويمكــن  لــم  العا فــي  ســام  ثعبــان  اكبــر  هــو  الملكــي  الكوبــرا 
علــى  الثعابيــن  هــذه  تتغــذى  م.   5 لــى  إ تقريبــا  طولــه  يصــل  أن 
بينمــا  الصغيــرة  والثدييــات  األســماك  الطيــور  األخــرى  الزواحــف 
حصــري  بشــكل  األخــرى  الثعابيــن  علــى  الملكــي  الكوبــرا  يتغــذى 
حيــث  لتربــة  ا تجاويــف  فــي  عمومــا  لبيــض  ا اإلنــاث  تضــع   . تقريبــا
تضــع  األوراق  مــن  كومــة  بتشــكيل  الملكــي  الكوبــرا  نثــى  أ تقــوم 
لتــي  ا نــة  الحضا فتــرة  طيلــة  منــه  بالقــرب  فتبقــى  عليهــا  بيضهــا 
قويــا  عصبيــا  ســما  الكوبــرا  يمتلــك   . مــا يــو   70 لــي  حوا تســتمر 
األنــواع أن  الســيطرة علــى فرائســه وتســتطيع بعــض  يمكنــه مــن 
ــة  ــيلة دفاعي ــذا وس ــد ه ــار، و يع أمت ــدة  ــد ع ــى بع ــمها عل ــث س تنف
لنفســه  ويمنــح  خصمــه  أعيــن  يســتهدف  إذ  األول  المقــام  فــي 

للفــرار. كافيــا  وقتــا  بذلــك 
فــي  وأفريقيــا،  آســيا  مــن  كل  فــي  الكوبــرا  ثعابيــن  تعيــش 

لجيونيــس«. »ناجــا  يســما  نوعــا  منهــا  نجــد  المغــرب 
األحيــان.  لــب  غا فــي  زاهيــا  أســود  لونــه  يكــون  ثعبــان  وهــو 
عــروض  »لحالقــي«أي  ب  يســمى  مــا  لتنشــيط  نــات  الحيوا تســتخدم 
الحيــوان  بهــذا  األســتمتاع  للمشــاهدين  يمكــن  حيــث  الشــوارع 
فهــو  بالكوبــرا  مهتميــن  البشــر  كان  لطالمــا  والمثيــر.  المخيــف 
واألحتــرام  الخــوف  بيــن  تتــراوح  مختلفــة  مشــاعر  يلهمهــم 

. يقتلــه  مــن  ومنهــم  يّقدســه  مــن  لنــاس  ا فمــن  الشــديدين، 

ر  زا  ، فوجيــرول  ولــوك  بــورن  أوليفــر  نتــاج  إ مــن  المعــرض  هــذا 
و  أفضــل  بشــكل  الحيــوان  هــذا  علــى  للتعــرف  أســيا  و  إفريقيــا 
بيــن األنســان و هــذا  لتــي تجمــع  ا المتناقضــة  العالقــة  لفــك هــذه 
المصــور  لنــا  يقــدم  جــدا  الجميلــة  الصــور  هــذه  لجمــع  و  الحيــوان 
كروكــو  فــي  ليــوم  ا بــورن  أوليفــر  لبريــة  ا للحيــاة  السويســري 
صــورة  ثالثيــن  لــل  خا مــن  األســطوري  الثعبــان  بأكاديرهــذا  بــارك 

الحجــم. كبيــرة 

أوليفــر بورن

حياتــه  وبــدأ   ، لــوزان  فــي   1972 عــام  فــي  بــورن  أوليفــر  ولــد 
يعمــل  أن  قبــل  فيفــي  فــي  التصويــر  مدرســة  فــي  المهنيــة 
صحيفــة  تحريــر  هيئــة  فــي  10ســنوات  ثــم   ، الخــاص  لحســابه 
حــول  التقاريــر  مــن  العديــد  أصــدر   ، الســنين  مــر  علــى  أســبوعية. 
المهــددة  األنــواع  علــى  الحفــاظ  فــي  النشــطين  األحيــاء  علمــاء 
وقــت  كل  كــرس   ، الماضيــة  القليلــة  الســنوات  لــل  خا باألنقــراض. 
هــو  هدفــه  األلــب  جبــال  فــي  لبريــة  ا الحيــاة  لتصويــر  فراغــه 
نــات  والحيوا الطبيعــة  حمايــة  ضــرورة  علــى  المجتمــع  تحســيس 
بــورن  أوليفــر  قــام  المعــرض  هــذا  إللنشــاء  فيهــا  تعيــش  لتــي  ا
و  لتيلنــد  ا الهنــد  لــي  ما مصــر  المغــرب  ســنوات  لــث  ثا منــذ  بزيــارة 

أوروبيــة. دول  عــدة 
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فــي كروكــو بــارك اكادير


