
  أسرار خطف ا�نظار في صور زفافك

س�بيلك  فھ�يصور الزفاف الفوتوغرافية من ا�شياء الت�ي تمث�ل ل�ِك أھمي�ة كبي�رة ي�وم فرح�ك، 

ينبغ�ي أن تك�ون ملتقط�ة وأن�ت ف�ي أحس�ن فيم�ا بع�د، و س�احرإلى استعادة ذكريات ھ�ذا الي�وم ال

زفاف ال�ذي يظھ�ر جمال�ِك وفستان الحاDتِك من حيث المظھر ا�نثوي الجميل، والطلة ا�نيقة، 

   .  و رقتك

نستعرض في ھذا المقال أسرار جذب ا�نظار في الصور الفوتوغرافية، ليس فق�ط ف�ي حف�Hت 

الزفاف، بل في كافة الصور الت�ي ي�تم التقاطھ�ا، س�واء م�ع ص�ديقاتِك أو ف�ي جلس�ات التص�وير 

   .يتم إخراج الصورة على أفضل نحو ممكنالمختلفة، حتى 

  

  لجلسة تصوير مشرقة بشرةالعناية بال

اDھتمام بصحة بشرتك ينبغي أن يكون عل�ى قم�ة أولويات�ِك لض�مان الظھ�ور ا�مث�ل ف�ي ص�ور 

الزف��اف الفوتوغرافي��ة، م��ن حي��ث ع��Hج العي��وب، مث��ل ال��رؤوس الس��وداء أو الھ��اDت تح��ت 

لمكي�اج البقع الصغيرة البنية أو الداكنة في البشرة، ومن حيث العناي�ة بوض�ع االعيون، وكذلك 

، وي�تHئم م�ع أل�وان وطبيع�ة أو الميك أب بالشكل السليم الذي يتناسق تماًما مع مHم�ح وجھ�كِ 

ظھرين بھ�ا ف�ي الص�ور، س�واء فس�اتين أف�راح أو فس�اتين س�ھرة أو غي�ر ا�زياء التي سوف ت

   .ذلك

ل بعض من النصائح الھامة لعHج مشكHت البشرة، والعناية بصحة بش�رتِك قب� عزيزتي وإليكِ 

      .التقاط الصور

  

   طريقة إخفاء المسام المفتوحة أو الواسعة – 1

 تنقي�ةوذل�ك بھ�دف  بش�كل جي�د،تقشير البشرة القيام ب واسعة يكون عبرالمسام ال مشكلة Hجع

وض�ع ة، وبع�دھا مرطبات الكريمأي نوع من الوضع العمل على ثم ومن  البشرة بشكل عميق،

ف�ي  ي مظھ�ر المس�ام الملح�وظ، وال�ذي يقل�ل م�ن جمال�كِ ، حت�ى يختف�البريم�ر لمسة خفيفة م�ن

  .رةالصو



تنظي�ف  ، أن تعمل�ي عل�ىحت�ى إن كن�ت D تع�انين م�ن ھ�ذه المش�كلةويمكنِك لمزيد م�ن الوقاي�ة 

م�ع  في حال كان ذلك في ستوديو مغلق، ،لكِ Dلتقاط الصور  الخروج ا قبلجيدً  وجھِك وبشرتكِ 

ة مثل الكريم�ات مرطبال تدليك البشرة ببعض الموادم ، ثلتنقية البشرةبسيطة تونر كمية وضع 

  .المعروفة

  

   قبل التصوير )أحمر الخدود (  طريقة وضع البHشر – 2

نوع من الت�درج الل�وني الس�احر، وللتمت�ع بإطHل�ة ذھبي�ة مش�رقة، علي�ِك معرف�ة  منح بشرتكِ ل

الك�اميرا ي�ؤدي إل�ى طريقة وضع أحمر الخدود أو البHشر عند التصوير، �ن الفHش الخاص ب

تنعكس على بشرتِك بشكل س�لبي إذا ل�م يك�ن ھن�اك اھتم�ام  التي عمل مزيد من اnضاءة القوية

 ث�م ك،أحمر الخدود على خ�دالقليل من ضع جيد بالمكياج وعمله بطريقة صحيحة، لذا يمكنِك و

  . كِ الھايHيتر الHمع بمحاذاة وجنتيبعض  العمل على وضع

  

  كريم ا�ساس اDھتمام بنوعية – 3

عالي��ة الج��ودة و أص��لية كلم��ا ك��ان أفض��ل، ويج��ب أن يك��ون ك��ريم ا�س��اس كلم��ا كان��ت نوعي��ة 

وك��ذلك جع��ل البش��رة كلھ��ا بل��ون  الك��ريم مناس��بًا لل��ون بش��رتِك، بھ��دف إخف��اء البق��ع والعي��وب،

واحد، في حال كنت تعانين من اختHف طفيف في اللون في بعض أجزاء الوجه، بسبب تغطي�ة 

  .أو ما شابهفي أشعة الشمس نھاًرا جزاء تلك ا�

  

   المناسب هاختيار طHء الشفا - 4

وضع طHء الشفاه المHئم لِك في الصور يج�ب أن يش�د انتباھ�ك، �ن ابتس�امتِك ھ�ي م�ا يج�ذب 

ا�نظ��ار ف��ي الص��ور الفوتوغرافي��ة ف��ي المعت��اد، ل��ذا يج��ب أن يك��ون ط��Hء الش��فاه م��ن ا�ل��وان 

للعي��ون وم��ريح الحف��اظ عل��ى مي��ك أب ھ��اديء م��ع لك��ن ل��يس بش��كل مب��الغ، الزاھي�ة الملفت��ة، و

   .ةباھت تلكن في نفس الوقت ليس يةن طبيعالوأيجب اختيار ووالجفون، 

  



  العناية با�سنان – 5

 D يجب إھمال تنظيف ا�سنان جيًدا قبل التصوير، وذلك عن طري�ق غس�لھا ب�المعجون المعت�اد

انِك، فا�سنان الحساسة ينبغ�ي اس�تعمال فرش�اة مرن�ة و لطيف�ة والفرشاة المناسبة لطبيعة أسن

، وا�س�نان الت�ي تحت�اج إل�ى احتك�اك ق�وي لتنظيفھ�ا ف�ي المعت�اد يج�ب معھ�ا Softلھا م�ن فئ�ة 

، ويفضل استخدام خيط ا�سنان ف�ي ح�ال وج�ود بقاي�ا طع�ام ف�ي أم�اكن Hardاستعمال فرشاة 

  .ذر ورفق لعدم جرح اللثةضيقة D تصل إليھا الفرشاة العادية، لكن بح

  

  حجم ا�نف  تصغير – 6

ف�ي الص�ور، ويس�اعد عل�ى بش�كل كبي�ر عم�ل عل�ى إب�راز جمال�ِك الكبي�رة يوجھ�ِك  تحديد مHمح

 اس��تعمال، يمكن��ِك أو عريض��ةفيھ��ا، ف��إذا كان��ت ل��ديِك أن��ف كبي��رة أكث��ر جاذبي��ة ظھ��ورِك بش��كل 

عنھ�ا  داك�ن بل�ون الطبيع�ي، وا�خ�رالع�ادي و  بش�رتكِ  بل�ون، أح�دھما لونين من كريم ا�ساس

Hًخط�ين  يتم رسم بعدھا م ا�نف فقط اعظفوق  باللون الطبيعيكريم ا�ساس  يتم وضعثم  ،قلي

عن�د الخ�ط بحي�ث يب�دأ  ،ال�داكن الكريم ا�خر ذو الل�ونب كِ ي أنفبمستقيم على جانبشكل رفيعين 

م�نح إيح�اء ق�وي تعم�ل عل�ى ، وھذه الخط�وات نف�حافة امنطقة وينتھي عند  الحاجبمنطقة 

  . بصغر حجم ا�نف، مما يخدم ظھور صورِك بالشكل المطلوب في النھاية

  

  التخلص من الھاDت السوداء  – 7

الھاDت السوداء مشكلة تؤرق كل العرائس، خاصة أن الض�غوط النفس�ية قب�ل ي�وم الزف�اف ق�د 

يم ف��ي اللي��ل كم��ا ھ��و تجع��ل الع��روس ف��ي حال��ة أرق دائم��ة، وD ت��تمكن م��ن الن��وم بش��كل س��ل

فم�ا ھ�ي الحل�ول مفترض، مما يزيد من مشكلة ظھور الھاDت السوداء ح�ول الع�ين وأس�فلھا، 

  المثلى لتلك المشكلة قبل موعد التصوير؟

  :إليِك الحلول العملية للتخلص من الھاDت السوداء عن طريق ا�تي

الن�وم ف�ي النھ�ار ق�د  �نالحصول على قسط مناسب من الن�وم خاص�ة ف�ي س�اعات اللي�ل،  – 1

  .يضاعف من ھذه المشكلة



ى الخي�ار عل� تين م�نحيش�رع الخيار في ھذا الشأن، عن طري�ق وض�ع قيمكن استخدام منا – 2

  .للتخلص من الھاDت السوداء جفنيكِ 

ھ��و اDختي�ار ا�خي��ر، م��ن أج�ل إخف��اء س�ريع للھ��اDت الس��وداء  الكونس�يلراس�تعمال أق��Hم  – 3

  .ر الفوتوغرافيتحت العين قبل التصوي

عدم النظر بكثرة في شاشات الھاتف أو التابلت أو الHبتوب الخاص بِك قب�ل الزف�اف، �ن  – 4

ذلك يؤثر على صحتِك بشكل عام وعلى صحة العيون، مما يظھرِك دائًما بشكل مجھ�د ومرھ�ق 

  .من أجل عHج ذلك مھما فعلتِ 

  

و ع�Hج عيوبھ�ا، م�ن أج�ل ظھ�ور أكث�ر  تعرفنا في ھذا المق�ال عل�ى أساس�يات العناي�ة بالبش�رة

  .أو في أي جلسات تصوير أخرىإشراقًا وحيوية في الصور الفوتوغرافية يوم زفافِك، 

وفي النھاية ننصحِك باتباع كل ما يفيد صحتِك بشكل ع�ام قب�ل الف�رح، وك�ذلك بع�د عق�د الق�ران 

اھتماًم�ا ينبغي أن يكون  والزواج، فاDھتمام بالصحة ليس مقترنًا فقط بمرحلة قبل الزفاف، بل

  .   طوال العمر دائًما


