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جديد السوق

ماركس وسبنسر 
تطرح تشكيلة 

من ا$زياء 
المميزة 

كشفت ماركس وسبنسر عن 
طرح تشكيلة مميزة من اCزياء 

اCنيقة. وتتميز تصاميم التشكيلة 
الجديدة بأقمشة الترتر والحرير 
والمخمل والنسيج المعدني 

التي تناسب كاّفة اCذواق، وتتنّوع 
بين الفساتين الالمعة والسترات 
المخملية وقطع اCزياء اCساسية 

العملية والمثالية لكّل يوم 
والتي تمنح إطاللة مميزة. 

وتضم التشكيلة خيارات متنّوعة 
من الفساتين المثالية �طاللة 

متألقة، بتصميمات تعكس 
الفخامة والطابع العصري، وتتميز 

بتدرجات لونية غنية من اCحمر 
واCرجواني ودرجات من الذهبي 

والفضي. وتُعّد الفساتين 
المخملية من القطع اCساسية 

لهذا الموسم بتصاميمها 
المتقنة وملمسها الفاخر، حيث 

تُضفي بقصتها المالئمة للجسم 
وطولها المتوسط لمسة 

من اCناقة والجاذبية للراغبات 
بإضفاء المزيد من التشويق على 

إطاللتهن الخاصة بالمناسبات. 
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الصالون االزرق يقدم عطور
RULE FRAGRANCE المفعمة بالفخامة

تقدم RULE FRAGRANCES مجموعة عطور معاصرة و خالدة من خالل التعبير 
عن الذكريات الجميلة بطريقة من البساطة.، هي في الغالب مستوحى من 

اقتباس دافنشي «البساطة هي الرقي المطلق.»، مع مزيج من التناغم والرفاهية. 
تم إنشاء دار العطور RULE FRAGRANCES في سبتمبر 2018 من قبل «ميرت 

ساجدام» – وهو مهندس كيميائي  وخبير في مستحضرات التجميل الفاخرة - 
وأوموت غور - مهندس كمبيوتر متخصص في تطوير اCعمال وتصميم المشاريع 

-. تأسست الشركة في يوليو 2019 كـ «بيت عطري معاصر» في اسطنبول ، مدينة 
الثقافة والحضارات حيث يلتقي الشرق بالغرب.





All That Is مجوهرات تنبض 
بسحر علم الخيمياء القديم

بعدما لمع اسمها في مجال المجوهرات المرّصعة باCلماس، ها هي «نينا 
رنسدورف» Nina Runsdorf تُطلق مجموعتها اCولى المصّممة من الذهب، 

التي تشمل قطعًا تليق بإطاللة المرأة اليومية. تعشق «نينا» تنسيق 
مجوهراتها وتكديسها، ومن هذا المنطلق ابتكرت هذه القطع الجديدة 

الخّلابة. استحضرت المصّممة الُبعد الروحاني للذهب اCصفر وقدراته 
ة المناجم القديمة، لتبتكر مجموعة  الشافية، كما عشقها لmلماس بَقصَّ

مجوهرات تستعين باCلماس المصقول بأسلوب حديث لتمّد المرأة بالقّوة 
والطاقة ا�يجابية.

قرّرت «رنسدورف» أن تُحيط الذهب اCصفر بإطار داكن، فاستعانت بالروديوم 
اCسود لُترّصع عليه َقّصات عّدة حديثة من اCلماس. تّم ترصيع كل ألماسة 
على حافة مصّممة من الذهب اCبيض عيار 18 قيراط مع قاعدة مصقولة. 

أتت المجموعة منحوتة وانسيابية، فيما أضفت السالسل المحبوكة 
النعومة إلى التصاميم. أّما المفاصل، فتخلق حركًة ناعمة من وحي خاتم 

Flip المتحرّك الذي بات رمزاً من رموز عالمة «رنسدورف».
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تمزج مجموعة نظارات بوما الجديدة النمط الرياضي بأسلوب 
الحياة الحضري، ضمن تشكيلة عنوانها االبتكار والطابع العملي.
تتالعب التصاميم الموسمية الجديدة بالمواد الفخمة واCشكال 

القوية والتفاصيل ذات التأثير العالي للحصول على إطاللة 
جريئة.

تسّلط نظارات Sportstyle الضوء على الشكل وتمزج الحنين إلى 
حقبة السبعينيات بالموضة المعاصرة. تبرز ا�طالالت المواكبة 
Cسلوب العيش بفضل حوافها السميكة مزدوجة الطبقات مع 

لمسات نهائية بلونين وثالثة أبعاد. تتمّيز النظارات المصّممة 
على شكل نظارات الطيارين وعيون القطة بشعار عائم يبدو 

وكأنّه يتحرّك، بينما تتالعب النظارات المختلطة بتوليفات لونية 
حيوية للحصول على إطاللة شبابية وأنيقة وسهلة االرتداء. 

مجموعة النظارات الجديدة من بوما .. 

فائٌض من الجرأة

على إطاللة شبابية وأنيقة وسهلة االرتداء. 

تعتبر «ستيف مادن» العالمة المحببة لدى 
العديد من المشاهير مهما اختلفت المناسبات 

واCوقات، حيث تتنوع تصاميم مجموعتها 
لتضم اCحذية الرياضية، اCحذية المسطحة، 

الصنادل وأحذية الكعب العالي كما تناسب 
كل من الحياة اليومية. ال شيء سيمنعك اuن 

من الحصول على إطاللة النجمات مع تشكيلة 
ستيف مادن بأسعار معقولة وبلمسات تزيدك 

أنوثة وأناقة.

مجموعة «ستيف 
مادن» `طاللة متألقة 

كالمشاهير
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بعلبة جديدة ذات شكل يبدو 
من عالم المستقبل، وحركة 
توربيون جديدة، تتألق ساعة 

(Mille Miglia Lab One) باعتبارها 
ساعة تحتفي بسباق (1000 

Miglia). فقد صممت شوبارد 
هذه الساعة لتجسد روح 
سيارات السباقات فائقة 

اCداء التي تتبنى ذات النهج 
القائم على تحقيق أعلى 
مستويات االبتكار والدقة. 

فقد كانت هذه الساعة أول 
ساعة كرونومتر توربيون 

أوتوماتيكية التعبئة تقدمها 
شوبارد ضمن إصدار محدود 
يضم 20 ساعة فقط، ليفتح 

من خاللها معمل شوبارد 
(Chopard Manufacture) آفاقًا 

جديدة.

 Mille Miglia
Lab One

روح سيارات 
السباقات 
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ضمن إصدار محدود يضم 100 
ساعة فقط، تقدم شوبارد ساعة 
(L.U.C Skull One) المزينة 
برمز جمجمة (Calavera) الفنّية 
المكسيكية كنوع من االحتفاء 
«بيوم الموتى»، والتي تكتسي 
بمزيج جميل من التدرجات الداكنة 
التي تظهر في الميناء اCسود 
المزين بلمسات نهائية من الورنيش 
وتبرز عليه مؤشرات ذهبية للساعات. 
 L.U.C) يبلغ قياس قطر علبة ساعة
Skull One) 40 ملم، وصنعت من 
الستانلس ستيل المطلي بمادة 
(DLC) والمصقول بتقنية ضخ 
الحبيبات، ويرافقها سوار من جلد 
العجل بلون بني. ويتوارى خلف 
هذه القناع السوداوي العابث حركة 
ميكانيكية أوتوماتيكية التعبئة من 
عيار (L.U.C 96.53-L) صنعتها 
أيدي الحرفيين المهرة في مصنع 
.(Chopard Manufacture) شوبارد

L.U.C Skull One
تجسيد بديع لفن

«الفانيتاس»
الرمزي
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ساعة (Magari) المجوهرة
عمل فني ضمن مجموعة

(Red Carpet)

من بين 73 تحفة نفيسة ضمن 
مجموعة (Red Carpet) الرمزية 

التي تصممها دار شوبارد في كل 
عام كجزء من شراكتها الرسمية مع 
مهرجان كان السينمائي، تبرز ساعة 
(Magari) االوتوماتيكية المجوهرة 

كشهادة نابضة بالحيوية تثبت حب 
دار شوبارد لروائع أحجار اCلماس 

المميزة المأخوذة من خيرات اCرض 
الطبيعية. 
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شوبارد مسجل التوقيت الرسمي
لسباق السيارات ا$كثر جماًال في العالم

للعام 32 على التوالي، تؤدي 
شوبارد دورها باعتبارها الشريك 

الرئيسي ومسجل التوقيت 
الرسمي للسباق في هذه 

الدورة الجديدة من سباق «ميليا 
1000». عادة ما تنعقد في 

شهر مايو دورة «السباق اCكثر 
جماًال في العالم»، ولكنه أقيم 
في هذا العام ما بين 22 و 25 

من شهر أكتوبر نظراً للوائح 
الصحة العامة السائدة. إال أن 

هذا االضطراب في التقويم 
لم يثبط من حماس الفرق 
المشاركة التي بلغ عددها 

عن 354 فريق انطلقوا جميعًا 
للتنافس ضمن مسار السباق 

الممتد على مسافة 1618 
كيلومتر، تحت رعاية وتشجيع 

صديق الدار: جاكي إكس 
الشهير بلقب «سيد سباق 

لومان» والذي ترأس االحتفاالت 
التي نظمتها دار شوبارد.
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ا$ناقة هي اهتمام
بالتفاصيل اليومية الصغيرة

با�ضافة إلى الساعات والمجوهرات، تصنع دار 
شوبارد السويسرية العريقة قطع اكسسوارات 

مصممة خصيصًا لتتالءم مع فن الحياة الذي يركز 
على تحقيق الذات وعيش متعة الحياة الحلوة. 
تقدم الدار ملحقات لمجموعاتها من الساعات 

والمجوهرات من خالل تشكيلة من االكسسوارات 
بلمسات نهائية بغاية الدقة واالتقان تشع بسحر 

عصري ال مثيل له. تقدم دار شوبارد مجموعة 
جديدة من القطع وا�بداعات المستوحاة من 

 Classic» :العوالم السحرية الفريدة لمجموعتيها
.«Happy Diamonds» و «Racing

Mille Miglia 2020 Race Edition
كروتومتر مع شخصية متفردة

منذ أصبحت دار شوبارد الشريك 
الرئيسي ومسجل التوقيت الرسمي 

لسباق (Miglia 1000) في عام 
1988، تقدم الدار في كل عام 

 Mille) ساعة جديدة ضمن مجموعة
Miglia) المخصصة للسباق. وعلى 

مر السنين، أصبحت ساعات هذه 
المجموعة تحفًا يتخاطفها عشاق 

الساعات وهواة جمعها، وذلك 
نظراً لندرتها –حيث أن جميعها 

مصنوعة بإصدارات محدودة للغاية- 
ونظراً للطريقة التي تعبر بها عن 

الرابط الوثيق بين عالمي السيارات 
الكالسيكية والساعات الميكانيكية 

الرياضية. 



 Alpine) تنضم ساعة
 (Eagle Small Frozen

المستوحاة من هيبة 
النسر وعظمة جبال 
اCلب إلى مجموعة 

 Alpine) ساعات
Eagle) بطابعها 

الرياضي اCنيق. صنعت 
الساعة من الذهب 

اCبيض عيار 18 قيراط 
ويبلغ قطر علبتها 

36 ملم، كما رّصع 
إطار زجاجها وسوارها 

المدمج ترصيعًا كامًال 
باCلماس. تتجلى في 

الساعة خبرة تقنية 
ال يضاهيها سوى 

جمالها اCخاذ. وقد 
كرست شوبارد هذه 

النسخة المجوهرة 
من الساعة «للنسور 

العصرية» من الرجال، 
وزودتها بحركة شوبارد 

 (09.01-C) من عيار
الذي يتميز بتعبئة 
أوتوماتيكية ويوفر 

احتياطي طاقة لمدة 
42 ساعة. وبفضل وفرة 

اCلماس فيها تذكرنا 
هذه الساعة بندف 

الثلج الصغيرة المتmلئة 
على قمم جبال اCلب، 

لتتألق بهالة أخالقية 
ومسؤولة.

 Alpine Eagle Small Frozen
مستلهمة من جمال

وهيبة الجليد
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تبدع دار شوبارد سنويًا مجموعة جديدة ضمن خط 
(Red Carpet) للمجوهرات الفاخرة، كتكريم لشراكتها 
التاريخية مع مهرجان كان السينمائي الدولي. صممت 

إبداعات هذه المجموعة لتزيد من جمال وسحر الممثالت 
خالل مراسم صعودهن على الدرج الشهير لقصر 

المهرجان، ويتطابق عدد إبداعات المجوهرات الفاخرة 
هذه المجموعة في كل عام مع رقم دورة المهرجان في 

ذلك العام. وCن كارولين شوفوليه تعشق الطبيعة؛ 
فقد اختارت هذا الموضوع ليكون الفكرة العامة �صدار 

مجموعة (Red Carpet) لعام 2020، فكشفت عن 73 
موديل ضمن تشكيلة المجوهرات النفيسة المستوحاة 

من سحر الطبيعة.

Red Carpet
احتفاء بـ «الطبيعة» 

بأسلوب عبقري 
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«فابرجيه» تحتفي
بالحياة الزاهية با$لوان

تواصل «فابرجيه» االحتفاء بـ«الحياة الزاهية باCلوان» مع 
مجوهراتها المعاصرة المرّصعة بطيف واسع من اCحجار 
السافير الملّونة. أضافت الدار مؤخراً إلى تصاميمها حجر 

السافير باللونين اCصفر والوردي، علماَ أّن  السافير اCصفر 
من أندر اCحجار في الوجود. تعتقد ثقافات وشعوب عديدة 

أّن السافير الوردي يكتنز قدرات ممّيزة، وترمز إلى الثقة والوالء 
والصدق، كما أنّها تحمل الحّظ الجّيد والحّب.

انطالقًا من ولع العالمة بالمفاجآت السارّة وحّس االكتشاف، 
أخفت ”فابرجيه“ على الجهة الداخلية من الخاتم حجر ياقوت 

ُمشابه للحجر الذي يتوّسطه، ُمستخرج من منجم ”جيم فيلدز“ 
في الموزمبيق. يستعين الخاتم من مجموعة ”ألوان الحّب“ 

Colours of Love بمعادن تشمل الذهب الخام المستخرج 
من البيرو الذي ال يحتوي على الزئبق، فال يضرّ البيئة كما 

يضمن للعمالء الشفافّية على طول سلسلة ا�مداد. 



«واتش بوكس»
تقدم هداياها الكالسيكية 

لقضاء أوقات سعيدة
تنتظرنا لحظات من اCوقات ا�ستثنائية لنحتفل بها مع 

اCهل واCصدقاء في مختلف المناسبات. ال شيء يضاهي 
هذه اCوقات الدافئة والثمينة التي تعّودنا أن نخلدها من 

خالل اختيار الهدايا اCمثل لmحباء واCصدقاء والمقربين. 
وللمناسبة، تقدم منصة «واتش بوكس» مجموعة 

من أفضل الساعات المستعملة والمختارة من أهم 
الماركات التي تجعل منها الخيار اCمثل بأفضل 

اCسعار في عالم الساعات الراقية. 

ساعات زينيت للطيران «دايرونيف“ فئة 
20 للنساء: 

ساعة مستعملة 
 ،(22193168179C732)

أوتوماتيكية ذاتية التعبئة، تتميز 
بعلبة من الذهب الوردي عيار 18 

قيراطا يبلغ قطرها 40 ملم مع إطار 
من اCلماس يحيط بميناء مرصوف 

بالماس ومرفق بحزام من الساتان 
اCبيض اللؤلؤي مع إبزيم من الذهب 

الوردي عيار 18 . 

XB0180E4/ 45 بريتلينغ أڤنجر هوريكان
 :BF31

ساعة مستعملة أوتوماتيكية ذاتية التعبئة، 
تكشف عن علبة بريتلينغ سوداء اللون يبلغ 

قطرها 45 ملم، ويحيطها ميناء أسود بركاني على 
حزام أسود مطاطي «دايفر برو III“ ومشبك بريتلينغ 

المنبسط. 

أوديمار بيغية T3 رويال أوك أوفشور كرونوغراف محدودة 
الكمية: 

ساعة مستعملة تجمل رقم المرجع 
(25863TIOOA001CU01)، أوتوماتيكية ذاتية التعبئة، 

تحتضن علبة من التيتانيوم مقاسها 48 ملم، يحيطها 
ميناء رمادي اللون على حزام جديد من الجلد اCسود مع 

مشبك من التيتانيوم. 
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لساعة  الرسمي  ا�صدار  على  عاٍم  مرور  بعد 
 Code 11.59  – بيغه  أوديمار  باي   11.59 «كود 
الساعة  هذه  تواصل   ،«by Audemars Piguet

جديدة  طرازات  خمسة  خالل  من  ارتقاءها 
إلى  تُشير  التي  اCوتوماتيكية  الساعة  من 

والثواني،  والدقائق  والساعات  التاريخ 
من  أخرى  جديدٍة  طرازات  وخمسة 
تضم  التي  اCوتوماتيكية  الساعة 

هذه  تزدان  الكرونوغراف.  وظيفة 
ذات  بأوجٍه  الجديدة  الساعات 

طالء معقد بالالكر مع تشكيلة 
ألواٍن عميقة، كما تُقدم لمسًة 

هذه  إلى  جديدة  عصريًة 
العابرة  المستديرة  الساعة 

للزمن.
بيغه  أوديمار  حرفيو  أّكد  لقد 

روٍح  من  به  يتمّيزون  ما  على 
في  ارتقائهم  خالل  من  إبداعية، 

ذلك  وتجسد  جديد،  تحدٍّ  مواجهة 
في موانئ الساعات الجديدة المطلية 

أشعة  نمط  مع  الُمدّخن  باللون  بالالكر 
تشكيلة  وتتضمن  التزييني،  الشمس 

والعّنابي  اCزرق،  اللون  من  كّلًا  اCلوان 
الفاتح  الرمادي  با�ضافة  واCرجواني 

أوُجه  على  الفنّي  الجانب  يتعزز  والداكن. 
وزجاجة  الرِّقة  فائق  الطوق  بفضل  الساعات 

من  المصنوعة  الُمزدوج  االنحناء  ذات  الساعة 
مضادة  بطبقٍة  الُمعالج  السافيري  الكريستال 

لالنعكاسات الضوئية. وبتالعبها بالعمق وبالضوء 
العمل  التشكيل  الُمعقدة  الزجاجة  هذه  تُبرِزُ 

التفصيلي الذي تزدان به أوُجه الساعات بما في ذلك 
بشكٍل  المشغول  الالمع  الذهبي  بيغه  أوديمار  توقيع 
هذه  تحقيق  تم  وقد  الميناء،  على  والُمثبَّت  منفصل 

الدرجة من اللمعان بطريقة الغلفنة بطبقات متتالية.

«كود 11.59 باي أوديمار بيغه» .. 
لََمساٌت جديدٌة من ا$ناقة
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جيجر- لوكولتر .. تفيض أناقة 
بجانب أدائها الوظيفي

أعلنت جيجر- لوكولتر وMR PORTER عن 
إطالق ساعة «ماستر ألترا ثين كينغزمان نايْف» 
بإصدار محدود يقتصر على 100 قطعة مصّممة 

خصيًصا لفيلم The King’s Man، وهو الفيلم 
المقبل الذي يتناول أصول وكالة كينغزمان 

من إخراج ماثيو فون.
تستأثر هذه الساعة الجديدة بجذور جمالية 

تُعود بشكل واضح وصريح إلى ساعات 
الجيب التقليدية من جيجر- لوكولتر، إذ يميل 

الطوق العريض للغاية بلطف من الزجاجة 
المصنوعة من الكريستال السافيري حتى 
حواف القفص، فيرسم شكًال جانبًيا جميًال 

يذّكر بنصل السكين. أما تاج التعبئة المحمي 
بقوس مثلث الشكل، فُوضع عند الساعة 

12. ولكن تجّددت هذه العناصر التقليدية 
التي ال يحدها زمان بتفاصيل راقية وعصرية، 

كمؤشرات عالمات الساعات البسيطة التي 
تحافظ على رقّي الميناء ونقائه، بينما تتكرّر 
الحلقة المرسومة بدّقة في شكل دائري بارز 

على الطوق.

24

جديد السوق



25

إسراف وتمّيز، سعي وراء المتعة والحرّية والهيدونّية مع وضع اCساليب التكنولوجية في 
خدمة الجمالّيات، تلك هي سمات روجيه دوبوي! تنبيه لجميع هواة صناعة الساعات 
ومحّبي السيارات الفائقة اCداء: اشعروا بالرعشة فيما تنطلق العالمة التي تجرأ على 
التمّيز في عالم التجارة ا�لكترونية مع إطالق أحدث إصدار لها عن سيارات المبورغيني 

الفائقة اCداء باللون اCبيض النقّي.

«أكسكاليبور أفنتادور أس»
تزأر بإصدارها الخاص



26

جديد السوق

تشيد الدار العريقة بتراثها 
المتمّيز في صناعة 

ساعات الغوص وتستند 
إلى خبرة تزيد عن قرن من 
الزمن في مجال الساعات 

الرنّانة، بينما تقّدم 
ساعة «جيجر- لوكولتر 

بوالريس مارينر» التي 
تضيف نسختين عاليتي 

اCداء إلى مجموعة 
جيجر- لوكولتر بوالريس 

الرياضية واCنيقة.
أتاحت خبرة الدار في 

صناعة الحركات 
الرنّانة النهوض بحركة 

ميموفوكس لتصبح 
المصدر المرجعي في 
مجال حركات ساعات 

اليد المزّودة بمنبه 
والمبتكرة منذ 70 عاًما 

والمستخدمة في ساعات 
مصّممة للحياة الحضرية 

ورياضات الغوص على 
حّد سواء.

انضمام ساعتين إلى مجموعة
«جيجر- لوكولتر بوالريس»
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تّتبع دار روجيه دوبوي السويسرية لصناعة الساعات شعار «ما من 
قواعد، بل لعبتنا الخاصة». لعبٌة تسيطر عليها الجرأة وا�فراط والتمّيز، 

وكّلها سمات هي أجزاء من جينات روجيه دوبوي. دائمًا في طليعة 
االبتكار، تستعّد العالمة التي تجرأ على التمّيز لَخوض أحدث مغامراتها 

 Roger” الستكشاف مجاالت جديدة مع إطالق مجموعتها الجديدة بالكامل
.“Dubuis Drop Collection

روجيـه دوبـوي
الجــرأة واالبتكـــار والتميّــز 
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 ماكس فاشن تطلق 
تشكيلة لsطفال 

بألوان ورسومات 
مميزة

أطلقت ماكس فاشن 
مجموعة ماكس الشتوية 

الجديدة لmطفال والتي 
تضم مجموعة من المالبس 

اCنية بلمسة عصرة 
وألوان ساحرة مستوحاة 

من الغابات. فمع تدفق 
نسائم الشتاء البارد حان 

الوقت للبدء في توفير 
مساحات إضافية في خزائن 

اCطفال القتناء مجموعة 
من الجاكيتات المحبوكة، 

والسترات اCنيقة، والقبعات 
والشاالت. 

وتتمّيز أحدث مجموعة 
هذا الموسم، بدرجات 

ألوان دافئة ومرحة، وكأنها 
مأخوذة مباشرة من 

الطبيعة. وهذه المجموعة 
الممتعة والمريحة من 

ماكس، مليئة برسومات 
الحيوانات اللطيفة، 

والياقات المزينة بالفراء 
والمواد الدافئة، فهي بكل 

تأكيد ليست من المجموعة 
التي يمكن تفويتها!
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أطلقت ماكس فاشن مجموعة 
جديدة ومتنوعة من المالبس 

الشتوية لكل من الرجال والنساء 
مع ألوان متميزة مستوحاة من 

الطبيعة. فمع اقتراب فصل 
الشتاء، وكما جرت العادة في 

كل موسم يتطلب هذا الوقت 
من العام تجديد خزانة المالبس 

با�ضافة إلى جولة تسوق للبحث 
واالطالع على أفضل صيحات 
الموضة لشتاء 2020. وكما 

هي الحال مع تغيرات الطقس 
وتقلبات الجو عبر منطقة الشرق 

اCوسط، كذلك تتغير موضات 
المالبس وتستمر في التغيير 

لتتناسب مع أذواق وتطلعات 
محبي التصاميم الفريدة من 

اCزياء للذكور وا�ناث.

..و تطلق
تشكيلتها لشتاء
2020
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كشفت باي فار، عالمة ا�كسسوارات البلغارية المفضلة بين 
عشاق الموضة عن عقد شراكة مع المنصة العالمية لmزياء 

المستعملة فيستيير كوليكتف.
ويهدف هذا التعاون لتقديم تشكيلة فريدة من القطع المعاد 

تدويرها لمنح التصاميم القديمة لمسة حيوية وتجديد دورة حياة 
منتجات باي فار. ومن المقرر أن تركز التشكيلة على محورين 

أساسيين هما التصاميم المعاد تدويرها والقطع من أرشيف 
العالمة. 

عالمة باي فار تتعاون
مع فيستيير كوليكتف

لتقديم تشكيلة صديقة للبيئة



 BALENCIAGA نظارات
.. الحس الجمالي المترف

تتميز تشكيلة Curve من BALENCIAGA بخط معدني متواصل يمتد من أذن إلى أخرى. 
تم وصل الذراعين الرقيقين والمنحنيين بحافة علوية مسطحة، ُعلقت عليها العدسات 

المقطوعة بالليزر والمتصلة في المنصف بمساند أنف معدنية.
أما طراز Ghost فُسمي كناية عن إطاره الفائق الرقة وتنسيق ألوانه الفاتحة، مذكراً 

بالنظارات الطبية الحديثة.  يتسع الذراعان المستقيمان جداً خلف اCذنين على مستوى 
.BB الطرفين الستيعاب نقش شعار

ويُبرز أسلوب Cut انحناءة هندسية عصرية بفضل شكله ذي الزوايا ومظهر أحجار الراين 
المرصوفة والمتدرجة، ُصنع بتقاطيع من الليزر وُعزز بشعار جريء. الذراعان واسعان على 

مستوى الصدغين ويصبحان مستدقين فجأة فوق اCذنين.
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احتفلوا بأجمل اللحظات
مع «هاوس أوف بيوري»

هل تبحثون عن هدية مميزة سواء لعيد ميالد، نجاح، خطوبة، زواج أو أي مناسبة أخرى؟ تشكيلة 
مجوهرات «هاوس أوف بيوري» House Of Biori الخيار اCمثل لتخليد اللحظات الثمينة. تضم مجموعة 

المجوهرات تصاميم متعددة تناسب مختلف اCعمار واCذواق مع خيارات متنوعة بين الخواتم والقالئد 
وأقراط اCذن. تتميز مجوهرات «هاوس أوف بيوري» كونها مصنوعة يدويًا على أيدي أمهر الحرفيين 

بدقة عالية مما يجعلها هدية مثالية ال تنسى.
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Garrard
تقدم تجربة تسّوق 
فريدة لعشاق الفخامة
كشفت دار Garrard للمجوهرات عن تعاونها مع 
منصة ثريدس ستايلينج (Threads Styling)، منصة 
التواصل المباشر الرائدة عالميًا في تجارة الدردشة 
التلقائية، بهدف توفير تجربة تسّوق فريدة من نوعها 
لعشاق المنتجات الفاخرة في المنطقة. وتأتي هذه 
الخطوة مع ازدياد توّجه المتسّوقين في كل أنحاء 
العالم نحو التسوق عبر ا�نترنت ومنصات التواصل 
االجتماعي للبحث عن منتجات ترضي شغفهم.

وبناًء على االتفاقية، ستطرح دار Garrard مجموعًة 
مختارًة من مجوهراتها على المنصة الرقمية، مع 
التركيز على طرح أبرز ابتكاراتها، مثل مجموعة وينجز 
الشهيرة، ومجموعة ألوريا الجديدة بما تحمله من 
تصّور عصري Cيقونة الدار الزخرفية التي أبدعتها من 
ألماسة كولينان 1 الشفافة واCكبر في العالم.
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صّممت عالمة «ڤاالني أتولييه» Valani Atelier، التي تّتخذ من 
 ،Walk for Giants نيويورك مقراً لها، مجموعة غنية لصالح مبادرة

تستعرض المجوهرات الراقية التي اقترنت باسم العالمة 
وتُكرّم الطبيعة اCفريقية التي تسعى هذه المبادرة الخيرية 
إلى الحفاظ عليها. تتعاون «ڤاالني» مع شركة «جيم فيلدز» 

Gemfields التي تستورد منها أحجار الزمرّد والياقوت المستخرجة 
بطريقة مسؤولة ومستدامة، ومع الحرفيين حول العالم لشّق 

مسار ُمستدام في عالم المجوهرات.

«ڤاالنـي أتولييـه» تصمـم
Walk for Giants مجموعة لمبادرة



Diamond Bomb
ارتقاء باللمعان

بتركيبة متsلئة فائقة 

تmلئي ببريق فاخر من غبار 
  Diamond Bomb  .لماسCا

هو ارتقاء باللمعان مع تركيبته 
المتmلئة الفائقة التي تضيف 

توهج ساحر وخيالي على وجهك 
وجسمك, أسرقي اCنظار و أَِسرِّي 

القلوب بلونين جديدين محدودين 
ا�صدار :Rosé Rave ، بريق وردي 

وذهبي، و Royal Icing ، بريق 
ذهبي.

يتميز هذا الهاياليتر بتركيبة 
الجيلي المميزة الناعمة الملمس 
والتي تنساب على البشرة وتذوب 

فيها كالسحر. متmلئ وبراق الى 
أقصى الحدود وبنسبة 100% 

حتى يعطيكي نتيجة نهائية 
متوهجة وصافية تالئم كل بشرة. 

سوف تجدين كل هذا البريق 
المشع  في علبة صغيرة تشبه 

علب المجوهرات.
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عرفينا بنفسك؟ ومتى أسست مشروعك؟
لمجوهرات  والمصممة  المالكة  اCنصاري  العزيز  عبد  نورة 
اول  وافتتحنا   2011 سنة  في  الشركة  أسسنا  بابيون، 
اختياري  وسبب   .2015 سنة  في  بابيون  لمجوهرات  بوتيك 
شراء  في  الزبونة  رحلة  عن  للتعبير  هو   Papillon السم 
هو  والبوتيك  الفراشة  عن  عبارة  هي  فالزبونة  المجوهرات. 
والمجوهرات  الفراشة  فيها  تطير  التي  الحديقة  عن  عبارة 

هي عبارة عن الورود التي تحط عليها الفراشة رحالها. 
هل هناك قطعة مجوهرات فائقة التميز تعتزين بها؟

اعتز بكل قطع المجوهرات التي امتلكها، حيث انني احرص 
على اختيار او تصميم القطع التي تمثل ذوقي وشخصيتي. 
خاتم  هو  بها  أعتز  قطعة  اكثر  لكن  و  حكاية  قطعة  ولكل 
سوليتير كالسيك صممته بنفسي، و السبب الذي جعلني 
بالبحث  أقوم  انا  و  كاملة  سنه  استغرقت  انني  هو  به  اعتز 
المكثف لمعرفة كيفية اختيار قطعة االلماسة او السوليتير 
الذي يناسبني و من خالل هذا البحث تعرفت أكثر على عالم 
اCلماس و اCحجار الكريمة و اللولو و فهمت قيمة اCلماس 
الخاتم  هذا   ، بالتصميم  أكثر  تعمقت  ثم  ومن  طبيعته  و 
السوليتير  قطعة  مواصفات  لتميز  حولي  من  انظار  لفت 
التي  اCخرى  المجوهرات  قطع  الى  با�ضافة   ، التصميم  و 
ارتداء  ان  حيث   ، الخاص  تصميمها  منها  لكل  و  امتلكها 
الزيارات  خالل  او  العمل  الى  للذهاب  سواء  المجوهرات 

يشعرني بالثقة و السعادة .
ما لحكاية التي تريدين أن ترويها عبر مجوهراتك؟

اردت من كل قطعه وكل تصميم أن أروي من خاللها حكاية 
قطعة  لكل  انه  حيث  ذوقها،  عن  وتعبر  القطعة  صاحبة 
مجوهرات في بابيون مالكة خاصة بها، فالحكاية التي اود 
صديقاتها  تقليد  بالضرورة  ليس  المرأة  اناقة  ان  هي  روايتها 
مجوهراتها  من  تجعل  ان  تستطيع  امرأة  كل  حولها.  ومن 
بنفسها  ثقتها  تمثل  التي  القطعة  اختيار  بمعرفة  حكاية 
وجمالها وذوقها وشخصيتها ورقيها بها، حيث انها صممت 

للمرأة التي تود ان تكون مختلفة .
المرأة  تتخلى  ال  ان  يجب  مجوهرات  قطعة  أهم  ماهي 

عنها خالل يومها؟
من المهم للمرأة ارتداء القطعة التي لها معنى خاص بها 
او القطعة التي تفخر بها او تعبر عن سعادتها، فالكثير من 

نــــورة اCنصــــــاري 
المالكة والمصممة لمجوهرات بابيون

لكل قطعة مجوهرات حكاية



38

مجوهرات

او  قيمة  لها  التي  المجوهرات  قطعة  بارتداء  تعتز  النساء 
معنى عاطفي لها مثل خاتم الزواج او قالدة خاصة لوالدتها 
المرأة  بين  ما  خاص  ارتباط  او  حب  هناك  يكون  ان  فيجب   ،
وقطعة المجوهرات، فالمجوهرات هي قطع قيمة وخالدة 

تتوارثها اCجيال بكل فخر.
تصميم  عملية  في  الموضة  صيحات  تتبعين  هل 

المجوهرات؟
عالم  في  جديد  هو  ما  كل  متابعة  المهم  من  بالتأكيد 
صياغة  او  التصاميم  حيث  من  سواء  المجوهرات 
المجوهرات او اكتساب العلم والمعرفة في عالم اCلماس 
الدارجة في  الموضة  الى متابعة  واCحجار واللؤلؤ با�ضافة 
هما  والبحث  الدراسة  أن  حيث  والمحلي،  العالمي  السوق 
التصميم  افاق  توسيع  في  تساعد  التي  العناصر  أهم  من 
العالمية مع  التصاميم  ابتكار تصاميم بدمج  والعمل على 
ذوق السوق المحلي والمحافظة على معايير الجودة التي 
تم وضعها من قبل مجوهرات بابيون في التصاميم واختيار 

حبات اCلماس واCحجار الكريمة واللؤلؤ.  
ما أكبر التحديات التي واجهتك؟

هي  واجهتنا  التي  التحديات  أكبر  سابقا  ذكرت  كما  طبعا 
ثقة  على  الحصول  على  الدؤوب  والعمل  البوتيك  افتتاح 
فالناس  صغير  وسوق  صغير  مجتمع  اننا  باعتبار  الزبائن، 
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تعودت على أسماء محالت مجوهرات معينة لتشتري منها 
بعض  تحتكره  قوي  سوق  دخول  علينا  وكان  المجوهرات 
محالت اCلماس المعروفة. فكان علينا اثبات أنفسنا واثبات 
اننا قادرون على تصميم واحضار مجوهرات راقية تتشابه في 
مستواها مع الماركات العالمية المعروفة وهذا ما جعلني 
اقرر الحصول على شهادة عالمية في فحص اCلماس لزيادة 

المصداقية والثقة.
كيف تلهم هويتك القطرية تصاميمك؟

حيث  المجوهرات  تصميم  في  مهمة  القطرية  الهوية 
ادخال  المهم  من  و  الخاص  ذوقه  القطري  للمجتمع  انه 
قطرية  ماركة  Cننا  تصاميمنا  في  القطرية  الهوية  عنصر 
وتصاميمه  التقليدي  بالذهب  اهتممنا  الهوية   و�ضفاء 
والباكستانية  العمانية  التصاميم  مزجنا  حيث  فيه  وتميزنا 
مجموعتين  تدشين  الى  با�ضافة  القطري  الذوق  مع 
جديدتين  سنة 2019 (مجموعة البرواز و هي عبارة عن اطار 
صورة  بداخله  الكريمة  واCحجار  واللؤلؤ  باCلماس  مرصع 
فترة  في  القطرية  المرأة  ذوق  من  مستمد  الكرسي  اية  او 
الثمانينات ) و(مجموعة عمري قطري و هي مجموعة تضم 
التاريخية  المعالم  بعض  و  قطر  خارطة  و  القطري  العلم 
للتعبير  فنار)  مركز  و  الساعة،  برج  الزبارة،  قلعة  مثل  والتراثية 
عن الوطنية و الهوية القطرية ليس فقط لليوم الوطني 

ولكن في كل وقت وفي كل مكان . 
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ماهي العناصر التي تستخدمينها في تصاميمك؟
نستخدم ذهب عيار 18 و21 و22 با�ضافة الى اCحجار الكريمة 
من  خاصة  طلبية  بعمل  مؤخرا  وقمنا  واللؤلؤ  الكريمة  وشبه 
أزره للثوب وخاتم رجالي على شكل رأس صقر من البالتينيوم. 

مالذي يميز ا$حجار الكريمة في المجوهرات؟
اCحجار الكريمة لها طابع خاص ومميز حيث انها تضفي فخامة 
في  ممتازة  كريمة  احجار  باستخدام  وتميزنا  للقطعة،  ورقي 
الفينتج،  مجموعة  بابيون،  (مجموعة  مثل  تصاميمنا  مختلف 
الشبه  اCحجار  باستخدام  تميزنا  كما  الملكية)  المجموعة 
السرية)  الحديقة  (مجموعة  هي  رقيقة  مجموعة  في  كريمة 
والجارنيت  والسيتيرين  اCمتيست  حجر  فيها  استخدمنا  حيث 
وزهور  الطبيعة  ألوان  عن  تعبر  اCحجار  ألوان  أن  اذ  وغيرها 

الحديقة. 
هي  وما  المجوهرات؟  عالم  في  نفسك  تجدين  أين 

فلسفتك بالحياة؟
حيث  القطري  بالسوق  أنفسنا  اثبات  الحمد  و�  استطعنا 
بروعة تصاميمنا وجودة مجوهراتنا وعرض قطع فخمة  تميزنا 
خالل  من  الزبائن  ثقة  على  وحصلنا  الراقية  المجوهرات  من 
وضعناها  التي  اCهداف  تحقيق  على  والسير  الدؤوب  العمل 
منذ بداية الطريق ،فلسفتي في الحياة هي التميز وعدم تقليد 
تميزه  التي  وهويته  شخصيته  شخص  لكل  ان  حيث  اCخرين 

عن اCخرين 
تكوني  لم  لو  ستختارينها  كنت  التي  المهنة  ماهي 

مصممة مجوهرات ولماذا؟
المجوهرات،  تصميم  غير  مهنة  سأختار  كنت  انني  اعتقد  ال 
فأنا  نفسي  عن  فيه  اعبر  خالله  من  الذي  الطريق  وجدت  حيث 
خالل  من  والجمال  الذوق  عن  والتعبير  واالنطالق  الحرية  أحب 
الثقة  عن  تعبير  هو  لي  بالنسبة  فالمجوهرات  المجوهرات، 

بالذات والجرأة بالتميز. 
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ايمان الهيدوس: 
الفّن بحرٌ عميق

الفنانة ايمان الهيدوس، فنانة 
تشكيلية مميزة ومبدعة،، جمال ا�بداع 

لديها ينبع من قوة الحضور وجديته، 
وأعمالها تبحر في تقاسيم البيئة 

القطرية بجمالها وأصالتها بكل ما 
فيها من قيم واصالة وإنسانية، وما 

حققته من إبداع متجدد، يمكن أن ينظر 
إليه بعين الدهشة وا�عجاب،، والتأمل 
الذي ال ينتهي ويأخذنا الى حيث عالم 

من السحر والجمال،، كان لنا معها هذا 
الحوار الجميل وهذا االبحار المتجدد في 

تفاصيل اعمالها

الفنانة التشكيلية القطرية

الدوحة - 
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الفن  عالم  في  الدخول  بدأت  متى 
التشكيلي ومن شجعك على ذلك ؟

في بدايتي ولدت فنانة أجد نفسي وأنا في سن 
الخامسه أرسم كل شيء من حولي وتجذبني 

الطبيعة واCشخاص والحيونات

أثر  الذي  أوالعالمي  العربي  الرسام  هو  من 
بك كثيًرا على المستوى الفني؟

منذ الصغر وأنا تجذبني لوحة الموناليزا وتأثرت 
أن  وأطمح  دافنشي  ليوناردو  بالفنان  كثيرا 
الكالسيكي  اCكاديمي  مستواه  لنفس  أصل 
وليام  الفرنسي  والفنان  بالرسم  العالمي 
أكاديمي  واقعي  رسام  وهو   ، بوغيرو  أودلف 

في  الشخصيات  أبرز  أحد  يعد  أنه  كما   ، فرنسي 
تاريخ الفن

من أين تستمدين لوحاتك ؟ ومتى ترسمين ؟
واحب  نعيشه  الذي  الواقع  من  لوحاتي  أستمد 
التراث  ورسم  للشخصيات  البورترية  رسم 
اللوحة  البدأ برسم  ، لكن قبل  والماضي بقطر 
بصور  واستعين  خيالي  من  الموضوع  اتصور 
واقعية آخذها بكاميرتي من التيلفون وأطبقها 
هو  رسمه  أحب  شيء  وأكثر  اللوحة  على 
جمال  من  تحتويه  مما  االصيلة  العربية  الخيول 
ورشاقة بالجسم وخفة بالحركة ، منذ الصغر وأنا 
أرسم الخيول وأعشقها ولي لوحات كثيرة منذ 

زمن أحتفظ بها

أستمد 
لوحاتي

من الواقع
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ترمز الخيول 
في لوحاتي 
إلى الحرية 
والفخر وا�عتزاز

حدثينا عن أقرب لوحة إلى قلبك ؟
لهم  التقطت  وهند،  خالد  أبنائي  لوحة  قلبي  إلى  لوحة  أقرب 
التراثي  اللبس  يرتدون  وهم  القرنقعوه  يوم  في  الصورة 

ورسمتهم بلوحة زيتية ومعبره

إلى ماذا ترمز الخيول في لوحاتك ؟
الخيل تسري عن المهموم وتشفي من الضيق، ولها شطحات 
من الخيال وتفكر بعمق ويخال ا�نسان أحيانًا أنها تغني عندما 
لها  المحب  بصاحبها  وتتعلق  شجون  ولها  تصهل،  يسمعها 
وتشتاق وتعشق، وعشق الخيل صادق وعميق، والخيل مخلصة 
ودود إن أطعمتها وأحببتها تسمع لها همهمات وكأنها تشدو 
وإذا  مدربها،  سوى  يفهمها  أن  الناس  لمعظم  يمكن  ال  بأغان 
الساحر  الممشوق  بقوامها  وراءك  تتهادى  تراها  أطلقتها  ما 

وعينيها المليئتين بالحنان والدفء وتصبح كظلك

باCصالة  وا�عتزاز  والفخر  الحرية  الى  لوحاتي  في  الخيول  ترمز 
والنبل والتحدي وجمالها الساحر وخّفت حركتها ودلعها

والخيل أكثر نبًال من ا�نسان في بعض اCحيان، وال يعرف خيانة 
فهو  والنبل،  النوايا  حسن  على  تعالى  ا�  فطره  فقد  صاحبه، 
حيوان نبيل بكل معنى الكلمة، وال غرابة أن تجد اCشخاص من 
يعرفون  Cنهم  لخيولهم  باهظة  أثمانًا  يدفعون  الخيل  محبي 
قدرها، ورسولنا صلى ا� عليه وسلم كان اقتنى الخيل وأحبها 
ومن أشهرها: السكب والمرتجز والبحر وسبحة واللحيف والظرب 
في  «الخيل  والسالم:  الصالة  عليه  وقال  واللزاز،  والمالوح  والورد 

نواصيها الخير إلى يوم القيامة».

برأيك هل يحتاج الفنان الموهوب إلى دراسة أكاديمية؟
تضيف  Cنها  الموهوب  للفنان  ضرورية  االكاديمية  الدراسة 
للفنان دراسة واقعية اكاديمية من التركيز على االبعاد والنسب 
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وبناء  تأسيس  عن  عبارة  وهي  والنور  والظل  التفاصيل  وضبط 
، وليس مثل ما يعتقده اuخرون أن الرسم الواقعي  للشخصية 
لقواعد  يحتاج  كالبناء  الرسم  Cن  كبير  خطأ  هذا   ، نقل  أو  نسخ 

وأسس يجب دراستها اكاديميًا
وهي تساعد الفنان على التطوير من مستواه الفني في عده 

مراحل عبر سنوات من عمره

ما  أهم المعارض الفنية التي شاركت فيها؟
الدول  من  وخارجها  قطر  بدولة  كثيرة  معارض  في  شاركت 

 ) بكتارا  اCول  الشخصي  معرضي  وأقمت   ، واCجنبية  العربية 
رسالة الى رجل ) عام 2014 ، وفي عام 2018 شاركت بمعرض 
عن الحصار في لندن وبمناسبة اليوم الوطني بلوحات واقعية 

معبرة عن الحصار الجائر على دولة قطر
عن  بلوحة   ، كورونا  جائحة  في  لبيروت  تحيه  معرض  وأخر 
الخيول ، مشاركتي في جاليري الحوش في ذا قيت مول في 
معرض تحيه الى بيروت ، وقد بيعت اللوحة بمبلغ 3000 ريال 
بتاريخ  االفتتاح  وكان   ، لبيروت  إغاثة  حمالت  لصالح  وارباحها 

13/8/2020
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تجذبني لوحة 
الموناليزا منذ 
الصغر

ا$خرى  اهتماماتك  عن  ماذا 
غير الرسم؟

ممارسة  االخرى  اهتماماتي 
الرياضة والسباحة واحب السفر 
 ، العالمية  المتاحف  وزيارة 
والتحف  الفنية  الكتب  واقتناء 

والمنحوتات

القادمه  مشاريعك  هي  ما 
في عالم الفن التشكيلي؟

مشروعي  ا�  شاء  إن 
لمعرضي  أحضر  االن  القادم 
ا�  باذن  الثاني  الشخصي 
سنتين  من  Cكثر  يحتاج  والذي 
لتجهيز اللوحات واتمامها على 

أفضل مستوى

الفن  لمحبي  كلمه  أخيرا 
وبخاصة  التشكيلي 

المبتدئين في هذا المجال
كلمة للفنانين الجدد والشباب 
الفنية  مسيرتهم  يواصلوا  بأن 
والبحث  المستمر  بالرسم 
عند  التوقف  وعدم  االبداع  عن 
بحر  الفن  Cن   ، معين  مستوى 
كل  في  والمشاركة   ، عميق 
فنهم  وإبراز  الدولية  المحافل 
بالمجال  المهتمة  قطر  لدولة 

الفني واالبداعي .
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اضطــراب طيـــف التوحـــد ..

تجربـة واقعيـة $م
مـع طفلهـا المتوحـد

مرض التوحد قاس جدا على اuباء، لكن هل هناك بعض المهارات الفريدة 
التي يتميز بها أبناؤهم، فآينشتاين كان واحدا من مرضى التوحد، وبيل غيتس 

كذلك، فهل يمكن أن يتحول ابنك المتوحد إلى حياة عادية بل مميزة، نعم، 
والخطوة اCولى هي اكتشاف المرض ومعرفة أعراضه وطريقة التعامل معه 

، واCهم هو االستفادة من تجارب اuخرين ممن مروا بهذه التجربة القاسية أو 
الحالة المعقدة على أرض الواقع..
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وزوجك  أنت  وهل  المتوحدين  أطفالك  ترتيب  هو  ما 
أقارب؟

الثالث وآخر العنقود وال تربطني أي قرابة بزوجي.
مؤثرات  أي  هناك  كان  أم  طبيعي  حملك  كان  هل 

`نجاب طفل يعاني من مشكلة ما؟ 
كان طبيعيا قبل الوالدة بثالثة أيام أصبت بحمى شديدة 
الفترة ظهرت حمى سميت  اتش ون إن  لكن في تلك 

ون ولكن بعد الفحص تبين أنها حمى عادية.
هل شعرت بأي شعور أثناء الوالدة يوحي بأن الطفل 

سيكون مختلف؟
راودني  ربما  بها  البوح  نستطيع  ال  لجي  بحر  المشاعر 

إحساس غريب لكنني لم أبح به.
بعد والدته ، هل كان غذاءه ونومه وبكاءه طبيعي، 
وهل كانت مراحل النمو طبيعية كباقي ا$طفال أم 

كان مختلفا؟
أصبح  بعدها  تغير  لكنه  الثاني  عامه  حتى  طبيعيا  كان 

اليتواصل بصريا
الصوت  اليحب  اCشياء  يقلب  بمفرده  الجلوس  يحب 

العالي مما جعلني أشك أنه اليسمع.
سمعيا  معك  يتواصل  كان  وهل  اللغة  اكتسب  هل 

وبصريا؟
أصبح  التدريب  من  فترة  وبعد  اuن  ولكنه  ناطق  غير  هو 

يردد بعض الكلمات
يفقد  وأنه  ما،  مشكلة  هناك  بأن  شعرت  كيف 

التواصل معك ويصبح متوحد؟
بعد عامه الثاني أصبح اليستجيب الي مناداة ، اليتواصل 

بصريا 
أنه  إال  بخير  بأنه  لي  أكد  لكنه  أذن  طبيب  على  عرضته 
طلب مني أن أعرضه على طبيب أطفال ولكنه لم يقل 

لي لماذا ا�جابة عند طبيب اCطفال.
رحلة  بدأت  وأين  له  حدث  الذي  بالتغير  شعرت  كيف 

العالج؟
وبين  بيني  معركة  في  بت  وبأنني  بالخطر  شعرت 
دبي  إلى  ,أخذته  لي  مايقال  تماما  أنكر  كنت  نفسي 

لكن ما هو  مرض التوحد؟
التوحد، يعرف باسم اضطراب طيف التوحد، ويعاني اCشخاص المصابون بالتوحد من مشاكل في التواصل، 

فلديهم صعوبة في فهم ما يعتقده اuخرون وإيصال ما يشعرون به، وهذا يجعل من الصعب عليهم التعبير 
عن أنفسهم، إما بالكلمات أو من خالل ا�يماءات وتعبيرات الوجه واللمس، ويؤدي هذا بهم إلى مشاكل في 

التعلم فتتطور مهاراتهم بشكل غير متساو، أي قد يواجهون صعوبة في التواصل ولكنهم يجيدون الفن، 
الموسيقى، الرياضيات، أو الذاكرة القوية ..

حاورنا أحد اCمهات الالتي عشن هذه التجربة واختبرنها بعمق إذ لديها طفل يعاني من التوحد فكان لنا هذا 
الحوار النابض بالحياة مع سلمى العامري وهي أم مناضلة تحدثت عن كل ما قد يهم اCهل اذا ما مروا بهذه 

التجربة مع أطفالهم .. 

حاورتهــا : حنــان بديــع

سلمـى العامـري .. االم المناضلـه
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تأهيل  برامج  في  إشراكه  تم  أيضا  قطر  وفي  والكويت 
وكان Cمريكا دور كبير أيضا في مرحلة من مراحل العالج 
المقام  بنا  إلى عشه واستقر  أن يعود  ولكن البد للطير 

في الدوحة.
احتياجاته  أمر  يتولى  ومن  أمه  مع  عالقته  هي  كيف 

ومتطلباته ؟
عالقة الروح بالجسد أمه تتولى جميع  متطلباته .

كيف هي عالقته بأبيه وباي أفراد ا$سرة؟
جميلة جدا كأسرة لديها طفل توحد.

وقتا  أخذ  وكم  الصدمة  بعد  ما  بمراحل  مررت  كيف 
للتأقلم مع الوضع الجديد ؟

اكتشفت تغيره في الثانية من عمره ولكنني كنت أنكر 
ذلك ,كنت على يقين بأنني سأصحو يوما وأجده يتكلم 
الحقيقة  ولكن  أقرانه  مع  رائع  بشكل  ويتواصل  ويلعب 

كانت مرة .
كان  وكيف  والرفض  النكران  بمرحلة  مررت  هل 

تعاملك معه في هذه المرحلة ؟
ولكنني  المرحلة  بهذه  تمر  أن  أم  كل  من  البد  طبعا 
وأقف  أدراجي  وأعود  هدفي  نحو  أركض  كنت  أيأس  لم 
مرحلة  والالتصديق  التصديق  منطقة  مابين  حائرة 
النكران والحقيقة كان اCمر صعبا جدا  وخاصة أن إخوانه 

طبيعيين لكن قدر ا� وماشاء فعل.
كانت  كيف  مشكلة  طفلك  لدى  أن  اقتنعت  عندما 
وماذا  عمره  كان  كم  أي  بدأت  وأين  ؟  التدريب  رحلة 
الوقت  من  أعطيته  كم  ثم  ؟  التدريب  بعد  اكتسب 

للتدريب في البيت ؟
، ماقبل ذلك كنت مشتتة تماما  اCربعة أعوام  ابن  كان 
,التحق بمركز كيندي كريقر في  ,في الخامسة من عمره 
الوظيفي  والعالج  للنطق  حصص  هناك  وكان  لبتيمور 
اليخسر  حتى  كويتية  فتاة  لذلك  وخصصوا  والنطق 
الطفل لغته اCم ,اكتسبت أنا كأم العديد من المهارات 

في كيفية التعامل معه كطفل مختلف.
هل يحب الخروج وكيف يتواصل مع العالم الخارجي؟

لكنه  البحر  كثيرا  ويعشق  الهادئة  لmماكن  الخروج  يحب 
يكره الضوضاء .

كن  هل  ا`لكترونية  با$دوات  عالقته  هي  كيف 
مرتبطا بها وهل حاولت منعه عنها؟

يشاهد  إخوته  مثل  ولكنه  التلفاز  يشاهد  كان  حقيقة 

أناشد مدارس المدينة التعليمية 
ومدارس الدمج بقبول فئة 

المتوحدين (غير الناطقين)
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أمريكا  في  Cننا  اCيباد  يحب  وطبعا  أطفال.   برامج 
خصصوا برنامجا في اCيباد كدليل إرشادي له .

يحب بعض اCلعاب يحب أغاني اCطفال 
هل يقضي وقتا بمشاهدة التلفزيون ؟ وهل تتحاورين 

معه ؟
أتحاور معه نعم ،  طبعا اليشاهد التلفاز إال نادرا.

أفراد  أحد  كزواج  االجتماعية  ا$حداث  مع  يتجاوب  هل 
ا$سرة أو مرضه أو نجاحه؟

نعم إذا مرض أو إذا شعر أن هناك فرح يفرح ال أعتقد أن هذا 
المخلوق اليفهم ,لديه مشاعر أخرى تنتمي لعالم الجنة.
تعتقدين  وهل  المبكر؟  التدخل  عن  سمعتم  هل 
المهارات  اكتساب  في  دور  المبكر  التدخل  لهذا  أن 

والتعلم لدى أطفالك؟
التفي  جلسات  ولكن  مبكر  تدخل  هناك  كان  نعم 
بالغرض نظرا لكثرة اCعداد وقلة الكوادر في تلك الفترة.

طفلك  يصبح  أن  على  إصرارك  من  فائدة  هناك  هل 
ترينه  وهل   , بالتوحد  إصابته  من  الرغم  على  مميزا 

عاجزا؟
لديه  أن  اكتشفت  ولكن  ناطق  غير  أنه  من  الرغم  على 
موهبه الرسم وأقمت له معرضين فأثار إعجاب الجميع، 

كانت  كلها بأنامله المبدعه ولقب ببيكاسو الصغير .
هل تعتقدين أنه سيشفى يوما ما؟

معي  يتحاور  بأنه  وأحلم  ليلة  كله  رأسي  أضع  كنت 
عابر  حلم  مجرد  كان  أنه  أكتشف  الصبح  يأتي  وعندما 
,لكني مؤمنة با� وبقدرته وأنه قادر على أن يقول كن 

فيكون.
ما رسالتك $مهات التوحد؟

أن  للظالم  ,البد  الصبورات   , اCبطال  أمهات  أخواتي 
حيث  من  البشائر  وتأتينا  يطلع,  أن  للفجر  بد  وال  ينجلي 

النعلم.
ما رسالتك للمؤسسات التعليمية؟

والتي  التربية  ووزارة  التعليمية  المدينة  مدارس  أناشد 
جميع  في  التوحد  بأطفال  يقبلوا  أن  أساس  على  بنيت 
يوفروا  أن  طفلي  أمثال  الناطقين  غير  وخاصة  اCعمار 
حد  على  الناطقين  وغير  للناطقين  المختصة  الكوادر 
سواء , Cن الدمج بيئة صحية لهم فقد أصبح العمر يجري 
نضع  أن  علينا  وجب  لذك  أبناؤنا  ويكبر  تنقضي  واCيام 

أقدامنا على أرض ثابتة.

اكتسبت كأم العديد من 
المهارات في كيفية التعامل 
معه كطفل مختلف
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دكتور فادي الجيز
جراح التجميل في مركز 
رويال سنتر

نقـوم 
بعملياتنا 
التجميلية 
تحت التخدير 
الموضعـي

في عالم اليوم ، لم تعد عمليات التجميل 
خاصة فقط بالمشاهير واCثرياء ، بل 
أصبحت لكل فئات المجتمع من النساء 
بل ومن مختلف الفئات العمرية ..

ومع تزايد إقبال النساء ومنهن عربيات 
من جميع دول العالم على الطب 
التجميلي، والذي وصل لطفرة علمية 
كبيرة خالل السنوات اCخيرة، لم تعد 
عمليات التجميل ضرورة تلجأ إليها المرأة 
عند اللزوم، بل شكلت هوسا حقيقيا لدى 
الكثيرات ممن يبحثن عن الجمال أو تقليد 
النجمات المفضالت لديهن، فالبحث عن 
اCنف الجميل والشفاه الممتلئة والقوام 
المثالي والوجه الذي يشع حيوية وبريقا 
خاليا من التجاعيد، هو الهدف الذي 
تركض وراءه النساء وال يجدن حرجا في 
إنفاق اuالف من المبالغ من أجل تحقيقه 
ليحصلن في النهاية على «نيولوك»، 
التقينا الدكتور الزائر فادي الجيز في مركز 
رويال سنتر للتجميل حول هذا الموضوع 
فكان هذا الحوار..
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أخبرنا أوال عن بدايتك والسبب في اختيار هذا 
المجال رغم صعوباته ؟

غيرها  عن  التجميل  جراحة  تختلف  الواقع  في 
 ، الجسم كامال  أنها تغطي  الجراحات ذلك  من 
ومن ثالثين عاما مثال كانت التسمية هي جراحة 
أكثر  شاملة  تقنية  وهي  والترميم  التجميل 
الجسم  وتغطي  فقط  للتجميل  التجميل  من 
بأكمله من حروق وكسور في الوجه أو حوادث أو 
إصابات في مختلف أنحاء الجسم با�ضافة الى 
عمليات نقل جلد من مكان uخر بهدف الترميم 
لذا اخترت هذه المهنة Cنها متنوعة وفي تجديد 
للذهاب  للطبيب  مساحة  تعطي  كما  مستمر 
والتجميل  الترميم  في  ل�بداع  خالقة  طرق  الى 
نتائجها  ان  غيرها  عن  الجراحة  هذه  يميز  وما 

ظاهرة للعيان.  

جارح  يبقى  وهل  مهاراتك  من  تطور  كيف 
التجميل في حالة بحث مستمرة؟

بشكل  مستمرة  العلمية  االبحاث  و  الدراسات 
متواصل في مختلف المجاالت. وقراءة المجالت 
الطبيب  يبقى  لكي  اساسي  امر  هي  العلمية 
والتطورات  المعلومات  بأحدث  محيًطا 

الجراحية. ولكن قبل ان يتحمس �جراء اي شيء 
قراءة  و  بدقة  الموضوع  يراجع  ان  عليه  جديد 
ويتأكد  عمل  هكذا  نجاح  نسبة  يرى  كي  متأنية 
السلبية.  المضاعفات  هي  وما  خطورته  من 
او  عالمية  مؤتمرات  لحضور  يسافر  قد  و  كما 
حتى حضور و مشاركة في عمليات عند اطباء 
طًوروا اشياء جديدة حتى يتمكن  من تقديمها 

للمحتاجين  بأعلى درجة من الحرفية و الدقة. 

عمليات  الى  بحاجة  المرأة  تكون  متى 
التجميل  ومن يحدد مدى حاجتها لها ؟

�جراء  المرأة  حاجة  بمدى  عالقة  للعمر  ليس 
تجميل  عمليات  أجريت  فقد  تجميل  عملية 
بحاجة  فعال  Cنهم  العمر  مقتبل  في  لفتيات 
بنفسها  مقتنعة  المرأة  تكون  أن  المهم   ، لها 
 ، ال  أم  لها  بحاجة  كانت  ما  إذا  تحدد  وبالتالي 
وأحيانا  مشكلة  لحل  التجميل  يكون  فأحيانا 
نحل  أن  كأطباء  علينا  لكن  نفسية  Cسباب 
 ، ذلك  غير  أم  نفسية  كانت  سواء  مشكلتها 
اضطراب  اسمه  مصطلح  هناك  بأن  العلم  مع 
 Body Dysmorphic الجسم   تشوه 
شعور  يسبب  نفسي  مرض  وهو   Disorder

حاورتـه: حنـان بديـع

مفاهيم 
الجمال تختلف 

بين العصور  
والشعوب 
والحضارات



54

حوار

 ، شكله  أو  نفسه  عن  راضي  غير  بأنه  االنسان 
أي  الى  يحدد  أن  الجراح  الطبيب  مهمة  وتبقى 
في  وتبالغ  به  مصابة  المريضة  تكون  قد  مدى 

الشعور بمشكلتها . 

المطلوبة  الجمال  ومقاييس  معايير  هي  ما 
برأيك؟

مفاهيم الجمال تختلف بين العصور  و الشعوب 
في  القبائل  بعض  تعتبره  الحضارات.  فما  و 
غابات االمازون جميال قد ال يعتبر جميال عند قبيلة 
متحف  الى  ذهبت  لو  و  مثال.  افريقيا  في  أخرى 
مندهشًا  شخصًا  اجد  قد  ما  بلوحة  واندهشت 
الجمالية  النظرة  بلوحة اخرى. هذا االختالف في 
في  تجري  التي  الطبية  المعاينة  في  اساسي 
ان  جًدا  المهم  من  لذلك  التجميل.  جراح  عيادة 
ليصال  المريضة  لطلب  جيًدا  الطبيب  يستمع 
سوية إلى تصور مشترك. ويجب على الطبيب 
ان يكون واضًحا جًدا في شرح ما يمكن ان يقوم 
ونتائجه  الجراحي  للعمل  كامل  تفسير  مع  به 
إلى  للوصول  تحتاجه  الذي  الوقت  و  ومخاطرة 

النتيجة النهائية. 

انتشارا  التجميلية  الجراحات  أكثر  هي  ما 
وإقباال عليها من قبل السيدات ؟

هي  بها  نقوم  تجميلية  جراحية  عمليات  اكثر 
كعمليات  الوزن  بزيادة  المرتبطة  العمليات 
شفط الدهن وعمليات شد الجلد كشد البطن 

و الثدي تليها عمليات محو اثار التقدم في العمر 
شد  طريق  عن  العيون  وتجميل  الوجه  كشد 
االجفان و من ثم عمليات تجميل االنف و تكبير  
جراحية  الغير  الوسائل  إلى  با�ضافة  الثدي. 
الحركة  تجاعيد  لتخفيف  البوتوكس  ابر  كحقن 

او ابر الفيلر لتعبئة او لتحديد مناطق محددة. 

تكون  أن  الدهون  شفط  لعملية  يمكن  هل 
بديال عن إنقاص الوزن الزائد؟

تحسين  غايته  جراحي  عمل  هو  الدهون  شفط 
و  سحب  طريق  عن  الخارجي  الشكل  وتغيير 
اكثر  الجسم  ليصبح  المتراكمة  الدهون  نحت  
الحال  بطبيعة  العملية  وهذه  جمال.  و  رشاقة 
على  وللحصول  الوزن.  لتخفيف  جراحة  ليست 
على  بالمثابرة  المرضى  ننصح  النتائج  افضل 
الرياضة و اتباع نظام غذائي الستمرارية النتائج. 

معظم  في  المتوقعة  المضاعفات  هي  ما 
الجراحات التجميلية؟

تخفيف  و  النتائج  افضل  على  للحصول 
من  العديد  هناك  الجراحية  المضاعفات 
هكذا  اجراء  خالل  مراعاتها   الواجب  الضوابط 
الجراحية كفحص  العمليات  كل  مثل  عملية 
وضعها  عن  سؤالها  و  كامل  بشكل  المريضة 
الخ  تستعملها  ادوية  اي  عن  و  الصحي 
التي  المناطق  عدد  فإن  خاص  بشكل  ولكن 
كمية  أو  واحدة  عملية  في  تشفط  ان  يمكن 

أنصح المرأة أال 
تعتمد على 
أخبار وصور 
السوشيال 
ميديا
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هذه  تتعدى  ال  ان  يجب  المسحوبة  الدهون 
اجراءها  الممكن  الجراحة  الضوابط. وبهذه 
بأدوية  مساعد  موضعي  او  عام  تخدير  تحت 
متناسق  انيق  جسد  الى  الجسد  يتحول  مهدئة 

جميل مشابه Cجساد المشاهير !

بتخدير  تتم  وهل  ا$نف  جراحة  عن  ماذا 
موضعي فقط؟ 

المرغوبة  الجراحات  من  أيضا  هي  االنف  جراحة 
الوجه  في  الصدارة  مركز  يحتل  االنف  كون  جًدا 
واضًحا.  يكون  فيه  طول  او  بروز   او  انحراف  واي 
االنف  تجميل  الى  با�ضافة  الجراحة  وهذه 
تعنى أيًضا بفتح مجاري التنفس اذا كان هناك 
تخدير  طريق  عن  تتم  الجراحة  هذه  فيها.  ضيق 
حوالي  الى  تحتاج  و  مساعد  موضعي  او  عام 
ازالة  تتم  اسبوع  خالل  وفي  الوقت  من  الساعة 
التي تنتهي  الجبيرة.  أجمل عمليات االنف هي 
عليه.  الجراحة  آثار  تبدو  ال  طبيعي  جميل  بأنف 
التعبئة  ابر  في بعض االحيان ممكن استعمال 

لتعديل شكل االنف. 

التجميلية  الجراحات  على  ا`قبال  ترى  كيف 
بشكل متزايد؟

وكثر  اCكفاء  التجميل  جراحي  عدد  ازداد  كلما 
عدد المرضى الممتنين  كلما ازداد عدد الراغبين 
بإجراء جراحة التجميل.  والمشكلة الكبرى التي 
نعاني منها هي عند قيام اشخاص غير مؤهلين 

وتخيف  سلبًا  تؤثر  مرضية  غير  نتائجها  بإجراءات 
الراغبين.

ما الي يتميز به مركز رويال سنتر في تقنياته 
التجميلية ؟

التجميلية  عملياتنا  نعمل  مركزنا  في  نحن 
مع  الموضعي  التخدير  تحت  معظمها  في 
من  المخاطر  حيث   ، التخدير  طبيب  مساعدة 
إجراء الجراحات التجميلية على اختالفها أقل من 
إجراءها تحت التخدير العام ، كما نسعى دائما 
واCجهزة  التقنيات  أحدث  توفير  الى  مركزنا  في 
سواء  المرأة  جمال  على  وتحافظ  تحسن  التي 
في  والمهم  البشرة  شد  أجهزة  أو  للشعر  الليزر 
أو  اCدوات  من  أكثر  الجراح  مهارة  هو  النهاية 

اCجهزة. 

ما هي نصيحتك للمرأة بشكل عام ؟
أنصح النساء والفتيات أال يستمعوا كثيرا لما 
Cن  االجتماعي  التواصل  وسائل  في  بثه  يتم 
فيها كثير من المبالغة واالفراط في استعمال  
كثيرا  الخارجي  الشكل  يغير  الذي  الفلتر 
الحقيقة  بينما  مذهلة  النتائج  بأن  ويوحي 
الطبيب  الى  الذهاب  وقبل  هذا  تخالف 
العمليات  عملوا  أشخاص  عن  أوال  فليسألوا 
تجربتهم  على  ويضطلعوا  لديه  التجميلية 
واCخبار  الصور  على  االعتماد  قبل  الواقعية 

على السوشيال ميديا .

عمليات 
الشد 

وشفط 
الدهون هي 
اCكثر انتشارا 
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تجميل

جراحية  عملية  �جراء  التاريخية  السجالت  في  إشارة  أول  ترجع 
وقت  في  كتبت  نصوص  إلى  العالج  وليس  التجميل  بغرض 
ما من عمر الدولة الفرعونية القديمة ما بين 3000 إلى 2500 
لترميم  عملية  إجراء  النصوص  تلك  تشرح  حيث  الميالد،  قبل 
إحدى  في  كسر  أنه  يُرجح  مجهولة  لشخصية  مكسور  أنف 
والعرب  والصينيون  الهنود،  عرف  كما  الحربية،  العمليات 
التجميلي،  الطب  أن  إال  التجميل  عمليات  من  متعددة  أشكاًال 
تعد  فلم  اCخيرة،  السنوات  خالل  كبيرة  علمية  لطفرة  وصل 
بل  اللزوم،  عند  المرأة  إليها  تلجأ  ضرورة  التجميل  عمليات 
شكلت هوسا حقيقيا لدى الكثيرات ممن يبحثن عن الجمال أو 
تقليد النجمات المفضالت لديهن، فالبحث عن اCنف الجميل 
الذي يشع حيوية  المثالي والوجه  الممتلئة والقوام  والشفاه 
وبريقا خاليا من التجاعيد، هو الهدف الذي تركض وراءه النساء 
تحقيقه  أجل  من  المبالغ  من  اuالف  إنفاق  في  حرجا  يجدن  وال 
ليحصلن في النهاية على «نيولوك». لذا يشهد عالمنا العربي 
إقباًال متزايداً علي عمليات التجميل بمختلف أشكالها ، لكن ما 

هي أسباب إقبال المرأة الكبير على عمليات التجميل؟
يرغبن  النساء  من  كبير  عدد  والتلفزيونات:  الفضائيات 
حتى  أو  العربيات  سواًء  الشهيرات  جمال  على  الحصول  في 
يرافقهن  هوس  إلى  التجميل  عمليات  تتحول  لذا  اCجنبيات. 
يشبه  خارجي  شكل  على  الحصول  أجل  من  الوقت  طوال 

الممثلة أو المغنية أو المذيعة المفضلة لديهن
في  تدفعها  المرأة  لدى  الموجودة  الطباع  أحد  الغيرة  الغيرة: 
مثًال  صديقتها  Cّن  التجميل  عمليات  إجراء  الى  اCحيان  بعض 

قامت بذلك.
قلة الثقة بالنفس: في بعض اCحيان، تلجأ المرأة الى عمليات 
التجميل بسبب عدم الرضى عن شكل أنفها أو حجم شفتيها 

أو ثدييها.

هوس المرأة العصرية

عمليات 
التجميـل
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إرضاء الزوج: يحتل الزوج أهميًة كبيرة عند المرأة العربية التي 
التجاعيد  أّن  مثًال  المرأة  الزوج  أخبر  إذا  إرضائه.  إلى  دائمًا  تطمح 

بدت تظهر عليها، تهرع فوراً إلى عمليات التجميل. 
تأثرت  خارجية  عوامل  هناك  الواقع   في   : مستنسخ  شكل 
ومواقع  المرئي  ا�عالم  العوامل  هذه  أهم  ومن  السيدات  بها 
المرأة  عند  الجمال  مفهوم  غيرت  التي  االجتماعي  التواصل 
والعين  والوزن  والخصر  للشفاه  معينا  مقياسا  ترى  وجعلتها 

واCنف.
على  السيدات  �قبال  كثيرة  أسباب  توجد  نفسية:   عوامل 
النفسية  والضغوط  المزمن  اCرق  منها  تجميل  عمليات 
مباشر  غير  بشكل  الضغوط  هذه  تفريغ  ويكون  واالكتئاب 
النفسي  الفراغ  ووقت  المختلفة،  التجميل  عمليات  خالل  من 
فإن  أسلفنا،  كما  اCمور.  بهذه  السيدة  تفكير  على  يساعد 
التي  اCضرار  إصالح  كان  التجميل  لعمليات  اCساسي  الغرض 
تصيب اCعضاء الخارجية من الجسم، في خطوة الحقة، كانت 
عمليات التجميل تُجرى أيضًا �صالح العيوب الخلقية، كوجود 

الزوائد الجلدية أو التشوهات الخلقية أو اCطراف الزائدة.
العشرين  القرن  دخول  مع  بدأت  التي  اCخيرة  المرحلة  في  أما 
وبلغت أوجها في منتصفه، كان من العادي جداً إجراء جراحات 
تجميل Cشخاص يتمتعون بصحة جيدة، ومظهر مقبول فقط 
للحصول على مظهر أكثر كماًال، أو الوصول إلى مظهر معين 

يريده الشخص لنفسه بدًال من شكله الحالي.
يمكننا في النقاط التالية إبراز أهم العوامل التي أدت إلى تغير 
أسباب عمليات التجميل من مجرد إصالح اCضرار إلى ما يمكن 

أن نسميه موضة بين قطاعات عريضة من اCشخاص:
هو  العامل  هذا  يعتبر  كبير:  بشكل  الطب  تقنيات  تطور 
إلى  التجميل  عمليات  أسباب  تحول  في  اCساسي  العامل 
أسباب أقل إلحاحًا، فمع تطور التقنيات وكذلك ظهور أساليب 
مثل  ممكن،  حد  أدنى  إلى  العمليات  هذه  مخاطر  تقلل 
مثل  التشخيص  ووسائل  والمعقمات  المطهرات  اكتشاف 
الذي  التخدير  بنج  اكتشاف  وكذلك  الفحص،  وأجهزة  اCشعة 
ألم على  الجراحات بدون  إجراء  مكن اCطباء للمرة اCولى من 

ا�طالق. 
نتيجة  والمظهر:  بالجسد  والعناية  االهتمام  ثقافة  انتشار 
ووسائل  والمجالت  الجرائد  وانتشار  والتلفاز  السينما  لظهور 
الوسيم  الرجل  عن  نمطية  صورة  تقدم  أصبحت  التي  ا�عالم 
الممثلين  أجسام  استعراض  طريق  عن  الجميلة  والمرأة 
والرياضيين، مما دفع قطاعات عريضة  والعارضين والمغنيين 
هذه  إلى  للوصول  أجسامهم  تجميل  محاولة  إلى  الناس  من 

الصورة المثالية التي يرونها من حولهم على الدوام.
الناس  اهتمام  يعد  لم  حيث   : المعيشة  مستويات  ارتفاع 
محصوراً بتوفير الطعام والشراب والمأوى، بل برزت اهتمامات 
كانت تعتبر ثانوية في ما مضى، مثل االهتمام بشكل الجسم 
التجميل  جراحات  إجراء  معدل  أن  المالحظ  ومن  والمظهر، 

يتناسب بشكل طردي مع مستوى الدخل.

تستأثر
النساء 
بنسبة 90% 
من إجمالي 
عمليات 
التجميل 

جراحات تكبير 
وتجميل 
الشفتين 
موضة العصر 
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طبيعة

اCلم مرتبط علميًا بالدماغ والجهاز العصبي، والنباتات ال تمتلك دماغًا أو جهازاً عصبيًا ولذلك ال تشعر 
باCلم ، ومع ذلك يطرح العلماء السؤال ،، هل هناك إمكانية علمية أن تشعر النباتات باCلم؟ الجواب هو 

نعم، هناك إمكانية !
فإذا كانت النباتات ال تشعر باCلم Cنَّ ليس لها دماغًا وجهازاً عصبيًا، فكيف إذن تتنفس من دون أن يكون 

لديها جهاز التنفس نفسه الذي عند ا�نسان والحيوان؟ وكيف تنتشر السوائل في جسمها من دون وجود 
جهاز القلب واCوعية الدموية؟ هذا الموضوع أصبح محل اهتمام علمي متزايد في اuونة اCخيرة.

هل النباتات تدرك
تفرح وتتألم !!
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النبات يتألم ، يرى، يشم ويتذوق !
النبات أعين يرى بها، ولكنها مع  بالطبع ليس لدى 
عباد  زهرة  عن  المعروف  ومن   ، الضوء  تدرك  ذلك 
التوجه  هذا  الشمس.  نحو  تتوجه  أنها  الشمس 

الضوئي معروف عن الكثير من النباتات.
ال  فإنها  ذلك  ومع  أنف  لها  ليس  النباتات  أن  كما 
بالروائح  تشعر  أن  يمكن  بل  فقط،  عطورا  تطلق 
على  التعرف  تستطيع  حيث  جيرانها،  من  المنبعثة 

الهواء  في  الموجودة  الكيميائية  المواد  بعض 
سبيل  على  اCشجار  تستطيع  كما  بها.  المحيط 

الكيميائية تحذير  الفيرومونات  المثال بواسطة مواد 
عندما  وذلك  المحيط  الوسط  في  الموجودة  نظرائها 

تتعرض لهجوم من الحشرات الضارة.
إدراك  على  قادرة  النبات  لدى  التذوق»  «حاسة  أن  كما 

الموجودة  المواد  ليست  ولكن  مختلفة،  كيميائية  مواد 
التالمس  يؤدي  أن  ويمكن  والتربة.  الماء  في  بل  الهواء  في 

أو أن يتسارع هذا النمو كما يحدث  النباتات نموها  إلى أن توقف 
على سبيل المثال عندما يالمس نبات متسلق سياجا، وقد الحظ 
أنها  كما  للعطش  تعرضت  اذا  تصرخ  النباتات  بعض  ان  العلماء 
تصدر اصواتا تشبه البكاء عندما تفشل في الحصول علي الماء 

الالزم لنموها من التربة . 
يقول تشامو فيتز، مؤلِّف الكتاب، «الورقة تعرف متى قطعت ثم 
تستجيب لذلك». و�ثبات فكرته لمس، ورقة الميموزا فاستجابت 
الورقة  هذه  على  وضعنا  «عندما  أضاف  ثم  منغلقًة.  وانكمشت 
فإنها  لمسناها،  ثم  البشري،  التخدير  في  نستعملها  مخدرة  مادة 
فإننا  وبالتالي   ، تتألم  أنها  يعني  وهذا  تتحرَّك»،  ولم  تستجب  لم 
عندما نرى ورقة الملفوف تتكور في قدرٍ يغلي بالماء، فسينفطر 
قلب كثيرين منا، وسيشعر بالذنب كما ولو أنه تعرَّض إلى حيوان.

ظواهر خارقة للنبات :
انها تتخاطب تحت سطح  النباتات  الخارقة لبعض  ومن الظواهر 
االرض بهدف ابعاد جذورها عن بعضها البعض حتي تتيح الفرصة 
ذلك  ويكون  االعاقة  او  االحتكاك  من  نوع  اي  دون  لتنمو  لجارتها 
عن طريق اشارات تصدر في صورة مادة كيميائية تشعر بها جارتها 

فتترجمها وتستجيب لها علي الفور .
تستخدم  النباتات  بعض  ان  تبين  التجارب  واجراء  البحث  وبعد 
امكنها  طريقها  وعن  الهواء  عبر  تنطلق  كيميائية  اشارات 
والنبات حريص حرص   . الخطر  ناقوس  التخاطب مع جيرانها ودق 
علي  والمحافظة  جنسه  واستمرار  نوعه  استبقاء  علي  االنسان 
نوعه فال يقبل عضو التأنيث في اي نبات اال حبوب اللقاح التي من 
جنسه ، ولو استقبلت اية حبة لقاحا غريبا عن جنسها لفظته في 

فترة ال تزيد علي ربع الساعة اي ان النبات وفي لجنسه .
تشارك ا`نسان القدرة على المحبة والكراهية:

وقد اعلن مؤخرا ان المحبة والكراهية ليسا وقفا علي االنسان ، بل 
ان النباتات تشاركه فيهما ، فهل تعلم ان البصل والجزر صديقان 

حميمان وان رائحة كل منهما تستطيع طرد الحشرات الضارة .
وتنمو الذرة الشامية والبازالء بقوة اذا زرعتا في نفس الحقل .. ورائحة 

 العنب بإمكانها ان تصبح اشد عطرا بفضل زراعة البنفسج معه .
وعلي العكس من ذلك تنشا الكراهية بين بعض النباتات حتي 
بصوت  ويبكي  النبات  يتألم   : انسانيته  شدة  !!ومن  تتحارب  انها 
مسموع ويحتضر ايضا فبعد مالحظة احد العلماء لنبات ما كان 
يتألم ويحتضر سال عن سبب ذلك فاخبروه انه كان في غرفة احد 
هذا  اصيب  ان  ذلك  نتائج  من  فكان  حديثا  توفي  وقد   ، المرضي 
. المريض  االم  يعايش  وهو  معاناة  طول  بعد  باالكتئاب   النبات 

النباتيون في مشكلة كبيرة :
الخالصة أن االبحاث أثبتت ان النبات ال يحس فقط انما يري ويسمع 
ايضا  يستطيع  انه  كما  فائقة  بحساسية  ويشم  ويتذوق  ويلمس 

قراءة افكار البشر .
وهو فوق ذلك يفرح ويخاف ويضطرب عند اقتراب الشخص الذي 
اساء اليه يوما ما وربما يغمي عليه هذا .. يؤكد ان النبات استجاب 
النبات  ان  بإيذائه بما يثبت  العالم  لمجرد فكرة طرأت علي عقل 
الناس  Cفكار  واالستجابة  واالدراك  االحساس  علي  بالقدرة  يتمتع 
الدائمة  للرعاية  تحتاج  االطفال  مثل  مثلها  والنباتات   !! حولة  من 
والكلمة  االنسان  لوجود  وتأنس  والحنان  بالحب  تنمو  فهي 
الطيبة الحلوة الموجهة للنباتات يكون لها اثر السحر فهي ال تقل 

عن السماد الذي يخصب النبات ويؤدي الي ازدهاره !
النباتيون في مشكلة  باCلم، سيكون  النباتات تشعر  أن  لو ثبت 
تسبِّب  Cنها  الحيوانات  ومنتجات  اللحم  يأكلون  ال  إنهم  كبيرة. 
اuن  منذ  بدأ  بعضهم  إذاً؟  سيأكلون  فماذا  الكائنات،  لهذه  اCلم 
اCرض؛  على  تلقائها  من  سقطت  إذا  إال  الثمار  أكل  عن  االمتناع 

ولكن هل هذه سياسة غذائية كافية؟
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دخـول المايكـرويف
إلى بيوتنا دون استئذان

نعمــة أم نقمــة ..

يكاد ال يخلو منزٌل في أيامنا هذه من جهاز المايكرويف أحِد 
يومًيا  نستخدمه  بتنا  الذي  العشرين  القرن  اختراعات  أشهر 
لذلك سنقّدم لمحًة عن المايكروويف ومبدأ عمله، ميزاته 
االختراع  هذا  يسببها  قد  التي  والمخاطر  استخدامه  كيفية 
الذي دخل بيوتنا دون استئذان، اذ لم تعد تُستخدم أجهزة 
أيضًا  في  ولكن  فقط،  الطعام  تسخين  في  الميكروويف 

الطهي والَخبز والشواء وما إلى ذلك. .
أمواًجا  يستخدم  المايكرويف  أن  المعلوم  ومن 
كهرومغناطيسية قصيرة يسمح لها باختراق جزيئات الماء 
بعض  في  تُالحظ  وقد  الطعام  في  والسكريات  والدهون 
الحاالت أّن داخل الطعام أبرد من خارجه وهذا يعود لطبيعة 
الكهرومغناطيسية  اCمواج  فقدرة  وسماكته،  الطعام 

على اختراق الطعام متفاوتة. 

تكنولوجيا
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هل يُعد استخدامه آمًنا؟ 
قد يشعر البعض بالقلق عند الوقوف بجانب المايكرويف 
إّن  إذ  لذلك؛  مبررٍ  وجود  دون  فيه  الطعام  إعداد  أثناء 
ا�غالق  ُمحكمة  معدنية  مستوعبة  عن  عبارة  المايكرويف 
لها  تسمح  أن  دون  الكهرومغناطيسية  اCمواج  تستخدم 
الزجاجي  الباب  خالل  من  جيًدا  نظرَت  فإذا  خارًجا،  بالتسرّب 
ُمثّبتة  المعدنية  القضبان  من  شبكة  ستجد  الداخل  إلى 
على الجدار الخلفي ومليئة بالثقوب الصغيرة التي تسمح 
لmمواج بالمرور من خاللها ، كما يوجد ميزُة أماٍن أخرى تدعى 

المتشابكات والتي تُبقيك بأماٍن في حال فتحت باب  .
أخطاء شائعة في استخدام المايكرويف

ال يمكن إنكار أن الميكروويف جهاز مفيد ومريح بالنسبة لنا 
في المطبخ، ولكن هناك عديد من اCخطاء التي نفعلها 
من دون قصد، بسبب عدم فهمنا لطبيعة عمل هذا الجهاز 

سنستعرضها فيما يلي:
تعمل  الطهي:  أثناء  في  الطعام  وتدوير  تقليب  عدم 
الميكروويفات على تسخين أسطح الطعام بسرعة كبيرة، 
لكن الحرارة قد ال تنتقل إلى مركز الطعام بسرعة كافية ، 
ذلك، فإن تقليب الطعام وتدويره في أثناء عملية الطهو 
أو التسخين داخل الميكروويف ستجعل العملية تتم على 

نحو متجانس.
وضع الطعام في وعاء بالستيكي داخل الميكروويف: 
ما  الميكروويف،  في  بالستيكي  وعاء  أي  وضع  يمكنك  ال 
الميكروويف  في  للطهي  المخصص  النوع  من  يكن  لم 
أضرار  عن  تبتعد  حتى   ،(Microwave Safe عليها  (المكتوب 

الميكروويف.
عدم معرفة قدرة الميكروويف: قدرة الميكروويف أو قوته 
يخدم  الميكروويف  كان  إذا  ما  يحدد  ما  هي  الكهربائية 
كافة  اCمور  أم  والشوي،  التسخين  أم  فقط،  التسخين 
بإمكان  أن  تعني  العالية  الكهربائية  القدرة  عام.  بشكل 

الميكروويف الطهي والتسخين بطريقة أسرع.
تفكيك اللحوم المجمدة الموضوعة في عبوتها داخل 
في  بالنضج،  اللحم  قطعة  أطراف  تبدأ  إذ   ، الميكروويف: 
حين أن المناطق الداخلية ال تزال متجمدة، وتتحول قطعة 
اللحم إلى بيئة خصبة لنمو الجراثيم كما يمكن أن تتحول 

المواد المفيدة فيها الى أخرى مسرطنة.
عدم استعمال غطاء لتغطية الطعام داخل الميكروويف: 
إعادة  قبل  الطعام  على  بالميكروويف  خاص  غطاء  وضع  إنَّ 
؛ فهو يحافظ على عدم انسكاب جزيئات الطعام  تسخينه ذكيٌّ

في أثناء الطهي، ويُبقي الطعام رطبًا.
غلي  من  اCمريكية  والدواء  الغذاء  إدارة  تحذر  الماء:  غلي 
في  هذا  يتسبب  فقد  الميكروويف،  في  إناء  داخل  الماء 
إلى  يؤدي  قد  ما  وهو  الوعاء؛  خارج  الساخن  الماء  انفجار 

حروق أو إصابات خطيرة.
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مبروك لقد أصبحِت جدة» جملة تبهج غالبية االمهات هذه البراعم التي تزهر أحفاداً، تُنسي 
الجدة مرور الزمن بها ، فتحضنهم بين ذراعيها، وترى فيهم استمراريتها، وتُجدد من خاللهم 

أمومتها مرة تلو المرة.
يقولون «ما أعزّ من الولد إال ولد الولد» جملة تقنع الجدات كثيراً، فيعشنها بفرح، وال شيء إال 

الفرح مع احفادهن.

عندما تنتقل المرأة من كونها أُّمًا لتصبح جّدة، تكون أمام فرصة 
جديدة Cن تعيش أمومتها الحقيقية، وكأنها بالتحديد أم مع مرتبة 

الشرف.
كبدها،  فلذات  أوالد  مع  الكلي  االرتباط  إلى  ترفعها  المرتبة،  هذه 
تلك  الجدة،  فإّن  ذلك،  إلى  أقل.  ومسؤولية  وأقوى  أكبر  بعاطفة 
اCُم الكبيرة، تخبئ Cحفادها، إضافة إلى الطيبات من المأكوالت 
والحلويات والحكايات الجميلة، الكثير الكثير من خبراتها وتجاربها 
اCمس،  من  العظة  يأخذون  قلبها،  على  العزيزين  لعّل  الحياتية، 

ويكللون مستقبلهم بأزهار النجاح.
من  انتقالها  عند  المرأة  به  تشعر  جديد  إحساس  هناك  باختصار، 
هذا  هو  فما  الثانية.  اCمومة  مرحلة  إلى  اCولى  اCمومة  مرحلة 

ا�حساس؟ وهل يحمل إضافة جديدة للمرأة؟ وكيف تعيه؟
علي  تعود  متبادلة  مزايا  لها  واالحفاد  الجدود  بين  العالقة  إن 
تصبح  لكي  العالقة  هذه  تحكم  قواعد  هناك  أن  كما  الطرفين، 

ناجحة،
Cنها  الطرفين  كال  على  بالمزايا  تعود  اCحفاد  مع  الجدود  وعالقة 
تندرج تحت إطار العالقات اCُسرية التي وجودها ضرورة لكى تتوافر 
في  دفء  هناك  كان  فكلما  الصغير،  للنشء  النفسية  الصحة 
نفسية  تتشكل  فسوف  الجدود  وجود  يمثلها  والتي   - العالقات 

الطفل بطريقة إيجابية وسليمة.
من مزايا وجود الجد والجدة

االستمتاع بوجود اCحفاد الشعور الذي ال يساويه أي شيء آخر في 
العالم والذي هو امتداد لشجرة العائلة،

مع  اCبناء  غير  ثاٍن  جيل  تربية  خالل  من  جديد  عاطفي  دور  إضافة 
تربية  أثناء  فيها  وقعوا  التي  اCخطاء  وتفادي  فيه  النجاح  محاولة 

اCبناء مستعينين بالخبرة التراكمية التي اكتسبوها.
هذا  خالل  من  Cنهم  وجودهم  في  والرغبة  التواجد  إحساس 
االتصال يجدون من يشجعهم ويدعمهم ويقدم لهم العواطف 
الحانية ، تحقيق الرضا وا�شباع النفسي فيما يحققه اCحفاد من 

نجاحات وانجازات.
اما بالنسبة لmحفاد فالمزايا كالتالي

التعامل مع من يكبرونهم  إيجابية حول كيفية  اكتساب مهارات 
،البد  أحفادهم  عن  بعيد  الجدود  مسكن  كان  وإذا  السن.  في 
هذه  يتعلموا  حتى  مستمرة  وبصفه  دوري  بشكل  رؤيتهم  من 

المهارات.
تعلم التاريخ والقيم الحضارية، والعادات والتقاليد

وهذا  الخبرات،  ذوي  من  أفضل  بشكل  دائمًا  اCطفال  يتعلم 
الدراسات  أثبتت  وقد  Cحفاده،  معلم  أفضل  هو  الجد  أن  يعني 
وا�حصائيات أن اCحفاد وصغار السن ينصتون إلي النصيحة التي 
يقدمها اCجداد أكثر من تلك التي تقدم عبر التليفزيون أو وسائل 

آخر  طابعًا  تأخذ  الجدود  من  المقدمة  المعلومة  أن  كما  ا�عالم، 
غير اكتساب الخبرات، وهو التفكير دائمًا في العادات والقيم قبل 

اتخاذ أي خطوة في حياتهم وهذا هو أسلوب التربية السليم.
منها:  والكبيرة  البسيطة  اليومية  الحياة  لخبرات  اCحفاد  تعلم 
شئون المنزل، قضاء أوقات الفراغ في ممارسة الهوايات النافعة 
المفيدة،  الرياضية  اCنشطة  من  نوع  بأي  القيام  أو  الصيد  مثل 
في  االشتراك  اليدوية،  اCعمال  تنفيذ  بالموسيقي،  االستمتاع 
اCعمال التطوعية الخيرية وهذه من أفيد الخبرات وأكثرها استمراراً 

علي المدى الطويل لحياتهم.
أن الجدود لديهم المرونة لالستماع إلى اCحفاد إلي ما يقولونه 
اCحفاد  فبوسع  اuباء.  من  أكثر  فيه  يفكرون  وما  به  يشعرون  وما 
من  كثير  حل  علي  القدرة  لديهم  وستكون  بل  منهم  التعلم 

المشاكل التي يواجهونها باقتباس فكرة ما منهم.
أفعالهم  في  فيقلدونهم  لهم،  أمثلة  الجدود  يتخذون  فاCحفاد 

وليس في أحاديثهم. فدائمًا يعتز الحفيد بجده ويكون فخورا به
أم  صغيرة  اCحفاد  تربية  في  الجدود  مساهمة  أكانت  وسواء 
كبيرة فإنها مهمة للغاية، وكلما كانت هناك عالقة وطيدة بين 

الطرفين كلما توافر ا�حساس والشعور بالحب واالمان والدفء.

االستمتاع بوجود اCحفاد شعور
ال يساويه أي شيء آخر في العالم
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الحب من طرف واحد يدفع صاحبه ليعيش حالة من ادمان العزلة 
والكآبة والوحدة واالنفصال الذهني، وفي الحقيقة، تميل النساء 
حركة  أو  االبتسامة  غرار  على  ا�شارات،  أبسط  تفسير  إلى  عادة 
دليل  أنها  على  خاص،  بشكل  بناءة  محادثة  أو  نظرة  أو  لطيفة 
على الحب. وهكذا، يقتنعن فجأة بأن زميلهن أو أحد معارفهن أو 

جارهن هو فارس أحالمهن.
اuخر  الطرف  تصرفات  تفسير  إلى  نميل  الحب،  في  نقع  فعندما 
يكفينا  الخفي  الشغف  كان  لو  وحتى  تناسبنا.  التي  بالطريقة 
الوقت  يأتي  سنوات)،  أو  أيام  امتداد  (على  معينة  لمدة  ويرضينا 
أدركنا  ما   إذا  خاصة   ، ضروريا  أمرا  الواقع  مواجهة  فيه  تُصبح  الذي 
أن اuخر ال يشاركنا المشاعر نفسها، تصبح المعاناة أعمق، خاصة 
إذا لم نحتفظ بأي ذكريات سيئة أو ضغينة ضده، كما هي الحال 

غالبا في العالقات الواقعية. وبالتالي، يكون انهيارنا قاسيا.
لذا إذا كنت من هؤالء فعليك التغلب على شعور الحب من 

طرف واحد وهنا أهم النصائح :
الشخص  :على  كرامتك  وبناء  اكثر  نفسك  على  التعرف  اعد 
الى  يعود  ان  واحد  طرف  من  الحب  من  التخلص  في  يرغب  الذي 
تعرف هويته الشخصية، من هو، وهل هو شخص ال يمتلك القليل 
من ماء الوجه، ولماذا يحب شخص اخر ال يحبه او ينظر اليه على انه 
الى نفسه، واذا  احترام االنسان  مجرد صديق، هناك خط احمر من 
قطع هذا الخط فسوف يفقد الكثير من الحب لنفسه في النهاية.
موقف  تتفهم  ان  بمعنى   : االخر  الطرف  مكان  في  نفسك  ضع 
الطرف االخر في عدم مبادلتك مشاعر الحب، فقد يكون في حالة 
من الحب مع شخص اخر، او ان يكون ال يشاركك نفس االهتمام 
فال يشعر بالرابط معك، فلكل شخص ذوقه في النظر الى االمور 
واالشياء، عليك أن تدرك أن ال شيء يعيبك او يعيب الطرف االخر، 

بل هي طبيعة البشر.
ركز اهتمامك على االعمال التي تهمك :

عليك اشغال نفسك بالتركيز على بعض المشاغل التي تهمك 
ان  فحاول  العائلي،  او  الدراسي  او  المهني  الصعيد  على  كان  ان 
تبذل قصارى جهدك في هذا المجال لغايات نسيان هذا الشخص 
دوما  انك  وهي  جدا،  مهمة  قناعة  تبني  ان  فعليك  تحب،  الذي 

تستحق االفضل ضمن عالقاتك وضمن حياتك.
عد الى عالقاتك القديمة : العودة الى اCصدقاء واشغال نفسك 
الرحالت،  او  الجلسات  طريق  عن  كان  ان  مهمة،  خطوة  معهم 
الفراغ  اوقات  من  التخلص  على  تساعدك  اخرى  ترفيهية  برامج  او 

والتي قد تزيد من معاناتك في التفكير في الشخص الذي تحبه.
حاول دوما ان تدعي السعادة امام من تحب :قد يصدف وان تتواجد 
مع من تحب في احد االماكن ان كان كونه زميل لك في العمل، 
ان  عليك  عندها  اخر،  سبب  Cي  او  مشترك،  صديق  بسبب  كان  او 
جدا  مهمة  المشاعر  على  السيطرة  فمحاولة   ، دوما  سعيدا  تبدو 

في التعامل مع هذه الحالة.
حاول   : محظوظ  غير  شخص  انك  على  نفسك  الى  تنظر  ال 
والتي  االيجابية  االمور  على  فقط  والتركيز  السلبيات  تتجنب  ان 
بشخص  نفسك  ترى  ان  عليك  حياتك،  في  سعادة  تزيدك  قد 
مع  ستجدها  الشخص  هذا  مع  سعادتك  تجد  لم  فإن  قيمة،  ذو 

شخص اخر بكل تأكيد.
كنز  القناعة  يقال  دوما   : لديك  لما  باالمتنان  تشعر  ان  تعلم 
لوجودك،  واالمتنان  بالفخر  تشعر  ان  نحاول  ان  يجب  يغنى،  ال 
آجال  او  فعاجال  يستمر،  لن  الوضع  هذا  ان  والقناعة  واالحساس 

ستجد ذلك الشخص الذي سيشاركك حياتك ويكون سندا لك.
ابحث عن شخص يشاركك الحب: حاول ان تجد ذلك الشخص 
حياتك  من  تبقى  لما  ما  نوعا  بجانبك  يكون  ان  يمكن  الذي 
ان  عليك  اخرى  مرة  والشراكة،  الحب  مشاركتك  الوقت  وبذات 
تكون مقتنعا انك لست لوحدك وان هناك دوما اشخاص سوف 
يشاركونك حياتك ويكونون معك، وكل ما يتطلب االمر القناعة 

و الثقة بالنفس .
في النهاية لن نقرر التوقف عن حب شخص ما بين ليلة وضحاها، 
بالنسيان  القطعي  القرار  اتخاذ  وهي  منها  البد  أمور  هناك  لكن 
الطرف  أن  القبول بفكرة  البكاء ثم  بتجنب  وأبدأ قبل كل شيء 
او  اCغاني  وتجنب  نهائي  بشكل  ذاتها  المشاعر  يُبادلك  ال  اuخر 
اCفالم التي قد تأجج عواطفك، با�ضافة الى التخلص من الصور 
والرسائل التي قد تثير ذكرياتك وحتما سوف تدخل بذلك مرحلة 
سيكون  مستقبلية  وخطط  إيجابية  بمشاعر  حياتك  من  جديدة 

فيها الحب القادم متبادل ، متوازن وناجح.

ضع نفسك مكان الطرف 
اuخر لتفهمه

حاول ان تدعي السعادة 
امام من تحب
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موضة

إنها ألوان قوس قزح
فهل تجرئين على اعتمادها ؟

الشعر
المجنون
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نعم ، الموضة ال تتقيد بقواعد نمطية، بل تقوم على التجديد 
للتجديد  النساء  وسيلة  وهي  النمطية،  القوالب  وتحطيم 
عالم  وفي  أحيانا،  يومياتها  يحاصر  الذي  الملل  من  والخروج 
بألوان  الشعر  تلوين  موضة  تبقى  الشعر،  وتسريحات  قصات 
الجريئة. فاستعدي �طاللة  اCلوان  البهجة مع  مختلفة موضة 

قمة في الجرأة والتميز بألوان خارجة عن المألوف.
ولكن! هناك بعض اCشياء التي يجب أن تعرفيها،،

كما  بسهوله  اCلوان  هذه  تحقيق  السهل  من  ليس  أنه 
تعتقدين!! 

Cن عملية صبغ الشعر بألوان القوس قزح لن يكون بين ليلة 
كما  جلسات,  ولعدة  العمل  من  الكثير  إلى  ويحتاج  وضحاها, 
من  النوعية  هذه  با�ضافة  اCطالق  على  رخيصة  ليست  أنها 

الصبغات يحتاج إلى مصفف شعر محترف ، با�ضافة الى 
أن صبغ الشعر يعمل بشكِل افضل على الشعر البكر 

القوس  ألوان  تطبيق  يمكن  كما   ، ملون  الغير 
الشعر  أما  به  يليق  Cنه  الناعم  الشعر  على  قزح 

جريئة  كنت  فإذا  أصعب،  فتحقيقه  المجعد 
الصارخة  واCلوان  الموضة  وتعشقين 

فحتما  شعرك،  ولون  اللوك  وتجديد 
الشعر،  صبغات  ألوان  أحدث  ستبهرك 

المتمثلة في ألوان قوس قزح الجذابة 
واCزرق  والوردي  اCرجواني  منها   ،

بعيدا  المشعة  اCلوان  من  وغيرها 
والكستنائي  اCسود  اللون  عن 

اCلوان  من  أصبحت  التي 
التقليدية.

وكسر  المألوف  عن  الخروج 
النمطية:

سبق  قديمة  موضة  إنها 
التسعينيات،  في  اعتمادها 
عندما  اصطناعي،  بشعر  لكن 
ظهرت موضة الشعر المنسوج 
الملون والمتمثل في خصالت 
شبابية  بألوان  اصطناعية 

عن  بالشعر  وصلها  يتم  جريئة 
ومشابك  اكسيسوارات  طريق 

طرف  من  كبيرا  إقباال  وقتها  القت 
المراهقات.   

واحتدام  الشعر  صبغات  عالمات  تعدد  وبفضل  اليوم  أما 
لكسر  المألوف  عن  خارجة  ألوان  عدة  ابتكار  تم  المنافسة، 
هذا  لمتطلبات  واستجابة  جهة،  من  الفرق  وإحداث  النمطية 

الجيل الجديد.  
الوردي  من  واسع  لوني  بطيف  متوفرة  حاليا  الشعر  ألوان 
الساطع  واCزرق  الصارخ  بالوردي  مرورا  الشاحب  واCزرق  الناعم 

الشعر ذو اCلوان «المجنونة» كما يسمى باللغة ا�نكليزية (crazy colors) ، أي صبغ الشعر بألوان 
الباستيل أو القوس قزح قد الق الكثير من الشهرة وما زال كلون جرئ للمناسبات والحفالت. لذا 

دعي ألوان الشعر أحادية اللون واستعدي الستقبال ألوان قوس قزح ..
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موضة

اللون الوردي
الصارخ ا$كثر طلبا

وسيلة النساء 
للتجديد مع ا$لوان 

الجريئة

ليس من السهل 
تحقيق هذه ا$لوان 

بسهوله كما 
تعتقدين!!

ا$لوان تناسب جميع 
ألون البشرة
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اللونية  التوليفات  إلى  وصوال 
الوردي  اللون  أن  كما   الجريئة، 

علما  طلبا،  اCكثر  كان  الصارخ 
الموضة  هذه  مواكبة  بأن 
أشقر  بلون  التمتع  تشترط 
اCشقر  باللون  تتمتع  ال  ومن 
عليها اللجوء أوال إلى تشقير 

لون شعرها. 
ألوان  اختيار  هو  اCهم 
تدرج  من  القريبة  قزح  قوس 
على  وبشرتك  شعرك  لون 
اعتمادها  أو  خصالت  شكل 

أكثر  لمظهر  اCطراف  عند 
جاذبية، ومهما كانت طبيعة 

أو  كثافته  وحجم  شعرك 
طوله يمكنك الحصول على 

ألوان قوس قزح كلها في وقت 
واحد أو اختيار لون أو لونين منها 

شعرك  كان  وإن  تدرجاتها،  من  أو 
طويال أو قصيرا في الحالتين ترتكز 

متعددة  ألوان  إدخال  على  التقنية 
ومتناسقة بين خصالت الشعر لمظهر 

الفت وإطاللة عصرية.

نصائح قبل صبغ الشعر بألوان صارخة:
باCلوان  الشعر  صبغ  بعملية  البدء  قبل   –

هل  بوضوح،  رغبتك  تحديد  أوال  يجب  الجريئة، 
تريدين تطبيق بعض الخصالت فقط على قاعدة لون 

شعرك اCصلي؟ أم أنك ترغبين في تفتيح أو تقتيم لون 
شعرك أوال باعتماد ألوان صارخة كالوردي على جزء كبير من 

الشعر؟ 
– أما عن اختيار اCلوان المناسبة للون البشرة  فاCلوان الجريئة 
تناسب جميع ألون البشرة، يجب فقط التفريق بين ألوان الربيع 

والصيف وألوان الخريف والشتاء. 
– إذا كان شعرك أسود وتريدين اعتماد ألوان زاهية من اCفضل 
صبغه أوال باللون اCشقر الفاتح أو البالتين ببودرة التلوين من 
نفس عالمة بودرة الخصالت، فهي آمنة على الشعر وتؤمن له 

الحماية من التكسر.

خطوات تطبيق ا$لوان الجريئة على شعرك منزليا:
إحدى  لتطبيق  محترفة  صالونات  إلى  السيدات  بعض  تلجأ 
خصالت  كاعتماد  الجريئة  باCلوان  الملون  الشعر  تقنيات 
ثمن  يكون  اCحيان  غالب  في  أنه  إال  للشعر،  كامل  صبغ  أو 
البيت،  في  تطبيقها  من  تخاف  لكنها  جدا،  مرتفعا  تطبيقها 
ال  السوق  في  اليوم  المتوفرة  والعالمات  اCلوان  ومع  لكن 
اCلوان  أو  باللون  المرغوبة  التقنية  تجريب  من  خطر  وال  خوف 

المحببة في البيت، كما بات متاحا للسيدة التي تهوى التجديد 
السهلة  التلوين  بودرة  بفضل  رغباتها  تحقيق  من  باستمرار 
دون  محترفة  بطريقة  مضمونة  نتائجها  أن  واCهم  االعتماد، 

الحاجة إلى عملية مزج اCلوان.

ولتحقيق أفضل النتائج يجب القيام بـا�تي:
– غسل الشعر جيدا قبل تطبيق الصبغة. 

– تقسيم الشعر إلى أقسام مختلفة
– باستخدام فرشاة الصبغ يتم توزيع اCلوان بشكل دقيق على 

كل قسم 
– تغليف الشعر بغالف بالستيكي أو ورق اCلمنيوم. 

– ترك الصبغة لفترة نصف ساعة أو أكثر حسب طبيعة الشعر. 
– شطف كل قسم على حدا حتى ال تتمازج اCلوان. 
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علم نفس

التي  تلك  والمرحة  الطفولية  عجرم  نانسي  أغاني  أجمل  من 
تغني فيها ..

شخبط شخابيط  ... لخبط لخابيط 
مسك اCلوان ورسم على الحيط

فجميعنا خربشنا يوما ما أو ما زلنا نخربش على الورق أو الجدران .. 
ولكن هل لهذا معنى آخر سوى اللهو والتسلية ؟؟

تكشف  ماذا  ؟  الذهن  شارد  تكون  عندما  خربشاتك  ترسم  هل 
الخربشات التي تقوم بها عن شخصيتك ؟

 الكثير منا يقوم برسم خربشات مختلفة دون أن يدرك معني هذه 
الخربشات فهي يمكن أن تقودك إلي مجموعة من الحقائق عن 

شخصيتك سواء كانت أشكال، ألوان،  تصاميم ،،، إلخ .
محور  حين  في  خمول  لحظة  في  برسمه  تقوم  شيء  أي  فهي 
اهتمامك يكون في مكان أخر، والغريب أن هذه الرسومات تتبلور 

من تلقاء نفسها كما لو أنها موجودة في عالم مواز . 
عقلك  من  الخلفي  والجزء  ما  شيء  في  تفكر  نفسك  تجد  فقد 
يخبئ اهتمامات أخري تتبلور في رسومات مختلفة ، غالبًا ما تكون 
هذه الخربشات رسوم بال هدف وتساعد اCفراد في عالج مشاكلهم  

وتوضح لك كيف يعمل عقلك ؟ .
الخربشات حسب ا$حجام :

للطبيعية  محب  شخص  انك  على  تدل  الحجم  كبيرة  الخربشات 
االنخراط  تريد  لكن  متحفظة  شخصية  لديك   ذلك،  علي  وعالوة 

في المجتمع . تشير الرسومات الصغيرة الموجودة في ركن من 
وعند   . حياته  في  ومنظم  أنيق  الشخص  هذا  أن  الصفحة  أركان 
وضع الرسم علي جانب الصفحة يدل علي أن هذا الشخص يحب 

وضع كل شيء في مكانه الصحيح.
حاجة  وفي  منبسط  شخص  أنت   : الصفحة  وسط  في  الرسم 
. غالبًا ما  التركيز علي أمور معينة في حياتك  إلي اهتمام وتحب 
تكون هذه الخاصية سمة مشتركة عند اCفراد الذين يعملوا في 
المديرين  المحامين،  مثل  الخطابة  علي  التعود  إلي  تحتاج  مهن 

التنفيذين، العالقات العامة، المحاضرين ،، إلخ .  
الرسم في الجزء العلوي من الصفحة : لديك وفرة من اCفكار، 

لديك شيء مهم تحتاج إلي التفكير فيه في الواقع .
اCكثر  المكان  هو   : الصفحة  من  ا$يسر  الجانب  في  الرسم 
الحنين  مشاعر  وجود  إلي  ويشير  الرسومات،  من  للعديد  شيوعًا 
Cن  التواصل  أو  الذات  عن  التعبير  في  الرغبة  أو  الماضي   إلي 
بكثير  يحتفظ  البشري  العقل  أن  والحقيقة   . مخفية  أفكار  لديك 
من المعلومات والتراكمات، التي تمثل حمًال كبيراً عليه فيحاول 
فتكون  الرسومات  هذه  بمثل  الزائدة  الطاقة  هذه  من  التخلص 
وإحساسه  الشخص  النشغال  أو  بالعقل،  الزائدة  للطاقة  كتفريغ 
التوتر  ة  حدَّ بتخفيف  المخ  فيقوم  معين،  شيء  من  بالقلق 
منها  عديدة  صور  خالل  من  وذلك  الشخص،  هذا  بها  يشعر  التي 

الشخبطة، اليكم تفسير أكثرها شيوعا ودالئلها..

ماذا تكشف خربشاتنا
عن شخصيتنا؟
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رسم المربعات والمكعبات والدوائر المتشابكة: 
ومتشابكة،  ومتعلقة  دة  معقَّ أمور  وجود  على  يدل 

والشعور بالوحدة والملل.
الشخص  أنَّ  على  يدل  والقلوب:  الزهور  رسم 
على  يدل  القلوب  رسم  وكثرة  وحساس،  عاطفي 

انفصال أو جرح في العاطفة حدث أخيراً.
الشخص  أنَّ  على  يدل  والرموش:  العيون  رسم 
حساس ويقدر الجمال، وإذا كانت العيون كرتونية 
يحب  مرح  الشخص  أن  على  فتدل  ومضحكة، 

الفكاهة والضحك.
رسم ا$سهم: يدل على الطموح والتفاؤل، خاصة 
اCمام  إلى  ينظر  دائمًا  وأنَّه  Cعلى،  رأسها  كانت  إذا 

ويسعى إلى تحقيق هدفه.
للشخص  النفسيَّة  الحالة  على  يدل  الوجه:  رسم 
تدل  وضاحكة  مبتسمة  وجوهًا  كانت  فإذا  نفسه؛ 
محبٌّ  مرح  شخص  وأنَّه  والتفاؤل،  السعادة  على 
على  فتدل  حزينة،  وجوهًا  كانت  إذا  أما  للحياة، 

االكتئاب والشعور بالحزن وعدم ا�حساس بالراحة.
باالستقرار،  والرغبة  الحياة  على  يدل  البيوت:  رسم 
فهو  اCطفال،  ومع  العائلة،  دفء  إلى  والحنين 
عالمهم الخاص وما يرسم داخل البيت يدل على ما 

يوجد في حياتهم. 
ا$شكال الهندسية : يعنى أنك شخص عنيد لديه 
معتقدات واضحة ومحددة ويكون لديه حرص دائم 

وذكاء ومعلومات معرفية كثيرة، وأغلب  من يرسم 
الصناديق هم الرجال وتشير الصناديق المغلقة إلى 
على  أنك  مفتوحة  لو  أما  الخصوصية  في  الرغبة 

استعداد لمعرفة أي شخص.
: صاحبها يريد أن يكون مركز االنتباه وكل  النجوم 
رسمك  حال  ولكن  تحرك،  أي  في  عليه  العيون 
بشكل  رسمتها  أو  متعددة  نقاط  لها  للنجوم 
من  تعانى  أنك  عالمة  هذه  المركز  عن  منفصل 

اكتئاب. 
المثلثات: تشير إلى أنك شخص قوى ومتطور هذا 
كنت  إذا  أما  عادى،  بشكل  برسمه  تقوم  كنت  إذا 
إلى  الميل  على  يدل  فهذا  مقلوب  بشكل  ترسمه 
االنطوائية ويعبر عن أنك شخص يميل إلى الوحدة

العمل،  في  والرغبة  الطموح  إلى  ترمز   : الساللم 
الحياة  سلم  لصعود  منهجي  طريقك  أن  وتعنى 
على  مهمة  لديك  أنك  إلى  تشير  اCحيان  وبعض 

المدى الطويل.
من  الشخصية  يظهر  للعين  رسم  العيون: 
أنك  تعبر  الكبيرة  العيون  رسمت  الداخل فإذا 

شخصية منفتحة
شخصية  أنك  تعنى  الصغيرة  العيون  رسمت  وإذا 
«محدقة»  عيون  رسمت  إذا  أما  كتومة  أو  متحفظة 
العيون  وهناك  مراقب  أنك  إحساسك  تظهر 

المغلقة التي تشير إلى رفضك مواجهة نفسك.

يقوم المخ 
بتخفيف 

ة التوتر  حدَّ
من خالل 

الشخبطة 

رسم العيون 
يدل على 

أنَّك شخصية 
حساسة

النجوم : 
صاحبها يريد 

أن يكون 
مركز االنتباه
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ثقافة

أنواري،  علي  حسن  والصحافي  الكاتب  عن  حديثًا  صدر 
والذي  القراءة»،  بعبق  ذاتية  سيرة  الكتب:  «رائحة  كتاب 
والمكتبات،  والكتب  بالقراءة  عالقته  المؤلف  فيه  يتناول 

خالل مختلف مراحل حياته الدراسية والمهنية.
وقّدم للكتاب سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري 
الكتاب  قائًال:  الوطنية،  قطر  مكتبة  ورئيس  الدولة،  وزير 
أوراق جامدة، بل هو انعكاس لفكر وحوار  ليس مجموعة 
شخصيته  كتاب  ولكل  الكتاب،  قراءة  عبر  الفكر  لهذا 
الذاتية التي تجعله مختلفًا عن غيره، ويترتب على العالقة 
عما  يختلف  للمعرفة  جديدة  وإضافة  جديد،  طعم  معه 

عداه من الكتب».
ويقول الكاتب حسن علي أنواري في مقدمة الكتاب: «ال 
روائح  هناك  فثم  فقط،  الحسية  الروائح  الكتب  من  تفوح 

عشاق  إال  بها  يشعر  وال  والقلب،  الروح  تالمس  معنوية 
يدخل  الكتاب  من  يفوح  معرفي  عبق  فهناك  الكتب، 
السعادة  من  حالة  القارئ  ويعيش  العقل،  قبل  القلب 
والمعلومات  المعارف  من  المزيد  اكتسابه  عند  الفكرية 

الجديدة».
اCول  الفصل  يأتي  حيث  فصول،  ثالثة  من  الكتاب  يتألف 
البدايات  المؤلف  فيه  ويبرز  الكتب»،  مع  «قصتي  بعنوان 
اCولى لعالقته بالقراءة والكتب، بدءاً من الطفولة التي 
الكتب،  واستكشاف  المطالعة  بشغف  حافلة  كانت 
وكيفية لعب مكتبة المدرسة دوراً حيويًا في ترسيخ هذه 
مختلف  من  بالكتب  تحفل  كانت  التي  الممتعة،  العادة 
االختصاصات، والتي استهوت المؤلف بشكل كبير. كما 
الكاتب  لدى  ولكنها،  الكتب،  فقط  تشمل  ال  القراءة  أن 

للكاتب حسن علي أنواري

«رائحة الكتب» ..
إصــدار جديـد يحتفـي بالقـراءة
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التي كانت تمثل  الدوريات والمجالت،  أيًضا قراءة  تشمل 
عالمًا من التسلية والمتعة.

مع  بالقراءة،  الكاتب  تعلق  ازداد  الجامعية،  المرحلة  وفي 
هي  قطر  جامعة  مكتبة  فكانت  المعرفية،  اuفاق  توسع 
المكان المفضل للكاتب لقضاء الساعات الطويلة، ولم 
فيها.  درس  التي  اCربع  السنوات  طوال  يومًا  غيابه  تشهد 
ومدرًسا،  صحافًيا  للكاتب،  المهنية  الحياة  في  القراءة  أما 
فقد جاءت لتكون ضرورة ومتطلًبا من متطلبات العمل، 
في  ثقافته  وتنمية  مهاراته  تطوير  إلى  للساعي  زاد  وخير 

مجال عمله.
«القراءة  بعنوان  فيأتي  الكتاب  من  الثاني  الفصل  أما 
اCمور  من  مجموعة  الكاتب  فيه  ويستعرض  حياة»،   ..
المتعلقة بدور القراءة في تعزيز الصحة النفسية، وتطوير 
من  بعدد  مستشهداً  والتفكر،  اCذهان  وشحذ  الذات، 
الدراسات العلمّية التي تناولت هذه الجوانب، ومساهمة 
العالم،  في  الشخصيات  من  الكثير  نجاح  في  القراءة 
للمنتجات،  اختراعهم  في  أيًضا  مساهمتها  وكيفية 

وتفوقهم في الحياة العملية.
في  «جولة  الثالث  الفصل  في  الكاتب  ويصطحب 
الكّتاب  من  وخواطر  شذرات  إلى  القارئ  مكتبتي»، 
كـ«البرتو  والكتب،  القراءة  استهوتهم  الذين  العالميين 
عالقته  عن  كتبه  وما  المكتبة،  برجل  الملقب  مانغويل» 
بهذا المكان في مختلف اCوقات، والعادات التي صاحبته 
نشأة  قصة  إلى  الثالث  الفصل  يتطرق  كما  القراءة.  في 
الحضارة  عالم  وصفها  التي  سومر»،  «ألواح  عبر  الكتابة 
ومذهل  كبير  إنجاز  بأنها  كريمر»  نوح  «صوميل  السومرية 
المفتاح  لتكون  ول�نسانية»،  عشر  التاسع  القرن  لعلوم 

الذي ينقل لmجيال المعارف والعلوم.
الكاتب البرازيلي الكبير «باولو كويلو»، يحضر بقوة في مكتبة 
الكاتب حسن علي أنواري، حيث مثل أسلوبه السردي الفريد 
كما  اCسواق،  في  نزلت  كلما  رواياته  وقراءة  القتناء  له  دافعًا 
أن رواية «آالم فيرتر» للفيلسوف اCلماني يوهان غوته، كانت 
غنية  فهي  عليه،  مرت  التي  الرومانسية  الروايات  أعظم  من 

بالبالغة الشعرية واللغوية و«تدخل القلب دون استئذان».

الكاتــب يــرى
أن هناك روائح معنوية تالمس

الروح والقلب وال يشعر بها
إال عشاق الكتب
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ثقافة

مارك شتاينر: نعوم تشومسكي مرحبا بك في قناتنا ومن الجيد 
أن تكون معنا .

نعوم تشومسكي : يسرني أن أكون معكم
وفي  كتابك  في  كتبت  لقد   ، مباشرة  أبدأ  دعني  شتاينر:  مارك 
هذه  في  وهنا   ، الفاشية  وصعود  هتلر  ذكرى  عن  أخرى  أوقات 
عهد  ففي   ، المناخ  تغير  عمق  بمواجهة  أنفسنا  نجد  اللحظة 
ترامب ، كما قلتم مؤخرا ، ساعة يوم القيامة تقترب «ثوان» من 

منتصف الليل ، وكل هذا يتالقى ولدينا جائحة كورونا التي تؤدي 
الى تفاقم هذه المسيرة نحو استبداد يميني شعبوي محتمل ، 
وبالنظر الى التاريخ ، أشعر بالفضول لمعرفة الى أين نحن اuن 
كتابك  به  صدرت  الذي  االقتباس  في  أفكر  وكنت   ، تعتقد  كما 
وأخذته من مارك توين الذي أحبه وهو (التاريخ ال يتكرر ، ولكن في 
بعض اCحيان يكون كالقوافي) فنحن في شيء ما ، فترة قافية 

غريبة ، تحدث قليال عن المكان الذي تعتقد أننا فيه؟

نعوم تشومسكي يتحدث عن كوفيد 19 في كتابه الجديد

ا$ممية أو االنقراض
نقال: عن مجلة الجسرة الثقافية

يحلل هذا الحوار جائحة فيروس كورونا في سياق إخفاقات الرأسمالية الليبرالية الجديدة وتغير 
المناخ والكوارث النووية المحملة واستبداد دونالد ترامب 

أجراه معه ا�ذاعي اCمريكي مارك شتاينر صاحب برنامج مارك شتاين رشو الذي يعرض على 
قناة The Real News في 13 ابريل 2020 عن طريق تقنية الفيديو كول.
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نعوم تشومسكي: حسنا ، أنا كبير بما فيه الكفاية Cتذكر عندما 
مسيرات  في  الراديو  عبر  هتلر  خطابات  الى  استمع  طفال  كنت 
نورمبرج ، لم أتمكن من فهم الكلمات عندما كنت في السادية 
من عمري ، لكنني تمكنت من فهم الحالة بسهولة ، كان اCمر 
مخيفا ، افتتان الجماهير بالصراخ والصياح ، ورؤية ما كان يحدث في 
الثالثينات من القرن الماضي أيضا ، حين بدأت الفاشية باالنتشار 
، وبدا أنه أمر ال مفر منه في معظم أنحاء العالم مع هؤالء القادة 
عندما  ذهني  الى  تتبادر  الذكريات  هذه   ، المسؤولين  البشعين 
فهناك   ، المثال  سبيل  على   ، ترمب  مسيرات  إحدى  الى  أستمع 
للغاية  الفعال  واستخدامه  للجماهير  تأليه   ، التشابه  بعض 
لتقنيات التالعب ، فعلى سبيل المثال ، الفيضان المستمر من 
بشكل  المصمم  ذلك  الى  وما  الذاتية  والتناقضات  اCكاذيب 
تصغي  عندما  يختفي   ، الحقيقة  مفهوم  لتقويض  للغاية  جيد 
نفسه  الشيء  يفعل  أنه  وافترض    . فقط  العظيم  القائد  الى 
واعي،  وبشكل   ، كورونا  بفيروس  يتعلق  فيما  كبير،  حد  الى 
، ستجدها منتشرة في  يناير  فإذا نظرت الى تصريحاته منذ شهر 
، ال تقلقوا بشأنها «  ، «إنها االنفلونزا فقط  أنحاء الخريطة  جميع 
.. وأي شيء  إنها جائحة مرعبة ، وكنت أول شخص يالحظ ذلك 
آخر ، هذه تقنية رائعة ، تؤكد أنه سيتم تبرئته ، Cنه مهما حدث ، 
تطلق  فعندما   ، دقيقة  بها  أدلى  التي  التصريحات  بعض  ستجد 
وعندما   ، الهدف  ما  شيء  سيضرب  عشوائي  بشكل   السهام 
يكون لديك حشود عاشقة يتمسكون بشدة بأي كلمة للقائد 
نيوز  فوكس  تسمى  صوت  صدى  غرفة  لديك  يكون  وعندما   ،
تقنية  إنها  ستجد   ، وصدق  بوالء  تقوله  هراء  كل  يكررون  حيث 

رائعة للهيمنة والسيطرة . 
ولكن من قبل ، كان هناك أشخاص بما في ذلك علماء الفاشية 
اCفاضل مثل روبرت باكستون يجادلون بأننا قد نكون في خطر 
الوصول الى شيء مثل الفاشية حسنا ، هنالك شيء ما يوحي 
فالفاشية   ، حياله  متحفظين  نكون  أن  يجب  أننا  وأعتقد   ، بذلك 
أيدولوجية ، وليست صراخا وصياحا على باب الحشود فقط ، لقد 
كانت أيدولوجية استالء الدولة وسيطرتها وهيمنتها على كل 
الدولة  ولكن  ذلك،  الى  وما  العمالية  النقابات  بالطبع،  شيء 
سيطرت على المشاريع التجارية أيضا ، وهذا عكس ما ادينا اuن ، 
إذ تتعمق سيطرة المشاريع التجارية على الدولة لدينا ، في ظل 
حكم ترامب فجمهوره اCساسي هو الثروة وقوة الشركات وهو 
يهب الهدايا لهم ، لقد كان مذهال للغاية في اجتماعات دافوس 
يكرهونه  إنهم  ؟  الكون  سادة  اجتماعات  تعرف  هل   ، يناير  في 
كثيرا ، المديرون التنفيذيون في الشركة ، لم يعجبهم أسلوبه أو 
أي شىء آخر عنه، ولكن عندما القى الخطاب الرئيسي أعجبوا به 
Cنه تحدث عن تخفيضه الضريبي ، وهبه ضخمة لmثرياء وقطاع 
الشركات ، وطعن الجميع في الظهر ، نعم اعتقدوا أن ذلك رائع . 
إبقاء  ، وكيفية  السادة اCساسيين  إنه يفهم كيف تكون خدمة 
 ، أيدولوجية  توجد  ال  ولكن   ، السيطرة  تحت  العاشقة  الحشود 
أيدولوجية ببساطة هي « أنا» ، انأ مريض نفسي مصاب بجنون 
ليست  وهذه   ، لي  بالنسبة  جيد  هو  ما  فقط  وأريد  العظمى، 
ومع  فاشية،  ليست  لكنها   ، للغاية  مخيف  شيء  إنها   ، فاشية 

فيروس كورونا، فاCمر خطير جدا ..
إنها أزمة مرعبة، وسوف نتعافى منه، ربما بتكلفة فظيعة ، لكننا 
سنستعيد عافيتنا ، وهناك شيآن مهمان يجب مراعاتهما ، اCول 
، سيكون هناك المزيد من اCزمات ، فاuن تم التنبئي بهذا النوع 
حيث  سارس  وباء  منذ   ، عاما  عشر  خمسة  أو  عشرة  من  المحدد 
كان هناك فيروسات كورونا، لذلك كان متوقعا ، وكان مفهوما 
أن شيئا سيحدث ولم يتم اتخاذ أية إجراءات بشأنه ، ومن المثير 
لالهتمام أن ننظر في كيفية عمل ذللك ، وإذا كان هناك وقت، 
يمكنن التحدث عنه ، ولكن كان من المفهوم أن شيئا ما كان 

يجري. 
إذا لم ننظر الى جذور هذه اCزمة وتعاملنا معها ، فسيكون هناك 
مع  ستتفاقم  Cنها  منها  أسوأ  هو  ما  هناك  وسيكون   ، غيرها 
شيء آخر يحدث، هذه اCزمة سنتعافى منها ، ولكن لن نتعافى 
من ذوبان القمم الجليدية القطبية ، واuثار اCخرى المهمة Cزمة 

التي  الحراري  االحتباس 
جاهدا  ترامب  يحاول 
وسط  في  يثيرها  أن 
فبينما   ، اCزمة  هذه 
بشأن  قلقون  الناس 
يواصل  تجاوزها، 
الحثيثة  مساعيه 
لتدمير الحياة البشرية 
المنظمة على اCرض 
من  العاشر  في  لذا 
الوباء  كان  فبراير 

ينتشر  اCرض  على 
بل   ، لوحده  يكن  لم  ترامب  خرج  ثم  ومن  اCمريكي  ترامب  فوق 
المقبل  للعام  ميزانيتهم  بمقترحات  خرجوا  لقد  وحاشيته  هو 
المخصصات  خفض  في  استمر  اذ   ، متوقعا  منها  الكثير  كان   ،
المتعلقة بجميع جوانب الصحة في الحكومة لذلك استمر في 
محو النظام الصحي ، حسنا هذا متوقع ، نفقات ضخمه للجيش 

المتضخم وسوره العظيم ، بلى نتوقع ذلك .
نسأل  أن  علينا  اuن   ، للبشر  فائدة  أي  له  شيء  أي  نقطع  نحن 
التي  الحقيقية  الوجودية  اCزمة  حيال  سنفعله  الذي  ما  أنفسنا 
ستدمر الحضارة االنسانية ؟ في كل عام نسمح لترامب وتقديراته 
التعامل  الصعب  من  ويصبح  خطاها،  وتسريع  اCزمة  بتوسيع 
معها ، وإذا أعيد انتخابه، لن أقول أنها ستكون ضربه قاتله لmنواع 
لكنها ستكون ضربه قاسية للغاية ، يجب أن يكون كل هذا في 
أنه  ندرك  أن  وعلينا  اCزمة  هذه  في  تفكيرنا  أثناء  عقولنا  مقدمة 
في مقدمة عقول الطبقة ا�جرامية أيضا أولئك الذين يستغلون 
هذه اCزمة للتغلب على برامجهم للتدمير والخراب ومن الوضاح 
. يمكننا  أنها مكرسة في أذهان هذه الطبقة المعتلة اجتماعيا 

الخروج من هذه الفوضى ، اذا لم نفعل ستكون النتائج كارثية .
مارك شتاينر: أقدر الوقت الذي أعطيته لنا، وأشكرك جزيل الشكر. 

نعوم تشومسكي : شكرا.
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غرف ا$طفال..
رعايـــة ورقـــة وأمـــان

تهتم اCسرة والمجتمع عمومًا باCطفال لما يُمثِّلونه من امتداد uبائهم وامهاتهم. وإذا كان 
للطفل كل هذا القدر من اCهمية، فمن الطبيعي أن ينعكس هذا على اهتمامنا بمكانه 
الخاص في البيت، غرفته بكل ما تحتوي من أغراض أساسية لحياته ومعيشته، ولداً أو بنتًا. 

والوعي التام بتأثير كل ما في هذه الغرفة على النمو النفسي والعقلي للطفل يجعل أوالدنا 
في حالة نفسية ومزاجية أفضل، 

في هذه الصفحات نتحدث عن تصميم غرف اCطفال في مختلف المساحات لmوالد والبنات



77

هناك أشياء أساسية يجب توافرها في غرفة المولود 
لما  الوالدين  حجرة  من  قربها  وأهمها  أّولها  الجديد، 

لذلك من تأثير مهم في إحساس الوليد باCمان،  ويراعى 
في تصميم الغرفة أنها ستتغير سريعًا لتناسب هذا الطفل 

(ولداً كان أم بنتا ).  
 

•• سرير آمن
المخصص  الجزء  في  الضرورية  التجهيزات  بعض  هناك 
للمولود، مثل سريره اuمن الذي يجب أن يكون ارتفاعه مناسبًا 
يستطيع  نفسه  الوقت  وفي  عنه،  الطفل  بوقوع  يسمح  ال 
الصعود والنزول منه عندما يتمكن من الحركة، لما لذلك من 
استكشاف  مرحلة  إلى  يصل  عندما  العقلي  نموه  في  كبير  أثر 
هناك  تكون  أن  يجب  كما  نموه.  مراحل  أهم  وهي  حوله،  ما 
أماكن تخزين  الطفل وتحتوي على  فارغة يتحرك فيها  مساحة 
نما  للطفل  جاذبة  ألوانها  كانت  وكلما  به،  الخاصة  اCلعاب 

بداخله حب النظام.
هذا  مفارش  في  المستخدمة  بالخامات  العناية  يجب  كذلك 
هذه  وأنسب  النعومة.  شديدة  تكون  بحيث  اCَِسرَّة،  من  النوع 
يُشعر  الحنون  المخملي  ملمسها  Cن  القطن،  هي  الخامات 
تكون  أن  ويجب  أمه،  رحم  في  يلفه  كان  الذي  باCمان  الطفل 
أيضًا خالية من أي أجزاء بارزة، Cّن هذا البروز يسبب إزعاجًا للطفل 

إذا ما فوجئ به في أثناء تقلبه في السرير.
بالهدوء،  تتسم  ألوانًا  مفارشه  أو  للسرير  نستخدم  أن  وعلينا 
ليست صارخة ، وفي هذا تصلح اCلوان ذات الذبذبات القصيرة 
التي ال تحتاج من العين إلى مجهود كبير لرؤيتها مثل الدرجات 
المضيئة  باCلوان  تطعيمها  مع  واCخضر  اCزرق  من  الخافتة 

كاCصفر والبرتقالي. 

حينما
نجهز غرفة

لطفلنا، فإنما
نجهز له العالم

الذي يؤثر في
تكوين شخصيته

اللون
البيج محايد

نفسيًا، يجب
إبعاده عن

المشهد
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•• ا`ضاءة
للغاية،  مهمة  مسألة  البيت  من  الجزء  هذا  إضاءة 
اuخر؛  عن  أهمية  أحدهما  يقل  ال  أمرين  توفر  Cنّها 
المرحلة  هذه  في  فاCطفال  ا�زعاج،  عدم  أّولهما 
والنهار،  الليل  بين  الواضحة  الفروق  عندهم  ليست 
النهار بأكمله. وعند  الليل ويصحو  فربّما ينام طول 
تصميم إضاءة هذا الجزء علينا أن نكون قادرين على 
التحكم التام في ذلك، فإذا استيقظ الطفل نجعل 
لما  رؤيته  Cن  الوضوح،  تمام  واضحة  ا�ضاءة  هذه 
والعكس  باالطمئنان،  تُشعره  واضح  بشكل  حوله 
معها  يستطيع  وال  واضحة  غير  ا�ضاءة  كانت  إذا 
الطفل تمييز ما حوله فهذا يشعره بالقلق والخوف.

اCمر الثاني متعلق بالنوم الخفيف للطفل، لذا يجب 
التحكم  نستطيع  تجعلنا  بطريقة  ا�ضاءة  تصميم 
تكون  أن  يجب  الطفل  ينام  عندما  فيها،  تمامًا 
لما  محببًا  ليس  الدامس  فالظالم  إضاءة،  أي  هناك 
هذه  لكل  اCمثل  والحل  خوف.  من  للطفل  يسببه 
المستترة  المباشرة  غير  ا�ضاءة  هو  المشكالت 
فمن  ممكنًا  هذا  يكن  لم  وإذا  السقف،  زوايا  وراء 
خالل أباجورة، ولكسر حدة ا�ضاءة يُوضع أي غطاء 

شفاف فوقها.
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•• ا$لوان
اCلوان من أهم عناصر الديكور ذات التأثير المباشر 
في ا�نسان، وإذا كان هذا هو الحال مع الكبار، فإن 
هناك  لذا  اCطفال،  في  عمقًا  وأكثر  أكبر  تأثيرها 
مجموعة من اCلوان المحببة لهذا الجزء من البيت، 
كما أن هناك ألوانًا يجب االبتعاد عنها عند تصميم 
محايد  البيج  اللون  وCّن  الطفل.  لركن  الديكور 
اCلوان  واختيار  المشهد،  عن  إبعاده  يجب  نفسيًا، 
التي تُكسب الطفل نشاطًا إضافيًا يساعده على 
اCلوان  أو  اCصفر  اللون  مثل  نموه  فترة  استكمال 
التي تخفف من إحساسه بالتوتر والقلق كاCخضر، 
أكثر  وتجعله  العقلية  ملكاته  تُحفز  التي  اCلوان  أو 

ذكاء وفطنة كاللون اCزرق.
إننا حينما نجهز غرفة لطفلنا، فإنما نجهز له العالم 
الذي سيكون له أعظم اCثر في تكوين شخصيته. 
وبقدر حبه لهذا «العالم» الصغير الذي صنعناه له 
سيظهر حبه وعطاؤه للعالم الكبير، فإذا كان ولداً 
يجب أن تمتلئ غرفته باCغراض الخاصة بتصورات 
اCوالد مثل كرة القدم وصور المشاهير في المجالت 
على  التركيز  فيجب  بنتًا  كانت  إذا  أّما  يحبها،  التي 
الرقة، ولهذا فاللون الوردي هو اCكثر استخدامًا في 
غرف البنات، كما يجب أن نفهم أنها «أم صغيرة»، 
لذا من الطبيعي أن تمتلئ غرفتها بالعرائس التي 
تمارس عليها دور اCُم منذ نعومة أظفارها، ذلك أن 
في  يسهم  صغرها  في  دميتها  رعاية  في  نجاحها 

تكوينها كأم حانية محبة Cطفالها.

العرائس في 
غرف البنات 

يحفزهن على 
ممارسة دور 

اCُم  

اللون اCزرق 
يحفز ملكات 

الطفل 
العقلية  
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وبناء  تقوية  على  لقدرته  العجيب»،  «المسحوق  يسمونه  الرجال 
الالزم  بالبروتين  الرياضيين  البروتين  مسحوق  يزود  العضالت. 
مسحوق  عن  معرفته  عليك  الذي  فما  العضالت.  حجم  لتكبير 

البروتين؟
مسحوق البروتين، هذا الخليط العجيب المكون من مصل الجبن، 
الرياضيين  لدى  العضالت  كتلة  لبناء  الالزم  البروتين  يوفر  والذي 
وممارسي كمال اCجسام وتقوية وتكبير العضالت وتحسين ردة 
فعل كل عضلة، وهذه المساحيق تساعد العضالت على التعافي 
أسرع بعد أي تمرين شاق تتعرض له اCنسجة، كما ويتميز بسهولة 
بشكل  اCمينية  اCحماض  امتصاص  من  الجسم  ويمكن  هضمه 

فعال، ويوصى بتناوله مع عصير الفاكهة أو الحليب، أو كوب من 
الشوكوالتة.

أهم  هي  وما  ؟  فقط  للرجل  مناسب  البروتين  مسحوق  فهل 
مساحيق البروتين؟

لكن  فقط  بالرجل  خاص  غذائيا  مكمال  ليس  البروتين  مسحوق 
تتناوله العديد من النساء ، ليس من أجل الحصول على عضالت 
السعرات  من  فائض  تناول  لتجنب  وإنَّما  اCولى،  بالدرجة  واضحة 
الحرارية أو بسبب أنَّهم ال يتناولون كميات كافية من البروتين في 
من  أقل  البروتين  من  النساء  حاجة  أنَّ  ورغم  الغذائية،  وجباتهن 
الرجال، إال أنَّ تناولهن للبروتين له العديد من الفوائد على  حاجة 

للرجل الرياضي 
ماذا تعرف عن مسحوق البروتين؟



81

صحتهن.
وهناك أنواع كثيرة ومتنوعة من مساحيق البروتين، واCكثر شيوعًا 
وبالرغم  «الكازين»،  الحليب  وبروتين  والصويا  الجبن،  مصل  هو: 
من وجود هذه اCنواع الثالثة، إال أن مصل الجبن هو اCكثر شيوعًا، 

Cنه يمتلك خاصية الذوبان في الماء أو الحليب.
غير أن النباتيين يفضلون تناول بروتين الصويا، على الرغم من أن 
ومساحيق  الماء.  داخل  جداً  بطيء  بشكل  ويذوب  سيء،  مذاقه 
البروتين  لتوفير  والمريح  السهل  المصدر  هي  عامة  البروتين 

الكامل وبجودة عالية.
لماذا على الرياضيين استهالك مساحيق البروتين؟

البروتينات  استهالك  فيها  يفضل  التي  الحاالت  هي  هذه 
ومسحوق البروتين:

لمساحيق  يحتاجون  عامًا،   18 يبلغون  ومن  الشباب،  المتمرنون 
بناء  أجل  من  الالزمة  للبروتينات  تحتاج  أجسامهم  Cن  البروتين، 
تمرين  كل  بعد  العضالت  وتقوية  طبيعي،  بشكل  الجسم 

رياضي.
استهالك  الرياضي،  التدريب  برنامج  تطبيق  بداية  في  يفضل 

كميات من البروتينات وبكمية أكثر من الوضع المعتاد.
زيادة  أو  التدريب،  برنامج  الرياضية (مثل: تبديل  التمارين  عند تغيير 
وزن المقاومة وغيرها من ا�ضافات)، هذه التغيرات قد تزيد الجهد 
الكثير  الستهالك  الحاجة  تظهر  وبالتالي  العضالت،  على  الواقع 

من البروتين.
عليه  ا�صابة،  من  الرياضي  يشفى  فعندما  ا�صابة،  حاالت  في 
يساعد  والذي  البروتين  مسحوق  من  أكبر  كميات  يتناول  أن 
تأهيلها  في  ويسرع  ا�صابة،  منطقة  في  العضالت  تقوية  على 

وشفائها.
من  بروتين  على  للحصول  جيدة  اCسباب  هذه  فكل   ، عليه  وبناًء 
خالل اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، ومساحيق البروتين تعتبر 

أحدى الطرق لتحقيق ذلك.
فوائد البروتينات لفقدان الوزن

1. تساعد البروتينات على بقاء الشعور بالشبع لفترة أطول، وهذا 
يؤدي لتقليل السعرات الحرارية التي يتم تناولها على مدار اليوم.

الطعام،  تناول  في  الشديدة  الرغبة  بتقليل  البروتينات  ترتبط   .2
وخاصة تناول الوجبات الخفيفة ليًال.

الحرارية،  السعرات  حرق  زيادة  إلى  البروتينات  نسبة  زيادة  تؤدي   .3
يمكن  التي  الحرارية  السعرات  عدد  زيادة  يمكن  أنه  يعني  وهذا 

حرقها إلى 80-100 سعر حراري في اليوم.
في  انخفاض  البروتين  أظهر  حيث  الوزن،  هرمونات  تغيير   .4
وزيادة  بالجوع،  الشعور  عن  المسئول  الجريلين  هرمون  مستوى 

الهرمونات التي تقلل الشهية.
أضرار مسحوق البروتين

من  زائدة  كميات  تناول  في  المبالغة  من  يحذرون  الخبراء  أن  إال 
التغذية  من  عليه  ستحصلون  البروتين  Cن  البروتين،  مساحيق 
حوالي  يستهلكون  اCشخاص  أغلب  أن  ويذكر   ، العادية  اليومية 
ولبناء  طبيعيًا.  للجسم  المطلوبة  البروتينات  كمية  من   15%
وقد  يوميًا،  البروتين  من  إضافية  كميات  يحتاجون  قد  العضالت، 

تتراوح الكمية ما بين (10-14)غرام.
الوجبة  في  البروتين  من  غرام   80 حوالي  تقدم  مساحيق  وهناك 
الواحدة، وهذه الكمية مبالغ فيها وال حاجة لها ، إذ أن ا�فراط في 
لكسرها  الجسم  يدفع  قد  البروتين،  ومساحيق  البروتين،  تناول 
وجوده  يثقل  قد  البروتين  تناول  من  ا�كثار  أن  غير  الطاقة،  لتوفير 

على الكبد والكلى.
ما هي كمية البروتين التي تحتاج لتناولها ؟

المناسبة  الكمية  هي  وغالبًا  جرام   30 كمية  االقتراحات  تقدم 
التدريب  يحدثه  الذي  الضرر  تصلح  لكي  البحوث   ذكرتها  التي 
والبدء في إنتاج البروتين العضلي وتشير ا�حصائيات أنه عند إتباع 
نظام غذائي عالي البروتين يساعد  في خفض مستوي الدهون 
لذلك عليك فقط الحصول علي الكمية المناسبة من مسحوق 

البروتين.
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أضراره جسيمة على كامل الجسد والعقل

التوتر النفسي الدائم..
كيـف يؤثـر علـى صحتـك؟

يجمع اCطباء من مختلف االختصاصات أن الصحة الجسدية والنفسية تتعرض لخطر كبير إذا كانت حياتنا مليئة 
بالتوتر، حيث يتسبب التوتر في إحداث فوضى في التوازن العاطفي، فضًال عن التأثير السلبي على الصحة 

الجسدية ككل، إضافة إلى ذلك يحد التوتر من القدرة على التفكير بوضوح والعمل بفعالية، واالستمتاع 
بالحياة. ومن جهة أخرى يكون التوتر مفيداً وصحيًا عندما يكون بمثابة استجابة للقتال أو الهروب عندما يواجه 

ا�نسان مواقف ضاغطة في الحياة، حيث يساعد في التغلب على التحدي قصير المدى، إال أن التوتر يصبح 
مشكلة حقيقية عندما يكون مستمراً  وثابتًا، ويؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة على المدى الطويل.

إعداد وترجمة: سمـاح عمـاش
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الدماغ والجهاز العصبي
إذا كان التوتر جزءاً من حياتك، فقد يتسبب ذلك في شعورك 
بالتوتر المزمن، وهذا يمكن أن يؤدي إلى صداع التوتر والصداع 
حدوث  إلى  المزمن  التوتر  يؤدي  أن  يمكن  كما  النصفي، 
أو  المزمن  القلق  مثل  خطورة   أكثر  عقلية  صحية  مشاكل 

االكتئاب.
ويمكن أن يكون للتوتر العصبي الدائم تأثير كبير على عمل 
الجسم  إفراز  يزداد  الدائم  التوتر  وطأة  فتحت  أيضًا،  الدماغ 
تؤثر  حيث  التفكير،  على  مباشرة  تؤثر  التي  التوتر  لهرمونات 
الجبهي، المسؤولة  الهرمونات على مناطق في الفص  هذه 

عن التقييم المنطقي للمواقف.
مستوى  على  السيطرة  عن  عاجزاً  الدماغ  يصبح  وعندما 
ينتهي  أن  يمكن  الدم،  في  إفرازها  يزداد  التي  التوتر  هرمونات 

المريض إلى ا�صابة باالكتئاب الحاد.

نظام القلب وا$وعية الدموية
يؤدي التوتر إلى خفقان القلب بقوة أكبر وأسرع حتى يتمكن 
الرئيسية  والعضالت  اCعضاء  إلى  الدم  من  المزيد  ضخ  من 
من أجل اتخاذ االستجابة المناسبة للموقف الضاغط، لكن إذا 
حدث هذا التوتر بشكل مستمر وبانتظام، فإن ذلك يؤدي إلى 
ا�صابة بأمراض القلب واCوعية الدموية كارتفاع ضغط الدم، 
والسكتة  القلبية،  والنوبات  القلب،  ضربات  انتظام  وعدم 

الدماغية.

الجهاز الهضمي
ا�ضافي  الجلوكوز  الكبد  ينتج  الضغط،  تحت  تكون  عندما 
بانتظام،  هذا  حدث  إذا  لكن  الطاقة،  من  دفعة  ليمنحك 
فسيواجه الجسم مشكلة في تكسير الجلوكوز ا�ضافي، كما 
الذي  ا�نسولين  تأثير  من  «الكورتيزول»  التوتر  هرمون  يقلل 
هذا  البنكرياس  ويعوض  الدم،  في  السكر  مستويات  ينظم 
التأثير عن طريق زيادة إفراز ا�نسولين حتى يتم استنفاده، مما 
يؤدي إلى زيادة خطر ا�صابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

وبسبب اندفاع هرمونات التوتر، قد تصاب أيًضا باضطراب في 
المعدة أو االرتجاع الحمضي من زيادة حمض المعدة الناتج، أو 

التهاب القولون التقرحي والقولون العصبي.

الجهاز التنفسي
من  المزيد  �رسال  يتسارع  تنفسك  فإن  بالتوتر،  تشعر  عندما 
اCكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، وإذا كنت تعاني من حالة 
تنفسية مرضية مثل الربو، فقد يزيد ذلك من صعوبة التنفس 

لديك، ويمكن أن يؤدي أيًضا إلى فرط التنفس ونوبات الهلع.

الجهاز العضلي
استعداًدا  وذلك  التوتر،  عند  العضالت  إلى  الدم  ضخ  يزداد 
الستجابة القتال أو الهروب، وعند انتهاء الموقف الضاغط، عادًة 
ما تتحرر العضالت مرة أخرى وتعود لطبيعتها، ولكن إذا كنت 

دائًما تحت الضغط الزائد، فقد ال تحصل عضالتك على فرصة 
لالسترخاء، وبالتالي يمكن أن تؤدي العضالت المشدودة إلى 
حدوث الصداع، وآالم في الظهر والرقبة والكتف، وفي الجسم 

ككل.

الجهاز المناعي
في  يساعد  مما  المناعة،  جهاز  للتوتر  جسمك  استجابة  تحفز 
وطأة  وتحت  الوقت،  مرور  مع  لكن  وا�صابات،  الجروح  التئام 
االستجابة  تضعف  أن  يمكن  مستمر،  بشكل  التوتر  حدوث 
ل�صابة  عرضة  أكثر  يجعلك  مما  لديك،  المناعة  جهاز  للتوتر 
بالعدوى والمرض، كما يستغرق اCمر أيًضا وقًتا أطول للتعافي 

من اCمراض.

الجلد والشعر
يتسبب  فإنه  التوتر،  هرمونات  من  المزيد  جسمك  ينتج  عندما 
ودهنية،  حساسية  أكثر  البشرة  فتصبح  الزيوت،  إنتاج  زيادة  في 
مما يسبب ظهور حب الشباب بمرور الوقت، كما يمكن أيًضا 

ربط تساقط الشعر بمستويات التوتر العالية.

الصداع النصفي والقلق واالكتئاب 
وأمراض القلب أهم اuثار السلبية

هرمونات التوتر تؤثر مباشرة على 
التفكير والتقييم المنطقي للمواقف
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غنيــــة بالفيتامينـــات والمعــــادن

10 أطعمـة تساعـدك
علـى محاربـة التوتـر والقلـق

تحظى العالقة بين الغذاء وتحسين المزاج باهتمام كبير من قبل الباحثين، وهناك مجموعة متزايدة 
من اCدلة والدراسات على ذلك، فاتباع نظام غذائي صحي غني بكافة العناصر الغذائية من فيتامينات 

ومعادن، يحقق التوازن والصحة Cعضاء الجسم ككل، كما يحسن الصحة النفسية أيضًا، إذ وجد أن 
تناول بعض االغذية قد يؤثر على صحة الجهاز العصبي، مما يساعد في تخفيف مشاعر التوتر والسيطرة 

عليها. ونعرض فيما يلي أهم اCطعمة التي ثبت تأثيرها ا�يجابي في تخفيف التوتر وأسباب هذا التأثير.

إعداد وترجمة: سمـاح عمـاش
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1- المكسرات 
والكاجو  والجوز  كاللوز  المكسرات  تناول  أن  الدراسات  أكدت 
والفستق له دور في تحسين المزاج، فاللوز غني جداً بمعدن الزنك 
كيميائي  مركب  مستويات  على  السيطرة  في  هام  دور  له  الذي 
مرتبط بالمزاج، هذا عدا غناه بالبروتينات وبمركبات أوميغا 3، وقد 
أثبت خبراء التغذية أن انخفاض الزنك يزيد من حدة القلق والتوتر 

واالكتئاب، كما يُّعد الكاجو أيضًا مصدراً جيداً للزنك.
وأظهرت دراسة حديثة أجراها المعهد اCميركي الوطني للصحة 
أن للجوز دور فعال في الحفاظ على مستوى طبيعي لهرمونات 

التوتر والحد من ارتفاعها.
وأما الفستق، فقد ثبت في إحدى الدراسات أن تناول بعض حباته 
تحصل  التي  الوعائية  التشنجات  من  يخفف  النهار  في  مرتين 

بسبب التوتر، وينتج عنها ارتفاع الضغط.

2-الشوكوالتة الداكنة
تحسين  على  تساعد  مركبات  على  الداكنة  الشكوالتة  تحتوي 
المزاج وتخفيف القلق، مثل السيروتونين والكافيين. كذلك تحفز 
في  الكيميائية  والمواد  ا�ندروفين  إفراز  على  الداكنة  الشكوالتة 

الدماغ المسؤولة عن الشعور بالمتعة والسعادة.
تحتوي الشكوالتة كذلك على نسبة عالية من الفالفونويد التي 
وتساعد  الدماغ،  صحة  وتدعم  االلتهاب،  من  وتقلل  الصحة،  تعزز 
من  نسبة  على  تحتوي  الشكوالتة  أن  كما  المزاج،  تنظيم  في 

السكر الذي يعد مصدر وقود سريع للدماغ.

3-الفاصولياء والعدس
باCلياف  غنيان  مصدران  والفاصولياء  العدس  يُّعد 

بمجموعة  غنيان  أنهما  كما  النباتي،  والبروتين 
القلق  تخفيف  في  تساعد  والتي  ب،  فيتامين 

إنتاج  زيادة  طريق  عن  المزاجية  الحالة  وتحسين 
والدوبامين،  كالسيروتونين  العصبية  الناقالت 

جميعها  تُعتبر  التي  الناقالت  من  وغيرها 
مهمة في تخفيف الضغط النفسي والقلق.
الفاصولياء  فإن  ذلك،  إلى  با�ضافة 

الغذائية  بالعناصر  مليئان  والعدس 
من  نسبة  على  يحتويان  حيث  الجيدة، 
وكل  والحديد،  والمغنيسيوم،  الزنك، 

تخفيف  في  دور  لها  المعادن  هذه 
القلق وتعزيز الحالة المزاجية.

4- الخضار ذات ا$وراق الخضراء
هذه الخضروات (مثل السبانخ) غنية بمركب الفوالت الذي له دور 
في تحسين المزاج، وذلك من خالل تعزيز إفراز هرمونات السعادة 
بالمنغنزيوم  غني  السبانخ  أن  كما   ،» والدوبامين  «السيروتونين 
الذي يساعد في الحد من مشاعر القلق والتوتر، وقد تبين في إحدى 
الدراسات أن نسبة االكتئاب والعصبية كانت أقل لدى اCشخاص 
الذين يكثرون من أكل الخضار، مقارنة مع من ال يتناولونها إال نادراً.

5 -  اللبن الرائب
الرائب  اللبن  تناول  أن  كاليفورنيا  جامعة  في  أجريت  دراسة  بينت 
العواطف  عن  المسؤولة  الدماغية  المناطق  فعالية  من  يخفف 
الجياشة بما فيها التوتر، كما أظهرت دراسة أخرى أن اللبن يخفض 

من إفراز هرمون الكورتيزول الذي يسبب مشاعر القلق واالكتئاب.

الشكوالتة الداكنة 
تحسن المزاج وتقلل 

االلتهاب وتدعم 
صحة الدماغ
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تناول المزيد 
من الخضروات 
والفواكه يرتبط 
بانخفاض 
معدالت االكتئاب

انخفاض الزنك 
يزيد من حدة 
القلق والتوتر 
واالكتئاب

6 -  ا$سماك والمحار
تحتوي اCسماك عمومًا على اCحماض 
بشدة  تساعد  والتي   ، أوميغا3  الدهنية 
على خفض مستويات هرمونات التوتر، 
ويُعتبر سمك السلمون خير مثال حيث 
يساعد خاليا الدماغ على العمل بشكل 
مستودع  أيضًا  والمحار  كفاءة،  أكثر 
فائدته  ثبتت  الذي  الزنك  لمعدن  هائل 

في محاربة التوتر.
 

7-التوت بأنواعه
تحتوي جميع أنواع التوت على كميات 
التي  اCكسدة  مضادات  من  كبيرة 
بكثرة  تتواجد  التي  الحرة  الجذور  تحارب 
أن  كما  النفسية،  الشدة  حاالت  في 
بفيتامين  غنية  التوت  أنواع  جميع 
تخفيض  في  تأثيره  ثبت  الذي  سي، 
«الكورتيزول»  التوتر  هرمون  مستويات 

في الجسم، وتعديل الضغط المرتفع.
المزيد  تناول  يرتبط  العموم  وفي 
بانخفاض  والفواكه  الخضروات  من 
معدالت االكتئاب، وعلى الرغم من آلية 
ذلك غير واضحة، إال أن النظام الغذائي 
في  دور  له  اCكسدة  بمضادات  الغني 
بالشعور  المرتبطة  االلتهابات  تقليل 

بالضغط النفسي والقلق.

8- الموز 
وهو  البوتاسيوم،  بعنصر  غني  الموز 
الدم  ضغط  لتنظيم  أساسي  معدن 
كما  متوتراً،  تكون  عندما  يرتفع  قد  الذي 
يعمل الموز على تهدئة العقل Cنه غني 
هرمون  تعزز  التي  اCمينية  باCحماض 
السيروتونين، الذي يجعلك تشعر بالراحة 

الذي  الميالتونين  وهرمون  والسعادة، 
يساعد على النوم الهانئ.

9- شاي االعشاب
لبعض  أن  الدراسات  أكدت 

وروائحها  الساخنة  المشروبات 
والبابونج  كالنعناع  المنعشة 
واليانسون، دور مهدئ لmعصاب، 

ا�جهاد  مكافحة  على  ومساعد 
وزيادة مشاعر االسترخاء.

10-دقيق الشوفان
يحفز الشوفان إفراز الدماغ 

السيروتونين  لهرمون 
بتأثيره  المعروف 

على  المهدئ 
الحتوائه  ا�نسان، 
اCلياف  على 

المنحلة.



87



88

الملف الطبي

مرتبطــة بنمــط الحيـــاة

7 طرق صحية تساعدك
علـى محاربـة التوتـر بنجـاح

بما أننا لن تستطيع التحكم بالظروف الخارجية التي تثير توترنا، فإن ا�دارة الفعالة للتوتر 
تساعد وفقًا لتأكيد خبراء الصحة النفسية على كسر الضغط الواقع على حياتنا، حتى نكون 

أكثر سعادة وصحة وإنتاجية، فالهدف النهائي هو تحقيق حياة متوازنة يتوفر فيها وقت للعمل 
والعالقات، ووقت لالسترخاء والمرح، إلى جانب توفر القدرة على الصمود تحت الضغط 

ومواجهة التحديات بشكل مباشر، وفي السطور التالية نقدم نصائح �دارة التوتر والتغلب 
عليه بطرق صحية.
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1-حدد مصادر التوتر في حياتك
حياتك،  في  مصادره  بتحديد  أوًال  التوتر  إدارة  تبدأ 
ولتحديد  للكثيرين،  سهًال  اCمر  هذا  يبدو  ال  وقد 
وسلوكك  عاداتك  إلى  كثب  عن  انظر  ذلك 
هل  اCسئلة:  هذه  نفسك  وأسأل  وأعذارك، 
الحياة  الرئيسية في  توترك بسبب الضغوطات 
أو  النهائية  كالمواعيد  العمل  متطلبات  مثل 
مع  المتوترة  العالقة  بسبب  أو  الوظائف،  تغيير 
الشريك، وهل التوتر لديك مؤقتًا أم مزمنًا، وهل 
المنزلية  أو حياتك  التوتر جزء ال يتجزأ من عملك 
أو هو جزء من شخصيتك، وإلى أي مدى تساهم 
مستويات  في  وسلوكياتك  ومشاعرك  أفكارك 
اCحداث  أو  اuخرين  تلوم  وهل  اليومية،  التوتر 

الخارجية على توترك.
على  السيطرة  تستطيع  لن  أنك  تذكر  وأخيراً   
الدور  عن  بمسؤوليتك  تعترف  ال  طالما  التوتر 

الذي تلعبه في إنشاء التوتر أو الحفاظ عليه.
2-مارس الرياضة

مسكن  هو  البدني  النشاط  أن  اCطباء  يؤكد 
التقليل  على  الرياضة  تساعد  حيث  للتوتر،  كبير 
وبالمقابل  كالكورتيزول،  التوتر  هرمونات  من 
بالرضا  تشعر  يجعلك  الذي  ا�ندورفين  إفراز  زيادة 
والسعادة، كما أن الرياضة تلهيك عن االنشغال 

بمخاوفك اليومية.
لمدة  بانتظام  الرياضة  ممارسة  اCفضل  ومن   
على  تحصل  كي  أكثر  أو  اليوم  في  دقيقة   30
استفادة أكبر، كما أن ممارسة اCنشطة الصغيرة 
وخطوتك  الفائدة،  تزيد  أن  يمكن  اليوم  خالل 
وهذه  باستمرار،  والتحرك  النهوض  هي  اCولى 
في  اCنشطة  لدمج  السهلة  الطرق  بعض 
المشي  الرقص،  ممارسة  اليومي:  جدولك 
استخدام  السباحة  الدراجة،  ركوب  الركض،  أو 

الساللم.

3-تواصل مع ا�خرين
 ال يوجد شيء أكثر تهدئة من قضاء وقت ممتع 
باCمان،  تشعر  ويجعلك  يفهمك  آخر  إنسان  مع 
وفي الواقع يؤدي التفاعل وجًها لوجه مع شخص 
ترتاح له إلى إطالق سلسلة من الهرمونات، فهذا 
للتوتر،  طبيعي  مسكن  هو  ا�يجابي  التفاعل 
لذا  والقلق،  االكتئاب  درء  في  أيًضا  يساعد  كما 
تأكد من التواصل بشكل منتظم مع اCشخاص 
الذين تشعر معهم بالسعادة ويستطيعون أن 
يكونوا مستمعين جيدين، وحاول أال تدع القلق 
عبًئا  كونك  أو  الضعيف  بمظهر  ظهورك  بشأن 

يمنعك من االنفتاح.

ممارسة الرياضة 
بانتظام تحسن  

الحالة المزاجية 
وتحارب التوتر 

بشكل كبير
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4-خصص وقًتا للمرح واالسترخاء
يمكنك تقليل التوتر في حياتك عن طريق 
أن  احرص  لذلك  لنفسك،  وقت  تخصيص 
تنسى  بحيث  الحياة  صخب  في  تنشغل  ال 
فرعاية  الخاصة،  باحتياجاتك  االهتمام 
يؤكد  حيث  رفاهية،  وليست  ضرورة  نفسك 
مع  التعامل  في  ستنجح  أنك  اCطباء 
ضغوط الحياة إذا كنت تخصص وقًتا للمرح 
واالسترخاء بانتظام، يمكنك تحقيق مايلي: 
خصص وقت للفراغ: خصص وقت كافي 
في جدولك اليومي Cخذ استراحة من جميع 
شحن  �عادة  واالسترخاء  المسؤوليات، 
اCخرى  لاللتزامات  تسمح  وال  بطارياتك، 

بالتعدي على هذا الوقت. 
خصص  يوم:  كل  به  تستمتع  شيًئا  افعل 
لك  تجلب  التي  الترفيهية  لmنشطة  وقًتا 
أو  النجوم  مشاهدة  كانت  سواء  السعادة، 

العزف على البيانو أو ركوب الدراجة.

يتضمن  لديك:  الدعابة  روح  على  حافظ 
على  حتى  الضحك  على  القدرة  ذلك 
على  جسدك  يساعد  فالضحك  نفسك، 

مقاومة التوتر بعدة طرق.
مارس تمارين االسترخاء: عندما تتعلم هذه 
مستويات  ستنخفض  وتمارسها،  التقنيات 
وجسمك  عقلك  وسيصبح  لديك  التوتر 
االسترخاء  تقنيات  تعمل  حيث  هادئين، 
مثل اليوجا والتأمل والتنفس العميق على 
وهي  الجسم،  استرخاء  استجابة  تنشيط 

حالة من الراحة القصوى.
 

6- تعلّم  كيفية إدارة وقتك
التوتر،   من  الكثير  الوقت  إدارة  سوء  يسبب 
المهمات  تراكم  ذلك،  إلى  با�ضافة 
اليومية سوف يحرمك كل اCشياء الصحية 
التي يجب عليك القيام بها للسيطرة على 
التوتر، مثل التواصل االجتماعي والحصول 

تخصيص 
وقت للمرح 
واالسترخاء 
ضرورة للتعامل 
بنجاح مع 
ضغوط الحياة
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ولتحقيق  النوم.  من  كاٍف  قسط  على 
التوازن بين الحياة والعمل، اتبع مايلي:

ال تفرط في االلتزام: تجنب القيام بالكثير 
من المهمات في يوم واحد، وحاول التقليل 

من الوقت الذي تستغرقه اCشياء. 
قائمة  بعمل  قم  المهام:  أولويات  تحديد 
رتب  ثم  بها،  القيام  عليك  التي  بالمهام 
اCكثر  من  ابتداًء  اCولوية  حسب  المهمات 
أداء  على  واحرص  وهكذا،  لmقل  أهمية 
ترتاح  أوًال كي  المزعجة  أو  المهمات الشاقة 

منها، وتكمل بقية يومك بمتعة أكثر.
إذا  صغيرة:   خطوات  إلى  ا$عمال  قّسم 
يبدو مربًكا،  أو عمل كبير  كان لديك مهمة 
فضع خطة لتأديته خطوة بخطوة أي على 

مراحل.
في  الرغبة  عن  تخلَّ  المسؤولية:  فوض 
التحكم أو ا�شراف على كل خطوة صغيرة، 
فليس عليك أن تفعل كل شيء بنفسك، 

كان  فإذا  العمل،  في  أو  المنزل  في  سواء 
المهمة،  تولي  اuخرين  اCشخاص  بإمكان 

فلماذا ال تسمح لهم بذلك؟.

7- تنفس بعمق واستخدم حواسك
أسرع طريقة لتقليل التوتر هي بأخذ نفس 
ما  خالل  من  الحواس  واستخدام  عميق، 
خالل  من  أو  مفضلة،  صورة  كمشاهدة  تراه 
مقطوعة  إلى  كاالستماع  تسمعه  ما 
تتذوقه  ما  خالل  من  أو  مفضلة،  موسيقية 
ما  خالل  من  أو  العلكة،  من  قطعة  كتذوق 
خالل  من  أو  أليف،  حيوان  كمعانقة  تلمسه 
إن  باختصار  توترك،  يهدأ  ما  نشاط  عمل 
مفتاح التخفيف السريع من التوتر هو تجربة 
التي  الفريدة  الحسية  التجارب  واكتشاف 
تناسبك بشكل أفضل، خاصًة أن الجميع ال 
يستجيب لكل تجربة حسية بنفس الطريقة.

التنفس بعمق 
واكتشاف 

التجارب الحسية 
مفتاح سريع 

للتخفيف من 
التوتر



عادة ما نتوقع أن يشبهنا 
الجنس اuخر ، ونرغب من 

شريكنا أن يريد ما نريد، ويشعر 
كما نشعر ، بل ويفكر كما 

نفكر !
وعادة ما نصبح غاضبين 

ومحبطين Cنننا ننسى 
حقيقة اختالفاتنا فتزداد أزمة 

الثقة ثم ينتج ذلك الجفاء 
والخيبة والكبت ويضيع الحب 

العظيم الذي اعتقدنا أنه 
سيدوم الى اCبد .

كم هو مهم أن ندرك ونحترم 
هذه االختالفات ،ونضطلع 

عليها لتصبح جزء من ثقافتنا 
االجتماعية والعاطفية 

للتعامل مع اuخر ،، ثم
ماذا لو عرفت هي من يكون.. 

(هو) ؟ وفهم هو من تكون.. 
(هي) ؟

الذكاء: الرجل يحب أن تكون شريكة حياته ذكية ، فبالرغم من 
الجمال  أن  ويؤكد  بالذكاء  حواء  تمتع  أهمية  ينكر  قد  آدم  أن 
في  أسهل  تكون  ذكاء  اCقل  المرأة  أن  بحجة  كافي  وحده 
الرجل يبحث  أن  الواقع والتجربة يكشفان  أن  اال  التعامل معها، 
تناقشه  تحاوره  أن  تستطيع  التي  الذكية  المرأة  تلك  عن  دائما 
هو  الذكاء  فأن  ولذلك   مشاكله،  حل  في  وتساعده  وتجادله 
فالرجل  حواء،  في  الرجل   عنها  يفتش  التي  اCساسية  الصفة 

يريد أن يتعامل مع المرأة الذكية مهما كان دورها في حياته .
بالمرح وروح  حواء  شخصية  تتمتع  عندما  الدعابة:  وروح  المرح 
الدعابة تكون قادرة بشكل أكبر على جذب قلب الرجل ، فالمرأة 
قلب  تخطف  أن  تستطيع  الظل  بخفة  تتميز  التي  المرحة 

ويبتعد  الكئيبة   المرأة  يكره  الرجل  Cن  بسهولة،   وعقله  الرجل 
والمشاكل  الصعاب  عليه  تهون  أن  حواء  من  يريد  ،فهو  عنها 

والضغوط النفسية بمرحها وخفة ظلها .
تملك  أن  نفسها  في  الواثقة  المرأة  تستطيع  بالنفس:  الثقة 
في  بالثقة  حواء  تتميز  فعندما  سهولة،  بكل  الرجل   قلب 
آدم  عقل  على  االستحواذ  في  مطلقا  صعوبة  تجد  ال  النفس 
وإثارة إعجابه، فعادة ما تكون الثقة في النفس دليال على النجاح 
في الحياة والعمل ، وبالتأكيد الرجل يعشق هذه المرأة الناجحة 
أو  هو  مسئوليته  سواء  المسؤولية  تحمل  على  قادرة  ويراها 
في  اCمور  من  الكثير  عليه  سيهون  مما  وأسرته  بيته  مسئولية 

حياته .

هي وهو
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كيف تكسبين
قلب الرجل ؟
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التي  الصفات  من  أيضا  النفس:   في  الثقة 
في  تريد  فهي  الرجل  في  المرأة  عنها  تفتش 
مما  نفسه  في  واثقا  يكون  أن  حياتها  شريك 
في  الوسامة  من  عالي  قدر  عليه  سيضفي 
في  نجاح  من  به  يتميز  ما  وسيعكس  نظرها، 

حياته وقدرة على تحمل المسئولية .
أيضا  تبحث  المرأة  الشخصية:  وقوة  الشجاعة 
باCمان  معه  تشعر  الذي  الشجاع  الرجل  عن 
من  مشكلة  أي  أو  خطر  أي  يواجه  أن  ويستطيع 
أجلها، فهي تريد أن يكمل شريك حياتها جوانب 
بأي  تشعر  ال  ويجعلها  شخصيتها  في  الضعف 

مشاكل أو صعاب تواجهها في حياتها .
اكثر  من  هو  الوقت  بالتفاصيل:  االهتمام 
الذي  الوقت  ونعني  المرأة.  عند  اهمية  اCشياء 
يخصصه الرجل لها او باCحرى لهما  ولعالقتهما، 
من  كم   “  : نفسه  يسأل  ان  الرجل  على  ولذلك 

الوقت اقضيه مع شريكة حياتي ؟ ”.
التقدير والفهم والمتعة: المرأة تريد تعبيرا عن 
الذي  الرجل  تريد  هي  بالتقدير  تشعر  يجعلها  ما 
يقدر ما تقوم به من اجل نجاح العالقة. هي تريد 
التعبير  تريد  ما  والى  اليها  يستمع  الذي  الرجل 
عنه ولذلك وينبغي على الرجل االستماع اليها 
وان يتفهمها ويتفهم مشاعرها ومزاجها. كذلك 
يضيف  والذي  الحساس  الرجل  المرأة  تحب 
طريق  عن  بينهما  والمتعة  المالطفة  من  جواً 
وغيرها  العفوية  والكلمات  وا�يماءات  التدليل 

من االمور التي تخلق جواً من السعادة والمرح.

كيف تكسب 
قلب المرأة ؟
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قبــل أيــام رحلــت عنــا الفنــان القطريــة فاطمــة شــداد رئيســة الفرقــة 
النســائية للفنــون الشــعبية وإحــدى رواد الفــن الشــعبي فــي قطــر. 
بعــد أن تركــت بصمتهــا المشــرقة علــى الســاحة بــكل ماتملــك 
مــن خبــرات فنيــة ســخرتها فــي نجــاح الفرقــة والوصــول باCغنيــة 
الشــعبية إلــى كل الفئــات والشــرائح . ولــدت فاطمــة شــداد فــي 
فــي  الشــعبية  الفــرق  �حــدى  رئيســا  كان  فوالدهــا  فنــي،  بيــت 
البــالد،  نشــأت فــي هــذا البيــت وكان لهــا العيــن الثاقبــة واCذن 
الشــعبي حينهــا.  الفــن  ألــوان  التــي اســتطاعت أن تحفــظ كل 
تأثــرت فاطمــة بفنانــات علــى الســاحة الشــعبية حينهــا، كأســماء 
الحــارب وحليمــة بنــت مــرزوق، وبــدأت تضــع الطريــق لنفســها بــأن 
تحافــظ علــى هــذا اللــون الغنائــي، وأن تجمــع كل مــا فــات مــن 
فــي  وتقدمــه  الجديــدة  اCجيــال  أمــام  وتضعــه  القطريــة  اCغنيــة 

ا�ذاعــة والتلفزيــون لتضمــن عــدم اندثــاره.
كانــت ابــرز مشــاركاتها فــي االســبوع الثقافــي اللــي نظمــه نــادي 

الجســرة فــي امريــكا  واشــنطن و نيويــورك ســنة 1995 وشــاركت 
في اCمســيات الغنائية وبعد ســنوات من االنجازات والمشــاركات 
المختلفــة اســتطاعت فاطمــة شــداد أن تتصــدر المشــهد علــى 
الســاحة الفنيــة بفرقتهــا النســائية التــي كانــت تشــارك باســتمرار 
فــي المناســبات واCعيــاد المختلفــة فــي البــالد وبخاصــة في ســوق 
واقــف حيــث أضافــت إليهــا الكثيــر وأعــادت للمــكان فنونــه اCصيلــة 
فنــون  بهــا  قطــر  أن  العربــي  الخليــج  ومنطقــة  العالــم  وعرفــت 
شــعبية راســخة، كمــا أعــادت بمشــاركاتها الــروح للتــراث الشــعبي 
. وتعــد أغنيــة «غربــي هواكــم يــا أهــل الدوحــة» مــن أهــم محطــات 
فاطمــة شــداد الغنائيــة، فهــذه اCغنيــة اكتســبت شــهرة واســعة 
ــام  ــة ووق ــف دول المنطق ــي مختل ــل ف ــب ب ــر فحس ــي قط ــس ف لي
ــات بأصواتهــم .  ــد مــن الفنانيــن والفنان ــأداء هــذه اCغنيــة العدي ب
رحــم ا� فاطمــة شــداد ، تلــك البصمــة الجميلــة التــي ســتبقى 

بعدهــا مضيئــة لmجيــال الفنيــة القادمــة.

( غربي هواكم يا هل الدوحه )
بعد مسيرة طويلة من االبداع الشعبي 

الفنانة فاطمه شداد ترحل عن الساحة
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الفــن البحــري فـــي قطـــر

عندما يعانق الموج ايقاع الطبل والمرواس

الفجـري

يعتبر كتاب (اCغنية الشعبية في قطر) الصادر عن وزارة ا�عالم والثقافة ثمرة جهد علمّي 
وميداني طويل بذله مؤلفه الدكتور محمد طالب الدويك الذي جاب قطر طوًال وعرضًا 

وجمع اCغاني الشعبية القطرية من أفواه الناس واجتهد في البحث والتحقيق والتصنيف 
والتحليل ليخرج بهذا الكتاب المرجع القيم في مادته ومنهجه ليكون وثيقة هامة في 
التراث الشعبي القطري ويثري دراسات وأبحاث التراث الشعبي العربي عمومًا، ونظراً 

Cهمية الكتاب ارتأينا عرض بعض فقراته الثرية وقد اخترنا من هذا الكتاب فّنًا من الفنون 
البحرية القطرية الجميلة
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الفجري:
أشكال  عدة  إلى  الفجري  وينقسم 

الزهيري  الموال  على  تقوم  كلها 
الموسيقي  النغم  حيث  من  وتختلف 

النوع.  أداء  أثناء  في  المتبعة  والحركات 
وهي:

العدساني،  والفجري  البحري،  الفجري 
المخولفي،  والفجري  الحدادي،  والفجري 

في  تتفق  أنواع  وكلها  الحساوي.  والفجري 
كونها تخضع لشيئين اثنين.

أوال: التنزيلة أو االستهالل
ثانيا: الموال الزهيري

ولكل نوع من أنواع الفجري تنزيلة خاصة به، ولنبدأ 
بالنوع اCول

الفجري البحري:
وهو  القوم  عند  المشهور  الغناء  ألوان  من  لون  وهو 

أو  التنزيلة  اثنين:  قسمين  إلى  وينقسم  بالبحر  خاص 
من  وتتكون  والطارات  الطبل  على  وتقوم  االستهالل 

القافية والوزن  مقطوعة قصيرة ال تخضع لنظام ثابت في 
دخلها  قد  أو  قصائد،  عدة  من  مجمعة  أنها  على  دليل  وهذا 

تغيير وتبديل شأنها شأن غيرها من الغناء الشعبي. 
الرسول  على  الصالة  أو  بالدعاء  التنزيالت  معظم  وتبتدئ 

الكريم.
ثم تدخل إلى موضوعات أخرى. وهاكم تنزيلة أو بداية تقال في 

الفجري البحري.
أنغام  على  (الكورس)  المرددون  ويرددها  النهام  بها  ينهم  إذ 

الموسيقى والتصفيق:

صالة ربي ِعْد ما طاف طاف وسعى في المدينة
استغفر ا� ِعْد االشراف نذكر محمد نبينا

ومن ثم يصدح النهام ببيت من الشعر الزهيري ليرد عليه القوم 
آخر  ببيت  عقيرته  يرفع  ثم  الدقيقة،  على  تنوف  الزمن  من  فترة 
والمغني  اCرض،  على  جلوسهم  أثناء  في  عليه  يردون  وهم 
(النهام) بينهم، وتستمر هذه العملية قرابة عشر دقائق، يغني 
الشاعر في أثنائها ويردون عليه بنغمة معينة (حم، هم) لموازنة 
وتصفق  الجميع  ويغني  مستمرة  الموسيقى  وتبقى  ا�يقاع، 
يكون  عليها  والضرب  الغرشة،  على  أحدهم  ويدق  اCيدي 

كالتالي:
معين  بشكل  الباب  على  وضربة  الجانب  على  (ضربة 
الموسيقى  في  يأخذ  معيًنا  نغًما  يعطي  عليه)،  مصطلحين 
البحر  الدم هذه توحي لهم بصوت  التك والدم. فضربة  شكل 
والمراويس  الكبير  الطبل  يدقون  كما  uخر  آن  من  يهدر  الذي 
ثم  دقائق،  خمس  حوالي  الجماعية  العملية  هذه  وتستغرق 
الصوتية  المظاهرة  هذه  في  ويستمرون  صوته،  الشاعر  يرفع 

بالزهيرية  بصوته  يصدح  والشاعر  والتصفيقية،  والموسيقية 
وصوته يكاد يختفي بينهم. ويستبد بالقوم الطرب واالنجذاب 
أو  المبارزة  أيديهم بحركات تشبه حركات  فيتمايلون ويحركون 
كأنهم يلتقطون شيئا عن اCرض. وأحيانا يضربون أيديهم على 
اCرض وصوت الشاعر ال يكاد يظهر أمام هذه المظاهرة التي ال 
والحركة  مرتفعا  والصوت  سريعا  ا�يقاع  ويستمر  حدودا.  تعرف 

مستمرة واالنجذاب قائما، حوالي خمس عشرة دقيقة.
ومن التنزيالت المشهورة في منطقة الخليج عامة، وقطر خاصة 

هذه التنزيلة:
صبح القمري ورد ماْي زالل وماْي ورد

قلت يا المحبوب واصل قال اوصل هلي وارد
هي منجانا سالمه والمال عنا رقود

وقد أودع البحارة مواويلهم كل ما يعانونه من خوالج وأحاسيس.

عنه،  وابتعدوا  فارقوه  عليه  أعزاء  أناس  على  يتحسر  شاعر  وهذا 
فيقول:

حركت لولــب مغــالـيـق الضــمـير امــرار
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صــافــي ودادي لكــم عــزا على ا$مـــرار
يا عـضــــد يـمـنــاي فــرقاكـم على امــرار

آحــن حــن الفطـيـم وابكي خفـــا عـقبـكـــم
يا راس مــالــي ويـــا ذخــري هل عقـبكم

انتـوا طويتـوا جناحـي شـارتجـي عـقـبكــم
الحـر لي . . حـت ريشة يستـزيـد امـرار

احتواء  من  السابق  الموال  في  ماالحظناه  نفس  هنا  ونالحظ 
الشطر اCخير على ذروة القصيدة، والحكمة المبتغاة، حين قال: 

«والحر لي حت ريشه يستزيد امرار»
والحبارى.  الصغيرة  الطيور  به  يصطادون  جارح  طير  هنا،  فالحر 

وهذا الطير بأصالته كلما سقط ريشة ، يخرج له ريش جديد آخر.

ونظرة أخرى إلى الموال بصفة عامة، ترينا أنه من النوع السهل 
فيجده  والمعنى،  اللفظ  في  التعقيد  من  لخلوه  الممتنع 
المستمع في الوهلة اCولى سهل المعنى، قريب المنال، على 
حين أنه صعب، وخصوصا إذا ما حاول هذا السامع صياغته فيجد 

أنه عمل يحتاج إلى أناة وصبر ربما تعذر عليه معاناتهما.

ويتميز اCسلوب الفني للموال الزهيري باحتوائه على كثير من 

عن  تعبر  التي  واCفكار  البديعية  والمحسنات  البالغية  الصور 
مواقف ا�نسان الشعبي، والخيال الذي يراوده من وقت إلى آخر. 
كما نالحظ أن فن الزهيري يخضع للجناس التام بين الشطرات 
الثالث اCولى والشطر السابع من جهة، وبين الشطرات الثالث 

اCخر من جهة أخرى.

وقد أوردت زهيرية تغني في هذا المجال تحتوي على الكثير من 
الصور واCفكار السالفة الذكر:

ريـــٍم سـلــــب عمـــره ثالث وعـشـــر
يشبــه قمـــر طلعـته ليلــة كمال العـــشر

أزرق وغـامق يســوى مــن القبيلة عشر
يغــضـي لـي بنظــرته ليمن شـلـع وجـناه

يتذكــره وساعـة الخير مكتوبه على وجناه
يـا سعــد مـن حـــط وجــناتـه علـى وجنـاه

ممنــون نشريه لـو ينبـاع بـألف وعـشـر

فالشاعر قد جمع بين لفظين كان اCولى به أن يذكرهما لفظا 
واحدة (ثالث وعشر، ألف وعشر)، إنه وضع كمال العشر، ليدل به 
البدر كامل االستدارة.  الرابع عشر حين يكون  على اكتمال ليلة 
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وهذا كناية عن جمال المحبوب الذي يشبهه بالقمر ليلة الرابع 
عشر.

الفجري العدساني:
من  وهو  الكويتية،  العدساني  قبيلة  من  منشئه  إلى  نسبة 

اCنواع الحادة الشديدة.
ويقوم  العربي.  الخليج  في  انتشر  ثم  الكويت  مصدره  وكان 

على ثالثة أقسام:
(بداية وتنزيلة بعد البداية ثم موال زهيري) 

الغناء  في  الفنان  يبدأ  حيث  (الجرح)  عليها  فيطلق  البداية  أما 
منفرداً دون مصاحبة إيقاعية. ويغني فيها النهام

زهيرية تغنى في بداية الفجري العدساني.

مـازالـت أيــام سعــدك بالهـنا باسمـه
تبكي سماكـم وتضحك أرضنـا باسمـه

يا من له أعماق قلبي مـن ولـع باسمه
اطـــرب واهـلــي اذا بــدرك لعيني بـدا

واشرح غرامي وما بي من والعي بدا
انـت الــذي كـل شــي في حيــاتــي بدا

دعهـا بحـال السـرور اوقـاتنـا باسـمـه

وعندما ينتهي النهام من إنشاد البيت اCخير من الزهيرية تردده 
المجموعة معه

وتتم عملية الغناء كما شاهدها الباحث بالتالي:
الموال  بداية  في  مرتفعة  الشاعر  مع  أصواتهم  الجميع  يطلق 
الزهيري مع مشاركة الموسيقى لهم، وهي نفس الموسيقى 
والطارات  والطبول  الغرشة  من  وتتكون  البحري.  الفجري  في 
دقائق،  خمس  حوالي  الجماعي  الصوت  ويستمر  والمراويس. 
ثم يرفع الشاعر صوته، ويرد عليه الجميع بأصواتهم، وهكذا إلى 
ويتحركون  اCرض  على  أيديهم  ويضعون  كما   . الزهيرية  نهاية 
في  حلقة  شكلوا  قد  يكونوا  أن  بعد  بأيديهم،  جميلة  حركات 
وسط المجلس. ويبقى الشاعر رافعا عقيرته بالغناء مع مخالطة 
صوت الطبل والموسيقى والتصفيق عالوة على أصوات أفراد 
يحركون  ركبهم،  على  جثوا  قد  يكونون  الذين  المجموعة 
هذه  وتبقى   ، أطرافهم  وجميع  ورؤوسهم  وأيديهم  أجسامهم 
الجلسة الغنائية مستمرة إلى أن يقف الجميع وقفة واحدة بعد 

حوالي ربع ساعة كما يحدث الفجري البحري.

الفجري الحدادي:
الحديد،  طرق  تشبه  التي  وقوته  الشديد  �يقاعه  بذلك  سمي 
أنسهم  في  الناس  تالزم  التي  الهامة  البحرية  اCلحان  من  وهو 
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وسمرهم وفي مجالسهم العامة والخاصة.
نتعرض  حين  سنلحظها  وإيقاعات  ألحان  عدة  وللحدادي 

للموسيقى الشعبية.
نفس  الموسيقية  اuالت  من  الحدادي  الفجري  في  ويستعمل 
وطبول   غرشة  من  للفجري،  اCخرى  اCنواع  في  يستعمل  ما 
إلى  الحدادي  الفجري  أغنية  تنقسم  كما  وطاسات،  ومراويس 

قسمين اثنين:
(أ) التنزيلة

(ب) الزهيرية 
وهو  والنهام  البحارة  من  هادئ  مشترك  بغناء  التنزيلة  وتبتدئ 
لحن لين ال يعتمد على صخب موسيقي. ثم تبدأ الموسيقى 
با�يقاع شيئا فشيئا، فيرتفع صوتهم وموسيقاهم، لكن بشكل 
غناؤهم  ويتخذ  والغناء.  والموسيقى  الصخب  من  معقول 
شكل التعديد أو الترديد - إن صح هذا التعبير- ويستمرون على 
وينطلق  التنزيلة.  تنتهي  حتى  دقائق  خمس  مدة  الحال  هذه 
الشاعر بصوته الذي يكاد يختفي وسط مظاهرة صاخبة، تتبعه 

في هذه اCثناء.
والتنزيلة أو االستهالل الذي يغني في الفجري الحدادي هي:

صلوا على الهادي خير العابدين
أحـمـــد مــا حـــدا حـــادي

شفيع يوم الـــرحــيـــم
لوالك يا هــادي كــان الْوإي

مـــن ريـقـــك المـعــســـــول
واسـقـنــــي قبــــل أمــــوت

في اللومـه غـٍر نطحنـي شاقـني
وازهــى على بــدر الــبــدور

نالحظ أنها تقوم على عدة قواف، وهذا يؤكد ما سبق أن قلناه 
من أن التنزيالت من عمل البحارة، وأنها مأخوذة من غير قصيدة 
فيه،  هم  الذي  غنائي  والنوع  لتتناسب  بينها  يالئمون  واحدة، 
كما أن البداية بالصالة على الهادي أو اCدعية � تتكرر في هذه 

التنزيالت.
على  وكأن  الجميع،  يسكت  بالزهيرية  النهام  يبدأ  وحينها 
صاخبة.  وموسيقى  خفيف  نهم  عدا  فيما  الطير،  رؤوسهم 
النهام وانخفاض صوت  ارتفاع لصوت  الحال من  وتستمر هذه 
االرتفاع،  في  النهام  صوت  يزداد  حتى  الزمن  من  فترة  الردادة 
وسط  في  بعضهم  ويرقص  حركاتهم،  في  القوم  وينجذب 
االنجذاب  كثرة  من  الغرشة  صاحب  صوت  ويرتفع  الحلقة، 
واالنسجام، على حين يبقى صوت الردادة منخفضًا. ثم يسكت 
الجميع لينطلق الشاعر أو النهام والموسيقى والنهم الخفيف 
خمس  مدة  الحال  هذه  إلى  العملية  هذه  وتستمر  أخرى.  مرة 

عشرة دقيقة.

الفجري المخولفي: 
وارجع تسميته بذلك لكونه يخالف الفنون السابقة في النغم 
سباعيا  ككونه  الصفات  من  كثير  في  معها  اتفق  وان  واللحن 

وله تنزيلة واستهالل ويستخدم فيه نفس االالت الموسيقية من 
غرشة وطبل وطارات ومراويس

لنتناول اuن بعض الزهيريات التي تقال في هذا الفن:
يا قلــب يا اللــي بنيــران الجفي آذاك
بسيف هجره قطــع منك الوريــد وآذاك

عاشر مهذب وفي صاحب جليب وأذاك
هنــاك يـذكـر مليحـك فـي لسـانـه وفــا

مازال ثوب المــروه فـوق راسـك وفــا
إن صـح في دنيتـك واحـد من هل الوفا

ذاك إل تريده بال شك وين يحصـل ذاك

فالشاعر يطلب من ا�نسان أن يصطفي صديقه صاحب أصل 
وثوب  هجره  سيف  ذكره  وما  ذلك  دون  عمن  ويبتعد  ومنقب 
الزهيرية  المواويل  االستعارة  رحابة  على  قاطع  دليل  إال  المروة 

ويختتم مواله باستحالة العثور على الخل الوفي.

الفجري الحساوي: 
وهو من اCنواع الشائعة في البيئة القطرية ويقوم على ثالثة 
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أقسام:
(جرح، وتنزيلة، وزهيرية)

ويتكون الجرح من مقطوعة شعرية ال تقوم على قافية واحدة 
تستعمل  مقطوعة  وإليكم  اCرجح.  وهو  كاملة  زهيرية  من  أو 

كجرح.
المــورد صــافي الخــديــن

اصفر مزعفر مدعج االوجـان
مـرت علينــا يا حمــد بدويــة

العين سودا من الكـحل محليــه
مـرت علينـا تسحــب الجيالن

داست على زبد الطري مـاالن
طلعت علينا الشمس ما صلينا

نـادوا المـطــوع يقسم الميـالن

أو  ويلي.  يا  ويلي  المجموعة  تقول  شطر  كل  نهاية  وفي 
بنفس  شطرة  كل  بعد  اCخرى  هي  تنتهي  بزهيرية  يبتدئونها 

العبارة السابقة كما في هذا الموال:
كــررت نظـمـك على وزادنـي واقـرا
مدحت حـر حوى كسب الثنـا واقـرا

هـذا الذي له شهد اهـل المــدن واقرا
مهدي المصلين في ليل سروا بالسنه

عليه عيني ما غفت بي ليلة بالسنه
بسالك ليمن نسيت الفاتحه بالسنه

شاقول الفرايض غيرها واقرا
والطارات  والغرش  والمراويس  الطبول  مع  التنزيلة  تبدأ  ثم 

ويغني الجميع في تنزيلة الحساوي:

يا ا� يا والـــي ا$مـــر
غـنـي خـلـقـه يسايلونه

ريق خلي عسل لو لبن بكر
لو نبات من الهند يشربونه

ونختم حديثنا بهذه الزهيرية تغني في هذا المجال:

خـــالن مــالــي أبــد بــذا الـديــار امحال
أمشي بروض الحيا واسكن بدار امحـال

من ســو حظي رد علي يقــول امـحـــال
قلت السـبــب يـا بخت نّوك على مـا تبي

أنـــا لك وافيــــدك عـلــــى مــــا تـبــــي
صــرف الـــليــالي أبد سنها على ما تبي
قـــل الدراهم وعــن حالي صـديق امحال
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موائد

أطباق من المطبخ التركي

خبــز السميــت التركــي
الطريقة:المقادير:

اربع أكواب طحين (دقيق)
كوب ماء دافئ

ملعقتين صغيرة خميرة.
ملعقتين صغار سكر.

ملعقة صغيرة ملح.
3/2 كوب زيت (ثلتين الكوب)

4/3 كوب حليب.
للتغطية: سمسم محمص وربع كوب دبس العنب 

مخلوط مع نصف كوب ماء.

بوعاء نضع الماء والسكر والزيت والخميرة والحليب ونحركهم 
جيدا وبعدها نضيف الطحين بالتدريج لنحصل على عجينة 

متماسكة . نضعها بوعاء مدهون زيت ونغطيها لمده نصف 
ساعة . نقسم العجينة 10_12   قسم نتركها مغطاة ترتاح 10   

دقائق وبعدها نفرد كل قطعة بشكل طولي ونلفها على 
شكل دائرة ننزلها بخليط الدبس ونضعها بصينية ونتركها لربع 

ساعة وبعدها نخبزها على درجه حرارة 350 ف لمدة ربع ساعة 
ونحمرها من فوق . يمكن استبدال دبس العنب بدبس التمر أو 

العسل اCسود
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سلطة الدجاج المقلي
الطريقة:المقادير:

صدر دجاج مقطع شرائح طولية صغيرة.
 بهارات الدجاج (بودرة ثوم , بودرة بصل , بودرة فلفل أسود, بابريكا , ملح , 

ليمون )
7-6 أوراق خس مقطع .

وحبتين فجل مفروم .
عودين بصل أخضر مفروم ناعم .

حبه افوكادو مقطعة .
طماطم كرزيه أو عاديه مقطعة .

ربع كوب زيتون أسود شرائح.
عصير ليمونة , رشة ملح , 4 مالعق زيت زيتون , رشة من التتبيلة الجاهزة .

نتبل الدجاج بالثوم وبودرة البصل وفلفل 
أسود وبابريكا وملح وليمون ثم نغطيه 

بالطحين(الدقيق) ونقليه ونرفعه جانبا ( ممكن
نشويهم قليال على حسب الرغبة)

نخلط المكونات مع نصف عصير ليمونه ورشه 
ملح و4 مالعق كبيرة زيت زيتون وبعدها بنضيف 

الدجاج.
نضيف عليه رشة من التتبيله الجاهزة ( وممكن 

أن نستغني عنها ) ونقدمها وصحه وعافيه.
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موائد

فخارة اللحمة التركية
المقادير:

مقادير العجينة:

الطريقة:

طريقة العجينة:

كيلو لحم خروف مقطع قطع وسط يفضل كتف أو رقبة 
أو ريش .

خضار مقطعة قطع كبيرة (بطاطا ,جزر, بندورة, بصل ,توم 
,فلفل أخضر حار ,فليفلة ملونة ) أو أي خضار حسب الرغبة.

التتبيلة ( 3 مالعق كبيرة لبن , 2ملعقة كبيرة معجون 
طماطم , ربع كوب دبس رمان , ملعقتين كبيرة زيت 

زيتون , ملعقتين ملح ) البهارات (ملعقة صغيرة من فلفل 
أسود , كمون, كزبرة ناشفة ,بودره بصل, وتوم , وبابريكا, 

فلفل مجروش , نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون 
,كركم , بهارات مشكلة أو عثمانية لو متوفرة )

كوب ونصف طحين.
ملعقة صغيرة خميرة .

ملعقة سكر .
نصف ملعقة ملح .

ملعقتين زيت نباتي .

نخلط التتبيلة والبهارات ثم نتبل اللحمة والخضار بهم .
بفخارة او صينية نضع المكونات ونزيد كوب ماء و نغطي 

بقصدير ثم ندخلها الفرن (التشغيل من تحت ساعتين ونصف 
على 400 ف بالرف االقرب لmسفل ونراقبها خالل الوقت إذا 

كانت تحتاج ماء .

نعجن المكونات بأقل من4/3 الكوب من الماء تقريبا ثم نترك 
العجينة بوعاء نغطيها وبتركها تختمر نصف ساعة .

بهذا الوقت نخرج الفخارة ونتركها جانبا لتفقد حرارتها قليال .
نفرد العجينة على مقاس الفخارة ونضعها على الوجه .

نضغط على االطراف ونزيل الجزء الزائد منها ثم ندهنها بالقليل 
من البيض والنسكافيه .

ندخلها الفرن على 400 ف من تحت إلى ان تتحمر الخبزة ثم 
نخرجها ونقدمها مع البرغل اCحمر .
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فطيرة الدجاج التركية
مقادير العجينة:

مقادير الحشوة:

الطريقة:

كوبين طحين(دقيق)
 ملعقة سكر كبيرة.

ملعقة خميره صغيرة .
2/1 ملعقة ملح صغيرة .

4/1 كوب زيت نباتي .
كوب حليب دافئ زيت نباتي .

زيت نباتي .
بصلة مفرومة .

فصين ثوم مهروس .
نصف كيلو صدور دجاج.

البهارات( ملعقة ملح, 2/1 ملعقة فلفل أسود , بهارات 
دجاج, بابريكا)

حبة فليفلة ملونة (فلفل رومي) مفروم .
حبة جزرة مبشورة .

نصف كوب فطر مقطع .
نصف كوب ذرة مقطع.

كوب جبنة موزاريال .
حليب وسمسم وحبة البركة للتغطية.

نضع المكونات معا ( الدقيق والخميرة والملح والسكر والزيت ) 
ونعجن بكوب الحليب الدافئ لنحصل على عجينة متماسكة 

وطرية .
نقسمها قسمين نمسح وجهها زيت ونغطيها ونتركها نصف 

ساعة جانبا لتختمر.
بمقالة على النار نضع القليل من الزيت ونقلب بصلة مفرومه مع 

فصين ثوم مهروسين ونضيف نصف كيلو صدور دجاج مقطع 
مربعات ونقلب ليتغير لونهم

نضيف البهارات ونقلب ثم نضيف حبة فليفلة ملونه مفرومه ثم 
جزره مبشوره ثم نصف كوب فطر مقطع ثم نصف كوب ذره 

ونقلبهم ونضيف ربع كوب ماء ونتركهم ثلث ساعة تقريبا لتنضج. 
نرفعهم على صحن ليبردوا تماما.

بصينيه قطرها 30 سم تقريبا ندهنها زيت ونفرد العجينة ونضيف 
الحشوة ثم نضيف كوب جبنة موزاريال ونفرد الطبقة التانئة 

ونضعها على الحشوة
نغطيها تماما من جميع الجهات و اCطراف ثم ندهن وجهها 

حليب ونرش سمسم وحبة البركة ورشة خفيفة من جبنة الموزاريال 
وندخلها الفرن على الرف الوسط على 400ف لمده 25 دقيقه تقريبا.



106

موائد

كفتة تركية محشية بالجبنة
الطريقة:المقادير:

2/1 كيلو لحم عجل مفروم .
2/1 كوب بقسماط .

 بيضة.
 بصلة كبيرة .

2 ملعقة صغيرة ملح.
البهارات( 2/1 فلفل أسود, 2/1 كمون , 

ملعقة من بهارات الكفتة التركية )

نضع نصف كيلو لحم عجل مفروم و نخلطهم مع نصف كوب بقسماط 
وبيضة وحبة بصل كبيرة مفرومة فرما ناعما

نضيف ملعقتين صغار ملح ونصف فلفل أسود ونصف ملعقة كمون 
وملعقة من بهارات الكفته التركيه إذا توفرت

ونعجنهم إلى أن يتماسكوا ويتجانسوا .
نشكلهم كرات كبير نوعا ما .. (بحجم البيضة تقريبا )..

نضع كل كرة بين ورقتين زبدة أو نايلون ونفردها دائرية ثم نضع في 
الوسط جبنة موزاريال ونقلبها على شكل نصف دائرة ونغلقها
ونتأكد أن االطراف مغلقة (حتى ال تسيل الجبنة وقت القلي )..

ندخلها في الثالجة على اCقل نصف ساعة ثم نخرجها وبمقالة نضع  
القليل من الزيت ونقلي الكفتة على نار متوسطة.

نقلبها على الوجه اuخر ( تحتاج تقريبا 8 دقائق)
في نفس المقالة ممكن قلي فلفل رومي ( بارد) وحبات طماطم ثم 

نقدمها مع الخبز التركي أو البرغل التركي االحمر .
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القهوة  لمحبي  لتقدم  نسبريسو»  «كازا  نسبريسو  تفتتح 
مجموعة مميزة من الهدايا. تؤمن نسبريسو أن موسم اCعياد 
- الذي نكرسه لكرم الضيافة والمشروبات الشهية - هو أفضل 
مناسبة يجتمع فيها اCحبة واCصدقاء ليتسامروا ويتبادلوا هدايا 
أو  تتمناها  التي  الهدايا  قائمة  تُِعد¢  كنت  وسواء  نسبريسو. 
ترغب بأن تفاجئ أحبابك وأصدقائك فإن نسبريسو ستلهمك 
بدون شك بخيارات الهدايا. احتفاًال بحلول هذا الموسم تُطلق 
نسبريسو أحدث مجموعة قهوة بإصدار محدود: ڤارياشنز إيتاليا، 

وهي  إيطاليا،  في  للقهوة  العريقة  التقاليد  من  المستوحاة 
واCوقات  اCصيلة  ا�يطالية  الضيافة  بتقاليد  يحتفي  تكريم 
استوحينا  واCصحاب.  اCحبة  مع  نقضيها  التي  والعذبة  الدافئة 
التقليدية  الحلويات  نكهات  من  العام  لهذا  القهوة  أصناف 
وحلوى  البندق  كعكة  فيها  بما  ا�يطالية  اCقاليم  مختلف  من 
منّكه  غير  وصنف  المنّكهة  القهوة  من  بصنفين  أماريّتي. 
ومجموعة من ا�كسسوارات، تعدكم نسبريسو بموسم أعياد 

يفوح بروائح القهوة الزكية ونكهاتها الشهية.

كـازا نسبـريسـو 
قهوة من نكهات الحلويات التقليدية
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سيــارات

وطورت شركة «لوتس» سيارة « إيفورا جي تي» الجديدة التي 
سلوى  بطريق  عرضها  صالة  في  موتورز  يونيفرسال  تعرضها 
لكي تلبي احتياجات العمالء في منطقة الشرق اCوسط، وهي 
ترتكز في تصميمها على الفئة التي تحمل نفس االسم والتي 
«لوتس  سيارة  وتتوافر  الشمالية.  أمريكا  في  بالفعل  ُطرحت 
إيفورا جي تي» الجديدة بمقعدين أو أربعة مقاعد، كما تتوافر 

السيارة أيضا بناقل سرعية يدوي وأوتوماتيكي أيضا.
من  مصنوعة  بمكونات  تي»  جي  إيفورا  سيارة «لوتس  وتُزود 
ألياف الكربون الخفيف، كما تتمتع السيارة الجديدة أيضا بظالل 
أنيقة. كما تعمل «لوتس إيفورا جي تي» أيضا بفئة معدلة 
من محرك سيارة «لوتس» سداسي اCسطوانات سعة 3.5 لترا، 
إلى  الماء  من  يحول  شحن  مبرد  مع  مدمج  شحن  بمبرد  مزود 
إلى  يصل  دوران  وبعزم  حصانا  إلى 416  قوته  وتصل  الهواء، 
7 آالف دورة في الدقيقة، و317 نيوتن متر من عزم الدوران في 

تم تطويرها خصيًصا لتلبية احتياجات العمالء 

لوتس تدشن «إيفورا جي تي» الجديدة 
فـي الســوق القطــري

أصبح بمقدور عشاق سيارات ا$داء القوي في قطر ا�ن 
أن يقتنوا الفئة ا$حدث من سيارة «لوتس إيفورا» وهي 

«إيفورا جي تي» والتي شملت تحسينات على سيارتي 
«إيفورا 400» و «جي تي 410 الرياضية» والتي حلت 

محلهما، لكن بأسعار مخفضة.
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3500 دورة في دقيقة لتنطلق السيارة من حالة السكون إلى 
يعادل 100  ما  أو  فقط (  ثانية  خالل 3.9  الساعة  في  ميال   60
كيلومترا في 4.1 ثانية)، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 
303 كم في الساعة ومع ذلك فإنه وكما هو الحال مع كافة 
تي»  جي  إيفورا  «لوتس  تتوافر  الرياضية،  «لوتس»  سيارات 
الجديدة أيضا بقوة سفلية هوائية ديناميكية هائلة تساعد على 
التعامل مع السيارة. ويتولد عن «لوتس إيفورا جي تي» قوة 
سيارة  قوة  عن  تزيد  والتي  كيلوجراما،   64 إلى  تصل  سفلية 
المعيارية  السيارة  يجعلها  ما  الضعف،  بمعدل  «إيفورا400» 

الجديدة عند مقارنتها بسيارات منافسة في نفس السعر.
البيع  بعد  ما  وخدمات  المبيعات  لقسم  التنفيذي  المدير  وقال 
في شركة «لوتس» في معرض تعليقه على السيارة الجديدة: 
يُقدر  اCوسط  الشرق  في  (لوتس)  جمهور  أن  جيدا  نعلم   »
إلى  دفعنا  ما  هو  هذا  ولعل  اCفضل،  اCداء  صاحبة  السيارات 
بالفعل  السيارة  حصلت  وقد  تي)،  جي  (إيفورا  سيارة  تدشين 
وتعني  الشمالية،  أمريكا  في  بارزة  عالمية  تقييمات  على 
المواصفات المطورة أننا على ثقة كاملة أنها ستظهر بنفس 

اCداء في هذه المنطقة».

«لوتس إيفوار جي تي» بالتفصيل
تتولد القوة السفلية ا�ضافية من خالل الجمع بين الفاصل 
من  المستوحى  الجديد  الخلفي  والناشر  العميق  اCمامي 
خفيفة  المركبة  الشبكة  أسفل  والمثبت  الرياضية،  السيارات 
شكل  تأخذ  التي  السفلية  المنحنية  اCلواح  وتعمل  الوزن. 
بما  السيارة  جانبي  على  بسالسة  الهواء  تدفق  على   A حرف
يساعد على تقليل السحب. وتقوم فتحات التهوية في قوس 
العجالت اCمامية وكذلك وصالت الكربون المنحوتة خلف كل 
عجلة خلفية، بامتصاص الضغط العالي من أقواس العجالت، 
والخلفية.  اCمامية  السفلية  القوة  توازن  على  يعمل  ما  وهو 
ويسهم ذلك بصورة مجتمعة في وضع سيارة «لوتس إيفورا 
جي تي» الجديدة في مصاف سيارات الطرق اCكثر كفاءة من 
رياضية  سيارة  مع  تتناسب  . وكي  الهوائية الديناميكية  حيث 
تصنيع  في  مهًما  دورًا  الكربون  ألياف  تلعب  اCداء،  فائقة 
الكربون  من  المصنعة  المكونات  تشتمل  حيث  السيارة، 
المنحنية  واCلواح  الخلفي  المصد  على  القياسي  المركب 
والعتبات  الخلفية  العجلة  خروج  ومنافذ   A حرف  شكل  على 
إضافية  عناصر  السيارة  في  تتوفر  ذلك  على  وعالوة  الجانبية. 
اCمامية  الوصول  لوحة  تشمل  كخيارات  الكربون  ألياف  من 
ولوحة السقف وباب خلفي مكون من قطعة واحدة مع جناح 

(سبويلر) مدمج ووسط ناشر.



ف
بقلم : حنان بديعشغ
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أعتـرف ..

شعــر
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بقلم : ذهبية جابي

مقال

هل صحيح أن وراء كل رجل 
ضعيف امرأة مستبدة ؟
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زهـرة السيـد

ا$غنية الوطنية
تاريخ من الحب واالنتماء






