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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. و]ن 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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Ice Cube مجموعة
من شوبارد

تألق بانعكاسات الضوء

يعّبر مفهوم هذه المجموعة عن ا�تقان الهندسي ودقته الفائقة، وذلك باعتبار المكّعب 
مصدر لdلهام في جميع المجاالت ا�بداعية. وباختيار هذا الشكل الهندسي المميز، تتجرأ 

مجموعة (Ice Cube) باللعب على وتر طبيعتها الفريدة. فعالوة على جمالها اeسر، يلمع 
بريقها المبهر با]ضواء المنعكسة على أسطحها المتعددة، وتتكون من صفين من 

المكعبات الصغيرة التي كانت السبب في نجاح المجموعة بما تضمه من أقراط وعقود 
وخواتم. وتشّكل إبداعات هذه المجموعة اكسسوارات عصرية مثالية بحيث يمكن 

ارتدائها منفردة أو مجتمعة مع غيرها من ا]ساور، كما تتوافر في إصدارات مصنوعة من 
الذهب ا]خالقي الوردي أو ا]بيض أو ا]صفر من عيار 18 قيراط، ومرّصعة أو غير مرّصعة 

با]حجار الكريمة.



8

جديد السوقجديد السوق

8

تيفاني أند كو
الحرفية العالية

والتفوق ا�بداعي
 تقدم تيفاني أند كو هدايا مثالية تضمن إعجاب 

أي سيدة، مثل أساور الذهب الوردي عيار 18 
قيراط وا]قراط المرّصعة با]لماس. ويضم دليل 
هدايا تيفاني أند كو قطعًا مميزة من تشكيالت 

.Tiffany T1و Elsa Perettiو Hardwear Atlas X
أسس تشارلز لويس تيفاني شركته بمدينة 

نيويورك في العام 1837، وسرعان ما استحق متجره 
لقب قصر المجوهرات ]حجاره الكريمة االستثنائية. 

ومنذ ذلك الحين، أصبحت ”تيفاني آند كو“ مرادفًا 
لuناقة والتصميم المبتكر، والحرفية العالية، 

والتفوق ا�بداعي. وخالل القرن العشرين، ازدهرت 
شهرتها في جميع أنحاء العالم مع توسيع شبكة 

متاجرها، وتعزيز مواءمتها الثقافية باستمرار، كما 
يتضح من فيلم ”فطور عند تيفاني“ للمؤلف ترومان 

كابوتي، وبطلة الفيلم أودري هيبورن.
واليوم، تواصل ”تيفاني آند كو“ التزامها بالجودة 

الفائقة مع أكثر من 13,000 موظف، وعبر 
شركاتها الفرعية في مجاالت تصميم وتصنيع 

وتسويق المجوهرات والساعات وا]كسسوارات 
الفاخرة، بما في ذلك أكثر من 5,000 من الحرفيين 
البارعين الذين يقومون بقطع ا]لماسات وتصنيع 

المجوهرات في معامل الشركة.
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تقدم تيفاني أند كو مجوهرات تتنوع بين مجوهرات ا]لماس المثالية لالستخدام اليومي 
والتصاميم الفريدة التي تضفي لمسًة من التألق على إطاللة في المناسبات الخاصة.

أسس تشارلز لويس تيفاني شركته بمدينة نيويورك في العام 1837، وسرعان ما استحق 
متجره لقب قصر المجوهرات ]حجاره الكريمة االستثنائية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت «تيفاني 

آند كو» مرادفًا لuناقة والتصميم المبتكر، والحرفية العالية، والتفوق ا�بداعي. وخالل القرن 
العشرين، ازدهرت شهرتها في جميع أنحاء العالم مع توسيع شبكة متاجرها، وتعزيز مواءمتها 

الثقافية باستمرار، كما يتضح من فيلم «فطور عند تيفاني» للمؤلف ترومان كابوتي، وبطلة 
الفيلم أودري هيبورن.

واليوم، تواصل «تيفاني آند كو» التزامها بالجودة الفائقة مع أكثر من 13,000 موظف، 
وعبر شركاتها الفرعية في مجاالت تصميم وتصنيع وتسويق المجوهرات والساعات 

وا]كسسوارات الفاخرة، بما في ذلك أكثر من 5,000 من الحرفيين البارعين الذين يقومون 
بقطع ا]لماسات وتصنيع المجوهرات في معامل الشركة.

تصاميم فريدة لالستخدام اليومي
من تيفاني أند كو
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 تم إعالن شركة Girard-Perregaux كشريك «الساعة 
الرسمية» لشركة صناعة السيارات البريطانية الفاخرة 

 Aston Martin. تُعد دار صناعة الساعات السويسرية 
أحد أقدم ا]سماء في صناعة الساعات، وتشتهر 

بإبداع نماذج من الساعات الفاخرة التي ال مثيل لها. 
وستتعاون العالمتان التجاريتان في إطالق ساعات 

ذات إصدار محدود.
في السعي الدؤوب للسرعة، يظل الوقت هو ا]هم. 

لقد أسر السباق ضد الزمن عشاق رياضة سباقات 
السيارات ]كثر من 100 عام، بينما شّكل قياس الوقت 

تحدًيا لصانعي الساعات عبر التاريخ. ومن هنا تبدو 
بوضوح أوجه التشابه بين المجالين.

تم تأسيس كل من Aston Martin و  Girard-Perregaux من 
قَِبل أشخاٍص تمّيزوا بشغفهم الفطري. قام ليونيل 
مارتن وروبرت بامفورد بتأسيس Aston Martin في عام 

1913، بينما ترجع أصول Girard-Perregaux إلى عام 
1791 عندما أنتج جان فرانسوا باوت ساعته ا]ولى 

عندما كان بعمر 19 عاًما فقط.  ولكن ما يثير االنتباه 
أن كانت قصة حب أدت إلى ميالد أحد أعظم ا]سماء 

في صناعة الساعات وذلك عندما تزوج كونستانت 
جيرارد من ماري بيريغو عام 1854.

 Aston Martin و Girard-Perregaux
شراكة تعزز تميز العالمتين
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«إنديورانس برو»
من بريتلينغ.. للعقلية 
المهنية ونمط الحياة 

الرياضي
 Endurance) تمزج ساعة إنديورانس برو

Pro) من بريتلينغ (Breitling) بين علبة 
خفيفة الوزن مصنوعة من البريتاليت 

(®Breitlight) بقطر 44 ميليمتًرا وحركة 
قائمة على تقنية السوبر كوارتز 

(™SuperQuartz) المعادل حرارًيا والتي 
تمتاز بدقة أكبر بعشر مرات من دقة 

الكوارتز العادي. وهي توفر راحة تامة 
ودقة متناهية ووظائف ستحظى 

بإعجاب الرياضيين المتحمسين 
ومحبي الرياضة ا]قل حماًسا بها. 

مت ساعة إنديورانس برو  ُصمِّ
(Endurance Pro) للرجال والسيدات 

ممن تقوم حياتهم النشطة على 
المزج ما بين العقلية المهنية 

ونمط الحياة الرياضي، فهي تمتاز 
بمتانة تجعلها تصمد أمام تحديات 
التدريبات الرياضية المكثفة وبأناقة 
تسمح بارتدائها في الحياة اليومية.
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رويال أوك
ترتدي ظالل اللون ا]خضر

كشفت الشركة السويسرية الُمصّنعة للساعات الفاخرة، أوديمار بيغه، النقاب 
عن عدة موديالت من ساعة رويال أوك تزدهي أوجهها باللون ا]خضر. تتضمن 

هذه التشكيلة ساعة رويال أوك «جامبو» فائقة الرّقة المصنوعة من البالتين 950 
مع ميناٍء باللون ا]خضر الُمدّخن الُمنّمق بنمط أشعة الشمس التزييني، با�ضافة 

إلى ساعة «رويال أوك أوتوماتيك كرونوغراف» بإصدارٍ محدود وقد ُصنَِع هيكلها 
من الذهب ا]صفر عيار 18 قيراط مع ميناء أخضر اللون بتزيين التقطيعات المربعة 

الممّيز بقياٍس كبيرٍ جداً «غراند تابيسري». وأخيراً يُطلُِق المصنع ثالثة موديالت جديدة 
من «رويال أوك أوتوماتيك فالينغ توربيون» من الذهب الوردي أو التيتانيوم تتضمن 

جميعها درجاٍت لونيٍة خضراء.
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توفر ساعات الغوص من Bell & Ross حًال مثالًيا عند استكشاف بيئة رائعة وخطيرة. خبرة العالمة 
التجارية البحرية جاءت وليدة تقارب معارف ومهارات المصممين وصانعي الساعات الرئيسيين 

وخبراء الغوص تحت الماء. تم تصميم كل ساعة لتتكيف مع محيطها الخاص.
طّورت Bell & Ross ساعات «دايفر برونز» DIVER BRONZE لتأتي متالئمة تماًما مع العمق البحري. 

بعد إصدار نسخة باللون ا]سود في العام 2018، ونسخة باللون ا]خضر في العام 2019، ونسخة 
باللون ا]زرق العام الماضي، تُكمل العالمة التجارية اeن بطاقة ا]لوان بإصدارها نسخة باللون 

ا]حمر. هيكل الساعة وإطارها مصنوعان من معدن خاص CuSn8 Bronze برونزي حريري الملمس، 
سبيكة تجمع بين ٪92 من النحاس و٪8 من القصدير، هذا المعدن مرتبط ارتباًطا وثيًقا بتاريخ 

الغوص حيث كان يُستخدم في الماضي لصناعة خوذ أعماق البحار والمنشئات البحرية. تزينه 
لمسات من اللون الوردي هذا البرونز سيصبح معتقًا مع الوقت بشكل جيد. طريقة االنصهار 

 ،DIVER «وتماوج ا]لوان هذا الـ»باتينا» ستأتي مؤكدة على الطابع ا]صيل والفريد لساعة «دايفر
الساعة المحبوبة كثيًرا من هواة جامعي الساعات.

ساعات الغوص من
 Bell & Ross

انسجام تام مع العمق البحري
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على مرّ السنين، أظهرت دار روجيه دوبوي َميلها لdفراط والتمّيز. بدفٍع من سعيها لdمتاع وواضعًة على الّدوام التقنّية 
في خدمة ا]ساليب الجمالّية، تفتخر الدار بهذه الذهنية. تقوم دراية فنّية فريدة مقترنة بحّس إبداعي جامح بدفع إنجازات 

استثنائية في مصنع الدار في قلب جنيف حيث تتماشى التقنية المتطّورة مع حرفة صناعة الساعات التقليدية.
واستوحت الدار أيضًا من صناعات متطّورة أخرى، موّلدًة شراكات أيقونّية مثل الشراكة مع شركة بيريّلي الشهيرة 

المتخّصصة في ا�طارات، متقاسمًة قَيمًا مشتركة، ومعّبرًة بشكل واضح عّما يحصل عندما يلتقي مهندسون 
سّباقون مع صانعي ساعات رائعين. ُمفعمة بالحماس والمشاعر، النتيجة هي مجموعة من الساعات غير التقليدية 
المصّممة لنخبة من هواة التجارب االستثنائية. في ما يتعّلق بإعادة ابتكار لعبة صناعة الساعات الفاخرة، أصبح هواة 

روجيه دوبوي يتوّقعون كّل ما هو غير ُمتوّقع عند كّل منعطف...

روجيه دوبوي
صناعة متطّورة وُمفعمة با]درينالين
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أضافت «ريتشارد ميل» طرازين 
مبتكرين إلى مجموعة الساعات 
النسائية RM 07-01 أوتوماتيك، 

التي تُعّد أحد الرموز ا]يقونية 
البارزة لعالمة الساعات الفاخرة. 

ويّتسم الطرازان الجديدان بزخارف 
 RM غير مسبوقة، إذ يأتي الطراز
07-01 أوتوماتيك ستاري نايت 

بزخارف نجمية مرّصعة بأحجار كريمة 
 RM استثنائية، في حين يتميز الطراز

07-01 أوتوماتيك بسوار راٍق يُربط 
بسلسلة ويأتي مصنوعًا من الذهب 

.TPT وكربون
ويضع هذان الطرازان مادة كربون 

TPT عالية ا]داء في موقع الصدارة، 
إذ تّتسم بخّفة الوزن وقّوة التحّمل، 

كما تضمن الحماية الُمثلى 
لمنظومة الحركة، في حين يتيح 

سطحها مظهراً الفتًا ]نماط 
التعشيق الدمشقية التي تعكس 

بريقًا متمّوجًا. ويتيح مظهرها غير 
الالمع دفئًا مريحًا عند اللمس وعلى 

المعصم. 

طرازان مبتكران ينضمان إلى 

RM 07-01



كشفت ماريا تاش عن تشكيلتها المصّغرة من أقراط ا]ذن بعنوان تشارم. وتضم التشكيلة 
تصاميم متألقة بخطوط من ا]لماس تتميز بالتنوع والحركة التي يمكن التحّكم بها 

بسهولة. وتضفي هذه التصاميم لمسة حيوية استثنائية على ا]ذن. وتقّدم التشكيلة 
تصميمين جديدين لجسم ا]قراط تم ابتكارهما بإلهام من خاتم دايموند إيتيرنيتي 

الكالسيكي ولكن بأسلوب معاصر، وهما قرط Diamond Eternity Bar Charms من 
ا]لماس، وقرط Diamond Eternity Bar Threaded Charm من ا]لماس المرّصع. 

وتتماهى الخطوط الفنية لكل تصميم مع حركة الوجه الطبيعية لتعكس أقصى درجات 
االنسجام والراحة. 

ماريا تاش تطلق تشكيلة مصّغرة 
من أقراط ا]ذن بعنوان تشارم
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كشفت دار جيني عن إطالق أولى مجموعة من المجوهرات فائقة الجمال، حيث 
تسعى سارة كافازا فاتشيني، المديرة ا�بداعية للعالمة، �ضفاء مزيٍد من التميز على 
مجوهراتها ومنح الحياة اليومية لمسًة مفعمة بالجمال في ظل التباعد االجتماعي  

ويشمل خط المجوهرات خواتم وأساور وأقراط وقالئد، وقد تم ابتكار كل قطعة 
بأسلوب يعكس جوهر العالمة، حيث تتألق التصاميم بشعار جيني الشهير أو زهرة 

ا]وركيد التي تمّثل الرمز ا�بداعي للدار.

مجوهرات
دار جيني..

لمسات مفعمة بالجمال

20

جديد السوق



يمكنك أن تجدي لونك المثالي في هذه المجموعة المتوفرة في 8 درجات 
رائعة. تركيبة تدوم طويًلا غنية بزبدة الشيا وزيت الصويا للحفاظ على ترطيب 

وتألق شفتيك طوال اليوم. لمسة مترفة من الساتان على شفتيك.  ولتكتمل 
إطاللتك المتوهجة، أنت بحاجة إلى باليتات ظالل العيون Most Wanted من ميالني 

كوزمتيكس. تحتوي كل لوحة على 6 ألوان غنية مخملية إحداها بألوان غير المعة 
ناعمة، وا]خرى بألوان الميتاليك الالمعة �طاللة عيون ال تقاوم.

�طاللة عيون جذابة وجريئة، إليك باليتات ظالل العيون من ميالني، في 15 لون 
مختلف. ألوان غنية سهلة االستخدام والدمج، وتأتي في أربعة باليتات مختلفة 

لتتناسب مع كل ألوان البشرة.
تتنوع ا]لوان بين الماط بأناقتها، وا]لوان الالمعة بجاذبيتها، والميتاليك بجرأتها. 

إطاللة رائعة تدوم
طويًلا مع مجموعة

 Amore

21
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نقدم لِك «بادي صوص» - تركيبتك المميزة لتتألقي ببشرة نضرة ومشرقة. تنت الجسم الخفيف يوفر 
تغطية معززة للبشرة ذات لمعان لطيف لتتميزي بإطاللة جذابة وبشرة نضرة وصحية. تركيبة الجل 

كريم المبتكرة توضع بالتساوي وتمتزج فورًا لتعزيز لون البشرة. كما تتميز بقوام حريري خفيف للغاية  
وناعم على البشرة.

متوفرة بسبعة ألوان لتناسب جميع ألوان البشرة المختلفة مع تغطية بسيطة إلى متوسطة تخفي 
العيوب وتوحد اللون لتتألقي بمظهر رائع طوال الوقت. تألقي وتباهي ببشرة متوهجة ليًلا أو نهارًا. 
تركيبة الجل كريم مقاومة للرطوبة والعرق وال تتغير. با�ضافة ذلك، فهي مصنوعة من زيت باباسو 

وفيتامين إي والتي تعمل على تغذية البشرة وتعزيز لمعانها طوال الليل والنهار.

بودي صوص
لتتألقي بمظهر صحي 

متوهج كل يوم
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 Parfums de تساعد عالمة
Marly، التي تجمع بين الروح 

الكالسيكية والمعاصرة، على 
فهم الحياة في القرن الثامن 

عشر في قصر شاتو دو مارلي 
حيث سادت أجواء المرح 

واالسترخاء بدًال من التقيد 
بآداب السلوك الملكية. وتمّيز 
البالط في عهد الملك لويس 

الخامس عشر بالشغف بالعطور 
وانتشارها، حيث أُطلق عليه اسم 
البالط المعّطر، فكّل شيء كان 

يعبق برائحة العطر مثل المراوح 
اليدوية والقفازات وحتى نوافير 

 Parfums de Marly القصر. وتبتكر دار
كّل عطر بجماليته ولمساته 

انطالقًا من شغفها بحفظ تاريخ 
قصر شاتو دو مارلي وفرنسا. 

وتعليقًا على هذا الموضوع، 
قال جوليان سبريشر، المدير 

ا�بداعي للعالمة: «نحرص على 
رسم بصمة خاصة بالعالمة 
ضمن عالمنا المعاصر الذي 

يتمّيز بالسرعة والبساطة، من 
خالل اعتماد معايير الجمال 

والمخيلة الواسعة، وبإعادة إحياء 
ثقافة القرن الثامن عشر، العصر 

الذهبي لصناعة العطور».

Parfums De Marly
كّل عطر بجماليته ولمساته
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لطالما كان العود وعلى مدى قرون طويلة جزءاً من ثقافة العالم العربي، حيث يعتبر شذاه الغني والمهدئ 
للنفس ترفًا نادراً، وال شك أنه يستمر في القيام بدور هام في شهر رمضان. في هذه الفترة التي تسبق الشهر 

الفضيل، هنري جاك، دار العطور الفرنسية الراقية، تسّلط الضوء على مجموعة متنّوعة من عطور العود – في 
تحية منها إلى المنطقة، وإشارة إلى العالقات العميقة المتجّذرة بينها وبين العالم العربي.

من هنري جاك، ثالثة من عطور العود حصريًا لمتجر قطر: غاليا Gallia، و عود إمبريالOud Imperial ، و أونكسيون 
Onction. ُصنعت هذه الروائح الثالث يدويًا لتناسب الجميع، رجاًال ونساًء، وهي مثل عطور هنري جاك كاّفة، مرّكبة 

من خالصات نقية فقط ، ومتوّفرة في عبوتين 15 مل و 30 مل. أما عطر «كورسبوندانس» Correspondance، ا]كثر 
 .Les Brumes «وعطر بّخاج ضمن مجموعة «لي بروم Essence أنوثة، فهو متوفر بشكل عطر أساسي

هنري جاك
تكشف مجموعة متنّوعة من عطور العود
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نظارات سانت
لوران الجديدة

مالمح جريئة مستوحاة 
من السبعينيات

يُلهم الشعور بالفرد مجموعة نظارات 
سانت لوران الجديدة التي تتميز بقطع من 

ا]ناقة معززة بأشكال متطورة ولهجات 
أيقونية.

إطارات النساء في لمحة عن مالمح 
جريئة ، بارزة وأحجام كبيرة مستوحاة من 

السبعينيات.
مجموعات معدنية مصقولة وأنيقة من 

العناصر المتباينة تحدد نطاق الرجال بإطار 
من النظارات الشمسية يتميز بتفاصيل 

فريدة.
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تعكس مجموعة نظارات ربيع وصيف 2021 رؤية حداثوية أنيقة لعراقة كارتييه وبراعتها 
وقدرتها المذهلة على تحقيق االنسجام بين الجانبين ا�بداعي والتقني. 

استوحت كارتييه تصاميم المجموعة من المجوهرات التي أبدعتها تكريمًا لمسيرة جان 
توسان المتألقة، مع تزيين أذرع النظارات بنقش الپانتير دو كارتييه وطرح أفكار  جديدة  غير 

مألوفة تحتفي با]ناقة والعراقة في لمسات عالية الديناميكية تعطي إيحاًء بالحركة.
وتُواصل الدار تطوير مفهوم پريميير دو كارتييه دون التفريط بالمالمح ا]صلية لمجموعة 
النظارات ا]ولى التي أطلقتها عام 1983 بتصميم ذكوري وإطار معدني بالكامل يجمع 

ما بين الخطوط الكالسيكية واللمسات العصرية؛ حيث تّم إثراء إطارات النظارات هذه 
المرّة بزخرفة «جودرون» وسي دو كارتييه اللذين لطالما كانا من أبرز بصمات الدار، فضًال 
عن شعار كارتييه على طرف ذراعي النظارات. وأخيراً تأتي العدسات المطلية بالفالش 

الملّون لتضفي اللمسة النهائية القوية التي تليق بهذا التصميم المتمّيز.

نظارات كارتييه
تحقيق االنسجام بين

الجانبين ا�بداعي والتقني
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إطالق نظارات مستوحاة
من ساعة «باشا دو كارتييه» ا]يقونية 

ينضم رمز بصري جديد يتمّيز بالقوة 
وا]ناقة إلى عالم نظارات كارتييه 

حيث يجمع بين التراث العابر للزمن 
والجرأة المعاصرة. بعد إعادة إطالق 

ساعة «باشا دو كارتييه» حديًثا 
التي تجّسد تصميًما مّيز الدار منذ 

عام 1985 ، تكشف كارتييه عن 
موديلين جديدين من النظارات 

يشيران إلى الجاذبية الممّيزة لهذه 
الساعة الفريدة وإلى أسلوبها 

الغرافيكي الشهير مع المربّع داخل 
الدائرة. ُصنعت التصاميم الجديدة 

خفيفة الوزن والمقاومة من 
التيتانيوم بالكامل وتتمّيز بجوانب 

مستديرة تستحضر علبة الساعة 
بينما يشير تفصيل الجسر المزدوج 
ا]نيق إلى بنية السلسلة الصغيرة 

المستخدمة لربط التاج بالعلبة. 
تتزيّن المفصالت بزخرفة «كلو دو 

باريس» الظاهرة على السوار، كما 
تزدان ا]طراف بحجر إسبينل أزرق 

شبيه بالحجر الثمين المرّصع على 
التاج. 

تبقى النظارات الشمسية والطبية 
الجديدة وفية لمواصفات ساعة 
«باشا دو كارتييه» الجريئة وتمزج 

الجاذبية بالحصرية وا]ناقة 
الممتازة في أفضل تعبير عن خبرة 

كارتييه االستثنائية .
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تي مونوغرام من توري بورش
من وحي فن التطريز

لموسم ربيع 2021، ابتكرت توري نمًطا 
كالسيكًيا مستوحى من فن التطريز, كذلك 

لالحتفال بشعارنا ا]يقوني. تي مونوغرام.
حين أطلقت توري عالمتها التجارية، قامت 

بتصميم شعار شّكل عنصر من عناصر 
تصاميمها. مخطط دقيق من حرفT  الكالسيكي 

وصورته المعكوسة داخل دائرة، تصميم 
مستوحى من هندسة العمارة المغربية 

وديكورات دايفيد هيكس. تم اتقانه بدقة من 
قماش الجاكار التقليدي والجلد الفاخر باللون 

ا]صفر المميز وا]زرق الداكن الكالسيكي. تعبر 
هذه المجموعة عن الحرفية المطلقة والستايل 

الخالد عبر الزمن.
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تتألق مجموعة بالي من الحقائب 
وا�كسسوارات النسائية لموسم ربيع 

وصيف 2021 بتفصيل جديد يمثل حرفي 
B المتقابلين، حيث يتميز هذا التكوين 

ا]بجدي المتعاكس بتفاصيل دقيقة 
وخطوط بسيطة مع زوايا متقنة، 

ليتناغم مع مفردات المجموعة التي تم 
طرحها بعنوان إليمنتال باالنس. كما 
يشرق بهيكل معدني مطلي باللون 

الذهبي ضمن تصميم جذاب يجمع 
بين الكالسيكية والحداثة. ويندمج 

الرمز الجديد مع آلية فتح وإغالق حقائب 
المجموعة، إذ يمكن تدويره بكل بساطة 

لفتح مشبك الحقيبة أو إقفاله.
وترّكز الحقائب المزودة بهذا التفصيل 

على االحتياجات اليومية للسيدة 
العصرية، إذ تجمع بين التكنولوجيا 
المتطورة والمهارة الحرفية العريقة 

والخواص العملية. بينما يأخذ ا�صدار 
الشهير لحقائب سادل في المجموعة 

أبعاداً جديدًة ليتحول إلى حقائب يمكن 
ارتداؤها حول الجسم، مزودة بتصميم 

داخلي منّظم بالكامل. 

حرفي B المتقابلين 
يزينان تشكيلة بالي من 

الحقائب وا�كسسوارات 
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بتصميم مستوحى من عراقة 
كارتييه بإبزيم مرّصع يحمل شعار 

كارتييه المزدوج المعدني المطلي 
بطبقة برّاقة تلفت ا]نظار. 

يرمز حرف C، إلى العائلة الباريسية 
التي تجاوزت إبداعاتها الحدود 

الفرنسية مع مطلع القرن العشرين، 
فأذهلت العالم بأسره تحت قيادة 

ا�خوة كارتييه الثالثة وأبيهم. ويأخذ 
 C ضمن حرف C النقش شكل حرف
آخر، ليقّدمه بأسلوب فّني يعكس 

عراقة تقاليد كارتييه فوق خلفية من 
الشمع ا]حمر الذي كانت العائلة 

تستخدمه في الماضي لختم 
طرودها البريدية، وأصبح اليوم أبرز 

مالمح حقيبة دبل سي.
حقيبة دبل سي، خيار كالسيكي 

فاخر يناسب مختلف ا]ذواق، بحجم 
مناسب وتصميم رائع، يمكن 

ارتداؤها على الكتف مباشرة أو 
حول الجسم لتنسجم مع أي مظهر 

دون أي تفريط بحجمها وتناسباتها 
المدروسة، وكل هذا بفضل 

تصميمها البسيط المؤلف من 
مفردات أولية تقتصر على الخطوط 

االنسيابية وحزام الكتف والجلد 
الناعم.

حقيبة دبل سي
رونق ال يخبو مع الزمن
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ستيف مادن
مستوى آخر

من الرقي والفخامة

تحتفل «ستيف مادن» بإطالق مجموعتها ا]نيقة التي تلبي كافة ا]ذواق. حيث تدمج 
هذه المجموعة الجديدة بين ا]سلوب ا]نيق والراحة �ضفاء لمسات خاصة على كافة 

ا]زياء. تتسم أيضًا بالبساطة والعملية التي تواكب إيقاع حياتك السريع والعصري 
كما تأخذ مظهرك إلى مستوى آخر من الرقي والفخامة. تشمل هذه المجموعة على 

أحذية متميزة تناسب جميع إطالالتك الرمضانية، سواء رغبت با]حذية المغلقة أم 
الصنادل المفتوحة ا]نيقة أم ا]حذية المسطحة وبألوان أساسية كا]سود والنيود 

والفضي التي تتماشى مع مختلف ا]زياء.
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عانقي الحياة با]لوان مع تشكيلة

«ستيف مادن» المميزة
لuلوان علم مستقل عن غيره من العلوم 

المتنوعة وأكثر ما يميز ا]لوان قدرتها على نشر 
حالة من السعادة والفرح حيث تؤثر ال شعوريًا 

با]شخاص المحيطة. تألقي بأجمل إطالالتك 
مع مجموعة «ستيف مادن» لuحذية والحقائب 

الملونة والمليئة بالحياة وال تترددي في تنسيق 
أروع التصاميم المخصصة لك بألوان غير 

مألوفة وزاهية. تتميز التشكيلة بألوانها الغير 
تقليدية التي تمنحك مشاعر الثقة والبهجة 

بمجرد النظر إليها. أصبح بإمكانك إدخال هذه 
ا]لوان في أزيائك المختلفة من خالل اختيارك 

أحذية ملونة بكعب عال أو أحذية رياضية سواء 
مغلقة أو مفتوحة في إطالالتك الرياضية 

اليومية المميزة. لدى «ستيف مادن» تشكيلة 
متنوعة من الحقائب العملية بأحجامها 
المختلفة التي تتسع لجميع متطلباتك 

با�ضافة إلى خاماتها الالمعة والمطفية. 
كوني جريئة وال تترددي بعد اeن واستعيدي 

طاقتك مع ألوان «ستيف مادن» الحيوية.
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كشفت عالمة BY FAR عن إطالق حقيبتها الجلدية الجديدة سبراي برينت 
ليثر ضمن تشكيلة ربيع وصيف 2021. وتتميز الحقيبة الجلدية الجديدة 

بطبعات من خطوط الطالء بتقنية الرش، وتأتي بثالث ألوان مختلفة، ا]سود 
والوردي والعاجي.

واستلهمت عالمة BY FAR الطبعات المصممة حسب الطلب من أعمال 
الطالء بالرش للفنان توماس ترم ومن الطبعات الكالسيكية في أوائل 
التسعينات. ويظهر هذا ا]سلوب الفني على عّدة تصاميم مثل حقائب 

رايتشل وميني رايتشل وبيبي آمبر، التي حققت أعلى نسب مبيعات، 
والحقائب الجديدة مايكرو كش ولولو.

BY FAR تطلق حقيبتها الجلدية الجديدة
سبراي برينت ليثر
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تحتفل العالمة التجارية تاناغرا بأربعين 
عام من النجاح بكونها وجهة استثنائية 
لمنتجات الاليف الستايل الفاخرة، اeرت 
دو فيفر والقطع الزخرفية المّنمقة، في 

كل دول مجلس التعاون الخليجي. منذ 
تأسيسها في عام 1981 ، استطاعت 

تاناغرا ان تحقق مستوى فريد من ا�بداع 
والتميز وذلك عبر تحويل ديكور المنزل 

إلى فرصة للتعبير عن الذات. تفتخر اليوم 
تاناغرا بتقديم أفخم العالمات التجارية 

المعاصرة لتالئم كل ا]ذواق االستثنائية.
و�ضفاء بعض التألق على هذه المناسبة، 

تعاونت تاناغرا مع عالماتها التجارية 
الشهيرة باكارات، برناردو، دوم والليك 

لتصميم  قطع حصرية خصيصا» لذكرى 
«روبي» ، والتي صممت لتأسر ا�بداعات 

الخالبة ببراعة، تكريًما للقطع االكثر مبيعا». 
هذا العام، سوف تأخذنا تاناغرا في رحلة 

احتفالية من خالل سلسلة من الفعاليات 
والنشاطات حول فن المشاركة وا�بداع 
والعطاء وأسلوب الحياة. تم انتقاء كل 

قطعة بحب حتى تضفي الدفء والبهجة 
على كل منزل وتخلق ذكريات مع العائلة.

تاناغرا تضفي الدفء 
والبهجة على كل منزل 

في عيدها ا]ربعين 
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الغني  عبد   Aا عبد  شركة  أطلقت 
في  لتويوتا  الحصري  الوكيل  وإخوانه 
الكهربائية  الهايبرد  كروس  تويوتا  قطر 
قطر  مليبول  معرض  في  كليا  الجديدة 
2021. حضر التدشين السيد عبد الرحمن 
مجلس  رئيس  عبدالغني،  آل  عبدالجليل 
وإخوانه،  عبدالغني   Aعبدا شركة  إدارة 
كما حضر التدشين السيد أر كي مورغان 
الى  با�ضافة  با�نابة  التنفيذي  المدير 
الغني  عبد   Aا عبد  شركة  مديري  كبار 

وإخوانه.
به  تتميز  الذي  الزاخر  ا�رث  إلى  استناداً 
أعلنت  العالم،  ا]كثر مبيعًا في  مركبتها 

كوروال  مركبة  إطالق  عن  تويوتا  شركة 
 HEV الكهربائية  «هايبرد»  الـ  كروس 
الجديدة كليًا في قطر ، لتنضم إلى عائلة 
مركبات كوروال في المنطقة، وتقدم أداًء 
فضًال  للسائقين،  سلسًة  وقيادًة  عاليًا، 
عن تجربة تنقل براحة وأناقة للركاب، مما 
المغامرة،  لعشاق  ا]مثل  الخيار  يجعلها 
]ولئك  أو  ا]عمال،  وسيدات  لرجال  أو 
ا]حبة  مع  وقٍت  بقضاء  يرغبون  الذين 

وا]صدقاء. 
منذ طرحها في ا]سواق اليابانية ]ول مرٍة 
التراكمية  المبيعات  بلغت   ،1966 عام 
مليون   48 من  أكثر  كوروال  تويوتا  لطراز 

ومنطقة  دولة   150 من  أكثر  في  مركبة 
مسيرة  الطراز  واصل  وقد  العالم.  حول 
التطور بما يتماشى مع احتياجات العصر، 
الجديد  الطراز  يلبي  أن  المتوقع  من  إذ 
الطلب المتزايد على المركبات الرياضية 
متعددة االستخدامات SUV في المنطقة، 
ليتيح للعمالء فرصة اختيار المركبة التي 

تناسب مختلف أنماط حياتهم. 
الـ  كروس  كوروال  مركبة  تصميم  تم  وقد 
كليًا   HEV الجديدة  الكهربائية  «هايبرد» 
الرياضية  المركبات  من  جديدٍة  كفئٍة 
بين  تجمع  التي  االستخدامات  متعددة 
الجريء،  العصري  الخارجي  المظهر 

يرسي معايير جديدة لuناقة العصرية

عبد اA عبد الغني وإخوانه تطلق كوروال كروس
الـ «هايبرد» الكهربائية الجديدة كليا
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والرحب،  المريح  الداخلي  والتصميم 
ن  بهدف تجاوز توقعات العمالء. كما تُمكِّ
الجديدة  العالمية  الهيكلية  ا]طر  منصة 
كوروال  مركبة   ،TNGA تويوتا  لشركة 
كروس الـ «هايبرد» الكهربائية من تحقيق 
أداٍء عالي، وتجربة قيادة مريحة، فضًال عن 
الهدوء والسكينة داخلها. وبا�ضافة إلى 
كوروال  مركبة  تتمتع  االستثنائية،  الراحة 
كروس بمقصورًة فسيحًة، وتوفر سهولة 
تامة في الدخول والخروج منها، ومساحة 
كانت  حيثما  فئتها  في  رائدة  أمتعٍة 
من  شاملة  مجموعة  جانب  إلى  الوجهة، 
مزايا السالمة التي تتوارثها عائلة مركبات 

كوروال على مدى ا]جيال.
الجديد،  الطراز  طرح  على  له  تعليٍق  وفي 
مهندسي  كبير  كامياما  دايزو  قال 
«نتمنى  كروس:  كوروال  تويوتا  مركبة 
الـ  كروس  كوروال  مركبة  تحظى  أن 
انضمت  التي  الكهربائية،  «هايبرد» 
مؤخراً إلى عائلة مركبات كوروال، بإعجاب 
ثقتهم  تكسب  وأن  عمالئنا،  واستحسان 
وعائالتهم،  حياتهم  من  جزءاً  بجعلها 
تمامًا كما يثقون بشركائهم أو أشقائهم 
للقصص  قدمًا  ونتطلع  أصدقائهم.  أو 
حول  عمالؤنا  سيرويها  التي  الجديدة 
أحبائهم،  بصحبة  كورس  كوروال  مركبة 
التي  المميزة  واللحظات  وا]حالم 
سيعيشونها مع هذه المركبة الجديدة». 

الممثل  فوجيتا  كي  قال  جهته،  من 
لشركة  التمثيلي  للمكتب  الرئيس 
ا]وسط  الشرق  منطقة  في  تويوتا 
بإطالق  سعداء  «نحن  الوسطى:  وآسيا 
الجديدة  كروس  كوروال  تويوتا  مركبة 
كليًا لعمالئنا في أسواق الشرق ا]وسط، 
من  متقدمة  بمستويات  تتمتع  والتي 
الرحابة والراحة، وترتقي بالتنقل اليومي 
قيادٍة  تجارب  إلى  ا]سبوع  نهاية  ورحالت 
«كروس  الـ  مركبة  وستشكل  ممتعة. 
االستخدامات  والمتعددة  ا]نيقة  أوفر» 
هذه إضافة نوعية إلى مجموعة مركباتنا 
الصديقة  الكهربائية  «هايبرد»  الـ  فئة  من 
للبيئة وتعزز جهودنا الرامية إلى االستمرار 
للبيئة  الصديقة  التقنيات  بتطوير 
كذلك  وأود  المستدام.  التنقل  وتحقيق 
أن أتقدم بالشكر إلى جميع عمالئنا حول 
العالم على والئهم لطراز تويوتا كوروال، 

تطوير  نحو  رحلتنا  في  باستمرار  وإلهامنا 
أفضل مركباٍت على ا�طالق».

ولتطوير مركبة كوروال كروس الـ «هايبرد» 
شركة  جمعت  كليًا،  الجديدة  الكهربائية 
تويوتا بين ريادتها في تطوير في تطوير 
 HEV الكهربائية  «هايبرد»  الـ  مركبات 
المركبات  نطاق  في  الواسعة  وخبرتها 
 ،SUV االستخدامات  متعددة  الرياضية 
تقديم  ضمان  على  قدرتها  جانب  إلى 
وقوة  الجودة  من  عالية  مستويات 

هذه  وتستند   .QDR واالعتمادية  التحمل 
عناصر  ثالثة  إلى  المبتكرة  المركبة 
العريق  تويوتا  شركة  إرث  هي  رئيسية، 
مجال  في  عامًا   23 من  ]كثر  يمتد  الذي 
تطوير التقنيات الصديقة للبيئة، وقاعدة 
مليون   16 من  أكثر  تضم  ضخمة  عمالء 
مركبات  اقتناء  عن  الراضين  العمالء  من 
الشركة  وامتالك  كهربائية،  «هايبرد» 
]كبر عدد من طرازات مركبات الـ «هايبرد» 

الكهربائية في المنطقة. 
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حـوار

مشاعل حجازي
فنانـــة موهوبــة فــي عالــم

الطباعــة الفوتوغرافيــة
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ما الذي أثار اهتمامك في مجال التوثيق 
والتصوير وما الذي يلهم عملك؟

دولة  تاريخ  في  مهمة  زمنية  حقبة  بتوثيق  رغبتي 
ان  قبل  أيامها  آخر  في  تكون  تكاد  حاليا  قطر 
القادمة  لuجيال  إرث  ترك  في  ،ورغبتي  تضمحل 
رغبتني  وكذلك   , تميزني  بطريقة  لبلدي  أقدمه 
المحلي  المستوى  على  بصمة  بترك  وأمنيتي 

والعالمي.

كيف ترين اللقطة ومتى تولد الصورة 
الفوتغرافية لديك؟

بالنسبة لي ،اللقطة المناسبة هي اقتناص لحظه 
أو في بعض ا]حيان إنتظار مشهد معين ومحاولة 
او  إحساس  توصل  ممكنة  صورة  بأفضل  إخراجه 
رسالة معينة، أود أن أعبر عنها أو أوصلها للمشاهد, 
المصور  ولكن  الرسام  مثل  المصور  أن  أرى  فأنا 

يرسم بعدسته.

هل تأثرت في أسلوبك ولونك الفني بأحد أو 
مدرسة معينة؟ 

وأن  التصوير  عالم  في  منفتحه  اكون  أن  أحاول 
أن  خصوصا  عنده  واقف  محدد  بأسلوب  أتأثر  ال 
المصور  دور  أنكر  ال  ولكن  للعالميه  طموحي 
المحترف وأستاذي خليفة العبيدلي (مدير مطافي 
الفنانين) الذي له الفضل الكبير في تعمقي  مقر 

في عالم التصوير الفلمي والطباعة. 

ما ا�دوات المستخدمة في هذا الفن 
الفوتوغرافي وهل يحتاج الى كاميرات 

وعدسات خاصة بالضرورة؟
معين  نوع  على  أعتمد  ال  فأنا  التصوير  يخص  فيما 
او شركه معينة في الكاميرات او العدسات لكني 
من  والعدسات  الكاميرات  إقتناء  على  حريصة 
تصنيعها  توقف  والتي  العالميه  المزادات  بعض 
تتناسب  التي  العدسات  إستخدام  إلى  با�ضافه 

حـوار : حنان بديـع

مشاعل الحجازي مصورة فوتوغرافية في عالم الدجتل،  تحاول أن تجد طريق يميزها في عالم 
التصوير الفوتوغرافي ، بدأت منذ أكثر من ست سنوات مشروع (توثيق) ، وهو مشروع يقوم 
على فكرة التركيز على  ا]حياء القديمة في قطر بكل تفاصيلها،  ووجدت أن أفضل طريقة 

لتنفيذ هذا المشروع هو عالم الكاميرات الفلمية وطباعة الصور بإستخدام طرق قديمة في 
عالم الطباعة الفوتوغرافية بغرض توثيق هذه ا]حياء بطريقة فنية، وهي فنانة مقيمة في 

(مطافي مقر الفنانين) الدفعة 5 العام 2020.
كان لمجلة هي وهو معها هذا اللقاء العفوي للتعرف معها على فكرة مشروعها ا�بداعي 

وكيف بدأ وإلى أين ينتهي..

رغبت في 
ترك إرث 
لuجيال 
القادمة 
بطريقة 
تميزني
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حـوار

أن  يقين  علي  وأنا  عليه  أعمل  الذي  المشروع  مع 
قبل  الصورة  ودراسة  الفكرة  وجود  هو  المهم 
او  الكاميرا  نوعية  عن  النظر  بغض  التقاطها 
انا  المثال  سبيل  فعلى   ، المستخدمة  العدسة 
والعدسات  الكاميرات  من  متنوع  عدد  أستخدم 
عليه  أعمل  الذي  المشروع  حسب  كال  المختلفه 
حتى أن هناك بعض المشاريع التي ال أحتاج معها 
او  فكرة  �يصال  بسيطة  فوريه  كاميرا  من  ]كثر 

مشهد معين.
أما فيما يخص طباعة الصور فأنا اعتمد على مواد 

كيميائيه أقوم بإستيراد أغلبها من الخارج.

ما هي مشاريعك التصويرية المستقبلية؟
أعمل حاليا على أكثر من مشروع مع مطافي مقر 
ا]ولى  نسخته  في  تصوير  ومهرجان  الفنانيين 
كما  ثاني،  آل  المياسه  الشيخه  رعايه  تحت   2021
إلى  إضافة  الوطنيه  المكتبه  مع  تعاون  هناك  أن 
العرض  دور  من  عدد  مع  التعاون  على  أعمل  أني 
(جالري) في بريطانيا لعرض مجموعة من أعمالي 
أني أعمل مع متاحف لطباعة عدد من  فيها ،كما 
سوف  التي  الهدايا  من  مجموعة  على  أعمالي 

تكون في بوتيكات الهدايا التابعة لمتاحف.

في  الفنانات  تواجهها  التي  الصعوبات  ما 
مجال التصوير والتوثيق؟ 

ا]ماكن  بعض  في  التواجد  في  الصعوبه  أوال 
بعض  أن  إلى  با�ضافه  القديمة،  الدوحة  ومناطق 
تطويرها  في  للبدء  فعال  اغالقها  تم  قد  ا]ماكن 
كوني  إلى  ،با�ضافه  تصريح  يحتاج  لها  والدخول 
من  يقلل  فهذا  الصباحيه  الفتره  في  موظفة 

للتصوير  أخصصه  أن  با�مكان  الذي  الوقت 
بها  أقوم  التصوير  جوالت  أغلب  لذلك  والتوثيق، 

خالل عطلة نهايه ا]سبوع.

من خالل تجربتك ، هل وجدت إهتمام من 
الجمهور بهذا اaنتاج الفني ،وهل هناك الكثير 

ممن يرغبون بإقتناء هذه ا�عمال الفنية؟
على  سواء  كبير  اهتمام  هناك   Aالحمد
المستوى المحلي أو العالمي،فقد لمسته محليا  
المستوى  على  بها  شاركت  التي  المعارض  في 
كما  كذلك،  الدولي  المستوى  وعلى  المحلي 
الننسى ذكر إهتمام المعنين بالفنون في دولتنا 
لهم  الفرص  بإتاحة  وا�هتمام  الفنانيين  بتطوير 

في مختلف المجاالت الفنيه.

هل تكفي الموهبة للوصول إلى مستوى جيد 
أم أنها هواية تحتاج إلى دراسة لتتحول الى 

مهنة؟
لتطوير  والدافع  المحرك  هم  والشغف  الموهبه 
أما  التصوير،  مجال  في  اعمالي  وتطوير  نفسي 
أهميه  أن  بإستثناء  ضرورية  أنها  أرى  فال  الدراسه 
حتى  مهمة  المجال  هذا  في  والمطالعة   البحث 
أتمكن من معرفة جميع المستجدات والتطورات 

في هذا المجال. 

برأيك ، لماذا تغيب المرأة القطرية عن التألق 
في مجال التصوير كما هي في مجال الفن 

التشكيلي مثال؟
المصورات  من  عدد  فهناك  الرأي  هذا  أؤيد  ال 
يوجد  ولكن  قله  ربما  المجال،  هذا  في  القطريات 

هناك صور 
عالمية 
حركت 
الرأي العام

الموهبة 
والشغف 
هما الدافع 
في مجال 
التصوير
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أعتمد 
على مواد 
كيميائية 

أقوم 
بأستيرادها 
من الخارج 

عدد مميز وأعماال مميزه لهن أتمنى لهن مزيد من 
النجاح والتألق.

هل تعتقدين أن الصورة أداة من أدوات التغيير 
ونشر الوعي؟

عالميه  صور  فهناك  كبير،   اثر  لها  الصوره  طبعا 
صورة  أو  الوقت  ذالك  في  سياسي  اثر  لها  كان 
حركت الرأي العام لكن الصور ليست كلها سواء. 
وهناك  الذاكرة،  في  متوهجة  تبقى  صور  فهناك 
صور أخرى قد تكون قاسية، لكن سرعان ما تختفي 
يجعل  الذي  فما  قليل.  وقت  مرور  بعد  الذاكرة  من 
وكيف  ا]ذهان؟  في  راسخة  أيقونة  صورة  من 
تستطيع لقطة واحدة تخليد حقبة تاريخية معينة 

وتصوير عالقات معقدة فتظل راسخة لuبد.
الطفل  كردي،  آيالن  صور  تنتمي  فئة  أي  إلى 
السوري، البالغ من العمر ثالث سنوات، الذي مات 
الساحل  على  عليه   العثور  وتم   ، البحر  في  غريقا 
وردود  كبيرا  تعاطفا  أثارت  آيالن  صورة  التركي  
فعل كثيرة في وسائل التواصل االجتماعي، لكن 
ا]هم من ذلك أنها غيرت النقاش السياسي حول 

سياسة الالجئين في أوروبا بشكل جذري. 
أوت  نيك  التقطها   ، فيتنام  فتاه   صورة  كذلك 
الحرب»حيث فاز بجائزه  1972 بعنوان «إرهاب  عام 
في  كبير  أثر  لها  وكان  الصورة  هذه  عن  بوليتزر 
الحرب  سببته  الذي  والخوف  ا�رهاب  صورة  نقل 
الفيتنامية على ا]برياء من الشعب ، كما الننسى 
بنا  يرجع  حتى  نراها  إن  ما  التي  الشخصية  صورنا 
الصورة  التقاط  تم  الذي  للوقت  والزمن  الشعور 
هي  وهذه  فيها  بوجودنا  نشعر  نكاد  حتى  فيه 

اللحظة التي تم التقاطها واختزالها عبر الزمن.

هل لeمكانيات المادية دور كبير في صناعة 
مصور محترف؟

 ال أعتقد ذلك،  ولكن قد يكون عامل مساعد.

ما هي نصيحتك لكل من يريد أن يخوض هذه 
التجربة ؟

ثم  منه  واالنتهاء  معين  مشروع  على  التركيز 
عن  البحث  ومحاولة  آخر  مشروع  إلى  ا�نتقال 

الفرص وعدم إنتظار الفرصة حتى تأتي.
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أزياء

أزياء كولكشن رمضان للمصممة 
هذا  إطالقها  تم  اليزيدي  أمل 
جماًال  لتضيف  العام 
روح  يحمل  آخر  نوع  من 
بأجوائها  المناسبة 
با]صالة  المفعمة 
بين  تجمع  والتي 
الحداثة والتراث ا]صيل، 
في  دائمًا  تتميز  كما 
بلمساتها  تصاميمها 
وقصاتها  وا]نيقة  الناعمه 
والتي  الفضفاضة  الجميلة 
بالراحة  احساسًا  تعطي 
ذاته  الوقت  في  والفخامة 
شهر  في  �رتدائها  مثالية  وتعتبر 

رمضان المبارك.

أناقــة بــروح ا]صالــة والتــراث 

أمـل اليزيـدي
تعلن عن مجموعتها الجديدة 
لرمضان هذا العام 



43

قطعة مميزة من قماش الحرير 
الشنتون تزينها قطع من القماش 

الهندي في تناغم جميل يحكي 
قصة تزاوج ثقافات الشعوب
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أزياء

تناغم درجتين من اللون 
البنفسجي ونوعين 

من القماش القطن 
الجارسيه في درجته 

الفاتحة والشنتون باللون 
الغامق، مثبت عليه 

تشكيالت من الزهور من 
قماش الجاكار.
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قطعة مميزة من الحرير الستان الناعم 
تميزها القصات المتعددة المتناسقة مع 
شكل الجسم، يعلو الصدر وأعلى الظهر 

تطريز  بخيوط القطن الهندي ذا ا]لوان 
المبهجة وكذلك االكمام حيث تقف عند 

رسغ اليد لتتدلى على كف اليد بنعومة.
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أزياء

تداخل جميل بين 
قماش الشنتون ا]حمر 

في ا]كمام والصدر 
والكريب الكوري السادة 

والمنقوش والقطن 
المنقط الذي يزهو بالورد 

الجوري ا]حمر
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جالبية بقصه كويتيه 
shape A  يعلو منطقة 

الصدر تصميم من الشك 
اليدوي على قماش من 

الكريب الجورجيت الناعم 
مع أكمام واسعة
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أزياء

جالبية من الكريب 
الكوري، الصدر وأطراف 

ا]كمام عبارة عن حديقة 
من الورد وتفرعات 

أغصانها تضم نوعين من 
العمل اليدوي التطريز ثم 

الشك.
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تصميم يخيل للوهلة ا]ولى 
بأنه عبارة عن قطعتين وفي 

الواقع هو عبارة عن قطعة 
واحدة في ا]على قطعة من 

الحرير المطبوع، االكمام تلفها 
احزمة وكذلك الخصر ، القطعة 
السفلى عبارة عن قماش قطن 

اندونيسي مقلم.
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أزياء

دمج االقمشة الهندية 
في ا]كمام الطويلة 

والضيقة مع قماش 
الكريب الكوري السادة 

والمنقوش والقطن 
المنقوش في االكتاف
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 A shape جالبية كويتية
تعلوها تفاصيل في 

منطقة الخصر من 
الجهتين وا]كمام 

بالتطريز  اeري اليدوي



العادات  من  العديد  التكنولوجية  الثورة  ألغت 
يسلم  ولم  نمارسها،  كنا  التي  والموروثات  والتقاليد 
شهر رمضان المبارك الذي يحّل علينا بعد أيام قليلة من هذه 
التغيرات، حيث اختفت أو ضعفت عادات كثيرة كانت سائدة 
خالل الشهر الفضيل، فمنذ قدومنا للدنيا وقت أن كنا صغارا 
العادات  من  الكثير  حفظنا  المبارك  رمضان  شهر  حلول  ومع 
الشهر  هذا  في  نمارسها  كنا  التي  والموروثات  والتقاليد 
تعودنا  كما  والزيارات  والتهاني  السحور  ومنها  الفضيل 
العصر  متغيرات  ظل  وفي  لكن  واللعب،  السهر  أجواء  على 
طريقها  العادات  هذه  من  الكثير  أخذت  المتسارعة،  وظروفه 
كانت  كثيرة  عادات  ضعفت  أو  اختفت  حيث  الخفوت،  إلى 

أكثر  طابعا  وأخذت  تغيرت  أو  الفضيل  الشهر  خالل  سائدة 
حداثة.

االجتماعي  التواصل  ووسائل  للتكنولوجيا  أن  البعض  ويرى 
ا]ثر البالغ في خفوت عادات ما زالت صامدة رغم كل شىء 
وأبت االندثار أمام زحف أنماط عيش جديدة قّل فيها التواصل 
والجيران،  ا]هل  بين  الصيام  شهر  بمناسبة  التهاني  وتقديم 
الصيام  شهر  من  ا]ولى  ا]يام  في  الزيارات  واستبدلت 
االجتماعي  التواصل  مواقع  تطبيقات  عبر  النصية  بالرسائل 

المتعددة أو عبر الهواتف الذكية. 
في  تطال  أنها  هو  هذه  التحّول  هذا  مظاهر  في  والالفت 
وعصوراً  عصوراً  صمدت  جداً  قديمة  تقاليد  ا]حيان  بعض 

صمــدت أمـــام ثـــورة التكنولوجيــــا

عادات رمضانية قديمة
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بعض  ظهور  ن  تتضمَّ وهي 
جيد  بعضها  الجديدة  التقاليد 
وجميل، وبعضها اeخر يمكنه أن 
العادات  أبرز  ومن  أفضل،  يكون 
مهددة  أصبحت  التي  الرمضانية 
الثورة  ظّل  في  صامدة  زالت  وما 

التكنولوجية: 
مائدة اaفطار 

أما ا�فطار فقد كان يجمع العائالت 
الزيارات  الناس  ويتبادل  وا]حبة 

يتبادل  كما  الفطور  على  والعزائم 
الجيران وأبناء الحي ا]طباق الرمضانية 

العادة  هذه  تقلصت  وقد  وا]طعمة، 
كثيراً  الناس  وافتقد  كبير  بشكل  اليوم 

بالمحبة  المليئة  القديمة  العادات  لهذه 
وا]لفة والتي أصبحت مختصرة بشكل كبير.

السهرات الفنية وبرامج التلفاز
في  الفنية  السهرات  هذا  يومنا  في  انتشرت 

الدينية  السهرات  من  بدًال  العامة  وا]ماكن  المقاهي 
على أصوات المنشدين ووقع المدائح الدينية وكان رمضان 

هو شهر اجتماع العائالت والجيران وا]صحاب وإحياء السهرات 
محدودة  فئات  على  مقتصرة  اليوم  أصبحت  التي  الجماعية 
الرمضانية  الطقوس  اليوم  الناس  استبدل  حيث  وقليلة 
بمشاهدة التلفاز والفضائيات لمتابعة المسلسالت والبرامج 

السياسية. 
الفانوس

في  ا]ساسية  ا�ضاءة  وسيلة  طويلة  عصوراً  استمر  أنه  رغم 
الفانوس  أن  إال  العالم،  مدن  من  وغيرها  ا�سالمية  المدن 
تحول تدريجيًا إلى رمز من رموز شهر رمضان المبارك. وكانت 
عندما  358هـ  العام  رمضان  في  يروى  حسبما  التحّول  بداية 
جرَّدت  فقد  اليوم  أما  مصر،  الفاطمي   Aا لدين  المعز  دخل 
المصابيح الكهربائية الفوانيس من وظيفتها تدريجيًا، خاصة 
نهائيًا  وقضت  ا]ماكن  كل  الكهربائية  ا�ضاءة  عمت  بعدما 

على وظيفة الفانوس. 
المسحر

كان المسحر يحتل مكانة كبيرة في القديم فيجوب الحارات 
وا]حياء قارعًا الطبل ليوقظ النائمين بعبارات رمضانية جميلة 
تحث النائم على القيام وتناول طعام السحور والصالة مما 
يضفي طابعًا مميزاً على أجواء السحور، لكن اليوم محيت 
هذه الشخصية تمامًا وأصبح الناس يستيقظون على صوت 

المنبه.
مدفع رمضان

لمشاهدته  يخرج  خاصة  نكهه  له  رمضان  في  المدفع  كان 
معظم الناس ، ينتظره الصغار بكل فرح ويتابعون كيف يخرج 
يوما  ثالثين  طيلة  يتابعونه  ويظلوا  تجهيزه  ليتم  مخزنه  من 
القليل  إال  المساجد ال يسمعه  ا]ذان في  إفطارهم؛ ]ن  لبدء 

مكبرات  توجد  ال  حيث  المسجد،  من  القريبين  الناس  من 
يرفعون  ال  كانوا  المؤذنين  إن  بل  ا]يام،  تلك  في  للصوت 

ا]ذان في المساجد إال بعد سماعهم صوت المدفع. 
انقالب الليل والنهار 

في الماضي كان الناس يستيقظون باكراُ لقضاء أعمالهم 
حيث  ليل  والنهار  نهار  الليل  فأصبح  اليوم  أما  وأشغالهم، 
كل  وانقلبت  النوم،  في  والنهار  السهر  في  الليل  يقضون 

المقاييس
تبادل التهاني والزيارات

التهاني  يتبادلون  الناس  كان  المبارك  الشهر  حلول  بمجرد 
يلتقوا  لم  الذين  ا]قارب  للقاء  فرصة  كانت  التي  والزيارات 
منذ مدة، أما اليوم فقد حّلت الرسائل النصّية القصيرة التي 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  من  وغيره  واتساب  عبر  نرسلها 
اختفت.  إنها  القول  يمكننا  التي  الرائعة  العادة  هذه   مكان 

(القرنقعوه)
في  ا]طفال  طواف  رمضان  شهر  في  الشهيرة  العادات  من 
من  ا]بواب  ويطرقون  القماش  من  أكياسًا  حاملين  الشوارع 
أجل جمع المكسرات، لكن هذه العادة تكاد أن تختفي اليوم 
بعدما بات الطفل يُمضي وقته من خالل اللعب على اeيباد 

أو الهاتف الذكي. 

ت 
ت 

دل 
انيةة

عادادة 
كثيراً س 

بالمحبة 
شكل كبير.

في  الفنية  رات 
الدينية  السهرات  ن

ئح الدينية وكان رمضان 
وا]صحاب وإحياء السهرات 
محدودة  فئات  على  تصرة 
الرمضانية الطقوس وم

حلت الرسائل 
النصية مكان 

الزيارات
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كتبت : زهره السيد

من المظاهر ا�قتصادية وا�جتماعية العميقة الجذور 
والمتأصلة في تراث أهل  قطر

دق وطحن الحب
من أجمل العادات التي كانت سائدة عند أهل قطر والتي تمثل أروع صورة للتعاون 

بين أهل الفريج الواحد الستقبال شهر رمضان المبارك، ففي خالل شهر شعبان 
يبدأ االستعداد لتوفير وتجهيز المواد ا�ساسية الخاصة بتحضير ا�كالت الشعبية 

للشهر الفضيل، وتتضمن (دق الحب) اي طحن الحب وجاء في اللغة (الحب) هو ما 
يكون في السنبل كالقمح ، حيث كان الحب المدقوق أو المطحون يعمل منه أهم 

الوجبات الرئيسة التي تقدم على مائدة رمضان.
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والنشا  اللقيمات،  تصنع  الناعم  الدقيق  فمن 
جاءت  الذي  الرقاق)  (خبز  و  والعصيدة  والخبيص 
تسميته كون طبقة الخبز التي تصنع من العجينة 
أوليا  عنصرا  ويعتبر  السمك،  وخفيفة  رقيقة  تكون 
الرقاق  خبز  عن  عبارة  هو  الذي  (الثريد)  تحضير  في 
هو  الثريد  اللغة  وفي  المرقه،  في  يوضع  أن  بعد 
الحب  ومن  بالمرق،  مبلل  مفتت  خبز  من  طعام 
با]ساس  يعتمد  الذي  الجريش  يصنع  المدقوق 
(الهريس)  و  الحب،  من  المستخرج  الطحين  على 
هو الحب المدقوق بالمهراس وهي الخشبة التي 
يدق بها الحب، حيث أن حب الهريس يستخرج منه 
أيام  طوال  العمل  ويبدأ  المذكورة،   ا]كالت  أهم 
تتجمع  حيث  المسائية  الفترة  في  شعبان  شهر 
نسوة أهل الفريج الواحد في أحد المنازل المختارة 
الدق  لعملية  ا]ساسية  المواد  أعددن  أن  بعد 
والطحن، ولقد كانت تتفاوت كميات الحب المراد 
دقه وطحنه من بيت إلى آخر وكذلك أعداد النساء 
المشاركات سواءا في الدق أو الطحن أو الحضور .

عملية تنظيف الحب
من العمليات المهمة أن ينظف الحب وذلك 
أهمها  ومن  متعددة  أوعية  في  بوضعه 
الخوص  من  صنع  وعاء  وهو  (المنسف) 
ملفوف  النخيل  جريد  شرائط  من  إطار  يعلوه 
لتنظيف  الهواء  في  ينسف  ثم  بإحكام، 
وتنقية الحب من ا]تربة والشوائب. وجاء في 
اللغة المنسف هو ما ينسف به الحب.  وبعد 
كمية  تقسم  التنظيف  عملية  من  االنتهاء 
الحب إلى نصفين، نصف للدق والنصف اeخر 

للطحن .

أدوات دق الحب
المنحاز: 

ا]شجار  من  يقتطع  مجوف  خشبي  وعاء  وهو 
قامة  نصف  مستوى  حتى  تجويفه  ويتم  الكبيرة 
نحز  من  المنحاز  اللغة  وفي  تقريبا،  ا�نسان 

ينحز الشئ بالمنحاز، أي الهاون .

الرحى

من الحب 
المدقوق او 
المطحون 

كان يتم 
تحضير 

مختلف 
ا]طباق 

على سفرة 
رمضان
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المدق: 
خشبية  أداة  وهي  المنحاز  يد  أيضا  ويسمى 

مستطيلة لها طرف مدبب بعض ا]حيان.

كيفية دق الحب
مع  الحب  يمزج  المنحاز  في  الحب  يوضع  أن  قبل 
قليل من الماء وذلك لتليين وتسهيل عملية إزالة 
التي تحيط بحبة  القشور وهي الطبقة السميكة 
القمح قبل أن تدق. وتبدأ عملية الدق بأن تصطف 
على  قوية  وسواعد  ببنية  يتميزن  ممن  السيدات 
شكل صفين متقابلين بينهما المناحيز في حوش 
في  الدق  أن  حيث  (الفناء)  البيت 
تتحرك  مساحة  إلى  يحتاج  المنحاز 
بعملية  يقمن  الالتي  النساء  فيها 
مع  غنائي  ترديد  مع  لتتوافق  الدق 
وليتزامن  االرتداد  ثم  االبتعاد  حركة 
في  المنحاز  يد  أو  بالمدق  الضرب 
لكل  يكون  حيث  نفسها،  ا]داة 
كل  أمسكت  وقد  منحاز  سيدتين 
المنحاز  يد  أو  بالمدق  منهن  واحدة 
الغناء  بترديد  السيدات  وتبدأ إحدى 
على  والحث  الدق  عملية  لتنسيق 
ا]ول  الصف  يبدأ  بحيث  االستمرار 
في  المدق  أو  المنحاز  يد  بإسقاط 
المنحاز ثم رفعه مرة أخرى واالبتعاد 
بنفس  الثاني  الصف  ليبدأ  قليال 
أداء  تنسيق  وفق  وذلك  العملية 
تتم  وهكذا  النساء،  من  صف  كل 
يبدأ  دائما  كان  ولقد   . العملية 
ذكر  بترديد  الحب  دق  أثناء  العمل 
اA والصالة على رسول اA صلى 
يبدأ  صيغة  وهي  وسلم،  عليه   Aا
به  يقوم  عمل  كل  بداية  عند  بها 
بترديد  النسوة  تبدأ  ثم  ا�نسان، 
المحببة  وا]غاني  ا]هازيج  بعض 
قدوم  عن  والمعبرة  النفوس  إلى 
الشهر الفضيل. وينتهي العمل بدق الحب بانتهاء 
كمية الحب أو بحلول الظالم واستكمال ما تبقى 

في اليوم التالي إذا كانت الكمية كبيرة.

طحن الحب
متزامنة  تقام  التي  اليومية  شبه  المهام  من 
شهر  يعتبر  الذي  شعبان  شهر  في  الحب  دق  مع 
المواد  وتجهيز  وتوفير  والروحية  النفسية  التهيئة 
ا]تربة  من  الحب  وتنقية  تنظيف  وبعد  ا]ساسية، 
وتعرض  طحنها  المراد  الكمية  تؤخذ  والشوائب 

بنثرها  وذلك  محددة،  زمنية  فترة  الشمس  ]شعة 
دائري  شكل  على  وهي  سفرة)  (جمع  السفر  على 
وتصنع من الخوص، وكان استخدام السفرة شائعا 
استخدماتها  وتتعدد  قطر،  أهل  بيوت  جميع  في 
اليومية  الوجبات  لتناول  تستخدم  ماكانت  ومنها 
أطباق  عليها  وترتب  تصف  أن  بعد  الرئيسية 
وما  المائدة  السفرة:  اللغة  في  وجاء  الطعام. 

عليها من طعام.
أدوات الطحن

الرحى: أداة حجرية تتكون من قطعتين متساويتين 
هي أسطوانيتي الشكل ملساء، خاصة الجهتين 
لكي  بينهما  من  الحب  يمر  اللتين  المتطابقتين 
أكبر  تكون  أحدهما  ما،  نوعا  ناعما  طحنه  يكون 
قليال من ا]خرى وهي القاعدة، ويحفر في وسطها 
عمود  بمهارة  و  بها  ويركب  صغيرة  دائرية  حفرة 
وتركب  الدائرة،  في  الحديد  أو  الخشب  من  صغير 
أيضا  تحفر  أن  بعد  الثانية  القطعة  القاعدة  فوق 
حفرة صغيرة في وسطها تسمح للعمود المركب 
ا]سطوانتان  تنطبق  بحيث  بالمرور  بالقاعدة 
الحجريتان على بعضهما البعض. وجاء في اللغة 

(الرحى) جمع رحي وهي الطاحون

طريقة العمل على الرحى
يتم تحريك الجزء العلوي أو ا]سطوانة العليا من 
قبل إحدى السيدات بواسطة يد من الخشب تثبت 
في إحدى جوانبها بعد أن تثقب. وتدار بحركة دائرية 
الصغير  الحديدي  أو  الخشبي  العمود  ومحورها 
سيدة  كل  تعمل  حيث  القاعدة،  على  المثبت 
على أداة الطحن (الرحى) وهن في وضع الجلوس 
المراد  الحب  يوضع  الدوران  وأثناء  (التربع)  بشكل 

السفرة

كانت 
أدوات دق 
الحب عبارة 
عن المنحاز 
والمدق

الغناء 
لتنسيق 
عملية الدق 
والحث على 
االستمرار  

المنحاز
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توجد  التي  الدائرية  الفتحة  خالل  من  طحنه 
بوسط ا]سطوانة العليا بحيث يتسرب الحب من 

بين ا]سطوانتين ويطحن أثناء ذلك.
بترديد  الرحى  على  الطحن  عملية  تتميز  وكانت 
شكل  تأخذ  التي  الشعرية  ا]بيات  من  مجموعة 
عن  تعبر  أغاني  أو  سيدتين،  كل  بين  المحاورة 
الفرحة بهالل شهر شعبان الذي يعني قرب شهر 
وا]جر  الخير  عمل  فيه  يكثر  الذي  المبارك  رمضان 

العظيم من اA سبحانه وتعالى.
إحدى  الحب  وطحن  دق  مناسبة  كانت  وهكذا 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  المظاهر 
في  والمتأصلة  الجذور  العميقة  الموسمية 
المساهمة  لتلك  كانت  حيث   ، قطر  اهل  تراث 
الروح  في  والمتميز  الفعال  الدور  المشاركة  و 
عن  والمعبرة  عمل  كل  في  السائدة  الجماعية 
السامية  الروحية  والقيم  االصيلة  المجتمع  ثقافة 
رمضان  شهر  بقدوم  وتهيئة  وفرحًا  استعداداً 

المبارك. 

المصدر : كتاب : دق وطحن الحب 
من اصدارات إدارة التراث 
وزارة الثقافة والفنون والتراث

زهرات اليوم يحيين ذكرى الماضي



رمضان في عصر الخلفاء الراشدين: 
عن  بالشهر  احتفاؤهم  يختلف  لم  الراشدين  الخلفاء  زمن  في 
عصر الرسول الكريم (صلى اA عليه وسلم) فكانت الطقوس 
من  وا�كثار  ونوافل،  فروض  من  المختلفة  العبادات  حول  تدور 
القدر واالعتكاف  ليلة  وتحري  الفقراء،  كاستقبال  الخير  عمل 
ويتجمع  المساجد  تضاء  حيث  العيد  ليلة  المساجد حتى  في 
أضاء  من  أول  أن  الفطر، وذكر  زكاة  لتوزيع  المسلمون 
المساجد الخليفة عمر بن الخطاب (رضي اA عنه) حتى يتمكن 

المسلمون من صالة التراويح. 
قد  كانت  رمضان  لشهر  استعدادات  من  سبق  ما  على  وزيادة 

معاوية  عن  ا]ثر  كتب  في  فإنه ُذكر  معاوية،  لعصر  استمرت 
ال  كان  أيامه  أواخر  وفي  للطعام،  محًبا  كان  أنه  سفيان  أبي  بن 
يقوى على القيام بسبب ازدياد وزنه بشكل مبالغ فيه، فعندما 
نتعجب  فلن  ]جله  والقطايف صنعت  الكنافة  حلوى  أن  يذكر 
سليمان  ا]موي  للخليفة  خصيًصا  صنعت  إنها  وقيل  ذلك،  من 
به  ومظاهر االحتفال  رمضان  طقوس  وشهدت  الملك.  عبد  بن 
تطورًا ملحوًظا بداية من نهاية الدولة ا]موية واستمرت للدولة 

العباسية، وزادت وتجلت خالل الدولة الفاطمية.
بازدهار  عرف  الذي  الرشيد  هارون  العباسية  الدولة  أمراء  أبرز  من 
في  كان  الشديد،  وتدينه  كرمه  بجانب  ودهائه،  حكمه  فترة 

فــي زمـــن ا]مــــراء والخلفــــاء

رمضان
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رمضان يمد الموائد ببهو قصره �فطار المسلمين، وقيل يتنكر 
ويتجول بين الحاضرين لسؤالهم عن رضاهم عن الطعام.

الدولة  عصر  في  رمضان  شهر  في  ا]سواق  أشهر  ومن 
لبيع  موسًما  رمضان  كان  حيث  الشماعيين  سوق  الفاطمية: 
على  الحلوى  فيه  تباع  كانت  الذي  الحالويين  الشموع، وسوق 

أحسن شكل.

رمضان في عصر الفاطميين:
الدينية  وا]عياد  بالمناسبات  باالحتفال  الفاطميين  عصر  اهتم 
شهر  وكان  الحكام،  حتى  يحضرها  كان  طقوس  طريق  عن 
الفاطميون  اهتم  التي  الدينية  المواسم  أهم  من  رمضان 
بإحيائها، فكانوا يحتفلون في أول يوم من شهر رمضان، حيث 
ويصحبه  الكبير  الشرقي  القصر  من  الخليفة  موكب  يسير 
الشوارع حتى جامع  الخاص فيخترق موكبه  وزيره وحوله حرسه 
المصحف  وبيده  انتظاره  في  الخطيب  ويجد  العاص،  بن  عمرو 
ثم  ويقبله  فيتناوله  طالب،  أبي  بن  علي  إلى  خطه  المنسوب 
وعند  ومؤذنيه  المسجد  خطيب  على  المنح  بعض  بتوزيع  يأمر 
االنتهاء من الصالة يستكمل سيره إلى دار الملك. وترجع فكرة 
والتجار  الدولة  رجال  وكبار  الحكام  كبار  إلى  الرحمن»  «موائد 
وا]عيان في أيام الفاطميين، وعرفت موائد الرحمن الرمضانية 
يعد  الخليفة  وكان  «السماط»،  وسميت  الفاطمي  العصر  في 
الرابعة  الليلة  من  تمتد  بقصره  الذهب  قاعة  في  كبيرة  مائدة 
من رمضان حتى الليلة السادسة والعشرين، ويدعى إليها كبار 
موائد  إلى  إضافة  القضاة،  وقاضي  والوزير  وا]مراء  الدولة  رجال 
إناء  وكذلك  ا]زهر،  والجامع  العاص  بن  عمرو  مسجد  في  أخرى 

مملوءة بالطعام تخرجها مطابخ قصر الخليفة للمحتاجين.
الناس  ويخرج  الشمس  غروب  بعد  تضئ  المساجد  وكانت 
ا�فطار  بموائد  الفاطميون  الخلفاء  واهتم  ا]زهر،  الجامع  إلى 
في  وبالغوا  الوزير  ودار  المساجد  أو  القصور  في  الرمضانية 
المكان  الخليفة كانت تقام ا]سمطة في  إعدادها، ففي قصر 
المعروف بقاعة الذهب وكان الخليفة المعز لدين A الفاطمي 
(341هـ- 365هـ / 952- 975م ) أول من أباح تلك الُسنة، وكان 
إلى  الرابع من شهر رمضان  اليوم  الموائد من  خلفاؤه يقيمون 
القضاة  قاضي  إليها  يدعى  وكان  منه  والعشرين  السادس 
ويمثل  والموظفين،  القادة  من  الدولة  رجال  وكبار  وا]مراء 
بحيث  متوافرة  المأكوالت  أصناف  وكانت  الوزير،  فيها  الخليفة 
على  ينفق  ما  وبلغ  يريدون  ما  منها  يأخذوا  أن  الناس  يستطيع 
سماط شهر رمضان ثالثة آالف دينار، وحرص الخلفاء الفاطميون 
جوامع  إلى  رمضان  من  ا]خيرة  الثالثة  الجمع  في  الذهاب  على 
على  العاص  بن  عمرو  وجامع  ا]زهر  والجامع   Aا بأمر  الحاكم 

التوالي للصالة. 

رمضان في عصر المماليك:
على  الحكام  بحرص  مصر  في  المملوكي  العصر  واشتهر 
صرف  طريق  عن  المبارك،  الشهر  هذا  في  والمحتاجين  الفقراء 
رواتب وحوافز اضافية ]صحاب الحرف والوظائف ولحملة العلم 

وا]يتام، وال سيما من السكر، حيث تتضاعف كمية المستهلك 
منه في هذا الشهر بسبب ا�كثار من عمل الحلوى. 

كان  التي  الخيرية  ا]وقاف  العصر  هذا  في  واشتهرت 
يخصصها ا]مراء والسالطين �طعام الفقراء والمساكين 
في شهر رمضان عن طريق موائد الرحمن، وتوزيع الطعام 
وا]رز  اللحم  على  يشتمل  كان  والذي  عليهم،  المجهز 
السلطان  وقف  وثيقة  نصت  فقد  الرمان،  وحب  والعسل 
حسن بن قالوون على اeتي: «يصرف في كل يوم من أيام 
شهر رمضان عشرة قناطير من لحم الضأن وأربعين قنطارًا 
وتوابل،  وحبوب  وعسل  وأرز  الرمان  وحب  القرصة،  خبز  من 
مما  ذلك  غير  وثمن  وتفرقته،  ذلك  طبخ  يتولى  من  وأجرة 
يحتاج إليه من اeالت التي يطبخ فيها، فيطبخ ذلك في كل 

يوم من أيام الشهر الكريم.
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المستجد  كورونا  فيروس  تأثيرات  بعد 
في  الخليجية  الدرامية  ا]عمال  من  العديد  على 
في  العاملين  أن  يبدو   ،2020 عام  السابق  الموسم 
مواجهة  من  تمكنوا  الخليج  منطقة  في  الدرامي  القطاع 
 ،2021 لرمضان  الدرامية  ا]عمال  من  عدد  تنفيذ  عبر  الفيروس 
وتمكنت الدراما الخليجية من حجز حضور قوي لها عربيًا عبر تطور الفت 
في ا]داء والمضمون وا]فكار المطروحة،ولم يتم الكشف عن جميع ا]عمال 
الدرامية المتوقع عرضها خالل الموسم الرمضاني المقبل، إال أن عدد من المسلسالت 
المصرية والخليجية حجزت مقاعدها عبر شاشات التليفزيون في رمضان 2021 ، نستعرض 

أبرز وأهم  المسلسالت التي سيتم طرحها خالل موسم 2021 والمعلن عنها :

مسلسالت تحجز مقاعدها
في رمضـان 2021
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مسلسل هجمة مرتدة
صبري  وهند  عز  احمد  الفنانان  بطولة 
ومن تاليف باهر دويدار واخراج احمد عالء ومن انتاج 
شركة سينرجي ،والمسلسل تم تاجيله بسسب ازمة كورونا 
الدول  بعض  إلى  السفر  المشاهد  بعض  تتطلب  كانت  ،حيث 

االوروبية.

مسلسل تقاطع طرق
تاليف  ومن  رجب  وسيد  فراج  ومحمد  زكي  مني  الفنانة  بطولة 
تصوير  توقف  حيث  صبري،  وليد  انتاج  ومن  محسن  تامر  واخراج 
كورونا  فيروس  جائحة  بسبب  أشهر   4 من  ]كثر  المسلسل 

المستجده.

مسلسل «االختيار 2»
بطولة الفنان كريم عبدالعزيز واحمد مكي وتاليف هاني سرحان 
اخراج  تولي  والذي  سينرجي  شركة  انتاج  ومن  ميمي  بيتر  واخراج 
الجزء االول من العمل ،حيث يتناول المسلسل قصص من واقع 

الحقيقة لتخليد بطوالت جنود الجيش المصري.

مسلسل «نسل االغراب»
تعاقد على بطولته الفنانان احمد السقا وامير كراراة ومن تاليف 
واخراج محمد سامي وانتاج شركة سينرجي ويشارك بالعمل عدد 
كبير من النجوم ويعد هذا العمل التعاون االول بين السقا وكراراة 

من خالل االعمال الدرامية.

مسلسل «موسي»
وياسمين  رمضان  محمد  الفنان  بطولة 
واخراج  عبدالرحمن  ناصر  تاليف  ومن  رضا  وشيرين  رئيس 
مشاهد  اول  تصوير  المقرر  ومن  سينرجي  وانتاج  سالمة  محمد 

المسلسل نهاية شهر اكتوبر المقبل.

مسلسل «نجيب زهي زركش»
عامين  إلى  دام  غياب  بعد  الفخراني  يحيي  للفنان  عودة  يعد 

والعمل من تاليف عبدالرحيم كمال واخراج شادي الفخراني.

مسلسل «الملك»
عزب  صالح  محمد  تاليف  ومن  امام  عادل  محمد  النجم  بطولة 
سرد  في  احداثه  وتدور  سينرجي  شركة  وانتاج  عادل  شيرين  واخراج 

قصة كفاح أحد الشباب .



مسلسل «قصة كفاح طيبة»
وشيرين  محمد  تاليف  ومن  يوسف  عمرو  للفنان  احمس)  (الملك 
وسينرجي،  اروما  شركتان  انتاج  ومن  المنباوي  حسيم  واخراج  دياب 
ويقدم من خالله شخصية الملك أحمس طارد الهكسوس، والعمل 

مأخوذ عن رواية «كفاح طيبة» لuديب العالمي نجيب محفوظ.

مسلسل«عش الدبابير»
مصطفي  الفنانان  بطولة  وهو  للعمل  مبدائي  اسم  وهو 
احمد  واخراج  بشير  سيد  محمد  تاليف  ومن  سعد  وعمرو  شعبان 

خالد موسي وانتاج صادق الصباح .

مسلسل الفنانة غادة عبدالرازق
المبدئي للمسلسل  المنتظر ان يتم االعالن قريبا عن االسم  من 

وباقي التفاصيل لهذا العمل وهو من انتاج صادق الصباح.

مسلسل «خيط حرير»
عرضه  المقرر  من  كان  ،والذي  الدين  عز  مي  الفنانة  بطولة 
فيروس  انتشار  بسبب  توقف  ،حيث  الماضي  الرمضاني  المارثون 
ومن  فخر  ابراهيم  واخراج  سليمان  محمد  تاليف  من  وهو  كورونا 

انتاج شركة سينرج.

أما المسلسالت الخليجية فأبرزها اqتي:

الناجية الوحيدة
كبيرة  مجموعة  ويضم  اجتماعية  قصة  يتناول  خليجي  مسلسل 
وجمال  حسين  هدى  مقدمتهم  في  الخليجية،  الدراما  نجوم  من 
السالم  إخراج هيا عبد  العلوي، من  الردهان ولمياء طارق ومحمد 

وتأليف منى النوفلي
اللبناني  المنتج  «إيغل فيلمز» لصاحبها  إنتاج شركة  والعمل من 
جمال سنان، الذي تتنوع أعماله بين اللبنانية والمصرية والعربية 

المشتركة، ومؤخراً الخليجية. 

بوطار
الفنان  القادم بتوقيع  رمضان  في  تطل  خليجية  كوميدية  دراما 
محمد  من  كل  بطولته  يشاركه  الذي  العودة،  حسين  داوود 
صاغها  منفصلة  متصلة  بحلقات  الحربي،  وإبراهيم  العجيمي 

الكاتب بندر السعيد ويتصدى �خراجها ثامر العسالوي.

مارغريت
في  الفهد  حياة  الكويتية  الفنانة  أحدثته  الذي  الكبير  الجدل  بعد 

مسلسلها «أم هارون»، تعود اليوم في عمل جديد مختلف 
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خليجي  اجتماعي  وهو  «مارغريت»،  اسم  يحمل  بطولتها  من 
الفهد كًال  إلى  با�ضافة  العمل  كوميديًاويضم  قالبًا  يحمل 
وحمد  النجم  ونواف  غازي  وزينب  علي  وسعاد  البالم  حسن  من 
العماني، وهو من تأليف ا]خوين علي ومحمد شمس ومن إخراج 

باسل الخطيب.

ست كوم
يعود النجم ناصر القصبي إلى الساحة الفنية هذا العام من خالل 
منفصلة  متصلة  حلقات  عن  عبارة  وهو  كوم»  «ست  مسلسل 

تتحدث عن بعض ا]مور االجتماعية بقالب كوميدي.

الروح والراية
التسعينيات  حقبة  إلى  يعود  اجتماعي  خليجي  مسلسل 
من القرن الماضي، حيث يرصد واقع العالقات ا�نسانية بين 
من  والعمل  مشوقة،  مواجهات  في  الواحدة  ا]سرة  أفراد 
إخراج السوري منير الزعبي، ونص الكويتية أنفال الدويسان، 
الخليجيين  النجوم  من  نخبة  بطولته  في  يشارك  فيما 
وفهد  الدري،  وهبة   ،Aا عبد  ويعقوب  عرفات،  زهرة  منهم: 

البناي، وإيمان الحسيني، وإبراهيم الشيخلي، وآخرون. 

أمينة حاف
وبطولة  الهواري،  سائد  إخراج  من  كوميدي،  اجتماعي  مسلسل 
طيف،  مثل:  الخليجيين  النجوم  من  وعدد  فضالة،  إلهام  الممثلة 
 Aا وعبد  الشرقاوي،  وفّيْ   ، العجيرب  وخالد  جوهر،  وشهاب 

الطليحي
بحدث  تمر  «أمينة»،  تدعى  مستفزة  امرأة  دور  إلهام  تؤدي  حيث 
«الزوجة  تصبح  حتى  أخرى،  إلى  حالة  من  ينقلها  حياتها،  في  كبير 
الثالث  الزوجات  مع  ومشاحنات  مشكالت  في  لتدخل  الرابعة»، 

ا]خريات.



عادة ما نتوقع أن يشبهنا الجنس اeخر ، ونرغب من شريكنا أن يريد ما نريد، ويشعر كما 
نشعر ، بل ويفكر كما نفكر ! وعادة ما نصبح غاضبين ومحبطين ]نننا ننسى حقيقة 

اختالفاتنا فتزداد أزمة الثقة ثم ينتج ذلك الجفاء والخيبة والكبت ويضيع الحب العظيم 
الذي اعتقدنا أنه سيدوم الى ا]بد . كم هو مهم أن ندرك ونحترم هذه االختالفات 

،ونضطلع عليها لتصبح جزء من ثقافتنا االجتماعية والعاطفية للتعامل مع اeخر ،، ثم 
ماذا لو عرفت هي من يكون.. (هو)؟ وفهم هو من تكون.. (هي)؟

تحارب بعض النساء بكل ما أوتين من قوة ]جل منع أزواجهن من 
أو غيره، لكن انشغالهن  دخول المطبخ سواء في شهر رمضان 
أن  النساء  معظم  وترى  حزمًا.  أكثر  يجعلهن  رمضان  في  الكبير 
للرجل  المرأة  تسمح  ان  الصعب  ومن  المرأة  مملكة  المطبخ 

مشاركتها في مملكتها؟!
تميزها  بصفة  الرحب  الكون  هذا  ارجاء  في  المرأة  تتفرد  حيث 
عن نصفها االخر ربما ذلك الهاتف الذي ينبع من الداخل ويسري 
على  المقدرة  وتلك  االمومة  صدى  العروق  في  الدم  مسرى 
التحمل والصبر ونزعة الغفران والتسامح التي تتحلى بها وتتكرر 
والتضحية  والكفاح  العطاء  مشاهد  مكان  كل  في  المشاهد 
في سبيل االبناء وتوفير حياة افضل ]سرتها بداللة تحمل شتى 
المعاني والقيم التي تضيف للحياة فتتحول الحياة إلى كرنفال 
الحياة  أن  ترى  من  هناك  والسرور  البهجة  أن  بشتى  مليء  فرح 
مشاركة وأجمل ما فيها التعاون على السراء والضراء كي تسير 

المراكب وترسو في شاطىء االمان. 
االعمال  بعض  في  الزوجة  مساعدة  الرجل  واجب  من  وأنه 
المنزلية خصوصا اذا كانت المرأة عاملة وفي المقابل 
البيت  أن  ترى  من  السيدات  من  هناك  فإن 
الرجل  بأن  وتجزم  المرأة  اختصاص  من 
الدور  بهذا  يقوم  أن  اليمكن 
التي  والقابلية  القدرة  بنفس 

مملكة  فهو  المطبخ  خصوصا  البيت  شؤون  المرأة  بها  تدير 
مطبخها  إلى  تنظر  وكفاءتها  إمكانياتها  تعرف  أن  وإذا  المرأة 
وطريقة ترتيبه، وهناك من تعتبر أن المطبخ هوية المرأة وال تحبذ 
النساء  بعض  فإن  المقابل  في  المجال.  هذا  في  الرجل  تدخل 
ولبناء  وللمساعدة  لuفضل  ذلك  كان  أن  الرجل  تدخل  يتقبلو 
عالقة أسرية قوية عكس النساء الالتي تتهمن تدّخل الرجل في 
المطبخ بالسعي وراء إثارة المشاكل أو البحث عن مشكله عن 
ونجد   ، واستفزازها  المرأة  مملكة  واقتحام  المطبخ  دخول  طريق 
أن هناك من تعترف أن بعض النساء محبات للسيطرة والتحكم 
في كل ما يخص البيت وا]نانية السبب الوحيد وراء رفضها دخول 
الزوج الى المطبخ ، بشكل عام فإن المرأة تحاول وبكل الصور ان 
من  ممكنة  صورة  اروع  في  وأطباقها  ومائدتها  مطبخها  يكون 
وجبات  اعداد  في  كثيرا  نفسها  وتجهد  والنظافة  الترتيب  حيث 
مختلفة كي تضمن رضا زوجها إيمانًا منها بأن الطريق الى قلب 
الرجل معدته. وفي النهاية فإن التوجيهات التي ينبغي ان تسير 

عليها المرأة حسب رأي ا]خصائيات ا�جتماعيات هي :
ال تجعلي من دخول الزوج نقمة بل دعيه يساعدك في ا]مور التي 

تدركين قدرته عليها، ومنها السلطات، الشوربة، وتزيين ا]طباق. 
تعاملي معه برفق، فحين تبدين انزعاجك سيزداد عناداً ويّصر على 

بقائه في المطبخ. 
يرغب  عما  سؤاله  خالل  من  مسبق  بشكل  رغباته  تلبية  حاولي 

بتناوله من طعام حتى ال يثقل عليك بطلباته. 
يجب أن تتفهمي أن طول الوقت قبل ا�فطار في رمضان تجعل 
بعض ا]زواج يعانون فترة فراغ تدفعهم للدخول إلى المطبخ. إذاً 
استغلي وجوده إلى جانبك واطلبي منه المساعدة وتفنني في 

تحضير ما لّذ وطاب .

المطبخ مملكة المرأة
وال تسمح للرجل مشاركتها مملكتها
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رمضان..  في  االجتماعية  الحياة  إيقاع  يتغير 
ومن ضمن ما يميزه اجتماع شمل العائلة 
الذي تفرقه الظروف في سائر ا]يام ا]خرى، 
وليس هذا فحسب إنما تطفو على السطح 
إال  المطبخ  يدخلون  ال  الذين  الرجال  ظاهرة 
في رمضان.. فهذه الصورة التي ال نراها في 
مجتمعنا غالبا إال في هذه المناسبة تخلف 
عدة نقاط استفهام: ماذا يفعل الرجل في 
المطبخ الذي ال يدخله طيلة 11 شهرا تقريبا.. 

وكيف يكون رد فعل السيدات؟..
تنشأ بين الرجال والمطبخ في شهر رمضان 
طول  مع  سيما  وال  جداً،  خاصة  عالقة 
الرجال  فيلجأ  المنازل،  في  الجلوس  فترات 
ومن  وقتهم  يشغل  ما  عن  البحث  إلى 
بالشهر  المرتبطة  الممارسات  هذه  أبرز 
المختلفة،  الطعام  أنواع  طهي  الفضيل، 
ا]طباق  بعض  إعداد  في  الزوجة  ومساعدة 

هوايته  البعض  بها  يشبع  التي  الخفيفة، 
والدعم  القبول  يلقى  قد  ما  الطهي،  في 
حين  في  الزوجات،  جانب  من  الرفض  أو 
من  موقفها  على  الرجال  من  جماعة  تصر 
صرفة،  نسائية  مهمة  أنه  معتبرة  الطهي، 
منها،  بسيط  جزء  ولو  ممارسة  يمكنهم  ال 
بعض  رمضان  خالل  أنه  تؤكد  اeراء  وجميع 
لدخول  جامحة  رغبة  بأن  يشعرون  االزواج 
المطبخ تنتابهم في رمضان.. وعن السبب 
فهناك من يحب أن يطبخ ويحضر أطباقا ال 
تعتمد بالضرورة على الوصفات المعروفة، 
ورغم  الخاصة..  طريقته  على  فيها  يتفنن 
أنه في الحقيقة ال أحد من أفراد ا]سرة يقبل 
عزيمته  يثني  ال  ذلك  أن  إال  تذوقها،  على 
عن الدخول الى المطبخ ! أيضا من الرجال 
إلى  الدخول  فكرة  تستهويهم  الذين 
بتفحص  يكتفون  رمضان..  في  المطبخ 
ويهمهم  إعداده  على  ا�شراف  او  الطعام 
والمكونات  المذاقات   تكون  أن  كثيراً 
النوع  من  أزواج  أيضا  وهناك  يريدونها،  كما 
المطبخ  شؤون  في  نفسه  يقحم  ال  الذي 
يتدخل  بالتحديد  رمضان  في  لكنه  عادًة 

بمائدة  الخاصة  االقتراحات  بعض  لتقديم 
تستعين  التي  الزوجة  من  بطلب  ا�فطار 
بالسؤال  التفكير  نفسها  على  لنوفر  به 
البعض  أما   ( اليوم  أطبخ  ماذا   )  : المتكرر 
المطبخ  في  يجري  بما  يكترث  فال  اeخر 
بهدوء،  المائدة  إعداد  ينتظر  ويظل  إطالقا 
في  الرجال  بعض  يدخل  أنه  يرى  والبعض 
المطبخ  فيقصدون  الالوعي،  من  حالة 
الوقت  بعض  يمضون  حيث  شعوريًا  ال 
يؤكد  حين  في  جوعهم.   نسيان  أجل  من 
وجود  النفسية  الصحة  أخصائيي  بعض 
من  بالطهي،  الرجل  لقيام  نفسية  دالالت 
وأنه  بذاته  يشعره  مأكوالت  صنع  أن  بينها 
أنجز شيئًا ذا أهمية، كما قد يلجأ الرجل إلى 
المطبخ لتفريغ شحنة داخلية أو للبحث عن 
يساعده  الطعام  فإنجازه  لمشكلة،  حل 
النفسية،  الضغوطات  هذه  تجاوز  على 
طبيعة  أن  خاصة  لمشاكله،  حلول  وإيجاد 
أي  عن  الحديث  عدم  يفضل  تجعله  الرجل 
بالطهي  الرجل  قيام  تأثير  وحول  مشاكل، 
تقوية  على  المنزلية  ا]عمال  من  وغيره 
الرجل  مساعدة  أن  فيرون  بزوجته،  عالقته 
إذا  خاصة  بينهما،  العالقة  توطد  لزوجته 
الرجل  أن  فتشعر  تعمل،  الزوجة  كانت 
بشكل  بينهما  يقارب  ما  به،  تقوم  ما  يقدر 
الزوج  دخول  المرأة  تعتبر  أال  بد  ال  وإنه  كبير. 
بل  مملكتها،  على  اعتداء  المطبخ  إلى 
أن  إلى  الفتين  مختلف،  بشكل  تعاون  هو 
بعض الرجال قد يقومون بانتقاد زوجاتهم 
المطبخ  في  بطريقتها  تتعلق  أشياء  في 
أن  مراعاة  من  بد  وال  الضيق.  لها  يسبب  ما 
المطبخ هو مملكتها التي تنظمها كيفما 
الرجل  يترك  أال  المهم  من  أنه  وكما  تشاء، 
استخدامه،  بعد  فوضى  حالة  في  المطبخ 
دخوله  تفضل  ال  ويجعلها  المرأة  يرهق  ما 
إليه. ويبقى السؤال : هل تتقّبل المرأة كل 

ذلك ؟ وكيف تتصرف ؟
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إحيـــاء لتراثنــا االصيل

القرنقعوه
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ا]طفال يطرقون أبواب الفرح 

إن العادات والتقاليد من أهم ميادين التراث الشعبي التي تتحكم في سلوك ا]فراد في أوجه الحياة 
المختلفة ولو تأملنا في المجتمع القطري لوجدنا أن هناك العديد من العادات التي نمت وترسخت 

واستمرت معه عبر التاريخ ومنها هذه العادة الرمضانية المستمدة من تراثنا الشعبي ا]صيل يعشقها 
الصغار ويحبها الكبار ويشارك فيها جميع أهل قطر ولها دالالت تنم عن قوة الترابط ا�جتماعي وقيم الكرم 

كما تعنيها كلمات ا]هزوجة  التراثية. 



ا]هالي  واهتمام  المودة  خالل  من  ترفيهي  دور  العادة  ولهذه 
ا]لفة بين  روح  بفرحة ا]طفال ومشاركتهم مشاعرهم وإشاعة 
والتي  المبارك  رمضان  شهر  من  النصف  ليلة  هي   ،، الجميع 
يطلق عليها اسم القرنقعوه  واستعدادا لهذه المناسبة يشتري 
النقل والسنبل  و  النخي   ) الحلويات والمكسرات مثل  ا]هالي 
وأشكالها  أصنافها  بمختلف   ( الصعو  وبيض  والبيذان  الجوز  و 
وتخلط بعضها مع بعض ويستعيض البعض قديما بتوزيع التمر 
وا]رز ( العيش ) وحب الهريس وتخيط ا]مهات أكياسا من بقايا 
مالبس قديمة أو ا]قمشة المتوفرة في المنزل ويتراوح مقاسها 
٢٠ في ٣٠ سم تقريبا وتعلق حول الرقبة يجمع فيها يقدمه لهم 
ا]هالي ،، ودأب المجتمع القطري على إحياء هذه المناسبة في 
بعد  إلى  المغرب  صالة  بعد  من  المبارك  رمضان  شهر  منتصف 
التراويح حيث يجتمع أطفال الفريج الواحد من  أو  صالة العشاء 
أكبر من  وأحيانًا  للبنات  بالنسبة  الى ٩ سنوات   ٦ الجنسين من 
ذلك العمر في جماعات ويسيرون نحو البيوت وأثناء ترديدهم 
صغيرتين  حصوتين  ا]طفال  يستخدم  القرنقعوه  أهزوجة 
ويفضل نوع من الحصى يسمى الصمي للصوت الذي يحدثه 
عند طرق بعضها مع بعض لتحدث صوتا يشبه القرقعة وذلك 

لتوقيع االيقاع الذي يغنون وفقه وهم متجهون نحو البيوت 
ويغنون  الحوش  إلى  يدخلون  أو  بيت  كل  أمام  ا]طفال  يقف 

بصوت جماعي أهزوجة عرفتها الذاكرة الشعبية وهي : 

قرنقعوه قرقاعوه عطونا اr يعطيكم 
بيت مكة يوديكم يامكة يالمعمورة 

يا ام السالسل والذهب يانورة 
 rيسلم لكم عبدا rعطونا من مال ا

عطونا ترسة ليان يسلم لكم عليان 
عطونا دحبة ميزان يسلم لكم عزيزان  

قرنقعوه قرقاعوه 
يابنية يالحبابة ابوج مشرع بابه 

باب الكرم ماصكه وال حط له بوابه 

وقد تختلف في هذه االهزوجة بعض كلماتها بين مناطق قطر 
كما تختلف كذلك في االسماء التي تؤدى حسب أسماء اطفال 
البيت المقصود وبعد تكرار ا]هزوجة تقدم ربة البيت أو من ينوب 
ويتزاحم  ا]طفال  تفرح  وبكمية  والمكسرات  الحلويات  عنها 
ا]طفال ويتنافسون على جمع أكبر قدر ممكن ومن الشائع أن 
يمu ا]طفال أكياسهم أكثر من مرة كما يشارك المسحر الناس 
مرددا  بطبله  البيوت  بين  متجوال  القرنقعوه  بمناسبة  فرحتهم 
إن  قمح ،  أو  أرز  أو  نقود  من  ا]هالي  به  مايجود  ويستلم  ا]دعية 
هذه المناسبة الشعبية الجميلة تنمي التفاعل االجتماعي بين 
ا]طفال ورفاقهم وبين ا]طفال وا]هالي حين يترددون عليهم 
ويكرمونهم من خيرات رمضان ويؤدي هذا التفاعل الى إكساب 
شخصية الطفل أنماطًا سلوكية تساهم في تكوين شخصيته 
ا]خالقية  القيم  ا]طفال  نفوس  في  المناسبة  هذه  وتغرس 

السامية المرتبطة بشهر رمضان  المبارك.
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لعيد  االستعداد  على  العربي  العالم  في  كثيرة  عائالت  تحرص 
العيد»  «كعك  مقدمتها  وفي  بالحلويات،  السعيد  الفطر 
منذ  لها  التحضير  يبدأ  والتي  وغيرها،  والمعمول،  والبسكويت، 
كورونا،  جائحة  ورغم   ، المبارك  رمضان  شهر  في  ا]خيرة  ا]يام 
وما تسببت فيه من غياب العديد من طقوس الفرح، إال أن هذه 

العادة بقيت «الكعك»، ولو من وراء الكمامات،
بكل  الرحيل  على  عام  كل  من  الفضيل  الشهر  اقتراب  ومع 
نهاية  وفي   … النفوس  بكراماتها  علت  التي  العطرة  نفحاته 
رمضان تبدأ ا]سر في استقبال عيد الفطر بصناعة كعك العيد 
انتقلت  وجذور  تاريخ  لها  تراثية  صناعة  وهي  المختلفة  بأشكاله 
إلى  المجتمعات الخليجية ، فما هي حكاية كعك العيد وكيف 

ارتبطت عادة صناعته بالعيد تحديدا؟

إعداد  مناسبات  تعددت  فقد  الوراء  إلى  بالتاريخ  عدنا  ما  إذا 
الكعك عند الفراعنة، واعتادت زوجات الملوك تقديمه للكهنة 
الشمس  تعامد  بمناسبة  خوفو  الهرم  حراسة  على  القائمين 
أخرى،  أو كتميمة سحرية تبعث للميت حياة  على حجرة خوفو، 
الحقيقة  البداية  وأوزوريس،كانت  إيزيس  أسطورة  بحسب 
تحديداً  سنة  آالف  خمسة  من  يقرب  ما  منذ  العيد  كحك  لظهور 
تقديم  على  الملوك  زوجات  اعتادت  فقد  القدماء  الفراعنة  أيام 
تعامد  يوم  في  خوفو  الهرم  لحراسة  القائمة  للكهنة  الكعك 
البالط  في  الخبَّازون  وكان  خوفو…  حجرة  على  الشمس 
اللولبي   )  : مثل  مختلفة  بأشكال  صنعه  يتقنون  الفرعوني 
إلى  أشكاله  ووصلت   ،  ( والمستدير  والمستطيل  والمخروطي 

100 شكل نُقشت بأشكال متعددة. 

صناعــة تراثيــة لهــا تاريــخ وجـــذور

كعك العيد
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فنقوش «خمي رع» أظهرت طريقة إعداد الكعك عند القدماء، 
يضاف  ثم  النار  على  ويقلب  بالسمن  النحل  عسل  يخلط  حيث 
تشكيلها  يسهل  عجين  إلى  يتحول  حتى  ويقلب  الدقيق  على 

ويحشى بالتمر المجفف، التين، النبق، الزبيب.
يسجل التاريخ محاوالت الطولونيين إبان القرن التاسع والعاشر 
المبارك،  الفطر  عيد  بمناسبة  الكعك  إعداد  ربط  الميالدي 
الفتا  واشكر»،  «كل  عليها  مكتوب  خاصة  قوالب  في  وصنعوه 
بـ  المبارك  رمضان  شهر  من  ا]واخر  العشر  لقبوا  الفاطميين  أن 

«حلق» ويعني الكعك. 
أبو  ا�خشيدية  الدولة  وزير  أن  التاريخ  يذكر  ذاته،  السياق  وفي 
بالدنانير  وحشاه  الفطر  أعياد  أحد  في  كعكا  أعد  المادراني  بكر 
إلى  تقدم  وكانت  آنذاك،  «أنطونلة»  باسم  وعرفت  الذهبية، 
«من  لمصر  حكمهم  فترة  خالل  الفاطميين  أن  كما   ، الفقراء 
909 وحتى 1171 ميالدية» فطنوا إلى ولع المصريين باالحتفال 
والئهم،  وضمان  استمالتهم  وأرادوا  والمناسبات،  با]عياد 
فخصصوا نحو 20 ألف دينار لصنع كعك عيد الفطر، وأنشأوا دار 
الفطرة �عداده في منتصف شهر رجب، وخص الخلفاء أنفسهم 
رغيف  يماثل  حجمه  وكان  القصر،  أبواب  على  للفقراء  بتوزيعه 

الخبز، حتى صار الكعك من عادات عيد الفطر الراسخة. 
ترتبط  ا]يوبي قضى على عادات وتقاليد  الدين  ورغم أن صالح 
العيد»، الذي  على «كعك  يقِض  لم  أنه  إال  الفاطمية؛  بالخالفة 
بأمهر  احتفظوا  أيوبيين  أمراء  إن  ويقال   ، مظهًرا للعيد  يزال  ال 
الطباخات الالتي تخصصن في عمل أصناف الكعك في القصور 
إنتاجها باسم  الفاطمية؛ وكانت أشهرهن «حافظة» التي ُعرف 
«كعك حافظة»، ولما جاء المماليك اهتموا بالكعك وتوزيعه 
على الفقراء والمتصوفة، واعتبروه من الصدقات، وكان سكان 

مصر المحروسة -وال زالوا- يتهادون به.
هذا عن تاريخ كعك العيد، ولكن إذا نظرنا إلى سبب التسمية 
التاريخ إن هناك اختالفًا، فهناك من يرى أن  نفسها، تقول كتب 
هناك  بينما  القديمة،  القبطية  اللغة  من  قادم  «كعك»  لفظ 
التسمية  سبب  اختالف  ومع  ا]صل،  فارسية  كلمة  أنها  يرى  من 
بين  وتسميته  تحضيره  طريقة  في  اختالف  أمام  أنفسنا  وجدنا 
يطلق  الشام  وبالد  العربي  الخليج  دول  ففي  العربية.   الدول 
عليه (المعمول)، وفي العراق يسمى «الكليجة»، وال يوجد فرق 
بينهم في طريقة التحضير سوى أنه يتم استخدام السميد في 
بالتمر  حشوه  ويتم  الكليجة،  في  استخدامه  يتم  وال  المعمول، 
أو المكسرات أو الفستق أو عين الجمل، لكن ا]شهر هو التمر، 
وهناك من يقوم بوضع السكر عليه أو تقديمه بدون أي إضافات 
عليه ، ولذلك يكون على شكل معجنات، ويسمى في اليمن 
«بالخنفروش»،  فيسمى  البحرين  في  أما  الصحن،  أو  بالسبابة 
الفطر  بعيد  االحتفال  مظاهر  أن  إال  عليه.  الزعفران  إضافة  مع 
في الخليج تتسم بطقوس ذات نكهة خاصة مع الحفاظ على 
العيد  صالة  بتأدية  تبدأ  الشعبي،  والموروث  والتقاليد  العادات 
وزيارة ا]هل وا]قارب في مجموعات لتبادل التهاني، ومن أشهر 
«فوالة  باسم  يعرف  العيد ما  أيام  في  الخليجية  البيوت  يميز  ما 
العائلة  أفراد  التي يجتمع حولها  الرئيسية  المائدة  العيد» وهي 
ا]صالة  تعكس  الشعبية  الذاكرة  في  متأصلة  عادة  وتعتبر 
وا]قارب. وتتنوع  ا]هل  ومعايدة  التزاور  أهمية  وتؤكد  والكرم 
واللقيمات  والبالليط  المنفوش  مثل  الشعبية،  العيد  حلويات 
إلى جانب الفواكه والمكسرات. وتعد «العيدية» واحدة من أهم 
مظاهر العيد كونها ترسم االبتسامة على وجوه ا]طفال، وهي 

مبلغ من المال يتلقاه الصغار من كافة ا]قارب والجيران.
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 (Irritable Bowel Syndrome)تُعتبر متالزمة القولون العصبي
ومع  الكثيرين،  لدى  شيوعًا  ا]كثر  الهضمي  الجهاز  أمراض  من 
الصيام  تأثير  مدى  عن  التساؤل  يزداد  المبارك  رمضان  شهر  حلول 
القولون،  أعراض  عالج  في  يفيد  أم  يضر  وهل  المرض،  هذا  على 
لذلك نتناول في هذا المقال تأثير الصيام على القولون العصبي 
على  الدراسات  من  العديد  إجراء  تم  حيث  العلمية،  لuدلة  وفقًا 
والشراب  الطعام  تناول  عن  االمتناع  أي  المتقطع؛  الصيام  تأثير 
تلخيص  ويمكننا  العصبي،  القولون  أعراض  على  ساعات،  لعدة 
على  جداً  إيجابية  نتائج  له  القولون  مريض  صوم  بأن  النتيجة 
الصحة العامة، لكن بنفس الوقت قد يكون له جانب سلبي على 
كبير  بشكٍل  يتفاوت  الصيام  تأثير  أن  يعني  ما  المرضى،  بعض 
لدى المرضى، وتختلف النتائج تبعًا لنوع ودرجة ا�صابة بالقولون 
إيجابيًا  الصيام  يؤثر  فكيف  المريض،  منه  يعاني  الذي  العصبي 

على صحة مريض القولون العصبي، وفي أي الحاالت يكون ضاراً.

لماذا يحسن الصيام القولون العصبي
يقول د. رايان وارن، أخصائي التغذية في مستشفى نيوورك، وطب 
وايل كورنيل أن  فائدة الصيام بالنسبة لمرضى القولون العصبي 
سبب  وكذلك  العصبي،  القولون  نوع  على  كبير  بشكل  تعتمد 
لتناول  استجابًة  ا]عراض  ظهرت  فإذا  العصبي،  القولون  متالزمة 
الطعام  مثل الغازات أو االنتفاخ أو ا�سهال بعد ا]كل، فإن التباعد 
من  ا]نواع  هذه  إدارة  في  مفيداً  يكون  قد  الوجبات  بين  المنتظم 
ا]عراض، وذلك ]ن أنماط الصيام يمكن أن تساعد في تعزيز آلية 
العصبي،  القولون  أعراض  بعض  يحسن  أن  يمكن  وهذا   ،  MMC
المشتبه  السبب  هو  المعوية  البكتيريا  نمو  يكون  عندما  خاصًة 

فيه أو المؤكد.

الصيام يفيد مرضى القولون العصبي 
واالستشارة الطبية ضرورية
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ترجمة: سماح عماش



ما هي آلية  MMC ؟
الجهاز  في  تعمل  كهربائية  موجات  عن  عبارة  هي  اeلية  هذه 
القابلة  غير  ا]شياء  جميع  دفع  ا]ساسية  ومهمتها  الهضمي، 
الضارة،  البكتيريا  أو  ا]لياف  أو  العظام  مثل  ا]معاء  عبر  للهضم 
عند  يجب  كما  تعمل  ال  اeلية  هذه  أن  إلى  الدراسات  وتشير 
حركة  في  صعوبة  إلى  يؤدي  مما  العصبي،  القولون  مرضى 
القولون  مريض  منها  يعاني  التي  ا]عراض  وظهور  ا]معاء، 
العصبي. وترتبط عدم فعالية هذه اeلية بزيادة نمو البكتيريا في 
للقولون  الرئيسي  المسبب  عادًة  يكون  والذي  الدقيقة،  ا]معاء 
يؤدي  مما  اeلية،  هذه  عمل  الصيام  يحسن  وبالتالي  العصبي، 
في  الميكروبات  توازن  على  ويحافظ  ا]معاء،  حركة  تحسين  إلى 
والمضادة  الشافية  الصيام  لفوائد  با�ضافة  الدقيقة،  ا]معاء 
]نها  مهمة  المثالية  الحركة  هذه  أن  وارن  يوضح  حيث  لاللتهاب، 
تساعد في تقليل حدوث فرط نمو البكتيريا في ا]معاء الدقيقة، 
وكذلك تقليل التخمير المفرط لمحتويات الطعام التي قد تؤدي 
يتعلق  وفيما  العصبي.  القولون  أعراض  ظهور  إلى  النهاية  في 
بفوائد الصيام فيما يخص االلتهابات، أكد وارن أن الصيام مرتبط 
أيًضا بفوائد مضادة لاللتهابات وشفاء ا]معاء، حيث له أثر إيجابي 
في  دور  وأيضًا  االلتهابية،  وا]مراض  المشاكل  خفض  في  وفعال 
عملية»  يسمى  لما  المقترح  التنشيط  خالل  من  ا]معاء  شفاء 
االلتهام الذاتي» وهي العملية الطبيعية التي تتحلل بها الخاليا 
على  إيجابية  آثار  له  يكون  قد  بدوره  وهذا  نفسها،  وتجدد  التالفة 

أعراض القولون العصبي.
با�ضافة إلى ذلك، يقول وارن أن الصيام قد يكون مرتبًطا بحدوث 
على  الحفاظ  أن  خاصًة  ا]معاء،  ميكروبيوتا  في  إيجابية  تغيرات 
في  ا]همية  بالغ  أمر  صحيح  بشكل  المتوازنة  ا]معاء  ميكروبيوتا 
إدارة القولون العصبي. وأخيًرا للصيام دور أساسي في تعزيز إزالة 
تساعد  التي  ا�نزيمات  بعض  وتنشيط  إفراز  طريق  عن  السموم 

على تطهير الجسم من السموم.

أضرار الصيام على مريض القولون العصبي
قد ال يفيد الصيام في بعض حاالت القولون العصبي، بسبب ميل 
الطويل،  الصيام  بعد  الطعام  من  كبيرة  كميات  لتناول  الصائم 
المريض.  عند  العصبي  القولون  أعراض  تفاقم  إلى  يؤدي  مما 
من ناحية أخرى، يمكن أن يحفز الجوع أثناء الصيام تدهور أعراض 
القولون العصبي عند بعض ا]شخاص، وقد تظهر عليهم أعراض 
في  قرقرة  صوت  وجود  الغثيان،  البطن،  في  وتقلصات  آالم  مثل: 
الحالة  هذه  في  المرضى  ويُنصح  المري،  ارتجاع  حموضة،  البطن، 
بين  المنظم  للتباعد  كبديل  ومتكررة  صغيرة  وجبات  بتناول 
تناول  إلى  تقودهم  قد  التي  الطويلة  الصيام  فترات  أو  الوجبات 
لمرضى  يُفضل  ا]حوال  جميع  في  لذلك  كبيرة،  واحدة  وجبة 
المباشرة  قبل  المختص  الطبيب  استشارة  العصبي  القولون 
بالصيام من أجل تحديد أفضل ا]نظمة الغذائية الصحية المناسبة 

لكل حالة على حدا. 

71

فائدة الصيام
بالنسبة لمرضى 
القولون تعتمد 
بشكل كبير على نوعه 

حركة ا]معاء تساعد 
في تقليل حدوث 
فرط نمو البكتيريا في 
ا]معاء الدقيقة
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لتجّنــب التخمــة وا]عـــراض المزعجــــة

9 عـادات صحيـة تفيـد مرضـى
القولـون العصبـي فـي رمضـان

إعداد : سماح عماش

الخوف من ا�صابة باالنتفاخ وآالم القولون 
بعد تناول الطعام هي مشكلة عامة يواجهها 
معظم مرضى القولون العصبي، وتزداد هذه 

المخاوف أكثر لدى المرضى  خاصًة في رمضان 
شهر الصيام، حيث تكون فترة الصيام طويلة 

وتقل فيها حركة الجهاز الهضمي مما يثير  
مشكالت الهضم وأعراض االنتفاخ بصورة أكبر 

بعد تناول طعام ا�فطار خاصًة إذا كانت الوجبة 
كبيرة جداً، فما هي أبرز العادات الغذائية الصحية، 

وفقًا لخبراء التغذية، التي ينبغي على مرضى 
القولون العصبي االلتزام بها في شهر رمضان 

الكريم لتجنب التخمة وأالم البطن والتقلصات 
وغيرها من ا]عراض المزعجة للقولون.
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اaفراط  وتجنب  اaفطار  وجبة  1-تقسيم 
بالطعام

الجهاز  أمراض  أخصائيو  معظم  يؤكد 
جداً  قليلة  كمية  تناول  ضرورة  على  الهضمي 
من الطعام بعد فترة الصيام الطويلة، وذلك 
حركته  يبدأ  حتى  الهضمي  الجهاز  لتنبيه 
وهضم  بكفاءة  العمل  ويستطيع  الطبيعية، 
بعدد  ا�فطار  بدء  مثًال   يمكن  لذلك  الطعام، 
مع  الطاقة،  الجسم  يمنح  ]نه  التمر  من  قليل 
كوب من اللبن الرائب الحتوائه على البكتيريا 
النافعة التي تساعد على هضم الطعام، ثم 
بعد نصف ساعة يمكن تناول الوجبة الرئيسية 
تقسيم  ا]فضل  ومن  قليلة،  بكميات  ولكن 
نصف  بعد  ]نه  وجبتين،  إلى  ا�فطار  وجبة 
يظل  الرائب  واللبن  التمر  تناول  من  ساعة 
كبيرة  لكمية  مستعد  غير  الهضمي  الجهاز 
تقسيم  يجب  ولذلك  واحدة،  مرة  الطعام  من 
ا]ولى  الوجبة  مرتين،  على  ا�فطار  وجبة 
الخفيفة  ا]طعمة  على  فيها  التركيز  يمكن 

مثل السلطة والشوربة أو الخضار حتى تساعد 
يمكن  بينما  الهضمي،  الجهاز  تنشيط  على 
تناول الوجبة الثانية بعد ساعتين أو بعد صالة 

التراويح.

2- مضغ الطعام جيدًا
أحد  هو  جيد  بشكل  الطعام  مضغ  عدم  إن 
ا]سباب الرئيسية لعسر الهضم وا�صابة بأعراض 
اضطرابات  الغازات،  وتراكم  البطن  انتفاخ  مثل 
القدرة  وعدم  والغثيان،  المعدة،  وآالم  القولون 
لتقسيم  ضرورية  المضغ  فعملية  التنفس،  على 
يعطي  الذي  ا]مر  أصغر،  جزيئات  إلى  الطعام 
مع  للتعامل  أكبر  فرصة  الهضمية  العصارات 

الطعام بشكل جيد.
الجيد  المضغ  عدم  يتسبب  أخرى،  ناحية  من 
االنتفاخ  يسبب  ما  بالمعدة  الطعام  تخمر  في 
كل  بمضغ  ا]خصائيون  ينصح  لذلك  والمغص، 
لضمان  ا]قل  على  مرة   30 الطعام  من  لقمة 

التمتع بعملية هضم جيدة.

ممارسة 
التمارين 
الرياضية 
بانتظام 

تقلل التوتر 
وا]عراض 
المزعجة 
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3-التوزيع الجيد للسوائل 
ينبغي تناول السوائل المطلوبة بعد ا�فطار من 
الوقت  بنفس  ولكن  الصيام،  فترة  تعويض  أجل 
المياه والسوائل  يجب مراعاة كيفية توزيع تناول 
مثًال  والسحور،  ا�فطار  بين  المدة  طوال  عامًة 
ينبغي تجنب ا�فراط في شرب المياه على ا�فطار 
المياه بعد  ]ن مفاجئة الجسم بكمية كبيرة من 
أذان المغرب يؤثر على الجهاز الهضمي بالسلب 
انتظام  ولضمان  الكثيرة.   ا]طعمة  كمية  مثل 
يمكن شرب  القولون،  ثّم  ومن  ا]معاء  حركة 
وينبغي  ا]كل،  مواعيد  غير  في  والماء  السوائل 

تناول ما ال يقل عن  8 أكواب ماء خالل اليوم.

4- تناول الفواكه والخضروات
ينبغي على مريض القولون التركيز في وجبة ا�فطار 
القولون،  تنظيف  في  تساعد  التي  ا]طعمة  على 
با�مساك،  المصاحب  القولون  حالة  في  وخاصًة 
الغنية با]لياف، مثل السبانخ  الورقية  كالخضراوات 
والخس والجرجير والبقدونس، ومن الخضراوات غير 
الطماطم،  القولون،  لمرضى  المناسبة  الورقية 
مثل  الفواكه  تناول  ينبغي  كما  الكوسا،  الفلفل، 
أما  والفراولة.  التوت،  الكيوي،  البرتقال،  ا]ناناس، 

والغازات،  با�سهال  المصاحب  القولون  حالة  في 
في  للذوبان  القابلة  ا]لياف  مصادر  تناول  يمكن 
والشوفان  والجزر،  والتوت،  التفاح،  مثل:  الماء؛ 
للذوبان؛  القابلة  غير  ا]لياف  مصادر  عن  عوضًا 
والطماطم،  والمكسرات،  الكاملة،  الحبوب  مثل: 

والزبيب، والبروكلي، والملفوف.

5- تناول اللحوم المطهية بطرق صحية
تناول  العصبي  القولون  مرضى  يستطيع 
ا]طعمة الغنية بالبروتينات مثل الدجاج واللحوم 
أن  ويُفضل  معتدلة،  بكميات  إنما  وا]سماك 
على  كالطهي  صحي  بشكل  مطهية  تكون 
تجنب  ينبغي  كما  الشواء،  أو  السلق  أو  البخار 
اللحوم  سواء  عام  بشكل  المقلية  ا]طعمة 
التهاب  المقلية  ا]طعمة  تسبب  حيث  وغيرها، 
المعدة بالنسبة لمرضى القولون العصبي مما 

يضاعف شعورهم با]لم.

-6 االبتعاد عن تناول المعجنات والمعكرونة 
والمواد السكرية

يسبب  حيث  القولون،  عدو  ا]بيض  الدقيق  يُعتبر 
وتحتوي  وظائفه،  في  كبيراً  خلًال  ويحدث  إثارته 

تقسيم 
وجبة ا�فطار 
وتناول 
القليل من 
الطعام 
يساعد على 
تنشيط 
الجهاز 
الهضمي
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يجعلها  مما  والخمائر  الدقيق  على  المعجنات 
العصبي.  بالقولون  المضرة  ا]طعمة  أكثر  من 
التقليدية والبيتزا  أنواع المعكرونة  وتحتوي كافة 
وهو  الغلوتين،  من  كبيرة  كمية  على  أيضًا 
أعراض  يفاقم  والذي  بالقمح،  الموجود  البروتين 

القولون العصبي وفق كثير من الدراسات.
تناول  تجنب  ا]فضل  من  ذلك  إلى  إضافة 
تناولها  أو  السكرية  والمواد  الدسمة،  الحلويات 
ا]قل،  على  ثالثة  أو  بساعتين  ا]كل  بعد  باعتدال 
على  تحتوي  التي  ا]غذية  تجنب  ينبغي  كما 
المحليات الصناعية ]نَّها تزيد من أعراض الغازات 

واالنتفاخ كالحلويات المصنعة. 

والتقليل  المصنعة  ا�طعمة  تناول  تجنب   -7
من الدهون

تحتوي ا]طعمة المصنعة مثل رقائق البطاطس 
المقلية  الجاهزة  والوجبات  المصنعة  اللحوم  أو 
على  الدهون،  من  عالية  نسبة  على  المحتوية  أو 
إضافات ومواد حافظة تؤدي إلى التهاب ا]معاء 

وإلحاق الضرر بمرضى القولون العصبي.

8- االستمرار في ممارسة الرياضة
القولون  متالزمة  أعراض  على  السيطرة  يمكن 
باتباع نمط حياة صحي شامل، وبما أنه ال يوجد عالج 
التمارين  ممارسة  فإن  العصبي،  للقولون  نهائي 
تقلل  التي  الطرق  أهم  من  بانتظام  الرياضية 
التوتر  تقليل  عبر  للقولون؛  المزعجة  ا]عراض  من 
كفاءة  ورفع  ا]معاء،  حركة  وتحسين  ا�جهاد،  أو 
واالنتفاخ،  ا�مساك  وتقليل  الهضمي  الجهاز  عمل 
عمل  أو  ساعة  نصف  لمدة  المشي  مثًال  ويمكن 
إخراج  على  يساعد  مما  والظهر،  للبطن  تمارين 

الغازات من الجسم.

9-الحفاظ على عادات النوم الجيدة
النوم  من  كاف  قسط  بأخذ  االلتزام  أوًال  ينبغي 
واجهت  وإذا  ساعات،   10 إلى   6 من  العميق 
تعلم  يمكنك  القلق  بسبب  النوم  في  صعوبات 
ومن  التنفسي،  أو  العضلي  االسترخاء  تقنيات 
عنها  االبتعاد  ينبغي  التي  الصحية  غير  العادات 
إال  الطعام،  تناول  بعد  مباشرة  النوم  عدم  تماماَ، 
بعد ا]كل بـ 2-3 ساعات على ا]قل حتى ال تتوقف 

حركة ا]معاء.

التقليل من 
الدهون 
وتجّنب 

ا]طعمة 
المقلية 

والمصّنعة 
والمواد 

السكرية 
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قناة  أو  تخلو إذاعة  ال  حيث  ا]م  بعيد  عام  كل  نحتفل 
المناسبة  لهذه  قدمت  أغنية  أشهر  بث  من  تليفزيونية 
انطالقها  على  عاما   60 من  أكثر  مرور  من  الرغم  على 
عاما  يزداد  بل  واسعا  جماهيريا  إقباال  تحقق  تزال  ال  أنها  إال 
بعد عام لتحتل أغنية «ست الحبايب» الصدارة فى مرتبة 

ا]غانى وا]عمال الفنية التى قدمت فى عيد ا]م.
البحتة  الصدفة  إلى  الحبايب»  «ست  أغنية  قصة  وتعود 
حينما ذهب مؤلفها وهو الشاعر المعروف حسين السيد 
إلى والدته التى كانت تقطن فى سكن مجاور له ليلة 20 
مارس عام 1958 وكان مرتبطا بها ارتباطا وثيقا؛ نظرا ]نه 
شديد،  حب  بها  تربطه  فكان  شقيقتان  وله  الوحيد  االبن 

ودائما ما كان يدللها ويناديها بـ«ست الحبايب».
أن  قبل  فوجئ  أنه  إال  لها  وتقديره  حبه  من  الرغم  وعلى 
أفضل  يجد  فلم  ا]م  عيد  هدية  يحضر  لم  أنه  بابها  يطرق 
من أن يكتب لها كلمة صادقة من قلبه حيث جلس على 
الدرج أمام الشقة وكالمعتاد تالزمه دائما أدواته من ورقة 
والكلمات  الورقة  بهذه  وفاجأها  الكتابة  فى  فبدأ  وقلم 

التى سعدت بها ]نها تعبر عن إحساسه لها.
موافقة  على  حصل  أن  السيد  حسين  الشاعر  لبث  ما 
اسم  تحمل  أغنية  إلى  الكلمات  هذه  لتحويل  أمه 
الفور  على  اتصل  حيث  بذلك،  ووعدها  الحبايب»  «ست 
والذى  الوهاب  عبد  محمد  ا]جيال  موسيقار  بصديقه 
على  الحضور  منه  وطلب  با]غنية،  بسعادته  فوجئ 
شدة  ومن  فقط  دقيقة   15 وفى  عليها،  للتدريب  الفور 
انتهى من تلحينها  الوهاب قد  الكلمات كان عبد  جمال 
وطلب الفنانة فايزة أحمد لمنزله التى سارعت بالحضور 
 21 يوم  فجر  من  ا]ولى  الساعات  حتى  ساهرة  وظلت 
مارس لتتدرب على ا]غنية، وفوجئ الشاعر حسين السيد 
ووالدته أن ا]غنية تذاع الساعة العاشرة صباحا فى ا�ذاعة 
بصوت عبد الوهاب عازفا على العود، وفور بثها حفظتها 
اخترقت  ]نها  ا]لسنة  كل  ورددتها  سمعتها  أذن  كل 
القلوب بقوة تأثير كلماتها، ثم قامت بتسجيلها الفنانة 
فايزة أحمد مساء 21 مارس، ومن وقتها البد أن تذاع أغنية 
الساحر  أحمد  فايزة  بصوت  ا]م  عيد  فى  الحبايب»  «ست 

بكلماتها ا]كثر شهرة وتداوال والتي تقول:

لكــل أغنيــة شهيـــرة حكايــــة

قصـة أغنيـة (سـت الحبايـب)

”ست الحبايب ياحبيبه... يا أغلى من روحي ودمي
ياحنينة وكلك طيبة...يارب يخليكي يا أمي

زمان سهرتي وتعبتي...وشلتي من عمري ليالي
ولسه برضه دلوقتي...بتحملي الهم بدالي

أنام وتسهري وتباتي تفكري
وتصحي من اqدان...وتيجي تشقري

تعيشي لي ياحبيبتي يا أمي...ويدوم لي رضاكي
أنا روحي من روحك أنت...وعايشه من سر دعاكي

بتحسي بفرحتي...قبل الهنا بسنة
وتحسي بشكوتي...من قبل ما أحس أنا

يارب يخليكي يا أمي...يارب يخليكي يا أمي
لو عشت طول عمري...أوفي جمايلك الغالية علي

أجيب منين عمر يكفي ...وأالقي فين أغلى هدية
نور عيني ومهجتي...وحياتي ودنيتي

لو ترضي تقبليهم...دول هما هديتي“
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تاج  و]ن  وفتاة  امرأة  كل  عند  اليتوقف  الجمال  عن  البحث  ]ن 
جمال المرأة شعرها لذا فمن المهم جداً ان يكون أغلب اهتمامنا 
في  خاصة  الجمال  عصر  العصر  فهذا  جمالنا،  تاج  على  منصبًا 
معظم  تعالج  التي  المتطورة  ا�مكانيات  من  الكثير  ظل 
والتقصف  التساقط  لمشكالت  وداعًا  لنقول  الشعر  مشاكل 
]جواء  التعرض  نتيجة  الشعر  لتدمير  تؤدي  التي  والظروف 
معينة أو المرور بحاالت عصبية وضغوطات أو نتيجة ا�ستخدام 
عبر  نأخذكن  كله  ولذلك  المستحضرات.  لبعض  الخاطيء 
يتم  حيث  الفندر  ليدي  صالون  مع  جولة  في  الصفحات  هذه 
وعالجاتها  والبشرة  بالشعر  العناية  متنجات  أفضل  استخدام 
إضافة إلى ذلك فإنِك تتألقين في مناسباتك السعيدة بأجمل 
التسريحات وإطالالت المكياج التي تناسب شخصيتك ، صالون 
أن  أجل  من  خدماته  أفضل  سيدتي  يديك  بين  يضع  متكامل 

تتميزي بجمالك وإطاللتك وتألقك بأدق التفاصيل التي تبحث 
عنها كل امرأة تنشد الجمال ، لِك أيضًا أن تستمتعي بجلسات 
جلسات  عبر  الضغوطات  ومن  التوتر  من  والتخلص  لالسترخاء 
إستثنائية تعيد إليِك التألق والجمال وتعزز ثقتك بنفسك . وقد 
رواجًا كبيراً، نسبة لتميزه  افتتاحه  شهد صالون ليدي الفندر منذ 
حياة  وأسلوب  تحميلنه  كشعار  بالجمال  ا�هتمام  في  وإبداعه 
في  والرقي  وإتقانه  العمل  تنفيذ  في  الدقة  حيث   ، تنتهجينه 
الجمال  عالم  في  يبهرك  أن  يمكن  ما  كل  وتقديم  التعامل 
وا�هتمام بالشعر وعالجاته الحصرية لدى الصالون على أيادي 
عن  تميزها  التي  بصمتها  في  جداً  ومدهشة  ومتمكنه  محترفة 
البقية . حيث تميز الصالون بإدارته وقيادته المتميزة والمجتهدة 
. فالصالون لديه خبيرات شعر وبشرة يقدمن استشارات شاملة 

وهذا جزء مهم جداً من خدمات الصالون.

تألقي بجمالك مع صالون 
ليـدي الفنـدر 
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يميز صالون ليدي 
الفندر موقعه 

المتميز، حيث 
يقع في منطقٍة 
هادئة بعيداً عن 

الضجيج ليعطي 
راحة واسترخاء 

لنجاح العمل 
ومدى ا�قبال على 
الخدمات المقدمة 

للباحثات عن 
الهدوء والجمال 
إضافة الي وجود 

محترفات في مجال 
العناية والتجميل.

عناية متفرّده 
بالبشرة مع جهاز 
فحص البشرة 
وتحديد نوعية 
العالج حيث يفحص 
المسام ويحدد 
حجمها ونوعية 
التصبغات وعمقها 
وامتدادها داخل 
انسجة البشره 
وكذلك مدى عمق 
التجاعيد.



البشرة الصافية 
النضرة لها دور 

كبير في تشكيل 
إطاللتك، فالعناية 

الدائمة بالبشرة 
تمكنك من 

االستغناء عن 
مستحضرات 

التجميل التي 
تستخدمينها 

فجميعها على 
المدى الطويل تؤثر 
بالسلب على صحة 

البشرة.

ا�بتسامة حاضرة 
دومًا لترحّب بكن 
كرسالة مليئة 
بالمحبة
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تميزّي بأجمل 
التسريحات 

المبتكره والتي 
تناسب اطاللتك

ا�هتمام والعناية 
من أجل إطاللة مدهشة



الضيافة الراقية 
والخدمات المتميزه 

في انتظارك

مبدعون في 
العناية بجمالك
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بعيداً عن 
ضغوطات الحياة 

نحتاج دومًا الى 
ا�هتمام إلى 

ا�سترخاء والهدوء 
والجمال
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المعطرة،  القهوة  رائحة  البحر،  هواء  بالمطر،  المبلل  الرمل 
يمكن ]ي رائحة من هذه الروائح أن توقظ ذكريات مدفونة بعمق 
العالج  يقوم  المبدأ  هذا  على  وبناء  استئذان،  دون  الفور  على 
الشمي، وهو طريقة تستخدم الزيوت ا]ساسية من خالل روائح 

مدروسة لتحقيق التوازن النفسي العاطفي. 
في  معالج  مائة  من  أكثر  العالجية. يستعملها  هذه الطريقة 
ممارستها  أسرار  لنا  يكشف  الذي  المبوروت  فابيان  مثل  فرنسا، 

ومدى تأثيرها. 

ما هو أصل العالج الشمي ؟
يقول المختص في العالج الطبيعي، فابيان المبوروت: إن العالج 
والعاطفي،  النفسي  إيجاد التوازن  إلى  تهدف  طريقة  الشمي 
حاسة  باستخدام  ا]ساسية  الزيوت  بعض  استنشاق  خالل  من 
الشم. وهي إحدى الحواس الخمس التي ترتبط ارتباًطا مباشًرا 
بالفص الحوفي من الدماغ، المسؤول عن حياتنا العاطفية وله 

عالقة وثيقة بتشكيل الذاكرة.  
تم  المبوروت،  يتابع  العالج،  هذا  وبدايات  أصول  وحول 
سنة  ثالثين  حوالى  قبل  الشمي  العالج  قوة  اكتشاف 
جيل  الجسد،  علم  واختصاصي  الطاقة  أخصائي  قبل  من 

فورنيل. 
 7 من  تدريب  عبر  لتالميذه  خبرته  بنقل  عاما   20 لمدة  وقام 
أصبحوا  التالميذ  هؤالء  سنتين.  من  ]كثر  يستمر  مستويات 
سفراء لهذه الطريقة العالجية في عدة بلدان كبلجيكا، إيطاليا 

وكندا. 

زيوت العالج
الطاقة  نظام  على  تؤثر  اهتزازية  ترددات  لها  حية  زيوت  إنها 
ا]ساسي  الزيت  باستخدام  المعالجون،  ويقوم  البشرية، 
واحد  أساسيا،كل  زيتا   16 وهناك  طاقته  حسب  كل  المناسب 
زيت  الياسمين،  زيت  بينهم  من  اهتزازيا،  وترددا  دورا  يحمل  منها 
وزيت  الدمشقي  الورد  زيت  السدر،  زيت  القرنفل،  زيت  النعناع، 

الكاليبتوس. 

مبدأ العالج الشمي
الهدف  هو  هذا  ا�دمان،  أو  التوتر  أو  الصدمة  من  النفس  تحرر 
ا]ساسي، لمساعدة المرضى على العثور على عقدة الماضي 
التي تفسد حاضرهم والتغلب عليها ثم التخلص منها. ثر على 

المشاعر.
بطرح  المعالج  يلتزم  إعيائه،  بسبب  المريض  جهل  حالة  وفي 
بعض ا]سئلة ثم يتوجه لموافقة الزيت ا]ساسي مع الحالة عبر 
حصة شم، حيث يعمل الزيت نفسه على كشف موطن الخلل. 

العالج الشمي في المنزل 
]ن  متخصص،  دون  العالج  هذا  إلى  اللجوء  من  الحذر  ويجب 
جانب  إلى  الخبراء،  يقوم  الشأن  هذا  وفي  محقق.  غير  نجاحه 
أسئلة  بطرح  نقوم  ا]ساسية  الزيوت  بشم  العالج  استعمال 
يرسمها  التي  الصور  حول  المريض،  على  عاطفية  نفسية 
الدماغ في تلك اللحظة وا]حاسيس المصاحبة لها، هنا نتدخل 

لطردها والتخلص منها.  
ومن ناحية أخرى، قد يلجأ المعالج لمنح المريض بعض الزيوت 
إلى  با�ضافة  معينة،  وطريقة  وقت  في  المنزل  في  لشمها 

حصص في العيادة. 
لكن هذا ال يمنع من إمكانية استخدام بعض الزيوت ا]ساسية 
الفيروسات،  البيت وطرد  بشكل غير متكرر وغير يومي لتطهير 
نساء  وجود  عدم  من  التيقن  ضرورة  مع  مثال،  البابونج  كزيت 

حوامل أو أطفال. 

استرجاع حاسة الشم
 إن بعض المستشفيات في فرنسا تلجأ إلى بروتوكول العالج 
استعادة  على  المتعافين  كورونا  مرضى  لمساعدة  الشمي، 
حاسة الشم، في مدة ال تتعدى ستة أسابيع وباستعمال زيوت 

أساسية معينة، وقد أعطت التجربة نتائج ناجحة جدا.

الى أي مدى  تؤثر الروائح على عواطفنا؟

العالج الشمي بروائح مدروسة
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العالج الشمي
لمساعدة مرضى 
كورونا على
استعادة حاسة
لشم
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تعرفي على فوائدها المذهلة

أحدث وأهم طرق تقشير البشرة
تقشير الجلد ضروري aزالة الطبقة العليا 

من الجلد، كما أنه يُقلل من تلف الجلد 
وحروق الشمس ، وقد يكون ضروريًا في 

حاالت حب الشباب، ومشاكل تهيج 
البشرة، ولقد تطورت ُطرق العناية بالبشرة 
للتعامل مع مشاكلها التي ازدادت بشكل 

كبير في ظل التلوث الكبير الحاصل، 
ويُمكن لطرق العناية هذه الوقاية من 

العديد من المشاكل التي تُصيب البشرة، 
أو عالج المشاكل الموجودة بالفعل، ومن 

ضمن طرق العناية هذه تقشير البشرة 
الذي يُزيل الطبقة الخارجية للجلد مع 

ا�وساخ الموجودة فيها. 
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فوائد تقشير البشرة
فيما يأتي أهم فوائد التقشير للبشرة:  

صحة  على  دليل  النظيفة  فالبشرة  الميت،  الجلد  من  التخلص 
الجلد، وبعد  العليا من  بالطبقة  التقشير  قناع  يلتصق  إذ  الجلد، 
أن يجف القناع تتم إزالته، فُيزيل معه جميع ا]وساخ العالقة على 

مسام الجلد، مما يمنح البشرة النضارة وا�شراقة على الفور.
الحرة  الجذور  من  تحميها  التي  لuكسدة  مضادات  البشرة  منح 
يوجد  إذ  والتصبغات،  الداكنة  والبقع  الشباب،  لحب  الُمسببة 
للفواكه  مستخلصات  أو  فيتامينات  التقشير  مكونات  في 

تحمي الجلد من ا]ضرار.
التقليل من حجم مسام الوجه وجعلها تبدو أصغر سنًا، كما أنه 

يُقلل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد.
المظهر  البشرة  يمنح  مما  المسام،  وتنظيف  البشرة  تنقية 
أكثر  البشرة  ويجعل  المسام  حجم  من  يُقلل  كما  الجميل، 

صفاء وإشراقة.

طرق تقشير البشرة
فيما يأتي بعض طرق تقشير البشرة، وهي: 

التقشير الكيميائي: فالتقشير الكيميائي هو تقنية لتنعيم 
بعد  الطبيب  يُحددها  التي  ا�رشادات  اتباع  يجب  ولكن  البشرة 

االنتهاء من عملية التقشير الكيميائي. 
أحدث  من  بالكريستال  التقشير  يعتبر  بالكريستال:  التقشير 
الجلد  طبقات  إزالة  على  يعمل  حيث  المبتكرة،  العالجات 

الخارجّي بجزيئات  الجلد  السطحّية، وذلك من خالل رّش سطح 
كريستالّية دقيقة تحت ضغط معّين، مّما يساعد على التقشير 
من  وخالية  آمنة  بطريقة  والمّيتة  التالفة  الخاليا  من  والتخلص 

ا]لم، مّما يُعيد للبشرة نعومة ملمسها ونضارتها وحيويتها.
 (AHAs) هيدروكسي  ألفا  وأحماض  هيدروكسي:  ألفا  أحماض 
هي مكونات نباتية تذيب خاليا الجلد الميتة على سطح البشرة، 

وهي تُفيد البشرة الجافة بشكل خاص.
هيدروكسي  بيتا  أحماض  وتزيل  هيدروكسي:  بيتا  أحماض 
جيداً  خياراً  وتعد  المسام،  أعماق  من  الميتة  الجلد  خاليا   (BHAs)
حب  على  يحتوي  الذي  والجلد  والمختلطة،  الدهنية  للبشرة 
الشباب وآثاره والبقع الشمسية. ويُسمى هذا الحمض بحمض 
تتوفر  التي  المقشرات  من  العديد  في  يوجد  الذي  الصفصاف 

في ا]سواق. 
هذه  تحضير  ويُمكن  السكر:  ومسحوق  التنظيف  كريم 
الوصفة بخلط ملعقة صغيرة من كريم التنظيف مع ملعقتان 

كبيرتان من السكر.
ا]خضر  الشاي  ويمتلك  والعسل:  والسكر  ا�خضر  الشاي 
وعيوب  التجاعيد  من  يُقلل  فهو  للشيخوخة،  مضادة  خواص 

البشرة، ويُصلح الندوب، 
زيت جوز الهند والسكر والليمون: ويُستخدم زيت جوز الهند 
الدموية  الدورة  ويُنشط  للبشرة  مفيد  فهو  بعيد،  زمن  منذ 
كُمقشر  استخدامه  يُمكن  الليمون  مع  مزجه  وعند  فيها، 

وُملين للبشرة.

التقشير يُقلل 
من تلف 

الجلد وحروق 
الشمس 

التقشير 
الكيميائي 

يحتاج الى 
طبيب 

متخصص
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سياحة

عيون تغنى 
بهــــا الشعــــراء 

يقول الشاعر الكبير معروف الرصافي..
عيون المها بين الرصافـة والجسـر
جلبن الهوى من حيث أدري وال أدري

وهو ليس الشاعر الوحيد الذي تغنى بعيون 
المها الواسعة والجميلة بل تغنى بها الكثير 
من شعراء العرب في العصر الجاهلي وحتى 

يومنا هذا ، فإذا كانت عيون المرأة تشبه عيون 
المها فهي حتما عيون عربية ساحرة وجميلة 

،، لكن المها ليس فقط من أهم الحيوانات 
التي تعيش في الصحاري العربية خاصة في 
دول شبه الجزيرة العربية ، إنما  من الحيوانات 
النادرة أيضا والمهددة باالنقراض مما يجعله 

من الحيوانات التي ترعاها االتفاقيات الدولية 
الخاصة بالحيوانات وعدم صيدها ..

و هناك معلومات شيقة عن هذا الحيوان الذي 
يتواجد في قطر رغم ندرته ..
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حمله  مدة  تعتبر  العربي  المها  حيوان  أنثى  إن 
تحمل  فهي   ، البشر  أنثى  حمل  مدة  من  قريبة 

لمدة 8  أشهر أو تسعة في أغلب ا]حيان ..
اسم المها يعني في المعاجم العربية الحجارة 
 ، المضيئة  والكواكب  الشمس  أو  البيضاء 
الساطع  ا]بيض  ولونها  المها  لجمال  وذلك 
على  العرب  نساء  بين  االسم  هذا  انتشر  وقد   ،

مدى قرون طويلة .
جاهلية  أشعار  هناك  واسعة  لذا  المها  عيون 
العيون  ذات  الحسناء  ا]نثى  تصف  كثيرة 
عربيا  طابعا  أعطى  ما  وهو  بالمها  الواسعة 
بحيث أصبح هذا الحيوان فعال عربيا خالصا حتى 
في الثقافة الشعرية العربية ، وهو ما لم يحدث 

مع حيوانات أخرى إال قليال .
على  تتغذى  حيث  الصحاري  في  المها  تعيش 
التي  واالعشاب  الجافة  الصحراوية  النباتات 
النباتات  وعلى  المطر  بعد  الصحراء  في  تنمو 

العصيرية التي تحتوي نسبة كبيرة من الماء . 
وهناك  الظباء،  من  نوع  هو  العربي  المها 
أربعة أنواع من المها العربي، ويوجد نوع واحد 
بسبب  البرية  في  انقرض  قد  االنواع  هذه  من 
هناك  يزال  ال  ولكن  الجائر،  والصيد  المطاردة 
التي  العربي  المها  حيوانات  من  قليل  عدد 

تعيش في ا]سر (مثل حديقة الحيوان).  
من السهل التعرف على المها العربي من خالل 

البيضاء  والرأس  الحصان،  تشبه  التي  الرقبة 
االضلع،  ثالثية  سوداء  ببقعة  المغطاة  اللون 
والقرون الطويلة على شكل V التي يمكن أن 
تكون مستقيمة، أو ملتوية الى الوراء، وا�ناث 

لديها قرون أرق من الذكور.
الذي  ا�قليمي  الحيوان  هو  العربي  المها 
في  الكاملة  السيطرة  لغرض  قرونه  يستخدم 
روثها  المسيطرة  الذكور  وتستخدم  القطيع، 

لتحديد المنطقة الخاصة بها. 
 المها العربي يمكن ان يبقى على قيد الحياة 

فترة طويلة دون ماء (حتى بضعة أسابيع)، 
حاسة الشم عند المها العربي قوية جدا، حيث 
يمكن ان يكشف عن هطول االمطار من على 
بعد 50 ميال، وبمجرد الكشف عن سقوط المطر 

جميع القطيع يتحرك. 
تقف  المباشرة  التهديدات  مواجهة  عند   
بطريقة  القطيع  في  العربي  المها  حيوانات 
ال  هذا  كان  وإذا  أكبر،  لتظهر  منحرفة  او  جانبية 
يهاجم  فسوف  المفترسة  الحيوانات  يخيف 
عن  للدفاع  الطويلة  قرونه  باستخدام  المها 

نفسه. 
العربي  المها  بافتراس  تقوم  التي  الحيوانات 

هي ا]سود والكالب البرية والضباع. 
20 عاما سواء في ا]سر   يعيش المها العربي 

أو في البرية (إذا كانت الظروف البيئية جيدة).

حيوان نادر 
مهدد باالنقراض 

المها يتواجد 
في قطر رغم 

ندرته ..

عيون المرأة 
التي تشبه 

المها، عيون 
عربية ساحرة
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أي النموذجين أفضل؟

هـل أنـت كائـن
صباحـي أم مسائـي ؟

تقول أم كلثوم في أحد أجمل أغانيها :
ما أطال اr عمرا ..

وال قصر في ا�عمار طول السهر 

وهي واحدة من أجمل ا]غاني العربية في القرن العشرين ، من الحان الراحل رياض السنباطي رحمة 
اA ،لكن  ما قصة السهر لدى بعض الناس من عشاقه ممن يعتبرون أنفسهم كائنات ليلية بامتياز؟ 

وما الفرق بين كائن صباحي يميل الى ا�ستيقاظ باكرا وكائن ليلي يبدأ يومه خالل ساعات المساء ،، 
والى أيهم تنتمي عزيزي القارىء ؟ وأي النموذجين أفضل؟ 
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التي  المبكرة  بالطيور  ا]مثال  ُضربت  لطالما 
به. لكن في حال  لرزقها كنموذج يحتذى  تسعى 
تحدثنا عن البشر هل ا]شخاص المبكرون يتميزون 
بـ»البوم»  يُلقبون  والذين  الليليين  ا]شخاص  عن 
كونها من الطيور التي تنشط فقط خالل الليل؟ 
وهل يتفوق أحدهما على اeخر بمعنى أنه يكون 

أكثر ذكاء أو نجاًحا؟
أدمغة ا�شخاص الليليين

يمكن رؤية تلك السمات ممثلة فعلًيا في الدماغ، 
ا]عصاب  تساعد  والتي  البيضاء  المادة  خاصة 
فتكون  الليليون  ا]شخاص  أما  االتصال،  على 
ممرات  هناك  تكون  وكنتيجة  أقل،  المادة  هذه 
الدوبامين،  مثل:  الجيد،  الشعور  لهرمونات  أقل 

والسيروتونين لتسير من خاللها.
العامل الوراثي والتطور االجتماعي

مسائًيا  أو  صباحًيا  كائًنا  كونك  يحدد  قد  ما 
كائًنا  كنت  فإن  الوراثي،  بالعامل  مرتبط  أمر 
من  إليك  انتقل  ذلك  أن  ا]رجح  فعلى  ليلًيا، 
التطوري،  المنظور  ناحية  ومن  أسالفك.  أحد 
أفراد  فوجود  معقوًلا،  يبدو  ا]مر  فهذا 
حماية  في  سيساهم  مختلفة  نوم  بأنماط 
من  فبدًلا  والنهار.  الليل  خالل  المجموعة 
يبقى  واحد،  وقت  في  للنوم  الجميع  ذهاب 
البعض  أما  متأخر،  لوقت  مستيقًظا  البعض 
يقظين  للبقاء  وذلك  باكًرا؛  فيستيقظ  اeخر 
الذي  الوقت  في  والمفترسات،  للتهديدات، 

يكون فيه اeخرون نائمين.
اختالف وقت النوم من ناحية اجتماعية

فغالبية  الحديثة،  للمجتمعات  انتقلنا  إن  لكن 
والخامسة  صباًحا  التاسعة  بين  تتم  ا]نشطة 
الليليين.  ا]شخاص  بصالح  ليس  أمر  وهو  مساء، 
وقد أشارت البحوث لذلك، فقد أطلقت مصطلح 
«اختالف التوقيت االجتماعي» لوصف الحرمان من 
والتأقلم  للتكيف  البعض  يواجهه  قد  الذي  النوم 

مع ا]عراف االجتماعية.
جعل  على  االجتماعي  التوقيت  اختالف  يعمل 
أشخاص المساء يشعرون وكأنهم يعيشون في 

وللحرمان  يوم.  كل  في  مختلفة  زمنية  منطقة 
المزمن من النوم تأثير مباشر على وظائف الدماغ. 
فمن غير المفاجئ، أن الدراسات أظهرت أن طالب 
ناهيك  أقل.  تحصيل  لديهم  الليليين  الجامعة 
اجتماعية  سمات  لديه  الصباحي  الكائن  أن  عن 
أقل عرضة  أنه: حيوي، متفائل،  إيجابية، منها  أكثر 
والكحول،  النيكوتين،  على  ا�دمان  أو  لالكتئاب، 

والطعام.
أخبار سارة لمحبي السهر!

يميلون  ا]شخاص  هؤالء  أن  الحقيقة  في 
مستويات  لديهم  أن  كما  إبداًعا،  أكثر  ليكونوا 
لنقص  وكبديل  ا�دراكية.  القدرات  من  أعلى 
التعويض  يتم  الدماغ،  في  البيضاء  المادة 
بهرمون الكورتيزول (هرمون ا�جهاد)، وهو الذي 
المباشر،  التهديد  مواجهة  على  جسمك  يساعد 
بالمجازفة  المتعلقة  الرغبة  في  والمساهمة 
والتي تترجمها الدراسات إلى الفرص والمكسب 
أشخاص  أن  من  الرغم  وعلى  المحتمل.  المادي 
الصباح، قد يكونون أكثر نشاًطا بعد االستيقاظ، 
من  أسرع  بشكل  الطاقة  لفقد  يميلون  أنهم  إال 
كال  كان  وقد  اليوم.  خالل  المساء  أشخاص 
الطرفين متساويين في اختبارات ردة الفعل بعد 
ساعة من االستيقاظ، لكن بعد عشر ساعات من 

االستيقاظ كان أداء الشخص الليلي أفضل.
مسائي  أو  صباحي  كائن  كونك  بين  العالقة 

والموت!
يتم تنظيم الساعة الداخلية للجسم عبر العديد 
من البروتينات التي تنشأ من الجينات المختلفة 
في الحمض النووي. وقد أظهرت الدراسات أن 
بالقرب  الكودون  أو  الجينية  الشيفرة  تغيًرا في 
ساعة  اختالف  إلى  يؤدي  جين (Per1) قد  من 
العلماء  وجد  وقد  االستيقاظ.  وقت  في  واحدة 
الوفاة.  ووقت  الجين  هذا  بين  عالقة  هناك  أن 
للوفاة  عرضة  أكثر  المبكرون  فا]شخاص 
ا]شخاص  بينما  صباًحا،  عشر  الحادية  الساعة 
الليليون يتوفون قبل الساعة السادسة مساء 

-هذا واA تعالى أعلى وأعلم. 

محبي 
السهر 

يميلون 
ليكونوا 

أكثر إبداًعا

ما قد يحدد 
كونك 

كائًنا 
صباحًيا 

أو مسائًيا 
أمر مرتبط 

بالعامل 
الوراثي
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7 نصائـــح تربويـــــة

كيف نصنع من الطفل
شخصية قيادية؟
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طفلهم  لدى  القيادة  صفات  من  ا]ولياء  من  الكثير  تخّوف  إن 
تدفعهم لقتلها في سن مبكرة، أو من جهة أخرى قد يكون جهلهم 
التي تنبئ بمستقبل قيادي لذلك  وتجاهلهم لبعض المؤشرات 

الطفل تجعلهم يقومون بطمرها دون وعي منهم
وإذا كان ا]مر خوفا فال سبب يجعل ا]ولياء متخوفين من أن يكون 
على  بد  فال  جهال  كان  وإن  ا]طفال،  باقي  عن  مميز  طفل  لديهم 
اeباء أن يتعلموا الطرق التي يمكنهم من خاللها اكتشاف نمط 
صفات  معه،وتظهر  التعامل  من  ليتمكنوا  الطفل  شخصية 
الطفل القيادي في سن مبكرة فهو يحّب تولي ا]مر ويميل إلى 
الدفة  أقرانه فهو يستلم  باللعب مع  يبدأ  مساعدة اeخرين وعندما 
يمكننا  التي  الكثيرة  الصفات  من  وغيرها  القائد  دور  دومًا  ويلعب 

من خاللها أن نكتشف أن هذا الطفل مشروع قائد
أن  صغره،  منذ  القيادة  بمهارات  يتمتع  طفل  هو  القائد  فالطفل 
يكون طفلك قائًدا منذ صغره فهذا بالطبع حلم يراود أغلبنا ، فمن 

بارًزا في المجتمع، قادرًا  منا ال يتمنى أن يرى طفله عضًوا 
على القيادة وتحمل مسئولية اeخرين، وهذه السمة 

العظيمة قد تتوافر في طفلك فطرًيا وقد يكون 
الحالتين  كلتا  وفي  اكتسابها،  إلى  حاجٍة  في 

صغره،  منذ  ا]كبر  العامل  عاتقك  على  يقع 
دورك  فإن  بالفعل  القيادة  بذور  لديه  كان  فلو 
يكمن في تنميتها، وإن لم يكن، فعليك أوًلا 
أن تعمل على زرعها فيه، وهذان ا]مران ال يأتيا 

أثناء  ُمراعاتها  يجب  التي  ا]شياء  ببعض  إال 
الطفولة.

الطفل ذو الشخصية القيادية سوف يظهر ميوًال 
من  مبكرة  مرحلة  منذ  اeخرين  على  السيطرة  إلى 

دور  عليهم  ويمارس  البيت  في  إخوته  يُجلس  فتراه  حياته، 
المعلم، أو يهرع إلى تولي المسؤوليات المنزلية اعتقاداً منه أنه 
ا]كثر كفاءة بين إخوته لتولي المسؤوليات، أو تراه في المدرسة 
يجمع حوله عدداً من زمالئه ويمارس عليهم دور قائد اللعبة أو قائد 
ا]سئلة  كل  عن  الرد  إلى  يبادر  الصف  في  تراه  أو  القدم،  كرة  فريق 
يكون  أن  على  يحرص  الغالب  في  وهو  المدرِّسة،  تطرحها  التي 
مجتهداً في الدروس حتى يحظى بثقة ا]هل والمدرّسين، ويثبت 

]قرانه أنه قادر على قيادتهم بكفاءة عليا...
لذا أن يكون ا�نسان قائداً، فهذا أمر رائع، ولكن القادة ليسوا مجرد 
تساعد  أن  يمكن  مهارة  هي  وإنما  فعله،  عليهم  بما  اeخرين  إخبار 
إلى  الثقة بنفسه، وتطّور تفكيره، وتدفعه  طفلك على اكتساب 
اeخرين  قيادة  على  وقادرة  مستقلة  شخصية  وإبراز  التصرف  حسن 
بحكمة وذكاء ،، فإذا كنِت ترغبين في أن تحّولي طفلك إلى قائد 
التي  النصائح  هذه  إليِك  أيضًا،  المستقبل  في  وقائد  حوله،  لمن 

تساعدك على تحقيق هدفك
1. ساعدي طفلك على احترام التزاماته

سبب،  ]ي  ذلك  بعد  يتراجع  ولكنه  ما،  لعمل  طفلك  يتطوع  قد 
وفي هذه الحالة عليِك تحفيزه نحو استكمال العمل الذي تطوع 
بعد  سعادته  عن  إخباره  عبر  شجعيه  بهذا،  التزم  ]نه  به،  للقيام 
يشعر  حتى  مهمته  انتهاء  بموعد  وأخبريه  به،  بدأ  ما  يكمل  أن 

بالحماسة، بهذه الطريقة ستشجعينه على احترام التزاماته وعدم 
أو إهمالها، كما أن هذا يساعده في  أو االستهتار بها  التراجع عنها 

تغليب المصلحة العامة على أهوائه الشخصية.
2. التأثير والقدرة على اaقناع

التأثير في  يجب تشجيع الطفل حين يكون منذ صغره قادرًا على 
سمات  يمتلك  بالطبع  فهو  وأصدقائها  أهله  وخاصًة  حوله  من 
القائد، وهذا التأثير الذي من البديهي أن يكون تأثيًرا إيجابًيا يصحبه 
قدرة كبيرة على ا�قناع، والقدرة على ا�قناع صفة أخرى من صفات 
القائد، وكي تتحقق هذا الصفتان يجب على القائد أن يكون دائًما 

قادر على العطاء، فمنه يأتي التأثير وا�قناع.
3.شجعي طفلك على تولّي زمام المبادرة

إن  حتى  المساعدة،  إلى  يبادر  عندما  بطفلك  فخرك  عن  أعربي 
الخطأ  على  تركزي  ال  ا]خطاء،  بعض  المساعدة  تلك  شملت 
تشمل  المبادرة  أن  دائمًا  وتذكري  داخله،  المبادرة  روح  على  وركزي 
أحيانًا ارتكاب أخطاء، ولكن ا]خطاء وسيلة جيدة للتعلم.
4. علّمي طفلك أخذ المشورة من القادة اqخرين

القيادة،  طفلك  يتعلم  أن  في  ترغبين  كنِت  إذا 
والقادة  الحكماء  لنصائح  االستماع  فعلميه 
أخطاء  ارتكبوا  اeخرون  فالقادة  اeخرين، 
أن  كما  منها،  يتعلم  أن  لطفلك  يمكن 
منها  يتعلم  أن  يمكن  رائعة  مواقف  لهم 
المشورة  أخذ  فإن  وعمومًا  أيضًا،  طفلك 
التواضع،  طفلك  يعّلم  للنصائح  واالستماع 
ا]خرى  الفوائد  من  الكثير  إلى  با�ضافة 
تجارب  على  االطالع  جرّاء  عليه  ستعود  التي 
التجربة. أو  السن  في  سبقوه  مّمن   اeخرين 

5. علّمي طفلك أن يفسح فرصة تقد�م اqخرين
تطّوراً  أكثر  سيكون  ما  فغالبًا  للقيادة،  مستعّداً  طفلك  كان  إذا 
معهم  سباق  في  يظل  أن  يعني  ال  هذا  ولكن  أقرانه،  عن  وتقّدمًا 
طوال الوقت حتى يحتفظ بالمركز ا]ول، فالقائد الحقيقي يجب 
أن يكون رحيمًا ومتواضعًا، وأن يتحّلى بالثقة الكافية التي تجعله 
الفريق، وال يصرّ  التقّدم، كما يعمل من أجل  اeخرين على  يساعد 

على أن يكون «رقم واحد» فحسب.
6.علّمي طفلك أداء المهام التي يحبها والتي ال يرغب فيها 

أيضًا
منه،  جيدة  بادرة  فهي  ما،  مهمة  ]داء  بالتطوع  طفلك  يبادر  أن 
أن  عّلميه  بل  فحسب،  يحبها  التي  المهام  يؤدي  أال  يجب  ولكن 
يؤدي جميع المهام المطلوبة منه، سواء كان يحبها أو ال يفّضلها 
والسعي  منه،  المطلوب  أداء  عليه  تحّتم  فالمسؤولية  كثيراً، 
المهام  في  حتى  المبادرة  إلى  تدفعه  القائد  وصفات  والمثابرة 

التي ال يحبها كثيراً.
7. عدم المبالغة في اaطراء

عليه  الثناء  في  المبالغة  يعني  ال  القائد  الطفل  تشجيع 
يُصاب  أن  إما  وبالتالي  لديه،  ما  كل  قدم  قد  بأنه  وإشعاره 
بالغرور أو الكسل، وفي كلتا الحالتين يفقد ا]طفال الشغف 

نحو استكمال ا]مر.

تخّوف اeباء من 
صفات القيادة لدى 
طفلهم تدفعهم 

لقتلها في سن 
مبكرة
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سياحة

لتعزيز  جديدة  استراتيجية  تنفيذ  عن  الدبلوماسي  النادي  أعلن 
خدمات الضيافة التي يقدمها للضيوف في إطار مساهمته في 

قطاع الضيافة المحلي.
للنادي  العام  المدير  المرزوقي،  عائشة  السيدة  وقالت 
الدبلوماسي، إن النادي يلتزم بتطبيق أفضل ا�جراءات ا�حترازية 
والعاملين  الزوار  صحة  ولضمان  كوفيد19  فيروس  من  للوقاية 
يومية  تعقيم  عمليات  خالل  من  وذلك  ذاته،  الوقت  في 
مشددة وااللتزام بالتباعد االجتماعي مع الحفاظ على المسافة 
جميع  حرارة  وفحص  مترين،  عن  تقل  ال  والتي  ا]فراد،  بين  اeمنة 
الموظفين يومًيا وإبراز تطبيق احتراز للزوار وغيرها من متطلبات 

ومعايير الصحة والسالمة.

وأوضحت المرزوقي أن النادي الدبلوماسي من أوائل مؤسسات 
من  عقدين  من  أكثر  منذ  الدوحة  في  قامت  التي  الضيافة 
من  المستويات  وأفضل  المعايير  أعلى  تقدم  والتي  الزمن، 
كما  العالمية.  التجارية  العالمات  أفضل  تنافس  التي  الخدمات 
القطرية  الضيافة  أيقونات  أحد  أيضا  الدبلوماسي  النادي  يعتبر 

والعربية العريقة .
وشددت المرزوقي على أن االستراتيجية المتبعة للنادي قائمة على 
الحرص على مواكبة كل جديد يطرأ في مجال الضيافة والخدمات 
الدبلوماسي  النادي  مرافق  وتحديث  تطوير  مواصلة  وعلى 
الفتة  للضيوف  الجديدة  العروض  من  حزمة  تقديم  مع  وخدماته 
إلى أن النادي الدبلوماسي يمتاز بموقعه الفريد في قلب المدينة 

مــع تطبيــق ا�جــراءات االحترازيـــة

النـادي الدبلوماسـي
يعـزز خدمـات الضيافـة الفاخـرة
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الخليج واللؤلؤة قطر وكتارا والخليج  الخالبة على مياة  وبإطاللته 
الغربي، ويعد مالذاً للراحة واالسترخاء واالستمتاع بأشهى ا]طباق 
في  خصوصا  المتميزة،  ومرافقه  مطاعمه  في  الخدمات  وأرقى 
مطعم   : تضم  والتي  للضيوف  المقدمة  الواسعة  الخيارات  ظل 
ومطعم  اللبنانية،  وا]طباق  البحرية  بالمأكوالت  الشهير  الصياد 
نسايم قطر الذي يقدم أشهى ا]طباق القطرية التقليدية بطريقة 
أشهى  يقدمان  اللذين  البرج  ومطعم  ا]عضاء  وصالة  معاصرة، 
االجتماعات  وغرف  ا]فراح  قاعات  جانب  إلى  الخفيفة،  الوجبات 
للراغبين  تمنح  والتي  والرائعة  المتعددة  الخارجية  والمساحات 
في تنظيم فعاليات ومناسبات خدمة متميزة عالوة على خدمات 
المنتجع  وكذلك  والنسائي  الرجالي  كالصالون  ا]خرى  المرافق 
الصحي الذي يوفر العديد من العالجات وخدمات التدليك وبرامج 

ا]نشطة الرياضية.
كذلك  يقدم  الدبلوماسي  النادي  أن  إلى  المرزوقي  ولفتت 
يستهدف  النادي  و]ن  المتميزة  الصحية  الخدمات  من  حزمة 
دائما التميز، ولذلك فإنه يطرح مجموعة من الخدمات الجديدة 
الكشتات  كانت  الخدمات  هذه  وأحدث  لضيوفه،  والفريدة 
لتميزها  عليها  كثيفا  إقباًال  تالقي  التي  الرائعة  الشاطئية 

بالخصوصية والجمالية بنفس الوقت.
حجز  خدمة  يوفر  الدبلوماسي  النادي  أن  المرزوقي  وأكدت 
االستمتاع  يمكن  حيث  المدينة»  «مخيم  ضمن  للشواء  مخيم 
بأجمل جلسة على الطراز التقليدي في خيمة خاصة مع العائلة 
من  ومجموعة  للتدفئة  النار  دوة  المخيم  ويوفر  ا]صدقاء  أو 
تجربة  اختبار  يمكن  بحيث  المتنوعة،  والتجهيزات  التقديمات 
للوصول  طويًال  السفر  عناء  تكبد  دون  الصحراء  في  التخييم 
وأدوات  خيمة  من  المكان  لتجهيز  الجهد  بذل  ودون  إليها، 
وتحضير  الشواء  ترتيبات  كله  هذا  من  وا]هم  وخالفه،  التخييم 
اللحوم  من  تشكيلة  كذلك  المخيم  ويوفر   . وتناوله  الطعام 
ال  المخيم  تجربة  لجعل  ومميزة  غنية  طعام  وقائمة  الطازجة 
بالمناظر  واالستمتاع  االسترخاء  للضيوف  يمكن  حيث  تنسى 
الخالبة بينما يقومون بشوي وجباتهم على الفحم مباشرة، مع 
خيار أن يتركوا ا]مر للموظف المسؤول عن الخدمة ليتولى أمر 

الشواء بنفسه.
من جانبه قال علي صغير، مدير إدارة قسم ا]غذية والمشروبات 
الغنية  التجربة  هذه  يطرح  النادي  إن  الدبلوماسي  النادي  في 
ا]فراد  جميع  نستهدف  حيث  والزوار،  المجتمع  شرائح  لجميع 
المناسبات  إقامة  يمكنهم  حيث  العائالت،  خاصة  وبصورة 
مزيج  على  تحافظ  المخيم  فكرة  وأن  السيما  بهم،  الخاصة 
الخصوصية للعمالء مع تطبيق ا�جراءات االحترازية التي اعلنت 
عنها الجهات المعنية من أجل أن تكون جميع الخيم في النادي 

الدبلوماسي محافظة على هذه التدابير.
بالفعل نجاحًا وإقباًال كبيراً ومميًزا  التجربة حققت  أن  إلى  وأشار 
تنافسية  أسعار  هي  النادي  يطرحها  التي  االسعار  وأن  السيما   ،
وتناسب جميع شرائح المجتمع، با�ضافة إلى أن الخدمات التي 
ومع  مباشرة  البحر  أمام  المميزة  الشواء  تجربة  تشمل  تقدمها 

التأكيد على عنصر الخصوصية التي يرغب بها الجمهور. 

عائشة المرزوقي:
إقبال كثيف على الكشتات الشاطئية 

علي صغير:
النادي يحرص على توفير تجربة غنية لزواره
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تكنولوجيا

االصطناعي  الذكاء  يستخدمون  التوظيف  مسؤولي  أن  رغم 
كبير  بشكل  تطورت  التكنولوجيا  هذه  أن  إال  تقريبا،  عقد  منذ 
في السنوات ا]خيرة، وقد زاد الطلب عليها بقوة منذ انتشار وباء 
الوقت  في  السريعة  ونتائجها  فعاليتها  بفضل  وذلك  كورونا، 
الذي ُفرض فيه على الموظفين المكوث في منازلهم بسبب 

كوفيد19. 
نيويورك.  في  «بيمتركس»  شركة  طّورته  التوظيف  برنامج 
جوانب  مختلف  لتقييم  خصيصا  وا�جابات  ا]سئلة  ُصممت 
على  القدرة  مثل  العقلية،  وقدراته  الوظيفة  طالب  شخصية 
التعامل مع المخاطر ومدى سرعة االستجابة للمواقف المختلفة، 
وتقول بيمتركس إن البرنامج ُصّمم «لقياس السمات المعرفية 

والعاطفية بشكل عادل ودقيق في 25 دقيقة فقط».

يُستخدم هذا البرنامج حاليا في اختبارات التوظيف ا]ولية لعدد 
من الشركات متعددة الجنسيات، على غرار ماكدونالدز، و»بنك 
جي بي مورغان»، وشركة المحاسبة «بي دبليو سي»، وشركة 
ا]ولى  المرحلة  في  نجحت  إذا  الغذائية.  للمواد  هاينز»  «كرافت 

من االختبار، فإنك تُجري بقية المقابلة مع مسؤول التوظيف.
ا]مر  «يتعلق  بيمتركس:  شركة  مؤسسة  بولي،  فريدا  تقول 
(من  بكثير  أوسع  مجموعة  معالجة  في  الشركات  بمساعدة 
ما  شخصا  أن  على  تدل  مؤشرات  على  والحصول  المرشحين)، 

سيكون ناجحا في الوظيفة»
وتضيف بولي: «ال شك أن جميع المقبلين على العمل يرغبون 
تسعى  كما  تناسبهم،  التي  الوظيفة  على  الحصول  في 
لذلك،  المناسبين.  ا]شخاص  توظيف  إلى  بدورها  الشركات 

الذكاء ا�صطناعي
يشــــرف علــــى مقابــــالت التوظيــــــف قريبـــــا
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تفيد  بطرق  االصطناعي  الذكاء  برامج  ستعمل 
الطرفين».

يوتا،  والية  في  ومقرها  «هايرفيو»،  شركة  تقّدم 
الذكاء  باستخدام  للتوظيف  برنامجا  بدورها 
فيديو  مقاطع  البرنامج  يسجل  االصطناعي. 
أسئلة  على  يجيبون  وهم  للوظائف  للمتقدمين 
يتم   ، محمول  كمبيوتر  جهاز  بواسطة  المقابلة 
تحويل الصوت إلى نص، وتقوم خوارزمية الذكاء 
رئيسية،  كلمات  عن  بحثا  بتحليله  االصطناعي 
في  «نحن»  من  بدال  الـ»أنا»  ضمير  استعمال  مثل 
الجماعي.  بالعمل  تتعلق  التي  ا]سئلة  على  الرد 
بعد ذلك، يمكن أن يقوم نظام «هايرفيو» برفض 
بعض المرشحين دون الحاجة إلى مراجعة بشرية 
مقابلة  إلى  باالنتقال  للمرشح  السماح  أو  إضافية، 

بالفيديو مع مسؤول توظيف.
أيلول/  بحلول  أجرت  إنها  «هايرفيو»  شركة  تقول 
 20 مقابلة،  مليون   12 حوالي   2019 سبتمبر 
بالمئة منها كانت عبر برنامج الذكاء االصطناعي، 
بالفيديو.  محادثة  عبر  مسؤول  مع  بالمئة  و80 
في الوقت الحالي، ارتفع الرقم ا�جمالي إلى 19 

مليون مقابلة، مع نفس النسب المئوية.
الرئيس  باركر،  كيفن  يقول  الصدد،  هذا  في 
الذكاء  إن  «هايرفيو»،  لشركة  التنفيذي 
االصطناعي أكثر حيادية من مسؤولي التوظيف. 
أن  االصطناعي  للذكاء  «يمكن  أنه  باركر  ويرى 
يساعد في تقييم كل المرشحين بطريقة عادلة». 
إن نظامها يضمن مزيدا  أيضا  «بيمتركس»  تقول 
من العدالة، وأن «كل خوارزمية يتم اختبارها بدقة 

هذه  أن  بولي  تضيف  التحيز».  تفادي  أجل  من 
السيرة  على  الشركات  اعتماد  من  أفضل  التقنية 
الذاتية  للسيرة  «يمكن  وتضيف:  للمرشح.  الذاتية 
التقنية،  المهارات  عن  معلومات  فقط  تقدم  أن 
ولكن البحث والحس السليم يكشفان لنا الكثير 
نجاح  في  تساهم  التي  الشخصية  مهاراته  عن 

الشركة».
فهل يعني ذلك أنه ليس هناك داٍع للقلق بشأن 
الذكاء  عليها  يُشرف  التي  التوظيف  عمليات 

االصطناعي؟ 
يقول جيمس ميتشين، من شركة «بيرن كاندوال» 
المملكة  في  ا]عمال  نفس  علم  الستشارات 
تزال  ال  االصطناعي  الذكاء  «برامج  إن  المتحدة 
تواجه الكثير من التحديات، حيث تعتمد الخطوة 
التحليل  على  المرشحين  اختيار  في  ا]ولى 
الصحيح لما قالوه أو كتبوه. على هذا المستوى، 
ال تزال برامج المساعدة الصوتية االفتراضية الرائدة 
من غوغل وأمازون وأبل تفشل باستمرار في فهم 
اللهجة  المثال، تعد  الناس. على سبيل  ما يقوله 
االسكتلندية صعبة الفهم، تماما مثل الكلمات أو 

العبارات غير المألوفة». 
الذكاء  برنامج  تمكن  «إذا  ميتشين:  ويضيف 
التحدي  فإن  بدقة،  قيل  ما  نسخ  من  االصطناعي 
المعنى  اكتشاف  في  يكمن   - ا]كبر   - الثاني 
الدقيقة  والفروق  الكلمات،  لهذه  الضمني 
الذكاء  أنظمة  تعجز  أن  يمكن  هنا،  والسياق. 
يستطيع  المقابل،  في  الفهم.  عن  االصطناعي 

ا�نسان فهم المقصود عند إجراء المقابلة».

إن الذكاء 
االصطناعي 

أكثر حيادية 
من مسؤولي 

التوظيف

استخدام الذكاء 
االصطناعي 
سيبلغ نسبة 

%16 من 
عمليات 

التوظيف قبل 
حلول سنة 

2029
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تكنولوجيا

بعد طفل ا]نابيب

صناعة شرائح لحم الستيك
في أنبوبة ا�ختبار

بطابعة  «ستيك»  الضلع  لحم  شريحة  طبع  من  الباحثون  تمكن 
وهذا  بقرة.  جسم  من  أخذت  حية  خاليا  باستخدام  ا]بعاد،  ثالثية 
قتل  دون  الطبق  هذا  تحضير  يتم  التي  ا]ولى  المرة  أنها  يعني 

الحيوان.
أول   2018 عام  عرضت  قد  شركة Aleph Farms كانت  أن  ويذكر 
وكانت   ، اختبار»  أنبوبة  من  «لحم  المختبر  في  نمت  لحم  شريحة 

مخصصة لصنع شرائح رقيقة شبيه باللحم الطبيعي.
حيث  تعقيدا،  أكثر  مشكلة  حل  من  اeن،  الشركة  خبراء  وتمكن 
سميكة  لحم  شريحة  طبع  3D من  طابعة  باستخدام  تمكنوا 
كما  دموية،  أوعية  وحتى  ودهون  عضلي  نسيج  على  محتوية 

اللحم الطبيعي.
تعديل  أي  إجراء  (دون  طبيعية  حية  خاليا  الباحثون  استخدم  وقد 
طبع  عملية  في  أولية،  كمادة  بقرة  من  أخذوها  عليها)  جيني 

شريحة اللحم. وحصلوا على براءة اختراع عن منظومة نمو الخاليا 
وتفاعلها، لكي يكون الطبق طبيعيا قدر ا�مكان.

وشكل  طعم  المطبوعة،  اللحم  لشريحة  أن  إلى  الخبراء  ويشير 
ورائحة وكثافة شريحة اللحم الطبيعي. 

وتجدر ا�شارة، إلى أنه في عام 2013، كلف أول  همبرغر  اصطناعي 
على  منه،  ا]كبر  الجزء  أنفق  حيث  إسترليني،  جنيه  ألف   220
مرور  مع  أنه  الخبراء،  ويأمل  ا�نتاج.  سبقت  التي  ا]ولية  الدراسات 
الوقت سيصبح «لحم أنبوبة االختبار» أرخص من اللحم الطبيعي.

وبا�ضافة إلى المسائل االقتصادية والبيئية، سيكون لهذا اللحم 
دون  اللذيذة  بأطباقهم  اللحوم  محبو  سيستمتع  حيث  إيجابيات، 

الحاجة إلى قتل الحيوانات. 
يذكر أن سنغافورة هي الدولة الوحيدة في العالم التي سمحت 

رسميا ببيع قطع لحم الدجاج المنتجة في المختبر.
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بالغة  الخضراء تحت سماء  التلة  من منا لم تطالعه صورة تلك 
الصفاء والُزرقة، وهو يستخدُم الحاسوب بنظام التشغيل القديم 
«ويندوز إكس بي»؟ لكن قلما خطر ببالنا أن ذلك المشهد حقيقي 

بالفعل وليس مجرد تصميم.
بشكل  تظهُر  وظلت  البشر،  مليارات  قبل  من  الصورة  وشوهدت 
القديم  التشغيل  استخدام نظام  في  يشرع  من  أمام  تلقائي 
«ويندوز إكس بي»  وكان ذلك في تسعينيات القرن الماضي، ثم 

أصبحت واسعة االنتشار في العالم.
الصورة  تلك  فإن  فيه الصورة  التقطت  الذي  المكان  عن  أما 
التقطت على الطريق السريع «12» في منطقة سانوما كاليفورنيا 

ا]مريكية. 
وتم  العنب،  كروم  تغطيها  كانت  المنطقة  هذه  أن  وتبين 
حتى  سيارته  يقود  وكان  أورير،  تشارلز  قبل  من  وقتئذ،  التقاطها، 

يذهب لرؤية الشابة التي ستصبح زوجته فيما بعد.

يناير  شهر  خالل  الجمعة،  أيام  من  يوم  في  الصورة  التقاط  وجرى 
من سنة 1996، ويقول تشارلز إن أغلب من رأوها، وهم بالمليارات، 

اعتقدوا أنها ليست طبيعية.
خالل  ا]ميركية،  المنطقة  هذه  في  السيارة  قيادة  أن  وأضاف 
من  بساط  إلى  بالنظر  شعورا  السائق  يمنُح  ما  غالبا  يناير،  شهر 
عاما،   79 اليوم  يبلغ  الذي  تشارلز  وقال   ، الفسيح  ا]خضر  العشب 
شركة  إليها  فطنت  وعندما  صور،  وكالة  في  الصورة  بوضع 
المال مقابل  «مايكروسوفت»، وقتئذ، دفعت له مبلغا مهما من 

الحصول على حقوقها الفكرية.
ولم يجر الكشف عن قيمة المبلغ، لكن قيل إنه من ستة أرقام أي 

أنه من مئة ألف أو مئات اeالف من الدوالرات!.
وعمل تشارلز لمدة تقارب العقدين في صحيفة «لوس أنجلوس 
تايمز» و»كانساس سيتي ستار»، لكنه يدرك جيدا أن صورة «ويندوز 

إكس بي» هي التي ستجعل الناس يتذكرونه على الدوام.

قصــة صـــورة
حاسوب ويندوز الشهيرة
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•• المقادير:
الزبدة : نصف كوب 

البصل : 1 حبة (مفروم) 
البروكولي : 450 غم 
مرق دجاج : 400 غرامًا 

حليب : 2 كوب 
ثوم بودرة : ملعقة كبيرة 

نشاء الذرة : ثالث أرباع الكوب 
الماء : كوب 

جبن الشيدر : 450 غم (أحمر، قطع متوسطة) 

•• طريقة التحضير:
البصل  أضيفي  ثّم  متوّسطة  نار  قدر على  في  الزبدة  ذّوبي 

وقلبيه حتى يذبل.
أضيفي البروكلي ومرق الدجاج.

اغلي المزيج حتى يلين البروكولي أي لحوالي 15 دقيقة.
خّففي النار ثّم أضيفي الجبن، الحليب والثوم.

حرّكي حتى يذوب الجبن وتتماسك المكّونات.
اخلطي في وعاٍء صغير نشاء الذرة مع الماء ثّم أضيفي المزيج 

إلى القدر.
حرّكي المكّونات جّيداً حتى تثخن الشوربة ثم زيّني بالمزيد من 

الجبن المبشور وقدميها.

شوربة بروكلي بجبنة الشيدر
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•• المقادير:
للصلصه خل البلسمك : ملعقة كبيرة

الثوم : فّصان (مهروس)
زيت الزيتون : ربع كوب

ملح : رّشة
فلفل أسود : ملعقة صغيرة (مطحون، طازج)

حبق ناشف : ملعقة صغيرة
طماطم : 2 حبة 

جبن موزاريال : 200 غم (طازج، كروي الشكل) 
الحبق : 2 ملعقة صغيرة (مفروم) 

•• طريقة التحضير:
لتحضير الصلصة: في وعاء، اخلطي الزيت مع خّل البلسميك، 

الثوم، الحبق المجفف، الفلفل ا]سود والملح.
في طبق التقديم، ضعي الطماطم المقّطعة.

صّفي الموزاريال فوق الطماطم ثّم اسكبي الصلصة.
رّشي الحبق المفروم فوق الّطبق.

زيّني الّطبق بأوراق الحبق الكاملة واتركيه 10 دقائق قبل تقديمه 
لكي تمتزج الّنكهات مع بعضها البعض.

يمكنك تقديمه مع الخبز  المحّمص.

سلطة الطماطم مع كرات الموزاريال



•• المقادير:
البطاطس : 3 حبات (مقشرة ومسلوقة ومقطعة )

الزيت النباتي : ملعقتان كبيرتان 
البصل : 1 حبة (مفروم) 

الثوم : 3 فصوص (مفروم) 
الزنجبيل : ملعقة صغيرة (الطازج) 

البازالء : نصف كوب (مسلوقة) 
الجزر : نصف كوب (مبشور) 

فلفل أخضر حار : 2 قرن (مقطع رفيع) 
الكاري : ملعقتان صغيرتان 

الكركم : نصف ملعقة صغيرة 
ملح : ملعقة صغيرة 

كزبرة خضراء : ملعقتان (مقطعة) 
الزيت  : غزير (للقلي)

•• طريقة التحضير:
نسخن الزيت في قدر ونضيف البصل و الثوم و الزنجبيل ونقلب 

لمدة 3 دقائق.
نضيف البطاطس و البازالء والجزر والفلفل ونقلب الخليط على 

حرارة مرتفعة لمدة 3 دقائق.
ثم  ونقلب  والكزبرة  والسكر  والملح  الكركم  و  الكاري  نضيف 

نرفعها من على النار ونتركها جانبا الى أن تبرد.
نحشو قطع السمبوسة بالحشوة ونغلقها على شكل مثلث.

تحمر بزيت غزير وتقدم ساخنة.

سمبوسـة الخضـار 
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•• المقادير:
1 كيلوجرام دجاج

عصير ليمون
ملعقة طعام ملح

رشة فلفل
كوب زيت زيتون

ربع كوب زيت ذرة
3 كوب ماء

ورق غار
هيل حب
عود قرفة

كوب بصل مفروم

صنوبر
ربع كوب سماق
خبز صاج مرقوق

•• طريقة التحضير:
بالملح  وتبليه  وقطعيه  الدجاج  اغسلي 

والفلفل وعصير الليمون
ضعيه في وعاء وغطيه واتركيه في البراد 

لمدة ساعتين
الزيتون  زيت  ضعي  النار،  على  وعاء  في 

مع زيت الذرة وحمري الدجاج
الغار والهيل والقرفة  الماء وورق  اضيفي 

واتركي الدجاج يغلي حتى ينضج
منه  واسحبي  الماء  من  الدجاج  ارفعي 
في  المفروم  البصل  حمري   .. العظم 
ثم  يذبل  حتال  الزيتون  زيت  من  القليل 

اضيفي الصنوبر حتى يتحمص
فوق  والسماق  المسحب  الدجاج  اضيفي 
حتى  قليال  المكونات  وقلبي  البصل 
الى  الصاج  خبز  قطعي   .. جيدا  تختلط 
من  بكمية  مثلث  كل  واحشي  مثلثات 
المسخن  روالت  وجه  ادهني   .. الدجاج 
ثم  الفرن  في  وحمريها  الزيتون  بزيت 

قدميها ساخنة.

روالت المسخـن
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•• المقادير:
الدجاج : gr 1000 (مقّطع أرباع) 

لبن زبادي : كوبان 
الثوم : pcs 5 (مهروس) 
ملح : ملعقتان صغيرتان 

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة 
بهار دجاج : نصف ملعقة صغيرة 

زيت ذرة : ملعقتان كبيرتان 

•• طريقة التحضير:
اغسلي الدجاج ودعيه في مصفاة ليتخّلص من الماء.

والملح  والثوم  الروب  ضعي  عميق،  زجاجي  طبق  في  التتبيلة: 
والفلفل والبهار والزيت، وقّلبي لتختلط  المواد.

غّلفي  بالتتبيلة.  تمامًا  لتتغطى  وقّلبي  الدجاج،  قطع  أضيفي 
الطبق بقطعة من النايلون. وضعي الطبق في البراد لساعات 

عدة أولليلة كاملة.
سّخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية. 

التتبيلة،  خليط  وزعي  الفرن،  طبق  في  الدجاج  قطع  ضعي 
وغطي الطبق بقطعة من ورق ا]لومنيوم.

ضعي الطبق في الفرن لمدة ساعة، لينضج الدجاج انزعي ورق 
ليتحّمر  دقيقة   15 لمدة  الفرن  الى  الطبق  وأعيدي  ا]لومنيوم، 

الدجاج ويصبح ذهبّي اللون. ليصبح جاهزاً للتقديم 

صينية الدجاج باللبن والثوم 
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•• المقادير:
حليب : 4 اكواب 

النشاء : 6 مالعق كبيرة 
القشطة : علبة 

سكر : ثالث أرباع الكوب 
ماء الزهر : 2 ملعقة كبيرة 

الزبدة : نصف كوب (زبدة الفستق الحلبي) 
فستق حلبي : ربع كوب (مطحون) 

ورد جوري مجفف : حسب الرغبة (للتزيين) 

•• طريقة التحضير:
اخلطي الحليب والنشا في قدر على البارد حتى يذوب النشا ثم 
أضيفي السكر والقشطة وضعي القدر على النار مع االستمرار 

بالخلط حتى يبدأ المزيج بالغليان.
أضيفي ماء الزهر وحركي وازيلي المزيج عن النار.

وزعي خليط المهلبية في كاسات واتركيها حتى تبرد.
وأدخلي  المطحون  والفستق  الحلبي  الفستق  زبدة  وزعي 

ا]طباق للثالجة لمدة 3 ساعات قبل التقديم.

كاسات المهلبية بالفستق
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من السوق

سويتزرالند شوكالتير جنيف
الشوكوالته الُمعدة بشغف وحرفية
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من السوق

25 47

9

 .1962

يطرحها بمتجره بسوق نجد في طريـق سلوى ودوحة فيستيفال سيتي

شوكوالتـه «الديـراخ»
حرفيـــة التحضيـــر واالبتكــــار 
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بقلـم : حنـان بديـع
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لمن دواعي سروري

شعــر



بقلم : ذهبيـة جابي
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 4000

رسالة إلى أمي

مقـال
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زهـرة السيـد

تحيـة وسـالم 


