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جديد السوق

في كل عام تقدم جائزة السعفة الذهبية، 
مطمح وحلم صّناع السينما العالمية 
الى أفضل فيلم مشارك ضمن المسابقة 
الرسمية لهرجان كان السينمائي، ونظراً 
للشراكة القديمة التي تجمع بين دار 
شوبارد ومهرجان كان السينمائي، تفخر 
شوبارد بمرافقة هذا ا'طالق السنوي 
للمواهب االستثنائية. السيما أن دار شوبارد 
تصوغ منذ عام 1998 جائزة السعفة 
الذهبية وجميع الجوائز التي يتم تقديمها 
في الحفل الختامي للمهرجان.

ترمز هذه السعفة الفريدة لقلوب تنبض 
بتناغم منذ 20 عامًا، وتتألق كجوهرة 
حقيقية منحوتة يدويًا ومكونة من 19 
وريقة من الذهب اeصفر بينما ترتكز على 
قاعدة من الكريستال الصخري. 

السعفة الذهبية
تصوغ أهم جائزة يتم تقديمها
في صناعة السينما العالمية
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مجموعة (Paradise) تزخر 
بإبداعات فريدة

تأخذنا التشكيلة الجديدة 
المستوحاة من عالم اeحالم 
لمجوهرات (Paradise) ضمن 
مجموعة (Red Carpet) لعام 
2021 إلى عالم يستهوي دار 
شوبارد، حيث الطبيعة البكر 
بكل روعتها وعطائها؛ مكان 
خصب وكأنه حلم، متاح دائمًا، 
يمكن تخيل معالمه والذهاب 
إليه بمنتهى الحرية، حيث يجدد 
المرء طاقته ويتنعم به كما 
يحلو له، هو بمثابة جنة تحيط 
بنا وتوافق خياالتنا وأهوائنا 
كعالم يزخر بكل االحتماالت.

مجموعة
Red Carpet
عوالم حالمة 
مع مجوهرات 
Paradise
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جديد السوق

يسر� الشركة السويسرية الُمصّنعة للساعات الفاخرة، أوديمار بيغه، أن تكشف عن ساعة «رويال أوك 
فروستد جولد أوتوماتيك كرونوغراف» الجديدة، بإصدار محدود يقتصر على 200 قطعة. وفي هذه الساعة 
يتوحد عالَمان: صناعة الساعات الفاخرة وصياغة المجوهرات الراقية. ُجّهزَ هذا الطراز المصنوع من الذهب 
اeبيض عيار 18 قيراط، ذو القطر 41 مم والُمزيّن بتقنية الذهب المطروق – فروستد جولد، بحركٍة من أحدث 

جيٍل من حركات الكرونوغراف لدى المصنع، وهي الحركة اeوتوماتيكية كاليبر4401، التي َشِهَدت ظهورها 
اeول في مجموعة رويال أوك هذا العام.

أوديمار بيغه تُطلُِق الساعة الجديدة
رويال أوك فروستد جولد أوتوماتيك كرونوغراف
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إليكم ساعة أكسكاليبور سبايدر بيريّلي الجديدة، أول ساعة متطّورة من روجيه دوبوي متنّوعة اeساليب 
تزخر باeدرينالين ومصنوعة من المطاط ُمعاد التدوير من إطارات فائزة في سباقات السيارات. 

تشّكل ساعة أكسكاليبور سبايدر بيريّلي أحدث ابتكار من روجيه دوبوي في إطار  تعاون حصرّي مع شركة 
بيريّلي، تنّم عّما يحصل عندما تجتمع أبرع اeذهان من صناعات مختلفة لمشاركة درايتها منقطعة النظير 

وأبحاثها المتطّورة وإبداعها الذي ال يعرف أي حدود.
بدافع رغبته البتكار ساعات ُمفعمة باeدرينالين ومصّممة لنخبة جريئة، يقّدم صاحب االبتكارات الكثيرة 

روجيه دوبوي وشركة بيريّلي الرائدة في أداء رياضة السيارات أحدث إصدار عن مجموعة أكسكاليبور سبايدر 
التي تتمّيز بعيارات أيقونية تعزّزها أحزمة قابلة للتبديل ومصنوعة من حشوات مطاطية مستخرجة من 

إطارات من صنع بيريّلي فائزة بسباقات للسيارات.

أكسكاليبور سبايدر بيريّلي الجديدة
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جديد السوق

ستكونين رائعة دومًا مع هذه اeزياء 
الجميلة ذات اeلوان الجذابة في هذا 
الصيف، خاصًة مع ألوان ال يُمل منها 

أبداً مثل اللونين اeبيض والذهبي. 
تقدم State of REM تشكيلة مالبس 

نوم حريرية %100 وإكسسوارات 
تناسب كل مزاج، وشخصية ووقت، 

من صباح كسول في السرير إلى 
سهرة خارج المنزل بالكعب العالي. 

اختاري قطعًا بيضاء من تشكيلة 
لويال المتميزة القصيرة والطويلة 

التي لن تجعلك جذابة فحسب، بل 
أيضًا ستحافظ اeقمشة الحريرية 

بنسبة %100 شديدة الخفة على 
بشرتك صحية، وتساعدك على النوم 

الهادئ المريح

كوني جذابة هذا 
الصيف في مالبس 
النوم الحريرية الجميلة

State of REM
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يمتلك كل منا تصوره الخاص عن العطر المثالي بالنسبة له، إّلا أن عملية العثور 
على العطر المناسب لكل شخص ليست بتلك السهولة، فا'نسان قادر على 

التمييز بين 3 تريليون رائحة مختلفة. و'يجاد الرائحة المثالية نحتاج أوًال إلى المعرفة 
الواسعة بطبيعة المستحضرات التي سنشتريها، فالعطور تقوم على بناء هرمي 

مكّون من ثالث طبقات، وتشمل النفحات العليا التي تحتوي في الغالب على 
روائح نقية لها عبق الحمضيات أو الفواكه، وهي اeكثر وضوحًا بين مكونات العطر 

عند تطبيقه في البداية، كما تُعدّ اeسرع تالشياً في نفس الوقت.

العثور على العطر المثالي
بين 3 تريليون رائحة مختلفة يمكن ل�نسان تمييزها
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جديد السوق

إذا كنت واحدة ممن يعانين من الشعر رفيع الُسمك، واeظافر المتقصفة والبشرة المفتقدة 
للمرونة، فأنت تحتاجين 'دراج «جلو» الجديدة من «رايت» في نظامك اليومي! تم إطالق 

الفيتامينات الجديدة سهلة المضغ في التوقيت المناسب للصيف لتغذي بشرتك، وشعرك 
وأظافرك من الداخل للخارج. إنها أفضل فيتامينات يمكن اختيارها كنظام مكمل شامل جاهز 

لتعزيز جمالك، eنها تمدك بالمغذيات السليمة التي ستنجح في الوصول إلى نتائج مثالية.

رايـت
تطلـــــق «جلــو»
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استعيدي جمال شعرك
مع مجموعة شامبو «هيمااليا»

نعلم جميعًا أن الحصول على شعر جميل وصحي أهم ما نسعى إليه. يواجه الشعر في فصل الصيف 
عوامل طبيعية عدة، بدءاً من أشعة الشمس الحارقة إلى مياه حمامات السباحة واالنتقال إلى اeماكن 

ذات أجهزة التكييف الباردة، كل هذه اeمور تؤدي إلى تلف وتكسر في خصالت الشعر. إحمي شعرك من 
أي ضرر ممكن أن يلحق به مع شامبو «هيمااليا» ذو المكونات المعالجة والمعزز بـ 5 بروتينات طبيعية. 

ُصممت هذه المجموعة من تركيبة متطورة تعالج مختلف مشاكل الشعر مثل التساقط والذي يتم 
معالجته بشامبو مستخلص من زيت الخروع والكافيين، و'صالح وتجديد الشعر فهناك شامبو زيت 

اeرغان والذي يساعد على إعادة بناء خيوط الشعر التالفة، وزيت جوز الهند لشعر أكثر كثافة، وزيت اللوز 
لحماية اللون وزيت الزيتون لنعومة ولمعان فائق. استعيدي صحة ولمعان شعرك مع مجموعة شامبو 

«هيمااليا» الطبيعية والتي ستكون رفيقتك على طول اeيام.



26

جديد السوق

أصبحت» ديرموفيفا» أول عالمة تجارية للعناية بالبشرة في الشرق اeوسط تطلق مجموعة 
منتجات عناية بالبشرة بأغذية فائقة الجودة (سوبرفوود). حيث تحتوي المجموعة على 

غسول Body Smoothie ، وكريماتBody Dessert ، وماسكات الوجه، والمقشرات، وغسول الوجه 
لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الطبيعية وا�منة والخالية من المواد الكيميائية 
لروتين فّعال للعناية بالبشرة. تتناغم مجموعة منتجات العناية بالبشرة باeغذية فائقة 

الجودة المتميزة من ديرموفيفا من حلول العناية بالبشرة مع جودة اeغذية التي تم اختبارها 
على مدار الوقت مثل الكركم والرمان واeفوكادو والشاي اeخضر.

ديرموفيفا
تطلق أول مجموعة منتجات عناية بالبشرة
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مجموعة أنيقة من النقشات
المستوحاة من الحيوانات

أعلنت عالمة BY FAR عن إطالق تشكيلتها الجديدة من ا'كسسوارات 
المزيّنة بنقشة اeفعى

تعكس القطع الجديدة حيوية موسم الصيف من خالل مجموعة أنيقة من النقشات 
المستوحاة من الحيوانات مع لمسات من ألوان النيون على خلفية بيضاء هادئة.
وتتضمن التشكيلة أحذية مسطحة مكشوفة من الخلف وأحذية الكعب العالي 

وحقائب صغيرة وحقائب منفوخة أُعيد تصميمها بنقشة ثعبان المعة جديدة 
'ضفاء لمسات من الجرأة والتألق على ا'طالالت الصيفية.

BY FAR
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جديد السوق

مما ال شك فيه أن للون اeبيض مكانة خاصة في 
قلوب جميع محبي اeزياء حيث يعتبر كصيحة 

تستمر مهما اختلفت الموضة وباeخص في 
فصل الصيف المشرق. ولكل عاشقات هذا اللون 

المحبب، أطلقت «ستيف مادن» مجموعة من 
اeحذية والحقائب ذات اللون اeبيض لتنسقي منها 

ما يناسب إطالالتك واحتياجاتك. تضم التشكيلة 
مختلف أنواع التصاميم مثل أحذية الكعب العالي، 
الصنادل، اeحذية الرياضية، الشباشب با'ضافة إلى 

الحقائب المتميزة. وتلبية لجميع أذواق السيدات، 
حرصت العالمة على تنويع أفكار استخدام اللون 

اeبيض في هذه التشكيلة، حيث ستجدين تصاميم 
باللون اeبيض فقط با'ضافة إلى تلك البيضاء 

والمزينة ببعض لمسات اeلوان الصارخة أو 
المزركشة ببعض الطبعات. 

تشكيلة اللون اeبيض من

ستيـف مـادن
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على الرغم من أن صيحات الموضة في وقتنا الحالي 
ال تعتمد كثيراً على مبدأ تنسيق الحذاء مع حقيبة اليد، 

إال أن العديد من السيدات مازلن يفضلن تناسق هذه 
االكسسوارات باللون وبالنمط. وتجنبًا 'هدار الوقت 

في البحث عن القطعة التي تكمل اeخرى، تقدم 
إليك عالمة «ستيف مادن» مجموعة من الخيارات 

المنّسقة والتي يمكنك اعتمادها في مناسباتك 
وخروجاتك. مهما كان اللون الذي تفضلينه ومهما 

كانت احتياجاتك، يمكنك الرجوع إلى هذه التنسيقات 
كوسيلة تسّهل عليك قراراتك. بدءاً من الخروجات 

الصباحية والتمارين الرياضية ومروراً بإطالالت العمل 
وجمعات الغداء وصحبة اeصدقاء إلى مراكز التسوق 

وانتهاًء بالسهرات الرسمية والحفالت، ستجدين في 
تشكيلة «ستيف مادن» مختلف التصاميم الرياضية 
والرسمية والمسطحة والعملية والفاخرة لتكملي 

إطاللتك بلمسة واحدة. 

.. وإطالالت منّسقة لخيارات أسهل
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جديد السوق

عل أثر النجاح الذي حققته أحدث مجموعاتها 
  Carte Blancheمن المجوهرات الراقية
هولوغرافيكHolographique ، تتابع كلير شوان، 
المديرة ا'بداعية لدى دار المجوهرات بوشرون، 
خّطها الجديد والجريء وتطلق مجموعة 
مصغذرة جديدة من المجوهرات الممّيزة. وفي 
حين جمعت تجربتها اeولى في هذا المجال بين 
الذهب والدنيم في مجموعة Quatre لصنع منتج 
فريد، فإن هذا االبتكار الثاني يستتبع العمل 
الذي بدأ مع هولوغرافيك مع التركيز بشكل 
أكبر هذه المرّة على جانب المجوهرات. في هذه 
المجموعة المصّغرة تّم تطبيق نفس التقنية 
المبتكرة، ولكن في السيراميك، على اثنين من 
أبرز تصاميم الدار Quatre  وJack de Boucheron ، مع 
خمسة إبداعات فريدة تمتاز بالطالء الطليعي 
الجديد.

المجموعة المصّغرة من 
المجوهرات الهولوغرافية

Holographique
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تطلق بوما إصدارًا حصرًيا من النظارات الشمسية الجديدة بمناسبة مرور «25 عاًما على التعاون مع 
لينفورد كريستي»، وهي مستوحاة من البطل الرياضي الذي حفر اسمه في التاريخ وترك بصمته 

الدائمة على تاريخ العالمة التجارية من العام 1996 حتى أيامنا هذه.
يتميز ا'صدار الجديد بنظارات شمسية جريئة على شكل قناع تحتفل بمرور 25 عاًما على الظهور 

اeسطوري للعّداء البريطاني لينفورد كريستي في مؤتمر صحفي في العام 1996.
في إطار إطالق ا'صدار الحصري «لينفورد كريستي»، ستقوم مجموعة مختارة من الرياضيين 

العالميين بارتداء الطراز الجديد من النظارات الشمسية أثناء المسابقات الرياضية المقبلة.

ا بوما  تطلق إصدارًا حصريًّ
من النّظارات الشمسية
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جديد السوق

مع االنتقال والدخول إلى 
موسم الصيف، تقدم 

بوريفيكاسيون غارسيا 
مجموعة خاصة تضم 

إكسسوارات وقفاطين 
بألوان نابضة بالحياة 

ومثالية لهذا الموسم.
تشمل هذه المجموعة 

المختارة بعضًا من 
حقائب العالمة التجارية 

اeكثر تمّيزاً من بينها 
تصاميم شهيرة مثل 

 Homenaje Trenzado،
Cartagena وVeracruz بألوان 

زاهية منها برتقالي 
الحمضيات، اeحمر 

النابض بالحياة واeزرق. 
تمتعت تفاصيل هذه 

اeكسسوارات الضرورية 
باهتمام خاص مع أعمال 

تطريز لبعض منها 
من أجل إعادة تكوين 
شعار العالمة التجارية 

والمكّعب المذهل، 
با'ضافة إلى زخارف 

مبتكرة.

الصيف مع بوريفيكاسيون غارسيا
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جديد السوق

يسرّ دار مون بالن إطالق أول طراز حصري لعام 2021 من مجموعة نظارات التجزئة 
الخاصة بالسفر العالمي. وهو كناية عن تصميم نظارات شمسية للرجال من تشكيلة 

اeسيتات عالية الجودة اeيقونية.
صمم هذا الموديل الجديد للمسافرين العالميين ويتميز بشكل مربع مزدوج مع 

حافة علوية من اeسيتات وحواف معدنية، ويتسم بنمط M-Gram 4810 اeيقوني 
المنقوش بالليزر على السلك اeساسي المعدني للذراعين المصنوعين من أسيتات 

خفيف الوزن. سيتوّفر هذا ا'صدار هذا الطراز بمجموعتين من اeلوان: اeسود الالمع مع 
عدسات باللون المدخن السادة أو باللون الفّضي البرّاق. 

ستتوّفر نظارات مون بالن الحصرية في متاجر التجزئة الخاصة بالسفر المختارة في جميع 
أنحاء العالم بين يوليو وديسمبر 2021 وستظهر في حملة إعالنية خاصة. 

نظارات جديدة مون بالن
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تقدم العالمة من خالل هذه 
التشكيلة لمسة جديدة على 
تصاميهما للمجوهرات الفضية 
تنسجم مع موسم الصيف. وضمت 
التشكيلة خواتم وأساور وقالئد 
من الفضة ا'سترلينية المميزة 
بلمسات جريئة، حيث جمعت بين 
القطع الذهبية الكالسيكية وأجمل 
التصاميم الفضية.
 

وتقدمTiffany & Co.  في تشكيلتها 
الساحرة من المجوهرات الفضية 
هذا الصيف قطعًا متنوعة، من 
 Tiffany التصاميم اليومية لتشكيلة
HardWear والقطع الفريدة من 
 .Elsa Peretti تشكيلة

Tiffany & Co
تكشف عن تشكيلة
Summer Silver
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تمثل إضافة مبتكرة إلى فئة الكروس-أوفر الفاخرة 

الراية اوتو تختبر خيارات
لكزس UX الكروس-أوفر االنيقة

في واحدة من التجارب االنيقة التي ينتظرها عشاق عالمة لكزس اليابانية اجرينا اليوم تجربة على 
احدث المركبات  الفاخرة  لكزس UX الرائعة التي تضفي المزيد من الروح الشبابية على مجموعة 

مركبات لكزس، وتعرض شركة عبد اE عبد الغنى و إخوانه ، مركبة لكزس UX الجديدة كليًا، والتي 
تمثل إضافة مبتكرة إلى فئة مركبات الكروس-أوفر المدمجة الفاخرة، إذ يجمع الطراز الجديد كليًا 

بين أحدث ما تقدمه العالمة التجارية الفاخرة من مستويات الرفاهية وتقنيات السالمة في حزمة 
تشمل عناصر التصميم الجذابة الجديدة ونظام الدفع ذي الكفاءة العالية. 
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أسلوب  مع  لتتناسب   UX لكزس  مركبة  تصميم  تم  ولقد 
الحياة العصري لشخصية المستكشف الشغوف بتجربة قيادة 
بهدف  مت  ُصمِّ كما  بالفخامة،  مفعمة  أجواء  في  ديناميكية 
جذب العمالء الباحثين عما هو جديد وشيق، وبشكل يتناسب 

مع أسلوب حياتهم. 
وتَُعد لكزس UX أول مركبة يتم تصنيعها باالعتماد على منصة 
إذ   ،(GA-C) المدمجة  المركبات  لفئة  الجديدة  الهيكلية  اeطر 
يجمع هيكلها بين خفة الوزن والمتانة، فضًال عن مركز الجاذبية 
المنخفض ونظام التعليق المعزز، مما يضفي عليها قدرة فائقة 
السائق  ليمنح  الراحة،  من  استثنائية  ومستويات  التحكم  على 

تجربة قيادة أكثر تفاعلية. 

مجموعة واسعة من المزايا الفريدة
UX بنظام الدفع اeمامي، وتتميز بمحرك  تعمل مركبة لكزس 
يقترن  لتر   2.0 سعة  الكفاءة  عالي  اeسطوانات  رباعي  جديد 
المباشر  التبديل  بنظام  المستمر  المتغير  الحركة  بناقل 
كليًا  الجديدة  المدمجة  الكروس-أوفر  مركبة  وتأتي   .(DCVT)
مزودة بمجموعة واسعة من المزايا الفريدة، بما في ذلك نظام 
التحكم في وضع القيادة مع ما يصل إلى خمسة خيارات تتيح 
للسائق تخصيص تجربة القيادة حسب رغبته. كما تقدم المركبة 
عدداً من المزايا هي اeولى من نوعها في العالم، مثل ا'ضاءة 
والتصميم  الهواء،  تدفق  شفرات  توجيه  لمقبض  الالسلكية 
الفريد للعجالت مع فتحات تدفق الهواء، والذي تم تطويره للحد 
من االضطراب الهوائي على سطح العجالت. كما يتميز الطراز 
اeول  الصوت  بضوابط  الكامل  التحكم  بنظام  كليًا  الجديد 
اليد،  راحة  مسند  في  والمتواجد  لكزس  مركبات  في  نوعه  من 
ويأتي الطراز الجديد أيضًا مزوداً بباقة تقنيات السالمة المتطورة 

«لكزس للسالمة بالس+. 

تصميم انسيابي
التصميم  ذات  اeمامية  المصابيح  مع  المركبة  واجهة  وتكتمل 
وتأتي  وأنيقة.  واثقة  إطاللة  يمنحها  الذي  اeمر  االنسيابي، 
الباعث  الثنائي  الصمام  تقنية  ذات  النهارية  ا'ضاءة  مصابيح 
للضوء (LED) فوق المصابيح اeمامية على شكل رأس السهم 
ل إضاءة لكزس المميزة على شكل حرف (L)، حيث تبدو  لُتكمِّ
الشعاع  أحادية  القياسية  اeمامية  المصابيح  فوق  كالحواجب 
االختيارية  المصابيح  أو   ،LED بتقنية  المزدوجة  الكشافات  ذات 

.LED ذات الكشافات الـ 3 صغيرة الحجم بتقنية
الشبك  من  بدءاً  للمركبة  اeنيقة  التصميمية  الخطوط  وتمتد 
المغزلي اeمامي من خارجها لتغطي جميع أنحاء المقصورة. 
اeمامية  والمصدات  الحادة  بزواياها  البارزة  اeسطح  وتعكس 
عليها  يضفي  حين  في  للمركبة،  المميز  الحضور  والخلفية 
طابعًا  العالية  الهوائية  بالديناميكية  يتميز  الذي  تصميمها 
الزوايا  إلى  دفعها  تم  التي  الكبيرة  العجالت  مع  خاصًة  رياضيًا 
 UX وواجهتها اeمامية المثيرة ل�عجاب. ويتوج تصميم لكزس 
المركبة،  عرض  بكامل  المتصلة  الخلفية  بالمصابيح  الجريء 

والذي يمنحها شكًال مميزاً في الليل مع سلسلة من 120 مصباح 
التموضع في  LED، حيث تضيق هذه المصابيح  يعمل بتقنية 

الوسط ليصل سمكها إلى 3.17 مليمتر عند منتصف المركبة.

تجربة قيادة مشوقة
استكماًال  المركبة  لهذه  المشوقة  القيادة  تجربة  وتأتي 
تجمع  إذ  كليًا،  الجديدة   UX لكزس  لمركبة  المتألق  للتصميم 
بين اeداء التفاعلي والكفاءة العالية، فيما تم تزويدها بمحرك 
قوة  يولد  لتر،   2.0 سعة  خطية  أسطوانات  أربع  ذي  حديثًا  مطور 
بين  وبالجمع  نيوتن-متر.   205 يبلغ  دوران  وعزم  حصانًا   168
مع  الليزر  باستخدام  المصقولة  المتطورة  الصمامات  مقاعد 
أيضًا  يعمل  الذي  المحرك  هذا  فإن  كليًا،  الجديدة  الوقود  مآخذ 
اeكثر  المحركات  أحد  من  يَُعد  الوقود،  لحقن   D-4S بتقنية 
 – المتغير  الصمامات  توقيت  تقنية  إضافة  تعزز  كما  كفاءة. 
الذكي باستخدام ُمولٍِّد كهربائي (VVT-iE) على جانب المأخذ، 

من قدرات القيادة وتقلل االنبعاثات في الوقت نفسه.
ومن ناحية أخرى، يجمع ناقل الحركة المتغير المستمر بنظام 
التبديل المباشر (DCVT) الجديد بين سالسة التبديل وكفاءة 
السر  ويكمن  استجابة.  أكثر  قيادة  تجربة  مع  الوقود  استهالك 
تولده  الذي  االستثنائي  اeداء  إلى  التفاعلية  التجربة  هذه  في 
المركبة من  التي تتسارع بها  الميكانيكية  التروس  مجموعة 
المتغير  الحركة  ناقل  نظام  يتولى  أن  قبل  وذلك  السكون، 
المستمر بقية المهمة. وتأتي النتيجة في شكل تسارع خطي 
المزايا  على  الحفاظ  مع  االنطالق،  لحظة  من  وفعال  مباشر 
السرعات  عند  المستمر  المتغير  الحركة  ناقل  يوفرها  التي 

المتوسطة والعالية.
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حوار

الشاعرة آمنة الحميدي : 
المرأة القطرية تعيش عصرها الذهبي 
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(( اسم ا[ عليج ياقطر )) 
قصيدة مليئة بالصور الشعرية الجميلة تأخذنا إلى الماضي الجميل ببساطة وباللهجة القطرية المحلية 

العذبة التي تخرج لتستقر في القلب واeعماق ،، كتبت هذه القصيدة االستاذة الشاعرة: آمنة الحميدي وتم 
انتاجها كعمل متكامل بإلقائها الجميل وحضورها المميز يصاحب هذه القصيدة صوت النهام القطري: 
علي بن ناصر الحداد ( نهام الخليج ) الذي ابدع دومًا بصوته المبحر في أعماق ا'بداع نهامًا ومنشداً وشاعراً 

يبحر بنا مع صوته بين اeمواج ليأخذنا إلى عالمه المميز عالم النهام وإحساس النهام الذي ينهل منه 
الجميع الحب والسالم ، فجاء العمل حامًال كل ا'بداع والجمال. 

تحدثت إلينا الشاعرة آمنة الحميدي عن تجربتها مع هذا العمل وانتهزنا الفرصة لنكتشف جوانب اخرى من 
محطات حياتها العملية والعلمية فقالت :

في البداية شكري وتقديري لهذه الفرصة الغالية جداً، هذا اللقاء 
دعم لي ولكل قلم على الساحة القطرية 

آمنة  فتقول  التدريس  في  قضتها  التي  السنوات  عن  أما 
الحميدي:

ا'عدادية  من  متواصلة  سنه  عشر  أربعة  لمدة  بالتدريس  عملت 
حيث  بالذات  ا'عداية  المرحلة  تدريس  أحببت  الثانوية  إلى 
الطالبات على استعداد لتلقي العلم بأساليب متنوعه، كانت 
كنت  الدروس  تقديم  في  والتميز  للتجدد  يدفعنني  طالباتي 
معلمة لهن وهن أيضًا كن معلمات صغيرات لي كانت الحصة 
خمسة وأربعين  دقيقة من العلم وتبادل المهارات ومن خاللكم 

أقول لهن شكرا لكن.
وعن عالقتها بالشعر تقول:

اللغة  فحصة  الدراسة  مقاعد  على  تلميذة  وأنا  الشعر  أحببت 
العربية كانت حصتي المفضلة كنت أستمتع بتحليل القصائد 
والبحث  الشعرية  الصور  ودراسة  الدراسي  المنهج  في  المقررة 
خالل  من  القراءة  أحببت  معاني،  من  خلفها  وما  الكلمات  في 
في  للكتب  الرئيسي  المصدر  كانت  حينها  المدرسة،  مكتبة 
ذلك الوقت وكانت أمينات المكتبه متعاونات جدا معي فكن 
به  المسموح  العدد  من  أكثر  الكتب  باستعارة  لي  يسمحن 
الجامعية  للمرحلة  وصلت  وعندما  بالقراءة  بشغفي  لعلمهن 
قضيت  الذي  المنجم  كانت  قطر  جامعة  مكتبة  كنزي:  وجدت 
الساعات الطوال أنهل من جواهره المتنوعة ، مع ثورة االنترنت 

المنتديات،  بعض  في  الفصحى  العربية  باللغة  الكتابة  بدأت 
لفتره من الزمن توقفت النشغالي بالتدريس واالهتمام بأسرتي 

ثم عدت للكتابة والنشر عبر تويتر في هذه السنه.
وماذا عن الخطوة اcولى إعالميًا: 

ام  اف  حبايب  إذاعة  عبر  شعري  برنامج  عن  إعالنًا  قرأت  مره  ذات 
من  عدد  مع  مباشر  لقاء  في  فاستضافني  المزهر  فواز  للمبدع 
اeخوة واeخوات لنقدم بعضًا من كتاباتنا على الهواء فكانت 
القطرية  باللهجة  بقصيده  فشاركت  اللحظات  أجمل  من  تلك 
الدكتور  الغنائي  الشاعر  عليها  أثنى  حيث  البداية  كانت  وهنا 
مرزوق بشير ، وهنا أستغل الفرصة لشكره لدعمه لي ولآلخرين 
مشوار  بدأت  ثم  البرنامج.  عبر  لتشجيعنا  وقته  ولتخصيص 
الكتابة باللهجة القطرية فسجلت قصيدة هي إهداء ل�مهات 
تقديراً لجهودهن بعد عام دراسي أغلبه عبر االونالين حيث كان 
العبء عليهن عظيما. وعندما نشرتها القت قبوًال واستحسانًا 

أسعدني جداً ودفعني لالستمرار .
وبالنسبة لهذه القصيدة وهذا العمل:

(اسم اE عليج ياقطر ) 
انتخابات مجلس الشورى حدث تاريخي مهم جدا في تاريخ قطر 
الوطن  أبناء  بين  حساسيات  من  مالمسته  جدا  آلمني  لكن 
لما  واالقارب  االهل  بين  االستياء  من  الكثير  لمست  وقد  الواحد 
حدث فكان أن سخرني اE لكتابة هذه الكلمات لنوّحد الصف. 
اخترت  قطر  تراث  من  القديمه  بالصور  مليئة  القصيدة  أن  وبما 

أحببت الشعر وأنا
على مقاعد الدراسة
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موسيقية  كخلفية  للقصيدة  مرافقًا  النهام  صوت  يكون  أن 
بن  علي  النهام  مع  بالتواصل  ا'نتاج  شركة  من  اeخوة  فقام 
الحداد ورحب بالفكره مباشرة وسخر وقته وصوته وشارك  ناصر 
اكسسوار  عن  البحث  حاولت  وتفاني.  اخالص  بكل  بالعمل 
بروش  (دبوس)  استخدام  الى   Eا فهداني  أحد  فلم  مناسب 
تم  ثم  معي  وتعاون  للصائغ  الفكره  فشرحت  قطر  بإسم 
التصوير وإنتاج الفيديو وكنت اؤكد على المخرجة أمينة الريامي 
التركيز على اسم قطر في اللقطات للتأكيد على رسالة العمل 

وهي أن قطر هي من تستحق صوتنا االنتخابي .

كلمة آمنة الحميدي لكل فتاة مبدعة قطرية :
مالم  على   أنا  حصلت  الذهبي  عصرها  تعيش  القطرية  المرأة 
مني  أفضل  فرص  على  تحصل  ا�ن  وابنتي  أمي  عليه  تحصل 
وتسعى  وتجتهد  تثابر  أن  مجالها  في  مبدعة  كل  أدعو  ولهذا 
الوقت  في  بالحصاد   Eا يأذن  حتى  التأني  تستعجل.  أن  دون 

المناسب 
أما بالنسبة للجديد واcعمال القادمة فتقول :

المناسب  الوقت  أنتظر  عمالن  ا�ن  لدي  وتوفيقه   Eا بحول 
لتنفيذهما.

القصيدة مليئة بالصور
القديمة من التراث



41

اسم ا[ عليج ياقطر 
اسم اE عليج ياقطر 

شلي جرى شلي حصل 
ماصار إال الخير 

ياعمري قطر 

اeخ وأخوه 
افتحوا تجوري عود

نبشوا اeوراق
رمموا الصور 

راجعوا تاريخهم
وتاريخهم واحد 

ثابت
مهما تعددت الخرايط 

واeرقام 
والخطوط الحمر 

اeخ وأخوه 
تعايوا بينهم

من اللي غاب؟ 

من اللي جا قبل؟ 
ومن اللي حضر ؟

في حالول 
من حفر الرق ؟

وعلى يده 
وجهه البترول انتثر؟

من اللي عن الكامب 
في دخان 

وال يوم اتأخر ؟
احتاروا 

من اللي له الحق :
اللي صاد السمك بالحظره

وال اللي رسم حدود المسكر ؟ 

اeخ وأخوه اختلفوا
واالختالف يعني

نضج
ادراك

يعني

أنا قطري عندي وعي
أنا قطري عندي وعي

نقولها للحبيب قبل العدو 
اختالفنا مو عالمة خطر 

اختالفنا محبة 
احترام 

ابداً مانختلف 
على حبك ياقطر 

عزيزة وغالية ياعمري قطر
آمري وماطلبتي اال عزج

تبين صوتي 
صوته 

صوتها 
صوتنا كلنا 

لج انتي 
انتي بس ياعمري قطر 

آمنة الحميدي
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(المرّش والمكحلة)
زاوية من متحف 

الفنان فيصل 
التميمي
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تذكرة عودة للماضي

المتاحف المنزلية
تزخر الثقافة القطرية بثروة فنية في التراث الشعبي المادي، ومنه فن عمارة البيوت 

واقتناء اeدوات التي اصبحت اليوم جزءاً من الذكريات الجميلة. وقد تأثرت هذه النماذج 
المعمارية بشكل كبير بطبيعة المناخ وتضاريس البالد، حيث تم استخدام الحجارة 

كمادة بناء أساسية، والتي كانت تقطع من فوق سطح اeرض أو من ساحل البحر، كما 
استخدم الطين في صف الحجارة فوق بعضها البعض، وفي تغطية أسطح الجدران 

الخارجية والداخلية والسقوف العلوية.

الصندوق المبّيت من 
مجلس الفنان فيصل 
التميمي
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تراث

بتطور  القطرية  البيوت  بناء  في  العمارة  فن  مر 
المواد  أو  اeساليب  في  سواء  الزمن  مرور  مع 
المستخدمة في البناء، أو الديكورات المستخدمة 
القطريون  المعماريون  طور  حيث   ، البيوت  داخل 
أدوات وأساليب البناء، فقد أدخلوا بعض التعديالت 
البناء إذ حلت مادة الجبس محل الطين  في مواد 
المربع  خشب  واستخدموا  الجدران،  تغطية  في 
سقوف  في  يستخدم  كان  والذي  (الدنجل)  محل 
أفقي  بشكل  تبنى  اeسقف  كانت  حيث  المنازل، 
تعرف  الغرف  تتقدم  مظللة،  مساحات  وجود  مع 
باسم (الليوان) وتشرف على فناء المنزل (الحوش) 

بشكل مباشر لتخفيض درجة الحرارة.
أما النوافذ المطلة على الحوش فقد بنيت بشكل 
مساحات  مع  قياسا  نسبيا  وأصغر  مستطيل 
الجدران الخارجية، بينما صممت فتحات النوافذ في 
حوش  على  لتطل  العلوية  والحجرات  المجالس 
التهوية  بغرض  بني  وبعضها  والشارع،  البيت 
العلوية.  اeسطح  في  «البادجير»  مثل  وا'ضاءة 
القديمة  المباني  من  العديد  قطر  في  وتوجد 

وقد  الساحلية،  المدن  في  خاصة  والتراثية،  اeثرية 
ورد في تقرير (منظمة التراث العالمي) عن المدة 
الممتدة بين القرنين (17 و18) الميالدي أن موقع 
الزبارة كان مركزا للحياة وا'قتصاد، ويعج بالحركة 
والنشاط التجاري، وتؤكد المكتشفات اeثرية في 
االستخدامات،  متعدد  كسوق  أهميته  الموقع 
وأن النشاط القائم كان صناعيا، وذلك من خالل 
 (20) حوالي  عددها  بلغ  التي  المدابس  اكتشاف 
وإعادة  التمور  إنتاج  في  تستخدم  كانت  مدبسة 
التي تحولت بدورها إلى  تصديرها، وبناء اeكواخ 

غرف لتخزين البضائع المستوردة.
بيوتنا القديمه كانت بسيطة وجميلة جداً ورائعة 
والمستلزمات  البيت  حاجيات  وكذلك  التصاميم 

الموجودة في البيوت كان لها رونقها الخاص 
إلى  الماضي  عشاق  من  العديد  يسعى  لذلك 
في  وعرضها  القديمة  المقتنيات  واقتناء  جمع 
أشبه  ماهو  إلى  بذلك  تتحول  التي  مجالسهم 
القديمة  المقتنيات  أهم  أما  ورائع  جميل  بمتحف 

والتي الزال يحتفظ بنماذج منها فهي: 

السفره

متاحف
خاصة 
لعشاق 
الماضي 
الجميل 
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الحاجيات  لحفظ  الخشب  من  صندوق  المبيت:  الصندوق   ••
الخاصة بالزوجين او باقي أفراد البيت.

أشياء  فيه  ويوضع  الحائط  في  محفور  مكان  الروشنه:   ••
كاالغراض الصغيرة.

•• المرزام: هو لتصريف مياه اeمطار وتراه في اeعلى.
•• الفنر: مصباح من الغاز وبه فتيله تشعل ل�نارة.

•• الِحب: إناء من الفخار يوضع به الماء للشرب.
•• الحصيرة: مثل السجاد يصنع من أعواد النخيل.

عليها  ل�كل  وتوضع  دائري  شكل  على  هي  السفره:   ••
ومصنوعة من سعف النخيل.

•• المهّفه: مروحة يدوية تصنع من الخوص وتحرك باليد لتهوية 
الوجه و الجسم من الحر.

الخّله وهي غرفة النوم 
للمعاريس والمجهزة 
بالمرايا وا.قمشة الملونة

(الِحّب) لحفظ ماء الشرب

بيوتنا القديمة نموذج للبساطة
وروعة التصميم  
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تراث

•• الدريشه: النافذه.
•• الليوان: هو الممر المسقوف و المحاذي للغرف.

•• المبخر: وعاء يوضع به الفحم والبخور ليصدر منه دخان طيب 
الرائحة.

الناس  على  ويرش  الورد  ماء  بداخلها  يوضع  قنينة  المرش:   ••
ومالبسهم.

•• الدلَه:  تستخدم لتقديم القهوة العربية.
الخاصة  والمستلزمات  اeدوات  من  العديد  إلى  با'ضافة  هذا 
لعرض  او  المنزل  أركان  من  ركن  اي  أو  المجلس  بتزيين  سواء 

مشهد من مشاهد الحياة القديمة.
من  مجموعة  من  والملتقطة  المعروضة  الصور  خالل  ومن 
تتجسد  كيف  نجد  الجميل  الماضي  لعشاق  الخاصة  متاحف 
ا'جتهادات  هذه  خالل  من  حاضرنا  في  الماضي  وجمال  روعة 
وإخالصهم  ووفائهم  أصحابها  أصالة  عن  تعبر  التي  المميزة 

وصدق محبتهم .

الفنر وا.واني القديمة 
تزّين السقف بمجلس 

ناصر المال

مجالس تعّبر عن أصالة أصحابها 

الليوان من منزل 
السيد ناصر المال
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صور من حياة الماضي في 
قطر من متحف السيد 
عبداB لحدان المهندي
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أزياء

تعتبر اeزياء المتطابقة بين اeم وابنتها أسلوب فريد ومتميز، ويتسم بالجمال حيث يفضله كثير من الناس. وقد 
يلفت هذا اeسلوب اeنظار ما إذا كان بين أم وابنتها الصغيرة أو اeم وابنتها في أي سن، فهو يعكس كثيرا من 

من البراءة ويضفي جواً من المرح، كما يظهر جو من المحبة والتقارب النفسي والروحي بين االثنين.
فاeم تحرص أن ترتدي ابنتها أزياء مماثلة لما ترتديه، eنها غالبًا ما تسعى أن تكون ابنتها نسخة مصّغرة عنها 

ليس فقط من ناحية المالبس بل من مختلف النواحي، ويبقى هذا الشعور متبادًال بينهما طوال مراحلهما 
العمرية. فعندما نرى هذا التطابق نشعر بمدى ارتباط اeم بابنتها روحيًا ومعنويًا اضافًة الى ما يشّعه المظهر 

من سحر وبهجة وجمال.
لذا سنستعرض سويًا مجموعة جميلة ومتناسقة من اروع المالبس المتطابقة بين اeم وابنتها.

أزياء متطابقة
ل#م وابنتها 
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اطاللة مليئة 
بالمحبة والحنان
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أزياء

ابنتي نسخة مصغّره عني

فستان قصير بقصات 
بسيطه اشبه بفساتين 

ا.طفال وجمالها
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فستان ابيض قصير وبسيط 
في اطاللته الجميلة



التور واللون الوردي 
لمناسباتك القريبة الى 

قلبك

اطاللة الجينز تعكس 
الحيوية والنشاط
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أزياء



فستان بسيط للرحالت 
العائلية ولقضاء أجمل 

ا.وقات برفقة طفلتك ا.نيقة
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ا.حمر والجينز تناسق 
رائع وجذاب

فستان من قطعتين 
مطّعم بالدانتيل الوردي
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أزياء



التطريز يزين هذا الفستان 
ا.بيض ليميزك أنت وابنتك 

في دعوة عائلية دافئة
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أزياء

تمازج ا.لوان وجمالها في 
قطعتين مختلفتين في 

التصميم
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تألقي مع ابنتك في 
المناسبات بألوان مبهجة 

وقصات مريحة

شاركي ابنتك احتفالها 
باطاللة متناسقة وفريده
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مكياج

مكياج الموسم
إطاللة بلون الخريف 
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تتميز ألوان المكياج الخريفي بأنها ترابية دافئة وهو انعكاس لفصل الخريف وما 
يكون عليه الحال فيه حيث تبدأ ا.شجار في تبديل أوراقها وتزداد ا.تربة والغبار، ويعد 

اللون الكشمير وهو أحد درجات اللون البنفسجي هو أجدد ألوان مكياج الخريف وله 
عدة درجات مختلفة كما تستخدم درجات النود ودرجات اللون الكافيه، ا.لوان الزيتي 

والنحاسي أيًضا من أهم ألوان المكياج الخريفي وتستخدم في ظل العيون كما 
يمكن االعتماد على اللون النبيتي بدرجاته فهو مناسب في جميع ا.وقات.

يجب اختيار كريم أساس لتوحيد لون البشرة 
ومن ا.فضل اختيار درجة مثل لون البشرة 

للحصول على إطاللة طبيعية.
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مكياج

استخدام تحديد الحواجب باللون 
البني وكذلك لتحديد العيون هو 
اختيار رائع hطاللة خريفية مميزة.

لتظهري بأحلى طلة 
ممكنة، حددي عينيك 

من ا.على وا.سفل 
بخط سميك من اjي الينر 

البنفسجي فهى بذلك 
ستشكل إطارا جميال 

للعين.
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ا.زرق البترولي لون 
أساسي من ألوان 

ماكياج العيون لهذا 
 kالخريف، ويبدو ساحر

مع العيون البنية او 
الملونه

ال يخلو موسم 
الخريف 
والشتاء من 
ألوان الماكياج 
الغامقة وعلى 
رأسها اللون 
ا.سود وا.خضر 
الداكن، هذه 
ا.لوان تضيف 
 lخاص kسحر
لعينيك

من ا.لوان 
الرائعة التى 

تأتي ضمن 
الموضة هذا 

العام الذهبي 
المائي المائل 

للبرتقالي، 
فهذا اللون 

المشرق 
ينير وجهك 
ويضيف له 

جاذبية ورونقا 
جميال، خاصة 
إذا تم مزجه 

مع اللون 
البني الداكن 

كما يبدو فى 
تدرج ا.لوان  
فى الصورة.
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مكياج

أحمر الشفاه 
ا.رجواني هذا 

اللون ا.نيق يزين 
مالمحك بشكل 

مثالي ويناسب 
جميع ألوان 

 .lالبشرة تمام
ضعي هذا اللون 

على شفتيك 
مستخدمة 

فرشاة رفيعة 
وحافظي على 
بقية ماكياجك 

خفيفl لتبقي 
طلتك متوازنة 

وجذابة

ألوان ملمع 
الشفاه الهادئة 

والناعمة موضة 
إلى جانب 

الداكنة فى 
الموسمين 

القادمين. ملمع 
الشفاه يمنح 

شفتيك حيوية 
ونضارة
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ظالل العيون بتدرجات ألوان الخريف 
تمنح عينيك إشراقة وجمال

لعينين بإطاللة 
سموك يتم دمج 
ا.لوان الغامقة 
مع الفاتحة بتدّرج 
دقيق
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ديكور

تعد غرفة نوم الفرد الخاصة بمثابة مالذ يمنحه شعوراً بالراحة بعد يوم طويل، والمكان 
الذي يستمتع فيه بالهدوء وا'ستمتاع بوقته سواء من سماع موسيقى أو قراءة كتب، 

وبشكل أساسي تعتبر المكان الذي يقضي فيه ا'نسان ثلث حياته أثناء النوم، لذا البد أن 
من الحرص على اختيار غرفة النوم المناسبة وترتيبها بشكل منظم.

كيـف تختـار
غرفة نوم مثالية؟
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تعد الستائر من أهم عناصر ديكور غرف النوم، 
لذا يجب اختيار طول وعرض مناسبين مع 

قياسات النوافذ، وال بد من توفر بعض اeغراض 
الخاصة التي تعكس شخصية الفرد؛ من 

لوحات فنية أو رفوف بسيطة وزخارف.

تعتبر ا'ضاءة من أهم عناصر غرف النوم، وتنقسم إلى 
جزئين؛ اeول إضاءة مناسبة لوضع المكياج أو ارتداء 

المالبس أو القراءة، والثاني إضاءة عامة للغرفة ككل، 
وللحصول على إضاءة غرف نوم مثالية يجب المزج بين 
النوعين، ويفضل توفير زر تحكم بشدة سطوع ا'ضاءة.
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ديكور

عادًة ما يتم استخدام السيراميك والرخام والبورسلين 
في ارضية غرف النوم، لكن يفضل االستعانة 

بالسيراميك نظراً لسعره المناسب وتصاميمه متعددة 
االختيارات، كما يمكن التوجه إلى اختيار أرضيات خشبية 

طبيعية أو صناعية بسعر معقول،

من الشائع أن السرير الكبير هو اeفضل، لكن اeهم أن 
يتماشى حجمه مع قياس الغرفة، ويختلف قياس كل 

سرير عن اeخر وفي كل دولة عن اeخرى.
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اختيار اللون حسب حجم الغرفة: بحيث إذا كانت مساحة 
الغرفة صغيرة ال بد من اختيار اeلوان ذات الظالل الخفيفة 

والفاتحة حتى توحي باالتساع الواسع، أّما إذا كانت الغرفة 
كبيرة وواسعة فيمكن اختيار اeلوان المشرقة والحارة فهي 

تعطيها الرشاقة والحيوية وتوحي بصغر حجمها.

يميل البعض للون دون ا�خر، فاللون الوردي مثًال يرمز 
ل�نوثة والحب والهدوء، فهو من أكثر اeلوان تناغمًا
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ديكور

يتوجب عليك السعي للتنسيق بين لون اeثاث ولون 
الجدران، فذلك ينشر الشعور بالراحة النفسية

تلعب اضاءة غرفة النوم دوراً مهمًا في إبراز جمالية 
الديكور واeثاث، وتعتبر من العناصر المهمة التي يولي 

لها مصممو الديكور اهتمامًا خاصًا، كما يتم اختيار ألوان 
ودرجات ا'ضاءة بشكل دقيق ليتناسب مع الغرفة
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يجب ترتيب اللوحات في غرفة النوم بحيث ال تلتقي 
العين بها باستمرار. لذا ، من اeفضل تزيين الحائط خلف 

رأس السرير أو على الحائط إلى يمين أو يسار السرير 
بلوحات جذابة

ا'ضاءة الطبيعية تجدد من الطاقة خالل النهار وتم� 
الغرفة بجو من الدفء
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ديكور

ورق الجدران 
موضة رائجة في السنوات اeخيره 

ورق الجدران هو عبارة عن ورق للزينة يلصق بواسطة عجينة الصقة على الجدران الداخلية 
للمنزل، وفيما مضى كان ورق الجدران موضة رائجة لكن في السنوات اeخيرة عادت هذه 

الموضة من جديد حيث يعتمد عليها بشكل أساسي في تصميم الديكور العام للمنزل، 
وهناك عدة نصائح يجب ان تعرفها قبل اختيار ورق الجدران لمنزلك أو لغرفتك 
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قبل أن تذهب لشراء ورق الجدران يجب أن تبحث من خالل االنترنت والمجالت وكتب الديكور عن اeماكن 
التي يفضل إلصاق الورق عليها وما هي الطرق المتبعة لعملية ا'لصاق، وما هي اeشكال المتاحة، 

واeلوان المتوفرة في السوق، وما هي آخر صيحات الموضة فيما يخص نوعية الورق، بعد أن تجري هذه 
اeبحاث عندها يمكنك اتخاذ القرار بشراء ورق جدران مناسب لمنزلك.

يثري المنزل 
ويضيف اcناقة 
والفخامة 
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ديكور

خالل عملية البحث ستالحظ 
أّن هناك نوعيات متعّددة من 

ورق الجدران فهناك ورق ذو 
جودة عالية ومتوسط الجودة 
وسيء الجودة، احذر من شراء 

اeخير eن التشّققات ستظهر 
عليه بعد فترة زمنية قصيرة 

وهذا ما سيجعلك تضطر 
لتبديله وصرف المزيد من 

اeموال، لذلك ننصحك بشراء 
أفضل أنواع الورق المتوافرة 

في السوق حتى يظل 
لسنوات طويلة دون أن تظهر 

عليه أية عيوب.

رغم تطور الطالء وإدخال 
الحجر في ديكورات الجدران، 

فإن ورق الجدران يسجل 
حضورا قويا في عالم الديكور 

الداخلي في ا�ونة اeخيرة، 
مع ا'شارة إلى أن هناك فرقا 

واضحا بين ورق الجدران اليوم، 
وذاك المستخدم قديما



73

يأتي ورق الجدران سادة أو بأشكال 
متعددة، كالعروق والورود وطبعات 

«فيرساتشي» النافرة، فضال عن 
ورق الجدران المطبوع بتصميمات 

مختلفة، ال سيما اeشكال الهندسية. 
وهناك ورق جدران يعطي أكثر من 
لون في الوقت عينه، اeمر الذي ال 

يوفره الطالء أو أي مادة أخرى
لكل غرفة خصوصيتها في اختيار 

ورق الجدران، إذ يمكن استعمال 
ألوان داكنة ونقوش بارزة لورق 

الجدران الخاص بالصالون، علما بأن 
اeلوان تم� الفراغات في المساحة.

شراء ورق الجدران مكلف نوعًا ما 
كما أّن عملية إلصاقه وإزالته صعبة 

تتطلب الكثير من الجهد، لذا قبل 
أن تُقرّر شراء ما تحتاجه من الورق 

بشكل نهائي اشتري قطعة صغيرة 
من نفس النوع وقم بإلصاقها 

على جزء من الجدار لتتأكد من مدى 
تناسبها مع الديكور العام للغرفة 

ومدى تماشيها مع لون اeثاث 
واالكسسوار.



 ورق الجدران من أهم العناصر 
المضافة على الديكور، فهو 

اختيار يثري البيت ويضفي 
عليه اeناقة والفخامة 

والحيوية، ويجعل المرء يبتعد 
عن طالء الجدران والتصاميم 

الجصية التقليدية.

هناك عدة نقاط يجب أن 
تراعيها عند اختيار ورق الجدران 

أولها لون الورق وشكله، 
مثًال إذا كانت غرف منزلك 

صغيرة الحجم يفضل أن تختار 
ألوان فاتحة لورق الجدران وأن 

تكون النقشات التي تزينه 
صغيرة جداً ومرسومة بشكل 
رأسي، سيعطي هذا إحساسًا 

وهميًا بكبر المساحة، أما 
في حال كانت غرف منزلك 

كبيرة وواسعة يمكنك اختيار 
ورق جدران ذو ألوان غامقة 

وبنقشات بارزة.
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ديكور



هناك قاعدة 
أساسية يجب 
أن تراعيها عند 

اختيار ورق جدران 
لمنزلك وهي إذا 

كان الديكور العام 
لمنزلك كالسيكي 

اختر ورق جدران 
أملس ناعم، أما 

إذا كان أكثر حداثة 
وعصرية يمكنك 

أن تختار النقشات 
الهندسية ذات 

اeلوان الجريئة بما 
يتناسب مع حجم 

الغرف ولون اeثاث، 
أما إذا كان تصميم 
منزلك آسيوي اختر 

ورق جدران ملون 
أو على شكل 

صور فوتوغرافية 
أو خامات مثل 

الخشب أو الحجارة.
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مجتمع

تحـت المجهـر
دمـوعنـا
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مجرد  الدموع  أن  البعض  يظن  وقد 
لكن  الضعف،  عالمات  من  عالمة 
الحقيقة أن البكاء من أفضل الطرق 
والوسائل للترويح عن النفس وإعادة 
الغضب  من  وتبديلها  المشاعر  بناء 
اتزانا،  أكثر  عواطف  إلى  وا'حباط 
الصغيرة  والحبيبات  القطرات  فهذه 
أصدق  هي  عيوننا،  من  تخرج  التي 
وعن  وأحاسيسنا  مشاعرنا  عن  تعبيرٍ 
قلوبنا،  في  الكامن  الجرح  مدى 
الحثيثة  محاوالتنا  من  وبالرغم 
دون  من  أحيانًا  تخرج  أنها  إال  'خفائها 
وقساوتها  اeيام  مرارة  فنبكي  إنذار، 
تجرّع  بعد  أيضًا  نبكي  وقد  علينا، 

كأس الفرح والنجاح.
دموع تحت المجهر

روز-لين  اeمريكية  المصورة  قامت 
المجهر  تحت  الدموع  بتصوير  فيشر 
الدموع  تباين  واكتشفت:  الضوئي 
الذي  السبب  بحسب  الشكل  في 
خسارة  أكان  سواء  أجله  من  ُذرفت 
أم حب أم سعادة أم حزن. كل دمعة 
تبدو مختلفة بعد تكبيرها لنحو 100 
إلى 400 ضعفًا تحت المجهر. وليس 
التركيبة  وإنما  يختلف  وحده  الشكل 

المكونة لها.
دموع الحيوانات

الكثيرين  ذهن  في  يدور  تساؤل 
وهل  مشاعر  للحيوانات  هل  ربما: 
العلماء  أيضًا؟  بالدموع  عنها  تعبر 
منهم  فطائفة  ذلك،  إزاء  يختلفون 
مثلنا  فعًال  قادرة  الحيوانات  أن  يرون 
عواطفها  إظهار  على  البشر  نحن 
على  ويعتقدون  أيضًا،  بالدموع 
سبيل المثال أن اeفيال الحزينة تذرف 
وفاة  عند  خصوصًا  مثلنا  الدموع 

حيوان من حيوانات القطيع.
وماذا عن دموع التماسيح؟

فعًال؟  تماسيح  دموع  هناك  هل 
ثالث  جفن  للتمساح  أن  الحقيقة 
تتجمع فيه الكثير من ا'فرازات، وحين 
طريقها  تجد  أن  بد  فال  بكثرة  تتراكم 

إلى الخارج، فالتمساح برىء من تهمة 
الدموع الكاذبة،  وا'نسان وحده هو 
التماسيح  دموع  ذرف  على  القادر 
حين يبكي كذبًا، لذا يمكن للدموع 
المثل  يقول  كما  أيضًا،  تكذب  أن 

اeلماني.
الدموع الخطيرة  

الناتجة  العاطفية  الدموع   تعتبر 
هي  االكتئاب  مثل  نفسية  حالة  عن 
يقولون  اeطباء  وبعض  اeخطر 
أخطر أنواع  هو  الصامت  البكاء  أن 
اكتمال  مراحل  عدم  البكاء بسبب 
من  الكثير  يسبب  البكاء فهو 
والنفسية مثل  الجسدية  المشاكل 
وحدوث  النصفي،   الوجه  شلل 
والجهاز  الحنجرة  في  مشاكل 
النطق  خلل  الى  إضافة  العصبي 
أن  كثيرا  اeفضل  من  لذا  العائلي. 
يطهر  حيث  لدموعك  العنان  تترك 
السموم،  بعض  من  الجسم  البكاء 
ا'جهاد  من  يتخلص  أنه  كما 
بإفراز  ويسمح  المفرط،  الهرموني 
كا'ندورفين  السعادة  هرمونات 
الشعور  تقلل  والتي  واeكستوسين 

باeلم الجسدي والنفسي.   
أقوال عن البكاء

يسقون  دعهم   ، تأتي  دموعك  «دع 
روحك» ايلين مايهيو

«البكاء هو تقليل عمق الحزن» وليام 
شكسبير

عيناك  تكون  فلن   ، تبكي  لم  «إذا 
جميلة» صوفيا لورين

الصامتة»  الحزن  لغة  هي  «الدموع 
فوليتر

داخليا»   ينزف  دموع  بال  «الحزن 
كريستيان نيفيل بوفي

ما  بقدر  الضحك  إلى  جسدي  «يحتاج 
مهدئ  كالهما   ، البكاء  إلى  يحتاج 

للتوتر» الماهوجني الفضي
هذه  بدون   ، البكاء  عن  تعتذر  «ال 
روبوتات.»   مجرد  نحن   ، المشاعر 

إليزابيث جيلبرت. 

يقول نزار قباني في إحدى قصائده الشهيرة :

لم أعرف أبدا أن الدمع هو اNنسان ،،أن اNنسان بال حزن ذكرى إنسان

تتباين الدموع في 
الشكل بحسب السبب 

الذي ُذرفت من أجله

التمساح برىء من تهمة 
الدموع الكاذبة

البكاء الصامت هو 
أخطر أنواع البكاء بسبب 

عدم اكتمال مراحله
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لو طلب من سما الهاجري أن تقدم نفسها للقراء، 
فماذا ستقول؟

كاتبة eدب الطفل، مهتمة بتطوير مجال أدب الطفل 
العالمي.  الطفل  أدب  لمصاف  يصل  حتى  محليًا 
التعليم  لمجال  ومحبة  المشاريع،  بإدارة  مختصة 

والقراءة والثقافة بشكل عام. 
اcدبية  الكتابة  في  تجربتك  بدأت  ومتى  كيف 
مررت  التي  والمحطات  المراحل  هي  وما  لOطفال 

بها؟
لدولة  زياراتي  إحدى  في  مفاجئ  بشكل  بدأت 
بين  تجوالي  أثناء  تقريبًا.  أعوام  أربعة  منذ  أجنبية 
المنتجات  بتنوع  االهتمام  بهرني  هناك،  المكتبات 
أعمارهم.  بمختلف  ل�طفال  والقصص  وا'صدارات 
نظرة  يقدم  تعليمي  مشروع  في  بالتفكير  فبدأت 
اeطفال  وقصص  'صدارات  جديدة  ورؤية  متكاملة 
اeطفال  لتجذب  مثًال  ألعاب  القصص  يُصاحب  كأن 
بشغف.  عليها  واالقبال  القراءة  على  وتشجعهم 
المشروع، تمكنت  وبعد وضع لبنة اeساس وانشاء 
من تحديد مجاالت الكتابة والتأليف ل�طفال لتغذية 
النقص في هذا المجال محليًا. وجاء هذا طبعًا بعد 

سما الهاجري :
الكتابــة فن مــن الفنــون

التي ال تخضـــع لقالــب معيــن

حاورتهـا : حنـان بديـع

مقدمة: هي موهبة قطرية تخصصت بللغة ا'نجليزية ، ثم حصلت على درجة الماجستير في القيادات التربوية من 
كلية التربية في جامعة قطر، وبعدها حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة بانجور في بريطانيا في العام  ٢٠١٧، 

تعمل كاستشاري اجتماعي في إدارة شؤون اeسرة في وزارة التنمية ا'دارية والعمل والشؤون االجتماعية ،أحبت اللغة 
العربية  والكتابة منذ الصغر و خالل عملها في مجال البحوث والدراسات الخاصة و ا'صدارات الخاصة في الطفولة في 

المركز الثقافي الطفولة كانت تراجع ا'صدارات والقصص والدراسات المعدة لفئة اeطفال وأولياء اeمور، ومن خالل 
خبرتها في مجال التعليم وحبها للقراءة واالطالع على القصص باللغات اeخرى أنشأت شركتها التعليمية الخاصة 

والتي تعنى با'صدارات والقصص واeلعاب التي تشجع اeطفال على االهتمام بالقراءة والكتابة باللغة العربية 
الجميلة ، تمكنت سما الهاجري من تأليف ما يزيد عن ال 15 مؤلفًا متنوعا ل�طفال واليافعين باللغة العربية با'ضافة 

إلى ما يزيد عن ال 10  ألعاب ومنتجات تعليمية تشجع اeطفال على استخدام اللغة العربية أثناء اللعب، تميزها دفعنا 
الى محاورتها للتعرف على تجربتها الشخصية مع ا'صدارات التي تعني بالطفل. 
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والعربية  اeجنبية  القصص  من  العديد  على  اطلعت  أن 
أدب  روائع  من  واالستفادة  الراهن  الوضع  لتقييم  والمحلية 

الطفل العالمي والعربي.

حدثينا عن اصداراتك؟ وهل أنت راضية عنها؟
بدافع  ا'صدارات  هذه  جاءت  فقد  العالمين،  رب   Eالحمد
الحب ل�طفال وتحديد العوامل التي تنقصهم ويتطلعون 
قصة  كل  ارتبطت  وقد  وا'صدارات.  القصص  في  لوجودها 
بموقف واقعي معين وموروثات وقيم وعادات أصيلة أحرص 
ال  وهذا  القادم.  الجيل  لدى  وتعزيزها  عليها  المحافظة  على 
لتقييم  دائم  سعي  في  أني  حيث  عنها،  التام  الرضا  يعني 
تطوير  لضمان  ومراجعته  له  والرجوع  ونقده  أكتب  ما  كل 
فالكتابة  ممكن.  مستوى  eعلى  والوصول  اeدبية  مهاراتي 
تتعرض  بل  معين  لقالب  تخضع  ال  التي  الفنون  من  فن 
أن  الكاتب  على  يحتم  اeمر  وهذا  باستمرار.  والتغيير  للتطور 
يجاري هذا التطور بل ويسبقه ليضمن لنفسه مكانًا مميزاً ال 

يزاحمه عليه أحد. 

تكمن  وأين  اpداب؟  من  غيره  عن  الطفل  أدب  يختلف  هل 
صعوبته في نظرك؟

التي  بالرسائل  ومليء  جداً  حساس  مجال  الطفل  أدب 
لتساهم  المباشرة  وغير  المباشرة  بصورتها  للطفل  تصل 
كلمة  أو  يكتب  حرف  فكل  وبنائها.  شخصيته  تشكيل  في 
التحدي  هناك  أن  كما  ذاتها.  حد  في  مسئولية  هي  تُؤّلف 
وتقمص  الطفل  بروح  الكتابة  في  يتمثل  والذي  اeكبر 
ورسائلها  بأهدافها  القصة  تصل  حتى  تفكيره  طريقة 
الكثير  فهناك  ومقننة.  صحيحة  بطريقة  للطفل  وأهميتها 
من القصص التي يقرؤها الطفل ويشعر مع أول سطر منها 
بأنها تتمة لنصائح الكبار التي تأتيه بصيغة ا'مالء الخالي 
من التعاطف والفهم.  فالصعوبة الحقيقية هي في توفير 
فرصة للطفل eن يعيش ضمن شخصيات القصة ويفهم 
المرجو  االرتباط  نحقق  كي  فيها  الجمال  ويتذوق  أبعادها 

ويصله المحتوى بسالسة وتركيز أكثر. 

ما هي مميزات قصص االطفال بشكل عام؟
طفولته  يعيش  كي  للطفل  نافذة  هي  اeطفال  قصص 
ا'لكترونية ومفردات  الوسائط  من جديد في عالم تملؤه 
ببطء  طفولته  من  الطفل  تجرد  التي  الواقعية  الحياة 
وتحرمه من أن يتذوق جمال هذه المرحلة من عمره. ويحبذا 
أو  الوالدين  أحد  من  البداية  في  القصص  هذه  له  ُقرأت  لو 
الوقت  هذا  ويربط  بينهم  العالقة  يعزز  مما  الكبار  أخوته 

ويضمن  أهمية  يزيدها  مما  بالقراءة  القيم  العاطفي 
هذه  أن  كما  الطفل.  حياة  في  أطول  لوقت  استمراريتها 
مالمح  رسم  في  الهامة  الوسائل  أحد  تعتبر  القصص 
والصفات  والقيم  العادات  واكسابه  الطفل  شخصية 

اeصيلة وتأسيس ثقافته وهواياته. 

هل لديك مواضيع معينة تعالجيها في كتابتك للطفل؟
ترتبط عادة الموضوعات بمواقف معينة أو تطرح قيم أصيلة 
يحتاجها اeطفال في ظل تعدد قنوات االطالع لديهم على 
الفترة  في  اeساسي  اهتمامي  يكون  قد  ولكن  العالم. 
الحالية توفير قصص جاذبة واصدارات تُعنى بتعزيز الموروث 
بقائها  نضمن  حتى  اeصيلة  والتقاليد  والعادات  الشعبي 
على  وأحرص  االندثار.  من  وحفظها  عليها  اeجيال  واطالع 
معه  يشعر  ال  حديث  عصري  بأسلوب  الموروث  هذا  تقديم 
في  يساهم  بل  يعيشه  الذي  واقعه  عن  ببعده  الطفل 
بمكان  اeهمية  فمن  اليومية.  حياته  بتفاصيل  أكثر  ربطه 
أن يستوعب الطفل ماضيه فهو أساس حاضره ومستقبله 

وهويته بين الشعوب. 

جاءت إصداراتي بدافع الحب 
ل�طفال وتحديد العوامل التي 

تنقصهم ويتطلعون لوجودها  

هناك العديد من اeسماء التي تصدرت 
الحركة اeدبية للطفل في قطر
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ما الفرق بين الكتابة للصغار والكتابة للكبار؟
إلى  عديدة  بمعايير  االلمام  تستوجب  للصغار  الكتابة 
جانب مقومات الكتابة والتأليف اللغوية. فالكاتب يجب 
والثقافية  التربوية  والمقومات  المعايير  على  يطلع  أن 
وأن  له،  يكتب  الذي  بمجتمعه  المرتبطة  واالجتماعية 
يحرص على مخاطبة فئة الصغار بأسلوب متجدد يحافظ 
فيه على عناصر الجذب والتشويق ليضمن وصول رسالته 

الرسم  عنصر  فيها  يلعب  كما  eسلوبه،  وحبهم  لهم 
تقتصر  أن  حاليًا  يكفي  فال  هامًا.  عنصراً  الفني  وا'خراج 
الكتابة على قصة ورقية قد ال تجد طريقها للطفل بل من 
الكاتب  يصدرها  أن  أو  منتج  أو  لعبة  تُصاحبها  أن  اeفضل 
واهتمام  عقلية  فيه  يواكب  حديث  تكنلوجي  بأسلوب 

الطفل. 
أما في الكتابة للكبار فهي تخضع لتذوق القراء eسلوب 
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الكاتب  يحرص  أن  أهمية  من  يقلل  ال  الذي  الكاتب،  هذا 
له  يكتب  الذي  المجتمع  ودراسة  أسلوبه  تطوير  على 
تواجده  ليضمن  باستمرار  اeدبية  ا'نتاجات  على  ويطلع 
ال  وهنا  'صداراته.  القراء  واحترام  اeدبية  الساحة  على 
مع  اeمر  هو  كما  بمرفقات  إصداراته  تعزيز  منه  يتطلب 
الصغير  الجيل  اهتمام  قلة  مع  وخاصة  للصغار  الكتابة 

باللغة العربية بشكل عام. 

لكل  والمبدعة  الكاتبة  الهاجري  سما  رسالة  هي  ما 
من يهتم بأدب االطفال؟

شكراً من القلب على هذه الصفة منِك، وأحب أن أتمنى 
مشاريعه  في  والنجاح  التوفيق  الطفل  بأدب  مهتم  لكل 
أن  في  تتلخص  فهي  رسالتي  أما  والمستقبلية.  الحالية 
هذا  اثراء  على  الحرص  هو  للطفل  الكتابة  دافع  يكون 
المجال بقصص وإصدارات نوعية ومميزة، تُكتب بغرض 
للغة  ومتذوق  قارئ  مجتمع  وخلق  للقراءة  اeطفال  جذب 
العربية وحريص على ا'هتمام بها ونشرها وا'بقاء عليها 
الدؤوب  القوي  التنافس  ظل  في  أصيلة  أولى  كلغة 
الرسوم  الكاتب  ينتقي  أن  أرجو  كما  اeخرى.  اللغات  من 
الحديثة والمتجددة للطفل فهي مفتاح الجذب اeساسي 
له إلى جانب المحتوى الفريد والهادف البعيد عن التكرار 

في الطرح. 

أين موقع المرأة العربية في أدب الطفل اليوم؟
المجال،  هذا  في  اeخيرة  ا�ونة  في  العربية  المرأة  تميزت 
وهناك أسماء عديدة لها ابداعات قصصية رائدة. كما أن 
الطرح  في  التجديد  إلى  باستمرار  تسعى  العربية  المرأة 
جواً  يخلق  مما  للطفل  والمثير  الفريد  المحتوى  وابتكار 
بديعًا من التنافس ا'يجابي المنتج بينها وبين المؤلفين 
اeسماء  هذه  تُصاحب  كما  أيضًا.  المبدعين  الرجال 
جداً  مهم  مجال  وهو  للطفل  الرسم  مجال  في  مبدعات 
على  عربيات  فنانات  أسماء  نرى  أن  النادر  من  كان  وقد 

أغلفة القصص في الماضي. 

اcطفال  أدب  في  تعنى  التي  اcسماء  من  من 
تسترعي انتباهك في المشهد الثقافي المحلي؟

اeدبية  الحركة  تصدرت  التي  اeسماء  من  العديد  هناك 
الدكتورة كلثم  إلى حد ما، فهناك  بدأتها  للطفل والتي 
الحالي  الجيل  وفي  العوضي،  حصة  والدكتورة  الغانم، 
االطالع  على  أحرص  اللواتي  المبدعات  من  أيضًا  العديد 
منيرة  والكاتبة  الزيارة  شيخة  كالكاتبة  جديدهن  على 

الرميحي وغيرهن اللواتي ال يقلن عنهن موهبة وابداع. 

هل لديك اهتمامات أدبية أخرى غير أدب اcطفال؟
لدي بعض اeفكار حاليًا لروايات أدبية للكبار قد أبدأ بواحدة 

 .Eمنها قريبًا بإذن ا

ما موقفك من النقد في المشهد الثقافي المحلي؟ 
وهل أنصفوك؟

ال أمانع في النقد بأشكاله المختلفة فكما ذكرت الكتابة 
يحتمل  أصدرته  ما  أن  ا�خرين  يرى  أن  الممكن  فمن  فن، 
النقد في مجال ما، بل ويسعدني أن أرى نقداً بناًء يُساهم 

في تطوير كتاباتي مستقبًال. 

ما هي مشاريعك االدبية المستقبلية؟
أركز في الفترة الحالية على الكتابة لفئة اليافعين والكبار، 
كما أدرس بعد المشاريع اeدبية المرتبطة بتعليم المواد 

اeدبية ل�طفال الصغار. 

أدب الطفل مجال حساس جداً 
ومليء بالرسائل التي تصل للطفل 

بصورتها المباشرة وغير المباشرة
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هل سمعت عن زهرة الربيع المسائية؟
الربيع  زهرة  على  إطالقها  تم  التي  اeسماء  من  الكثير  يوجد 
المسائية ومنها الزغدة المخزنية، كما يطلق عليها اسم كعب 
اللج، ويرجع موطن زهرة الربيع المسائية اeصلي في قارة أمريكا 

الشمالية. 
يوجد لزهرة الربيع المسائية أهمية كبيرة، حيث تساعد في عالج 
تلك  تحتوي  والبشرة.  الجسم  تصيب  التي  اeمراض  من  الكثير 
تتمثل  والتي  للبشرة  المهمة  المكونات  بعض  على  الزهرة 
 C. فيتامين   .Gamma-Linolenic Acid و3.   6 اeوميجا  في: 
التي  المركبات  من  وهو  أالنين:  الفينتيل   Phenylalanine

تمتلك قدرة كبيرة لعالج البشرة.
أما  فوائد حبوب زهرة الربيع المسائية للبشرة فهي كثيرة منها :

عالج االلتهابات التي تصيب الجلد
لديه القدرة على عالج الطفح الجلدي.

يعالج بفاعلية المصابون بالحساسية. عالج الحمرار الجلد. 
مصدر مهم لعالج ا'كزيما. ينصح بها في عالج الصدفية. 

يخفف من شدة الهياج الذي يصاب به الجلد، وبشكل خاص من 
تقع  التي  المشاكل  بفاعلية  يكافح  الحساسة.  البشرة  يمتلك 

بها البشرة مثل حب الشباب.
 يساعد في قبض مسام البشرة، وهذا eنه يحتوي على اeحماض 
الدهنية اeساسية التي تعمل على قبض المسام. يقضي على 

البكتريا التي ينتج عنها حب الشباب والبثور. 
يلعب دور رئيسي في ترميم الخاليا التالفة من الجلد. 

الخيوط  في  تتمثل  والتي  بالعمر  التقدم  عالمات  ظهور  يؤخر 
الرفيعة والتجاعيد. 

يخلصك من ا�ثار التي تظهر حول العينين والفم بعد بلوغ سن 
الخامسة والثالثون.

 يقضي على االنتفاخات التي تصيب منطقة العين. 
يعمل  بالعين.  تحيط  التي  السوداء  الهاالت  على  يقضي 
كمرطب للبشرة، فزيت زهرة الربيع المسائية يعالج البشرة من 
حيث  المتراكمة،  الميتة  الجلد  خاليا  يزيل  والجفاف.  التشقق 

يعمل كمقشر للبشرة. 

فوائد مذهلة للبشرة

حبوب زهرة الربيع المسائية
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بقلم : ذهبيـة جابي

مفاتيح من ذهب

مقـال
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كيف تصبح نجم يوتيوب
وصانع محتوى محترف؟

يمكن تعريف صانع المحتوى على أنه الشخص المسؤول عن إنتاج المحتوى
في جميع أشكاله، سواًء كان محتوى مكتوب كالمدونات، أو محتوى مرئي مثل 

الفيديوهات، أو محتوى مسموع، ومهما كان تصميم موقعك رائًعا، ومهما أنفقت 
عليه ليصبح موقًعا فريًدا من نوعه، فإنك لن تجني عدد زيارات إال إذا تأكدت من صناعة 

المحتوى القيم لجمهورك المستهدف،..
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من بداية الفكرة والتخطيط لمحتواك وحتى نشره بالشبكات 
االجتماعية نقدم لك أساسيات صناعة المحتوى، وكيف تصنع 

محتوى يتهافت المعلنون بعد رؤيته ل�عالن بموقعك..
تخطيط المحتوى :لصناعة محتوى قّيم سواء مقاالت أو دراسات 
حالة أو فيديوهات.. إلخ، فإنك ستحتاج في كل مرة لفكرة رائعة، 
فمرحلة التخطيط ما هي إال ا'طار العام الذي ستتحرك خالله، أما 

اeفكار وا'لهام فهو ما ستقوم بتنفيذه بعدها.
تستطيع  الناس  يشغل  جديد  حدث  كل  مع  اcفكار:  استلهم 
اeحداث  بتلك  يرتبط  محتوى  بصناعة  الحدث  هذا  استخدام 
بشكل ما، المحتوى المرتبط باeكثر شعبية سيربط بينك وبين 

جمهورك وسيقرب بينك وبينهم.
ا'جتماعية  الشبكات  الذي تصنعه  التسويق  المحتوى:  تسويق 
أيًضا  يمكنك  المناسب،  المردود  على  للحصول  عظيمة  فرصة 
االستعانة بخبير بالشبكات االجتماعية، وال تنسى أهمية استخدام 
الروابط الخارجية التي تشير للمحتوى الذي تصنعه فكلما كثيرت 
أكثر  ويوجد  البحث،  لمحركات  صديًقا  وأصبح  أكبر  انتشاره  كان 
من طريقة لعمل ذلك منها مراسلة المواقع الصديقة أو مرتبطة 
المحتوى بما تصنعه 'لقاء نظرة على صنيعك.  با'ضافة لهذه 
غاية  في  تبدو  نصائح  هناك  المحتوى،  صناعة  في  اeساسيات 

اeهمية وعليك وضعها في االعتبار، اليك أهمها: 
أنشر كي تترك أثرًا: اليوتيوب وسيلة لترك اeثر، لصناعة بصمة 
تبقى لما بعد الموت، وسيلة لكسب الحسنات قبل أن تكون 
وسيلة لكسب الدراهم والدوالرات، لذلك ليكن هذا الهدف ماثًال 

أمام عينيك.  
وأنت  معين  عمل  في  تستمر  أن  يمكن  ال  تفعل:  ما  أحب 
العمل  حين  قلوبنا  تغمر  التي  والسعادة  المتعة  تطيقه،  ال 
أن  حاول  وا'بداع،  وا'نجاز  االستمرار  على  يعيننا  ما  أكبر  هي 
أو  الاليكات  وعدد  المشاهدين  بأعداد  ال  با'نجاز  المتعة  تربط 

المشتركين.
ضع طابعك الشخصي: شخصية صاحب المحتوى  تظهر في 
صادقًا  الشخص  كان  وكلما  يقدمها،  التي  الفيديوهات  جميع 
القناة  وصاحب  المشتركين  بين  العالقة  كانت  كلما  وعفويًا 

عالقة أكثر إنسانية، وبالتالي كان االرتباط بالقناة أكثر قوة. 
الجديدة  ل�فكار  مصدر  أكبر  والردود:   بالتعليقات  اهتم 
-تحت  هنالك  التعليقات،  خانة  في  هي  المحتوى  لصناعة 
الفيديوهات- تختبئ اeفكار الجديدة، إنه مستودع اeفكار الذي 
ال ينضب، فأنت تنشر الفيديو فتأتيك الردود والمشاركات واeهم 
من ذلك (اeسئلة)، أسئلة قد ال تخطر على بالك، لذا تعامل مع 

التعليقات بشكل إمتناني. 
أهمية البحث واNطالع: حتى لو كنت خبيراً في مجالك، ال مانع 
داخل  سواًء  اeمر  هذا  عن  بالفعل  نُِشر  ما  على  تتعرف  أن  من 
أن  أجل  ومن  الموجود،  تكرر  ال  أن  أجل  من  خارجه،  أو  اليوتيوب 
تضيف قيمة وفائدة فوق ما قد قيل وما قد نُِشر، أو أن توسع محيط 
أن  قبل  الفيديو  عنوان  أكتب  مبكراً  الفيديو  عنوان  جهز  علمك. 
، فالعنوان هو بوابة الفيديو التعريفية، هو تلك  تبدأ في إعداده 

الجملة القصيرة التي تختزل ما بالداخل بعبارات موجزة ومتقنة.

الصورة  هناك  الفيديو  عنوان  إلى  با'ضافة  التصميم:  تعلم 
الرمزية، وتلك الصورة تحتاج eن تكون مميزة تساهم في جذب 
الستخدام  اeمر  هذا  إتمام  أجل  من  تحتاج  وقد  إليها،  المشاهد 

برامج التصميم المتخصصة.
وحتى  أيضًا،  مهم  المظهر  لكن  أهم  الجوهر  المونتاج:  تعلم 
لو كنت تصور بشكل عفوي وتنشر فيديوهاتك وأنت تتحدث 
عبر  الفيديو  وتحرير  المونتاج  لفنون  بحاجة  أنت  الكاميرا،  أمام 

البرامج المتخصصة.

التسويق في الشبكات 
ا'جتماعية فرصة عظيمة 

للوصول إلى ا'نتشار
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اليكم أفضل التطبيقات
لتنظيف الهاتف من الفيروسات

في ظل االستخدام الُمتزايد لالنترنت في هواتف اeجهزة المحمولة، 
أصبح من الضروري أيضًا استخدام تطبيقات حماية موثوقة تجّنبكم 

الوقوع في َفخ القراصنة والمواقع والبرمجيات الخبيثة.  
يمتلك كل مستخدم القدرة على تحميل اeفالم والتطبيقات 

والمستندات والملفات والصَور على هاتفه. لكنه ل�سف تكون 
بعض عمليات التحميل في حاالت عديدة من مصادر ومواقع غير 

موثوق منها، قد تحتوي بداخلها على «كودات» خبيثة تعمل على 
سرقة المعلومات من الهاتف. ولِتجّنب هذه المشكلة يمكن اللجوء 

إلى تطبيقات تصّد وتنّظف الهاتف من الفيروسات، وهذه الئحة 
بأبرزها: 
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ESET Mobile Security & Antivirus
يتلقى  أنه  إلى  إضافة  حجمه،  خّفة  بمدى  التطبيق  هذا  يتمّيز 
التحديثات باستمرار. لذلك هو متوافِق مع كافة أجهزة اeندرويد 
كذلك.  ا'صدارات  كافة  ومع  والقوية،  والمتوسطة  الضعيفة 
ويعمل هذا التطبيق على حماية الهاتف من البرمجيات الخبيثة 
كذلك، هو يظهر رسائل قبل زيارة أي موقع توِضح ما إذا كان آمنًا 

أم ال. 
 Security 360

دورية،  تحديثات  على  أيضًا  يحصل  بأنه  التطبيق  هذا  يتمّيز 
وهذا  مواصفاتها.  بكامل  أندرويد  أجهزة  كافة  على  ويعمل 
التطبيق مَوّجه لحماية الخصوصية من خالل حماية الهاتف من 
الفيروسات إضافة إلى رصد الملفات المهملة التي يجب َحذفها 

لتسريع الهاتف وتوفير مساحة في الذاكرة يمكن استغاللها. 
  Kaspersky Mobile Antivirus

مجال  في  جداً  الشهيرة  كاسبرسكي  شركة  من  تطبيق  هو 
من  قوية  حماية  بتوفير  ويتميز  واeمان.  الحماية  برمجيات 

الفيروسات، وفحص التطبيقات العاملة في الخلفية 
والقدرة علي إيجاد الهاتف المسروق أو الضائع عبر تحديد مكانه 

بدقة عالية، والحماية من عمليات النصب والتَصّيد، إضافة إلى 
َغلِقها،  عبر  المستخدم  وحماية  الخبيثة  ا'نترنت  مواقع  تصفية 
تَصّفح  أثناء  المستخدم  لخصوصية  حماية  يوّفر  الذي  اeمر 
ا'نترنت. أما في حالة وجد فيروسات أو تطبيق يتجّسس عليكم 
وحجب  نهائيًا  وإزالته  الفور  على  بَغلقه  يقوم  الهاتف،  على 

جميع عناوينه. 
AVG Antivirus Security

هو أحد أشهر التطبيقات العمالقة في مجال الحماية ا'لكترونية، 
ويحتوي إضافة إلى ميزات فحص الهاتف وإزالة الفيروسات على 
العديد من المميزات التي َمّكَنته من الحصول على تلك الشهرة 
جميع  بفحص  يقوم  فهو  الكثيرة.  التحميالت  وعدد  العمالقة 
إيقاف  على  ويعمل  وا'عدادات  والملفات  واeلعاب  التطبيقات 
العمليات غير الهاّمة التي يقوم بها الهاتف في الخلفية لتسريع 
أو  برمز  بقفله  التطبيق  ويسمح  البطارية.  عمر  وإطالة  الهاتف 
الهاتف عن طريق  تَعّقب  ببصمة ا'صبع، ويحتوي على خاصية 
يمكن  سري  ملف  إنشاء  على  قدرته  إلى  إضافة  خرائط غوغل، 
شبكات  بفحص  التطبيق  يقوم  كذلك  بداخله.  الصور  حفظ 

الواي فاي قبل ا'تصال بها، لتحديد ما إذا كانت آمنة أم ال.



88

تكنولوجيا

  Digital Guru وكالة   مع  المتعاونة  سوكولوفا،  أعلنت أولغا 
نشر  أن  االجتماعي،  التواصل  شبكات  ومراقبة  السمعة  'دارة 
بعواقب  ينتهي  قد  االجتماعية  الشبكات  في  حساسة  مسائل 
المثال  الحاالت، فعلى سبيل  أمثلة عديدة لهذه  محزنة.   هناك 
وزراء  مؤتمر  اختراق  من  هولندي  مراسل  تمكن  الحصر،  ال 
يكون  أن  اeمر  يتطلب  ولم  ا'نترنت،  اeوروبي عبر  دفاع االتحاد 
هاكرا، eن وزيرة دفاع هولندا نشرت بنفسها في شبكة ا'نترنت 
إليه  الدخول  الذي كان تسجيل  المؤتمر،  بعض الصور عن هذا 
الختراق  كافية  كانت  محاوالت  عشرة  تقريبا.،  للجميع  مفتوحًا 

المؤتمر الذي نوقشت فيه معلومات وقضايا سرية خاصة.

وهناك مثال آخر، إذ اختطفت مجموعة ديفيد موتا، مغني الراب 
eنهم  عنه،  ل�فراج  فدية  بدفع  مختطفوه  وطالب  البرتغالي 
لحزم  صورا  دورية  وبصورة  دائما  ينشر  eنه  نظرا  ثريا،  يعتبرونه 
في  موقعه  على  فاخرة،  وأشياء  الفخمة  والسيارات  اeموال 

شبكةانستغرام وفي النهاية قتلوه.
ويمكن أن نستنتج من هذا، بأنه ال حاجة لنشر معلومات ومسائل 
وأشياء حساسة خاصة بك وعن نفسك في شبكات التواصل 
البطاقات  وأرقام  السفر  جواز  عن  معلومات  مثل  االجتماعي، 
وعنوان المنزل وغير ذلك، حتى تحديد الموقع الجغرافي يمكن 

أن يشكل خطورة من ناحية إثارة انتباه المجرمين.

إحذروا أخطاء كارثية نرتكبها
في شبكات التواصل االجتماعي
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مقال

بقلـم : حنـان بديـع

كبرياء
 بحكم الغريزة

 أبقى عزيزة..
 تحبني وقتما تشاء

 وأحتفي بجرحي
 كأني أساوي لديك كل النساء

 أجتر بوحي..
 أشيد صرحي

 على قمة استعالء
 وأسميه عناداً كبرياء!

@@@@@ 

 بحكم القصيدة
 أبقى في البراري شريدة

 أغزل من همي
 ثوبا لعري الشتاء

 وقرطًا ذهبيًا
 لصيفي العزيز إذا جاء

 أعد أصابع حلمي
 أداعب شعر ظلمي

 وألبس طاقية ا'خفاء..
 eطارد أرانبي البيضاء!

@@@@@@@ 

 بحكم القصيدة
 وكل حروف الهجاء

 أعشق هوامش الجريدة
 والجزر البعيدة

 أرتدي نظارتي السوداء
 eدعو الحياة معي..

 إلى مهرجان بكاء.

@@@@@ 

 وبحكم شعوري..
 الذي يقف على خط ا'ستواء

 وقصوري..
 التي تنام ليًال في العراء

 بحكم أرصدة غروري
 واeنوثة الرقطاء

 ورغبتي في البقاء
 يرفض القلب..

 أن يتوقف عن ضخ الدماء
 وال تقنع اeرض أبداً

 بمشيئة السماء
 ثم أبقى بحكم هذا الوفاء

 عزيزة..
عزيزة جداً على من أساء!

89
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حوار

الكاتب والروائي جابر عتيق
تشغلني مسألة القيم ا'نسانية كثيراً

الكاتب والروائي جابر عتيق 
الكعبي ، موهبة قطرية 

ملفتة ، صدر له رواية سابقة 
أسمها « التقينا « صدرت 

في جمهورية مصر العربية 
عام 2013م ، عن دار نشر دار 

الحضارة العربية.
هو كاتب مميز وحر غير 
متقيد بأي جهة إعالمية 
أو سياسية ، وعضو في 

الملتقى القطري للمؤلفين 
،، صدرت له مؤخرا رواية 

جديدة هي «ثمار القلب» .. 
لتسليط الضوء على أعماله 

اeدبية الروائية، ألتقته مجلة 
”هي وهو“ ، فكان هذا الحوار:

حاورته: حنــان بديــع
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@بداية من هو الكاتب والروائي جابر عتيق؟
إنسان بسيط ربما ينظر ل�مور بمنظور مختلف عن الواقع 
إنسان   ، رواية  أو  قصيرة  قصة  أو  خاطر  أو  مقال  في  يضعه 
قيم  يعيد  أن  يريد  مجاملة  ودون  تزيف  دون  يكتب  أن  يريد 
التي  القيمة  تلك  تحمل  تعد  لم  أو  أهملت  ربما  ومبادئ 
تستحقها ، يحاول باستمرار أن يجد حيز لقلمه لكي يوصل 

رسالته.

(ثمار  -أخيًرا-  الصادرة  روايتك  عن  حديثنا  بداية  لتكن 
اcجواء  أي  وفي   ، روايتك  للقراء   تقدم  كيف  القلب)، 

كتبتها؟ 
هي رواية اجتماعية بامتياز ، صيغت لتحاكي الواقع الذي 
من  يمثله  بما  المجتمع  هو  الحقيقي  بطلها  نعيشه، 
شخصيات تتنافر أو تتالقى لتشكل واقع الحياة في قطر ، 
عالقة الرجل بالمرأة، مشاكل العمل، التجارة ، مسألة الترف، 
الدين ، وجوانب أخرى تمس طباع المجتمع ، وضعت فيها 
وبعض  المجتمع  تناسب  أنها  أرى  التي  التصورات  بعض 
أو لم  يُتطرق لها بشكل مناسب  أنه لم  رأيت  التي  اeمور 

يتطرق لها أحد من اeساس .
المجتمع  جوانب  كل  الرواية  تشمل  ال  أن  الطبيعي  من 
المجتمع  في  تأثيراً  اeكثر  ل�شخاص  صورة  ترسم  لكنها 
وهي كما قلت رواية بها الحب والمال وأشياء أخرى وأعني 
هنا الحب والمال كقيمة معنوية يمكننا أن نتصور تأثيرها 

على المجتمع حين توضع في إطارها الصحيح.
لوباء  اeولى  المرحلة  في  المنزلي  الحجر  ثمرة  الرواية 
كورونا، حيث كان هناك متسع للتفكير، لالطالع، للكتابة، 
فكانت   ، أخرى  مؤثرات  أي  دون  مكثف  بشكل  والمراجعة 
بعد  تمت  والمراجعات  جيد  بشكل  متسلسلة  اeفكار 
ا'نتهاء من العمل مباشرة دون أن تؤثر على فكرة الرواية.

ما موضوع رواية (التقينا) وهل هي تجربتك اcولى في 
الكتابة؟

التقينا، هي فعًال التقينا، وهو لقاء بين شاب مسلم وفتاة 
العاطفة  تتكون  حتى  وتتسلسل  أحداثها  تدور  مسيحية، 
فيتكون  مسبق  تفكير  أو  تخطيط  بال  عاطفة  ا'ثنين  بين 

الحب دون أن يقيده شيء ال دين وال جنسية وال مشاكل.
إطار  في  العنيفة  والعواطف  المشاعر  ترسم  رواية  هي 
وتحاول  المشاكل  من  الكثير  تتخلله  الذي  الصادق  الحب 

أن تعيقه دون فائدة فيتغلب عليها جميعًا.
رواية (التقينا) هي تجربتي اeولى في عالم الروايات ،و هي 
ما  وقتي  من  وأخذت   ، كثيراً  ارهقتني  التي  اeولى  الرواية 

يقارب الثالث سنوات لكي أقتنع أنها تستحق النشر.  

هل هناك قضية تمثل هاجس معين لديك تتمنى لو 
تعبر عنها أدبيا في رواياتك؟

تشغلني مسألة القيم ا'نسانية كثيراً ، وارى أنها لم يعد 

مثًال   ، الماضي  في  كما  الواقع  على  كبيرة  تأثير  قوة  لها 
الحب، المال، أو االخالق، وغيرها، وهذه اeشياء نستطيع أن 
نجعلها شعارات ال قيمة لها أو نأصلها في نفوس الشباب 

فيكون لها تأثير إيجابي على المجتمع.
الرواية  مرحلة  من  القطرية  الرواية  نقل  هو  لدي  الهاجس 
نخاطب  أن  خالله  من  نستطيع  جديد  أفق  إلى  المحلية 
العالم وهذه المسألة تحتاج أن تتنوع الكتابات وال تحاكي 
التطرق  الضروري  من  نعم   ، فقط  القطري  المجتمع 
للشأن المحلي لكن من المهم أن تنتقل االعمال اeدبية 
أن يدخل في  القطري  الكاتب  ، يستطيع فيه  لواقع رحب 

مساحات وآفاق جديدة. 

هاجسي نقل الرواية القطرية 
من مرحلة المحلية إلى أفق جديد
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حوار

هل هناك حدث معين حفزك لكتابة هذه الرواية؟ وما 
وهل  النص؟  هذا  في  عليها  اشتغلت  التي  الشواغل 

حذفت أو أضفت شيًئا ما قبل دفعها للمطبعة؟
التفكير في المجتمع القطري موجود في كل وقت ، وهو 
الحافز في رواية ثمار القلب ، اشتغلت على جانب العالقة 
اشتغلت  أخرى  ناحية  وفي   ، ناحية  في  والمرأة  الرجل  بين 
أن  القارئ  خاللها  من  يستطيع  واقعية  صورة  رسم  على 
من  الكثير  وطرحت   ، اعمق  نظرة  المجتمع  لقضايا  ينظر 
أو  الذات  مع  حوار  طريق  عن  الرواية  ابطال  عبر  التساؤالت 

حوار مع ا�خر ، أو من خالل الراوي ، او من خالل المشاكل.
ال  حذفه  تم  وما  الرواية  من  شيء  أي  احذف  لم  شخصيًا 
يتجاوز الصفحتين وهي المالحظات البسيطة التي وردت 

من وزارة الثقافة.

أم  الواقع  من  وشخصياتها  الرواية  قصة  تستلهم  هل 
هي خليط من الواقع والخيال؟  

اذا كنا سنطرح المشاكل بشكل مجرد فعلينا ان نقتبس 
اعتمد هذا اeسلوب  ، لكن ال  الواقع  كل الشخصيات من 
في السرد الروائي، بل أضع فيها مساحة للواقع ومساحة 
الواقع  يناسب  بشكل  وأدمجها  للخيال،  ومساحة  للفكرة 
يجب  المجتمع  تحاكي  التي  فالروايات  القارئ،  ويتقبله 
أن تكون اقرب إلى الواقع لكن ال يشترط أن تنقل الواقع 
تعطينا  اتي  الخيالية  الروايات  بعكس  صرف،  بشكل 

مساحة أكبر للخيال والعاطفة والمغامرة.

وما  الواقع،  إلى  الكاتب  ينحاز  حّد  أيِّ  إلى  رأيك  في 
االنفجار  وشك  على  أنه  فيها  يشعر  التي  اللحظة 
العنان  بإطالق  الواقع،  هذا  على  والتمرّد  الداخلي، 
من  العالَم  إنتاج  إعادة  -بالتالي-  و  الروائي  لخياله 

جديد؟
في اeشياء النمطية كلنا ننحاز للواقع ، لكن عندما نفكر 
في الواقع تصدمنا الكثير من اeشياء ، فتخلق في عقولنا 

واقعًا جديداً ربما نتمنى أن يتجسد على أرض الواقع .
مبدئ  يخالف  العام  التفكير  يرى  حين  الكاتب  ينفجر 
اeشياء او يرى الخلل يسود المجتمع فيتمرد ويكسر الحاجز 
وإذا كان الكاتب صاحب فكره قوية فعليه أن يفجرها في 

المجتمع ثم ينظر مدى تقبل المجتمع لتلك الفكرة. 
للعالقة  التطرق  مثًال  مجتمعنا،  في  مقيد  الروائي  الخيال 
ا'لحاد  قضية  المرأة،  حرية  ل�ديان،  التطرق  الجنسية 
الطرح  النوع من  والشذوذ، عليها قيود كثيرة، وتقبل هذا 
يواجه بردة فعل عنيفة ففي اغلب اeحيان المجتمع يدفن 
على  يؤثر  هذا  وبالطبع  حلول،  لها  يقدم  وال  المشكلة 
يكون  بأفكاره  شذ  فإن  المجتمع  يخاطب  eنه  الكاتب 
أن  المستطاع  قدر  نحاول  لكن  المجتمع،  في  مرفوضًا 
نقرب الصورة ونضعها في اطار يتقبله القارئ، لكي يعرف 

الجوانب التي ال يريد أن يعرفها.

من  يتخلصوا  حتى  الكتابة  إلى  اcدباء  بعض  يلجأ 
جابر  يكتب  لماذا  تُرى  بأحزانهم،  ليبوحوا  او  آالمهم، 

عتيق؟
وبقضايا  وأحزانهم  بألمهم  اeدباء  يتأثر  أن  الطبيعي  من 
في  الذاتي  المحرك  يعتبر  التأثير  وهذا  واeمة،  المجتمع 
من  ولدت  إن  العمل  فقيمة   ، الكاتب  لدى  االبداع  عملية 
من  بكثير  اعمق  تكون  حقيقي  تفكير  أو  ألم  أو  معاناة 

اeعمال  الروتينية ا'نشائية . 
جابر خليط من المشاعر واeلم الذي يحيطنا في كل 
قلمي  في  الحياة  اجعل  أن  أريد  لكن  الحياة  جوانب 
النجاح،  والحزن،  الفرح  فيها  يمتزج  لقلوبنا  اقرب  حياة 

يتمرد الكاتب حين يرى الخلل 
يسود المجتمع
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والفشل وينتصر الحب على الكره وينتصر الخير على 
الشر ، ربما ال تحدث اeمور كما نتمنى لكن لكل فكرة 
أنصار أتمنى أن تكون افكاري صحيحة ويكون لها من 

يناصرها .

هل مارست الكتابة cلوان أدبية أخرى؟ ثم كان التحول 
للرواية، أم أنك اخترت الرواية كعمل أدبي تجيده أكثر 

من غيره؟
مع  به  أهتم  الذي  اeقوى  الجانب  هو  المقال  يكون  ربما 
الروايات لكن أكتب في جوانب أخرى مثًال القصة القصيرة، 

الخواطر .
تحتاج  كبيرة  عملية  فالرواية  تحول  أقول  أن  استطيع  ال 
لوقت وتحتاج لجوانب كثيرة فهي تحاكي كل شيء في 
الواقع ومن الطبيعي أن ال يصل الكاتب لمرحلة الرواية إال 

بعد أن يعرف أغلب الجوانب التي يحتاج 
القصة  أو   ، الخاطرة  كانت  ربما   ، إليها 
القصة  ثم   ، البدايات  هي  القصير 
بشكلها اeكبر ومن بعدها الرواية التي 

أصبحت تشغل كل الفراغات.

والنقاد،  الكتّاب  من  يرى،  من  هناك 
يعيش  الروائي  السرد  ”عالم  أن 
هذا  مع  أنت  فهل  الذهبي“،  عصره 
السردية  الفنون  مازالت  وهل  الرأي؟ 
اNدهاش  على  بقدرتها  محتفظة 

والتأثير؟
ال يهمني عالم السرد بشكله العالمي 

بل يهمني أن يصل السرد في الرواية القطرية للمستوى 
العالمي ، ومن الجميل أن نستطيع أن نجاري العالم في 
ابداعاته في هذا الجانب لكن علينا أن نلم بكل ما يجعلنا 
جل  عليها  ونصب  معينة  نقطة  عند  نقف  وال   ، نستفيد 

اهتمامنا.
االجتماعي  التواصل  ووسائل  المرئية  االعالم  وسائل 
من  اكثر  المنطوق  فأصبح  الجانب  هذا  على  كثيراً  أثرت 
حاضراً  أصبح  المسجلة  أو  الفلميه  المادة  وتأثر  المكتوب، 
القراءة،  مساحة  بسببه  وتقلصت  وقت،  كل  في  بقوة 
ولو   ، جيدة  مساحة  تشغل  السردية  الفنون  تزال  ال  لكن 
االجتماعي  التواصل  وسائل  في  المحتوى  صانعوا  اهتم 
العامية  اللغة  وعن  السطحية  اeمور  عن  وتخلوا  باللغة 

سيكون هناك مردود اقوى وأنفع.

تعني  وماذا  كتابتك؟  تتجه  أين  إلى  الرحلة  هذه  بعد 
لك الكتابة اليوم، خاصة وأنك موظف غير متفرغ؟

فرواية  أطرحها،  رواية  كل  في  جديد  لون  اخلق  أن  أحرص 
ثمار  رواية  عن  كليًا  اختالفًا  تختلف  عاطفية  رواية  (التقينا) 
ولدي  الكتابة،  أسلوب  أو  المضمون  في  سواء  القلب 

تتبناها  نشر  دار  إيجاد  في  ا�ن  حتى  أنجح  لم  خيالية  رواية 
نمط  عن  ابحث  ثم  بعدها،  المجتمع  لقضايا  وسأعود   ،

جديد، ربما يكون التوجه للرواية السياسية .
العقل  ،مساحة  أحبها  التي  المساحة  الكتابة  لي  تعني 
اليومية،  والمشاغل  الوظيفي  بالروتين  يصطدم  الذي 
لكن  للكتابة  الكامل  التفرغ  لمرحلة  اصل  أن  وأتمنى 
لدينا مشكلة أن العمل اeدبي ال يعتبر وظيفة وال يمكن 

االعتماد عليه كرافد مادي ثابت في الحياة.

كفن  القصيرة  والقصة  الرواية  بين  الفرق  ما  برأيك 
أدبي وأيهما أصعب؟

اختصار  أو  صغير  لموقف  تجميد  هي  القصيرة  القصة 
موقف كبير ، أما الرواية فتختلف اختالفًا كليًا فجمال الرواية 
إلى  ينظر  ال  بقلم  الصورة  وترسم   ، التفاصيل  في  يكمن 
الزمان وال عدد الصفحات بل يكون الحرص فيها ان تكتمل 

الصورة بكل جوانبها .  
الرواية  الجميلة،  جوانبه  له  عمل  كل 
القصيرة  والقصة  الجميلة  جوانبها  لها 
لها جوانبها الجميلة،والصعوبة تكمن 
في إيصال الفكرة للقارئ بشكل جميل 

يحقق له المتعة والفائدة .
ما رأيك بالرواية القطرية وهل أخذت 

حقها في التغطية اNعالمية؟
تطرح  أن  استطاعت  قوية  أقالم  توجد 
وايضًا   ، مؤثرة  وروايات  وزن  ذات  روايات 
تستحق  ال  وأخرى  ضعيفة  روايات  توجد 
أن  الجانب  هذا  في  والمحزن   ، النشر 
الثقافي ال يرقى وال يعالج الكم الكبير  النقد في الوسط 
من ا'صدارات في الوقت الحالي ، فتبقى االعمال الجيدة 
واالعمال السيئة دون تقييم ، وهذا االمر سلبي للغاية فال 

ينال المجتهد نصيبة الذي يستحق .
قطر  في  قوي  ثقافي  حراك  يوجد  الماضية  اeعوام  في 
تدعمه الدولة في بعض الجوانب بالفعاليات والمسابقات 
والجوائز ، لكن ال يوجد ابراز للكتاب القطريين في وسائل 
ا'عالم القطرية بالشكل الالئق وال توجد مناقشات مؤثرة 

عن االعمال التي تصدر .
أخيًرا، ما  هو عملك اcدبي المقبل ؟

في البداية أتمنى أن انشر الرواية الخيالية التي انجزتها 
في  عليه  اشتغل  الذي  العمل  أما   ، أعوام  أربعة  منذ 
القطري  المجتمع  يحاكي  عمل  هو  الحالية  الفترة 
القطرية  الشخصية  في  ا'نفصام  مسألة  وسيناقش 
تكبلها  التي  المنزل  في  العالقة  بين  العربية  وربما 
العادات والتقاليد والعالقة المنفتحة في الخارج التي 
نتخيله  وما  والجنسيات،  اeعراق  بكل  فيها  نختلط 
حدوثة  نتمنى  ما  بين  وشهوات،  رغبات  من  ونريده 

وبين ما يفرض علينا.

من الطبيعي 
أن يتأثر اeدباء 

بألمهم وأحزانهم 
وبقضايا 

مجتمعهم
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ثقافة

مـي زيـادة
بيــــن العبقريـــــــة والجنـــــون

مي زيادة، إسمها اeصلي مي الياس زيادة ، أديبة وكاتبة عربية ولدت في الناصرة واختارت لنفسها 
إسم مي فيما بعد .. أديبة وكاتبة عربية أتقنت مي تسع لغات، أبدعت مي في َمجال الّصحافة، 
وكانت تنشر مقاالتها في الصحافة المصرية، وتُمضي في نِهايتها بأسماء ُمستعارة، كان من 

أسمائها المستعارة: «شجية، خالد رأفت» لتصبح رائِدة ِمن رائِدات النَّهضة النِّسائية الَعربيَّة الَحديثُة، 
توفيت َمّي عن عمر يناهز 55 عاما في القاهرة.  لكن لماذا نعرف الكثير عن جبران، والقليل عن مّي، 

ولماذا لم يتهم أحد جبران بالجنون رغم أنه اعتبر نفسه نبيًا، بينما اعتبرت مي زيادة مجنونة eنها كئيبة 
ومتشائمة؟ .. فما قصة هذه اeديبة؟ وكيف تغلبت على اتهامها بالجنون؟
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والدها  رحل  الفقدان،  من  متتالية  تجارب  زيادة  مي  عاشت  لقد 
فجأة بسكتة قلبية عام 1928، ثم رحل جبران بعده بعامين، ثم 
ماتت والدتها. كانت تعاني من حزن وتعيش في حداد كبير، وقد 

وصف مثقفون جنونها بأنه حالة مبالغ فيها من الحداد..“
المآتم  زيادة نفسها وكانت كئيبة حزينة تكتب عن  عزلت مي 
والجنائز، زاد اeمر سوءا حصولها على ميراث كبير طمع فيه أبناء 
عمومتها، الذين حبسوها في بيتها، فأضربت عن الطعام وكان 
مستشفى  وأدخلت  انتحارية،  ميوال  لديها  بأن  لالدعاء  مبررا  هذا 
العائلة  مي  خسرت  بالمورفين.  حقنها  بعد  «العصفورية» 

ومكانتها كأديبة ومفكرة، وحقوقها القانونية كإنسان عاقل!
نقلت  ثم  الشهر،  ونصف  أشهر   10 «العصفورية»  في  مكثت 
إلى مستشفى نفسي آخر 10 أشهر أخرى، وبعد ضغوط كبيرة 
اeول،   Eعبدا اeردن  ملك  مثل  سياسية  مهمة  شخصيات  من 
الجامعة  مستشفى  إلى  أخرجت  الريحاني،  أمين  مثل  وثقافية 
قانونية،  معارك  في  بعدها  دخلت  أشهر.   3 وبقيت  اeميركية 
فدعاها محاموها 'قامة محاضرة تثبت صحتها العقلية فكتبت 
المثقفة  تلك  زالت  ما  أنها  لتثبت  أهله»  إلى  اeديب  «رسالة 
القانونية  والوصاية  الحجر  عنها  ألغي  ذلك  وبفضل  الالمعة، 

عام 1938 .
زيادة اليوم يكشف العالقة  إن قراءة التشخيص النفسي لمي 
قراءة  أن  كما  نفسه…  والمجتمع  النفسي  الطب  مجتمع  بين 
تشخيص مي تجعلنا نفكر في حدود الحداثة نفسها في عصر 
مي  حالة  في  كشف  والذي  بالجنون،  المرأة  ربط  الذي  النهضة 

مفارقة المرأة الحديثة فهي حرّة ومحجورة، أديبة ومجنونة».“
صالون مي زيادة الثقافي

في  يُعقد  واستمر   (1913) في  الصالون  انعقاد  بداية  كانت 
اeدباء  الصالون  استقطب  وقد  أسبوع،  كل  من  الثالثاء 
والشعراء على اختالف توجهاتهم الفكرية، فكان أحمد شوقي، 
والرافعي،  المرصفي،  حسين  ومحمد  وُمطران،  والعقاد، 
وإسماعيل صبري، وطه حسين، وزكي مبارك، وغيرهم من رواد 
اeدب، ولعّل ما كّلَل صالون مّي بالنجاح شبابها وتأُلق نبوغها 
أن مّي قد استطاعت  وسحر حديثها وإخالصها له. من هنا نجد 
أدبية  مرحلة  فمثلت  مميًزا،  لوًنا  اeدبية  الِحقبة  لهذه  تضيف  أن 
ليجمعهم  يكن  لم  اeدباء -الذين  فيها  تجمع  جعلت  لذاتها، 
شيء- فناقشوا الكتب وتدارسوها، وأنشدوا القصائد وألفوها، 
إذ استمر الصالون ما يقارب خمسة وعشرين عاًما متتالية، فعال 
شديًدا،  حًبا  أحبوها  منهم  وكثير  كلهم،  اeدباء  نظر  في  شأنها 

وحاول الكثير استجذاب عاطفتها غير أنها لم تبالي بأي منهم.
هل كانت مي زيادة مجنونة حقا؟

بين  العالقة  على  مبني  اeول  شائعين،  افتراضين  هناك 
الجنون والعبقرية أما الثاني فمبني على العالقة بين «الجنون 
زيادة  فـ(مي)  واالضطراب،  الغرابة  بمعنى  الشذوذ  والشذوذ»، 
اeخريات،  كالنساء  تتحدث  وال  خجولة  مختلفة،  بطرق  شاذة 
وعنيدة وفخورة، لم تكن قادرة على تحقيق التوازن بين عبقريتها 
من  والطبيعية  المتوقعة  الجندرية  التوقعات  وبين  وذكائها 

النساء بمعنى الزواج وإنجاب اeطفال. 

مكثت في «العصفورية»
10 أشهر

كانت رائِدة ِمن رائِدات النَّهضة 
النِّسائية الَعربيَّة

لم تكن قادرة على تحقيق 
التوازن بين عبقريتها وذكائها
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البكتيريا   مقاومة  تعني  وماذا  الحيوية،  المضادات  هي  ما 
لها؟ 

المضادات الحيوية هي نوع من اeدوية التي تقتل أو توقف نمو 
والسيبروفلوكساسين،  البنسلين  عليها  اeمثلة  ومن  البكتيريا، 
ومقاومة المضادات الحيوية تعني قدرة البكتيريا على مقاومة 
ما  إذا  العالج  تقاوم  بكتيريا  فهناك  الحيوية،  المضادات  تأثيرات 
البكتيريا  التغيير  هذا  يحمي  عندها  ما،  بشكل  البكتيريا  تغيرت 

من عمل الدواء أو يحيده، وبالتالي يكون من الصعب جًدا عالج 
العدوى التي تسببها البكتيريا المقاومة.

لماذا تحدث مقاومة المضادات الحيوية؟
عند التّعرض للمضادات الحيوية، يمكن للبكتيريا تطوير طرق 
للتخلص من آثارها، نظًرا eن البكتيريا قادرة على التكيف، لذلك 
للمضادات  استخدامنا  كيفية  بشأن  حذرين  نكون  أن  يجب 
الحيوية، فاستخدامها بشكل عشوائي أي عندما ال يكون هناك 

اNصابات  عالج  في  المهمة  اcدوية  من  هي  الحيوية  المضادات 
البكتيرية، ومنع انتشار اcمراض والحد من المضاعفات الخطيرة لها، 
تساهم  التي  الرئيسية  العوامل  من  استخدامها  في  اNساءة  لكن 
للمضاد  البكتيريا  مقاومة  أي  البكتيريا»  مقاومة  يسمى»  ما  في 
على  الحيوي  للمضاد  تأثير  هناك  يصبح  ال  أنه  بمعنى  الحيوي، 
إحدى  الحيوية  المضادات  مقاومة  وتُّعد  البكتيرية.  السالالت  إحدى 
العالم، كما أن هناك مشكلة  الُملحة في  أكثر المشاكل الصحية 
استخدام  في  اNفراط  من  تنجم  قد  التي  الحساسية  وهي  أخرى 
حول  شيوعًا  اcسئلة  أكثر  نعرض  التالي  المقال  وفي  المضادات، 

هاتين المشكلتين، وكيفية التعامل السليم لمنع حدوثهما. 

عبر مقاومة البكتيريا والحساسية

كيف يؤثر سوء استخدام
المضادات الحيوية على صحتك؟

إعداد وترجمة : سمــاح عمــاش
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ضرورة لها، قد يجعلها غير فعالة عند الحاجة حًقا، 
فسوء استخدامها والسيما االفراط في استخدامها، 
يزيد من صعوبة عالج العديد من االلتهابات بما في 
ذلك االلتهاب الرئوي، والسل، وعدوى السلمونيال، 

وذلك نظراً لتدني فعالية المضادات الحيوية.
الشخص  بأن  االعتقاد  الخاطئة  المعلومات  ومن 
هي  والحقيقة  الحيوية،  للمضادات  مقاوًما  يصبح 
أن البكتيريا هي التي تقاوم العالج وليس الشخص.
لماذا من المهم تناول المضادات الحيوية كما 

وصفت بالضبط؟
أن  دائًما  يعني  ال  فهذا  بالتحسن،  شعرت  إذا  انتبه 
عن  توقفت  إذا  لذلك  تماًما،  اختفت  قد  العدوى 
تناول وصفة المضاد الحيوي في وقت مبكر جًدا، 
جميع  قتل  يتم  ال  فقد  الوصفة،  باقي  تكمل  ولم 
البكتيريا المسببة للعدوى، وتمرض مرة أخرى، وقد 
تصبح البكتيريا المتبقية مقاومة للمضاد الحيوي 

الذي تناولته.
البرد  نزالت  في  تساعد  الحيوية  المضادات  هل 

أو اcنفلونزا؟
البرد  نزالت  في  الحيوية  المضادات  تساعد  ال 
الفيروسات تسببها، وبالتالي هي  واالنفلونزا، eن 
تعمل فقط مع االلتهابات البكتيرية، كما ال تعمل 
الجهاز  التهابات  بعض  مع  الحيوية  المضادات 
حاالت  معظم  ذلك  في  بما  الشائعة،  التنفسي 
التهابات  من  والعديد  الهوائية،  الشعب  التهاب 

الجيوب اeنفية، وبعض التهابات اeذن.

منع  في  للمساعدة  فعله  يمكنني  الذي  ما 
مقاومة المضادات الحيوية؟

اليدين والتطعيم  العدوى من خالل غسل  امنع   •
وسالمة الغذاء.

•  اغسل يديك بعد لمس الحيوانات أو بيئتها.
•  ال تضغط أبًدا على مقدم الرعاية الصحية الخاص 

بك لوصف مضاد حيوي.
•  اسأل مقدم الخدمة عن كيفية تخفيف اeعراض 

بدون استخدام المضادات الحيوية.
تماًما  الموصوفة  الحيوية  المضادات  تناول   •
حسب التوجيهات، أي ال تفوت الجرعات أو تتوقف 

عن تناول المضاد مبكًرا.
القادمة  المرة  في  الحيوية  المضادات  تتناول  ال   •

التي تمرض فيها بدون استشارة الطبيب.
لشخص  الموصوفة  الحيوية  المضادات  تأخذ  ال   •

آخر.
المضادات  لتناول  جانبية  أعراض  هناك  هل 

الحيوية؟
هناك سلبيات محتملة لتناول المضادات الحيوية، 
من  آخر  بنوع  ا'صابة  خطر  زيادة  ذلك  في  بما 
فعل  ردود  حدوث  أو   ،(«C. diff») البكتيرية  العدوى 
التحسسي  الفعل  رد  ذلك  في  (بما  تحسسية 
حدوث  وكذلك  التأق)،  يُسمى  الذي  المميت 
والكبد،  الكلى  على  الضارة  وا�ثار  ا'سهال، 
أهمية  تأتي  لذلك  المعدة،  واضطراب  والغثيان 

استخدام المضادات الحيوية عند الحاجة فقط.

االستخدام 
العشوائي 
للمضادات 

الحيوية 
قد يجعلها 

غير فعالة 
عند الحاجة 

إليها

المضادات 
الحيوية 
ال تعالج 

نزالت البرد 
واالنفلونزا 

eن 
الفيروسات 

تسببها
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الحيوية،  بالمضادات  العالج  حساسية  هي  ما 
ومتى تظهر؟

المضاد  من  التحسسي  الفعل  رد  يبدأ  أن  يمكن 
بعد  أو  الدواء،  تناول  من  وجيزة  فترة  بعد  الحيوي 
مقدمو  يستطيع  وال  التوقف،  من  أسابيع  أو  أيام 
فعل  رد  لديك  كان  إذا  ما  معرفة  الصحية  الرعاية 

تحسسي في وقت مبكر.
للمضاد  حساًسا  المناعي  الجهاز  يُصبح  وقد 
الحيوي في المرة اeولى التي تتناول فيها الدواء، 
المرة  في  تحسسي  فعل  رد  لديك  يكون  وقد 
المرجح  من  التي  الحيوية  والمضادات  القادمة، 
البنسلين  هي  تحسسي  فعل  رد  تسبب  أن 

والسيفالوسبورينات.
التحسسي  الفعل  رد  وأعراض  عالمات  هي  ما 

تجاه المضادات الحيوية؟
الشعور  أو  الجلد  احمرار  تشمل  الخفيفة:  اeعراض 
لديك  يكون  وقد  الجلد،  تورم  أو  التقشر  أو  بالحكة 
مغطاة  جلدك  على  حمراء  مسطحة  منطقة 

بنتوءات صغيرة، كما قد تُصاب بالقشعريرة. 

اeعراض الشديدة: تشمل ظهور بثور أو قشور في 
حكة.  أو  شديد  وتورم  الرؤية،  في  ومشاكل  الجلد، 
انحالل  مثل  حاالت  الشديدة  التفاعالت  وتشمل 

 .(TEN) البشرة النخري السمي
فعل  رد  هو  التأق):  المفرطة(  الحساسية  أعراض 
فوري،  عالج  إلى  ويحتاج  الحياة،  يهدد  مفاجئ 
الحلق  المفرطة، ضيق  الحساسية  أعراض  وتشمل 
وصعوبة التنفس، والوخز، والدوخة، والصفير. وقد 
تحدث الحساسية المفرطة إذا مارست الرياضة بعد 

التعرض لمحفز، مثل بعد تناول مضاد حيوي.
بالحساسية  اNصابة  مخاطر  من  يزيد  الذي  ما 

تجاه المضادات الحيوية؟
أخرى  أشياء  من  الشخص  لدى  حساسية  @وجود 

مثل القطط.
المضادات  اتجاه  الحساسية  من  عائلي  @تاريخ 

الحيوية.
@كثرة استخدام المضادات الحيوية.

أكثر  المناعي  جهازك  يجعل  اeمد  طويل  @مرض 
حساسية.

كثرة 
استخدام 
المضادات 
والتاريخ 
العائلي 
يزيد من 
مخاطر 
ا'صابة 
بالحساسية
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مضاد  دواء  حساسية  تشخيص  يتم  كيف 
حيوي؟

والحساسية،  الطبي  التاريخ  معرفة  ينبغي  بدايًة 
أصبت  إذا  إضافية  اختبارات  إلى  تحتاج  وقد 

بالحساسية المفرطة: 
الدم  تحاليل  إجراء  إلى  تحتاج  قد  الدم:  تحاليل 
حول  معلومات  الصحية  الرعاية  مقدمي  'عطاء 

كيفية عمل جسمك. 
من  صغيرة  كمية  وضع  يعني  البقعة:  اختبار 
المنطقة  وتبقى  جلدك،  على  الحيوي  المضاد 
مقدم  يقوم  ثم  يومين،  لمدة  بالرقعة  مغطاة 

الرعاية الصحية بفحص البشرة بحًثا عن رد فعل.
الجلد: يعني وضع قطرة صغيرة من  اختبار وخز 
الجلد  وخز  ثم  ساعدك،  على  الحيوي  المضاد 
رد  الصحية  الرعاية  مقدم  يراقب  وبعدها  بإبرة، 

الفعل.
من  صغيرة  كمية  وضع  يتم  اeدمة:  داخل  االختبار 
ثم  الجلد،  سطح  تحت  الحيوي  المضاد  سائل 

يراقب مقدم الرعاية الصحية رد الفعل.
اختبار تحفيز العقار:  يُعرف أيًضا باسم اختبار التحدي 
الرعاية  مقدم  يمنحك  حيث  الحيوية،  للمضادات 
المضادات  دواء  من  متزايدة  جرعات  الصحية 

الحيوية ويراقب التفاعل.

تجاه  التحسسي  الفعل  رد  عالج  يتم  كيف 
المضاد الحيوي؟

فهي  الهيستامين،  مضادات  استخدام  يمكن 
طفح  أو  الحكة  مثل  الخفيفة  اeعراض  تقلل 
الجلد، كما يمكن استخدام دواء ا'بينفرين لعالج 
الحساسية  مثل  الشديدة  الحساسية  تفاعالت 

المفرطة، وأخيراً تقلل الستيرويدات االلتهاب.
الحيوي  بالمضاد  العالج  إلى  بحاجة  كنت  إذا 
الصحية  الرعاية  مقدم  يعطيك  قد  أخرى،  مرة 
مدار  على  الحيوي  المضاد  من  صغيرة  جرعات 
تحسسي  فعل  رد  أي  يعالج  كما  ساعات،  بضع 
لديك، ثم يتم زيادة الجرعة قليًال في كل مرة حتى 
الوصول إلى الجرعة الكاملة، وحتى يتوقف الدواء 
عن التسبب في رد فعل تحسسي، وأخيراً استشر 

طبيبك قبل تناول أي عالج للحساسية.
متى يجب أن تطلب الرعاية الفورية؟

اطلب الرعاية الفورية عند حدوث اeعراض التالية:
•@طفح جلدي مع بقع حمراء متورمة ومثيرة للحكة

@مالحظة ظهور بثور أو تقّشر في الجلد. 
@ صعوبة في البلع أو يبدو الصوت أجًشا.

@حدوث ضربات قلب سريعة أو خفقان.
اللون  إلى  العينين  بياض  أو  البشرة  لون  @تحول 

اeصفر.

الحساسية 
تظهر بعد 
فترة وجيزة 
أو بعد أيام 

أو أسابيع 
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الملف الطبي

خطوات Nدارة استخدام
المضادات الحيوية

بالشكل الصحيح
تُساعد إدارة استخدام 

المضادات الحيوية 
بشكل صحيح من 

قبل المستشفيات 
والمؤسسات الطبية 
في حماية اcشخاص 

من العدوى المقاومة 
للمضادات، وتجنّب 

اpثار الجانبية الناتجة 
عن سوء االستخدام، 

ويؤدي الناس أيًضا 
دوًرا مهمًا في إدارة 

المضادات الحيوية، 
حيث يمكننا جميعًا 

المساعدة على تقليل 
تطور مقاومة البكتيريا 

للمضادات من خالل 
اتخاذ بعض الخطوات 

واNلتزام بالقواعد 
اcساسية لتناولها.
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 ال تضغط على الطبيب 
'عطائك وصفة مضاد حيوي، 
بل اسأل الطبيب عن نصيحته 

في كيفية عالج اeعراض بالطرق 
الصحية الطبيعية المناسبة.

 مارس عادات صحية لتجنب 
العدوى البكتيرية التي تحتاج 

إلى عالج بالمضادات الحيوية عبر 
تطبيق أساسيات النظافة وتناول 

الغذاء الصحي لتقوية جهاز 
المناعة.

 تأكد من تناولك أنت 
وأطفالك التطعيمات الموصى 

بها، حيث تحمي بعض 
التطعيمات الموصى بها من 

العدوى البكتيرية، مثل الدفتيريا 
والسعال الديكي (الشاهوق).

 احرص على تقليل خطر 
العدوى البكتيرية المنقولة 

بالغذاء. ال تشرب اللبن الخام 
واغسل يديك واطِه الطعام في 

درجة حرارة داخلية آمنة.
 استخدم المضادات الحيوية 

وفق تعليمات الطبيب فقط دون 
زيادة أو نقصان، وتناول جرعة 

العالج اليومية المناسبة وأكمل 
مسار العالج بأكمله.

 ال تتناول مطلًقا المضادات 
الحيوية المتبقية لمرض سابق، 

فقد ال تكون هذه المضادات هي 
الصحيحة لحالتك، وال تشكل 

أيضًا مساراً عالجيًا كامًال.
 تجنب تناول جرعة أكبر من 

تلك التي وصفها لك الطبيب، 
حتى إن احتوت العبوة على 

كمية أكبر من تلك التي وصفها 
لك طوال فترة العالج.

 تجنب مشاركة المضاد 
الحيوي مع ا�خرين، فقد يكون 

سبب االلتهاب أو العدوى لديهم 
مختلًفا عن حالتك، وبالتالي 

يستدعي إجراءات طبية مختلفة.



هي وهو
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عادة ما نتوقع أن يشبهنا الجنس ا�خر ، ونرغب من شريكنا أن يريد ما نريد، ويشعر كما 
نشعر ، بل ويفكر كما نفكر ! وعادة ما نصبح غاضبين ومحبطين eنننا ننسى حقيقة 

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

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

فروق نفسية وإجتماعية غير معروفة
معظم علماء النفس يتفقون على وجود اختالفات شخصية ثابتة، ويمكن التنبؤ بها..

إال أنه بالرغم من وجود بعض الفروق النفسية بين الرجل والمرأة، التي يمكن مالحظتها 
بالعين المجردة. على سبيل المثال، يمكن مالحظة أن النساء يكن أكثر دفئا وحساسية غالبا، 

بينما يكون الرجال أكثر حزما، إال أن هناك بعض االختالفات اcقل شهرة بين الجنسين، التي 
توصلت إليها الدراسات العلمية الحديثة :
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الشعور بالوحدة
الصورة النمطية حول الشعور بالوحدة تزداد مع تقدمنا بالعمر، نبدأ 
كل  الناس  يذهب  الوقت،  وبمرور  واسعة  اجتماعية  بشبكة  الحياة 
والمعارف؛  اeصدقاء  على  العثور  الصعب  من  ويصبح  طريقه،  في 
مسار  أن  الباحثون  وجد  الواقع؟  تطابق  النمطية  الصورة  هل  لكن 
الشعور بالوحدة عبر العمر يعتمد على جنس الشخص، فقد عانى 
تعاني  بينما  العمر،  منتصف  في  بالوحدة  متزايد  شعور  من  الرجال 

النساء من الشعور بالوحدة في سن الشيخوخة.
تعبيرات االشمئزاز

وجد الباحثون أن النساء كن أفضل بشكل ملحوظ في التعرف على 
النساء  بأن  ذلك  الباحثون  فسر   ، خاص  بشكل  االشمئزاز  تعبيرات 
اeبناء، وبالتالي يكون لديهن حساسية عالية تجاه  هن من ينجبن 
الملوثات المحتملة في بيئتهن؛ لذلك قد يكن أكثر عرضة للتعرف 
الرجال  يظهر  ذلك،  من  العكس  على  االشمئزاز.  إشارات  على 

حساسية أقل لالشمئزاز كوسيلة للتأكيد على قوتهم ورجولتهم. 
الترفيه  

 ، إسبانيا  في  برشلونة  جامعة  من  باحثون  نشرها  دراسة  بحسب 
ساعة   70 أو  اeسبوع،  في  إضافية  ونصف  ساعة  الرجال  يقضي 
إضافية في السنة، في ممارسة اeنشطة الترفيهية أكثر من النساء.

بكثير  أعلى  بمستويات  يشعرن  النساء  فإن  نفسها،  للدراسة  وفقا 
من الرضا مقارنة بالرجال، ففي حين أن الرجال لديهم وقت فراغ أكثر 
الترفيهية  بأنشطتهن  يتمتعن  الواقع  في  النساء  فإن  النساء،  من 

أكثر من الرجال.
التواصل

النساء،  من  أكثر  مجرد  بشكل  يتحدثون  الرجال  أن  الباحثون  وجد 
«أحد  إن   ،2020 نشرت  التي  الدراسة  في  وفريقها  جوشي  تقول 
الذي  الكالم  في  إليها،  ا'شارة  تمت  التي  الجنسين،  بين  الفروق 
يتناقلونه هو ميل النساء إلى التحدث عن التفاصيل، وميل الرجال 
الرجال يتواصلون بشكل  أن  ، وقد وجد  للتحدث عن الصورة اeكبر» 

تجريدي أكثر من النساء.“
االختالفات الشخصية

شخصيات  لوصف  شاملة  سمات   5 عادة  النفس  علماء  يستخدم 
الناس، وهي االنبساط، والقبول، واالنفتاح على التجربة، والعصابية، 
وعلم  «الشخصية  مجلة  في  نُشرت  حديثة  دراسة  طبقت  والضمير 
هذه  الخمسة  الشخصية  سمات   ،2020 في  االجتماعي»،  النفس 
على الفتيات والفتيان، الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و13 عاما، بهدف 
هذه  خالل  واeوالد  البنات  بين  واالختالف  الشخصية  سمات  فهم 
أظهرت  رئيسين  اختالفين  الباحثون  الحظ  وقد  التكوينية.  السنوات 
النتائج أن المراهقات تمتعن بمستويات أعلى من «الضمير» مقارنة 
بالذكور. كما أظهرت ا'ناث زيادة في الوعي من سن 9 إلى 13 عاما 
من  كل  أظهر  حين  في  أنه  كذلك  الباحثون  وجد  الذكور.  من  أكبر 
تقلب  أي  «العصابية»؛  من  منخفضة  مستويات  والبنات  اeوالد 
المزاج في سن التاسعة، كان اeوالد هم الذين أظهروا انخفاضا 

في هذه السمة بمرور الوقت أكثر من الفتيات.
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•• المقادير:

2 كيلو لحم ستيك 
2 كوب فطر طازج أو معلب 

علبة كريمة طبخ 
ملعقة صغيرة ملح 

نصف ملعقة فلفل أسود
نصف كوب زيت زيتون 

صلصة الصويا 
حبة متوسطة بصل مقطعة 

2 فص ثوم مهروس 
ملعقة صغيرة سكر

•• التحضير

تنقع قطع الستيك بالزيت والملح والفلفل والصويا لمدة 
ساعة أو طوال الليل حتى تتشرب النكهة.

في مقالة سميكة القاعدة سخني 2 ملعقة من الزيت، ضعي 
شرائح الستيك مع الضغط عليها الى ان تتحمر جيدا ثم إقلبيها 

على الجهة الثانية لتتحمر و تنضج تماما.
اخرجيها من المقالة، احتفظي بها ساخنة. 

نضيف إلى المقالة نفسها البصل وملعقة السكر ونحرك ، 
نضيف الثوم ونقلب إلى أن يذبل.

نضيف قطع الفطر ونتركها حتى يصبح الفطر غامق اللون.
نضيف كريمة الطبخ إلى الفطر ونتركها تطهى مع الفطر 

لمدة خمس دقائق على نار هادئة.
نسكب صلصة الفطر فوق قطع الستيك وتقدم ساخنة.

ستيك لحم بالمشروم 
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•• المقادير

دجاجة كاملة «كيلو» 
2 فص ثوم مفروم

 2 «ملعقة طعام» عصير ليمون
 2 «ملعقة طعام» خل بلسميك 

2 ملعقة طعام خل أبيض 
2 «ملعقة طعام» زيت زيتون 

2 «ملعقة طعام» صويا صوص 
2 ملعقة صغيرة ملح 

2 ملعقة صغيرة بابريكا 
2 ملعقة صغيرة بهارات 

2 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة 
2 ملعقة صغيرة زعتر مجفف 

2 ملعقة صغيرة ريحان مجفف

التحضير

نغسل الدجاجة جيداً، ثم نتركها في مصفاه لتتخلص من 
الماء تماما.

في ملة صغيرة، نضع الثوم وعصير الليمون وزيت الزيتون 
والخل والخل البلسميك والصويا صوص، ونخلطهم جيدا،

 ثم نتبلهم بالملح والبابريكا والقرفة والبهارات والزعتر 
والريحان، ونخلطهم مرة أخرى.

ندعك الدجاجة بالتتبيلة من الداخل والخارج وبين الجلد واللحم، 
ثم نضعها في كيس، 

ونتركها في الثالجة ليلة كاملة 
نسخن الفرن على درجة حرارة 190 مئوية.

نضع الدجاجة على صينية مثبت بها حامل للشوي
ندخل الدجاج في الفرن لمدة 70 دقيقة حتى تحمر

ندهن الدجاجة بما تبقى من التتبيلة اثناء االستواء
نخرج الدجاج من الفرن، ونقدمه ساخن مع االرز البسمتي 

والبطاطس

دجاج مشوي في الفرن



•• المقادير:

نصف كيلو مكرونة حجم كبير (500 
جرام)

ربع كيلو  مشروم
 طازج مقطع شرائح  ( 250 جرام )

ربع كيلو كوسا مقطعة شرائح 
(250 جرام) 

كوب فلفل حلو مقطع شرائح 
ربع كيلو بروكولي (250 جرام) نصف 

كوب
جبن موزاريال

مقادير الصلصة البيضاء:
حليب سائل 1 كوب 

بصل أبيض مفروم 2 فص
ثوم مفروم ملعقة كبيرة

(ملعقة طعام) دقيق 
1 كوب جبنة شيدر مبشورة 

رشة اوريجانو 
2 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) زيت

مقادير الصلصة الحمراء:
كيلو طماطم مقطعة مكعبات

1 كوب بصل أحمر
 3 ملعقة كبيرة صلصة الطماطم 

رشة ملح 
رشة بهارات 

رشة  اوريجانو
1  كوب ماء 

•• التحضير:

نحضر وعاء كبير ونملؤه بالماء ،
ونتركه على نار متوسطة حتى يغلي ،
ثم نضيف له المكرونة مع القليل من 

الملح 
ونخفض النار لهادئة ،

ونترك المكرونة حتى يتم سلقها
نرفع المكرونة من ماء السلق 

ونتركها في مصفاه حتى تهدأ 
وتتصفى من ماء السلق
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الصلصه الحمراء والبيضاء
باستـا



•• تحضير الصلصة البيضاء : 

نحضر وعاء ونضع فيه الزيت 
ونتركه على النار حتى يسخن

نضيف البصل للزيت 
ونقلبه حتى يذبل ويصبح لونه أصفر ،

ثم نضيف له نصف كمية اللبن 
ونتركه حتى يغلي .. النصف االخر من 

اللبن نضعه مع الثوم والدقيق في 
خالط كهربائي حتى يختلط .. نضيف 
الخليط الموجود في الخالط للخليط 

الموجود في الوعاء ،ثم نضيف الجبن 
الشيدر واالوريجانو  ونقلب حتى يذوب 

الجبن وتتكون الصلصة البيضاء

•• تحضير الصلصة الحمراء: 

نحضر وعاء ونضع فيه الزيت ،
ونتركه على النار حتى يسخن ثم 

نضيف له البصل 
ونقلبه حتى يذبل

نضيف الطماطم للبصل 
ونقلبها على لمدة عشر دقائق

ننقل خليط الطماطم والبصل 
للخالط الكهربائي 

ونضربه حتى يتجانس 
ثم نعيد على النار مرة اخرى

نضيف الصلصلة و الماء 
لخليط الطماطم والبصل ،

ثم نتبل بإضافة االوريجانو و البهارات 
و الملح و الفلفل ،ونقلب حتى نحصل 

على الصلصة الحمراء ذات القوام 
الثقيل .. نحضر وعاء كبير نضع فيه 

القليل من الزيت ونتركه حتى يسخن 
،ثم نرفع النار لنار عالية ونضع كل 

الخضروات مع التقليب لمدة 5 دقائق
نضيف المكرونة المسلوقة لخليط 

الخضروات ثم نضيف الصلصة 
البيضاء والحمراء والجبنالموزاريال مع 

التقليب حتى تذوب الجبن وينضج 
خليط المكرونة مًعا

نضع باستا بالصلصة البيضاء 
والحمراء في أطباق التقديم ونقدمها
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•• المقادير:

2 حبة بطاطس 
3 حبة جزر 

1 حبة فلفل أحمر مقطع شرائح 
1 كوب كبير مايونيز 

1 ملعقة صغيرة ملح 
1 ملعقة صغيرة كمون 

1 ملعقة صغيرة سكر أبيض

•• التحضير:

نحضر حبات البطاطس ،ونقوم بغسلها 
بالماء الجاري ، ثم نقشرها ونقطعها 

لمكعبات صغيرة الحجم
نحضر وعاء نضع فيه مكعبات 

البطاطس ونغطيها بالماء ونضيف 
ملعقة صغيرة ملح ، ونترك الوعاء على 

نار متوسطة حتى تنضج
نخرج مكعبات البطاطس من ماء 

السلق ، ونتركها في مصفاة حتى تبرد
نحضر حبات الجزر ونقوم بغسلها بالماء 

الجاري وبعد ذلك نبشرها ونقطعها 
لمكعبات صغيرة

نحضر وعاء نضع فيه مكعبات الجزر 
ونغطيها بالماء ،ونترك الوعاء على نار 

متوسطة حتى تنضج
نرفع مكعبات الجزر من ماء السلق 

ونتركها في مصفاة حتى تبرد
نحضر المايونيز ونتبله بالملح والكمون 
والسكر ، ونقلب حتى تتجانس وتختلط 

كل المكونات
نحضر وعاء كبير لتحضير سلطة 

البطاطس بالمايونيز ، نضع مكعبات 
البطاطس و مكعبات الجزر و خليط 

المايونيز ونقلب برفق حتى تتجانس 
كل المكونات .. ا�ن سلطة البطاطس 

بالمايونيز جاهزة للتقديم

سلطة بطاطس بالمايونيز 
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•• المقادير:

4 بيض
4 مالعق كبيره لكل من(جبن 

سائل<حليب بودرة)
2 مالعق كبيره مايونيز

بيالة زيت ومثلها ماء
نصف بيالة سكر

كاس وربع طحين
مك باورد

ملح وفانيال
حبة فلفل اخضر رومي

جزرة مبشورة
كزبرة مفرومة

•• للتغطية:

علبة شيدر مبشورة
كزبرة مفرومة

جزر مبشور
زيتون اسود 

حبة البركة 
ورشة سماق

•• التحضير:

في الخالط نضع البيض والمايونيز 
والجبن السائل والزيت والماء والفانيال 

والسكر والملح والحليب
نضيف الطحين بالتدريج ثم الفلفل 

والجزر والكزبرة ويخلط بالملعقة واخيرا 
نضيف الباودر

يصب في صينية 30 سم وترش بخليط 
التغطية

تخبز على نار متوسطة لمدة ثلث ساعة 
وتقطع مربعات وكل مربع الى مثلثين

الفطيرة الفرنسية
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موائد

اصابـع
فرنش توست
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•• المقادير:
توست(تقطع الى اصابع)

زيت للقلي
2 بيض

1 كوب حليب
1م.ص.روح الفانيال

1م.ص. سكر
21م.ص. ملح

21 كوب سكر باودر
للتغميس :

جبنة الكريمة و عسل.

•• التحضير:
بعد تقطيع التوست الى 
اصابع .. يسخن قليل من 

الزيت في مقالة على النار 
.. تقلب اصابع التوست 

قليال الى ان تكتسب اللون 
البني..(لمدة دقيقة)

يخفق البيض و الحليب و 
السكر و الملح و الفانيال 

في طبق..تغمس اصابع 
التوست و ترفع و تصفى 
جيدا .. تقلى في زيت حار..

الى ان تكتسب اللون 
الذهبي(دقيقتين تقريبا) 

وتكرر مع باقي التوست .. 
تصفطى على ورق نشاف .. 

و من ثم تصف بشكل مرتب 
في طبق التقديم .. ترش 

بالسكر البودرة(ينخل فوقها)
و للتغميس .. تخفق الجبنة 

مع العسل جيدا
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الكتاب صناعة وفّن 

زهـرة السيـد








