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شوبارد تحتفي 
بـ«الطبيعة» بأسلوبها 

العبقري والمبدع
الفاخرة تحت  تكشف دار شوبارد سنويًا عن مجموعة جديدة من المجوهرات 
اسم (Red Carpet)، وذلك باعتبارها الشريك الرسمي لمهرجان كان السينمائي 
الدولي منذ عام 1998. وNن كارولين شوفوليه تعشق الطبيعة؛ فقد اختارت 
لعام   (Red Carpet) مجموعة  �صدار  العامة  الفكرة  ليكون  الموضوع  هذا 
2020. تقدم إبداعات هذه المجموعة نظرة أولية للموديالت البالغ عددها 73 
موديًال والتي ستشّكل «صندوق المجوهرات» النفيسة المستوحاة من سحر 

الطبيعة.
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رقة الرفيف المرهف Nجنحة 
الفراشة، تجتمع مع قوة 

أنفاس الحياة. ففي البداية، 
كانت أحجار اNلماس 

المتحركة داخل قلب تؤدي 
رقصة حيوية ورشيقة ال 

تنتهي، وتغّير العالم 
بحركاتها المستوحاة من 
النساء اللواتي يرتدينها. 

فكان شعار «أحجار اNلماس 
الصغيرة؛ تفعل أشياء 
كبيرة» أسلوبًا تعبر به 

 (Happy Hearts) مجموعة
عن حيويتها باعتبارها 

القلب النابض لدار شوبارد. 
واليوم، تنضم لها مجموعة 

جديدة تجسدها الفراشات 
 Happy) وتحمل اسم

Hearts Wings). تتسم 
هذه المجموعة بطابعها 

الرقيق المرهف، وتتجلى في 
تشكيلة متألقة ومتكاملة 
تضم عقود وأساور وأقراط 

وخاتم مصنوعة من الذهب 
الوردي عيار 18 قيراط وعرق 

اللؤلؤ.

Happy Hearts Wings
الرمز ا/سمى

للرشاقة والتحّول



Happy Spirit
تمائم ذات سحر أخاذ

تنطوي الحياة بطبيعتها على متعة الحركة المستمرة، والتي تعبر عنها الحركة الرشيقة 
لتميمة من المجوهرات من مجموعة (Happy Spirit). تمثل هذه المجموعة القيم اNساسية 

السائدة في دار شوبارد نظراً لتشّبعها بالعديد من العناصر الفنية، وهو ما تجسد بوضوح في 
خطوطها المحددة وتأثيراتها المتالعبة بالضوء، حيث تشع بخّفة حركة الوقت ويتخللها الجمال 

الدائم للدائرة وأحجار اNلماس المتراقصة. وتتضمن مجموعة (Happy Spirit) تشكيلة كاملة من 
العقود والقالئد والخواتم واNساور واNقراط المصنوعة من الذهب عيار 18 قيراط واNلماس. 

وتحمل في صميمها تألق بهجة احتفاالت ال تنتهي. 
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تُختصر الطفولة في حركة 
واحدة تتمثل بإلقاء حصاة 

تقفز على سطح الماء 
فتعكس حلقات الماء 

قفزاتها الالهية. يمثل ذلك 
تشبيهًا مجازيًا وانعكاسًا 
أنيقًا لهذا الزخم المفعم 
 Happy) بالحيوية، وتلتقط

Spirit) روح القلب المعدني 
لحجر اNلماس وتحيطه وتزيد 

من تألقه بدوائر ذات أحجام 
مختلفة يجمعها مركز واحد. 

ففي مطلع القرن الجديد، 
ساهمت أحجار اNلماس 

المتراقصة الرمزية لدار 
شوبارد في انبعاث مجموعة 

المجوهرات (Happy Spirit) التي 
تتحلى بسحر آسر، لتتألق 

كتمائم للمرأة التي ترتديها 
ولوحة تفيض بالحيوية أمام 

أعين الناظرين. واليوم، تتألق 
مجموعة (Happy Spirit) بحلة 

جديدة من خالل تصميم جديد 
أكثر خّفة ورشاقة وتألقًا من أي 

وقت مضى. 
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 (Alpine Eagle) تتميز مجموعة ساعات
بطابعها العصري وشخصيتها 

الرفيعة الحازمة، وتعيد هذه 
المجموعة الرياضية اNنيقة إحياء 

وتجسيد التحفة الفنية المتمثلة في 
ساعة (St. Moritz) باعتبارها أول ساعة 

يصنعها المبدع كارل-فريدريك 
شوفوليه في عام 1980، والذي 

يشغل حاليًا منصب الرئيس الشريك 
لدار شوبارد، حيث وضع الخطوط 

اNولية لمفهوم هذه الساعة 
وصممها بنفسه بدافع من شغفه 

بجبال اNلب والقوة الجبارة للنسر 
الذي يسود فيها. صنعت الساعة 

من معدن استثنائي شديد المقاومة 
وعاكس للضوء يعرف باسم لوسنت 

ستيل 223a، وتعمل بحركة شوبارد 
كرونومتر معتمدة. 

Alpine Eagle
إحياء رمز فريد 



تشارك شوبارد هذا الربيع من جديد 
كراع وشريك رسمي لسباق ميلي ميليا 

ا�يطالي الشهير عالميًا للسيارات 
الكالسيكية، حيث تتواصل هذه 

الشراكة منذ عام 1988. وفي كل عام 
يبدي الرئيس الشريك في شوبارد، 

كارل فريدريك شوفوليه، مدى شغفه 
بالسيارات من خالل مشاركته في هذا 
السباق الشاق الذي يمتد مساره على 

مسافة 1000 ميل من بريشيا إلى روما ذهابًا 
وإيابًا. كما تقدم دار شوبارد أيضًا في كل 

 Mille) عام مجموعة جديدة من ساعة
Miglia) لالحتفال بهذا السباق الذي يطلق 
عليه غالبًا لقب «السباق اNكثر جماًال في 

العالم».

Mille Miglia GTS Azzurro
صنعت لحلبات

السباقات
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من خالل مجموعة ساعات ”لور دو ديامان“ 
والتي تأتي في اربعة نسخ ، برع حرفيو 
دار ”شوبارد“ فائقو المهارة في تنظيم 

إيقاع متناغم، يجمع بين تألق المجوهرات 
وبراعة الساعات. تشّبعت الساعات 

الجديدة والمرصعة باNلماس؛ بطابع حقبة 
السبعينيات المرح، فسطعت بسحر سرمدي 

مستمد من نسبها وأبعادها الرشيقة 
والممشوقة. سبق أن قدمت ”شوبارد“ ساعة 

”لور دو ديامان“ بإصدارات مستديرة أو بيضوية، 
واليوم تظهر الساعة بمظهر جديد؛ بعلبة 
على شكل قلب نابض بالحياة، تستحضر 

إيقاعه النابض من خالل الزخارف الدائرية 
المتداخلة بنمط ”غيوشيه“، المنقوشة يدويًا 

على الميناء المصنوع من عرق اللؤلؤ. تقدم 
الدار هذا الموديل الجديد في إصدارين؛ من 
الذهب الوردي أو اNبيض عيار 18 قيراطًا، مع 

سوار ذي وصالت ذهبية وميناء من عرق اللؤلؤ 
اNبيض. وإصدارين آخرين يتناغم معهما حزام 

جلدي بلون عنابي أو أزرق، مع ميناء من عرق 
اللؤلؤ بلون مطابق للون الحزام.

لور دو ديامان
اeيقاع المتناغم 
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Happy Diamonds
تواصل رقصتها

بثوب أخضر
تطل مجموعة شوبارد الرمزية للمجوهرات 

والساعات (Happy Diamonds) بثوب أخضر يعّبر 
عن اNمل من خالل ساعة مصنوعة من الذهب 

اNخالقي الوردي عيار 18 قيراط ومرّصعة باNلماس 
مع سوار وميناء باللون اNخضر. وتتماشى هذه 

الساعة مع طابع المجموعة من خالل خمسة 
أحجار متحركة من اNلماس تطوف بحرية حول 

ميناء الساعة المصنوع من عرق اللؤلؤ المطّعج.
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«فابرجيه» 
تحتفي 

بـ«ملك ا/حجار 
الكريمة»

يّتسم حجر الياقوت بسحر خاص أسر 
ا�نسان على مرّ العصور. تأّلقت 

المجوهرات التي تحمل توقيع 
”فابرجيه“ Fabergé منذ أكثر من 

مئة قرن من الزمن. اقترن الياقوت، 
ذلك الحجر النادر والملوكي، بالحّب 

والشغف. في اللغة السنسكريتية 
الهندية القديمة، يُطلق على الياقوت 

اسم ”راتناراج“، ويعني ”ملك اNحجار 
الكريمة“.

ويتوّفر حجر الياقوت البهّي بطيف 
واسع من اNلوان، من اNحمر المائل إلى 
البني إلى اNحمر المائل إلى البرتقالي 
واNحمر المائل إلى البنفسجي واNحمر 
المائل إلى الوردي. تتجّلى هذه اNلوان 

بكل روعتها في مجوهرات ”فابرجيه“ 
وساعاتها وتحفها الفنية، إذ يتوزّع 

اللون بتجانس على الحجر فال يبدو 
قاتمًا جداً أو فاتحًا جداً. 
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تُخّلد ”فابرجيه“ الزمرّد بأبهى ِحلله في مجوهراتها وساعاتها وتحفها 
الفنية، فتسترجع استخدامه في المجموعات التي تحمل توقيعها على 

امتداد أكثر من قرن من الزمن. يتمّيز الزمرّد بُندرته وجماله، بطيف واسع من 
تدرّجات اللون اNخضر اNّخاذ، 

لطالما اعُتبر الزمرّد رمزاً ل�مل، واشتهر بأنّه يبعث على النمو والتأّمل 
والسالم والتوازن. يُلّقب الزمرّد بـ“جوهرة الملوك“، ويُجّسد روح الربيع كما 

يُبشر بالتجّدد.
تواصل ”فابرجيه“ اليوم طرح تصاميم نابضة بالحياة واNلوان، مع 

مجوهراتها المعاصرة التي تشمل طيفًا واسعًا من اNحجار الكريمة 
الملّونة، وللزمرّد حّصة كبيرة منها.

«فابرجيه» تُسلّط الضوء 
على «جوهرة الملوك»



 Tiffany T1 تجمع مجوهرات
بين الخطوط البسيطة 

وتكوينات معزّزة بزوايا جديدة 
تعكس أقصى مقومات 

اNنوثة واNناقة، كما تشرق 
بحضور متألق مع تنسيقات 

اNلماس المنسقة بإتقان 
ال نظير له. وترسم هذه 

المجوهرات عن ارتدائها على 
المعصم أو العنق أو ا�صبع 

عبر تصميم الحرف T حلقًة 
متصلة، تمّثل قوة شخصية 

من يرتديها وعزيمتها التي 
ال تلين. بينما تم دمج عمود 

منحوت مزود بمشبك بسيط 
بمنتهى السالسة في الجهة 

الخلفية من كل قطعة.

قوة الشخصية
مع التكوينات

المعززة

Tiffany T1
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ينضم طراز ساعة باتريموني 
من دار ڤاشرون كونستنتان 

مراحل القمر التاريخ التراجعي 
بأناقته البسيطة إلى مجموعة 

إكسيالنس بالتين. تم إطالقه 
في عام 2006 ، ويقدم ساعات 

استثنائية  لهواة الجمع في طرازات 
محدودة الكمية من البالتين 950. 

العلبة، التاج،  الميناء، والمشبك 
من صنع هذا المعدن الراقي، في 
حين أن حزام جلد التمساح مخيط 
يدوًيا بخيوط من البالتين والحرير. 

باتريموني .. النهج الجمالي 
البسيط مع االهتمام بالتفاصيل 

15



16

جديد السوق

أحيطي نفسك بهاالت
من الطاقة اeيجابية مع مجموعة

Nemozena
تؤثر اNلوان التي نختار أن نحيط أنفسنا بها بشكل كبير على 

حالتنا المزاجية والطريقة التي يستجيب بها ا�خرون لنا. لذا، 
تقّدم مجموعة Nemozena عدًدا من اNلوان الزاهية لتلهم مزاجك 

أوتنّشطه أو تهدئه مّما يساعدك على توجيه قوة كل من الطاقة 
ا�يجابية واNلوان إلى مالبسك.





«هاوس أوف بيوري» 
مجوهرات

بتصاميم خالدة

تحب كل إمرأة أن تقتني في خزانة مجوهراتها ما يعبر عن شخصيتها ويناسب 
إطالالتها. دللي نفسك بقطع من المجوهرات ذات التصاميم الخالدة مع 

مجموعة «هاوس أوف بيوري» House Of Biori المنتقاة لكل محبات اNناقة. 
تضم التشكيلة مجموعة من الخواتم وأقراط اNذن والقالئد البراقة التي تضيف 

لمسة من التـميز والعصرية وتعكس أسلوبك الخاص. اجذبي جميع اNنظار إليك 
أينما ذهبت مع تصاميم «هاوس أوف بيوري» ا�خاذة. 
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 Garrard دار
تنفرد بتشكيلة 
مجوهرات ألوريا

تنفرد تشكيلة ألوريا بتصميم إبداعي مذهل، 
حيث استوحى ثنائي التصميم لدى العالمة، 

سارة برينتس وكلير سكوت، التصاميم الخاصة 
بها من النمط الفني الشهير الذي استعانت به 

الدار في واحدة من أبرز مهامها الملكية، وهي 
صياغة ألماسة كولينان 1 اNغلى على مر العصور.

وتجمع تشكيلة ألوريا بين مالمح التراث من 
جهة والمهارة الحرفية والتصميم العصري من 

جهة ثانية، لتقدم ابتكاراً مستوحى من اNيقونة 
الزخرفية التي أبدعتها الدار في ألماسة كولينان 

1 الشفافة واNكبر في العالم ضمن الصولجان 
الملكي عام 1910. إّلا ان التصاميم الجديدة 

أعادت تصّور الخطوط الفنية القوية للقطعة 
اNصلية من حيث التكوين وا�حساس بالقوة 

والوحدة.



في ظّل الشلل الذي اجتاح العالم، استفادت فاليري ميسيكا من هذا الوقت لتأّمل الطبيعة 
والعالم من حولها. هذا العالم الَمهيب الذي يدور حولنا بشكل روتيني، عالم نشكي فيه من 

ضيق الوقت، عالم يسير بسرعة تفوق الوصف... في هذه اللحظة التي توّقفت فيها عقارب الزمن، 
تسّنى للمصّممة استرجاع تركيزها ورؤية العالم من منظار جديد.

من وحي اNشجار الوارفة والجبال الصخرية والشمس الحارقة والبحر الهائج واNمواج المتخّبطة، رأت 
فاليري ميسيكا في منحنيات الكثبان الرملية عقوداً فاخرة، وفي أوراق الشجر اNخضر أقراطًا تلتّف 

حول اNذن، وفي البحر انعكاسات Nحجار اNلماس.

«ميسيكا» باريس  تستلهم تشكيالتها
من وحي الطبيعة
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تشكيالت نابضة 
بالحياة من 

بوريفيكاسيون 
غارسيا 

تقدم بوريفيكاسيون غارسيا مجموعة 
مختارة من المالبس الجاهزة االنسيابية 

ومتعددة االستخدامات مع تركيز على 
تصاميم عصرية وأنيقة في نفس 

الوقت.
يتم تعظيم أناقة مجموعة 

بوريفيكاسيون غارسيا، من من خالل 
اقتراح تشكيلة مذهلة من التصاميم 

المبتكرة تم فيها التركيز على 
استخدام أقمشة رائعة تنساب بحرية، 

وتتراوح من مواد ناعمة، فضفاضة 
وانسيابية مثل الساتان.
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طبعات مرحة 
وضعت بعناية 
للسيدة الراقية 

من بين أبرز ما يمّيز 
مجموعة بوريفيكاسيون 

غارسيا هي الطبعات 
المرحة، الزخارف الفنّية 

وتشكيلة اNلوان النابضة 
.(pastel) بالحياة والفاتحة

ال تكتمل أي إطاللة من 
دون قطعة مميزة، لذلك 

عملت بوريفيكاسيون 
غارسيا بعناية بالغة 

على اختيار عدد قليل من 
حقائبها المميزة ليتم 
تنسيقها مع المالبس 

اNنيقة. تشتمل التشكيلة 
على حقائب من أشهر 

تصاميمها مثل حقائب 
 Origami، Homenaje

Acolchado و 360.
قطع فريدة مثل هذه ال 

تستحّق إالّ مكانًا رئيسيًا 
في خزانات السّيدات! 
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أطلقت منصة ماتشس 
فاشن تشكيلة أزياء مصّغرة 
تحمل توقيع المصمم إردم، 

تضم 13 قطعة تصاميم 
حريرية وشفافة مع تطريزات 

بنقشات اNزهار وبتدرجات 
اNزرق واNخضر والوردي 

واNحمر، بما فيها فستان 
طويل وتنورة طويلة وكاب 

وكنزة بأكمام فضفاضة. 
كما تتألق التصاميم 

المموجة بألوان اNخضر 
والزمردي وتتزين بآللئ 
وتطريزات سوداء على 

شكل أوراق السرخس، وتضم 
فستانين بالطول الكامل، 

تتنوع تفاصيلهما بين قصة 
أكمام تمتد إلى نصف 

الساعد، وفيونكة مع أكمام 
قصيرة وفضفاضة. 

ماتشس فاشن
تطرح مجموعة عصرية من 

الفساتين والقطع المفردة 



24

جديد السوق

«أكيليس» للمجوهرات
تطرح مجموعة TATTOO الجديدة

كشفت دار «أكيليس» AKILLIS عن مجوهرات 
تُحاكي شكل الوشم على البشرة، مع مجموعة 

Tattoo التي تواصل من خاللها الغوص في هذا 
المجال الحافل بالتمّيز واالبتكارات والمفاجآت، 

تخليداً لفّن رسم الوشوم الذي اشتهر به الشعب 
الماووري، أي سّكان نيوزيلندا اNصليين.

توّفق المجموعة الجديدة التي تحمل توقيع 
كارولين غاسبار بين الخطوط المستوحاة من 

المحيطات وبصمة «أكيليس» الممّيزة، وتنبض 
بروح محاربي القبيلة. تَعتبر المصّممة الجسم 

لوحة للرسم وتبتكر المجوهرات كطبقة ثانية من 
البشرة. تتوّفر هذه المجموعة باللونين اNسود 

واNبيض، وتتالعب بباليت ألوان جريء بقدر ما هو 
نقي. تتنّوع التصاميم في مجموعة Tattoo بين 

المجوهرات اليومية والمجوهرات الراقية، وتليق 
بكل شخص يتمّنى أن تُبهر مجوهراته الجميع 

صباحًا ومساًء وكل يوم – من دون عناء أو تفكير!
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ماريا تاش تطلق 
تشكيلتها الجديدة 

من المجوهرات 
أعلنت ماريا تاش عن إطالق تشكيلتها 

الجديدة من المجوهرات، والتي تزخر 
بالتصاميم المزخرفة المتداخلة المزدانة 

بالماس والمصنوعة من الذهب اNبيض 
والوردي واNصفر من عيار 18 قيراطًا، وعلى 

رأسها اNقراط الفاخرة.
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ا/حجار الكريمة  تزين تصاميم 
«Capture in »

تطرح «أكيليس» AKILLIS المجوهرات 
الفرنسية الممّيزة بحّلة جديدة مع 

مجموعة   Capture in المؤّلفة 
من خواتم متحرّكة للنساء والرجال.

يدور ُمكّونان في الخواتم وكأنّهما في 
دّوامة ال نهاية لها، تُخاطب الحواس 

وتأسر اNلباب. يشعر المرء برغبة ال تقاوم 
لتدوير القطعة بين أصابعه، مستلذاً 

بمالمسة التصميم المسّنن، فيتحّول 
الخاتم إلى لعبة مرهفة وفاتنة. تواصل 

«أكيليس» رسم مسارها الخاص ببراعة 
التصميم، إذ تنفح روح «الروك» في 

المجوهرات الحديثة. 



أوديمـار بيغـه
تكشف عن ساعة

مرصعة با/حجار الكريمة
تكشف الشركة السويسرية الُمصّنعة 

للساعات الفاخرة، أوديمار بيغه عن نسخٍة 
جديدٍة ُمرّصعة باNحجار الكريمة من ساعتها 

رويال أوك ذات القطر 41 مم، ويتضمن 
ترصيعها أحجار الماس والسافير البرتقالي 

معًا والمقطوعة على طراز بريانت. لكي يرى 
هذا الطراز النور، فقد اعتمدت أوديمار بيغه 

على المهارة والدراية الحرفية التي يتمتع بها 
– على حّد سواء - الِحرَفيون الفنّيون وُصّناع 

الساعات لديها وعلى مواهبهم، مما يُرّسخ 
سمعة المصنع في الِحرَفية الفنية اليدوية 

الصارمة والتي ال تعرف المساومة.
يحتوي هيكل الساعة المصنوع من الذهب 

الوردي عيار 18 قيراط، والُمرّصع بالماس 
138 ماسة مقطوعة على طراز بريانت (يبلغ 

وزنها ا�جمالي حوالي 2.62 قيراط)، وقد نُّمق 
سوار الذهب الوردي المتناغم مع الهيكل 
بترصيع آخر من 472 ماسة مقطوعة على 

طراز بريانت (يبلغ وزنها ا�جمالي حوالي 4.62 
قيراط)، وبا�ضافة إلى ذلك يحتوي ميناء 

الساعة على 466 حجراً من السافير البرتقالي 
اللون بقطع بريانت (يبلغ وزنها ا�جمالي 

حوالي 3.18 قيراط)، مع 11 من الظالل اللونية 
المختلفة تتدرج من الداكن في المركز إلى 

الشاحب عندما تقترب من المحيط وذلك 
بانتقال َسلٍِس في الدرجة اللونية.
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 CALIFORNIA
 KISSIN’COLORBALM
بلسم شفاه نابض بالحيوية 
نقّدم لك بلسم الشفاه المرّطب الملّون 
California Kissin’ Colorbalm الجديد من 
بنفت بألوانه الغنّية والساحرة! بتمريرة 
واحدة منه، اغمري شفتيك بلون قوي 
ونابض بالحيوية با�ضافة إلى 8 ساعات 
من الترطيب المستمرّ. تحتوي تركيبته 
الفائقة النعومة على زبدة المانجا 
البرية وحمض الهيالورونيك اللذين 
يساهمان في ترطيب الشفاه. ويتوّفر هذا 
المستحضر في تشكيلة رائعة من 12 درجة 
لونّية غنّية لتختاري منها ما يروق لك!
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نظارات بوما 
.. من الملعب 

إلى الشارع
تنُقل شركة بوما الرياضية 

الملعب إلى الشارع مع 
مجموعة نظارات تتميز 

بتفاصيل تقنية ُمعزَّزة ُصممت 
لكي يستفيد َمن يرتديها 

من الحرية التامة في الحركة، 
سواء على أرض الملعب أو 

في صالة الرياضة أو في الحياة 
اليومية.

تقدم المجموعة النظارات 
الشمسية والطبية ونظارات 

 Active طفال بأسلوبيNا
وSportstyle، وهي تنفرد 

بألوانها الحمضية كاNصفر 
والبرتقالي. يجمع أسلوب 

Active بين لمسات من 
التسعينيات والطراز الرياضي 

في أشكال نقية وسلسة 
تستحضر تصاميم السيارات. 

وقد ازدانت ا�طارات بمفصالت 
ُمدمجة ومساند أنف مطاطية 
وأذرع قابلة للتعديل وعدسات 

ملتفة لرؤية مثالية عند 
ممارسة الرياضة في الهواء 

الطلق.



30

جديد السوق

تميزي هذا الموسم بإطاللة وشخصية جريئة مع تشكيلة «ستيف مادن» 
الخاصة بطبعات جلود الحيوانات. تعتبر هذه النقشات واحدة من 

أبرز صيحات الموضة التي تثبت وجودها على مدار اNعوام حيث يلجأ 
الستخدامها مختلف مصممي اNزياء. تتناغم اNلوان الفريدة مع جرأة 

التصميم لتقدم لك سيدتي أجمل وأرقى تشكيالت اNحذية والحقائب 
والتي يمكن من خاللها تنسيق مختلف ا�طالالت الصباحية أو المسائية. 

تتنوع المجموعة لتضم الصنادل، الشباشب، اNحذية الرياضية وأحذية 
الكعب با�ضافة إلى تصاميم متنوعة للحقائب. ستحرص تشكيلة 

«ستيف مادن» لالكسسوارات المزينة بنقشات جلود الحيوانات على 
منحك إطاللة أنثوية تلفت جميع اNنظار إليك.

إطاللة جريئة مع تشكيلة 
طبعات جلود الحيوانات

«ستيف مادن»



تعاونت «مون بالن» و «جوليان فور» Julien Faure - إحدى الشركات الفرنسية الشهيرة 
المصّنعة للشرائط - لتصنيع أساور «ناتو» الفاخرة للساعات، مع خصائص مذهلة منسوجة 

وفقًا للتقاليد العريقة.
وبدأ التعاون منذ ثالث سنوات مع إطالق مجموعة منتجات مون بالن 1858، لتقدم إطاللة 

عصرية تجمع بين جوانب الراحة والمتانة حول معصم اليد. ويتم تصنيع اNساور من قبل 
خبراء ذوي مهارات عالية بآالت المكوك اليدوية التقليدية التي تسمى أنوال «الجاكار». 

وبتصميم مميز من «مون بالن»، يتم تصنيع أساور ساعات الدار ولفها ونسجها في معامل 
Julien Faure، وبالتحديد ساعات مجموعة 1858. وهناك إصدارات وألوان مختلفة Nساور 

«ناتو» الفاخرة تتوفر في جميع محالت «مون بالن».

أساور «مون بالن ناتو»
تحالــف اeبــداع والبراعــة
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adidas Originals
تطرح حذائين
جديدن ضمن

ZX سلسلة

منذ طرحها عام 1984، ظّلت سلسلة ZX من عالمة adidas Originals في 
طليعة عالم تصميم اNحذية الرياضية. لطالما تربّعت سلسلة ZX على 

عرش االبتكار في أسرة Originals، السيما وأنّها تقّدم تزاوجًا منقطع النظير 
بين السمات الجمالية السابقة لعصرها وأحدث صيحات التكنولوجيا. 

يكتنف كل موديل 2K BOOST في طياته تزاوجًا ممّيزاً بين تفاصيل تشتهر 
بها سلسلة ZX من جهة، وبين تكنولوجيا ™Boost البتكار موديل جديد 

يستحق التقدير. تكمن اللمسة الجريئة العصرية التي يحملها موديل 
ZX في الجانبين اNمامي واNوسط، حيث تّم تعزيزهما بتفاصيل فنية غير 

متوّقعة تجعل السلسلة سابقًة لعصرها. 
وإذا أمعّنا النظر في التفاصيل، فسنرى أّن الجزء العلوي من الحذاء مصنوع 
من قماش شبكي مبتكر تّمت معالجته بطبقات متالحمة، مع لسان ثابت 
وَقصة تسّهل انتعال الحذاء مما يوّفر راحًة قصوى للكاحل. كما أّن تصميم 

الحذاء الغني باNخاديد يقترن مع رباط فّني �ضفاء لمسة استثنائية على 
الموديل.
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ماكس فاشن 
تعزز أناقتك بأزياء 

رياضية مميزة

يعتبر االهتمام باNناقة من 
اNولويات في عالم اليوم 

– ولكن هذا ال يعني ضرورة 
ارتداء مالبس رسمية طوال 

الوقت. فمن المهم ارتداء 
مالبس مريحة، Nداء المهام 

اليومية على النحو اNمثل، 
لذا من الضروري تعزيز دوالب 

مالبسك باNزياء اNساسية 
لطلة متميزة. 

مالبس رياضية مريحة 
للغاية، تبدو أنيقة 

ومتناسبة في جميع 
اNماكن والمناسبات- أعط 
اNولوية ل�لوان الرسومات 

النابضة بالحياة التي 
يمكنك االستمتاع بها في 

صالة اNلعاب الرياضية، 
وفي المركز التجاري أيضًا. 

يمكنك ارتداء الليغينغ 
كسراويل عادية، والهوديز 

ككنزات يومية، واNحذية 
الرياضية مع الفساتين 

للحصول على طلة مميزة 
بطابع خاص.



34

جديد السوق

على اختالف أعمارهن، تعشق 
السيدات كل ما هو متعلق 

بالموضة وتسعى معظمهن 
المتالك أحدث التصاميم Nشهر 

العالمات التجارية العالمية. 
تقدم «ريتولد»، العالمة التجارية 

المختصة بموضة اNزياء 
المستعملة، مجموعة من 

اNلبسة واالكسسوارات الراقية 
التي تلبي مختلف احتياجاتك 

اليومية.
 فسواء كنت تبحثين عن 

إطاللة صباحية مشرقة أو إطاللة 
مسائية، يمكنك بسهولة 

تنسيق قطع الجينز أو اNزياء 
ذات اNلوان المحايدة مع بعض 

االكسسوارات مثل الحقائب 
واNحذية ذات اNلوان أو التفاصيل 

الواضحة لتناسب أجواء الصيف 
أو بإمكانك اعتماد الفساتين 

الملونة وإضافة قبعة أو توربان 
للحصول على إطاللة مرحة 

وعفوية. عبري عن دعمك 
ل�زياء المستدامة من خالل منح 

المالبس فرصة ثانية للسعادة. 

من الصباح حتى المساء... 
إطالالت متنوعة من «ريتولد»
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تجمع دار اNزياء 
ا�سبانية 
بوريفيكاسيون 
غارسيا بين عالَمي 
اNزياء والفنون 
الجميلة في 
تصاميمها، وتقدم 
اليوم ابتكارها 
الجديد والممّيز، 
حقيبة 360، لتضيفه 
إلى خط المنتجات 
الجلدية المعروفة 
للعالمة التجارية.

استندت العالمة 
التجارية على أحد 
اNشكال الكالسيكية 
للتسوق وأجرت عليه 
لمسة تغيير لتبتكر 
تصميمًا جديداً، رائداً 
وفي الحد اNدنى، يرتكز 
على مفاهيم العالمة 
التجارية وجوهر قيم 
 PG .بوريفيكاسيون غارسيا
مع لمسة تغيير!

يبرز النمط بسبب صعوبة 
ضم ثالث قطع يدور 
محورها حول الحقيبة 
وهي متشابكة مع بعضها 
البعض. عند أول نظرة، تبدو 
التقنية المستخدمة في 
صناعة نمطها بسيطة 
للغاية، لكنها ثمرة عمل 
دقيق ومتقن تم فيه 
استثمار عدة ساعات من 
العمل لتحقيق نتيجة 
خالية من اNخطاء.

بوريفيكاسيون 
غارسيا تقّدم 
حقيبة 360



أوديمار بيغه تُطِلق طرازاٍت من رويال 
أوك أوفشور أوتوماتيك كرونوغراف

تكشف الشركة السويسرية الُمصّنعة للساعات الفاخرة أوديمار بيغه عن ثالثة 
طرازات جديدة من ساعة «رويال أوك أوفشور أوتوماتيك كرونوغراف». يتضمن 
كل طراز ميناًء بتصميٍم جديد، وهيكٍل مصنوع من السيراميك اNسود با�ضافة 

إلى حزاٍم مطاطي ُمحَكم.
أوجٍه  من  َخياراٍت  مع  أوفشور»  أوك  «رويال  مجموعتها  ا�ن  بيغه  أوديمار  تقّدُم 
النمط  منها  كّل  وعلى  والرمادي،  واNخضر  اNزرق  هي  ُمدّخنة  ألوانًا  تتضمن 
مع  تابيسري»  «ميغا  جداً  الكبير  بالقياس  الُمربعة  بتقطيعاته  الممّيز  التزييني 
أرقاٍم عربيٍة بتصميٍم جديد تحّل محّل عالمات الساعات االعتيادية المثبتة على 

الميناء.
اNخضر يتميز  وبالميناء  اNزرق  بالميناء  الطرازان 

مصنوٌع  مم   44 قطره  بهيكٍل 
وأزرار  طوق  مع  السيراميك  من 
ضاغطة وتاج يُقَفل بالضغط 
جميعها  متناغمة،  والتدوير 
السيراميك.  من  مصنوعٌة 
اNزرار  حماية  قطعتا  أّما 
فمصنوعتان  الضاغطة 

من التيتانيوم.
الثالث،  الطراز  وفي 
الرمادي  اللون  يظهر 
الميناء  على  المدخن 
طوٍق   مع  مترافقًا 
حماية  وقطعتي 
من  الضاغطة  اNزرار 
عيار  الوردي  الذهب 
ُصنَِع  بينما  قيراط،   18
واNزرار  الهيكل  من  كلٌّ 
الذي  والتاج  الضاغطة 
والتدوير  بالضغط  يُقَفل 

من السيراميك اNسود.
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تسّلط جيجر- لوكولتر الضوء على خبرتها في مجال الساعات الرنّانة وتعيد قراءة ساعتها «ماستر غراند 
تراديسيون غراند كومبليكاسيون» بتصميم جديد ورائع بعد أن طرحت في عام 2019 ساعتين تضمان وظيفة ُمكرّر 
الدقائق: «ماستر غراند تراديسيون جيروتوربيون وستمنستر بيربيتوال» المزّودة بالحركة - كاليبر 184 و»ماستر غراند 

تراديسيون ربيتيسيون مينوت بيربيتوال» المزّودة بالحركة - كاليبر 950 ذات التعبئة اNوتوماتيكية. تجّسد مجموعة 
ساعات «ماستر غراند تراديسيون» مهارة جيجر- لوكولتر الخّلاقة وإبداعها الفني في مجال صناعة الساعات، 
وتجمع بين االبتكارات والتعقيدات الساعاتية بأساليب جديدة مثيرة لالهتمام. وتستعين ساعة «ماستر غراند 

تراديسيون غراند كومبليكاسيون»، باعتبارها أحدث إصدار من هذه المجموعة، بخبرة متوارثة منذ أكثر من قرن 
ونصف. وتتمّيز هذه التحفة الميكانيكية بتعقيدتين من التعقيدات الساعاتية اNكثر رومانسية واNكثر تعقيًدا من 

الناحية التقنية في تاريخ صناعة الساعات، وهما مكرّر الدقائق والقبة السماوية. 

جيجر- لوكولتر تقّدم نسخة جديدة من ساعة 
«ماستر غراند تراديسيون غراند كومبليكاسيون»



أصبحت مجموعة روبرتو كافالي 
 Gold Collection السنوية

التي أبصرت النور للمرة اNولى 
في العام 2016، عالمة بارزة 

في عالم صناعة العطور. وعلى 
غرار الجهود الكبيرة، فقد بدأ 
اNمر بفكرة بسيطة ولكنها 

رائدة: ابتكار مجموعة مختارة من 
العطور التي ُصممت لتحويلها 

نفحة مميزة، باستخدام أسمى 
مكّونات طبيعية وأكثرها تمّيزاً 

يقدمها العالم.  وكل عطر أشرف 
على على تصميمه نخبة من 

صّناع العطور البارعين، هو عبارة 
عن استكشاف لحّس الذوق 

لرائحة كالسيكية والتأكيد علهيا 
عبر استخدام نغمات متطابقة 

ومتسامية باستخدام أكثر تقنيات 
التقطير تطوراً في صناعة العطور 

الحديثة.  وباعتبارها رحلة حسّية 
متطورة عبر المكان والزمان، 

 Roberto Cavalli Gold فإن
Collection تقدم مجموعة 

واسعة من اNهواء واNجواء 
المزاجية، وهي تشكيلة حقيقية 

من الروائح التي سوف تروق 
للرجال والنساء على حّد سواء. 

روبرتو كافالي تبتكر 
عطورًا من أسمى 

المكّونات الطبيعية

38

جديد السوق
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تخّيلوا العطر كقطعة 
مجوهرات حية... اعتمدت 

عّطارة الدار ماتيلد لوران 
على هذا المفهوم �بداع 

أول ثالثي من مجموعة 
«ليزيپور دو پارفا» كثالث 

قطع مجوهرات خفية.
وتلتقط ماتيلد لوران 
نقاوة المتع الشمية 

الخام بطريقة مفعمة 
بالحياة واالنتعاش 

العفوي. وتتوّجه هذه 
المجموعة إلى النساء 

والرجال الذين يبحثون عن 
جمال عطري بسيط.

وتشيد كارتييه من خالل 
مجموعة «ليزيپور دو 

پارفا» بالجمال اNصلي 
للطبيعة الحية. حيث 

يكمن هذا التحّدي 
ا�بداعي في إعطاء 

االنطباع بالطبيعة 
الموضوعة داخل قارورة 

في لحظة. 

«ليزيپور دو پارفا».. 
تحويل الرائحة الرقيقة 
للحياة إلى عطر
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طفولة

نصائح وإرشادات
لعلبة طعام مدرسية صحية
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اNمهات  تبدأ  وبينما  المدرسة،  إلى  للعودة  الوقت  حان  لقد 
أجل  من  المنظم  النوم  روتين  إلى  للعودة  أبنائهن  تحضير  في 
إعداد  في  البدء  أيضًا  الجيد  من  أنه  إال  بالنشاط،  مفهم  استيقاظ 

قائمة بمكونات حقيبة الغداء الخاصة بأطفالهن. 
سن  في  تتم  عندما  للغاية  مهمة  الصحية  اNكل  عادات  تعزيز  إن 
�دراج  التخطيط  عبر  هي  بذلك  للقيام  طريقة  أفضل  مبكرة. 
أطفالنا.  أنظمة  في  مهمة  غذائية  قيمة  وذات  صحية  مكونات 
يكونون  عندما  جيًدا  الطعام  تناول  إلى  عموًما  اNطفال  يميل 
غذائية  ثقافة  توفر  ضرورة  يعني  مما  آخرين،  بأطفال  محاطين 
تستهدف خيارات طعام صحية لشريحة كبيرة من ا�باء واNمهات. 

•• خيارات /طعمة ضرورية لحقيبة طعام طفلك المدرسية: 
إن تحديد الطعام المفيد للطفل يعد ضمن التساؤالت المهمة 
بكونها  المدرسية  الوجبات  تتمتع  اNمور.  أولياء  يواجهها  التي 
المثالية  الوجبات  متوازنة.  تكون  أن  يجب  كما  وصحية  خفيفة 
المقرمشة،  والخضروات  الطازجة  الفواكه  على  عادًة  تحتوي 

إضافة إلى مجموعة من البروتين واNلبان والكربوهيدرات.  
ونمو  الطفل،  ذكاء  على  كبير  بشكل  الغذائي  النظام  يؤثر 
الدماغ إلى جانب النمو البدني. إذ يساهم الغذاء الصحي بتعزيز 
خيارات  من  الكثير  هناك  التركيز،  وتقوية  الذاكرة  و  المخ  وظائف 
الخيارات  من  بعضًا  التغذية  خبراء  يقترح  لهذا،  المتاحة،  الطعام 

الغذائية الصحية والتي تتمثل في: 

•• اللوز
يتمتع اللوز بقيمة غذائية عالية، فهو غني بالفيتامينات والمعادن 
خاليا  تعزيز  في  تساهم  التي   E وفيتامين  والبروتين  الزنك  مثل 
كما  نيًا  اللوز  يقدم  الذاكرة.  تحسين  وبالتالي  تغذيتها  و  الدماغ 
يمكن إضافته إلى الوصفات المختلفة كالسلطات على سبيل 

المثال. 

•• الكينوا
تحتوي  كما  البروتين  من  عالية  نسبة  على  باحتوائها  تتميز 
الليسين،  خاصة  اNساسية،  اNمينية  اNحماض  جميع  على 
جانب  إلى  القلق.  و  التوتر  تنظيم  في  مهمًا  دوراً  يلعب  إذ 
اNحماض  من  وكمية  اNكسدة  مضادات  على  احتوائها 

الدهنية المعروفة بأوميغا 3.

•• التوت
الفيتامينات  من  الكثير  المتضمنة  الفاكهة  قائمة  التوت  يتصدر 
فيتامين  مثل  الغذائية  بالعناصر  مليئة  فهي  الفراولة،  جانب  إلى 
سي والمنغنيز وتساعد على الحفاظ على وظائف المخ وتقليل 

اNضرار التأكسدية لخاليا المخ وتحسين ذاكرة أطفالك.

•• بذور الشيا
والكربوهيدرات  الدهنية   3 أوميجا  وأحماض  باNلياف  غنية  فهي 
الكربوهيدرات  أن  حين  في  والكالسيوم.  اNكسدة  ومضادات 
مضادات  فإن  الذاكرة،  تعرقل  أو  تساعد  ال  والكالسيوم  واNلياف 
أن  المعروف  من  الدماغ.  قوة  بالتأكيد  تزيد   3 وأوميجا  اNكسدة 
يحسن  مما  المخ  إلى  الدم  تدفق  من  تزيد  اNكسدة  مضادات 

الذاكرة.

•• بذور الكتان
مثل بذور الشيا، بذور الكتان غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية أيًضا. 
يسمى   3 أوميغا  من  نوع  في  عالية  فهي  التحديد،  وجه  على 

حمض ألفا لينولينيك (ALA) ، والذي يرتبط بقوة بصحة الدماغ.

•• أفكار لوصفات متعددة بمكون رئيسي واحد
اNطباق  عدد  من  ستندهش  للبروتين.  مهم  مصدر  الكينوا  Nن 
بتجربة  قم  الكينوا.  باستخدام  تحضيرها  يمكنك  التي  اللذيذة 
هذه  فقط  ليس  الكينوا.  وبرجر  الكينوا  برياني  مثل  أطباق 
اNطباق صحية ضمن الخيارات بل يمكن تجربة حلويات ل�طفال 

كبسكويت الكينوا بالشوكوال أو كعكة الشوكوال من الكينوا.
يمكنك  كما  لطفلك،  والكتان  الشيا  بذور  توفير  على  احرصي 
بعض  إضافة  دائًما  الجيد  من  الشيا.  بذور  مع  الكرز  بودرة  تحضير 
سيبقي  مما  وصفاتك.  إلى  والجوز  اللوز  مثل  الجافة  الفواكه 

طفلك مفعمًا بالحيوية والنشاط. 

 •• ا/رز البني المنبثق
إذ  مالءمة.  اNكثر  الغداء  صندوق  خيارات  أحد  هي  اNرز  تحضيرات 
هذا  من  إعدادها  للمرء  يمكن  التي  اNطباق  من  الكثير  هناك 
الطعام  لتناول  لطفلك  أيًضا  مناسب  إنه  بل  اNساسي،  العنصر 
اNرز ل�طفال  المدرسة. لكن اNمهات يتجنبون عموًما إعطاء  في 
هو  فعله  يمكنك  ما  أفضل  الكربوهيدرات.  نسبة  ارتفاع  بسبب 
استبدال اNرز اNبيض باNرز البني. هذا الصنف من اNرز البني ذو نكهة 
اللذيذ،  مذاقه  بسبب  البني.  باNرز  مقارنةً  ملمسًا  وأقل  حالوة  أكثر 

يمكن استخدامه في وصفات مختلفة تستخدم فيها اNرز اNبيض.

يجب إدراج مكونات صحية 
وذات قيمة غذائية مهمة 

في أنظمة أطفالنا
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ديكــور

حدائق خالبة
لمنزل يشع حيوية وجماًال

يعتبر فن تنسيق الحدائق من الفنون الجميلة التي تتطلب المعرفة التامة 
بأنواع النباتات وأشكالها وطبيعة نموها وطرق زراعتها وألوان أزهارها لوضعها 
في المكان المناسب بالحديقة بجانب الذوق الرفيع والخيال الواسع لربط هذه 

العناصر لتعطي الشكل النهائي المرغوب فيه للحديقة . ليس من المهم 
مقاسات الحديقة بقدر االهتمام بجمال تفاصيلها وتنسيقها وللحدائق عناصر 

كثيرة منها :

زهـرة السيـد
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ديكــور

ا�ضاءات، نوع النباتات فيها، 
تحديد المساحة، تصميم 

الجلسات وليس من الضروري 
أن تكون حديقة المنزل 
كبيرة، ومن الممكن أن 

تكون زاوية من زوايا المنزل 
نستخدم فيها الفخاريات 

والفازات لتنسيق الحدائق .
عند تصميم الحدائق البد ان 

نحدد ما هي اNقسام التي 
نريد تصميمها فيها . وهل 

هذه الحديقة مناسبة لكل 
العناصر المحددة لدي أم ال؟ 

فمثال يتم تقسيم الحديقة 
على الشكل التالي:

1. منطقة جلوس.
2. منطقة طعام.

3. باربكيو.
4. مسبح او أي عنصر مائي 

بالحديقة .
5. شاشة عرض.
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ديكــور

من ا/مور المهمة ا/ساسية 
في تصميم الحدائق:

• االهتمام بتصميم الحديقة بطريقة 
دقيقه ومنظمه.

• التركيز على المناخ والعوامل 
البيئية.

• ليس من الضروري أن تكون جميع 
أرضيات الحديقة من العشب، 

فيمكن استبدالها بمواد مختلفة 
ومتنوعة مثل الحجر والبالط ، مواد 

خشبية طبيعية أو صناعية .
• عند اختيار الخشب البد من اختيار 
النوع المناسب القادر على تحمل 
الظروف الجوية. والحذر عند اختيار 

اNثاث المصبوغ بالورنيش، عند اختيار 
أثاث الحديقة Nنها تتحول الى مادة 

تشبه البالستيك والزجاج على اNثاث، 
ومع الحرارة تجف هذه المادة وتبدأ 

بالتشقق والتقشر، مما يجعل شكل 
اNثاث غير مرغوبًا فيه .

• أما اNثاث الذي يكون من الخشب 
الطبيعي ومصبوغ بمادة زيتيه يتم 

امتصاص الخشب لهذه المادة, 
ويجعل منه لونًا جديداً وجميًال .
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• تنوع أشكال ا�ضاءات المضافة لتزيين الحديقة المنزلية مثل المعلقات والمصابيح اNرضية . والمظلة 
إضافة جميلة ومفيدة للحدائق سواء الثابتة أو المتحركة .

• االختيار المناسب ل�رضيات حسب المناخ والمساحة المحددة .إضافة جانب للباربكيو ( منطقة 
الشواء)، وتجهيزه بالمكائن أو سالت إشعال النار لالماكن الخارجية او شوايات الفحم .
 • اNرضية مهمة جدا للحدائق وهنا تكمن أهمية اختيار السجاد المناسب لتحمل المياه

 وأشعة الشمس . والتغذية البصرية مهمة في تنسيق حدائق منزلية، فاالطالع على مجموعات تنسيقات
الحدائق تساعد في تنسيق العناصر مع بعضها البعض في الحديقة .



48

سياحــة

اNكبر من نوعه في قطر والشرق اNوسط

منتجع شاطئ سلوى
تشهد قطر نموا سياحيا، إذ 
استقبلت تدفقات سياحية 
بواقع 2.13 مليون زائر في 

2019، بنسبة نمو بلغت 
%17 مقارنة بالعام 2018، 

وســجل عــدد الــزوار القادميــن 
مــن جميــع مناطــق العالم 

نموا ملحوظا ، وتسعى 
قطر لجذب 5.6 ماليين سائح 

سنويًا بحلول 2023.
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أحد مظاهر هذا النمو المبهر 
هو مشروع منتجع شاطئ 

سلوى وهو اNول من نوعه في 
الشرق اNوسط، كما تسعى 

الحكومة إلى أن يكون 
المكان اNكثر جذبًا للسياح في 

المنطقة. ومن المقرر افتتاحه 
نهاية العام الجاري، 

ويأتي هذا المشروع ضمن 
رؤية 2030 التي من بين 

أهدافها، تعظيم دور السياحة 
في الدخل القومي. ويعتبر 

منتجع سلوى المرفَق 
السياحي المتطور اNكبر من 

ه الشيخ  نوعه في قطر، وقد وجَّ
تميم بن حمد آل ثاني، بضرورة 
ا�سراع في استكمال المنتجع، 

الفتتاحه نهاية العام الجاري؛ 
تلبية لالحتياجات السياحية 

الترفيهية البحرية ودعمًا 
لقطاع السياحة في البالد، 

ليصبح بذلك منتجع شاطئ 
سلوى الوجهَة اNولى في 

منطقة الشرق اNوسط .

يضم فلًال 
ووحدات 
سكنية 
(شاليهات)



وجهة فريدة لعشاق السياحة
سيكون مشروع منتجع 

سلوى وجهة فريدة لعشاق 
السياحة الترفيهية بالمنطقة، 
وسيمثل نقلة نوعية لصناعة 

السياحة في قطر، إذ يبعد 
المنتجع نحو 100 كيلومتر من 

العاصمة الدوحة، يطل على 
الخليج العربي، ويضم فلًال 

ووحدات سكنية (شاليهات)، 
يبلغ عددها 115، وفندق 5 
نجوم يحتوي على 246 

غرفة، ومدينة ألعاب مائية، 
ومركز للمؤتمرات، وقاعة 

للمناسبات، ومنتجع صحي، 
ومرسى، وناٍد لليخوت، ومركز 
للغوص، ومركز تسوق، فضًال 

عن المساحات الخضراء 
الواسعة.

وتحيط بالفندق من كال 
الجانبين قرى صغيرة من 

الفلل العائلية، وهي مصممة 
خصوصًا للتمتع بإطاللة 

واسعة على الخليج العربي، 
وتتشكل إحدى القريتين من 
32 جناحًا من غرفة أو غرفتين 

تعكس العمارة العربية 
اNصيلة. أما  القرية الثانية فبها 

84 فيال أكثر اتساعًا بسعة 
تصل إلى خمس غرف نوم. 

وسيضم منتجع وفلل هيلتون 
شاطئ سلوى قطر مجموعة 
ضخمة من وسائل الراحة، من 
ضمنها ناٍد صحي وحمام بخار 
يغطي 2800 متر مربع، وعدة 

مسابح في الهواء الطلق، 
وقاعات اجتماعات وأحداث 

تمتد على مساحة 3500 
متر مربع، ومجموعة شاملة 

ومبتكرة من 13 مطعمًا راقيًا.

مساحات 
خضراء وقرى 
صغيرة 
من الفلل 
العائلية 
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سياحــة



مشروع يرسخ مكانة قطر 
على خارطة السياحة

إذ يعتبر  هذا المشروع اNكبرَ 
من نوعه بالشرق اNوسط 
واNول من نوعه في قطر، 

وسوف يضم فندقًا عالميًا يتبع 
«هيلتون العالمية» بالتعاون 

مع شركة «الريان للضيافة» 
القطرية.

وسوف تقوم «هيلتون» 
العالمية بتجهيز مرافق منتجع 

وفلل شاطئ سلوى والتي 
ستزخر بوسائل الراحة والترفيه 

والخدمات لتلبية مطالب 
الضيوف المتميزين.

وقد تم التخطيط بعناية 
للمنتجع الذي سيتضمن 246 

غرفة فاخرة في مبنى الفندق 
الرئيس، وضمن ذلك 35 

جناحًا أنيقًا، اثنان منها يليقان 
بالمستوى الرئاسي، حيث 

يغطي كل منهما أكثر من 
1000 متر مربع.
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بعض  غريبة  تكون  قد  التي  واNسرار  باNلغاز  مليء  الرجل  عالم 
فتجد  ا�ن،  حتى  فهمها  تستطيع  وال  للمرأة،  بالنسبة  الشيء 
بالنسبة  غريبة  تبدو  قد  وطباع  بصفات  للمرأة  ينجذب  الرجل 
للبعض، وال يقتصر انجذابه لها على جمالها وقوامها فقط، فمع 
والصفات،  والطباع  الروح  وتبقى  الجمال  يزول  سوف  اNيام  مرور 
ومن المعروف أن صفة العناد أو قوة الشخصية من الصفات التي 
قد ال تكون مرغوبة، وعلى الرغم من ذلك إال أن هناك العديد 
الشخصية  قوية  المرأة  يحبون  الذين  الرجال  من 

وينجذبون إليها.
وأشار  واNبحاث  الدراسات  بعض  أثبتت 
إلى  واالجتماع  النفس  علم  في  استشاريين 
الذين  الرجال  من  معينة  فئة  هناك  أن 
التي  المرأة  تجاه  باالنجذاب  يشعرون 
الذي  الرأي  وتشبث  بالعناد  تتصف 
عن  بها  تدافع  وسيلة  المرأة  تعتبره 
سيكولوجية  أن  باعتبار  هذا  نفسها، 
عليها  يُفرض  العموم  في  اNنثى 
يخلق  مما  والضعف،  بالرقة  االتصاف 
الكثير من المشاكل والخالفات بينها 
هناك  ولكن  ا�خر،  الشريك  وبين 
المرأة  يرون  الذين  الرجال  بعض 
العنيدة امرأة قوية وجميلة، تجذبهم 
بعنادها وقوة شخصيتها وصعوبة 
الحصول على قلبها،  فهل يفضل 
القوية  أم  الضعيفة  المرأة  الرجل 

الشخصية ؟
 ، النساء  من  الكثير  حير  سؤال 
كبير  تناقض  هناك  وأن  خصوصا 
في هذه المسألة الهامة Nن الرجل 
ولكنه  القوية  بالمرأة  يعجب  قد 

يفضل المرأة الضعيفة أيضا .
 ، بالزواج  اNمر  يتعلق  فعندما 
يخشى الرجل اختيار المرأة القوية 

بالزواج اNمر  يتعلق  فعندما 
المرأة القو يخشى الرجل اختيار الرجـل ..

هـل يفضـل المـرأة 
القويـة أم الضعيفـة ؟

حنـان بديــع
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الشخصية مهما ابهر بها وبشخصيتها وعقلها ويهاب االرتباط 
بها لما لها من حضور قوي .

كما تتلخص النصائح الشعبية للرجل الراغب في 
يستطيع  «منكسرة»  فتاة  عن  بالبحث  الزواج 
التحكم بها وتوجيهها، وتستطيع هي التأقلم 
لكن  الحياة،  في  وطريقته  طباعه  مع  سريعا 
أصحاب  تحديدا  الرجال،  ينصح  العلمي  الرأي 
قوية  المرأة  عن  بالبحث  منهم،  الطموح 

الشخصية، ولهذا الرأي ثمانية أسباب رئيسية:
خفي  دافع  أي  لديها  ليس  القوية  المرأة   -1
للوجود معك، إذ تبقى معك Nنها تريد البقاء 
أكثر  هي  لتصبح  وسيلة  تعتبرك  وال  معك، 
الكثير  هناك  أن  كما  عاطفيا،  أو  ماليا  استقرارا 
من اNمان في العالقة مع امرأة قوية، إذ تكون 
إرضائها  بمحاولة  كاهلك  تثقل  وال  واضحة 

الدائم ماليا وعاطفيا.
شراكة  أنها  على  العالقة  مع  القوية  المرأة  تتعامل   -2
قيمة  إضافة  أجل  من  ما  شخص  عن  فتبحث  متساوية، 

المرأة عن شخص يرفعها ال أن يسحبها  لحياتها، تبحث تلك 
لحياة  معنى  إضافة  في  ترغب  نفسها،  وبالطريقة  Nسفل. 
والعطاء،  العالقة  أهمية  جيدا  وتدرك  شريكها، 
فالمرأة القوية لن تأخذ أبدا أكثر مما ترغب في 

تقديمه عندما يتعلق اNمر بالحب.
فقد  بعيد،  حد  إلى  ذكية  القوية  المرأة   -3
توصلت اNبحاث الى أن المرأة الذكية يمكنها 
وألزهايمر  الشيخوخة  أمراض  الرجل من  حماية 
المرأة  Nن  ذلك  الحياة،   من  الحق  وقت  في 
فكريا،  الرجل  تحدي  عن  أبدا  تتوقف  ال  الذكية 

مما يساعده في إبقاء قواه العقلية سليمة. 
تتعامل  حيث  النكد،  القوية  المرأة  تحبذ  ال   -4
شريكها  في  وتثق  وعاطفي،  فكري  بنضج 

وتستمع إلى وجهة نظره وتحترمها.
وتقدر تلك المرأة أن تكون مستقال بمساحتك 
مع  الوقت  قضاء  يمكنك  حيث  الخاصة، 
أصدقائك بعد العمل دون أن يثير ذلك غضبها، Nنها تعطي 
اNمور حجمها وال تبالغ في ردة فعلها، وهذا من شأنه أن يجعل 

قد يعجب 
بالمرأة 

القوية ولكنه 
يفضل المرأة 

الضعيفة
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طوال  مكبال  وليس  ومتحررا  مستقال  الرجل 
الوقت كما يشعر كثير من الرجال ا�خرين.

الخالفات  أثناء  ووضوح  بحرية  تتحدث   -5
الزوجية، وتهتم بحل المشاكل بدال من 

جعلها تتراكم.
أثناء  مميز  أسلوب  لديها  المرأة  تلك 
لغضبها  تسمح  ال  حيث  الخالفات، 
أن يسيطر على الموقف، وبالتأكيد 
وإذا  أيضا،  الزاوية  في  تنكمش  ال 
في  تتردد  لن  بينكما  شيء  حدث 
إجراء محادثة عقالنية حوله إلى أن 

تحل المشكلة بسرعة.
6- تدعم زوجها وتنمي طموحه،  
القوة  من  بمزيد  الرجل  يشعر 
ذاته  عن  ويعبر  نفسه  ن  ليكوِّ
هناك  أن  يعلم  كان  إذا  وطموحه 
يتوقف  وال  ليدعمه،  موجودا  شخصا 
أفكاره  إلى  االستماع  عند  الدعم 
إلى  يمتد  بل  بإيجابية،  ودعمها 
الرجل عندما يواجه  مواجهة معاناة 
عملية،  مساعدة  إلى  ويحتاج  عقبة 
وهو ما تستطيع المرأة القوية تقديمه 

له.
حيث  ثراء،  أكثر  تجعلك  القوية  الزوجة   -7
العمل  في  وطموحا  شغفا  لديها  إن 
على  والحصول  الترقي  إلى  يدفعانها 
للعمل  ذلك  يحّمسك  أكبر،  راتب 
لتترقى  الجهد  من  مزيد  وبذل  بجد 
وفي  أكبر،  راتب  على  وتحصل 

النهاية تصبحان معا أكثر ثراء.
يجعلك  قوية  المرأة  اختيارك   -8
القوية  فالمرأة  مميزا،  شخصا 
يحمل  رجل  عن  تبحث  الذكية 
وتدعمه،  ليدعمها  مواصفاتها 
المرأة  لتلك  اختيارك  ومعنى 
إلى  مميز  شخص  أنك  بالذات 
المواصفات  وتحمل  كبير  حد 
والقوة  التحدي  من  ذاتها، 

والذكاء.
لكن يبقى هناك صفات للمرأة 
التي يبحث عنها أي رجل سواء 
مالمح  عن  الباحثين  من  كان 
أم  بالقوة  توحي  لشخصية 
تلخيصها  ويمكن  بالضعف 

بعدة أمور :
أوال : المرأة الثقيلة
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يعشق الرجل المرأة التي تعذبه ويكره كثيراً المرأة الخفيفة، Nنه 
يرى فيها أنها تحدى يجب الفوز به ، قد يعرف الكثير من النساء 
منهم المرأة الخفيفة وسيبدأ في تعذيبها ولكن سرعان ما يمل 
اNمر ويتركها ويبدأ في البحث عن الفتاة الثقيلة التي يرى فيها 
بصعوبة  قلبها  على  وحصل  كثيراً  طاردها  Nنه  غيرها  عن  تميز 

بالغة بل ويكون مطمئنًا أنها في غيابه ال يلفت نظرها أي أحد.
ثانيا: المرأة التي تكمله

كل  في  عليها  االعتماد  يستطيع  التي  المرأة  الرجل  يعشق 
شيء، مستمعه جيدة له ويستطيع أن يجد لديها كل الحلول 

لمشاكله
ثالثا: المرأة المتجددة

يوم  كل  تفاجئه   ، حياتها  في  المتجددة  المرأة  الرجال  يحب 
بشيء جديد ، يشعر معها أن حياته بال روتين ، وتبهره بتجديد 

أناقتها ومظهرها واهتمامها بنفسها
رابعا: المرأة البسيطة

يحب  لذا   ، والتذمر  الشكوى  كثيرة  امرأة  من  أسوء  يوجد  ال 
الرجل المرأة الطبيعية

مساحيق  من  أطنان  تضع  أن  تقابله  حين  الضروري  من  ليس 
مع  المتصالحة  البسيطة  المرأة  تجاه  وينجذب   ، التجميل 
ال   ، الرقيقة  اNنثوية  وطبيعتها  جمالها  من  الواثقة  نفسها، 

تشعره بالتوتر وال تكلفه ما ال يستطيع توفيره لها.
خامسا: المرأة المحترمة

قلبها  على  الحصول  سهل  النساء  من  سيئة  نماذج  هناك 
،ولكن حين يفكر الرجل في الزواج، لن يتزوجها أبداً

على  الجميع  يشهد  التي  المحترمة،  المرأة  عن  سيبحث  بل 
وال  المنال  سهلة  ليست  Nنها  وعفتها،   وأخالقها  احترامها 
يستطيع أحد الحصول على قلبها بسهولة ، ويضمن الرجل 
أنها ستصون منزله وقت غيابه، وستحترمه وتقدره ولن تهينه.

سادسا : المرأة الُمتطلعة الناجحة
يجب الرجل المرأة الناجحة في حياتها، ويفر من المرآة اليائسة 
امرأة  الناجحة  في  يرى  Nنه  نفسها،  قدر  من  تحط  دائمًا  التي 
بحبها  يفتخر  ناجحة،  زوجة  تكون  أن  وتستطيع  الجمال  رائعة 

وبنجاحها أمام الجميع.
سابعا: المرأة التي يرى فيها أمه

ال توجد امرأة تستطيع اختراق قلب أي رجل مثل التي يرى فيها 
وال  ا�ساءة  له  تتذكر  ال  ومتصالحة،  وطيبة  حنونة  فهي  أمه، 
ويشعر   ، ولمتطلباته  له  ومتفهمة  صبورة  هموم،  تحمله 
ويرى  بحبه،  �غراقها  جاهداً  وابنها ويسعى  زوجها  أنه  معها 

فيها الدعم المستمر له ويهرب من العالم إليها ليستريح.
إذا كنتي بتلك الصفات عزيزتي حواء فانتي حلم كل رجل 
، سواء كنتي قوية الشخصية أم صاحبة شخصية أنثوية 
مرنه ومطيعة ، ففي الحالتين عليك أال  تقلقي فامتالكك 
الزوجة  مواصفات  على  لحصولك  كاف  الصفات  لهذه 

المثالية .

المرأة القوية ليس 
لديها أي دافع خفي 
للوجود معك
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اغانيها  أحد  في  كلثوم  أم  تقول 
أطلق  حريتي  «إعطني  الشهيرة 
استبقيت  ما  أعطيت  إنني   .. يديَّ 
ما  بالظبط  هو  هذا   « شيَّ
يتعرض  الذي  االنسان  له  يتعرض 
�ستغالل مشاعره ونقاط ضعفه 
وبالتالي ابتزازه عاطفيًا إنه «الحب 
يشير  الواقع  ففي  المشروط». 
المشروط  غير  الحب  مصطلح 
فيها  يحب  التي  الحالة  تلك  إلى 
شروط  وجود  دون  الشخص 
من  لشيء  حاجة  ودون  مسبقة 
الطرف ا�خر، وهذا النوع من الحب 
مواجهة  على  القادر  النوع  هو 
إلى  بالعالقة  والتحول  الصعاب 

عالقة سليمة ومستمرة.
المشروط  الحب  هناك  لكن 
االبتزاز  شكل  يأخذ  أن  يمكن  الذي 
التالعب  أشكال  أحد  وهو  العاطفي 
استخدام  خالله  ويحدث   - النفسي 
وأنواع  التهديدات  من  منظومة 

كيف تتجنب
االبتزاز العاطفي

حنـان بديــع

إعطني حريتي أطلق يديَّ
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مختلفة من العقاب يوقعها شخص ما على آخر 
سلوكه   على  للسيطرة  محاولة  في  منه  قريب 
،يتضمن االبتزاز العاطفي عادة.. شخصين تجمع 
حميمية  عالقة  أو  قوية،  شخصية  عالقة  بينهما 
والشقيقتين،  والزوجة،  والزوج  واالبنة،  (اNم 
لالبتزاز  التعرض  وعند  المقربين)  اNصدقاء 
العاطفي «يصبح الشخص رهينة عاطفية لآلخر».

شعور  يصاحبنا  عندما  أحيانا  شعورنا  يخدعنا 
يشعر   عاطفيًا  المرتبط  ا�نسان  أن  اذ  بالرضى 
فهو  العالقة،  في  الكبير»  العقل  «صاحب  بأنه 
الشريك  وأخطاء  هفوات  عن  يتغاضى  الذي 
لتمضي العالقة دون مشاكل لكن الحقيقة أن 
العاقل  دور  يلعب  من  أن  وهو  آخر،  معنى  لذلك 
في العالقة، وقع ضحية لتالعب من الطرف ا�خر، 
أو ما يسمى باالبتزاز العاطفي. وهناك عدة طرق 
دون  ربما   – بالمشاعر  الُمتالعب  بها  يقوم  قد 
الظهور  منها  ا�خر،  الطرف  انتباه  لجذب   – وعي 
دومًا بمظهر الضحية، والمبالغة في المشاعر أو 
عند  خصوصًا  الدراما»  «ملوك  بـ  تهكمًا  يعرف  ما 
إلى  يلجأ  من  ومنهم  المبالغة،  تستحق  ال  أمور 
بهم  يصل  قد  أو  تجاهه،  بالذنب  تشعر  جعلك 

الحال إلى التهديد بإيذاء أنفسهم.
اNحيان  معظم  في  تعتذر  نفسك  تجد  كنت  إذا 
من  شريكك  تعطي  أو  ترتكبها،  لم  أفعال  عن 
أن  تلحظ  كنت  إذا  أو  تتلقى،  مما  أكثر  االهتمام 
وضعفك  ونقاط  مخاوفك  يعرف  حياتك  شريك 
واقع  أنك  على  دالئل  فهذه  لصالحه،  ويستغلها 

ضحية ابتزاز عاطفي.
العاطفي  االبتزاز  أسلوب  على  قرب  عن  نتعرف 
اليومية،  الحياة  من  عليه  اNمثلة  بعض  ونأخذ 
واNبناء  ا�باء  بين  االبتزاز  حاالت  على  ونتعرف 
قيمة  نصائح  على  نتعرف  وأخيراً  المحبين،  وبين 
يمارسون  الذين  اNشخاص  مع  التعامل  لكيفية 

االبتزاز العاطفي
االبتزاز  أسلوب  اNشخاص  من  الكثير  يستخدم 
مع  دائم  بشكل  تعاملهم  في  العاطفي 
الذي  الشخص  أن  حين  وفي  بهم،  المحيطين 
يبتز ا�خرين عاطفيًا يصل في الكثير من اNحيان 
على  يعاني  الُمبَتز  الشخص  أن  إال  غرضه  إلى 
يكون  وقد  ا�خر،  الطرف  إرضاء  سبيل  في  اNرجح 
ذلك على حساب صحته النفسية أو ماله أو وقته 

أو غير ذلك. 

تعلم أن 
تقول ”ال“ 

عندما 
يتوجب 

قول ذلك

الصمت 
سالح 

المبتز الذي 
يعاقب به 

ضحيته



58

مجتمع

االبتزاز العاطفي من الوالدين
يستخدم الوالدين في الكثير من اNحيان أسلوب االبتزاز العاطفي 
أو  لهم  ضارة  أنها  يرون  معينة  بأمور  القيام  عن  اNطفال  �ثناء 
المفيدة.  باNنشطة  القيام  أو  بدراستهم  لالهتمام  لدفعهم 
لكن علماء التربية يرون أن هذا اNسلوب ضار جداً في التربية من 
لالبن  مؤقت  دافع  سوى  يعطي  ال  أنه  اNولى  الناحية  ناحيتين، 
لكي يقوم بما يُطلب منه، حيث يزول الدافع بمجرد زوال الشرط 
يفقد  اNسلوب  هذا  أن  اNخرى  والناحية  اNم،  أو  اNب  وضعه  الذي 
يرتدع  ال  أن  النهاية  في  اNمر  ليصل  والتكرار  الوقت  مع  مفعوله 

الطفل مهما ألح عليه اNب أو اNم.
عوضًا عن ذلك يجب أن يُستخدم أسلوب ا�قناع لحث الطفل على 
معرفة الغاية من اNمر الصادر إليه، والقيام به عن فهم واقتناع بدًال 
من ا�جبار. قد يكون اNمر صعبًا مثًال أن تقنع ابنك بأهمية الدراسة 
أو ضرر ألعاب الفيديو، لكن هذا ال يعني أن تستخدم أسلوب االبتزاز 

العاطفي من أجل الحصول على نتيجة فورية.
االبتزاز العاطفي عند ا/طفال

حب  اNحيان  من  الكثير  في  اNطفال  يستغل  ا�خر  الجانب  في 
معينة  لعبة  الطفل  يطلب  أن  مثل  عاطفيًا،  البتزازهم  الوالدين 
غير  كانت  لو  حتى  عليها  بالحصول  والديه  ويطالب  بها  ويتعلق 
مناسبة لسنه أو ال يستطيع الوالدان تحمل تكلفتها، وأيضًا ينصح 
باستغالل  للطفل  السماح  بعدم  الحالة  هذه  في  التربية  خبراء 
الحب للحصول على ما يرغب به دون وجود الصرامة اNبوية التي 
تساعد على تنشئة طفل غير مدلل أو طفل معتاد على تلبية كل 

طلباته.
االبتزاز العاطفي في الحب

يشيع أيضًا استعمال االبتزاز العاطفي بين المحبين، كأن يطلب 
اNحوال  في  بها  تقبل  ال  التي  التنازالت  تقديم  الفتاة  من  الشاب 

العادية تحت اسم الحب، أو ممارسة الفتاة ضغوطًا على الشاب 
تلك  كل  مشاعرها،  تمنحه  لن  فإنها  وإال  المال  على  للحصول 
الممارسات تشي بعالقة غير صحية لن يكتب لها االستمرار دون 
تلك  إلى  المشروط  غير  الحب  مصطلح  يشير  الواقع  في  متاعب. 
الحالة التي يحب فيها الشخص دون وجود شروط مسبقة ودون 
النوع  هو  الحب  من  النوع  وهذا  ا�خر،  الطرف  من  لشيء  حاجة 
القادر على مواجهة الصعاب والتحول بالعالقة إلى عالقة سليمة 

ومستمرة.
كيف نحمي أنفسنا من االبتزاز؟

هل تتعرض دومًا لالبتزاز العاطفي وتضطر إلى ا�ذعان في كل 
غير  أو  الصداقة  أو  الحب  دعوى  تحت  شيئًا  منك  فيها  يُطلب  مرة 
ذلك حتى لو كان ذلك على حساب نفسك؟ إذاً أنت على اNرجح 
شخص يعاني من الضعف في مواجهة االبتزاز العاطفي، وإليك 

هذه النصائح للتغلب على اNمر:
تعلم أن تقول ”ال“ عندما يتوجب قول ذلك، ال تخف من أن يبتعد 
من  تخف  ال  مشاعرهم،  أو  حبهم  من  يحرمونك  أو  عنك  ا�خرون 
Nنك  مرة  الباب  تفتح  وال  صارمًا  كن  ببساطة  اللوم،  أو  التوبيخ 

ستفتحه في كل مرة.
ببساطة  حياتك،  من  ابتزازك  على  المعتادين  اNشخاص  احذف 
العطاء،  دون  الدوام  على  ل�خذ  مستعدون  اNشخاص  بعض 
عرفوا  لو  حتى  ذلك،  فعل  في  االستمرار  عن  شيء  يردعهم  ولن 
لهؤالء  تحتاج  ال  أنت  ببساطة  لآلخرين،  الضرر  في  يتسببون  أنهم 

اNشخاص في حياتك.
عندما تقبل القيام بأي شيء تأكد من أن هذا الشيء لن يسبب 
الطرف  وأن  منك،  بطلبه  يستغلك  ال  ا�خر  الطرف  وأن  الضرر،  لك 

ا�خر ال يواصل الطلب منك دون أن يكون مستعداً للعطاء.
بين  للتعامل  صحي  غير  أسلوب  العاطفي  االبتزاز  أن  الخالصة 

ابتزاز 
الوالدين 

العاطفي 
أسلوب 
ضار جدا 

في التربية
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شخص  حب  أو  حاجة  يستغل  أن  لشخص  ينبغي  وال  اNشخاص، 
كما  عليه،  يحصل  أن  له  ينبغي  ال  ما  على  الحصول  في  له  آخر 
ابتزازه عاطفيًا واستغالله  أن ا�نسان حري به أن يمنع ا�خرين من 

لتحقيق ما يصبون إليه.
و هناك إشارات قد تدلك على مالمح هذه الحيلة العاطفية التي 

تضعك في وضع االبتزاز واليك أهمها :
ال  فالمبتز  العاطفي،  لالبتزاز  إشارة  أهم  هي  الوقت:  سرقة   •
زوجا  كان  سواء  أوال،  لك  وجدواه  بقرارك  لتفكر  الوقت  يعطيك 
اNولى  فإستراتيجيتهم  مبيعات،  رجل  حتى  أو  صديقا  او  شريكا  أو 
وإال  ا�ن  سينفذ  قاله  فما  للتفكير،  وقتا  لك  يدع  أال  على  تقوم 

ضاعت الفرصة.
العالقات:  من  الكثير  في  متكرر  أمر  هذا  واالستهزاء:  السخرية   •
ثم  عليها،  أقدمت  خطوات  أو  أفكارك  ويسّفه  بكالمك،  يستهزئ 
يضحك قائال «هذه دعابة، لَم ال تضحك على دعابتي؟! يا لك من 
السخرية  أن توقف سيل  أنت ال تستطيع  الطريقة  سخيف»، بهذه 
فتقبل  الدعابة،  حس  يملكون  ال  ممن  فستكون  وإال  واالستهزاء 

على مضض ويسيطر هو بسالسة على عواطفك.
• زرع الشعور بالنقص: هل ترين نفسك جميلة؟ ال لست كذلك، 
هذه  تكثر  الزوجية،  العالقات  من  كثير  في  هكذا؟  سمنت  كيف 
الصيغة، حتى تفقد المرأة ثقتها بنفسها، وتصبح سهلة االنقياد، 
أو  تفقده،  أن  من  النفسي  والهلع  الخوف  حد  تحت  وضعت  فقد 
يبتعد عنها ل�جمل واNكثر رشاقة، ومن هنا يصبح لديه السلطة 

المطلقة عليها.
إذ  ضحيته،  به  يعاقب  الذي  المبتز  سالح  الصمت  الصمت:   •
مقتضبا،  يرد  أو  أحاديثه،  يجيب  وال  ورسائله،  مكالماته  يتجاهل 
عما  البحث  دائم  ويجعلك  المبتز،  فيك  يتحكم  الطريقة  وبهذه 

اقترفته في حقه ليتخذ هذا الموقف منك.

• ادعاء عدم الفهم:  أنا فعلت هذا؟ ال أفهم ماذا تريد، أنا ال أعرف 
المبتز كأنه جاهل  التي تظهر  الجمل  ماذا أفعل! وكذلك أي من 
وعود  من  للتهرب  هذا  يفعل  هو  وغالبا  يحدث،  لما  واع  غير  أو 

سيضطر لاللتزام بها، أو للمماطلة وكسب الوقت.
ضحية  وتحميل  المبرر،  غير  :العتاب  بالذنب  الشعور  اصطياد   •
طريقة  هي  هذه  فرح،  أو  حزن  من  يحدث  ما  كل  مسؤولية  االبتزاز 
سيطلب  حينها  ضحيته،  رقبة  حول  الحبل  لشد  المفضلة  المبتز 
منك بعض الطلبات غير المنطقية، وستكون مضطرا للموافقة 

عليها، لكي تتخلص من ذلك الشعور السيئ الذي يالزمك.
دور  خاصة  اNدوار،  جميع  المتالعب  يجيد  الضحية:   دور  لعب   •
جواره،  يكون  أحد  إلى  يحتاج  الذي  الهش  الضعيف  الضحية 

مسؤول عنه، وأنت في هذه الحالة لن تتردد في فعل هذا Nجله.
• استخدام أفضلية المكان: المتالعب دائما يحدد أرض النقاش، 
النوم أو مكتبه، المكان الذي يستطيع  أو غرفة  سواء كان منزله 
فيه فرض سيطرته، فيشعر بأنه اNقوى وأنت في المنزلة اNضعف.

المستمر على  الضحية  المبالغة في لوم  بالحقائق:  التالعب   •
أتفه اNشياء، والكذب وتشويه الحقائق وإخفاء المعلومات عمدا، 
كل هذا يمارسه المتالعب على ضحيته، لتسقط في شباكه بكل 

سهولة.
• تضخيم الذات: يحاول دوما أن يبدو واثقا من نفسه، فيضخم من 
قدر المجال العملي الذي يفهم فيه، ويظل طوال الوقت يتحدث 
عنه، ليتحول في نظرك إلى خبير يعرف كّما هائال من المعلومات 

وأمور الثقافة ال يمكن مضاهاتها.
جسدي  عنف  دون  من  السلبية:  والمشاعر  العالي  الصوت   •
يدفعك  جهوري،  صوت  يصاحبها  موحية  بحركات  لكن  مباشر، 
كي  ضحيته  ويخّوف  للعنف،  التعرض  من  للخوف  المتالعب 

تصمت وتنساق وراء سلطته عليها.

من يلعب 
دور العاقل 
في العالقة
يقع ضحية  

ما يسمى 
باالبتزاز 

العاطفي
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ا/طفال أكثر سعادة
مع الحيوانات ا/ليفة

في أحيان كثيرة، يلّح اNطفال على ذويهم 
صادفوه  قّط  اصطحاب  أو  كلب  لشراء 
بطريقة  يرفض  بعضهم  الطريق.  في 
في  مشكلة  آخرون  يجد  ال  فيما  قاطعة، 
في  تَُعّد  اNليفة  الحيوانات  ورعاية  اNمر. 
كّل اNحوال فرصة جّيدة ل�طفال ولجميع 
يمكننا  خاللها،  من  كذلك.  العائلة  أفراد 
ال  الجميلة،  المعاني  من  جملة  نتعّلم  أن 
الرعاية  وتقديم  المسؤولية  تحّمل  سّيما 
والنظافة  والصبر  الحنان  إلى  با�ضافة 
القدرة  كذلك  ونتعّلم  بالحيوان،  والرفق 
من  انطالقًا  الحيوان  حاجة  استنباط  على 
الحيوانات  رعاية  تمّثل  بالتالي،  حركاته. 
مهاراتهم  لتنمية  ل�طفال  فرصة  اNليفة 
يتحّول  قد  اNمر  لكّن  العقلية.  وقدراتهم 
خطورة  تبرز  وهنا  الهوس،  يشبه  ما  إلى 

تعّلق الصغير بحيوانه.
سّد فراغ:  قبل اقتناء أو تبني أي حيوان ال 
بّد من تحديد هويّة الطفل الذي يتعامل 
الحيوانات ووضعه. على سبيل  مع تلك 
المثال، ال بّد من التحديد إذا كان الصغير 
إذا  أو  النفسية،  صحته  لجهة  سليمًا 
قبيل  من  اضطراب  من  يعاني  كان 
بّد  وال  عائلته.  وحيد  كان  إذا  أو  التوّحد، 
من تحديد ما هو دور الحيوان اNليف في 
مجرّد  اNمر  كان  إذا  معّين.  طفل  حياة 
أّما  طبيعي.  أمر  فهذا  بالحيوان،  اهتمام 
الوحيد،  عالمه  اNليف  الحيوان  أصبح  إذا 
لديه».  نفسية  مشكلة  إلى  يشير   فهذا 
وفي  العزلة،  إلى  يميل  قد  الطفل  أّن 
يكون  أن  في  يرغب  الخاص  عالمه 
الحيوان اNليف إلى جانبه. لكّن المشكلة 

حنـان بديــع
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الصغير  اعتاده  حال  في  تقع  قد  الكبرى 
يؤثّر  أن  ذلك  شأن  من  يوم.  في  وفقده 
النفسية  وحالته  سلوكه  على  سلبًا 
وسيلة  إلى  اNليف  الحيوان  يتحّول  حين 
أمر  هذا  العائلة.  في  معّين  فراغ  لسّد 
ا�طار  نحدد  أن  من  بّد  وال  سليم.  غير 
الخاص بالحيوان في حياة الطفل ففي 
تأتي  اNليف  الحيوان  تربية  كانت  حال 
إذا  أّما  مفيد.  أمر  فهذا  طبيعية،  بطريقة 
فهنا  الصغير،  تفكير  محور  إلى  تحّول 
ذلك  أّن  في  شّك  ال  المشكلة.  تكمن 
ظل  في  عليه،  نفسية  آثاراً  يخّلف  سوف 

اليومية  الحياتية  التغّيرات 
ومع غياب اNهل عن المنزل 
ذلك.  غير  أو  العمل  بهدف 
هكذا، يكون الحيوان اNليف 
لدى  عاطفي  لـفراغ  تعبئة 

الطفل .
اNليف  الحيوان  ليس عالجًا: 
عالجًا  وليس  مساعد  عامل 
بعيد،  زمن  فمنذ  نفسيًا»  
أطفال  لدى  رغبة  نالحظ 
حيوانات  تربية  في  كثيرين 
مشاعر  عن  كتعبير  أليفة 
بّينت  وقد  نفسية.  داخلية 
أخيرة  نفسية  طبية  دراسات 

أّن االهتمام الكبير الذي يبديه طفل إزاء 
نفسية  بأزمة  مرتبطًا  يأتي  أليف  حيوان 
يعاني منها، فيحاول التخفيف عن نفسه 
عبر االعتناء بكلب أو قّطة أو حصان على 
سبيل المثال ، فإّن ذلك يمنحه اطمئنانًا 
نفسيًا وكذلك هدفًا لحياته، فيما يجعله 

يتدرّب على كيفية تحمل المسؤولية .
بالوحدة  يشعرون  الذين  فاNطفال 
قبل  من  اهتمامًا  يلقون  ال  وبأنّهم 
نفسيًا  المعّنفين  أو  اليتامى  أو  أهلهم 
في اNغلب سيلجؤون إلى تربية الحيوان 
واالمر  النفسية  أزماتهم  من  للتخفيف 
الطريقة  يتوّقف على تقّبل اNهل لهذه 
العالجية، التي قد تساعد الطفل لكّنها 
ليست الحّل، بالتالي ال يمكننا تعميمها 

كعالج نفسي».
الطفل  لجوء  يعود  :قد  وفّي  صديق 
«نقص  إلى  أليف  بحيوان  العناية  إلى 

إلى  عادة  يلجأ  الطفل  أن  إذ   ، عاطفي 
له.  صديقًا  َعّده  وقد  أليف  حيوان  تربية 
يخفيها  التي  أسراره  له  يفشي  قد  فهو 
عن أهله، ال سّيما إن كان يشعر بالوحدة 
رفيق،  إلى  حاجة  في  هو  نفسي.  وبألم 
اNليف  الحيوان  تربية  تساعده  لذلك 
في  لذا   ، النفسية  أزمته  من  الخروج  في 
على  كثيفًا  إقباًال  الحظنا  اNخيرة،  الفترة 
القطط  خصوصًا  اNليفة،  الحيوانات 
تربيتها.  والكالب. فاNطفال يرغبون في 
الحيوان  يخضع  أن  هو  المهم  لكّن 
اNليف إلى كشف صحّي دقيق ويحصل 
من  الضرورية  البيطرية  اللقاحات  على 
المختص،  الطبيب  قبل 
المنزل.  إلى  حمله  قبل 
وذلك من أجل حماية صحة 
قد  جراثيم  أّي  من  الطفل 
تلك  قبيل  من  إليه،  تنتقل 

التي تسّبب داء الكلب .
توجد  ال   : ضروري  التحصين 
حيوان  تربية  في  مشكلة 
شريطة  المنزل،  في  أليف 
أن يكون محّصنًا باللقاحات 
الطبيب  كان  إذا  الضرورية 
باستمرار،  يتابعه  البيطري 
على  خطر  أّي  يمّثل  ال  حتى 
ضرورة  مع  الطفل  صحة 
غير  جهة  من  أليف  حيوان  جلب  عدم 
باللقاحات  تحصينه  دون  ومن  معروفة 
صحة  يهّدد  أن  ذلك  شأن  فمن  الخاصة 

الطفل والعائلة على حّد سواء .
إذا فوجئِت بطلب طفلك باقتناء حيوان 
هل  أوًلا:  نفسك  تسألي  أن  بد  ال  ما 
فإحضار  الجديد؟  للحيوان  وقت  لديك 
أمًرا  هناك  أن  يعني  للمنزل  أليف  حيوان 
فهو  ا،  إضافّيً وقًتا  منك  يتطلب  جديًدا 
حتى  خاصة  لعناية  يحتاج  البداية  في 
كان  وإذا  الجديد،  البيت  على  يتعود 
مكان  على  لتعويدها  ستحتاجين  قطة 
بحاجة  فأنِت  كلًبا  كان  وإذا  الحمام، 
أيًضا  معه.  للمشي  وقت  لتخصيص 
يجب أن تهتمي بطريقة تفاعل الحيوان 
مع طفلك في البداية وتتأكدي من عدم 

إيذائه له أو العكس.  

تربية حيوان 
أليف أمر 

يجلب 
السعادة 
Nطفالك



62

علم نفس

يناسب  أن  بد  ال  اNليف  للحيوان  اختيارك 
معرفة  يتطلب  وهذا  سكنك:   طبيعة 
فحتى  المختلفة،  الحيوانات  بطبيعة 
اختالفات  ستجدين  الواحد  الحيوان 
جوهرية بين فصائله اNمر الذي يحتاج إلى 
تفكرين  الذي  الحيوان  خصائص  معرفة 
فمثًلا،  لِك.  المناسب  لتنتقي  اقتنائه  في 
به  يوجد  ال  حي  في  تسكنين  كنِت  إذا 
كلب  مع  فيه  التمشي  يمكنك  مكان 
الكالب  تربية  في  مهم  أمر  وهو  طفلك 
كنِت  وإذا  له،  بديًلا  قطة  اقتناء  يمكنك 
ومقتنياتك  منزلك  أثاث  على  تخافين 
اNسماك  أو  الطيور  مثل  خيارات  هناك 
للغاية  مهم  الحيوان  عمر  أيًضا  وهكذا. 
أسهل  اNصغر  فالحيوانات  اختياره،  عند 
وعلى   الجديدة،  المنازل  على  التأقلم  في 

تعلم قواعد الحمام من الصفر .
عند  اعتبارك  في  وضعها  عليِك  أمور 

التفكير في شراء حيوان أليف لطفلك .   
المادية  ،التكلفة  ماديًّا  االستعداد  أوال: 
ال  وهنا  للغاية،  كبيرة  تكون  لن  غالًبا 
والذي  نفسه  الحيوان  سعر  عن  أتحدث 
وفصيلته  نوعه  باختالف  سعره  يختلف 
يحتاجها  خاصة  تجهيزات  هناك  ولكن 
الخاص  كطعامه  المنزل،  في  الحيوان 
الطبيب  وزيارات  الدورية  وتطعيماته 
يجب  لذلك  اNحيان،  بعض  في  البيطري 
ميزانية  في  جديد  لبند  نفسك  تعدي  أن 

البيت.
ثانيا:  االحتفاظ به لمدة 10 سنوات أو 

أكثر قبل أن تشتري الحيوان اNليف 
االلتزام  هذا  أن  تعرفي  أن  يجب 

هذه  فعمر  قصيًرا،  ليس 
الحيوانات قد يتعدى العشر 

نفسك  فأعدي  سنوات، 
لذلك.

يرغب  طفلك  ثالثا: 
هذا  أليف  حيوان  في 
أنت  تكونين  وقد  جيد، 
ا  موافقة على ذلك حّبً
فيه ورغبة في إسعاده، 
هذا  وجود  ولكن 
من  سيغير  الحيوان 
العائلة.  أفراد  كل  حياة 

يكون  أن  يجب  لذلك 
الجميع مرحًبا ومستعًدا 

ال بّد من تحديد 
هويّة الطفل 
الذي يتعامل 

مع تلك 
الحيوانات
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لوجود  كارًها  زوجك  يكون  أن  يمكن  فال  له، 
ا  الحيوانات أو لديِك طفل آخر يخاف خوًفا مرضّيً
منها، أو أحد أفراد العائلة مصاب بحساسية في 

الصدر، وتتخذين بمفردك مثل هذا القرار.
فإن  اNحوال  كل  وفي 
هو  أليف  حيوان  تربية 
السعادة  يجلب  أمر 
شددت  فقد  Nطفالك 
نُشرت  دراسة  نتائج 
نفس  علم  دورية  في 
التطبيقي على  النمو 
يحصل  الطفل  أن 
سعيدة  عالقة  على 
من  ا  نسبّيً وخالية 
الحيوان  مع  الصراعات 
مقارنة  اNليف، 
إخوته  مع  بعالقته 
م�ي  تكون  قد  التي 
إلى  تضاف  دراسة  وهي   ، بالمشاحنات 
الدور  �ثبات  تسعى  التي  اNبحاث  مجموعة 
 الذي يؤديه الحيوان اNليف في إسعاد االنسان  .
هذه  جميع  ذهنك  في  تضعي  أن  يجب  وأخيًرا، 
بهذه  العناية  على  قدرتك  من  وتتأكدي  اNمور، 

الروح الجديدة التي ستصبح أمانة في عنقك.

اختيارك 
للحيوان 

اNليف ال بد أن 
يناسب طبيعة 

سكنك 



64

علم نفس

ذلك  سر  عن  ”؟  الحنين   “ يدعى  ما  سر  عن  يومًا  تساءلت  هل 
أيام  شهد  الذي  القديم  بيتك  تزور  عندما  يطاردك  الذي  الشعور 
الذي  المألوفة، ذاك االطمئنان  الرائحة  أو شبابك، تلك  طفولتك 
تشعر به عندما تذهب إلى مكاٍن من الماضي، غرفتك القديمة، 
الصور العائلية، متعلقاتك الشخصية القديمة ؟ ، عندما كان كل 

تلك  تستعيد  أنك  لو  وتتمنى  سعداء!  الجميع  وكان  جيد  شيء 
الحياة ولو للحظات… أنت هنا في حالة “ نوستالجيا ”…

هي  أو  مثالي  ماضي  الى  الحنين  هي  كمفهوم  والنوستالجيا 
سعيدة  ولحظات  عابرة  مشاعر  استرجاع  فيها  يتم  عاطفية  حالة 
أن  بالذكر  وجدير   ، السلبية  اللحظات  جميع  وطرد  الذاكرة  من 
%80 من الناس يشعرون بهذا مرة على اNغلب أسبوعيا !  نسبة 
يقول الخبراء أن “ النوستالجيا “ هي آلية دفاع يستخدمها العقل 
حاالت  في  تكثر  فإنها  لذا  النفسية،  الحالة  وتحسين  المزاج  لرفع 
شعور  عند  أي  السن،  كبار  عن  خاصة  بالوحدة  الشعور  أو  الملل 
فيقوم  ل�سوأ،  تتغير  وأصبحت  قيمتها  فقدت  حياته  بأن  ا�نسان 
وعواطفها،  بدفئها  الطيبة  الماضي  ذكريات  باستدعاء  العقل 
مع  للتعامل  يحتاجها  التي  الدفعة  الذكريات  تلك  فتعطيه 
“ قوت اNموات  الماضي هو  أن  الحالية، فكما يقولون  التحديات 
ليستعيدوا  الناس  فيه  يهبط  نفسي  مورد  هي  فالنوستالجيا   ،”
صد  في  الناجحة  السبل  من  وهي  بقيمتهم،  ويشعروا  حياتهم 
 “ قيمٍة  ذات  كانت  البائسة  حياتك  بأن  فتشعر   ،” وقتيًا   “ االكتئاب 
سواء  القديمة،  باNشياء  االحتفاظ  البعض  يفضل  لذا   !” ما  يومًا 
ساعة أو حقيبة أو مالبس، أو حتى عمالت نقدية، وغيرها 
بعض  على  تدل  قد  التي  اNشياء،  من 
الجوانب الشخصية ل نسان، والتي 
السطور  في  عليها  نتعرف 

القادمة: 

با/شياء  االحتفاظ  اسباب 
القديمة:

عاطفي
تعتبر أحد اNسباب الرئيسية التي 
باNشياء  يحتفظ  ا�نسان  تجعل 
العاطفية  لقيمتها  القديمة 
مرتبطة  تكون  أن  مثل  لديه، 

بذكرى معينة.
لقيمتها المادية

اNشخاص  بعض  يحتفظ 
لقيمتها  القديمة،  باNشياء 
مر  كلما  ترتفع  التي  المادية، 

اضطراب نفسي أم مجرد إدمان

االحتفاظ با/شياء القديمة
حنـان بديــع
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أو تذكارات  أو عقد قديم  الزمن، سواء كانت ساعة  عليها 
موقعة أو كتاب لم يعد مطبوًعا اNن.

لجودتها النادرة
يحتفظ بعض اNشخاص باNشياء القديمة لجودتها التي 
مثل  الحديثة،  اNدوات  من  مثيلتها  في  موجودة  تعد  لم 

االحتفاظ بمنشار أو مقص .
الستخدامها في وقت الحق

وقت  في  الستخدامها  القديمة،  باNشياء  البعض  يحتفظ 
عند  عليها  يحصل  آخر  لشخص  بها  االحتفاظ  أو  الحق، 
عودته من السفر، أو عندما يكبر أحد اNبناء مثل االحتفاظ 

بفستان الزفاف عند زواج اNبنة.
حد  الى  بمعظمنا  يصل  ال  حتما  هذا  لكن 
المبالغة ، اذ أن المبالغة في االحتفاظ بكل قديم 
القهري!  بمرض االكتناز  االصابة  الى  بنا  يدفع  قد 
التخلص  يستطيع  ال  القهري،  االكتناز  فمريض 
أو ليس لها قيمة،  من اNشياء مهما كانت تالفة 
عبوات  مجالت،  أو  قديمة  صحف  كانت  سواء 
تعد  لم  قديمة  مالبس  فارغة،  ورقية  أو  معدنية 
مناسبة أو صارت مهترئة، أثاث تالف ومكسور، وما 
Nشياء  ومقزز  مريح  غير  مزعج  تراكم  من  ذلك  إلى 
في  الحياة  من  تجعل  بالعكس،  بل  قيمة،  لها  ليس 
منازلهم العامرة بالفوضى، جحيم مستعر، وتمنعهم من 
بسببها  ويتجمع  التنظيف،  عملية  من  وتُصّعب  الحركة، 

الحشرات والقوارض.
لدى  القهري  واالكتناز  التكديس  اضطراب  درجة  وتتراوح 
بعض  والحادة، ففي  المتوسطة  به بين  المصابين 
مباشر،  بشكل  المصاب  على  تأثيره  يظهر  ال  قد  الحاالت 
حياة  مسار  على  يؤثر االضطراب  قد  أُخرى  حاالت  وفي 

المصاب به ويتسبب في إصابة حياته بالشلل.
 تتلخص أعراض االكتناز القهري في ا/عراض التالية: 

- العجز التام عن التخلي عن أي شيء بغض النظر عن 
فرد  أي  أو  المريض  قِبل  من  استخدامه  إمكانية  أو  قيمته 

من أفراد أسرته.
عدم  لدرجة  الخاصة،  بالممتلكات  الُمفرط  التعلق   -
استعارتها، ويصل  أو  باستخدامها  شخص  Nي  السماح 
فكرة  المريض  تَقّبل  عدم  إلى  أحياًنا،  باNشياء  التعليق 

مغادرة أي شيء من اNشياء لمنزله.
القهري،  باالكتناز  المصاب  منزل  تعم  التي  الفوضى   -
للعيش  صالحة   غير  فيه  اNماكن  بعض  يجعل  مما 
في  الطعام  كطهي  المهام،  بعض  إنجاز  أو  ا�دمي 

المطبخ أو استعمال الحمام.
والمجالت  الصحف  من  محدودة  ال  بأكوام  االحتفاظ   -
ليتراكما  والقمامة  الطعام  بقايا  وترك  البريد،  ورسائل 

في اNنحاء بشكل مقزز ويدعو للغثيان.

النوستالجيا 
كمفهوم هي 

الحنين الى 
ماٍض مثالي
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- جمع أشياء عديمة الجدوى مثل المناديل الورقية من المطاعم 
أو جمع النفايات واالحتفاظ بها مثل الشعر المتساقط.

وتبني  القرارات  واتخاذ  اليومية  المهام  تنظيم  صعوبة   -
المماطلة والتأجيل كأسلوب حياة.

وعدم  االنعزال  في  والرغبة  ا�خرين  أمام  الشعور با�حراج   -
التواصل االجتماعي هرًبا من حكم ا�خرين عليهم.

سبب  أن  واالستشارات  النفسية  الدراسات  بعض  بينت  وقد 
بهذه  القهري  االكتناز  باضطراب  المصابين  اNشخاص  احتفاظ 

اNشياء عديمة القيمة يرجع إلى:
- يؤمن هؤالء إيماًنا تاًما أنهم سيحتاجون هذه اNشياء يوًما ما.

أنها  بدعوى  عاطفية  صبغة  اNشياء  هذه  على  يصبغون   -
لطيفة  ذكريات  تحمل  أو  بها،  مرّوا  سعيدة  بأوقات  تذكرهم 

عاشوها.
- يستمدون اNمان من هذه اNغراض البالية التالفة، وتصبح لهم 

مصدرًا ل�مان والراحة النفسية.

القهري  االكتناز  مصابي اضطراب  بين  التمييز  يمكن  كيف 
وهواة جمع ا/شياء؟

في الواقع يسهل تمييز مرض اضطراب االكتناز القهري 

والتكديس عن 
هواة جمع 

الطوابع أو أعداد 
المجالت القديمة أو 

العمالت المالية أو حتى 
جمع طراز معين من السيارات، 

فمحبو الجمع يبحثون عن أصناف 
بعينها من اNشياء ذات القيمة المعنوية أو 

المادية، ومن ثم ترتيبها وتصنيفها وعرضها بشكل 
ُمنّسق على ا�خرين والتباهي بها.

على عكس مرضى التكديس، الذين يجمعون أي شيء وكل 
دون  مكان  أي  في  وضعه  ثم  ومن  تنظيم  أو  تنسيق  بال  شيء 
على  عرضه  من  ويخجلون  حالته  على  بالحفاظ  أو  به  االهتمام 

الناس.
أماكن  امتالء  من  بالضيق  يشعرون  ال  الجمع  هواة  أن  كما 
في  وتتسبب  بتجميعها  يقومون  التي  باNشياء  معيشتهم 

اNزمات النفسية 
الحادة وراء  
ا�صابة بهذا 

االضطراب
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الشعور  إن  حيث  المكان،  في  فوضى  خلق 
بالضيق واحد من أعراض اضطراب االكتناز.

باضطراب  االصابة  وراء  وراثية  عوامل 
االكتناز القهري

عوامل  هناك  إن  الدراسات  بعض  تقول 
ويرى  االضطراب،  بهذا  ا�صابة  في  وراثية 
الوسواس  مرضى  بعض  أن  ا�خر  البعض 
التكديس  اضطراب  من  يعانون  القهري 
ا�خصائيين  بعض  ربط  كما  القهري، 
الحادة  النفسية  اNزمات  بين  النفسيين 
في  ممتلكات  فقدان  أو  حبيب  كفقدان 
- إعصار) بين  - حريق  (زلزال  طبيعية  كارثة 

ا�صابة بهذا االضطراب.
وقد يبدو االكتناز القهري في مراحله اNولى 
من  شكل  مّجرد  اعتباره  ويمكن  مؤٍذ،  غير 
أشكال التعّلق باNشياء التي قد تكون ذات 
نفع في المستقبل، لكن سرعان ما يتطور 
االضطراب، ويصل إلى حالة مرضية يصعب 
مقتل  في  يتسبب  وقد  معها  التعامل 
لبؤرة  منازلهم  تحول  بعد  به،  المصاب 

قوارض وحشرات وبكتريا.

بال  الكتب  اقتناء  اضطراب  الببلومانيا 
هدف:

حالة  على  يُطلق  مصطلح  الببلومانيا،  أما 
واقتنائها، حيث  الكتب  حب  من  متطرفة 
الذي  االضطراب  لهذا  اNولى  ا�شارات  تبدأ 
االكتناز  حاالت  ضمن  البعض  يُصنفه 
بالشعور  القهري،  الوسواس  أو  القهري 
مكتبة  في  الوجود  عند  الخالصة  بالبهجة 
أو مشاهدة أي كتاب، ثم ال يلبث أن يتحول 
اNمر إلى رغبة ملحة في اقتناء أي كتاب من 

أي نوع.
االضطراب،  هذا  من  المتقدمة  المرحلة  أما 
بشراء  هوس  حالة  إلى  بالمريض  فتصل 
واقتناء أكبر قدر من الكتب وأكثر من نسخة 
فقط،  االمتالك  لمجرد  الواحد،  الكتاب  من 
ما،  يوًما  منه  االستفادة  إمكانية  وادعاء 
قد  شخص  Nي  إعارته  على  الموافقة  وعدم 
يستفيد منه حًقا، والخوف طيلة الوقت من 
ذلك،  الكتب، ورغم  هذه  ا�خرون  يلمس  أن 
نفسي  اضطراب  بالكتب  الهوس  يعد  ال 
للطب  اNمريكية  الجمعية  من  به  معترف 

النفسي.

يستمدون 
اNمان من هذه 
اNغراض البالية 

التالفة
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موضة

البيجاما
نجمة الحجر في زمن الكورونا

من بين اNمور المهمة التي تعلمناها من جائحة كورونا هو أن 
أثناء العمل من المنزل أمر مبالغ به في  ارتداء مالبس رسمية 
بعض اNحيان، إذ يسأل البعض: لماذا نختار مالبس العمل التي 
حاسوبنا  أمام  نجلس  أن  فيه  يمكننا  وقت  في  حركتنا  تكّبل 
ونحن نرتدي مالبس النوم المريحة والفضفاضة؟ في حين أن 
البعض ا�خر يشعر أنه من المهم ارتداء مالبس معّينة لتحقيق 

أكبر قدر من ا�نتاجية.
يتحسن  مزاجك  أن  أو  مريح  Nنه  واعيًا  اختياراً  ذلك  كان  وسواء 
إننا نقضي جميعًا اليوم في التسكع  إال  خالل منتصف اليوم، 
في مالبس البيت المريحة أو البيجامات على اختالف أشكالها 
وموديالتها ، إال أن ذلك يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تضاؤل   

الدافع وا�نتاجية حيث تربطين بين بيجاماتك دون وعي بوقت 
النوم أو وقت االسترخاء.

 لذا، من خالل ارتداء مالبس مريحة، قد يبدأ دماغك في الشعور 
أو  تعملين  كنِت  إذا  ذلك،  إلى  با�ضافة  أيضًا،  والراحة  بالبطء 
حياتك  بين  الفصل  هذا  على  الحفاظ  فإن  المنزل،  من  تعمل 

العملية وحياتك المنزلية أمر مهم للغاية..
يعني  وماذا  الوظيفي؟  أدائنا  على  نرتديه  ما  تأثير  هو  ما 

البقاء طوال اليوم بالبيجاما من الناحية النفسية؟
أثناء  يومين  أو  ليوم  النوم  مالبس  في  البقاء  إن  بالتأكيد 
العمل من المنزل هي فكرة جذابة، ولكن عندما نواجه احتمال 
عن  العزوف  فإن  اNقل،  على  شهرين  لمدة  المنزل  من  العمل 
إنتاجيتنا  على  سلبي  تأثير  له  يكون  أن  يمكن  المالبس  ارتداء 

وأنماط نومنا، وربما اNهم من ذلك، على صحتنا العقلية. 
فإذا كنا مثال في مالبس غير رسمية، يجعلنا هذا مرتاحين ،ولكن 
إذا ارتدينا مالبس الخروج لحضور اجتماع أو مناسبة خاصة، فهذا 
يمكن أن يغير كل شيء بداية من تعاملنا أو طرقية الجلوس 
والكعب  السترة  ارتداء  إلى  تضطرين  ال  بينما  ، لذا،  المشي  أو 
العالي أثناء مكالمة الفيديو التالية مع رئيسك، جربي قميص 
المظهر  بهذا  ترسلين  «إنِك  المفضل  واكسسوارك  أبيض 
رسالة إلى عقلك وجسدك أنِك تنوي أن تكوني منتجة وتفي 

باحتياجاتك، مما قد يؤثر بدوره على احترام الذات».
يبدو  جميعًا،  علينا  المفروض  المنزلي  الحجر  زمن  في  واليوم، 
ارتداء بعض المالبس، كالفساتين والبدالت الرسمية، بات  أن 
من الماضي، بحيث تم استبدالها بالمالبس الرياضية ومالبس 
تقتصر  ال  إذ  تمامًا،  عنها  االستغناء  يعني  ال  هذا  أن  إال  النوم، 
أن  لمالبسنا  يمكن  بل  فقط،  الخارجية  المظاهر  على  اNزياء 

تؤثر على صحتنا النفسية وعلى ما نشعر به حيال أنفسنا   
لممارسة  وجهوزية  نشاطًا  أكثر  بأنكم  تشعرون  كنتم  ما  فإذا 
اNحذية  أم  الرياضية  اNحذية  ارتديتم  إذا  الرياضية  التمارين 
الرسمية؟ نفس المنطق ينطبق على مالبسكم اليومية. من 
المرجح أن تشعروا با�نتاجية واالستعداد للتعامل مع يومكم 
المنتظر إذا كنتم ترتدون زيًا نظيفًا وأنيقًا، من مجرد البقاء في 

مالبس النوم طوال اليوم“. 
ذلك أن ما نرتديه يعّبر عن أنفسنا وعّما نقدمه للعالم، ما يعني 
وبذهنية  إيجابية  عقلية  في  المرء  لوضع  المالبس  استغالل 
التي  الطريقة  «بنفس  العمل:  على  لالنكباب  أكثر  مستعدة 
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ارتدائها طويال يسبب خلل 
في الساعة البيولوجية 

وانخفاض الطاقة  
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موضة

تعتبر الجمبسوت 
من القطع المريحة 
والعصرية كبديل 

للبيجاما
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هي  وا�نتاجية،  بالعمل  واNنيقة  النظيفة  المالبس  بها  نربط 
إن  البيجاما باالسترخاء والنوم.  التي نربط بها  الطريقة  نفس 
البقاء في مالبس النوم طوال اليوم يمكن أن يدفعكم إلى 

حالة من الخمول الدائم.  
البيجاما والكورونا

اليومية  حياتنا  على  كورونا  أحدثه  الذي  التغيير  الى  نظرا 
من  الناس  إمكانية  وعدم  المنزلي  الحجر  إجراءات  وبسبب 
البيجاما  بارتداء  يكتفي  البعض  كان  منازلهم،  من  الخروج 
يبدل  كان  ا�خر  البعض  أن  حين  في  اليوم،  طوال  نفسها 
مالبس النوم من باب التغيير، الحقيقة أن المالبس تعّبر عّما 
االستسالم  بيعني  النهار  طول  البيجاما  ولبس  داخلنا  في 

لحالة معّينة. 
وإن  حتى  المالبس،  وارتداء  النوم  مالبس  خلع  إن  الواقع،  في 
كانت كاجوال وغير رسمية، سيبقيكم في حالة ذهنية إيجابية 
تسمح لكم باالستعداد لالنخراط في هوايات أو أنشطة تحّفز 

عقلكم. . 
في  بها  بأس  ال  فترة  جميعًا  قضينا  اNخيرة  ا�ونة  في  لكننا 
حقا  هل  ولكن  النوم،  بمالبس  المنزل  أرجاء  بين  التسّكع 
القيام  من  المالبس  من  النوع  هذا  اختيار  يمنعكم  أن  يمكن 
يتم   ، الواقع  في  العمل؟  في  لكم  الموكلة  المهام  بجميع 
الربط من دون وعي بين البيجاما ووقت النوم فمن خالل ارتداء 

مالبس مريحة، قد يبدأ دماغكم في الشعور بالكسل.
كما أن ارتداء مالبس النوم طوال اليوم وعدم االلتزام بجداولنا 
المعتادة للعمل ، يمكن أن يتسبب بحدوث خلل في ساعتنا 
إلى  النوم،  في  مشاكل  إلى  ويؤدي  الداخلية  البيولوجية 
جانب انخفاض الطاقة والمزاجية، كل هذه اNعراض يمكن أن 

تؤدي إلى مشاكل في الصحة العقلية في المستقبل.  
 وكما هو الحال مع جميع اNشياء، فإن االعتدال هو الحل، وقد 
يكون يوم ال نفعل فيه شيئًا هو بالضبط ما نحتاجه من وقت 
فترة  بين  بالبيجاما  كامل  يوم  قضاء  من  مانع  ال  لذلك  �خر، 

وأخرى. 
في  اتيكيت  شيء  لكل  كما  البيجاما:   ارتداء  إتيكيت 
بآداب  تتعلق  اNساسية  قواعد  البيجاما  فلهذه  معه  التعامل 

البيجامة أو مالبس النوم اليك أهمها: 
خالل  النوم  لمالبس  ارتداؤك  يقتصر  أن  جاهدًة  احرصي   -

خلودك الى الفراش والتزامك غرفتك، 
 وفي حال اضطررت الخروج منها ارتدي مشلحًا سميكًا فوقها. 
فقط،  النوم  على  حكٌر  البيجامة  أن  دائمًا  تذّكري   -
ارتدائها،  خالل  التامة  بالراحة  تشعرين  كنت  لو  حتى 
النوم  مالبس  اعتماد  الفتيات  بين  أحيانًا  يشيع  إذ 
أنها  بحّجة  العمل  من  الرجوع  بعد  أو  النهار  وضح  في 
استبدالها  االتيكيت  تنصحك  هنا   ، للغاية  مريحة 
نفسه. بالشعور  عليك  تعود  فضفاضة   بثياب 

- إّن الجسم عرضة للتعرّق خالل الليل أضعاف المرّات عن 

تعرّضه في النهار، لذا احرصي على غسل مالبس نومك 
يوم بعد آخر حفاظًا على انتعاشك اليومي! 

البيجاما  ارتداء  أن  يبدو  النهار:  خالل  لالرتداء  البيجاما  البدلة 
الموضة  أسابيع  ففي  النوم،  غرف  على  مقتصًرا  يعد  لم 
الفعاليات،  هذه  هامش  على  البيجاما  البدلة  كانت  الماضية 

كما ارتدتها عدد من النجمات من أبرزهن سيلينا جوميز.
وحسب بعض المواقع االمريكية وبعض الثقافات اNخرى فإن 
والحفالت  السهرات  على  مقتصًرا  ليس  البيجاما  البدلة  ارتداء 

وإنما أيًضا مالئمة لالرتداء خالل النهار.
نجمات  ارتداء  من  يأِت  لم  االتجاه  لهذا  الحقيقي  الثقل  لكن 
فهل  الشارع»  «ستايل  من  وإنما  البيجاما  للبدلة  هوليوود 

يمكن أن نراها في أحد اNيام في واحدة من دولنا العربية ؟
النصائح  بعض  فإليك  االتجاه  هذا  اتباع  في  تفكرين  كنِت  إذا 
حيث  المحترفة،  «الفاشونيستا»  تنافس  بطريقة  الرتدائها 
الهادئة  الباستيل  بألوان  بارتدائها  الموضة  خبراء  ينصحك 
�طاللة شديدة النعومة، أو ارتدائها منقوشة بالزهور، وال تنِس 
من  خاصة  لمسة  يمنحك  Nنه  معها  العالي  الكعب  ارتداء 

اNناقة با�ضافة إلى إضافة قالدة مناسبة لها.
في  حاليا  تستمر  المنزلي  الحجر  فترات  فإن  حال   أية  على 
خاصة  بالملل  الكثير  شعور  في  يتسبب  قد  مما  التجدد، 
نقدم  ولهذا  البيجامات،  ارتداء  في  الفتيات  استمرار  ظل  في 

لكم أفكار لمالبس مريحة وجديدة للمنزل بدال من البيجامة :
ا�ونة  في  الفتيات  أغلبية  تفضل   : الرياضي  البنطال   -
يعد  والذي  الليجن،  أو  الرياضي  بالبنطال  الظهور  االخيرة 
عن  تبحثين  كنت  إن  إليه  اللجوء  يمكن  اختيار  أفضل 
التقليدية،  من البيجامات  بدال  البيت  في  مريحة  مالبس 
العديد  قدموا  الموضة  مدونات  من  الكثير  وهناك 
تنسيقه  ويمكن  البنطال،  ذلك  لموضة  االشكال  من 
قصير توب  أو  بسيط  شيرت  تي  أو  شيرت  سويت   مع 

تعد إطاللة السويت شيرت   : - سويت شيرت أو تي شيرت 
لالنتباه  والملفتة  المريحة  ا�طالالت  من  التيشرت  أو  فقط 
االستعانة  ويمكن  المنزل،  في  بارز  أنثوي  شكل  وتعطي 
أو  قميص  ارتداء  تجربة  يمكن  كما  الواسعة،  القطع  بتلك 
قطع  أي  مع  تنسيقه  دون  واسع  بتصميم  شيرت  سويت 
قالت  حسبما  الزوج،  أمام  جذاب  مظهر  على  للحصول  أخرى 
التقليدية. البيجامة  عن  بعيدا  الموضة  مدونات   بعض 

أو القفاطين  الجلباب  ارتداء  يمكن  وقفاطين:  جلباب   -
جذاب  مظهر  على  للحصول  الطول  متوسطة  الطويلة أو 
يمكن  كاملة  بيجامة  ارتداء  روتين  عن  بعيدة  بالمنزل،  ومريح 
كثيرة. اليام  المنزل  في  التواجد  خالل  الراحة  بعدم  تشعر   أن 

المريحة  القطع  من  الجمبسوت  تعتبر  جمبسوت:   -
والعصرية، ومنها الطويلة أو القصير الذي يمنح إطاللة أشبه 
وشكل  أكثر  مريحة  بأقمشة  ولكن  اليومية،  الخروج  بمالبس 

جذاب تعطي إطاللة مختلفة بالمنزل في ظل كورونا.
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أزياء

المصممــة القطرية
سارة عبد العزيز اNنصاري 
في تصاميمها الحديثة

أناقة 
في ثوب 
ا/صالة 
والتراث

من جديد تطل بتصاميمها المتميزة 
والمتفردة والتي جذبت المرأة الخليجية 
العاشقة ل�صالة والجمال والمرأة 
العربية الباحثة دوما عن كل ما هو 
متميز ومتفرد في عالم الموضة 
والتصميم.

مجموعة جديدة أطلقتها المصممة 
سارة عبد العزيز اNنصاري نقدمها لكم 
في هذا العدد.
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ثوب خليجي 
ممزوج 

بالفخامة 
اNردنية ومطرز 

بالنقشات 
المغربية 

الدقيقة.
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أزياء

ثوب النشل برؤية 
عصرية المرأة 

مميزة تعشق 
التراث بلمسات 

حديثة.



75

فخامة االسود مع 
السدو االردني 
بطلة خليجية 

ممزوجة بخيوط 
ذهبية مكونة 

حروف عربية.
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مكياج

رسمة عيون الفراعنة 
لعيـون آسـرة

ماكياج
كليوباترا 

اشتهرت عيون الفراعنة، ال سيما 
كليوباترا، بسحرها وجمالها، حيث يركز 

المكياج الفرعوني على إبراز العيون 
وتحديدها بالكحل اNسود العريض 

بما يُعرف بـ رسمة عيون الفراعنة. 
لذا سنقدم لك اليوم طريقة عمل 

مكياج عيون فرعوني فخم مثل مكياج 
كليوباترا المشهورة بجمال عينيها، 

لتتألقي بمناسباتك المختلفة بمكياج 
عيون آسر.

إليك طريقة عمل مكياج فرعوني 
لعيون ساحرة بخطوات سهلة 

وبسيطة.

مكياج 
كليوباترا 

المشهورة 
بجمال عينيها
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ابدئي بوضع الكونسيلر 
�خفاء الهاالت السوداء تحت 

العين. 
حددي رسمة حواجبك بحسب 

شكل وجهك �براز مكياج 
العيون.

ضعي ظالل عيون فاتحة 
كالبيج على كامل الجفن 

العلوي.
طبقي ظالل العيون الذهبية 
البراقة على أول الجفن وحتى 

منتصفه.
حددي عظمة الحاجب والزاوية 

الخارجية للعين بلون ظالل 
عيون داكن كالبني أو اNزرق.

قومي بتحديد داخل العين 
بالكحل البيج أو التركواز، 

ومدي الخط قليال لزاوية العين 
الخارجية مما يجعلها تبدو 

أكبر.
ارسمي بقلم الكحل اNسود 

أو ا�يالينر السائل خطا عريضا 
مجنحا فوق رموشك العلوية 

والسفلية. 
مدي خطي الكحل اNسود 

ل�على بحيث تحصلين على 
ثالثة خطوط متوازية عند 

نهاية العين أي اNسود ثم 
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مكياج

اNبيض ثم اNسود.
أخيرا؛ ضعي طبقتين من 
الماسكارا أو أكثر لتكثيف 

وتطويل الرموش.
جربي اتباع هذه الخطوات 

السهلة لتحصلي على مكياج 
فرعوني ناعم لتكوني محط 

أنظار الجميع.

ركز المكياج 
الفرعوني على 

إبراز العيون 
وتحديدها 

بالكحل اNسود 
العريض 
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هي وهو

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 Nنننا ننسى 
حقيقة اختالفاتنا فتزداد أزمة 

الثقة ثم ينتج ذلك الجفاء 
والخيبة والكبت ويضيع 

الحب العظيم الذي اعتقدنا 
أنه سيدوم الى اNبد .

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) ؟

القريب كله.  الِقَدْم هي حماية محيطها  المرأة، ومنذ  • مهمة 
واسعة  رؤية  مجال  طّورت  لهذا  يستنفرها،  بسيط  تفصيل  أي 
زاوية  برؤية من  المرأة بقدرة تسمح لها  تزودت  وشاملة. وهكذا 
أمامها،  درجة   90 زاوية  عن  فضال  الوجه،  ناحيتي  من  درجة   45
يمكن  النتيجة:  عين.  طرفـة  في  تقريبا  درجة   180 يعادل  ما  أي 
للمرأة أن تحـّدد محتويات الخزانة بنظرة واحدة من دون أن تحرك 

عينيها أو بالكاد تحركهما!
ويُـفَسر  الرجل.  عيني  بياض  من  أكبر  المرأة   عيني   بياض  أن   •
في  سيما  ال  قرب،  عن  التواصل  إلى  النساء  بحاجة  اNمر  هذا 
عن  بالتعبير  يسمح  الواسع  العين  بياض  بطفلها:  اNم  عالقة 
إشارات  وبإرسال  والمشاعر  اNحاسيس  من  كبيرة  مجموعة 

الحيوانات  لدى  العين  بياض  الدليل؟  هو  ما  وكثيرة.  متنوعة 
يكاد  مثال،  كالطيور  التواصل  من  النوع  هذا  تستخدم  ال  التي 

يكون معدوما.
دائما  الرجل  ،يشكو  ويراه  الرجل  يالحظه  ال  ما  تالحظ  المرأة   •
تتعمد  المرأة  أن  ويعتقد  مكانها  في  اNغراض  يجد  ال  بأنه  من 
ذلك .. وهو موقف يسبب الشجار بين الرجل والمرأة في أحيان 
كثيرة . أما الشاكي فهو الزوج أو اNخ أو اNب المهم أنه رجل!!!. 
تتوجهين إليه وتعطيه ما يبحث عنه وأنت منزعجة إذ أن الغرض 
الذي يبحث عنه في مكانه  ! في مكانه بالطبع. المشكلة في 
االختالف بينكما ، إنما تبريره هو أنه لم يــرَ الغرض فعًال، بالرغم 

من بحثه عنه، لماذا؟ Nن الرجل ال يرى ما تراه المرأة...

نظرة شـاملة
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• منذ كان الرجل صيادا، طّور قدراته البصرية بشكل محدد 
يرى  بحيث  ضيقا  لديه  النظر  مجال  فأصبح  المدى.  وبعيد 
ويحملها  يصيبها  حتى  ناظريه  عن  تغيب  وال  الطريدة، 
يحدد  أن  الرجل  يحاول  عندما  لهذا  أسرته.  إلى  ذلك  بعد 
محتويات خزانة ما، يتأملها من اليمين إلى اليسار ومن ثم 

من اNعلى إلى اNسفل، مع تحريك الوجه كله. 
• اذا ما الحظنا أن عيني الرجل أكبر من عيني المرأة، بسبب 
الذي  المنظار  تشكالن  عيناه  كانت  حيث  كصياد،  ماضيه 
أن  أيضا  فنالحظ  وبوضوح،   بـُـعد  عن  يرى  بأن  له  يسمح 

بياض عينيه أصغر من بياض عيني المرأة. 
• لقد ثـُبَت مثال أن الرجل يرى أفضل من المرأة ليال عن بعد. 
وإذا ما ربطنا هذا اNمر بقدرته المكانية نجد أن بإمكانه أن 

يقود السيارة بسهولة ليال.
الى  دائما  يضطر  بُـعد  عن  ليرى  عيناه  المبرمجة  الرجل   •
إعادة ضبط نظره ليستطيع الرؤية عن قرب... ليس الذنب 
ذنبه، وهو ال يتعمـد ذلك إنها مسألة نظر وحســب. وأيضا 

إنها مسألة الفرق بين الرجل والمرأة...

نظـــرة محـدودة
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تكنولوجيا

أفضل اNجهزة لتتبع اللياقة البدنية    

التكنولوجيا
القابلـة لالرتـداء
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ملحوًظا،  ا  نمّوً البدنية  اللياقة  قطاع  سجل 
في  جديدة  مفاهيم  تطوير  على  ويعمل 
المستقبل؛ حيث تلعب الرقمنة واNجهزة الذكية 

دورًا أكثر أهميًة.
وأخف؛  أصغر  تكون  أن  إلى  اNجهزة  هذه  وتتجه 
من  جديدة  موجة  المعنية  الشركات  تطلق  إذ 
الخواتم الذكية ذات التقنية العالية في متناول 
ينوون  لمن  سارة  أخبار  تكون  وقد  إصبعك.  
التقدم للزواج قريًبا، وخاصًة الرياضيين؛ إذ يمكن 
إحدى هذه الخواتم الذكية مكان الخاتم اNلماس 

بأقل من 200 دوالر!
أصبحت  اللياقة،  تتبع  أجهزة  فإن  حال  أية  على 
يرتدونها  فالكثيرون  الجميع،  يدي  بين  منتشرة 
بديًال لساعات اليد التقليدية، والتي تعمل على 
وعدد  الحرارية  السعرات  حرق  معدالت  قياس 
ساعات  عدد  وقياس  الكافين  وكمية  الخطوات 
النوم. وتشجع أجهزة تعقب اللياقة البدنية على 
االلتزام  االلتزام بنظام حياة صحي، ويسهل من 
صاحبها  يجعل  مما  البدنية؛  اللياقة  بخطة 

محافظًا على العادات الصحية وإنقاص الوزن.
 

البدنية  اللياقة  لتتبع  أجهزة   5 أفضل  فإليك 
خالل 2020:

 Fitbit Inspire HR
يتميز جهاز (Fitbit Inspire HR) بالتصميم اNنيق وخفة 
الوزن، حيث إنه من المحتمل أن تنسى أنك ترتديه 
المناسب. السعر  إلى  با�ضافة  معصمك،   في 

يمكنك  باللمس،  تعمل  بشاشة  الجهاز  يأتي 
اليومية  ا�حصائيات  لرؤية  عليها  السريع  التمرير 
مثل: معدل ضربات القلب أثناء النشاط أو الراحة، 
ومعدالت تتبع التمارين الرياضة، وعدد السعرات 
التلقائي  النشاط  تتبع  ميزة  يدعم  كما  الحرارية. 
طوال اليوم، وتتبع النوم. ويعمل ببطارية تدوم 

إلى أكثر من 5 أيام بشحنة واحدة.
Garmin Vivosmart

الميزات  كل  الجهاز  هذا  لك  يوفر 
اللياقة  لتتبع  إليها  تحتاج  التي 
البدنية، كما أنه يُعتبر خيارًا مثالًيا 
Nولئك الذين يبحثون عن بيانات 
الصحية. حالتهم  لمتابعة   أكثر 

قياس  الجهاز  هذا  لك  يتيح 
اNكسجين  تشبع  مستويات 
الليل  خالل  الدم  في 
االجهاد  مستشعر  باستخدام 
 . المعصم،     على   الموجود 

ضربات  معدل  مراقبة  ميزة  إلى  با�ضافة 
مثل:  اNخرى،  والميزات  المدمجة،  القلب 
وتدريبات  والجري،  الخطوات،  عدد  تتبع 
اليوغا. تمارين  وأداء  والسباحة،   القوة، 

  Body Battery يقدم لك الجهاز شاشة تُسمى
على  تساعدك  مع     المنوم  تتبع  لك  يتيح  كما 
لمستويات  وفًقا  اليومية،  أنشطتك  تحسين 

    REM sleep ،الطاقة لديك
Fitbit Charge

أجهزة  أفضل  من   (Fitbit Charge 4) جهاز  يُعتبر 
خالل  شراؤها  يمكنك  التي  البدنية  اللياقة  تتبع 
القابلة  اNربطُة  يميزه  ما  أهم  ولعل   ،2020
المواقع  تحديد  بنظام  مزود  أنه  كما  لالستبدال، 
بتتبع  لك  يسمح  وهذا  المدمج.   (GPS) العالمي 
دون  الطلق  الهواء  في  الرياضية  التمارين  أداء 
شيء  وهو  معك،  هاتفك  أخذ  إلى  الحاجة 
الذكية،  الساعات  بعض  في  حتى  تجده  لن 
نفسها. الشركة  تنتجها  التي   ،(Versa 2)  مثل: 

كما أنه يدعم جميع ميزات اللياقة البدنية اNخرى 
التي تحتاج إليها، مثل تتبع النشاط، وتتبع النوم، 
ومراقبة معدل ضربات القلب، والكشف التلقائي 
مقاومة  ميزة  دعم  إلى  با�ضافة  التمرين.  عن 
الماء حتى 50 متًرا إذا كنت ترغب في استخدامه 

أثناء السباحة.
Xiaomi Mi Band

البدنية  اللياقة  لتتبع  جهاز  عن  تبحث  كنت  إذا 
 (Xiaomi Mi Band 4) فجهاز  مناسب،  بسعر 
التصميم  بين  يجمع  حيث  مثالًيا،  خيارًا  يُعتبر 
المناسب. والسعر  الرائعة   والمواصفات 
 ،AMOLED نوع  من  ملونة  بشاشة  الجهاز  يأتي 
وبدقة  بوصة،   0.95 بمقاس  باللمس  تعمل 
لعرض  كافية  مساحة  وهي  بكسًلا،   240×120
حتى  تدوم  ببطارية  يعمل  كما  التمرين.  بيانات 

20 يوًما بشحنة واحدة.
Fitbit Versa

المواصفات:
 الشاشة: من نوع OLEDعالية الدقة وتعمل باللمس.
 البطارية: تدوم Nكثر من 5 أيام عمل بشحنة واحدة.
الساعة. مدار  على  القلب  ضربات  معدل   مراقبة 

تتبع  وميزة  الحرارية،  السعرات  تتبع  ميزة  تدعم 
النوم.

ركوب  منها:  للتمرين،  وضًعا   20 من  أكثر  تدعم 
اليوجا.  وكذلك  والسباحة،  والجري،  الدراجات، 

تدعم مقاومة المياه حتى 50 متًرا.
أندرويد،  التشغيل  نظامي  مع  تتوافق  التوافق: 

وآي أوإس، وويندوز.

أجهزة اللياقة 
الصحية 

تجعل 
صاحبها 
محافظًا 

على العادات 
الصحية 

وإنقاص الوزن

جهاز تتبع 
اللياقة يقوم 

بتنبيهك بأنك 
قد استغرقت 

وقتًا طويًال 
في الجلوس
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الملف الطبي

ترجمة وإعداد سماح عماش

على  ثقيًال  عبئًا  المتقلب  بطقسه  الخريف  فصل  يُعتبر 
الفيروسات  انتشار  يزيد  حيث  ا�نسان،  لدى  المناعة  جهاز 
البارد،  إلى  الحار  من  الطقس  انتقال  نتيجة  فيه  المختلفة 
جيد  بشكل  بالصحة  العناية  بضرورة  اNطباء  ينصح  لذلك 
مع  خاصًة  المهمة،  الخطوات  بعض  عبر  الفصل  هذا  في 
وتندرج  السنة،  من  الوقت  هذا  في  اNمراض  بعض  انتشار 
بالطاقة  الجسم  وتزويد  المناعة،  بتقوية  الخطوات  هذه 
والقوة التي يحتاجها من خالل التمارين الرياضية والتغذية 
المتوازنة والنوم لفترات كافية، وفي السطور التالية نعرض 

أهم هذه الخطوات للوقاية من اNمراض وفقًا للخبراء.

1-جدد مخزونك من معززات المناعة
بفيتامينات  الغنية  المغذية  اNطعمة  تناول  يساعد 

معينة جهازك المناعي على محاربة اNمراض، 
 ،c فيتامين  الفيتامينات  هذه  أهم  ومن 

وهو واحد من أكبر معززات جهاز المناعة 
اNطعمة  وتشمل  ا�طالق،  على 

السبانخ  سي  بفيتامين  الغنية 
والفلفل  والبرتقال  والبروكلي 
 ،b6 وفيتامين  وغيرها.  والقرع 
التفاعالت  لدعم  حيوي  ويُعتبر 
الجهاز  في  الحيوية  الكيميائية 
الدجاج  في  ويوجد  المناعي، 
الخضراء  والخضار  والسلمون، 
الزنك  وكذلك  والحمص، 

في  دور  وله  ل�كسدة،  كمضاد  ويعمل 
الخاليا  يحمي  مما  الخلوية  اNغشية  وثبات  استقرار 

اNطعمة  الحمراء،  اللحوم  في  ويوجد  االلتهابات،  من 
 E فيتامين  يعمل  وأيضًا  والبقوليات.  السبانخ،  البحرية، 
العدوى،  مكافحة  في  يساعد  حيث  ل�كسدة،  كمضاد 
الغذائية  المكمالت  من  العديد  في  عليه  العثور  ويمكن 
وبعض اNطعمة، مثل اللوز والفول السوداني وبذور عباد 

الشمس والسبانخ.

خطوات أساسية للوقاية 
من أمراض الخريف

فيتامين c أحد أكبر معززات 
المناعة ويوجد في السبانخ 
والقرع والفلفل

الطعام الموسمي 
أفضل طريقة للحصول 
على العناصر الغذائية 
والفيتامينات والمعادن
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في  موجود  المناعي  جهازك  من  اNقل  على   70٪ Nن  ونظًرا 
والمناعة  الهضمي  الجهاز  صحة  تعزيز  الجيد  فمن  أمعائك، 
موجودة  نافعة  بكتيريا  وهي  البروبيوتيك،  باستخدام 
وتجنب  اNمعاء،  صحة  على  الحفاظ  في  تساعد  بالجسم، 
يضمن  كما  بالمعدة،  المتعلقة  الصحية  بالمشكالت  ا�صابة 
Nنه  البكتيرية،  العدوى  المناعي من  وقاية الجهاز  البروبيوتيك 

يجعل الجهاز المناعي يعمل بصورة أفضل.

2 - احرص على أخذ لقاح اeنفلونزا
التنفسي،  للجهاز  وموهن  العدوى،  شديد  مرض  هي  ا�نفلونزا   
يُعتبر  ويستمر موسم ا�نفلونزا عادًة من أكتوبر إلى مايو، لذلك 
المفضلة  الوسيلة  الموسمية  ا�نفلونزا  ضد  السنوي  التطعيم 
واNكثر أمانًا لتقليل فرص التقاط عدوى ا�نفلونزا، ومن ثم نقلها 
لآلخرين، حيث تنتشر في كل موسم سالالت مختلفة من فيروسات 
وهناك  متفاوتة،  بطريقة  اNشخاص  على  تؤثر  وهي  ا�نفلونزا، 
حين  في  بها،  سنويًا  يصابون  العالم  في  الناس  من  الماليين 
يلقى  بينما  للعالج،  طلبًا  المستشفى  منهم  ا�الف  مئات  يدخل 
المضاعفات  بسبب  سنويًا  حتفهم  اNشخاص  من  ا�الف  عشرات 
الناتجة عن ا�صابة بالمرض. ويتسم التطعيم المضاد ل نفلونزا 
بأهمية خاصًة بالنسبة ل�شخاص اNكثر عرضة ل صابة با�نفلونزا 
والنساء  الصغار،  واNطفال  المسنون،  فيهم  بمن  ومضاعفاتها 
الحوامل واNشخاص المصابون بحاالت مرضية مزمنة، ويمكن أن 
مخاطر  تقليل  إلى  السنوي  ا�نفلونزا  لقاح  على  الحصول  يؤدي 
من  والحد  شديدة،  بمضاعفات  ا�صابة  تقليل  وكذلك  ا�صابة، 

التغّيب عن المدرسة أو أيام العمل بسبب المرض.

3-حافظ على عادة شرب الماء
إن الحفاظ على بقاء الجسم رطًبا في الخريف وكل الفصول أمر 
الحيوية،  العمليات  كل  في  الماء  يستخدم  فالجسم  جداً،  هام 
حرارة  درجة  على  والحفاظ  الغذائية،  العناصر  ونقل  كالهضم، 
البشرة،  مظهر  وتحسين  الوزن،  إنقاص  في  والمساعد  الجسم، 
وإزالة السموم،  السوائل والمعادن،  التوازن بين  وتحقيق عملية 
ومنح الطاقة، وتحسين المزاج، وترطيب الجلد، وتزييت المفاصل 
وأكثر من ذلك بكثير. ووفًقا للخبراء، فإن كمية السوائل اليومية 
للرجال،  السوائل  من  لتًرا)   3.7) كوًبا   15.5 حوالي  هي  الكافية 
السوائل يومًيا للنساء، وينصح  لتًرا) من   2.7) وحوالي 11.5 كوًبا 

اNطباء بجعل مياه الشرب جزًءا من الروتين الصباحي.

4- تناول ا/طعمة الموسمية
بفصل  الخاصة  الموسمية  اNطعمة  من  يكفي  ما  تناول 
بالضبط  وحصدها  زراعتها  يتم  التي  اNطعمة  تناول  أي  الخريف، 
طريقة  أفضل  الموسمي  الطعام  يُّعد  حيث  شرائها،  وقت  في 
في  والمعادن  والفيتامينات  الغذائية  العناصر  على  للحصول 
البقاء بصحة جيدة  الغذائي، مما يساعد جسمك على  نظامك 
والبروكلي  التفاح  مثل  الخيارات  من  العديد  وهناك  الخريف،  في 

واليقطين والبنجر والكوسا.

المولدة  واNطعمة  البروتينات  من  المزيد  إلى  معظمنا  ويحتاج   
مثل  وحيوية  نشاطًا  أكثر  يجعلنا  مما  الباردة،  اNشهر  في  للحرارة 

الفلفل الحار.

5- مارس الرياضة
هو  كما  الخريف  في  اNهمية  بالغ  أمر  هي  الرياضة  ممارسة  إن 
تمارين  تُصبح  الطقس،  برودة  ومع  آخر،  موسم  أي  في  الحال 
المعززة  التمارين  كافة  ممارسة  يمكن  كما  أهمية،  أكثر  التمدد 
كاليوغا،  الداخل  في  ممارستها  يمكن  والتي  الجسم  لمرونة 

واNيروبيك، وحمل اNوزان.
اللياقة  على  للحفاظ  فقط  مفيدة  ليست  الرياضة  وممارسة   
يؤكد  حيث  الدموية،  الدورة  وعمل  المناعية  وظائفنا  تدعم  إنما 
تحمي  بانتظام  الرياضية  اNنشطة  وممارسة  الحركة  أن  اNطباء 

الجسم من اNمراض.

6- احصل على ما يكفي من فيتامين د
تمتص أجسامنا فيتامين د من خالل التّعرض المباشر للشمس، 
لذلك  توفًرا،  أقل  النهار  ضوء  يكون  الخريف،  حلول  عند  لكن 
ينبغي التأكد من أننا نحصل على ما يكفي من هذا الفيتامين، 
ووظيفة  الكالسيوم  امتصاص  في  مهًما  دورًا  يلعب  Nنه  وذلك 
الجهاز المناعي. ولتعويض نقص فيتامين د في الجسم يمكن 
وضع نظام غذائي متنوع وغني من أجل الحفاظ على مستوياته 
بشكل جيد خالل فصلي الخريف والشتاء، ومن اNطعمة الغنية 
بفيتامين د زيت كبد السمك، وسمك السلمون والتونة، وصفار 
بعد  الغذائية  المكمالت  تناول  يمكن  كما  والحليب،  البيض 

استشارة الطبيب.

7-  الحرص على النظافة الشخصية
وذلك  الوقاية،  في  حاسم  عامل  هي  الشخصية  النظافة  إن 
عبر غسل اليدين بشكل متكرر، وعدم وضع اليدين على العينين 
التأكد من نظافتهما، وحمل المناديل المطهرة  إال بعد  أو اNنف 

باستمرار أثناء البقاء خارج المنزل للمحافظة على النظافة.

8- تجنب التعرض للتيارات الهوائية الباردة
االستحمام،  بعد  خاصًة  التيارات  لهذه  التّعرض  تجنب  ينبغي 
تكون  كأن  للطقس،  المالئمة  المالبس  ارتداء  على  والحرص 
مالبس وسطية (ال صيفية وال شتوية) وخاصة المالبس القطنية 
ذلك  Nن  القدمين  حافي  السير  وعدم  للخريف،  المناسبة  الطرية 

يسبب البرودة وآالم العظام.

9- االبتعاد عن ا/ماكن المغلقة
ضروري  عامل  بالناس  والمزدحمة  المغلقة  اNماكن  عن  االبتعاد 
بشكل  يتسبب  اNماكن  هذه  في  الناس  فاكتظاظ  للوقاية، 
المنزل  تهوية  على  الحرص  ينبغي  وكذلك  العدوى،  بنقل  كبير 
والمدخنين،  التدخين  عن  واالبتعاد  جيد،  بشكل  العمل  وأماكن 

وتجنب االختالط بالمصابين بالفيروسات حتى ال تحدث العدوى.
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الملف الطبي

كيف يؤثر فصل الخريف
على صحتك

يُعرف الخريف 
من  الفصل  بأنه 

درجات  فيه  تبدأ  الذي  السنة 
ويرى  تدريجًيا،  باالنخفاض  الحرارة 

من  أصعب  الخريف  أن  اNطباء  من  العديد 
وقد  متتاليًا،  يكون  فيه  الجو  تقلب  Nن  الشتاء 

ربطوا بين الظواهر الجوية المتغيرة التي تحدث 
الصحية  االستجابات  وبين  الخريف  موسم  في 
الحرارة  درجة  في  التغير  أن  حيث  الجسم،  في 
يكون  التي  الصحة،  على  التأثيرات  بعض  له 

ل�سوأ،  ا�خر  والبعض  ل�فضل  بعضها 
يلي  فيما  نعرض  للخبراء،  ووفقًا 

لفصل  السلبية  التأثيرات  أهم 
الخريف على صحتك.

يؤدي االنخفاض في درجة الحرارة إلى 
على  للحفاظ  الدموية  اNوعية  تقلص 

ارتفاع  إلى  بدوره  يؤدي  مما  الجسم،  حرارة 
ضغط الدم قليًال، وال يدعو هذا االرتفاع الطفيف 
إلى القلق بالنسبة ل�فراد اNصحاء، ولكن أولئك 
الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم قد يرغبون 
المالبس  وارتداء  الخريف،  في  االسترخاء  في 

مفاجئة،  قلبية  بنوبة  ا�صابة  لتجنب  الدافئة 
القلب  ضربات  سرعة  تزداد  حيث 

الدم  ضغط  ارتفاع  مع  وعددها 
الطبيعية.  حدوده   عن 

ما  عادًة  الحرارة،  درجة  تنخفض  عندما 
مما  الداخل،  في  أطول  وقًتا  الناس  يقضي 

بالزكام  ل صابة  عرضة  أكثر  الكثيرون  يجعل 
المغلقة  اNماكن  في  تقل  حيث  اNنفلونزا،  أو 
الشمس،  وأشعة  النقي  للهواء  التعرض  فرص 
نجلس  التي  اNماكن  تهوية  قلة  مع  وبالتالي 

انخفاض  أن  كما  العدوى،  فرص  تكثر  فيها 
فيروسات  بقاء  فرص  من  يزيد  الرطوبة 

البرد في الهواء.

زيادة معدل
ضربات القلب 

ارتفاع مخاطر
اeصابة بالزكام وا/نفلونزا
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في  صعوبة  البعض  يواجه  قد 
الهواء، فوفًقا  يبرد  أن  التنفس بمجرد 

للهواء  يمكن  اNمريكية،  الرئة  لجمعية 
الهوائية  المسالك  يهيج  أن  والجاف  البارد 
مشاكل  من  بالفعل  يعانون  الذين  Nولئك 
في التنفس من الربو أو مرض االنسداد الرئوي 
المزمن (COPD)، لذلك إذا كنت تعلم أنك 

تعاني من مشاكل في مجرى الهواء، 
حاول تجّنب ممارسة الرياضة في 

الهواء الطلق.

والجاف  البارد  الخريف  هواء  يميل 
إحساس  وترك  العينين،  تجفيف  إلى 

في  العين  تستطيع  ال  حيث  فيهما،  حارق 
من  يكفي  ما  إنتاج  الموسمية  التغيرات  فترة 
الجودة،  منخفضة  دموًعا  تنتج  أنها  أو  الدموع، 
المرطبة  القطرات  استخدام  من  البد  وبالتالي 
الخارج  من  العين  حماية  على  والعمل  للعين، 

وكذلك  الشمسية،  والنظارات  القبعة  بارتداء 
شاشات  استخدام   من  راحة  فترات  أخذ 

وكذلك  التكنولوجية،  اNجهزة 
الالصقة  العدسات  استبدال 

بالنظارات.

الراحة  الخريف  طقس  يجلب 
أعراض  يفاقم  قد  فيما  للبعض، 

شخص  فأي  ا�خر،  البعض  عند  الحساسية 
في  سيبدأ  اللقاح  حبوب  حساسية  من  يعاني 

درجات  تنخفض  عندما  الراحة  ببعض  الشعور 
الحرارة، وتتحسن الرطوبة، وتقل حبوب اللقاح في 
الهواء، ومن جهة أخرى، فإن طقس الخريف يمكن 
أن يؤدي إلى تفاقم اNعراض خاصًة بالنسبة Nي 

حيث  العفن،  حساسية  من  يعاني  شخص 
يزدهر العفن في أكوام اNوراق، وأكوام 

فيه  تتحلل  مكان  وأي  السماد، 
المواد العضوية.

صعوبة التنفس

جفاف العين والبشرة

الحساسية الموسمية

يدعو الخريف إلى تغّيرات مناخية معينة تؤدي إلى 
تغيرات في الحرارة والضغط الجوي، فانخفاض درجات 

يؤدي  الذي  اNمر  الدموية،  اNوعية  تضيق  إلى  يؤدي  الحرارة 
إلى ارتفاع ضغط الدم، حيث يحتاج الجسم لضغط إضافي لدفع 

الدم عبر اNوعية والشرايين المتضيقة، وعندما يحدث ذلك، يعاني 
المعرضون للصداع النصفي من بعض العواقب. ويعتقد الخبراء 
والشتاء  الخريف  فصل  في  المفاصل  آالم  زيادة  وراء  السبب  أن 
حفظ  في  يبدأ  البارد  الموسم  خالل  الجسم  أن  في  يكمن  عمومًا 
وفي  الجسم،  أعضاء  إلى  الدم  من  أكبر  كمية  وضخ  أكثر،  الحرارة 

هذه الحالة، تصبح اNوعية الدموية الموجودة في أذرعنا والساقين 
والكتفين ومفاصل الركبة جامدة أو متصلبة بعض الشيء، 

الجوي  الضغط  يؤثر  كما  واالنزعاج،  اNلم  يسبب  ما 
مفاصلك،  في  السوائل  ضغط  على  المتزايد 

ضغط  زيادة  إلى  االرتفاع  هذا  يؤدي  حيث 
السوائل وحدوث ألم  شديد، 

ضغط الصداع وآالم المفاصل

فيتامين  الخريف مستويات  تنخفض في 
يصبح  االنخفاض،  هذا  ومع  بسرعة،  (د) 

البرد  بنزالت  ل صابة  عرضة  أكثر  ليس  ا�نسان 
وا�نفلونزا فحسب، ولكن يمكن أن يؤثر ذلك أيًضا 
على مستويات الهرمونات في الجسم.  وفيتامين د 
هو هرمون مسبق ويساعد الهرمونات الجنسية مثل 
DHEA والتستوستيرون على البقاء في مستويات 
المستويات  أن  بالذكر  الجدير  ومن  صحية، 

أن  يمكن  الهرمونات  هذه  من  المنخفضة 
تؤثر على الدافع الجنسي، وكذلك على 

وممارسة  بالعمل،  للقيام  الدافع 
وممارسة  الهوايات، 

الرياضة.

انخفاض مستويات
فيتامين د

في  الشمس  ضوء  مستوى  انخفاض  إن 
الداخلية  بالساعة  يُِخل  قد  والشتاء  الخريف 

والتسبب  باالكتئاب  الشعور  إلى  ويؤدي  للجسم 
.(SAD)صابة باالضطراب العاطفي الموسمي�في ا

أيضًا  يؤثر  إنما  المزاج،  على  فقط  االضطراب  هذا  يؤثر  وال 
ا�صابة  جانب  فإلى  ا�نسان،  لدى  الطاقة  مستويات  على 
أيًضا  الموسمي  االضطراب  يتسبب  أن  يمكن  باالكتئاب، 
في الشعور بالخمول واالنزعاج، وفًقا لعيادة مايو كلينيك.

طبيبك  مع  تحدث  لك،  بالنسبة  الحال  هو  هذا  كان  وإذا 
المتغيرة  الفصول  تثبط  ال  حتى  العالج  خيارات  حول 

نظام  بروتين  االلتزام  أيضًا  ويمكنك  معنوياتك، 
تدريب رياضة معين للحفاظ على مستويات 

ا�ندورفين مرتفعة وهي هرمونات تزيد 
الشعور بالسعادة.

الشعور باالكتئاب
وغياب الطاقة
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صحة

الفيتامينات  على  الحصول  يعد 
أو  الطعام  تناول  طريق  عن  سواء 
صحيا  أمرا  والكبسوالت  اNقراص 
أفضل،  حياة  على  للحصول  ومفيدا 
احتياج  ونسبة  درجة  تختلف  ولكن 
فهناك  للفيتامينات؛  والنساء  الرجال 
بالنسبة  ومهمة  ضرورية  أنواع 
الرجل  من  أكثر  المرأة  جسد  لطبيعة 

والعكس.
البدائل  من  الغذائية  المكمالت  تعد 
بالفيتامينات  الجسم  لمد  اNساسية 
غذائنا  يؤمنها  أن  يصعب  التي 
الى  تحديدا  الرجل  ويحتاج  اليومي. 
بعض المكمالت الغذائية خاصة مع 
الجسم  يحتاج  حيث  بالعمر  التقدم 
أكثر  المتجددة  الطاقة  الى  والخاليا 

من ذي قبل .
يمتلكون  الذين  للرجال  وبالنسبة 
أكثر  مجهودا  تبذل  أضخم  عضالت 
من  مجموعة  هناك  النساء،  من 
اNساسية  الغذائية  المكمالت 
وصحتهم   قوتهم  لدعم  والمهمة 
مع  تناولها،  الرجال  على  ينبغي 
يتناسب  السن  في  تقدمهم 

طبيعتهم كرجال.
المغنيسيوم  يعد   : المغنيسيوم 
نظامك  في  �دراجه  مهما  معدنا 
من  لعدد  مطلوب  Nنه  الغذائي، 
في  الحيوية  الكيميائية  العمليات 
وضغط  الطاقة  إنتاج  مثل  جسمك، 

الدم وتطور العظام.
المغنيسيوم  أن  الى  با�ضافة  هذا   
الكالسيوم  نقل  في  أيضا  يُستخدم 
الخاليا،  أغشية  بين  والبوتاسيوم 
الصحي  اNداء  من  يتجزأ  ال  جزء  وهو 

لدعم قوتهم وصحتهم

فيتـامينـات
علـى الرجـال تناولهـا
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لعضالت اNعصاب والقلب.
ملغ   410 بمتوسط  المكمل  أن  على  الدراسات  أكدت  كما 
الدم  ضغط  في  بانخفاض  ارتبط  يوميا،  المغنيسيوم  من 
االنقباضي، وانخفاض في ضغط الدم االنبساطي. ويُستخدم 
ضغط  لتسجيل  واالنبساطي  االنقباضي  الدم  ضغط  من  كل 
الدم ، لذا فإن انخفاض الضغط االنقباضي مهم بشكل خاص 

Nنه يشير إلى خطر ا�صابة بنوبة قلبية.
الكامل  البيض  في  أساسي  بشكل  :يتواجد   «A» فيتامين 
للنباتيين يمكن الحصول عليه من  والحليب والكبد وبالنسبة 
الجزر والشمام والبطاطا الحلوة با�ضافة إلى السبانخ واللفت 
اNحمر  والفلفل  الطماطم  عصير  وأخيراً  والبازالء  والمشمش 

الُحلو.
على  الحصول  إلى  بحاجة  الرجال  فإن  للفوائد،  وبالنسبة 
تقوية  على  يساعد  Nنه  الفيتامين  هذا  من  المناسبة  الكميات 
كما  السن  وكبار  للرياضيين  بالنسبة  مهم  أمر  وهو  العظام 
وخصوصًا  الجلد  صحة  على  ويحافظ  المناعة  جهاز  يقوي  أنه 
الجلدية  العناية  مستحضرات  يستخدمون  ال  الذين  الرجال  لدى 
كافيا  الفيتامين  هذا  يعد  ثم  ومن  النساء  مثل  الحال  بطبيعة 

لحماية جلود الرجال.
السمك  زيت  في  الدهني   3 أوميغا  حمض  يوجد   :3 أوميغا 
يدعم  ذلك،  ومع  والدماغ.  القلب  صحة  في  مفيد  بأنه  ويشتهر 
با�ضافة  والجلد،  والعظام  والمفاصل  العيون  أيضا   3 أوميغا 
على  والحصول  أفضل  بشكل  النوم  على  مساعدتك  إلى 

تأثيرات تعزز المزاج». 
كما تكشف أن أحماض أوميغا3 
تحسن  أن  يمكن  الدهنية 
وااللتهابات  اNنسولين  مقاومة 
بأمراض  ا�صابة  خطر  وعوامل 
الذين  اNشخاص  لدى  القلب، 
التمثيل  متالزمة  من  يعانون 

الغذائي.
طبيعي  مصدر  إنه   :Saw Palmetto
الدهنية وله عدد من  ل�حماض 
تساقط  مثل  للرجال،  الفوائد 
الدراسات،  إحدى  وفي  الشعر، 
أعطى الباحثون 10 ذكور يعانون 
من مقدمة لنمط الصلع، مكمال 

Saw Palmetto وبيتا سيتوستيرول. والحظوا  يحتوي على كل من 
تحسنا واضحا لدى 6 من أصل 10 ذكور.

فيتامين (د) : ضروري المتصاص الكالسيوم الفعال ، إذ أنه يدعم 
وتوضح  الخاليا».  نمو  وينظم  الجسم  في  المناعة  جهاز  أيضا 
جهاز  تقوية  في  (د)  فيتامين  يلعبه  الذي  الدور  العلمية  اNدلة 
المناعة. ووجد عدد من الدراسات أن تناول مكمالت فيتامين (د) 
بجرعة محددة طبيا، يوميا، قد يقلل من خطر ا�صابة بالتهابات 

الجهاز التنفسي.
وفي إحدى الدراسات التي أجريت على اNشخاص الذين يعانون 

يعانون  الذين  أولئك  حقق  المزمن،  الرئوي  االنسداد  مرض  من 
من نقص حاد في فيتامين (د) فائدة كبيرة بعد تناول مكمالت 

عالية الجرعة لمدة عام واحد
حمض الفوليك: حمض الفوليك هو أحد فيتامينات ب المهمة، 
من  والنساء  الرجال  حماية  على  الفوليك  حمض  يساعد  وقد 
هو  والذي  الهوموسيستين،  تراكم  يمنع  Nنه  القلب  أمراض 
أمراض  إلى  يؤدي  قد  إنتاجه  زيادة  ولكن  البروتين  لبناء  ضروري 

القلب واNوعية الدموية.
400 ميكروغرام  إن الجرعة الموصى به لحمض الفوليك هي 
قليلة  كميات  تناول  من  عليها  الحصول  يمكنك  والتي  يومًيا، 
ويمكن  يومًيا  الفاصوليا  أو  الورقية  الخضراء  الخضروات  من 
عليك  يجب  ال  ولكن  المتعددة،  الفيتامينات  ضمن  من  تناوله 
Nن  الطبيب  استشارة  بعد  إال  إضافية  غذائية  مكمالت  تناول 

زيادته قد ترفع من خطر ا�صابة بسرطان القولون.
أهم  ويعد  المزايا  من  العديد  الفيتامين  لهذا   :«C» فيتامين 
وا�نفلونزا  البرد  نزالت  من  الوقاية  للرجل  بالنسبة  الفوائد  تلك 
والمساعدة على التئام الجروح بسرعة أكبر وتقوية اNوتار التي 
تربط بين العضالت، كما أنه يقلل من أضرار التدخين وآثاره على 
في  الضار  الكوليسترول  مستويات  من  يخفض  وأخيراً  الجسم 

الدم.
فيتامين «E»: من الفيتامينات التي ال غنى عنها بالنسبة للرجال؛ 
لعدة أسباب أهمها الوقاية من أمراض القلب واNوعية الدموية، 
وتخلص  المناعة  جهاز  تقوية  في  مهم  بدور  يقوم  أنه  كما 
البصر  وحاسة  العين  لصحة  وبالنسبة  السموم  من  الجسم 
ا�صابة  ويمنع  العينين  وصحة  سالمة  الفيتامين  هذا  يدعم 

بإعتام عدسة العين مع تقدم العمر.
حيوانات  إنتاج  ويمنع  المنوية  الحيوانات  إنتاج  يعزز  أنه  كما 
مشوهة داخل السائل المنوي ويزيد من خصوبة الرجال ويقلل 

من أضرار التدخين  الخطرة.
تناول  يشمل  وهذا  عمر،  أي  في  مهمة  الكاملة  التغذية  أن 
التمارين  وممارسة  الصحية،  اNطعمة  على  يركز  غذائي  نظام 

الرياضية، وأخذ أي مكمل لسد الفجوات الغذائية.

فيتامين 
«E» من 
الفيتامينات 
التي ال غنى 
عنها بالنسبة 
للرجال



بهجــة

أوقات  جميع  وفي  اNعمار،  لجميع  المحببة  اNطعمة  من  يعتبر 
المسميات  تختلف  و  الحارة،  الصيف  شهور  في  وخاصة  السنة 
ال  قد  التي  وأضراره  فوائده  إلى  با�ضافة  هذا  عليه،  تطلق  التي 

يعرفها الكثيرون. 
اNيس كريم ذلك االختراع المذهل ، الذي يلطف حر الصيف ويهدأ 
من لهيبه ، والذي تقدر اNرباح السنوية من بيع اNيس كريم ، حول 
العالم بنحو سبعة مليار دوالر ، بل كانت تقام مسابقات عالمية 

الكتشاف نكهات جديدة ، ووصفات مبتكرة عن اNيس كريم .
وتعد الواليات المتحدة اNمريكية ، من أكثر الدول إنتاجًا ومبيًعا 
ل�يس كريم ، بل واستهالكًا له ثم تأتى نيوزيلندا ، في المرتبة 
الثانية ثم الدنمارك ، في المرتبة الثالثة. وهناك مفردات مختلفة 

لآليس كريم منها :
 أيس كريم بالتركي يسمى (دوندورما)

 أيس كريم اللبناني يسمى (بوظة)
أيس كريم با�يطالية يسمى (جيالتو)
مراحل اختراع ا/يس كريم وتطوره :

انطلق اختراع اNيس كريم من دولة الصين ، منذ أكثر من ثالث 
وكانوا   ، للحروب  الدولة  أباطرة  يخرج  كان  عندما   ، عام  أالف 
بالفاكهة  خلطها  في   ، الثلجية  الجبال  من  كرات  يستخدمون 

وتناولها.

ا/يس كرسم ينتقل من الصين الى ايطاليا:
وفي عام 1295م سعى ماركو بولو ، وهو أحد الرحالة ا�يطاليين، 
وهناك  مدينته  إلى  الصين  من   ، كريم  اNيس  اختراع  نقل  في 
الحليب  إضافة  طريق  عن  االختراع  هذا  بتطوير   ، إيطاليا  قامت 
الحليب  من   ، كريم  اNيس  بصنع  إيطاليا  واشتهرت   ، لصنعه 

المثلج وكان يلقب  .
ا/يس كريم ينتقل إلى فرنسا :

إلى  ا�يطاليات،  النبيالت  إحدى  ميديسي،  دي  كاثرين  ذهبت 
فرنسا لتتزوج من دوق مدينة أورليانز الذي أصبح في ما بعد الملك 
كاثرين  قدمت  وهناك   .1533 عام  في  الثاني،  هنري  الفرنسي 
عجائب الشرق، مثل أواني اNكل، واNحذية ذات الكعب العالي، 
با�ضافة إلى ا�يس كريم، إلى نبالء أوروبا فكانت حلوى النبالء 

في ذلك الوقت.
ا/يس كريم ينتقل إلى انجلترا :

 ، 1600م ، قام الملك شارل ملك انجلترا بزيارة فرنسا  وفى عام 
وقام  إعجابه  فنال   ، له  ملكية  كحلوى  كريم  اNيس  تقديم  وتم 
بنقل اختراع اNيس كريم ، من فرنسا إلى انجلترا واشتهر ا�نجليز، 

ببيع اNيس كريم .
ا/يس كريم ينتقل إلى أمريكا :

وهي  أمريكا  واليات  أحد   ، ا�نجليز  أحد  حكم  م   1700 عام  في 
نيويورك ، فنقل اختراع اNيس كريم من انجلترا إلى أمريكا ، وتم 

إنشاء أول مؤسسة مختصة بإنتاج اNيس كريم بصورة تجارية .

حلــوى للكبــار وبهجــة للصغـــار

حنـان بديــع
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10 فوائد لهذه الحلوى اللذيذة
بنكهات  «الريجيم»  خطط  تتحدى  مثلجة  بهجة  كريم،  ا�يس 
الغذائية  المنتجات  كأحد  والفواكه،  والشوكوالتة  الفانيليا 
المترفة التي سيبقى سحرها إلى اNبد، وتفاجئنا الدراسات بخبر 
فوائد  كريم  لآليس  أن  وهي  غذائية،  حمية  يتبعون  لمن  سار 

صحية، من أهمها المساعدة في «خسارة الوزن».
إذا لم تزد مكونات الحصة (نصف كوب). فا�يس كريم صحي 

ومليء بالعديد من الفوائد، مثل:
النساء  فإن  للتغذية،  اNميركية  للمجلة  وفقا  الوزن،  فقدان 
حصة  تناولن  الالئي 
تعادل نصف كوب من 
أو  الفانيليا  كريم  آيس 
الشوكوالتة يوميا، قد 
اكتسبن وزنا أقل ممن 
لم يدرجنه في النظام 

الغذائي.
الحوامل،  يساعد 
االطباء  ينصح 
الحمل  في  الراغبات 
كريم».  ا�يس  «بتناول 
ففيه من الكالسيوم ما يفيد عظام الجنين، ويساعد الحوامل 

للتغلب على الغثيان.
الوقاية من سرطان الثدي، فنقص الكالسيوم هو أحد مسببات 
الغنية  اNطعمة  من  المزيد  وإدخال  النساء،  لدى  المرض  هذا 
من  يقلل  الغذائي  النظام  في  كريم  كا�يس  بالكالسيوم 

فرص حدوث ذلك.
مصدر كبير للفيتامينات، لغناه بفيتامين «أ» المفيد لتحسين 
و  الدم،  تخثر  لمنع  و»ك»  واNسنان،  العظام  لحفظ  و»د»  البصر، 
«ب 6» لضبط السكر في الدم، و «ب 12 » للحماية من السموم 

وفقر الدم.
والدهون  الكربوهيدرات  على  الحتوائه  للطاقة،  جيد  مصدر 
والبروتينات، فنصف كوب من آيس كريم الفانيليا «يحتوي على 

طاقة حرارية ضعف ما يحتويه نصف كوب حليب».

المثلجات قبل 
الميالد  كانت 

حصًرا على 
الملوك والنبالء 
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بهجــة

والسيتوكين،  الالكتوفيرين  على  الحتوائه  المناعة،  تعزيز 
اللذين يحاربان فيروس ا�نفلونزا.

شيكاغو  لمؤسسة  دراسة  وجدت  فقد  الجنسية،  الرغبة  تعزيز 
Nبحاث الرائحة والتذوق أن «شم الرجال لرائحة الفانيليا

الكالسيوم  مستويات  أن  كما  العاطفية،  مشاعرهم  يعزز 
طاقة  احتياطيات  تحفيز  على  تساعد  العالية  والفوسفور 

العضالت وتعزيز الرغبة الجنسية». 
على  الحتوائه  القلق،  مستويات  من  يقلل  المزاج،  تحسين 
تقلبات  يمنع  الذي  الثرومبوتونين  هرمون  إنتاج  يحفز  مركب 
يعزز  أنه  جانب  إلى  واNرق،  التوتر  مستويات  من  ويقلل  المزاج، 

ا�بداع.
ما هي أضرار تناول ا_يس كريم ؟

من  يخلو  ال  قد  فإنه  الفوائد،  من  بالعديد  مليء  أنه  ورغم 
الكوليسترول  مستويات  ارتفاع  من  يعانون  لمن  مخاطر 
تناوله  عليهم  إذ  الدموية،  واNوعية  القلب  وأمراض  والسكري 
ا�فراط  أن  إلى  با�ضافة  أطبائهم.  مع  وبالمتابعة  بعناية 
في تناوله قد يجعلك مدمنا عليه دون أن تعرف متى تتوقف 
فتصاب بالسمنة ومضاعفات أخرى، لذلك تعرف على فوائده 

والكميات المناسبة منه.
زيادة الوزن

يتسبب ا�فراط في تناوله في زيادة الوزن لما تحتويه من دهون 
أو  مركزة  فواكه  صلصات  إليها  يضاف  ما  وغالبًا  وسكريات، 

شكوالتة، وتقدم على رقائق البسكويت.
التهاب اللوزتين

مع  الخصوص  وجه  على  الصيف  في  المثلجات  تناول  يؤدي 
ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى ا�صابة بالتهاب اللوزتين والحلق، 
الثالجة  من  إخراجها  من  دقائق  بعد  المثلجات  بتناول  ينصح  لذا 

وإذابتها قليًال قبل تقديمها ل�طفال.
العدوى

ومن  معلبة،  والغير  المكشوفة  المثلجات  بتناول  ينصح  ال 
الداخلة  والمكونات  النظافة  لضمان  بالمنزل  صنعها  اNفضل 

في صنعها.
صدمة ا_يس كريم

ا�يس  بصداع  يعرف  الذي  بالصداع  اNشخاص  بعض  يصاب 
كريم و يختفي سريعًا و يحدث نتيجة تناوله سريعًا

الحساسية من المكونات
لدى البعض حساسية من الالكتوز والموجود في الحليب ولذا 
الفواكه  عصائر  على  تعتمد  التي  المثلجات  بتناولهم  ينصح 
الطبيعية وال يدخل في صنعها الحليب ويمكن طلبها بشكل 

خاص أو صناعتها بالمنزل. 
بعض النصائح  المهمة اذا كنت من عشاق ا_يس كريم ..

- ينصح بتناول ا�يس كريم بكميات ال تزيد عن مرتين أسبوعيًا 
ومقدار 150 جراما في المرة. 

- ال تتناول االيس كريم قبل الوجبات لكن يمكن تناولها كوجبة 
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خفيفة أو بديل للعشاء. 
تحتوي  وهي  دايت  أنواع  تتوافر  السكري  لمرضى  بالنسبة   -

على بدائل صناعية للسكر وكميات منخفضة من الدهون. 
- يمكن تجربة عصائر و الفاكهة المجمدة أو الفواكه المجففة 
فتكون  الصناعية  والمحليات  الحافظة  المواد  من  والخالية 

صحية و أفضل. 
لكن ماذا عن أغرب النكهات لهذه الحلوى؟

وبين أغرب نكهات لآليس كريم في العالم، نجد طعم السمك 
والثوم والجبن اNزرق وغيرها العديد مما سنورده أدناه، 

«آيس كريم» السمك
أطلق متجر «آيس كريم بارلور» في مدينة ويتبي الكندية مذاقًا 
المطعم  استبدل  إذ  السمك،  بطعم  كريم  ا�يس  من  جديداً 
رقائق الشوكوال التقليدية بقطع من السمك المتغلغلة بداخل 

ا�يس كريم 
آيس كريم» الثوم

أضاف المطعم ذاته نكهة أخرى غريبة ليست معهودة من قبل، 
إذ يتحول المذاق الحلو لآليس كريم المفضل لدى الجميع إلى 

طعم الثوم الحاد ورائحته القوية النفاذة.
آيس كريم» الجبن ا/زرق

وفاجأ  لندن،  في  فروعه  أول  الماضي  الشهر  ذاته  المتجر  افتتح 
اNزرق  الجبن  بإدراجه صنفًا غريبًا من ا�يس كريم بنكهة  الزبائن 
ضمن القائمة، والحظ المتجر عالمات الدهشة واالستغراب التي 
المفضل. مزيجهم  اختيارهم  عند  الزبائن  وجوه  على   ارتسمت 

«آيس كريم» البيض واللحم المقدد
مطعم  إلى  ا�شارة  دون  كريم  ا�يس  عن  التحدث  يمكن  ال 
«هيستون بلومنتال» البريطاني اNشهر في العالم، حيث يقدم 
 المطعم آيس كريم بنكهة البيض واللحم المقدد منذ سنوات.

«آيس كريم» لحم الحصان
وإذا سافرنا إلى اليابان، حيث االختالف دائمًا في كل شيء، نجد 
مطعم «نامغا تاون» بمنطقة «إكه- بوكورو» التجارية الترفيهية 
خليط  فلديه  كريم،  ا�يس  من  الغريبة  بنكهاته  يفخر  بطوكيو، 
من ا�يس كريم ولسان البقر، وهناك مذاق بطعم االخطبوط، 

وآخر بمذاق لحم الحصان النيئ.
«آيس كريم» بطعم خل البلسميك

روكشير  في  كريم  ا�يس  صناع  أشهر  أحد  كثيراً  استمتع 
الخل  مع  الفراولة  فيه  مزج  الذي  الجديد  خليطه  بطعم  بإنجلترا 

البلسميك، لينتج آيس كريم بنكهة «الحلو والالذع».
أغلى أنواع االيس كريم

ولكن توجد بعض اNنواع على مستوى العالم بأسعار مرتفعة، 
وذلك لمكوناته المختلفة والمميزة

أيس كريم بالشكوالتة المجمدة بسعر 25000 دوالر
بنيويورك،  دوالر   25000 سعر  كريم  اNيس  أنواع  بعض  يبلغ 
والحليب،  والكريمة  الترفل  وقطع  الكاكاو  من  خليط  ويتكون 
23 قيراط، و يتم تقديمه في  ، قطع ذهب  و داخل ا�يس كريم 
كأس ذهبي مع ملعقة ذهبية، كما يحصل المشترى هذا النوع 
كهدية  قيراط   18 عيار  الذهب  من  سوار  على  كريم  اNيس  من 

تذكارية
أيس كريم الشكوالتة بمعلقة ذهبية  1000 دوالر

تقدم إحدى المدن نيويورك أيس كريم بالشكوالتة المجمدة ، 
على  يجب  كما  ذهبية،  معلقة  مع  زجاجي  بكأس  يقدم  والذى 
يبلغ  والذى  كريم  اNيس  لطلب  بيوم  المحل  إبالغ  العميل 

تكلفته 1000 دوالر.
أيس كريم فيكتوريا سعره 1000 دوالر

أيس كريم فيكتوريا يقدم فى مطعم بافيليون بفندق النجهام 
بنوع  المزودة  والشكوالتة،  الفانيليا  من  ويتكون  شيكاغو  في 
من الخمور النادرة، ويرش عليه غبار و أوراق ذهبية عيار 24 قيراًطا، 

لذلك يبلغ سعره 1000 دوالر.
أيس كريم برقائق الذهب سعره 817 دوالر

 817 سعره  يبلغ  والذي  الماسي  اNسود  سكوبي  كريم  آيس 
 23 عيار  الذهب  رقائق  و  الفانيليا  مكوناته  تشمل  والذى  دوالر 
المكونات  من  وغيرها  النادر  أمبروس  ا�يراني  والزعفران   ، قيراط 
للعمالء  يمكن  مميزة  ومعلقة  وعاء  في  ويقدم  المميزة، 

الحصول عليها كتذكار .
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حــوار

عائشة التميمي ..
شيف اختارت مهنة غير تقليدية

حنـان بديــع

، حاورناها فيما  المميزة في عالم الطبخ  من واقع تجربتها 
معها  وتجولنا  القطري  المجتمع  في  اNكل  بثقافة  يتعلق 
تقدم  قطرية  شيف  كأشهر  الغنية  تجربتها  أروقة  في 
عملت  التي  وهي   ، رمضان  في  بالطبخ  الخاصة  البرامج 
في مهنة التدريس لمدة عشرين عاما اختارت هذه المهنة 
غير التقليدية، تحدثنا اليها لنكتشف عالمها الغني ، عالم 

المطبخ وفنون الطبخ...
تخصصك  مجال  عن  البعيد  المجال  هذا  اخترت  لماذا 

الجامعي؟ 
 ، عليه  مجيره  وأنا  حياتي  بداية  في  الطبخ  مجال  اخترت 
تزوجت في سن صغيرة ووجدت نفسي في اسرة صغيره 

اهتم  وان  منزلي  في  واجبي  Nداء  الطبخ  اتعلم  ان  يجب 
بأسرتي ومن هنا بدأت 

العمل  جاء  وهل  الطبخ؟  عالم  مع  رحلتك  بدأتي  متى 
به تلبية لتوقعاتك؟

كنت  كطالبه  المدرسي  تعلمي  اتمام  بجانب  كنت 
الشعبية  اطباقنا  تعلمت  البداية  وفي  الطبخ  اتعلم 
والعالمية  العربية  االطباق  على  اتعرف  بدأت  ثم  ومن 
وكنت اتابع البرامج التلفزيونية التي تقدم الطبخ وايضا 
منذ  ولكن  منها  لالستفادة  الطبخ  كتب  اشتري  كنت 
الطبق  في  افكاري  اضيف  ان  احب  دائما  كنت  بداياتي 

الذي اطبخه.
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بعالم  المهتمات  للنساء  تقدمينها  التي  النصيحة  ما 
الطبخ؟

نصيحتي لكل من يعتم في هذا المجال :
الصبر : الن من لم تكن عنده هذه الصفة باعتقادي ال ينجح
الوقت : عامل الوقت جدا  مهم سواء لربة البيت او للشيف 

االقتصاد : السيدة او الشيف الماهر يجب ان يتصرف ببواقي 
الطعام بأطباق جديدة ولذيذة 

الطبخ ثقافة وفن ولو اخذنا المطبخ وما يحتويه من تلك 
العبارة لكل واحد منا ابدع

المهنة  هذه  على  للمقبلين  وخصوصا  اNخيرة  ونصيحتي 
في  جديد  هو  ما  ومسايرة  الطبخ  بدورات  نفسها  تزود  ان 

عالم الطبخ سواًء من كتب او برامج .
لمن الفضل في اهتمامك بفنون الطيخ ونجاحك في 

هذا المجال ؟
هذا  اخوض  بأن  دفعني  Nنه  لزوجي  ثم  ومن   ¤ الفضل 
لي  داعم  اكبر  وهم  وصديقاتي  Nهلي  ثم  ومن  المجال 

بتشجيعهم وحثي على االستمرار.
حديثة  بطريقة  الشعبية  ا/طباق  تقدمين  أنك  الحظنا 
على  تركتها  التي  البصمة  أو  اeضافة  ما   ، وعصرية 

المائدة القطرية بهذا الخصوص؟ 
الطبخ وقطر تمتاز  بأطباق جدا  بلد هويته في مجال  لكل 
تذوقت  اوروبية  شعوب  من  وبشهادة  طيبة  ورائحة  لذيذة 

الطعام القطري اثناء مشاركتي في تقديم دورات الطبخ 
في كثير من العواصم اNوروبية ..

احببت ان اغير في طريقة تقديم الطبق القطري ليتالءم 
بدولتنا  االجانب  والمقيمين  والزائرين  الجديد  الجيل  مع 
ومبتكره  جذابه  بطريقة  الطبق  اقدم  اصبحت  لذلك 
يعبث  من  ضد  Nني  هو  كما  المضمون  ابقيت  ولكن 
يمس  ال  ان  يحب  موروث  فذا  نفسه  الطبق  بمكونات 

بحجة التطوير 
هل نقلت هذه الموهبة أو الثقافة /ي من أبنائك ؟

نعم ابني اخذ نفس هوايتي منذ الصغر وبكونه مهندس 
بترول لم يمنعه بان يمارس هوايته كطاهي واالن يمتلك 

 the cooking academy اكاديمية الطبخ
ومن خاللها يقدم فيها دورات للطبخ مع طهاة من داخل 

البلد وخارجها وهناك شهادات معتمده للدارسين 
ما هي طموحاتك ورؤيتك المستقبلية لهذه المهنة أو 

الهواية؟
الطموحات كثيره تحقق منها الكثير ولكن ما زالت هناك 

اشياء اتمنى ان تتحقق مثل : 
العالم  بلدان  كل  في  اكثر  او  قطري  مطعم  يكون  ان 

والتعرف على اNطعمة القطرية
وايضا اتمنى ان يكون اسمي كقطرية امثل بلدي معروف 

في كل بلدان العالم 

لكل بلد هويته 
في مجال الطبخ 

وقطر تمتاز 
بأطباق لذيذة
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حــوار

الصعاب  هي  وما  مشهورة  شيف  بكونك  شعورك  ما 
اتي تواجهيها في هذه المهنة ؟

من  االوائل  من  اني  وخصوصا  قطري  شيف  بكوني  افتخر 
تركت  بأني  ا¤  والحمد  بلدي  في  المهنة   هذه  مارس 
خالل  من  وخارجها  قطر  داخل  الناس  من  كثير  لدى  بصمة 

برامجي  التلفزيونية وعلى السوشيال ميديا وكتبي 
الذوق القطري في ا/كل ، هل يختلف عن الذوق الربي 

مثال ؟ 
ناحية  من  االوروبي  الذوق  عن  بتاتا  مختلف  القطري  الذوق 
اللذيذة  البهارات  بمذاق  يمتاز  القطري  فالمطبخ   ، الطبخ 

وهذا ينعدم في االطباق اNوروبية
برأيك م هو مفتاح النجاح ؟

اليه والنجاح طريقة  ، انما يسعى  النجاح ال يأتي للشخص 
طويل ولكن بالتحدي واالصرار يصل اليه 

النجاح هو عدم الغرور والتعالي 
النجاح االبتعاد عن الحسد والتنافس السلبي

االخفاقات  عن  النظر  وبغض  تريده  لما  تسعى  ان  النجاح 
التي تحدث

النجاح ان تترك بصمتك على االخرين 
ألم يكن غريبا أن تقدم  امرأة قطرية نفسها كشيف ؟ 

وكيف تقبل المحيطون بك هذا ا/مر ؟ 
في  تعمل  القطرية  المرأة  كون  في  غرابة  اي  ارى  ال  ابدا 

تحظر  و  ثقافة  على  دليل  هذا  وبالعكس  المجال  هذا 
طريقها  في  يقف  واال  المجاالت  كل  في  القطرية  المرأة 

شيء وكل المحيطين بي يفخرون بي و¤ الحمد .
في  يزداد  ا/كل  على  الناس  اقبال  بأن  تشعرين  هل 

مواسم معينة ؟ 
انما   ، عليه  الناس  �قبال  معينه  مواسم  هناك  ان  اعتقد  ال 
واخرى  الشتاء  لموسم  تصلح  اNطعمة  بعض  هناك 

لموسم الصيف .
وقتنا  في  الصحية  المجتمع  ثقافة  تقيمين  كيف 

الحاضر؟
مع  ومتماشية  بلدنا  في  جميله  ظاهره  الصحي  االكل 
من  المزيد  هناك  يكون  ان  ونتمنى  الصحة  وزارة  اهداف 
على  لثقيفهم  ل�طفال  والدورات  الصحية  المطاعم 

االكالت الصحية . 
القت  التي  الموائد  نوعية  هي  وما  إصداراتك  عدد  كم 

صدى طيبا؟
إصداراتي 6 وا�صدار الجديد سيصدر قريبًا، ¤ الحمد كتبي 
قطر  داخل  في  بها  التسويق  خالل  من  كبيرا  نجاحا  القت 

وخارجها وNنها كانت متنوعه وشاملة .
كلمة أخيرة لقراء مجلة (هي وهو) ؟

ان  وهو  هي  مجلة  خالل  من  لي  الفرصة  �تاحة  اشكرك 
اكون قريبة من ُقرائها.
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زهـرة السيـد
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موائد

ورق عنب بالزيت
المقادير : 

- ورق العنب : نصف كيلو 
- البطاطا : 2 حبة (مقطعة حلقات) 

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم) 
- اNرز : كوب ونصف 

- بقدونس : باقة (مفروم) 
- النعناع : نصف باقة (مفروم) 

- طماطم : 2 حبة (مفرومة ناعم) 
- عصير الليمون : ثالث أرباع الكوب 

- زيت الزيتون : كوب ونصف 
- ملح : ملعقة صغيرة 

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير:

نضع مقادير الحشوة  في وعاء عميق وتخلط جيداً.
نرص حلقات البطاطا في قاع القدر.

يفرد ورق العنب ويحشى بكمية مناسبة من الحشوة ويلف مثل 
اNصابع ويرص فوق البطاطا.

يصفى الماء والزيت المتبقي من الحشوة فوق الورق، ويوضع 
طبق صغير مسطح فوق الورق كي تحافظ على شكلها.

نضع مقدار 3 كوب ماء مع نصف ملعقة ملح بحيث يكون الماء 
يغطي الورق وأن ال ترتفع كميته فوق الورق.

يوضع القدر على النار حتى يغلي ونهدئ تمامًا على القدر وتترك 
لمدة ساعة ونصف، يبرد ويقلب في طبق التقديم.
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المندي اليمني اeصلي
المقادير : 

 - الدجاج : دجاجتان (مقطع إلى نصفين)
 - اNرز : 2 كوب

 - البصل : 6 حبات (صغير الحجم)
 - طماطم : 4 حبات

 - الفلفل الحار : 2 حبة
 - فلفل أسود : 2 ملعقة صغيرة

 - حبهان : 10 حبات
 - القرنفل : 10 حبات

 - القرفة : 5 أعواد
 - الثوم : 3 فصوص

 - الليمون : 5 حبات (مقطع)
 - ملح : 2 ملعقة صغيرة

 - بهار : 5 مالعق صغيرة (المندي)
 - الكركم : 2 ملعقة صغيرة

طريقة التحضير:

 اغسلي اNرز جيداً وانقعيه نصف ساعة وصفيه.
ضعي ماء في قدر على النار وأضيفي له قرنفل والفلفل اNسمر 

 والملح وأعواد القرفة.
اتركي الماء يغلي ثم أضيفي اNرز واسلقيه بالماء نصف 

استواء. وقطعي البصل والثوم والفلفل اNخضر شرائح 
وشوحي  المكونات بقليل من الزيت النباتي حتى تذبل الخضار 

وتبدأ تتحمر. وأضيفي بهارات المندي إلى البصل وشوحيهم 
 لتبدأ الرائحة بالظهور.

 أضيفي الطماطم ثم أضيفي الدجاج.
 قلبي الدجاج مع الخليط واتركيه يتحمر ويشرب النكهة.

 غطي الدجاج واتركيه ينضج وإذا احتاج مزيد من الماء أضيفي.
 أدخلي الدجاج إلى فرن ساخن ليتحمر من الوجه.

 ضعي فحمة على النار لتشتعل.
ضعي ورقة قصدير بين الدجاج وعليها قليل من الزيت وضعي 

 داخلها فحمة مشتعلة لتنكيه الدجاج بالفحم.
اسكبي اNرز على شكل طبقات ثم ضعي الدجاج فوقه وقدميه.
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موائد

الزانيا
باللحم المفروم

مقادير تحضير اللحمة المفرومة :
لحم مفروم : نصف كيلو

بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة
الكمون : ملعقة صغيرة

بهارات إيطالية : ملعقة صغيرة
فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة صغيرة
الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

معجون الطماطم : 3 مالعق كبيرة
الماء : نصف كوب

مقادير تحضير البشاميل :
حليب : 3 اكواب (سائل)

طحين : 3 مالعق كبيرة
كريمة : نصف كوب (سائلة)

فلفل ابيض : نصف ملعقة صغيرة
- عجينة الالزانيا : عبوة 

- جبن موزاريال : 2 كوب (مبشور) 

طريقة التحضير:

في قدر على النار، ضعي اللحم المفروم وقلبيه قليًال.
بهري اللحمة المفرومة بالبهارات المشكلة، والكمون، البهارات 

ا�يطالية، الفلفل اNسود، والملح، وقلبي.
أضيفي الزيت النباتي، ومعجون الطماطم والماء على اللحمة 

المفرومة، واتركيها تتسبك قليًال.
لتحضير البشاميل: صبي الحليب في قدر على النار، ثم أضيفي 

الطحين وأبداي بالتحريك حتى تتجانس المكونات، أضيفي 
الكريمة واستمري بالتحريك حتى يتشكل لديك مزيج كثيف القوام، 

وبهري بالفلفل اNبيض.
لتحضير الالزانيا: ضعي طبقة من البشاميل في قاع طبق الفرن 
البايركس، ثم وزعي شرائح من عجينة الالزانيا، ثم من حشوة اللحمة 

المفرومة المطبوخة والقليل من جبن الموزاريال المبشور.
كرري الخطوة السابقة حتى االنتهاء من كمية العجينة والحشوة، 

والبشاميل واحرصي أن تكون الطبقة اNخيرة على الوجه من 
البشاميل.

رشي على الوجه من جبن الموزاريال، وأدخلي صينية الالزانيا للفرن 
مدة 40 دقيقة، وحمري الوجه.. قدمي الالزانيا ساخنة.
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كبـدة
الدجـاج بالبصـل

المقادير : 

- زيت الزيتون : 4 مالعق كبيرة 
- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح) 

- الفلفل الحار : قرن 
- كبدة الدجاج : 500 غرامًا 

- ملح : ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود : ملعقة صغيرة 

- دبس الرمان : ملعقة كبيرة 

طريقة التحضير:

سخني زيت الزيتون في مقالة على النار.
أضيفي البصل، وقلبيه، وبهري بالملح، ثم أضيفي الفلفل 

اNحمر الحار، وحركي حتى يذبل البصل.
أضيفي الكبدة، والفلفل اNسود، وحركي واتركيها حتى تنضج 

وينشف ماؤها.
أضيفي دبس الرمان، وقدمي الكبدة ساخنة بجانب الخبز.
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موائد

المقادير : 

- لحم غنم : 1 كيلو (هبرة / مقطع) 
- الثوم : فّصان (مفروم) 

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مبشور) 
- بهارات برياني : ملعقة كبيرة 

- أرز بسمتي : 2 كوب (منقوع ومصفى) 
- الماء : 8 اكواب 

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة 
- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة 

- ملح : ملعقة كبيرة 
- البصل : 2 حبة (مفروم شرائح مقلي ومحمر) 

- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (طارحة ومفرومة)

طريقة التحضير:

اسلقي اللحم بقدر الضغط مع الثوم والزنجبيل وبهارات البرياني 
والماء حتى ينضج.

ارفعي اللحم من القدر واحتفظي بالمرق.
سخني الزيت في قدر واسع على نار متوسطة وأضيفي اللحم 

المسلوق وحمريه.
أضيفي معجون الطماطم والملح وقلبي.

أضيفي اNرز وقلبي لمدة دقيقة ثم أضيفي 4 كوب من مرق اللحم 
واتركي المزيج يغلي على نار عالية لمدة 5 دقائق.

خففي النار وغطي القدر واتركيه على النار لمدة 30 دقيقة حتى 
ينضج اNرز.

اسكبي اNرز واللحم في طبق التقديم وزيني الوجه بالبصل 
المفروم والكزبرة الخضراء والمكسرات المحمصة حسب الرغبة 

وقدميه ساخنًا.

بريانـي اللحـم
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صينيـة
الكفتة بالطحينية

خليط الطحينية

الطحينية : نصف كوب
عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة صغيرة
لبن زبادي : 2 ملعقة كبيرة

الماء : كوب
البطاطس : 1 حبة (مقطعة شرائح)

- لحم كفتة : 500 غرامًا 
- طماطم : 1 حبة (مقطعة شرائح) 

طريقة التحضير:

ضعي لحم الكفتة في صينية الفرن، واصنعي ثقوبًا أو ُحفر 
صغيرة بالعجينة بعد فردها بإصبعك.

أدخلي الصينية للفرن مدة 15 دقيقة على درجة حرارة 180.
لتحضير خليط الطحينية: ضعي الطحينية في وعاء الخلط، 

أضيفي عصير الليمون، والملح، واللبن الزبادي، والماء، واخلطي 
المكونات جيداً.

أخرجي صينية الكفتة من الفرن، ووزعي شرائح الطماطم، 
والبطاطس، وصبي خليط الطحينية فوق المكونات.

أدخلي الصينية مرة أخرى للفرن مدة 30 دقيقة على درجة حرارة 
.180

قدميها ساخنة.
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موائد

المقادير : 

- أناناس : 5 شرائح (طازج) 
- النعناع : 2 ملعقة كبيرة (طازج) 

- سكر : 2 ملعقة كبيرة 
- مكعبات الثلج : كوب 

- الماء : 2 كوب 

طريقة التحضير:

تُضاف 5 شرائح من اNناناس الطازج إلى وعاء الخالط، 
مع ملعقين كبيرتين من النعناع الطازج، وملعقتين 

كبيرتين من السّكر.
يُضرب المكّونان حّتى يتشّكل سائل، فُيضاف كوب 

من مكعبات الثلج، وكوبان من الماء مع االستمرار في 
الخلط حّتى الوصول إلى القوام المرغوب للـ»العصير»، 

الذي يُقّدم بارًدا.

المقادير : 

- حليب الصويا : كوب 
- الشوفان : نصف كوب 

- الموز : 1 حبة (مقطع) 
- التوت : كوب 

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة 
- سكر : 2 ملعقة صغيرة 

طريقة التحضير:

ضعي في الخالط الكهربائي الحليب والشوفان والموز 
واخلطي المكونات جيداً.

أضيفي التوت إلى الخالط واخلطي المزيج مرة أخرى.
ضعي الفانيليا والسكر على مزيج التوت والشوفان 
واخلطي المكونات. .. صبي السموذي في أكواب 

التقديم وقدميه مع الكيك بحسب الرغبة.

عصير ا/ناناس بالنعناع

سموذي التوت بالشوفان
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المقادير : 

- الفراولة : كوبان (حبات) 
- سكر : ملعقتان كبيرتان 

- مكعبات الثلج : كوب 
- حليب جوز الهند : كوب 

طريقة التحضير:

1. تُقّطع حّبات الفراولة إلى قطع صغيرة، وتُضاف 
إلى إبريق الخّلاط الكهربائي، مع السّكر والثلج. تُضرب 

المكّونات، على سرعة متوّسطة، حتى يتشّكل خليط 
ناعم.

2. ثّم، يُصّب حليب جوز الهند، مع الخلط، على سرعة 
متوّسطة، حتى يتشّكل خليط ناعم يُقّدم على الفور.

المقادير : 

النسكافيه : نصف كوب 
- ماء ساخن : نصف كوب 

- حليب : 4 اكواب (بنكهة الشوكوالتة) 
- ماء بارد : 2 كوب (مثلج) 

- حليب مركز محلى : كوب ونصف 
- مكعبات الثلج : حسب الرغبة 

طريقة التحضير:

ذوبي النسكافيه في الماء الساخن ثم اتركي المزيج 
جانبًا.. ضعي كل من الحليب والماء والحليب المكثف 

المحلى في وعاء الخالط الكهربائي.
أضيفي سائل القهوة ثم اخلطي المكونات جيداً 

حتى تتجانس.. وزعي سائل الالتيه في أكواب التقديم 
بالتساوي.. أضيفي مكعبات الثلج إلى اNكواب ثم قدميه.

سموذي الفراولة بحليب جوز الهند 

كافيــه التيــه
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موائد

بمتجره بسوق نجد في طريق سلوى

«الديـراخ» يقـدم
«ُفشـار الشوكوالتـه»
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الفاخرة،  السويسرية  الشوكوالتة  عالمة  الديراخ،  متجر  أعلن 
تتميز  التي  بالشوكوالته»،   «فشار  الجديدة  لتشكيلته  إطالقه 

بالمذاق الفريد والتي يتم تحضيرها يدويًا بالكامل.
من  المقدمة  الشوكوالته  من  الجديدة  التشكيلة  وتأتي 
والحليب،  والفراولة،  الكراميل،  هي:  مذاقات  بثالثة  المتجر 
من  جرامًا   150 منها  الواحدة  تحتوي  حيث  جذابة،  علب  في 

الشوكوالته.

حرفية التحضير واالبتكار
 25 و  بالمكسرات،  الشوكوالته  من  نكهة   47 المتجر  ويقدم 
نوعًا من الشوكوالته الطازجة و9 أنواع من حبوب الشوكوالته 
(شوكو بيجو)، ليتيح تجربة شوكوالته عالمية المذاق ومعروفة 

بحرفية التحضير واالبتكار وبمكوناتها الطازجة. 

عناية فائقة
مجموعة  تقدم  والتي  السويسرية،  الديراخ  شوكوالته  وتتميز 
متنوعة من المنتجات، بالجودة الفائقة والعناية البالغة في عملية 
التحضير التي تتم يدويا منذ إطالقها في عام 1962. وتتوزع متاجر 
هذه الشوكوالته السويسرية في أكثر من 60 موقعًا حول العالم، 
سويسرا.  في  وزيورخ  ألمانيا  في  فرانكفورت  مطاري  ذلك  في  بما 
وهي تشتهر بالطعم المميز ومكوناتها الطازجة وعدم احتوائها 
المملوكة  الشركة،  وتضم  صناعية.  أو  حافظة  مواد  أي  على 
في  جالروس  مقاطعة  من  تتخذ  والتي  الديراخ  لعائلة  بالكامل 
سويسرا مقراً لها، أكثر من 800 موظف. ومنذ سبتمبر 2012، تنتج 
الشركة التي تعتبر أكبر صانعي الشوكوالته التي يتم تحضيرها 
وتواجه  الشوكوالته،  من  الخاصة  مكوناتها  سويسرا  في  يدويًا 

إقباًال وطلبًا متزايدين على منتجاتها الجاهزة وشبه الجاهزة.
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ثقافة

سّجـل أنــا عربـــي

ادب المقاومـة،،
توثيق للوجع والحلم

الحلم  هذا  دم  في  تجري  عروقا  المقاومة  وأدب  إبداع  يشكل 
يكتمل  ال  الفلسطيني  فالمشهد  الحياة،  قيد  على  دوما  فتبقيه 
دون مبدعين شكلوا وجدان وعزيمة المقاومة و كانوا جزءا منها 
سواء من خالل إبداعهم أو من خالل أدوارهم النضالية المباشرة.. 
وتمتلئ الصورة الفلسطينية بأقالٍم نهضت بالمقاومة وسجلت 
كانت  واNدب.  بالفن  ووثقته  الفلسطيني  الشعب  بطوالت 
القضية الفلسطينية في كل مراحلها مصدر إلهام لغالبية اNدباء 
يمتد  و  أعماله  عن  القدس  غابت  عربيا  شاعرا  نجد  وقلما  العرب، 

«أدب المقاومة» لعقود طويلة من النضال سبقت نكبة 1948.
ل�ديب  المقاومة»  «أدب  مصطلح  تدشين  في  الفضل  ويرجع 
«اNدب  كتابه  خالل  من   1966 عام  كنفاني  غسان  الفلسطيني 
الفلسطيني المقاوم تحت االحتالل 1948-1968»والذى قال في 
تعريفه Nدب المقاومة أنه «صرخة شجاعة ويمثل حالة من حاالت 
الصمود من الداخل في وجه المحتل ، وقد تعددت مسميات أدب 
والذى  النكبة  أدب  منها  عدة  بمراحل  ومر  الفلسطيني  المقاومة 
1948 وما تالها، وفى مرحلة الستينيات  رصد آثار نكبة العرب في 
بالوضع  كبير  بشكل  ارتبط  الذى  ذلك  هو  المقاومة  أدب  كان 
التي  الوطني  االستقالل  وموجة  لالستعمار  المناهض  العالمي 

شهدها العالم، ثم جاء ما يسمى بأدب االنتفاضة.
اNرض  شعراء  و  الفلسطيني  النضال  بين  القوية  العالقة  وتبدو 
بينهم  من  المحتل   ضد  النضال  فى  انخرطوا  الذين  المحتلة 
«سميح  وتجرع  مرارًا  للسجن  تعرض  الذى  درويش»  «محمود 
العدو  يد  على  االغتيال  وكان  العسكرية  اNحكام  مرارة  القاسم» 

ناصر  وكمال  شرار،  أبو  وماجد  كنفاني،  غسان  من  كل  مصير 
وغيرهم.

وينقسم اNدب الفلسطيني المقاوم إلى «أدب الشتات» و «أدب 
المباشر  التأثير  حيث  من  اNهم  كان  الشعر  وNن  المحتلة»  اNرض 
المقاومة وترددت  انتشارا واسعا بين صفوف  الشعراء  فقد حقق 
والدعم  القوة  عوامل  أحد  لتمثل  المواطنين  بين  قصائدهم 
حيث  من  أهم  الفلسطينية  الرواية  دور  كان  بينما  للمقاومة 
القضية  تطور  مراحل  ورصد  الفلسطيني  الشعب  معاناة  توثيق 

الفلسطينية.
شعراء  هما:  قسمين  إلى  المحتلة  اNرض  شعراء  النقاد  م  ويقسِّ
وشعراء  بسيسو  ومعين  المناصرة  الدين  «عز  ومنهم  الثورة 

غسان كنفانيمحمود درويش

اعداد : زهرة السيد
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القاسم  وسميح  درويش  محمود  مقدمتهم  وفي  المقاومة 
وتوفيق زياد وهذا الثالثي المبدع على وجه التحديد يصنفون أيضا 
ضمن شعراء الثورة ويعود هذا التصنيف إلى النشأة واالرتباط بما 

اNدبي  التوجه  من  أكثر   1948 عرب  عليهم  يطلق 
لكل منهم.

كبيرا  عددا  المقاومة  أدب  احتضنت 
من الشعراء وقدمهم للعالم وتحول 

العربي  للشعر  رموز  إلى  بعضهم 
المقاومة  شعر  وليس  عام  بشكل 

الفلسطينية فقط.
وكان الناقد الراحل «رجاء النقاش» قد قدم 

محمود  الشاعر  مرة  Nول  العربي  للقارئ 
الشهير  كتابه  ونشر   1969 عام  درويش 

«محمود درويش شاعر اNرض المحتلة» ليحتل 
فلسطين  شعراء  بين  خاصة  مكانة  درويش 

وبالطبع فإن موهبة درويش االستثنائية جعلت 
تأثيرا  العرب  شعراء  أكثر  طويلة  لعقود  منه 

وحضورا خاصة بعد قصيدته «سجل أنا عربي»
«سجل برأس الصفحة اNولى

 أنا ال أكره الناس و ال أسطو على أحد
 و لكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي

 حذار حذار من جوعي و من غضبي»
وقدم سميح القاسم لقضية وطنه كل إنتاجه اNدبي تقريبا ودفع 
المقاومة سنوات  ثمن تمسكه باNرض وتحريضه المستمر على 

من السجن خلف قضبان المحتل.
«كل سماء فوقكم جهنم

وكل أرض تحتكم جهنم
تقدموا

يموت منا الطفل والشيخ
وال يستسلم

وتسقط اNم على ابنائها القتلى
وال تستسلم

تقدموا
تقدموا

بناقالت جندكم
وراجمات حقدكم»

تدعم  التي  الروائية  اNعمال  عشرات  الفلسطيني  اNدب  وقدم 
مقاومة الشعب ضد االحتالل وترصد معاناة الشتات وتؤكد على 

حق العودة وقد صدرت أول رواية فلسطينية بعد النكبة عام 1955 
وتناولت  جبرا.  إبراهيم  جبرا  لـ  طويل»  ليل  في  «صراخ  رواية  وهي 
الخمسينات  وفى  الفلسطيني  المبدع  صدمة 
توفيق  لـ  «بتهون»  و  «المتسلل»  روايتي  نشر  تم 

معمر.
«غسان  رواية  تأتى  اNعمال  تلك  أبرز   ومن 
العرب  الروائيين  أهم  أحد  كنفانى» 
تلك  الشمس»  في  «رجال  والفلسطينيين 
والتي   1963 عام   صدرت  التي  الرواية 
الشتات  معاناة  عن  ومرارة  بقوة  تعبر 
حول  قدم  ما  أروع  من  واحدة  وتمثل 
من  المنفى  في  الفلسطينيين 
أبطال  الثالثة  الفلسطينيين  خالل 
الرواية والذين يموتون داخل خزان 
الهرب  يحاولوا  لم  التي  السيارة 
بداخلها  ظلوا  لكنهم  منها، 
دون مقاومة ولو برفع الصوت 

وطرق الخزان.
المقاومة  روايات  أهم  ومن 
سعيد  اختفاء  في  الغريبة  «الوقائع  أيضا 
والذى  حبيبى  إميل  للكاتب  المتشائل»   – الحسن  أبى 
يتناول خاللها الفلسطينيين داخل أراضي االحتالل في فترة الحكم 
العرب  على  الغاصب  الصهيوني  الكيان  فرضه  الذي  العسكري 
الرواية  اسم  في  ولعل  السوداء  الكوميديا  منهج  مستخدمها 
واحدة  لفظة  في  والمتفاعل  المتشائم  كلمتي  فيها  جمع  التي 

هي «المتشائل» داللة على تلك الحالة الساخرة والمرتبكة أيضا.
وترصد رواية الكاتب والمفكر مريد البرغوثى «طال الشتات» أيضا 
«قل  مؤكدة  الوطن  إلى  بالعودة  وتبشر  الشتات  وقسوة  مرارة 
إنني سأموت دون مداخل الوطن الذي تعطى الحجارَة والصغارَ 
رصدت  التي  الفلسطينية  الرواية  في  التجارب  أبرز  ومن  مشاتُلْه» 
كان  التي  الذاتية  السيرة  كتابة  تجارب  االحتالل  وقسوة  مآسي 
لعودة منظمة التحرير وكوادرها أثر بالغ في ظهورها ومن أهمها 

«رحلة جبلية رحلة صعبة» لـ فدوى طوقان..
من  الثاني  النصف  خالل  خاصة  الفلسطينية  الساحة  وتمتلئ 
القرن العشرين بعشرات الكتاب الذين نحتوا في صخرة االحتالل 

مسارا لنهر المقاومة الذى يتدفق يوما بعد يوم.
يحتفى  الذى  ا�بداع  وهو  ا�بداع  تخلق  التي  إذن  المقاومة  هي 

بالمقاومة ويسجل تفاصيلها واستمرارها.

شأة واالرتباة ولنشلتصنيف إلى النشأة واالرتباط بما مانيف
اNدبي  التوجه  دبيمن  وج ا  

يرا كبيرا 
لحول

بييعربي
اومة مقاومة 

قد قدمش» قد قدم 
محمود  محمودعر 

الشهير  الشهير به   
لة» ليحتلحتلة» ليحتل 

فلسطين  فلسطين راء 
ئية جعلتستثنائية جعلت  ن

تأثيرا  العرب  ااء  تأثي لعرب 
ل أنا عربي»جل أنا عربي»

د أحد
صبيغتصبي

الفلسطيني المبدع  نيصدمة  الفلسمبد سطمبدع  صد
«المتسلل» روايتي  نشر  ل»تم  «المتسرواي ي  رو تشر 

مرمعمر.
اNعمال تلك  أبرز  Nعمومومن  لمن تلك رز 
أهم أحد  أكنفانى»  همحد  «

«رجال والفلسطينيين والفلسطينيين 
صدرت التي  صدرتالرواية  التي الرواية 

ومرارة بقوة  ومرارةرتعبر  بقوة
من واحدة  مدةةوتمثل  ووتمثل ل 

ينلسالفلسطينيين
الفلسط فلسطاللخالل 
وروايالرواية والذين

التي تيلسالسيارة 
لك كمنمنها، 

مققادون مقاو ندو
وطرق الوطرق الخ
أهم أهمومن  ومن 

الغريب «الوقائع  «الوقائعائعأيضا  «اأيضا 
للكاتب المتشائل»  االمتشائل»  كالم  –– الحسن الحأبى  سنأبى 

اال اض أ اخل ن الفل ا خالل ل الفلتنا ا خالل ل أتنا االاخل

من عمق اNلم 
تدفق ا�بداع

القضية 
الفلسطينية 
مصدر إلهام 

للشعراء العرب



شعــر

بقلم : حنان بديع
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واني بعفوك زاهدة
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