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أنت أيتها المرأة ..
مجلتك ِ
ِ
هي

ومجلتك َ
أنت أيها الرجل ..
َ

ومجلة األسرة التي أساسها كل منكما..

يأت من فراغ وإنما هو نابع
هذا العدد لم ِ
من قناعتنا بأن الثقافة هدف تتجمل
به كل امرأة تهتم بجوهرها كما تهتم
بمظهرها.
والمعرفة زينة يتباهى بها الرجل كما
يتباهى بعلمه ومركزه.

جديد الكمامات
في عصر الكورونا

اإلبداع المنفرد
المتميز باألصالة

فن الرسم
على الشفـاه

هـل يصيبـك
د .غوغل بالقلق؟

أسباب آلالم الرقبة

بك
األسـود يليـق ِ

86

هــل مــا زال
زوجــي يحبنـي؟

72

ماذا تعرف عن الشطرنج ؟

52

جاذبية الوزن الزائد

50

74

ماذا تأكل لتصبح
أصغر وأكثر شباب ًا ؟

76

كيف تربح المال
من هواية؟ أيا كانت!

60

األلوان بوصلتك لفهم
الطراز البوهيمي ..
شخصيات اآلخرين
ديكور غير مألـوف

ماركس وسبنسر
تطلق تشكيلتها من
األزياء لموسم الخريف
تطرح ماركس وسبنسر أحدث
تشكيالتها من األزياء لموسم
ً
مجموعة
تقدم
خريف  ، 2020حيث ّ
ً
مختارة من القطع العصرية
واإلطالالت األنيقة ضمن باقة من
األلوان الخريفية الدافئة والتصاميم
وتتنوع التشكيلة بين
العملية.
ّ
الفساتين متوسطة الطول والتنانير
المزينة بنقشات مرحة وصو ًال إلى
السترات المريحة وأزياء الدنيم،
وذلك باستعمال أقمشة مستدامة
وخطوط إبداعية تعكس الذوق
الرفيع للسيدة العصرية.
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جديد السوق

مجموعة ()Red Carpet
لعام  2020شوبارد تحتفي بـالطبيعة
بأسلوبها العبقري والمبدع
تكشف دار شوبارد سنوي ًا عن مجموعة جديدة من المجوهرات الفاخرة تحت اسم ( ،)Red Carpetوذلك باعتبارها
الشريك الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي منذ عام  .1998وألن كارولين شوفوليه تعشق الطبيعة؛
فقد اختارت هذا الموضوع ليكون الفكرة العامة إلصدار مجموعة ( )Red Carpetلعام  .2020تقدم أولى إبداعات
هذه المجموعة نظرة أولية للموديالت البالغ عددها  73مودي ً
ّ
ستشكل «صندوق المجوهرات» النفيسة
ال والتي
المستوحاة من سحر الطبيعة.
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جديد السوق

مجموعة Ice Cube
ترضي أهواء كل امرأة

تعتبر الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار ناشطة
بيئية شديدة التأييد لبرنامج «الرحلة نحو الترف
المستدام» الذي تتبعه دار شوبارد منذ عام
 .2013وقد حلمت ماريون كوتيار بإبداع مجموعة
مجوهرات تتوافق مع ذوقها الشخصي وفكرتها
الخاصة عن المجوهرات المستدامة .وقد اقترحت
كارولين شوفوليه ،الرئيس الشريك والمدير الفني
في دار شوبارد ،تحقيق هذا الحلم من خالل دعم
وخبرات ورشات الدار .ولذلك قامت الممثلة الحائزة
على جائزة األوسكار ماريون كوتيار ،بالتعاون
مع المبدع إليوت بليس باعتباره المدير الفني
المسؤول عن إطاللتها ،بتكريس نفسيهما للعمل
على هذا المشروع بشغف .وهكذا ولدت مجموعة
(.)Ice Cube Capsule by Marion Cotillard
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ساعات Alpine Eagle XL Chrono

كرونوغراف متفوق
من جديد ،تنشر مجموعة ساعات
( )Alpine Eagleبطابعها الرياضي
األنيق أجنحتها لتضم تحتها أول
ساعة كرونوغراف مزودة بآلية
( )flybackاالرتجاعية لتخميد االرتداد
بعلبة يبلغ قطرها  44ملم .يتوفر
موديل ساعة (Alpine Eagle XL
 )Chronoالجديدة بثالثة إصدارات
مصنوعة من معدن لوسنت
ستيل  223aاالستثنائي مع
ميناء بلون أزرق «أليتش» أو بلون
أسود «فاحم» ،أو إصدار مصنوع
من معدنين يجمع بين معدن
لوسنت ستيل  223aوالذهب
الوردي األخالقي مع ميناء بلون
أسود فاحم ،وسوار مدمج كباقي
ساعات المجموعة المستوحاة
من قوة النسر وجمال جبال
األلب .وتشهد أربع براءات اختراع
على دقة وسهولة استخدام
حركة شوبارد الميكانيكية
واالوتوماتيكية التعبئة من
عيار ( )03.05-Cالمزودة بآلية
( )flybackاالرتجاعية لتخميد
االرتداد .فمن حركة الساعة إلى
علبتها ومن ميناءها إلى سوارها،
صنعت ساعة (Alpine Eagle XL
 )Chronoبكاملها ضمن ورشات
صناعة الساعات في شوبارد على
يد حرفييها المهرة ممن يقدرون
الطبيعة.
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جديد السوق

ساعـة
L.U.C XP Il SartoKiton
األناقة في البساطة
تستهل دار شوبارد من خالل ساعة
( )L.U.C XP Il SartoKitonأول تعاون
لها مع دار كيتون ()KitonAteliers
اإليطالية لألزياء الرجالية الفاخرة.
ويقتصر اإلصدار المحدود من هذه
الساعة على  100ساعة فقط فائقة
النحافة ومصنوعة من الستيل المطلي
بمادة ( )DLCالمصقول بتقنية ضخ
الحبيبات ،وتتميز الساعة بميناء مزين
بنقش «هاوندز توث» وسوار من الكشمير
بلون رمادي يميل للزرقة وبطانة من
ّ
ويتكفل
جلد التمساح بلون أحمر.
بالتفوق الميكانيكي للساعة حركة
ميكانيكية من عيار ()L.U.C 96.53-L
ذات تعبئة أوتوماتيكية مزودة بدوالب
تعبئة متناهي الصغر مصنوع من معدن
التنغستن ،بينما تضمن تكنولوجيا
( )Chopard Twinاحتياطي من الطاقة
يدوم ألكثر من يومين .لتتحلى بذلك
أفضل الساعات السويسرية الفاخرة
بلمسة من األناقة اإليطالية ذات الطابع
العملي المريح.
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ساعات Alpine Eagle

تنشر أجنحتها
كشفت شوبارد عن ثالثة
موديالت جديدة ضمن مجموعة
ساعات ( )Alpine Eagleذات
السوار المدمج بالعلبة ،والتي
أطلقتها شوبارد بنجاح في
عام  :2019اثنتان منها بحجم
كبير مصنوعتين من الذهب
الوردي األخالقي ،باإلضافة إلى
ساعة صغيرة مصنوعة من
معدن لوسنت ستيل 223a
االستثنائي الفائق المقاومة
مع ترصيع باأللماس على
إطار لزجاج الساعة .استوحيت
ساعات هذه المجموعة بكل
تفاصيلها من قوة نسر جبال
األلب؛ بدءاً من علب الساعات
إلى حركاتها المصادقة بشهادة
الرونومتر ،ومن موانئها إلى
أساورها .ناهيك عن إتمام كامل
عمليات تصميمها وصناعتها
ضمن ورشات دار شوبارد
المخصصة لصناعة الساعات يد
أبرع الحرفيين فيها.
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جديد السوق

«أور كرياتيڤ أور رومانتيك»
إلتزام إبداعي تجاه المرأة
يحفز طراز ساعة «أور رومانتيك» الخيال على الفور ،مستحض ًرا صورًا لنساء راقيات ومبدعات اعتنقن
أسلوب الفن الحديث منذ ما يقرب قرن من الزمانّ .
غذت األشكال الحلزونية الرشيقة والمنحنيات
المتدفقة واألرابيسك المستوحى من الطبيعة اإلبداع الفني لدار ڤاشرون كونستنتان .داخل
ورش التصنيع  ،سادت األنوثة بكل جرأتها وخفة وزنها ودقتها  ،مما ألهم الحرفيين لصياغة
عجائب غير عادية في صناعة الساعات .تشهد ساعات الجيب المحفورة بدقة ،والساعات المعلقة
الثمينة  ،وساعات اليد المزخرفة بأناقة  ،على عرض وفير مخصص للنساء  ،ال سيما في عشرينيات
وثالثينيات القرن الماضي.
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جديد السوق

فيكتوريا بيكهام تتألق
بمجوهرات من تشكيلة
TIFFANY T1
احتفلت فيكتوريا بيكهام بعرض أحدث
مجموعاتها خالل أسبوع الموضة في لندن ،حيث
بقطع من تشكيلة Tiffany T1
ظهرت متألقة
ٍ
الجديدة .وزيّنت بيكهام إطاللتها بسوار أنيق من
الذهب من مجموعة  ،Tiffany T1مع خاتمين
ذهبيين من تشكيلة .Tiffany T1
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موقع مستر بورتر

يطرح نسخ محدودة من ساعات
جيرارد بيريغو 40mm Infinity 1966
الفريدة من نوعها حصريا

يُسرّ منصة  MR PORTERاإللكترونية الحائزة بجوائز التي تُعنى بأزياء الرجل أن
تُعلن عن اقتراب موعد طرح المجموعة الجديدة من ساعات جيرارد بيريغو بيريغو
 40mm Infinity 1966الفريدة من نوعها حصريا وذلك قبل موعد اطالقها الرسمي
للجمهور قريبا .
تتميز المجموعة الجديدة من الساعات بروعة التصمبم الفني  ،وتنبض الساعة
بنظام حركة يمال ذاتيا وقطر الساعة حوالي  40مم  ،تم اصدار حوالي  188ساعة
فقط من هذا اإلصدار المحدود .
تضم الساعة في تكوينها حوالي  27جوهرة وعدد مكونات جوالي  218عنصرا ،
وياتي سوار الساعة من جلد التمساح االسود ،كما انها لديها القدرة على االحتفاظ
بالطاقة حتى  46ساعة .
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«تومي هيلفيغر»
تطرح مجموعة
برسومات فنية
نابضة للصغار

تطرح “تومي هيلفيغر” القطع
الكالسيكية للصغار بح ّلة جديدة
تطغى عليها الروح األميركية.
في أ ّول تعاون بين العالمة
وبين ستوديو  Jeremyvilleالذي
ي ّتخذ من نيويورك مقراً له ،نجح
الف ّنان  Jeremyvilleوفريقه في
تجسيد روح “تومي هيلفيغر”
من خالل الرسومات الفنية
النابضة باأللوان والحياة وكأنّها
رسومات متح ّركة .تنفح رسومات
الغيوم وقوس القزح واألزهار
متجددة في
والحيوانات طاقة
ّ
ستايل “تومي هيلفيغر” المم ّيز.
يهدف  Jeremyvilleمن خالل مبادراته
العالمية ومشاريع المجتمعية
التي تستهدف الصغار والكبار
حول العالم إلى إلهام الجميع
الفن كأداة تدفع
على تسخير
ّ
بالتغيير اإليجابي والتفكير الخالق
والتواصل والتمكين.

16

جديد السوق

YOOX

يطلق مجموعة جديدة
لموسم خريف/شتاء
أطلق موقع التسوق االلكتروني
الرائد  YOOXمجموعة جديدة
لموسم خريف/شتاء الخاص بعالمته
التجارية  .by YOOX 8تتكون هذه
المجموعة من قطع أساسية مميزة
للرجال والنساء ,وتتفنن YOOX
باستعراضها بواسطة تقنية الذكاء
االصطناعي ,وابداعها الفريد الذي ال
حدود له.
تشتهر  YOOXبقدرتها على دمج
أفضل التصاميم واالبتكارات
البشرية مع التطور الذي تقدمه لنا
التكنولوجيا .تخطت  YOOXكل
الحدود حتى توفر لزبائنها عالمة
تجارية حصرية تلبي حاجاتهم
ورغباتهم.
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تطلق جيرالن إصدار ًا
محدود ًا من عطر
موغيه الشهير
بوصفه جزءاً من تقليد زنبق
الوادي الخاص بجيرالن،
يكتسي عطر موغيه بحلة
ربيعية جديدة كل عام .وقد
نتج من هذا التقليد القائم منذ
عام  2006سلسلة من القوارير
الفريدة التي تجمع بين التراث
والتصميم العصري والفن
والمهارة اليدوية.
وفي عام  ،2020تعاونت دار
جيرالن مع أتيليه التصميم
ميزون ماسيلون البتكار أحدث
إصدارات قارورة النحل األيقونية
لعطر موغيه.
تأسست دار التصميم ميزون
ماسيلون على يد األختين
أليزي وكلوي وتستلهم
الدار تصميماتها من تيجان
العروس التقليدية وتوسع
عملها ليشمل المجوهرات
واإلكسسوارات الرقيقة .تنم
مشغوالت هذه الدار عن مهارة
فنية منقطعة النظير وتجمع
بين الخيوط الذهبية المحبوكة
وقطع من البورسلين غير
المصقول في تصاميم مميزة
تمزج بين الطابع الرومانسي
واألناقة العصرية وأجواء البحر
المتوسط.
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إيف سان لوران
تعبر عن اعتزازها
بـ «باريس»

تفخر YVES SAINT LAURENT
 BEAUTYبتقديم عطر MON
 ،PARIS INTENSÉMENTإعالن
الحب األقوى حتى اآلن إلى المدينة
ّ
ّ
التي لطالما تغنى بها الشعراء
ّ
والعشاق ...صياغة جديدة لعطر
متوهجة كسماء
،MON PARIS
ّ
باريس عند شروق الشمس بفضل
باقة من الورود أضيفت إلى نفحات
زهرة الداتورا اآلسرة المم ّيزة لهذا
العطر.
لون جديد ،يرمز لعالمة Yves Saint
ٌ
الوردي األقوى واألزهى
Laurent؛ إنّه
ّ
على اإلطالق :إنّه لون الفوشيا الذي
الحب المجنون .وسفيرة
يعكس
ّ
تجسد األناقة التلقائية التي
جديدة
ّ
تتفرّد بها النساء الباريسيات.
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سواروفسكي
تحتفل بمرور  125عاما
من الحرفية

اخترع دانيال سواروفسكي ماكينة تقطيع
الكريستال المبتكرة ،منذ خمسة أجيال،
أسس شركة سواروفسكي في
عندما َّ
عام  .1895ومنذ ذلك الحين ،تُلقي
كريستاالت سواروفسكي بضوئها على
العالم وتشع ً
تألقا حقيق ًيا .وال تزال روح
سواروفسكي األصلية متمسكة بهويتها،
على مر السنين ،رغم تطور العالم ،وتدين
أحدث مجموعة لعالمة سواروفسكي
بالفضل إلى هذا اإلرث الوافر.
يتجسد تراث سواروفسكي وتقاليدها وما
تمتاز به من حرفية صنع التي تستحضر
جوهر عالمة سواروفسكي المتمثل في
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األناقة والبراعة في استخدام الكريستال.
تالئم المجموعة جميع األساليب
والمناسبات واألطباع ،وذلك بفضل
ً
بداية من القطع الكالسيكية
قطعها
سهلة االرتداء المزدانة بلمسة عصرية
تماما.
ونهاية بالتصميمات الجريئة
ً
تعمل تصميمات المجوهرات العصرية،
التي أضاف عليها فنانو سواروفسكي
لمسة نهائية تنم عن المهارة ،وتشكيلة
كريستاالت سواروفسكي المتألقة
والمقطوعة بدقة ،على تمكين النساء
حول العالم ليشعرن بمزيد من الثقة
والجاذبية.

Fehmida Lakhany x Gemfields
تدعم مبادرة Walk for Giants

جمع بفهميدا الخاني Fehmida Lakhany
رابط قوي بمدينة «رانجون» ،مسقط رأس
والدتها في بورما .حيث تختزل أقراط الفراشة
المرصعة بالياقوت واأللماس القوة
ّ
الرمزية التي تتم ّتع بها الفراشة ،أحد أجمل
مخلوقات الطبيعة .تزدان أجنحة الفراشة
بأجود أحجار الياقوت واأللماس بنمط
يحاكي جلد حمار الوحش الذي يوحي بروح
مصممة
السفاري األفريقية .هذه األقراط
ّ
من الذهب الوردي عيار  18قيراط ،مع أحجار
ياقوت كبيرة متناثرة.
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مجموعة
«ستيف مادن»
 ..لإلطالالت
التقليدية
واألصيلة
سواء كنت تبحثين عن األحذية
الرياضية أم كنت من محبات
اإلطاللة المتألقة واألنثوية
ستجدين لك وألميرتك الغالية
كل ما تريدينه لدى «ستيف
مادن» .أما للرجال مجموعة
واسعة من التصاميم لالختيار
بين ما هو عصري وعملي وبين
الكالسيكي والرسمي دون أن
ننسى مجموعة «ستيف مادن»
التي أطلقتها للصنادل العربية
والتي تتناسب مع المناسبات
والذي يعتمد به الرجال
االطالالت التقليدية واألصيلة.
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أقراط «ميسيكا»
لمسة مميّزة
لمختلف اإلطالالت

تُضفي موضة تنسيق المجوهرات وتكديسها لمسة مم ّيزة إلى أي إطاللة .تف ّنني بدمج األساور
إطالالتك باستخدام قطع المجوهرات
ونوعي
شبهك
والخواتم والقالدات للتأ ّلق بستايل يُ
وحدكّ ،
ِ
ِ
ِ
نفسها ،بحيث يُمكنك تنسيقها كل مرة بطريقة مختلفة.
ابتكرت ڤاليري ميسيكا أسلوب ًا جديداً الرتداء المجوهرات .سادت سابق ًا موضة ارتداء العقود
واألساور والخواتم واألقراط كطقم ،فيما موضة اليوم هي تنسيق المجوهرات وتكديسها مع
بعضها البعض.
ُ
كمل بعضها البعض
ت
مختلفة
تصاميم
فاليري
رت
طو
الجديدة،
المجوهرات
من وحي صيحة
ّ
ّ
ً
مع لمسة من الحداثة ،وبات هذا الستايل يحمل بصمتها المم ّيزة .وأخيرا أصبح باإلمكان ارتداء
المجوهرات بطريقة مس ّلية ،مع تنسيق األساور بمختلف أشكالها ،واألقراط والحلقات الدائرية
واألقراط الطويلة ،والخواتم التي يُمكن ارتداؤها على األصابع ومفاصلها ،وعقود التشوكر
والسالسل والقالدات.
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دار  Garrardتكشف
تشكيلتها الجديدة
من مجوهرات
«ألوريا»

26

كشفت دار  Garrardعن تشكيلتها المبتكرة من المجوهرات تحت عنوان
ألوريا ،حيث استوحى فريق التصميم المبدع لدى العالمة ،من النمط
الفني الشهير الذي استعانت به الدار في واحدة من أبرز مهامها الملكية،
والمتمثلة بصياغة ألماسة كولينان  1األكبر واألثمن على مر العصور.
وتجمع تشكيلة ألوريا بين مالمح التراث من جهة والمهارة الحرفية
والتصميم العصري من جهة ثانية ،لتقدم ابتكاراً مستوحى من األيقونة
الزخرفية التي أبدعتها الدار عند تنسيق ألماسة كولينان  1على الصولجان
الملكي عام  .1910أ ّما التشكيل االنسيابي المصقول حول تلك األلماسة
ً
ً
ً
خاصة
إبداعية
بصمة
يجسد في وقتنا الراهن
الفريدة من نوعها فبات
ّ
بالعالمة ،وأصبح معروف ًا باسم سوڤرن  ،Sovereignحيث يعكس
الجوهر األساسي للتصاميم الجديدة.

حراشف هندسية
ومستديرة في مجموعة

PYTHON

عادت دار  AKILLISمع هذه
المجموعة إلى األساطير القديمة،
المصممة كارولين
فاستمدت
ّ
ّ
غاسبار الوحي من حكاية كليوبترا
ملكة مصر ،وهي امرأة قوية يُحكى
أنّها كانت ترتدي الثعابين الح ّية
حول معصميها.
جسد هذه التصاميم الثعبان
تُ ّ
من خالل نقشة الجلد التي ينفرد
بها ،فتطرح رؤيتها لهذا النوع من
ً
مطلقة العنان إلبداعها.
الزواحف
أتت النتيجة آسرة لأللباب ،تُحاكي
هذا الحيوان البري وتشبه الدروع
التي تحتمي بها الزواحف.
ّ
المصممة من
تلتف الحراشف
ّ
الذهب واأللماس حول األصابع
والمعصم ،وتزين األذن بأبهى ح ّلة
أو تعانق رقبة المرأة الجريئة التي
تختار مجوهرات مستوحاة من
األفعى .يتباين فيها دفء الذهب
األصفر والذهب الوردي مع برودة
الذهب األبيض واأللماس.
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إطاللة أنثوية ساحرة

«اليت أورغانيكس»
إلى كل محبات الجمال
واللواتي يهيئن من أنفسهن
لالستمتاع ،إنه الوقت
المثالي إلعادة التفكير في ما
تستخدمينه من مكياج .تتكون
أغلب مستحضرات التجميل
التي نجدها في األسواق من
مواد كيميائية ضارة مثل
بيتروالتم وتالك والمعادن
الثقيلة وغيرها الكثير .استبدلي
كل ما يسبب لك الضرر واختاري
المنتجات العضوية ،الطبيعية،
النباتية من «اليت أورغانيكس»
أول عالمة تجارية للمكياج
العضوي تدخل األسواق العربية
والخالية من أي مكونات
كيميائية .لن تعمل هذه
المستحضرات على حمايتك
من أي ضرر فحسب بل إنها ومع
االستخدام المستمر ستحسن
من صحة وسرعة شفاء بشرتك.
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GUCCI BEAUTY

تق ّدم مستحضرات الستكمال إطاللتك الجماليّة

تتواصل مسيرة أليساندرو ميكيلي اإلبداعية من خالل مستحضرات مكياج الوجه
بيان
والعيون الجديدة من  .Gucci Beautyاب ُتكرت المستحضرات الجديدة باالستناد إلى
ٍ
أليساندرو ميكيلي عن الحرية ،والذي يسحر هذا الجيل بلغة جديدة للجمال .وتشمل
التشكيلة الجديدة ثالثة مستحضرات تهدف إلى إبراز الشخصية :بودرة الوجه
المضغوطة  Poudre de Beauté Mat Naturelذات التأثير المم ّلس والمزيل للمعان؛ قلم
لمع المتعدد االستعماالت
جل الوجه ُ
الم ّ
تحديد الحواجب Crayon Définition Sourcils؛ و ِ
ممت هذه المستحضرات الثالثة ل ُتضاف إلى مجموعات
ُ .Éclat De Beauté Effet Lumière
ص ّ
مستحضرات التجميل التي سبق للدار إطالقها ،وتستكملها ،ومن المتو ّقع أن تُصبح
من الركائز األساسية لخطوات المكياج اليومي للس ّيدات.
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جيجر -لوكولتر تُط ِل ُ
ق نسختين
جديدتين من ساعة ميموفوكس

ً
عميقا إلعادة النظر هذا العام في
احتراما
تسترشد جيجر -لوكولتر بحب اإلبداع واحترام تراثها الساعاتي
ً
التعقيدتين الساعاتيتين الرنّانتين اللتين وسمتا تاريخها العريق :مك ّرر الدقائق ومنبه ميموفوكس .يعود
تاريخ «ميموفوكس» إلى أواخر أربعينيات القرن الماضي .وبينما أخذ االقتصاد في التعافي بعد الحرب،
عظيما من الطاقة واالبتكار ،إذ أسفرت التكنولوجيا عن نشأة قطاعات صناعية
زخما
ً
شهد العالم ً
وجسد رجال األعمال روح التفاؤل والثقة بالنفس.
المدن،
رت
وتطو
تماما،
جديدة
ً
ّ
ّ
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ّ
توطد
جيجر -لوكولتر
الروابط بين صناعة الساعات
وصياغة المجوهرات
تس ّلط جيجر -لوكولتر األضواء مرة أخرى على الحركة :كاليبر  101من خالل إطالق
ساعتين جديدتين من فئة المجوهرات الفاخرة لعام  .2020ويتم ّيز هذان اإلبداعان
تماما ويعيدان تأكيد الروابط الفريدة التي تجمع بين صياغة المجوهرات
بتصميم أصلي
ً
تتجسد في هذه اآللية االستثنائية.
الفاخرة وصناعة الساعات الراقية ،والتي
ّ
المرصعة بالحجر
صممت الدار العريقة الحركة :كاليبر  101وصنعتها في أ ّول األمر للساعات
ّ
ّ
الكريم وطرحتها في عام  .1929وأحدثت هذه الحركة تغيي ًرا كام ً
ال في صناعة الساعات
النسائية بفضل حجمها الصغير للغاية وشكلها المستطيل اللذين أتاحا مجاالت جديدة
وصنعت الحركة :كاليبر  101قبل نصف قرن
لينطلق فيها عنان إبداع
المصممين الجماليُ .
ّ
من بزوغ فجر تكنولوجيات التصميم واإلنتاج بمساعدة الحاسوب ،وهي ثمرة إنجاز الفت
جدا ذات التعبئة اليدوية
للنظر في مجال التصغير ،حيث يبلغ طول هذه الحركة الصغيرة ً ّ
واحدا ،وتظل أصغر حركة ميكانيكية العالم.
غراما
 14مم ويقل عرضها عن  5مم وتكاد تزن
ً
ً
َ
وتعد ً
ُ
أيضا إحدى أقدم الحركات في العالم التي ال تزال تنتج.
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«نينا رنسدورف»
تطرح تصاميم
مرصعة
خلّابة
ّ
بالزمرّد
ينبض الزمرّد بسحر ونور
يخاطبان الحواس ويبعثان
ّ
لعل «نينا»
على اإللهام.
حب هذه األحجار لهذا
تُ ّ
السبب.
ً
أن الزم ّرد
الكثيرون
عتبر
عادة ،يَ
ّ
الذي يميل لونه إلى األخضر
لكن
الداكن هو األغلى ثمن ًا،
ّ
«نينا» تُ ّ
فضل اللون األخضر الفاتح
للزمرّد المستخرج من كولومبيا،
ً
وبهجة بالنسبة إليها.
فهو أكثر مرح ًا
تعشق الشوائب في هذا الحجر،
ألنّها تُضفي إليه ُعمق ًا ولمسة
واقعية.
تتنوع التصاميم بين الخواتم
ّ
والمرصعة
البالتينوم
من
مة
المصم
ّ
ّ
بالزمرّد واأللماس ،واألقراط الدائرية
المق ّبب
المصممة من الزمرّد ُ
ّ
(الكابوشون) ،أو األقراط البيضاوية
المصممة من الذهب األبيض المِسو ّد
ّ
والمرصعة بأحجار الزمرّد بأشكال مختلفة
ّ
لطابع كاجوال أكثر .أ ّما للمرأة التي تنشد
تصاميم أرقى ،فستروق لها األقراط الطويلة
المرصعة بالزمرّد المحاط
التي تُالمس الكتف،
ّ
بحبيبات األلماس.
ُ
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«زوي آند مورجان»
و«جيم فيلدز»
تطرحان تشكيلة توحي
بالتوازن والقوة
يُبصر النور تعاون جديد بين عالمة المجوهرات «زوي
آند مورجان»  Zoe & Morganالتي تُراعي البيئة في
تصاميمها ،وبين شركة «جيم فيلدز» Gemfields
الرائدة عالمي ًا في استخراج األحجار الكريمة
الملونة بطريقة مسؤولة.
ّ
ت ّتسم القطع في هذه المجموعة
بالخطوط البسيطة واألشكال المث ّلثة
المع ّين رمزاً
واألشكال المع ّينة .لطالما اع ُتبر ُ
والقوة :يشمل أحد عقود
لطاقة المرأة ،وللتوازن
ّ
المجموعة حجرَين من الياقوت على شكل ُمع ّين،
يحيط بهما حجران ياقوت مستديران ،لتجسيد األنوثة
ككيان كامل ودائم .يزدان عقد آخر بأحجار ياقوت أصغر
متالصقة ببعضها البعض وكأنّها داخل كهف ،تكريم ًا
لـ «البدايات الخفية لهذه األحجار الكريمة ،قبل اكتشافها
تضم المجموعة خاتم ًا
وإخراجها من باطن األرض» .كما
ّ
يتوسطه حجر ياقوت كبير على شكل
يأسر األلباب،
ّ
ُمع ّين ،تُحيط به أحجار الياقوت المستديرة ،ويرمز لونه
والقوة.
الزاهي إلى التوازن
ّ
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تطرح رؤية جديدة وعصرية لالعتزاز به عبر مشروع «كييورو»

نجالء الفردان:

حة اإلنسان
«الجمال» هو نتاج ص ّ
النفسية والجسدية
ّ
يحققون النجاح في عمر صغير ،رائدة األعمال وخبيرة التغذية
قليل هم َمن
معتمدة واختصاصية العناية بالبشرة والتجميل «نجالء الفردان» واحدة ِمن
ال ُ
هؤالء .في الخامس عشر من أكتوبر الجاري ،أطلقت «نجالء» ذات الثالثة والعشرين
حلُمت بتنفيذه ،بوصفه أ ّول متجر
ربيعا مشروعها «كييورو» ( )Qiyorroالذي طالما َ
ً
إلكتروني ِمن نوعه في دولة قطر يو ّفر جميع ُمستلزمات الصحة والجمال والعناية
بالبشرة كما يتبنّى مفهوم «الجمال الواعي».
المعتمدة ِمن إطالق «كييورو» إعادة
تَهدف خبيرة التغذية ُ
تسوق فريدة في
صياغة مفهوم الجمال وتوفير تجربة
ّ
منطقة الشرق األوسط ،ليس فقط ِمن خالل توفير ُمنتجات
حصرية ذات جودة عالية تتع ّلق بالعناية بالبشرة والشعر
والتجميل والصحة الشاملة فحسب ،وإنما تقديم كذلك
مجموعة مختارة من توصيات الخبراء ِمن اختصاصيي
ً
وأيضا مشاركة
التغذية الصحية والعناية بالبشرة والتجميل،
القصص الشخصية ومعاناة النساء مع المشاكل المتع ّلقة
بالجمال.
ّ
محطة «كييورو»؛
ولن تتو ّقف مسيرة «نجالء» الناجحة عند
إذ افتتحت أولى النوادي الرياضية للعالمة العالمية «أورانج
ثيوري فيتنيس» ( )Orangetheory Fitnessفي قطر في
ّ
يؤكد
منتصف الشهر الجاري في منطقة اللؤلؤه ،وهو ما
ّ
بكل ما يتع ّلق بعالم الصحة والجمال والراحة
اهتمامها
الذاتية .نَظرة سريعة عبر حساباتها على مواقع التواصل
االجتماعي َ
كفيلة بأن تجعل المرء يعرف مقدار الجهد
الذي تبذله في سبيل توعية متابعيها بالتغذية الج ّيدة،
وكذلك العناية بالبشرة وإنقاص الوزن والصحة الشاملة،
ّ
يوما
باطراد
يفسر نجاحها اإللكتروني الذي ينمو
وهو ما
ً
ّ
يوم.
بعد
ٍ
ً
ضيفة علينا في هذه المقابلة الحصرية؛ حيث
ح ّلت «نجالء»

َ
كشفت لنا عن المزيد ِمن األسرار المتع ّلقة بحياتها الشخصية
ومشاريعها الحالية والمستقبلية.
دفعك إلى بَدء مشاريعك
حب أن نعرف أكبر حافز
بداية ن ُ ّ
ِ
الخاصة ودخول عالم ريادة األعمال؟
لحسن الحظ ،اختالطي بالعديد ِمن ر ّواد األعمال الناجحين
ً
كافية
والنماذج النسائية القوية التي يُحتذى بها كانت
تصدرت
تحديدا
إللهامي ل َبدء أعمالي الخاصة .ودولة قطر
ً
ّ
والمؤسسات
فيها النساء إدارة الكثير ِمن األعمال التجارية
ّ
المختلفة ،وهو ما ألهمني شخص ً ّيا للتركيز في مجال أتفرّد
ً
ً
كبيرة.
خبرة
فيه وأملك فيه
وقد يرى البعض مشاريعي على أنّها أعمال تجارية جديدة
وتصب في
تماما ،لكنها في األصل نتاج خبراتي الشخصية
ً
ّ
دائرة اهتماماتي؛ فطوال مرحلة المراهقة عانيت األمرّين
من المشاكل المتع ّلقة بالبشرة وإنقاص الوزن وصحة
ِ
ُ
الجهاز الهضمي ،قبل أن أدرك ذلك االرتباط الوثيق بينها.
ً
بحثا طوي ًلا والتماس مشورة
نعم ،استغرق األمر مني
ً
وأيضا تجارب وأخطاء عديدة لمعرفة ما يحتاج إليه
الخبراء
جسدي بالضبط .واآلن ،ومع مقدار كل هذه المعرفة التي
تشجعت بالكامل وأصبحت أشعر باإللهام
اكتسبتها،
ّ
لمشاركة ما أعرفه مع اآلخرين من خالل كل مشاريعي
المبتكرة.
ُ
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«الجمال الواعي»
َ
نَهج شامل متكامل
وال ينحصر فقط في
المظهر الخارجي

والتشوق
الفضول
ّ
للمعرفة والتفكير
النقدي وتق ّبل
وجهات النظر أهم
الدروس الحياتية

التع ّلم في الخارج
تجربة ساعدتني
على معرفة نفسي
وفهمها بشكل
أفضل
كيف أثّرت فترة دراستك بالخارج في جامعة نورث إيسترن
في مدينة بوسطن األمريكية على حياتك المهنية وطريقة
تفكيرك بوجه عام؟
لقد كانت هذه تجربة تعليمية ثرية مليئة بالدروس والعبر؛ ليس
ألنني كنت أدرس إدارة األعمال واالقتصاد في الجامعة فحسب
وإنما ألنني تع ّلمت االعتماد على نفسي في كل شيء؛ تع ّلمت
ّ
الطبخ وغسل مالبسي ودفع فواتيري ،وفوق هذا وذاك ،االعتناء
جيدا .أ ّما عن أهم درس ِمن دروس الحياة
واالهتمام بنفسي
ً
والتشوق لمعرفة كل
إلي ،فكان الشعور بالفضول
بالنسبة َّ
ّ
شيء وتع ّلم التفكير النقدي وتق ّبل وجهات النظر المختلفة.
األهم ِمن هذا وذاك ،ساعدتني تجربة التع ّلم في الخارج على
معرفة نفسي وفهمها بشكل أفضل من خالل التواصل بصور ٍة
أحب
واعي ٍة مع أفكاري ومشاعري وردود أفعالي ،وهو ما جعلني
ّ
نفسي وأقدرها ّ
أهتم بصحتي في
حق قدرها .عندها فقط بدأت
ّ
المقام األول ،واكتشفت أهم ّية التغاضي عن لحظة اإلرضاء
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أو اإلشباع الفوري لصالح تحقيق منافع على المدى الطويل
وجعلتها أسلوب حياة .لقد آمنت بنفسي ُ
التحسن
وبقدرتي على
ّ
وبذل المزيد من الجهد .بوجه عام ،يُمكن أن أقول إن حب الذات
من المواضيع التي يتغا َفل عنها الكثيرون وال يو ّلونها االهتمام
دفعا لتحقيق اإلنجازات
الكافي رغم أنّها من األشياء التي تدفعك ً
واألحالم واألهداف الطموحة.
ما أكبر تحد ًيا واجه ِته في التأقلم على حياتك الجديدة بعد
عودتك إلى أرض الوطن من رحلة الدراسة في الخارج؟
في بوسطن ،توافر بسهول ٍة ّ
كل ما يتع ّلق باألطعمة الحيوية
ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة المستخلصة ِمن
المكونات الطبيعية ،بخالف عالجات الجمال الرائدة والشاملة.
ّ
ّ
كل ذلك كان في متناول الجميع .لكن ،عند عودتي إلى قطر،
ّ
بات المحافظة على أسلوب الحياة هذا يُمثل تحد ًيا كبي ًرا ،ال سيما
ّ
والتأخر في تسليمها عند شحنها
مع صعوبة توافر هذه المنتجات
من الخارج .ورغم أنني حاولت أن ّ
أحل هذه المشكلة الشخصية

التي واجهتها بدأت ال إراد ًيّا أ ُ ّ
فكر في حلول تفيد
أشخاص آخرين يعانون مثلي ِمن هذه المشكلة
في البالد .بمعنى آخر ،بدأت بالتفكير في هذه
المشكلة من منظور ٍ عام ،وليس خاص فحسب.
حلم الذي
ما الذي جعل من «كييورو» مشروع ال ُ
يت تنفيذه؟
طالما تمنّ ِ
جدا عندي ألنّه
«كييورو» مشروع له َمعزّة
خاصة ً ّ
ّ
يهدف إلى إعادة صياغة مفهوم الجمال في
منطقة الشرق األوسط؛ ف َنظرتنا إلى التجميل
انحصرت لفتر ٍة طويل ٍة للغاية في المنظور
ً
عوضا عن المنظور الشمولي
الجمالي ال َبحت
ً
المتكامل .لذا بدلا ِمن تأسيس شركة أخرى
تضع معايير جديدة للجمال ،أريد مساعدة الرجال
والنساء على السواء على رؤية الجمال الخاص
بهم وتعزيزه ليكون الهدف في النهاية الشعور
بالفخر والثقة في ذاتهم .ولكي نفعل ذلك
نسعى إلى إلهامهم بنشر قصص حقيقية
واقعية من مجتمعنا وكذلك تقديم مجموعة
ً
وأيضا ُمنتجات تجميل
منتقاة من توصيات الخبراء
حصرية ذات جودة عالية لم ُ
تكن متوافرة من قبل
داخل قطر.
جمال
لماذا متجر إلكتروني يتبنّى مفهوم «ال َ
الواعي»؟
أن تكون واع ًيا يعني أن تَكون سريع االستجابة،
واألهم ِمن هذا وذاك أن تَكون مسؤو ًلا ،وهو
بالتحديد ما يجب أن يتمحور حوله مفهوم
الجمال؛ فالجمال الواعي نَهج شامل متكامل،
فاهما و ُم ً
دركا أن
وأن تكون واع ًيا يَعني أن تكون
ً
الجمال ال ينحصر فقط في المظهر الخارجي وإنما
َ
صحة اإلنسان النفسية والجسدية ،وصحة
هو نتاج ّ
ً
معا.
األمعاء ،والعناية بالبشرة،
وأيضا حب الذات ً
منصتنا أ ّول
هذا ال ّنهج المتكامل يَجعل ِمن
ّ
الجمال
متجر إلكتروني ِمن نوعه يَتب ّنى مفهوم
َ
الواعي في دولة قطر.
أنك افتتحتي أولى النوادي الرياضية
نعرف
ِ
للعالمة العالمية «أورانج ثيوري فيتنيس» ،هل
تُخبرينا المزيد عن هذا المشروع؟
ً
عضوة في نادي «أورانج ثيوري فيتنيس»
لقد كنت
( )Orangetheory Fitnessفي بوسطن ،وأحببت
واحد ِمن أنجح
هذا النموذج الفريد للغاية؛ فهو
ٌ
سالسل النوادي الرياضية في الواليات المتحدة
األمريكية التي تو ّفر برامج تدريبية للمجموعات
معدل ضربات القلب لألفراد ،وهو
على أساس
ّ

ما يساعد األعضاء على القيام بالتدريبات
ً
وأيضا متابعة مدى
في حدود قدراتهم البدنية
تقدمهم من خالل الشاشات المث ّبتة في أنحاء
ّ
مختلفة في صالة األلعاب الرياضية .تتمحور
التمارين حول القيام بسلسل ٍة ِمن التدريبات
تتخ ّللها فترة راحة واسترخاء ،وهي تتغ ّير باستمرار ٍ
ّ
لتركز على مجموعات عضلية مختلفة وهو ما
يجعل األمر أمتع وأكثر إثارة .إنها طريقة تدريب
مبنية على العلم والتكنولوجيا لتحقيق أفضل
النتائج المذهلة.
أعمالك التجارية في قطاع
رأيك ،أين تَندرج
في
ِ
ِ
صحة ُمتخم بالمشاريع واألعمال المميّزة في
قطر؟
ِمن الرائع رؤية الكثير ِمن األعمال التجارية الناجحة
في مجال الصحة واللياقة البدنية في قطر؛
ودائما
فالمستهلكون لديهم أذواقهم الخاصة
ً
لصحتهم .لكن،
ما يسعون وراء خيارات أفضل
ّ
الصحة مقتر ًنا فقط بإنقاص الوزن
رأينا مفهوم
ّ
والتمارين الرياضية في المجتمع القطري ،ولم
والصحة
نرَه من منظور التكنولوجيا والجمال
ّ
النفسية والموضة ،وغيرها من القطاعات األخرى.
ٌ
مجال لمزي ٍد ِمن األفكار
ما زال هناك دون شك
الجديدة ألعمال تجارية في عالم الجمال والصحة
للتو!
والراحة الذاتية؛ فنحن قد بدأنا فقط
ّ

اختالطي
بالنماذج التي
يُحتذى بها كانت
مصدر إلهامي

من يرغب
ما النصيحة التي تو ّدين إسداءها ل َ
في البَدء في إنشاء مشروع يرتكز على
جديد هنا في قطر ،لكنه متردد بعض
مفهوم
ٍ
ٍ
الشيء؟
ً
نوعا ما،
رغم أنني ما أزال
جديدة في هذه التجربة ً
لكن أفضل نصيحة يُمكن أن أُعطيها هي تلك
التي تلقيتها ِمن قبلّ :
فكر في التحديات التي
تواجهها على أنها حلول لم تكتشفها بعد أكثر
من كونها مشاكل مستعصية؛ فمِن الطبيعي
أن تشعر بالقلق أو بالضغوط المختلفة لكن
ِمن المهم أن تفهم هذه المشاعر وتدركها ج ّي ًدا.
ورغم صعوبة ما سأقوله لكن حاول أن ال تخاف
دائما عراقيل على طريق
من الفشل .س ُتواجهك
ً
ً
فعوضا عن النظر إليها بوصفها
النجاح ،لذا
فرصا تُصقل
انتكاسات وإخفاقات يمكن اعتبارها ً
بها أفكارك أو حتى تغ ّير مسارك لألفضل .وفوق
هذا وذاكّ ،
تأكد ِمن اختيارك للفريق المناسب من
حولك ،الذي يُؤمن بمفهومك ورؤيتك ويساعدك
على تحقيقها.
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لمستلزمات
أ ّول متجر إلكتروني في قطر ُ
الصحة والجمال والعناية بالبشرة

«كييورو» ..تجربة فريدة
لطابع حياة صحي مستدام
المعتمدة واختصاصية
استقبلتنا خبيرة التغذية ُ
العناية بالبشرة «نجالء الفردان» ،ل ُنجري معها
هذه المقابلة الخاصة التي تعرّفنا من خاللها
على أنواع البشرة المختلفة ومشاكلها
ّ
لكل منها.
المتنوعة والحلول المناسبة
ّ
دائما ما أقول إن الجمال
تقول «نجالء»« :أنا
ً
صحة اإلنسان النفسية والجسدية
هو نتاج
ّ
ً
وأيضا ُحب
وصحة األمعاء والعناية بالبشرة،
معا؛ فطريق الحصول على بشرة رائعة
الذات ً
متوهجة يبدأ ِمن تناول الطعام الصحي
ّ
بانتظام ،إلى جانب
الرياضية
التمارين
وممارسة
ٍ
استخدام المنتجات والمستحضرات المناسبة،
وهو ما يسفر في النهاية عن الشفاء التام».
وتُضيف رائدة األعمال واختصاصية التجميل:
«لدينا العديد من المنتجات المذهلة ألنواع
جيدا صعوبة
مختلفة من البشرة ،لكننا نعي
ً
وجود حل وحيد ناجح يالئم الجميع ،لذا نعمل
باستمرار على توسيع مجموعتنا الراقية من
المنتجات الحصرية التي تنتمي إلى عالمات
تجارية مختلفة .وعلى الرغم من أنني أستطيع
أن أوصي ببعض منتجاتي المفضلة لمعالجة
مشاكل مختلفة تتعلق بالبشرة فإنني ّ
أفضل
دائما التواصل بشكل شخصي مع العمالء
ً
مفصل .وفي
بشكل
شكواهم
أفهم
لكي
ّ
الوقت الراهن ،يُمكن للجميع التواصل معي
من خالل حساب كييورو على موقع إنستغرام
نت ترغبين في استشارة
(@)qiyorro؛ فإذا ُك ِ
مجانية ،يمكنك ترك التفاصيل الخاصة بك
على الصفحة وسوف أرد عليك في أسرع وقت
ممكن ،أ ّما إذا كانت مشاكلك هرمونية أو كنت
تعانين من حب الشباب الكيسي أو كنت حام ًلا
فإنني أنصح دائما باستشارة الطبيب».
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شيخوخة البشرة
أشد المعجبات باختصاصية أمراض
«نجالء» ِمن
ّ
الجلدية األلمانية الدكتورة «باربرا ستورم»؛ فقد
ابتكرت األخيرة عالج الوجه المعروف بقناع
«مصاص الدماء» ،ومنحت العالم بعض
العالجات المذهلة للتخ ّلص من عالمات
والتقدم في السن ،كما أنّها ب ّينت
الشيخوخة
ُّ
لنا فوائد حمض «الهيالورونيك» في الحفاظ
على نضارة وترطيب البشرة.
تُوصي «نجالء» باستخدام العالج الثوري
للدكتورة «ستورم» Super Anti-Aging Serum
لنعومة البشرة ومقاومة عالمات الشيخوخة
ً
وأيضا عالج IS Clinical Youth Eye
وتجاعيد الوجه
للحد من الهاالت السوداء للعين
Complex
ّ
وتفتيح المناطق أسفل العين للحفاظ على
رطوبة البشرة .كذلك تُحافظ منتجات الوقاية
من الشمس على البشرة رطبة وناعمة ومتألقة
دائما ،بخالف منتج  IS Clinical Eclipse in Beigeالواقي
ً
جنب مع
من أشعة الشمس الضارة .وجن ًبا إلى
ٍ
ً
أيضا
هذه المستحضرات والعالجات ،يُمكن
استخدام منتج  Benton Mild PHA Peeling Gelلتقشير
البشرة.
البشرة الدهنية والمسام الواسعة
المعتمدة باستخدام
تنصح خبيرة التغذية
ُ
المنظف  Dr. Barbara Sturm Daily Cleanserز يمكنك
أيض ًا استخدام ستغناء نا فظ على شباب البشرة
وأنا ؛ إذ تحتوي جميع مستحضرات الدكتورة
«ستورم» على مادة «بورسلين» التي تجعل
ّ
غض
دائما .وال يمكن
بشرتك نضرة وناعمة
ً
الطرف عن منظف إنزيمات البشرة Dr. Barbara
 Sturm Enzyme Cleanserالذي ينبغي استخدامه

مرتين في األسبوع فقط وليس يوم ً ّيا،
كما توصي «نجالء» باستخدام المنتجين
 IS Clinical Super Serum Advanceأو iUNIK Rose
للحد من ظهور التجاعيد
Galactomytes Serum
ّ
والخطوط الرفيعة في البشرة.
زأو ام ئع ولكن ينبغي استخدامه مرتين
في األسبوع فقط وليس يومي ًا.
حب الشباب
البشرة المعرّضة ل َ
فوجئت اختصاصية العناية بالبشرة بالفارق
الشاسع الذي أحدثه المستحضران iUNIK
 Centella Bubble Cleansing FoamوiUNIK Tea
 Tree Relief Tonerعند البعض ،وهو ما جعلها
جنب مع
تنصح باستخدامهما جن ًبا إلى
ٍ
منتج  IS Clinical Active Serumأو Dr Goldfaden
Detox Hydrating Gelأو حتى مستحضر Rovectin
ِ ،Clean LHA Blemish Ampouleمن أجل الحصول
فعال لمكافحة َحب الشباب.
على روتين ّ
بشرة غير مو ّحدة اللون
وهن
كثير ِمن الفتيات يأتين إلى «نجالء»
ّ
بشرتهن غير المتناسق
يشتكين ِمن لون
ّ
أو غير الموحد الناجم عن فرط التص ّبغ.
تنصحهن خبيرة التجميل على الدوام
ّ
باستخدام عالجات Goldfaden MD
 Brightening ElixirوIS Clinical White
ً
وأيضا Dr. Barbara
Lightening Serum
 ،Sturm Glow Dropsوهي جميعها
أبدا
منتجات مذهلة لكن يجب أن ال ننسى ً
تطبيق كريم واقي الشمس على الوجه.
و ِمن األفضل أن يكون واقي الشمس
معدن ً ّيا لضمان الحماية القصوى من أضرار
أشعة الشمس مثل كريم IS Clinical
ً
Eclipseوأيضا كريم Rovectin
SPF 50
Skin Essentials Aqua Soothing UV
.Protector

حساسة ،ولكن
نظن أن بشرتنا تتهيج ألنها ّ
ّ
يُمكن أن يحصل ذلك بسبب حساسية ما
لبعض أنواع الطعام.
البشرة الجافة
تضم العديد من
لدينا عالمة مذهلة
ّ
المنتجات ذات الجودة العالية ،وهي
ؤسس هذه العالمة
العالمة ُ .Rovectinم ّ
شاهدا على
شخص يدعى «لي» كان
ً
معاناة شقيقته في أثناء مكافحتها لمرض
مهمة
السرطان .أخذ «لي» على عاتقه
ّ
تحسين أحد أسوأ اآلثار الجانبية الناتجة عن
تحديدا تلك المتع ّلقة بجفاف
عالج اللعين،
ً
البشرة وانهيار حاجز الدهون السطحي
الطبيعي الخاص بها.
وكما تتخ ّيلون فإنه ال توجد طريقة لبدء
يوم جديد أفضل من استخدام عالج
.Rovectin Conditioning Cleanser
يصعب كذلك ّ
المنتجات
غض الطرف عن ُ
التالية لمعالجة البشرة الجافةDr. :
 Barbara Strum Hydrating Mistو
ً
وأيضا
iUNIK Beta Daily Moisturizer
Rovectin Skin Essential Aqua
 .Maskكذلك يجب التفكير في الحصول
على عالج Ere Perez Quadong Green
 Booster Serumوهو أحد أكثر المنتجات
المتنوعة.
مبيعا لمعالجة مشاكل البشرة
ً
ّ
للحصول على كل هذه المنتجات الرائعة،
يُرجى زيارة موقعنا  www.qiyorro.comكما
يمكنك أن تلقي نظرة على صفحتناعبر
تطبيق إنستغرام حيث تجتمع أهم مصادر
اإللهام والجمال.

الحساسة
البشرة
ّ
ال يمكن بأي حال من األحوال إغفال
ُمنتج IS Clinical Warming Honey
 Cleanserللبشرة الحساسة والذي يجب
أن يتبعه االستعانة بالمستحضر Benton
Snail Bee High Content Essence
باإلضافة إلى أ ًيّا من العالجين التاليين:
 IS Clinical Pro Heal SerumأوiUNIK
 .Black Snail Restore Serumغال ًبا ما
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بمحرك سعة خمسة لترات عالي األداء

«عبداهلل عبدالغني وإخوانه»
تطلق لكزس أل سي  500كابورليه 2021
أطلقت شركة عبد اهلل عبد الغني وإخوانه سيارة لكزس أل سي
 500كابورليه في صالة عرض لكزس المتطورة ،في حفل حضره
السيد آر كي مورغان الرئيس التنفيذي باإلنابة ،كما حضر الحفل
السيد فراس مفتي مدير أول التسويق ،والسيد أحمد أبوسعد مدير
رئيسي  -مبيعات لكزس الوطنية و السيدة أمل أمين سفيرة
العالمة التجارية لكزس ،فضال عن ممثلي وسائل اإلعالم ووسائل
التواصل االجتماعي والضيوف المميزين.
ومما يميز السيارة لكزس أل سي  500كابورليه  2021بهيكل يتميز
بالصالبة القوية في األداء ،والتوافق مع برامج أند ورويد أوتو و أبل
كار بالي ،وسقف قماش قابل للطي ،ومحرك  8سلندر بقوة 471
حصان ًا يعمل بالسحب الطبيعي.
ومع التركيز على توفير نفس أداء القيادة الديناميكي والفاخرة
الذي تشتهر به سيارة أل سي  500الكوبيه الرائدة  ،تظهر لكزس أل
سي  500كابورليه موديل  2021ألول مرة عالم ًيا كإضافة لعائلة
أل سي الطموحة ذات البابين ،حيث وفر سقف أل سي  500القابل
للطي طريقة إضافية لتحفيز الحواس  -من األعلى إلى األسفل.
إن المظهر الخارجي لسيارة أل سي لكابورليه الجديدة ذو الشكل
األنيق الذي يجمع بين خط السقف الفريد للسيارة الكوبيه مع طابع
رائعا لفتحة السقف
السيارة القابلة للكشف ،مما يحقق مظه ًرا ً
مفتوحا كان أو مغلقا.
تتيح سيارة أل سي  500كابورليه خصائص قيادة الكوبيه بشكل
أكثر دقة ،مع مركز ثقل منخفض ،وتوزيع مثالي للوزن ،وتركيز على
التعامل مع األداء بفضل الصالبة الهيكلية الرائعة .وقد اعتمد
مهندسو لكزس على الهندسة بمساعدة الكمبيوتر ،وتقييم
القيادة في الواقع الحقيقي إزاء نظيراتها ،مما مكن الوصول الى
نتائج مبهرة.
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يقدم حلو ًال مبتكرة تضفي األناقة على المنزل

ايكيا تطلق كتالوج 2021

أطلقت شركة ايكيا ،العالمة السويدية الرائدة في مجال
المفروشات وإحدى شركات مجموعة الفطيم ،كتالوج عام 2021
خالل فعالية فريدة أقامتها عبر اإلنترنت .ويتميز كتالوج هذا العام،
وهو اإلصدار السبعين للشركة ،بتقديم حلول مبتكرة للكثير من
المشاكل اليومية التي نواجهها في المنزل ،حيث يزخر بالنصائح
الذكية واألفكار العملية ويشمل الكثير من التغييرات الصغيرة

التي يمكن تنفيذها في المنزل بتكلفة معقولة .وتحرص ايكيا
من خالل كتالوج هذا العام على مشاركة خبراتها مع العمالء
حيث يتمحور الكتالوج حول المفهوم الذي تؤمن به العالمة وهو
أن المنزل األفضل يوفر حياة يومية أفضل .ويضم الدليل العديد
من الخطوات العملية والبسيطة التي تساهم في إضفاء
لمسات التجدد واألناقة على المنزل بتكلفة ووقت أقل.
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طفولة

انتبهي إنها مؤشرات خطيرة

طفلك قلق
وصعب اإلرضاء
أن هناك في سلوك األطفال أشياء
جميع األطفال يخالفون القواعد ،إال ّ
يجب على األهل االنتباه لها والحذر منها ،ومعرفة كيفية التصرف مع
الطفل خاللها  ،إذ أن هناك لحظات يمكن أن يشير فيها سلوك الطفل
الذي يبدو غير ضار إلى شيء أكثر خطورة ،وسنتعرف عليها فيما يلي.
 -1الطفل صعب اإلرضاء
تماما بشأن
انتقائيين
األطفال
يكون
في كثير من األحيان،
ً
خياراتهم الغذائية ويرفضون تناول أطباق معينة ،وقد تكون هذه
عالمة على أن طفلك يعاني من مشاكل عاطفية ،حيث وجد
العلماء أن األطفال الذين يصعب إرضائهم يتم تشخيصهم
باالكتئاب مرتين أكثر من األطفال الذين يأكلون كل شيء،
ً
ووفقا لبحث علمي ،فإنه يشكو  14٪إلى  20٪من اآلباء من أن
أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين  3إلى  5سنوات يرفضون
تناول الكثير من األطعمة.
وقام الباحثون بفحص مجموعة األطفال الصغار في هذا
العمر ووجدوا أن أولئك الذين ينتقون بشدة بشأن طعامهم
هم أكثر عرضة مرتين لإلصابة بالقلق من أولئك الذين ليسوا
انتقائيين ،باإلضافة إلى ذلك ،فإن األطفال ذوي االنتقائية
العالية أو المتوسطة هم أكثر عرضة لإلصابة بأعراض
االكتئاب.
 -2األطفال الحساسون بشأن اختيار المالبس
قد يشكو الطفل من أن هذا اللباس أو ذاك شائك أو أنه يزعجه،
وقد يرفضون ارتداء بعض اللباس ولكنهم لن يرغبون في خلع
البعض اآلخر ،حتى لو كانت بالية بها ثقوب.
في الوقت نفسه ،ال يهتم الطفل بالطقس وقد يرغب في
ارتداء قبعة في يوم دافئ أو خلع القفازات بعد خلع حذائه فقط.
ويعتقد العديد من اآلباء أن هذه نزوات بسيطة ،وبينما هذا هو
الحال في كثير من األحيان ،يمكن أن يكون ً
أيضا عالمة على
“زيادة القلق”.
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 -3استخدام األجهزة الذكية كثير ًا
يحب العديد من األطفال ممارسة األلعاب على هواتفهم
الذكية أو أجهزة الكمبيوتر  ،لكن أولئك الذين يعانون من القلق
قد يقضون وق ًتا أطول أمام الشاشة.
وجد العلماء أن إدمان األدوات الذكية يمكن أن يكون عالمة
على زيادة القلق والتوتر ،فإذا كان الطفل يقضي الكثير من
الوقت على هاتفه الذكي ،فمن المحتمل أنه يخشى تفويت
حدث أو رسالة مهمة.
وإذا رأيت أن طفلك يقضي الكثير من الوقت في التعامل مع
هاتفه ،فعليك أن تتحدث معه ،واللعب معه لعبة عبر اإلنترنت
واسأله عما يشاهده ،ويمكن أن يوفر لك هذا النوع من السلوك
نظرة ثاقبة حول ما يزعج طفلك كثي ًرا.
 -4التوسل واإللحاح للحصول على ألعاب جديدة
يُعتقد أن جميع األطفال الصغار يمرون بهذه المرحلة ،لكن ً
وفقا
تماما  ،ففي العادة ،ال
صحيحا
لعلماء النفس  ،فإن هذا ليس
ً
ً
يقلق الطفل بشأن األشياء المفقودة في حياته حتى سنوات
المراهق ،فعالمهم مليء بكل ما يحتاجونه”.
ومع ذلك ،إذا كان اآلباء يتجادلون في كثير من األحيان حول
مواردهم المالية عندما يكون الطفل حاض ًرا أو يلوم الطفل
على النفقات ،فقد يؤدي ذلك إلى تطوير نموذج نقص للعالم
عند الطفل.
دائما
ينقصه
مكان
العالم
أن
الطفل
يعتقد
الحالة،
في هذه
ً
جاهدا الحصول على األشياء ،وهذا
شيء ما ،وعليه أن يحاول
ً
هو السبب في أن األطفال الذين يعانون من نقص يحتاجون

دائما للحصول على ألعاب جديدة ،على الرغم
للتوسل
ً
من أنهم ال يحتاجون إليها ً
حقا ،النهم يريدون فقط معرفة
ما إذا كان بإمكان والديهم االعتناء بهم.
ويمكن تصحيح هذا النوع من السلوك من خالل الوفرة،
هذا ال يعني أن عليك شراء كل ما يطلبه الطفل ،ومع
ذلك  ،فهذا يعني ببساطة أنه يجب إعادة الترتيب
الطبيعي لألشياء – مثل عندما يعطي أحد الوالدين
ألطفالهم مزايا ليس ألن الطفل توسلها أو يستحقها،
ولكن بدون سبب محدد.
وشدد التقرير على أن “الهدايا العفوية غير المكلفة
ستظهر ح ًبا أكبر بكثير من األشياء باهظة الثمن التي
كان على الطفل أن يتوسل إليها وهو يبكي”.
 -5البحث باستمرار عن معلومات جديدة
ً
وفقا لعلماء النفس ،إذا كان الطفل يبحث باستمرار عن
المعلومات عبر اإلنترنت ،ويراقب األخبار ،ويطرح أسئلة
أكثر من المعتاد ،فهذه عالمة على زيادة القلق.
فإذا بدا لك أن طفلك قد أصبح أكثر فضولية وطرح أسئلة
مثل“ ،ماذا سيحدث إذا بدأ الزلزال؟” حاول أن تكتشف
بعناية ما يزعجه واجعله يعرف أنك على استعداد
لالستماع إليه ومساعدته.
اليك أيضا بعض السلوك الطبيعي الغير
مقلقل لدى الطفل
نوبات الغضب:
يرى العلماء أن هذا جزء طبيعي وصحي من
النمو ،وبمساعدة نوبات الغضب  ،يتحقق
الطفل من الحدود ويستكشف العالم
من حوله ،وأحيا ًنا تصبح نوبات الغضب
جدا ويبدأ اآلباء في القلق بشأن
متكررة ً
ما إذا كان أطفالهم يعانون من
مشاكل نفسية خطيرة.
ومع ذلك ،فإن هذا السلوك هو
على األرجح غير واعي وطبيعي.
السلوك السيئ أمام اآلخرين:
ً
عادة ما يبدأ الطفل الهادئ
في إحداث الضجيج والركض
ويطلب منك اللعب أمام
ضيوفك .وقد يشعر بعض
الناس بالقلق من هذا
السلوك  ،لكنه طبيعي
تماما .يصبح الطفل
ً
ً
قلقا عندما يرى أن
شخصا آخر ويحاول
ً
لفت انتباهك .ويريد
التأكيد على أن
العالقة بينكما جيدة
تماما.
ً
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أناقة

األسود  ..يليق بك
حنـان بديــع
إذا كنت من الذين يرتدون اللون األسود حتى يظهروا أقل وزنا،
ستفاجأ عند معرفتك أن اختيار المالبس السوداء له فوائد أخرى
ترتبط بنظرة الناس لك.
مجموعة من الباحثين طرحوا أسئلة على أكثر من ألف شخص
حول العالقة القائمة في أذهانهم بين المالبس والصفات
الشخصية ،ليكتشفوا أن اللون األسود مرتبط بالثقة والجاذبية
والذكاء.
األسود يليق بك
كلمات نرددها كما رددتها الكاتبة أحالم مستغانمي في روايتها
الشهيرة «األسود يليق بك».
ً
فالفستان األسود يمثل الرقي واألناقة والعملية خاصة فيما
يتعلق بحفالت السهرة ،فاللون األسود له سحر خاص وطابع
مميز ،ومميزات عديدة تجعله معشوق النساء األول.
وهناك مقولة شهيرة لمصممة األزياء الشهيرة كوكو شانيل
إذ كانت تقول للنساء إنه في كل خزانة مالبس يجب أن يكون
هنالك فستان أسود ،وهي مقولة يبدو أن الدراسات الجديدة
جاءت لتؤكدها.
أما لماذا تعشق معظم النساء اللون األسود؟ فألن له سحر
خاص وغموض محبب لمن تقع عينه عليه ،لذلك نجد أن أغلب
النساء ال تخلو خزانة مالبسهن من الفستان األسود  ،، ،وهذا ما
جعله يتربع على عرش الموضة باختالفها واختالف الثقافات
واألذواق على مر السنين..
تغير نظرة المجتمع تجاه المالبس السوداء
في عام  1926دخلت كوكو شانيل ملكة األناقة واثقة بنفسها
تتحدى نظرة المجتمع وهي مرتدية الفستان األسود وقامت
مجلة فوج بنشر مقا ًال مطو ًال عن هذه الواقعة مصحوب ًا بصورتها
وهي مرتدية فستان ًا أسوداً قصيراً ،ومزينة بالمجوهرات ،ولم
يصدق الكثيرون ما تراه أعينهم إذ ارتبط ارتداء الفستان األسود
بالحزن وأن من ترتدي اللون األسود هي األرملة  ،ولذلك كان
يعتبر هذا التصرف تحدي ًا من قبل هذه المرأة ،والتي كان معروف ًا
عنها أنها ملكة األناقة  ،وأصبح بعد ذلك اللون األسود يتربع على
عرش الموضة  ،ثم على مر السنين قام العديد من مصممي
األزياء بتصميم عروض كثيرة يتخللها عرض مجموعة من
الفساتين السوداء ،والقت هذه المجموعة نجاح ًا باهراً وتغيرت
نظرة المرأة للون األسود لتمتلك كل امرأة الفستان األسود من
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ضمن مجموعة مالبسها.
 5نصائح قيمة الرتداء األسود
ألنه يناسب كل األعمار وكل ألوان البشرة ،أصبحت الفساتين
السوداء تتربع على عرش الموضة والجمال وتتميز بالرقي
والغموض ،ولذلك سوف نقدم لك بعض النصائح المهمة
التي يجب اتباعها عند اختيارك ارتداء الفستان األسود:
 - 1المرأة الطويلة ذات القامة الفارعة :يجب عليها أن
ترتدي الفساتين القصيرة ،ويفضل أن تكون جوانب الفستان
مفتوحة بالطول وذلك ألنها تعمل على اإلقالل من طول
الساق ،كما أنها يجب أال تخجل من طولها بل بالعكس فإن
المرأة الطويلة تستطيع ارتداء جميع أنواع المالبس ألنها
تليق بها ،ولذلك فإنها تستطيع ارتداء الفستان األسود بكافة
أشكاله.
 - 2للسيدة الممتلئة :يجب عليك أن تتجنبي ارتداء المالبس
الضيقة ويجب أن يكون اختيارك لموديل الفستان بما يالئم
شكل جسدك ،ويفضل أن ترتدي القماش الناعم ويكون
موديل الفستان واسع ًا كما يفضل أن تبرزي جمال األكتاف ،أما
طول أو قصر الفستان فيكون على حسب رغبة المرأة ،وينصح
أيضا بارتدائها للكعب العالي وتجنب ارتداء األحذية ذات الكعب
المنخفض.
 - 3السيدات ذات األرجل الممتلئة :عند اختيارك الفستان
األسود يجب أن يكون الفستان طويل ويتميز باالنسيابية
ويفضل أن يكون واسع كما يجب أن تبتعدي عن ارتداء الحذاء
المنخفض.
 - 4للسيدات الالتي يمتلكن قوام ممشوق :من السهل
عليهن اختيار الفستان إذ يناسبهن جميع الموديالت سواء
كانت الضيقة أو الواسعة ويفضل ارتداء األكسسوارات التي
تليق بالمناسبة خاصة أن الفستان األسود تستطيعين أن ترتدي
عليه أغلب ألوان األكسسوارات.
 - 5المرأة ذات الجسم الغير متناسق :يجب عليها تجنب ارتداء
المالبس الضيقة على المناطق الممتلئة في الجسم ،ولذلك
يجب عليها ارتداء مالبس واسعة ومنتفخة ،كما يجب أن تهتم
بارتداء األكسسوارات التي تليق بالفستان األسود .
أما عن الدراسات فقد خلصت الى هذه النتائج التي تدعم
الرأي القائل بأن األسود فعال هو سيد األلوان..

هو لون االكتئاب او االغراء
على حد سواء
اللون األسود يرتبط بالذكاء
إن دراسة أجرتها شركة «باي تيشيرت أونالين»
البريطانية المتخصصة في بيع المالبس
عبر اإلنترنت ،سأل من خاللها الباحثون عن
رؤية الناس لأللوان ،ومدى ارتباطها بصفات
معينة حسب آرائهم .وجاء اللون األسود
في المرتبة األولى لدى أغلب المستجوبين
فيما يتعلق بارتباطه بالمظهر الجذاب
والذكاء والثقة ،وبحسب هذه الدراسة،
فإن اللون الوردي في المقابل ارتبط لدى
األغلبية بكافة أنواع الصفات السلبية.
األسود مناسب لترك انطباع أول
ممتاز
كما توصلت هذه الدراسة أيضا إلى أن
اللون األسود هو االختيار األفضل لمن
يريد لقاء شخص مهم ،ويحرص على
ترك أثر طيب وانطباع قوي منذ الوهلة
األولى ،دون أن يبدو جريئا أكثر من
الالزم أو متلهفا لجذب االهتمام  ،إضافة
إلى ذلك ،فإن  66%من النساء يعتقدن أن
اللون األسود هو أكثر لون يجعل الرجال
يبدون جذابين ،و 48%من الرجال لديهم
االعتقاد نفسه تجاه مالبس النساء.

اللون األسود له سحر خاص
وطابع مميز
 66%من النساء يعتقدن
أن اللون األسود هو لون
الجاذبية للرجل

45

موضة

جديد الكمامات
في عصر الكورونا
46

حنـان بديــع
منذ بداية انتشار فيروس كورونا تحولت
األقنعة أو القناع الى جزء أساسي من الحياة
اليومية  ،،ومع عدم وجود دالئل على أن خطر
فيروس كورونا المستجد سينحسر في العالم
قريب ًا ،أصبحت الكمامات جزءاً ال يستهان به
في حياتنا وبدأت تظهر بأشكالها المختلفة
وابتكاراتها المنوعة لتلبية احتياجات الناس
كافة على اختالف ظروفهم  .اليكم أهم هذه
االبتكارات الجديدة
كمامات جديدة بمالمح الوجه :طور أحد
المصورين الفوتوغرافيين في الهند  ،كمامات
جديدة ،تحمل صور وجوه مستخدميها .إذ
تم ابتكار نظام يسمح لك بطباعة النصف
السفلي من وجهك على الكمامة ،وهكذا
تصبح الكمامة تشبه شكل الشخص ،
واالختالف الرئيسي هو أنه بد ًال من قطعة
قماش عادية ،فإن الكمامة ترسم النصف
السفلي من وجه الفرد .وللحصول على

كمامة كهذه ،يقوم المطور بالتقاط صورة
العميل ومن ثم طباعة صورته ،ويستغرق
األمر  20دقيقة فقط.
كمامات لها القدرة على تعطيل الفيروس :
ّ
أكد فريق من العلماء في تورنتو بعد اختبارات
علمية قدرة أقنعة وجهية الجديدة على تعطيل
المستجد المسبب لمرض
فيروس كورونا ُ
كوفيد ، -19وأنتجت شركة آي  3بيوميدكال
كمامات تريوميد أكتيف ماسك الذي يعطل
نحو  99%من فيروس كورونا المستجد خالل
دقائق وفق تعبير البيان الصحافي الذي نشرته
الشركة .ووصفت الشركة الكمامة ً
أيضا بأنّها
األولى التي تتمتع بهذه الخصائص الفريدة،
وأكد باحثو جامعة تورنتو هذه النتائج.
كمامات بوجوه مبتسمة وأفكار جديدة :وهي
كمامات تمزج بين السالمة واألناقة وتحظى
برواج الفت  ،حيث بدأت الكمامات المصنوعة
بناء على طلب العميل تحقق رواج ًا

كمامات
«السواريه»
أو «المناسبات»
من أجل أناقة
العروس
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بإندونيسيا ،إذ يطلب الزبائن تصميمات تطبع عليها مالمح وجوههم أو
وجوه مبتسمة أو شفاه حمراء كبيرة على كمامات تصنع من نوع من
المطاط االصطناعي القابل إلعادة االستخدام  ،ويقوم الزبائن بالطلب
عبر اإلنترنت وتحميل الصور التي يريدون طباعتها على الكمامات.
وهناك أفكار مشابهة لجأ فيها متخصصون لصناعة كمامات مرعبة ،أو
واقيات للوجه مطبوع عليها شخصيات من أفالم الكرتون والسينما.
كمامة مصنوعة من مطاط السيليكون
ابتكر باحثون ،في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ( ،)MITكمامة
لتنقية فيروس كورونا المستجد ،تعمل بنفس كفاءة الكمامات من
نوع « ،»N95التي يستخدمها العاملون في المجال الصحي والتي تعد
أفضل األنواع على اإلطالق.
وتتميز « »N95بأنها تمنع مرور الجسيمات الفيروسية الصغيرة عن طريق
الجو ،لكنها تستعمل مرة واحدة ،أما الكمامة الجديدة فهي مصنوعة
من مطاط السيليكون ،مع مرشحين صغيرين  ،والكمامة نفسها
يمكن تعقيمها وإعادة استخدامها ،بعدة طرق مختلفة من دون التأثير
على الكفاءة ،مثل استخدام جهاز التعقيم بالبخار ،ووضعها في الفرن،
ونقعها في مبيض أو كحول.
كمامات لـلعرائس :في مدينة خانيونس ،جنوبي قطاع غزة ،تم ابتكار
كمامات «السواريه» ،أو «المناسبات» ،من أجل إكمال أناقة العروس،
وإعطائها البهجة.
كمامات الزفاف تلفت نظر الناس وتعوض قليال من الفرحة ،من خالل
صناعة الكمامات المرصعة بالخرز الالمع ،باستخدام األدوات البسيطة
طعم
الم ّ
لصناعة تلك الكمامات المزينة  ،ومن تلك األدوات «القماش ُ
بالخرز الصغير الالمع ،وح ّبات اللؤلؤ البيضاء ،وقماش الدانتيل المزخرف،
المقوى والالمع  ،ويتم صنع الكمامات
وقماش الفرو ،وورق الفوم
ّ
بألوان زاهية مختلفة إلى جانب األبيض ،كي يناسب فساتين الزفاف.
كمامات لألثرياء  :في مطلع شهر يوليو/تموز  ،2020تداول مستخدمو
موقع تويتر صورة لثري هندي يرتدي كمامة مصنوعة من الذهب ،
والرجل يدعى شانكار كوراد ،وهو من سكان مقاطعة بيون ،وقال
لصحيفة محلية إنه استلهم الفكرة من فيديو لرجل يصنع قناع ًا من
الفضة ،فقرر أن يرتقي قلي ً
ال بقناعه  ،وقال كوراد إنه اتفق مع صائغ ذهب
ليصنع له القناع الذي بلغ سعره  4آالف دوالر.
كمامات مرصعة باألحجار الكريمة :قد ال تبدو أقنعة األزياء المزخرفة أكثر
الخيارات عملية ،ولكن بالنسبة إلى العالمات التجارية  ،فإن “تصميم
األزياء يبدو كأنه هو الحياة”  ،ويتميز كل قناع من دار األزياء الراقية بزخارف
الكريستال والخرز المعقدة أو من الحرير مع شعار الماركة  ،التي تستغرق
ما بين  84-36ساعة من العمل اليدوي  ،كما يتم طلبها شخصي ًا عبر
الموقع على إنستغرام .
كمامات تعقم وتستقبل المكالمات وتشغل الموسيقى  :يقوم
قناع التوصيل الصوتي الفريد والذي تم ابتكاره «بون كوندكشن»
بتصفية الغبار والبكتيريا والجزيئات العالقة األخرى ،فيما يسمح لك
بإجراء المكالمات واالستماع إلى الموسيقى  ،ويتميز تصميم قناع
«بون كوندكشن» المخصص للرياضة بالتكنولوجيا المتقدمة ،مع
ترشيح فائق لجزيئات الهواء ،وأيضا البلوتوث لالستماع للموسيقى
والمكالمات.
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علم نفس

األلوان بوصلتك

لفهم شخصيات اآلخرين
حنـان بديــع
إن كل لون نختاره في حياتنا يظهر جزء من
التكوين النفسي لإلنسان ،لهذا نستطيع تحليل
من حولنا من خالل األلوان التي تستخدمها
الشخصيات سواء في المالبس ،الحقائب ،األحذية
وحتى المناكير ،فاأللوان لها سيكولوجية وتأثير
على الشخصيات.
لذا فإن المالبس غالبا ما تعكس الشخصية وتدل
على طبيعة االنسان  ،واأللوان المفضلة في
المالبس تشعر الشخص بالراحة النفسية والثقة
وبالتالي فهي كالمرآة تعكس روحه وشخصيته.
ومن الممكن التعرف على شخصية من نقابلهم
دون حتى التحدث إليهم ألن اختيار المالبس
واأللوان التي تتم مفاضلتها على ألوان أخرى يبين
ويكشف الكثير من جوانب الشخصية والمزاج
والذوق الشخصي والميول والرغبات .وباإلمكان
بسهولة تحديد طبيعة اإلنسان عبر التدقيق فيما
يرتديه  ،اليك عزيزي القارئ األلوان الرئيسية وأهم
الصفات التي تعكسها عن شخصية من يختارها
ويرتديها :
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األسود

لون
يؤخذ على محم
ل الجد ويدل على
الهي
بة
والسلطة ،لذلك ً
مثال تكون عباءات
الت
خرج سوداء .شخص
ية هذا اللون تكون
ط
موحة وهادفة لكن
حساسة وعاطفية.

البني

شخصية القوية
ألرض ،يعكس ال
هو لون ا
محبو ارتداء هذا
والموثوق بها،
والمستقرة
ً ويبحثون دائم ًا
حافظون قليال
اللون هم م
قرار والعقالنية.
عن االست

األحمر

األزرق

لون منا
سب للعمل
وا
ال
جت
ما
عا
على
ت ألنه يدل
الثقة والذ
كا
ء
و
ال
ك
فا
ول
ءة والهدوء
ذلك يستخد
م
عن
د
م
ضي
و
الممرضات مث ً
فات الطيران
ال .الش
خ
صي
ة
ت
خ
ك
ج
و
و ولة
ن مهذبة
بشكل عام.

األخضر

ون يعكس
ول
عة والسالم والرضا ،ه ط والحياة
شا
الطبي
صية التي تحب الن دون األخضر
رار .الذين يرت
الشخ
عية واالستق
االجتما
خرين لهم.
ون رعاية اآل
يحب

االرجواني
في الماضي كان لون الملوك ،يعكس
حب الرفاهية والمال واإلبداع وحب الفن.
من يرتديه أشخاص لديهم أحالم كبيرة
والتعامل معهم صعب وسهل بنفس
الوقت.

من يحبون
والسلطة،
واالثارة في
العاطفة
لون
ون الحركة
منون على
ءه يمتلك
ارتدا
أنهم يد
يتهم كما
ون الجاذب
شخص
ها .يعتبر الل
التي يحبون
األشياء
كبر للرجال.
األ

األصفر

لون السعادة
والشمس والمزاج الجيد،
يدل على شخص
ية تحب التركيز واالهتمام
وتتمتع ب
النشاط واالبداع والجرأة.

األبيض

ذين تستطيع
ب األشخاص ال
هذا اللون يجذ
حرية ولديهم
هم يحبون ال
م،
اقة ويسعون
الوثوق به ويمتلكون األن
ظرة متفائلة
ن
إلى الكمال.

الرمادي

هو لون ا
لتوازن ،يعكس
الهدوء والنضج
والشخصي
ة الحكيمة .هو
ش
خ
ص
ال
ي
ح
ب
جذب ا
النتباه اليه ويح
او
ل
ا
لب
قا
ء
على
الحياد دائم ًا.
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مـــا سرهـــا ؟

جاذبيـة
الـوزن الزائـد
ليس ضد المنطق أن نعترف بجاذبية الوزن الزائد فهو واقع
نعيشه معظم األحيان ،
وليس الوزن الزائد مراد ًفا للبشاعة والقبح على
الدوام ،فـجاذبية الوزن الزائد تظهر في بعض
األشخاص على الرغم من كون أجسامهم
مائلة للسمنة أو في نطاقها،
لألسف أصبحنا في العصر الحالي نبني
حياتنا حول مقدار وزننا ،ونبني آرائنا حول
اآلخرين على نفس المعيار،
وهو ما يعني المأساة
إلى الكثير من األشخاص
ذوي الوزان الزائدة ،فهؤالء
األشخاص غالبا ما يعانون في
عالقاتهم ،فاآلراء المحيطة بهم
تجعلهم يميلون إلى فقدان ثقتهم
بأنفسهم وبالتالي إفساد العالقات
من حولهم من خالل الشعور بأنهم
أشخاص غير جذابين ،وبالتالي فهم
يغيبون عن العديد من األنشطة
التي يمكنهم أن يمارسوها،
ربما الكثيرين من أصحاب الوزن
الزائد قد تخلصوا من هذه العقدة ،إال
أن األغلبية تعيش في هذا الهاجس
الكئيب ،خاصة مع انتشار البرامج
التلفزيونية التي تمجد النحاف أو
ذوو الجسد الرياضي ،وما تتبعه
من برامج الحميات المختلفة على
التلفاز.
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نعم تحولت النحافة الى معيار ثابت للجاذبية والجمال في
حين أن معايير الجاذبية نسبية وتختلف من مجتمع آلخر بل من
شخص آلخر  ،فإذا كنت عزيزي القارئ من هؤالء الذين أنعم
اهلل عليهم بالصحة وبعض الوزن الزائد فليس عليك سوى
أن تفكر بطريقة جميلة.
أفكارك ومشاعرك تحدث فر ًقا كبي ًرا في الصورة
التي تضعها لنفسك ،فيمكن اعتبارها اإلطار الذي
سيشاهدك اآلخرون فيه ،فدرجة الجاذبية التي تخصك
تتناسب طرديا مع ما تقوم به .لذا اجعل من األمور
المعتادة التي تقوم بها وضعية السالم
والحب والطاقة اإليجابية وجميع األشياء
الجيدة في محيطك وخارجه ،وسرعان
ما سيبدو هذا التفكير والمنظور من
خالل تعاملك مع اآلخرين جميال
لمن حولك ،كما أن ما تعتقد
وتشعر به وتؤمن به يتجلى
ً
أيضا في جسمك
جسد ًيا
ً
وتؤثر أيضا في الطريقة
التي يراك بها الناس

الرجل السمين يجذب انتباه المرأة اكثر من الرجل النحيف
على عكس الصورة النمطية التي نتصورها عن رجل أحالم
ٌ
دراسة جديدة أن مواصفات فارس
كل فتاة ،فقد أظهرت
األحالم الحقيقية عند النساء هو الرجل ذو القوام الممتلئ.
وقالت الدراسة التي أُقيمت من قِبل جامعة «أبردين» ،إن
بعض اإلناث يفضلن الذكور ذات المستويات المنخفضة
من الدهون أو الجسم المتناسق ،في حين أن البعض اآلخر
والذي شكل األغلبية ،كن غير مباليات بالنسبة للجسم أو
تصنيف الصور التي تصور الذكور ذوي األجساد المثالية أو
الممتلئة على حد سواء ،وأعربوا عن أنهن يفضلن الشريك
رجل يميل
غير المتصنع ،ويشعرون براح ٍة أكبر إذا ارتبطن مع
ٍ
إلى السمنة والقوام الممتلئ.
الرجل «المكرش» بحسب مجلة «بالنيت فيتنس» واستطالعها
الظريف يعتبر مثا ًال للثقة في النفس ،وهي ميزة تعتبر أهم،
بحسب رأي  87في المئة من
والمشاركات
المشاركين
في االستطالع ،من الحصول
على جسم رياضي ومتناسق
العضالت.
 65في المئة من النساء
يعتبرن الرجل «المكرش»
أكثر جاذبية من غيره من
«المعضلين» ،و 61في المئة
من النساء أيض ًا يعتبرن أن هذا
النوع من الرجال أكثر قدرة على
النجاح الفزيولوجي في الحياة
الزوجية بسبب ثقته بنفسه،
وعدم استهالك وقته وطاقته في اإلجهاد الناتج عن الرياضة
المطولة.
النتائج األخرى ب ّينت أن  72في المئة من الرجال يرون أن
الحصول على الجسم العادي أكثر ارتياح ًا وسعادة ،وأكثر
قبو ًال للنفس من الوضع لو كان يكافح للحصول على
جسم رياضي متناسق العضالت .االستطالع وإن كان ظريف ًا
في موضوعه ،فإنه مهم جداً في ما يتع ّلق بتوعية كثير من
الشباب في الخليج العربي بمسألة الضرر من إجهاد أنفسهم
للحصول على جسم رياضي متناسق العضالت ،واالضطرار
تحت هوس البحث عن ذلك الجسم الجاذب للجنس اآلخر
إلى تناول مكمالت هرمونية محظورة وخطرة من شأنها
أن تصيب بالعقم ،أو تس ِّرع من اإلصابة باألورام السرطانية
كما حصل في حاالت عديدة موثقة طبي ًا .مفيد جداً أن
يحصل اإلنسان على جسم رياضي متناسق ،على أال يتم
ذلك بأسلوب يضر الصحة العامة ،وأال يكون ألسباب
اجتماعية تتع ّلق بجذب الجنس اآلخر ،فالحياة أجمل من
أن تضيع بالتسابق على القشور وترك ما هو أهم وهو
طبيعة هذا اإلنسان ،ومشاعره ،وبساطته ،ومدى ثقته بنفسه.
الجذب الحقيقي يجري عبر ما يقدمه اإلنسان من دعم معنوي

 65في المئة
من النساء
يعتبرن الرجل
«المكرش»
أكثر جاذبية
من غيره
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ونفسي لشريكه ال مقدار ما يقدمه من شكل جذاب يفقد رونقه مع
الوقت وال يجدي نفعا أمام األطباع الصعبة أو األخالق الغير سوية .
فإذا مكنت من أصحاب الوزن الزائد اليك بعض النصائح لتحتفظ
بجاذبيتك التي قد يفتقر اليها كثيرون من أصحاب األجسام الرشيقة :
أحب جسمك كما هو أوال لتشعر بـ جاذبية الوزن الزائد :إذا أردت أن تشعر
بأنك جذاب ،عليك أن تبدأ بنفسك أوال ،عليك أن تحب جسدك أوال كما
هو ،هذا ال يمنع من التفكير في االنتقال إلى مرحلة أخرى ،ولكن عليك أن
تتعرف إلى جسمك ،وان تفهم انه جميل ألنه يعود لك ،أن كنت ذا وزن
زائد أو نحيف فهذا ال يعيبه ،هو يمثلك في النهاية.
الكلمات مهمة ،دائما تحدث بإيجابية عن نفسك :قم بمراقبة أفكارك،
وخاصة تلك الكلمات التي تستخدمها لوصف نفسك ،اجعل اإليجابية
هي طريقك لوصف نفسك وتجنب ذكر أي شيء سلبي عن
نفسك ،فأنت بذلك تنقل صورة محبطة عنها إلى اآلخرين وهو ما
عليك تجنبه دائما ،أي أن عليك أوال أن تبني العالقة اإليجابية بينك
وبين ذاتك قبل انتقال إلى اآلخرين .قم بالتدرب على هذا األمر
باللجوء إلى المرآة وان تتطلع إلى نفسك دون خجل ،وأطل
النظر كل مرة ،وقم بالحديث مع نفسك بصورة إيجابية
عنها وسوف تحس في النهاية بـ جاذبية الوزن الزائد .
ضع هدفا لحياتك :هناك قول مأثور“ ،إذا كنت تريد
السعادة ،اربط تلك السعادة بهدف ،وليس بكائن أو
شخص” .لذا استمر في التركيز على تحقيق هدف معين
نضعه نصب عينيك ،هذا الهدف قد يكون هدفا كبيرا ،
كالمهنة مثال ،أو هدفا بسيطا لمرحلة معينة كتناول
الطعام الصحي أو تعلم شيء جديد أو تحقيق وزن
معين ،إن وضع مثل هذه األهداف يساعدك على بناء
ثقة كبيرة في النفس تجعلك تبدوا أكثر جماال وجاذبية
خاصة مع تحقيق هذه األهداف.
العثور على شريك في حياتك :لعل من اكثر األمور
التي قد تتسبب في فقدان األشخاص ذوي الوزن
الزائد لمحبتهم ألنفسهم أو شعورهم بعدم
جاذبية الوزن الزائد يعود إلى كونهم وحيدين،
وهذه الوحدانية في الواقع ترتبط كالدائرة في
فقدانهم الثقة بأنفسهم ،وبالتالي هي كاألحجية
أيهما األول ،البيض أم الدجاجة ،ولهذا عليك
محاولة التخلص من دائرة هذه األحجية واالنتفال
إلى الواقع ،ابحث عن الصديق أو الحبيب الذي
يتقبلك كما أنت وال يرغب بتغييرك ،أبحث عن
الشخص الذي تشعر معه بالسعادة ،فلعل
من أكثر األمور الواقعية والمحبطة هي أن
األشخاص ذوي الوزن الزائد دوما ما يعتبرون
أنفسهم من الدرجة الثانية ويالحقون الغير،
اكسر هذه النمطية ،وصنف نفسك في
الصف األول.
تحرك أكثر :ال تتعلق هذه المقالة
بمساعدتك على إنقاص الوزن هنا ،نحن
نتحدث فقط عن كيف يساعد التمرين
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والنشاط البدني في إطالق اإلندورفين الذي
يجعلك تشعر بتحسن .لذلك إذا كنت تريد
أن تبدو وتشعر بالجاذبية أكثر وطوال الوقت،
فعليك أن تتحرك وان تمارس نشاطا رياضيا
تحبه ويجعلك تشعر بالراحة في ممارسته،
هناك العديد من الرياضات التي تستغرق منا
الوقت وبذات الوقت تحسن االنطباع لدينا
حول طبيعة الحياة ،وهذا ما عليك أن تحاول
معرفته وممارسته.
اختر مالبسك بشكل أفضل إلظهار جاذبية
الوزن الزائد :إن أكثر األمور التي يعاني منها
ذوي الوزن الزائد هي المعاناة مع المالبس،
وهذا منا ينطبق على كال الجنسين ،فهم
قد يقوموا بالتضحية بالمالبس التي
يحبونها لصالح المالبس التي تخفي الوزن
الزائد (المالبس الفضفاضة) ،وهو ما يعني
المعاناة النفسية لديهم الحقا  ،ولهذا يجب
إحداث التوازن بين ما تحب ويناسبك ،وهو
ما يتطلب منك اللجوء إلى المجالت وبرامج
األزياء التي ستساعدك في االختيار السليم.

التقط الصور لنفسك :حاول أن تتعرف
إلى نفسك اكثر عبر الصور ،قم بالتقاط
العديد من الصور الشخصية لك حين تسنح
الفرصة ،ويفضل أن تقوم بالتقاط صور لك
مع أشخاص تعرفهم ،كاألصدقاء واألقارب ،ال
يجب أن تفوت مثل هذه الفرص  ،إن أهمية
الصور تكمن في انها تجعلك تشعر بالجمال
الداخلي ،والتعرف على جسدك أكثر ،واألهم
من ذلك أنها تكسر حاجز الخجل منه ،هي
ببساطة تصنع لديك ضمير األنا بعد أن كان
مختفيا وراء خجلك.
حان الوقت لفتح عيوننا على موضوع السمنة
بشكل صادق ،والتفريق بين «السمنة» وبين
ٍ
ليس
«الشخص السمين» فهو كشخص
َ
المشكلة التي تجتاح المجتمع لنكافحه
ّ
بكل األساليب التي ال تساهم إ ّلا باضطهاده
وتحويل حياته إلى جحيم وقوده الوزن الزائد
ليحرق لهيبه قيمة اإلنسان واحترامه لنفسه
وصحته ،ويفرّغ الشخص من ّ
كل إنجازاته إن
ّ
لم يخسر تلك الكيلوغرامات.

اختر مالبسك
بشكل
أفضل إلظهار
جاذبية الوزن
الزائد
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فنون

الفنــون جنــون

فن الرسم
على الشفاه
حنـان بديــع
تعتبر الشفاه عالم مليء باألسرار و هي واحدة من اكثر االشياء
الجذابة في مالمح األنثى ،لذلك تهتم النساء بتزينها باستخدام احمر
الشفاه ،و قد اعتادت النساء على اختيار درجات الروج التي تليق على
لون البشرة و التي تتناسب مع اطاللتها لتزيد من جمالها.
لكن هذا ال يمنع من أنه يحلو لنا أحيانا أن نلهو كما االطفال وأن
نلون ونرسم فقط للمتعة والترفيه ،ليس كل ما نقوم به في الحياة
يبدو مفيدا وعمليا إال أنه في كثير من األحيان ال يخلو من فن ومهارة
تدعونا لرفع القبعة احتراما لمواهب البعض في الرسم على كل
شيء مما يعطي للحياة بهجتها ويلونها وتطريزها ببعض من
األفكار والصور والخياالت التي تبدو بأناملنا وكأنها حقيقة .
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قطع
سوارفسكى
لترصيع
الشفاه
ماكياج غير
عملي وال
يدوم طويال

الرسم علي الشفاه هو ما تبحث حواء دائما عنه،
باإلضافة انها تبحث على كل ما هو جديد وغريب
في عالم الجمال ،و تبحث عن التميز واالختالف سواء
في عالم االزياء أو قصات الشعر أو ما يخص المكياج
الذي لم يعد مجرد أدوات تساعد على الظهور بشكل
أجمل و لكنه أصبح فن يمارسه العديد من الفنانين.
ربما لهذا تمرد الكثير من الفنانين على الرسم على
اللوحات و أصبحوا يقومون بالرسم على الوجه و
قاموا بتحويل وجوههم إلى أعمال فنية مذهلة ،و
قد ظهر مؤخرا فن الرسم على الشفاه و تحويلها إلى
لوحة فنية رائعة و قد قامت بابتكار هذا الفن الفنانة
االسترالية .Andrea reed
وهناك أيضا إحدى خبيرات التجميل التي اتخذت من
حسابها على انستغرام وتويتر في موقع اليوتيوب
باسم  Missjazminadتمزيت بأفكارها الغريبة والمبدعة
والتي قدمتها من خالل وضعها خطوات العمل
بالتفصيل على حسابها الخاص ..
والنتيجة لوحة فنية في غاية الروعة والجمال وقد
تنوعت الرسومات ما بين الشخصيات الكرتونية
والرسومات اليابانية إضافة الى رسومات من وحي
الطبيعة وأشكال هندسية ورسومات فنية مختلفة
استخدمت فيها أقالم ومحدد الشفاه وأحمر الشفاه
بدرجاته إضافة الى البودرة والماكياج .
مما يؤكد على أن الفنون جنون وبما أن التجميل
واستخدام ألوان المستحضرات بات أحد فروع الفنون
ظهر فن الرسم على الشفاه  ،لتختفي األلوان التي
تواكب الموضة وتظهر الرسومات التي تبهر العين،
ويتسأل البعض كيف قام الفنان برسم هذه اللوحة
الرائعة في هذه المساحة الصغيرة .
اليك بعض األفكار والنماذج التي قد يصعب تطبيقها
لكنها تبقى فن ممتع قد يوحي لنا بمزيد من األفكار
في مجاالت أخرى في عالم التجميل :
قطع سوارفسكى لترصيع الشفاه
هذا باإلضافة إلى ترصيع الشفاه ببعض حبات
السوافسكى الالمعة ذات األلوان الزاهية والتي
يمكن أن تكون بمثابة الحلى واإلكسسوارات التي
ترصع الرسومات فتجعلها أقرب للواقعية.
أحمر شفاه باللون األسود
وبعيدا عن اللون األحمر الذى يجعل الشفاه جذابه يحل
اللون األسود الالمع ليكون بمثابة نوته موسيقية،
تتصاعد األلحان من جنباتها فهي مكتوبة بطريقة
احترافية للغاية .
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فنون

فن جديد وغريب
في عالم الجمال

رسومات تحاكى الواقع بألوان
غريبة
الطريف أن الصور ما أن تم طرحها
على مواقع السوشيال ميديا حتى
أتت العديد من التعليقات التي
تؤيد الفكرة التي قدمها الفنان
« بوكاهونتاس «ويراها البعض
موضة يمكن تنفيذها حتى لو
على سبيل الفانتزيا
ألوان شفاه تخرج عن المألوف
لتتحول الشفاه الرقيقة إلى خلية
نحل أو قطعة من السوشى
شديدة
بمهارة
المصنوع
هذا باإلضافة إلى العديد من
الرسومات التي تواكب الموضة
في األلوان والفن في مهارة
الرسم .
رسومات الفاكهة والحيوانات
أما الجديد فهو لوحات فنية على
ّ
كل أنواع الرسوم
الشفتين من
فبعد رسوم الحيوانات المختلفة
بدأ عدد من الفنانين يتخصصون
في رسم الفاكهة على الشفتين
والمؤكد أن استخدام أحمر
الشفاه للرسم ليس بغرض إظهار
جمال الشفتين ولكن استعماله
وسيلة لرسم لوحاتهم .والتالي
فهي شيء غير عملي وال يدوم
طوال اليوم ،ولكنه فقط بغرض
التقاط الصور  ،وهكذا فإن فن
الرسم علي الشفاه ،ربما من
أغرب االبتكارات الفنية في هذا
العصر وأحدثها .فهو يبدو غريب ًا
وفريداً من نوعه ،ولكن يبقي له
رغم غرابته ،جمهوره الخاص .نعم
 ،،التغيير مطلوب ولكن أحيان ًا
يكون التجديد غريب وربما يصيب
باالندهاش .
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«أكوا أليغوريا» من جيرالن
مرحة بطبيعتها

من ابتكار دار «جيرالن»  Guerlainعام  1999قبل إضافتها إلى مجموعات ّ
كل عام من قِبل
تييري واسر ،تستم ّر مجموعة «أكوا أليغوريا»  Aqua Allegoriaفي إيقاظ الحواس .على غرار
ّ
معطرة للطبيعة والفرح ،تسحر هذه العطور الرائعة بتأنّقها الرقيق ونضارتها
أناشيد
بمكون واحد،
مصممة على أساس الدمج بين درجات غير ُمتو ّقعة تتم ّيز
المستدامة.
ّ
ّ
حس
تقوم كل من هذه االبتكارات الممتعة بإحياء إحدى أجمل حدائق العالم بفضل ّ
إبداعي ونضارة حالمة ومستدامة آتية من إحدى أجمل حدائق العالم .تو ّلد ّ
كل من هذه
المرح وتُطلق عنان المخ ّيلة وتسحر بعطرها المرح.
الملونة اإلثن َتي عشر
البطاقات البريدية
َ
ّ
بفضل  12إصدار من «أكوا أليغوريا»  Aqua Allegoriaمختلف والقدر نفسه من دروب الفرار،
رحلة مرهفة وممتعة نحو بعض مشاهد العالم األكثر خالّ ً
ً
بة.
يو ّلد كل عطر
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ديكور

ديكـور غيـر مألـوف ينبـض بالحيــاة

الطـراز
البوهيمـي
60

ميزة النمط البوهيمي
أنه بعيد عن القيود

يعتمد على العشوائية
والمزج بين األلوان

حنـان بديــع
البوهيمية هي كلمة فرنسية األصل تعني
الغجرية ،أو قبائل الغجر التي تتنقل من مكان
لمكان ،وفي عالم التصميم الداخلي والديكورات
المنزلية أصبح الطراز البوهيمي يُشكل أحد
المعتاد
أنماط الديكور الهامة .رُبما هو ليس ُ
بالنسبة لديكورات البيوت ،التي تعتمد علي
أسس تصميم ُمحددة وألوان ُمتناسقة وخطوط
هندسية واضحة في ترتيب األثاث ،لكنه نوع آخر
الحرية التامة
ُمستقل يعتمد في األساس علي ُ
في االختيار ،وعلي خطوط ُمتباينة في التصميم،
وديكورات مليئة بالدفيء والحميمية .فالطراز
البوهيمي يتميز بعناصر زينة غير مألوفة تنبض
والمشعة
باإلشراق وتستعر بحيوية األلوان الدافئة
ّ
أو العميقة ،تستمد بعض رموزها وصياغاتها من
عمق التقاليد األوروبية الشرقية وبعض البلدان
اآلسيوية والهندية ،والتي يمثلها األقمشة
ّ
تقل أهمية
الساحرة األلوان البهيجة .أما المواد فال
عن األلوان ،يتصدرها الخشب الطبيعي والقصب
والقش والجلود والمعدن ،إضافة إلى أنواع من
السجاد والمنسوجات بحبكاتها المختلفة.
وعلى الرغم من الحرية التي يتمتع بها المبدعون
في صياغة الديكور البوهيمي الطابع ،ثمة
منطلقات أساسية ال بد من اعتمادها في مجال
التصميم والزينة ،وذلك من خالل االستعانة
ببعض عناصر الدهشة التي تؤسس البتكار مناخ
جميل مشبع بالدفء واأللوان الساحرة ،كاستخدام
الوسائد المزينة بالنقوش ،ولوحات الصوف
المزخرفة بخطوط هندسية ونقوش كبيرة ،إضافة
إلى األقمشة الهندية المزينة بالبرق والمرايا
الصغيرة ...مع عدم التردد في المزج بينها وبين
األقمشة القديمة المزخرفة باألزهار ،والتي تملك
قدرة عجيبة على تثمين األجواء وإعطائها مزيداً من
الجاذبية.
بينما تشكل الجلود والسجاد والمصابيح وكل
عناصر الزينة ،والتي تتوافر بخيارات ال محدودة،
مصدراً لتناسق بارع مع خيارات مميزة من قطع
األثاث الرجعي البسيط ،أو الريفي والحديث،
يشوه هويته.
بأسلوب ال يغير من روحية الديكور وال
ّ
وتشكل الجدران في الزخرفة البوهيمية
مساحة مثالية للعرض ،فعليها تع ّلق اللوحات
والمشغوالت اليدوية والصور وتذكارات
السفر ...حيث يستطيع المرء تزيينها على هواه
لتكوين مشهد ينبض بالبهجة والرحة..
وللحصول على الديكور البوهيمي في منزلك
نقدم لك بعض الطرق المختلفة لديكور منزلك:
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ديكور

األغطيــة المطـــرزة
الفلكلورية ،تضفي على
المكــان لمســـة
مــن البهجـــة
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1
2

3

4

5
6
7

تفاوت التركيبات:
ضعي أقمشة الزينة المصنوعة من أقمشة
الكتان إلى جانب المعادن  ،الخشب  ،الزجاج ..أي
اجمعي كل التركيبات المختلفة في مكان واحد
 .ذلك لن يخلق لك الفوضى على العكس لكنه
سوف يخلق جواً من الدفيء والحركة في المكان
المستوى المنخفض للجلوس:
سواء كان لديك كرسي (أرائك)على األرض
أو مقاعد منخفضة يمكنك إضافة الكثير من
الوسائد مكان الجلوس  ،وهذا النوع من غرف
الجلوس المنخفضة حميمي للغاية ويمكن
إضافة طاولة جانبية صغيرة لوضع الكتب
عليها سوف تزيد الديكور روعة.
الخلفية المشرقة:
غالب ًا ما يعطي الخشب الداكن والمظلم إذا
كان يملئ المكان طابع ًا جاداً ومفتع ً
ال بشكل
مفرط  ،لذا يمكن إعادة طلي الخشب الداكن
بما يتناسب مع الطابع البوهيمي اي بزيادة
األبيض والضوء ،مع ترك االثاث بألوانه الدافئة
لخلق المحايدة في األلوان اي أن تكون الخلفية
مشرقة والبقية بألوان داكنة.
النباتات البرية:
باإلضافة إلى تضخيم العناصر التكوينية،
ومنحها العمق؛ تأتي النباتات لتكثيف هذه
العناصر  ،مع ترتيبها بشكل غير منتظم أو
مبالغ في تنظيمه لعكس الجانب البري
الطبيعي للمكان وليكون المكان نابض ًا
بالحياة ،لذا تجاوزي الزهور التقليدية في إناء
وضعي قطع ًا من فروع الشجر بد ًال من ذلك في
األواني الزجاجية مع أنواع من النباتات الخضراء
الطبيعية البرية على سبيل المثال.
األحمر الناري والزهري:
استخدام المنسوجات الزهرية والحمراء
المخططة وسط األلوان األكثر برودة في الغرفة
مع رمي القليل من الوسائد المخططة بهذه
األلوان هنا وهناك سوف تضفي ثراءاً على
المكان؛ وتجعله حيوي ًا.
طالء جدار واحد باللون الفيروزي:
سوف تكون غرفة المعيشة مع جدار واحد بلون
الفيروز ليعزز كل تلك األلوان األخرى (األحمر
والوردي) دون جعل الغرفة مظلمة .ومن الرائع
إضافة كرسي خشبي في المكان
إضافة ضوء دافئ:
إذا كانت الفكرة هي جعل المنزل دافئ ًا ،ال شيء
يفعل ذلك أفضل من الضوء فإضافتها على
النوافذ أو الشرفات أو الطاوالت تزيد المكان
حميمية ودفئ ًا حتى في المطبخ.
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معرفة

التابــل األغلــى فــي العالـــم

الزعفــران
ظل الزعفران عبر التاريخ من المواد األكثر تكلفة
ّ
القش
المرّ  -الذي يشبه
في العالم ,رغم مذاقه ُ
المتعطر  ،وتمتد زراعة اإلنسان واستخدام
الزعفران ألكثر من  3.500سنة ،وهي باقية عبر
الثقافات والقارات والحضارات.
والزعفران محصو ًلا يحتاج إلى عمالة وفيرة،
فلكل زهرة ثالثة وصمات صغيرة تشبه الخيوط
ويجب إزالتها يدو ًيا وتحميصها بعناية حتى
تجف ،ويجب زراعة أكثر من  75000زهرة من
الزعفران والعناية بها وحصادها من أجل تصنيع
رطل واحد من الزعفران.
لذا يعتبر الزعفران التابل األغلى في العالم ،إذ
يصل سعره إلى  16دوالراً أميركي ًا للغرام الواحد
فقط .لكن يبدو ارتفاع سعره مبرّراً إذا ما عرفنا
كيفية صناعته ،خاصة أنه يُستخرج
من الجزء األعلى المجفف ذي
اللون البرتقالي المائل
إلى الحمرة من
«الزعفران
زهرة
السوسني» .
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ومن خصائص الزعفران ،أنه ال يمكنه النمو أو التكاثر في البرية
من دون تدخل بشري .تُقطف الزهرة األرجوانية بصعوبة وعناية
باليد ،وتُزهر في الصباح الباكر فقط .وكلما زُرع الزعفران بحذر
وتأن ،ارتفع سعره ،وفق ًا لمجلة «ناشيونال جيوغرافيك».
ٍ
أما أكثر الدول انتاجا له فهي إيران التي تنتج  85في المئة من
إجمالي الزعفران في العالم ،وذلك بفضل مناخها الجاف
والمشمس نسبي ًا ،باإلضافة إلى الخبرة الزراعية المتناقلة عبر
أجيال المزارعين.
ويرجح أن الزعفران اك ُتشف للمرة األولى في اليونان خالل العصر
البرونزي ،لكنه ينمو اآلن في أنحاء أوروبا وآسيا كافة.
استخداماته عبر التاريخ :
اعتادت ملكة مصر ،كليوباترا ،االستحمام بحليب الفرس
المغمس بالزعفران .كما أن الزعفران اس ُتخدم في صبغ السترات
الصوفية للنساء في عهد الحضارة المينيوية ،واس ُتعمل في
مستحضرات التجميل ،إذ ُخلط مع المغرة الحمراء والشحم
وشمع العسل ،لصناعة أحمر الشفاه.
كذلك استعمل الرهبان الزعفران في العصور الوسطى ،إذ
اكتشفوا أن مزج غراء بدائي مصنوع من البيض مع الزعفران يُنتج
طالء صقي ً
ال أصفر المع ًا ،الستعماله في مخطوطاتهم
ً
كبديل عن الذهب.
يعد
وال تقتصر استعماالت الزعفران عند هذا الحد ،إذ
ّ
مكون ًا أساسي ًا في تحضير أنواع عدة من األطعمة،
أشهرها الـ»بايال» اإلسبانية والـ»بيالف»
الفارسي ،باإلضافة إلى تشكيلة متنوعة من
وصفات الحساء واألسماك والكعك والفطائر
حول العالم.
ً
ُ
إضافة الى أن الزعفران استعمل تاريخيا من
قبل المعالجين التقليديين لعالج أوجاع
القلب والبواسير وغيرها .وأشارت دراسة حديثة
إلى أن ارتفاع مستويات األكسدة في تابل
الزعفران قد يساعد على منع االلتهابات في
الجسم ،ويمكن االستفادة منه في عالج العجز
الجنسي واالكتئاب ،و ُوصف كترياق لمرض
الطاعون الدبلي.
أما شعبية الزعفران فبلغت ذروتها في العصور
الوسطى كدواء ،وراج استخدامه أيض ًا في
تلوين أطباق الطعام.

مثل السرطان .ناهيك عن أنه يمكن أن يساعد ً
أيضا في عالج
المشاكل الصحية األخرى مثل الربو واألرق واالكتئاب والغازات
المعوية .وبالتالي ،يوصى بشدة بإدخال الزعفران في
نظامك الغذائي للمساعدة في تعزيز نظام المناعة ضد
األمراض الخطيرة.
 -2يقوي الذاكرة :يحتوي الزعفران على مادتين
كيميائيتين ،كروسين وكروستين ،والتي
يعتقد الباحثون أنها قد تساعد في التعلم
ووظائف الذاكرة .وبالتالي ،يُعتقد أن الزعفران
يمكن أن يساعد في تحسين وظائف الدماغ
عند تناوله بانتظام والوقاية من األمراض
المرتبطة بالدماغ مثل مرض الزهايمر
وباركنسون.
 -3يمكن أن تساعد في عالج الثعلبة :لقد
ثبت أن الزعفران عالج طبيعي للعديد من
مشاكل الشعر مثل الصلع والثعلبة .ينصح
بعمل معجون من الزعفران ووضعه على
المنطقة المصابة لبضعة أشهر لتشجيع نمو
الشعر والقضاء على الثعلبة .يمكن ايض ًا أن
يساعد تناول شاي الزعفران بشكل منتظم
في تقليل تساقط الشعر وتحسين ملمسه
بمرور الوقت.
 -4يحارب حب الشباب :بفضل خواصه
المضادة للبكتيريا والمضادة لاللتهابات ،يعتبر الزعفران
مكو ًنا مثال ًيا لعالج حب الشباب والبثور .يحتوي على
خصائص طبية يمكن أن تساعد في تنقية البشرة
المعرضة لحب الشباب .الطريقة المثلى الستخدام خيوط
الزعفران في عالج حب الشباب هي نقعها في ماء نظيف حتى
تتحول الى معجون ثم وضعها على البثور للتخلص منها.

بلغت شعبيته
ذروتها في
العصور
الوسطى

يعتبر الزعفران
التابل األغلى
في العالم

إليك بعض الفوائد الصحية والجمالية التي
قد ال تعرفينها عن الزعفران:
-1يحارب العديد من المشاكل الصحية الخطيرة:
يحتوي الزعفران على العديد من المكونات الكيميائية
المختلفة .قد يساعد بعضها في خفض ضغط الدم ويحمي
من أمراض القلب .كما أنه يحتوي على نسبة عالية من
مضادات األكسدة ،والتي تساعد في محاربة األمراض الخبيثة
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الجمــال المطـــرز بالقداســــة

السبحـة
اختلفت ألوانها واشكالها واحجامها غير أن قيمتها لم تتغير,
السبحة أو المِسبحة
اقتناها الفقير والغني ،المثقف والجاهلُّ ,
قالدة مكون من مجموعة من الحبات (خرز) مثقوبة يجمعها خيط
يمرر من خالل ثقوب في الحبات لتشكل حلقة حيث تجمع نهايتي
الخيط ليمرر بقصبة وليس شرط ًا من نفس نوع ولون الحبات
ارتبطت «السبحة» أو كما تسمى باللغة المحكية «المسبحة»
منذ القدم بالشعائر الدينية ،وشكلت مظهراً من مظاهر التقوى،
عندما أصبح لها دور مهم في الشعائر الدينية ،السيما التسبيح ،أي
ّ
تعظيم اهلل الجليل وتنزيهه عزّ
وجل.
تاريخ السبحة
السبحة أو المسبحة صناعة لها تاريخ عميق ,فقد ورد في روايات
مختلفة منذ آالف السنين انه عثر إنسان الكهف على أحجار ملونة،
سحرته بجمالها وألوانها وبريقها ،فثمة دالئل اثرية تشير
إلى أنه بدأ في تجميعها والتعامل معها نظراً
لجاذبيتها ،فمن أقدم األحجار والمواد التي
استخدمها اإلنسان ،ما عثر عليه في قبور ترجع
إلى أكثر من  20ألف سنة واحتوت على
حبيبات من األحجار واألصداف والعظام .
هناك عددا من الدالئل التاريخية التي
تشير إلى أن السبحة عرفت في األديان
المختلفة في عصور ما قبل التاريخ،
وكانت وسيلة للتعبد لدى البوذيين
والبراهمة في الهند وغرب آسيا، ،
وتساوى عدد حباتها مع ما يعبده ويؤمن
به الهندوس من أبراج ونجوم وكواكب في
مذاهبهم المختلفة.
وفي المسيحية ،كانت المسبحة تستخدم
في العصور المسيحية األولى (عصور
االضطهاد) كوسيلة للتعارف بين النصارى
عوضا عن الصليب.
أما في اليهودية فكان للسبحة مكانة
كبيرة في طقوس «الكاباال» الشعائر الدينية
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المرتبطة بفلسفة الكون ،وكانوا يستخدمونها للتسبيح  100مرة
بشكل متتابع.
وأيضا كانت معروفة عند الشعوب القديمة فكانت «السبحة» رمزا
وتعويذة لطرد األرواح الشريرة وحماية اإلنسان من الحسد والشرور،
وكان البعض يعتقد أن غسلها وشرب مائها يشفي من األمراض
المستعصية.
أنواع السبح:
وتنقسم السبح إلى أنواع عدة ،فمنها ما هو مصنوع من األشجار
ومنها ما هو مصنوع من األحجار ومنها ما هو مستخرج من البحر.
كما تنقسم إلى ثالثة أقسام من حيث العدد فإما أن تكون  99أو
 66أو  33حبة.
إال أن السبحة التي تُستخدم للتسبيح واألذكار فهي عادة تكون

مصنوعة من أخشاب السنط والزيتون والصندل ونوى التمر ،إضافة إلى العود.
السبحة في اإلسالم
بعض الصحابة استعانوا في تسبيحهم بما يساعدهم على ضبط العدد
مثل النوى والحصى والخيوط المعقودة ،وفي العصر األموي ظهرت السبحة
وسيلة لتسبيح اهلل سبحانه وتعالى وأصحبت مع الوقت أحد مظاهر التقوى
ووسيلة لتهدئة النفس ،ومع توسع الفتوحات اإلسالمية وازدياد الثروات برع
الصناع في تصميم السبح من الجواهر وألحجار الكريمة ،فحوت خزائن الخلفاء
الراشدين والحكام المسلمين  .ولعل من أشهر السبحات تلك التي استعملتها
زبيدة بنت جعفر المنصور ،والتي صنعت من ياقوت رماني على هيئة بندق
والتي اشترتها بخمسين ألف دينار .كما كان لدى العديد من األمراء في العصر
الفاطمي سبح نادرة وثمينة .كذلك فإن السبحة الدينية تتألف من  99حبة أو
خرزة وفق ًا لعدد أسماء اهلل الحسنى.
السبحة والثقافة االجتماعية
وفيما بعد أصبحت السبح مظهراً للتباهي والتفاخر ،خصوص ًا من جانب
من يهوى اقتناء األحجار النفيسة التي تُصنع منها السبح ،كما أصبحت
جزء من ديكور المنازل ،إضافة إلى تقديمها كهدايا ثمينة ونادرة في
المناسبات االجتماعية المختلفة .إن إقبال الفقراء على شرائها أكثر بكثير
من األغنياء ،وهم من أهل الهواية دون غيرهم ويتوارثونها عن األجداد.
وهذا ما حمل صانعوها عبر الزمن إلى اعتماد األحجار الكريمة في صناعتها ،مما
جعلها ذات أشكال وألوان مختلفة وأثمان باهظة ومرتفعة.
أجود وأثمن األحجار الكريمة:
ومن األحجار الكريمة التي صارت تُصنع منها المسابح :نور الصباح ،اليسر
المستخرج من شجر من قاع البحر ،الكهرمان األصفر ،واألبيض ،والمائل للسواد
بحمرة ،المكوك ذات اللون البني وهو عبارة عن أحجار من قاع البحر ،الفيروز الذي
يأتي لونه أزرق مخضراً ،العاج ،المرجان ،الكهرمان ،الزمرد ،اللؤلؤ ،الياقوت ،إضافة
إلى العديد من األحجار الكريمة،
لكن يبقى العقيق سيد األحجار الكريمة ويمتاز بأشكال وأنواع كثيرة لكن
األفضل واألغلى ثمن ًا هو العقيق «الكبدي» األحمر القاني الصافي ،الذي ال
تُصنع منه السبح إال بالطلب ألن سعره يفوق ثمن الذهب  ،وأكثر ما يم ّيز السبحة
أن تكون مطعمة بالذهب والفضة والمزخرفة بأسماء اهلل الحسنى التي غالب ًا
ما تتصاحب مع العاج النادر المأخوذ من أنياب الفيل .وتختلف الخامة المصنوعة
منها السبحة بحسب المنطقة ،فالكويت تشتهر بالسبحات المصنوعة من
الكهرمان واليسر المطعم بالفيروز ،والمسبحة السورية في الغالب تصنع
من اليسر ،وفي لبنان من الكهرب أو الكوربا ،وفي السعودية توجد المسابح
المصنوعة من اللؤلؤ ،وكلما زاد سعرها ّ
دل على ثراء صاحبها.
هواية جمع السبحات
في الوقت الحاضر وكهواية جمع العمالت النقدية والطوابع ،يجمع
البعض مختلف السبحات ،ويتباهى بعضهم بعدد ما يملكه من سبحات
مختلفة وغالية الثمن ،وخصها البعض بأسماء معينة .آما السبح الغالية هي
ألغراض التباهي والزينة ،وتعد المسبحة مكملة في أغلب األحيان لشخصية
حاملها .وأصبحت السبحة اليوم تواكب الموضة فكل شاب يحمل سبحة
بلون المالبس التي يرتضيها وقد تكون ألوانها كألوان الطيف الشمسي حيث
تحمل كل حبة لون ًا معين ًا وهناك أنواع أخرى توضع حول الرقبة تحمل اسم
الشخص أو اسم حبيبته أو آية قرآنية ،وهناك من يضع في السبحة (سن الفيل)
جدا تعلق على
كتعويذة  ،وهناك أيض ًا سبح كبيرة الحجم أي حباتها كبيره ً
الجدران ألغراض الزينة والديكور.
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سؤال يدور في ذهن كل امرأة

هل
مازال

زوجي يحبني

68

عالمات تؤكد حب الزوج لزوجته بجنون من
الممكن أن تمر الحياة الزوجية ببعض المطبات
أو المراحل الصعبة ،ومنها على سبيل المثال
الشعور بالفتور أو الملل باإلضافة إلى الروتين
اليومي وبعض المشاكل الزوجية التي يكون
لها تأثير على عالقة الزوجين ،ويظل التساؤل
الذي يدور في ذهن المرأة هل مازال زوجي
يحبني؟ الواقع يقول بأن العالقات بين الرجل
والمرأة في العصر الحالي أخذت منحنى شديد
الخطورة بعض الشيء ،ليس هناك عالقة
تتطول كما كان متعارف عليه في السابق،
نسب االنفصال أصبحت في ازدياد وبطريقة
تشير إلى خطر تفكك األسر،
األمر الذي يسبب القلق للزوجة ويدفعها الى
أن تبحث وبصورة شبه يقينية هل أن الرجل
الذي ارتبطت به لن يتوقف عن حبها ويقدس
العالقة التي بينهما ،لن يتركها ولن يتخلى
عنها؟ ،هل هذا الرجل هو اختيارها الصائب في
الحياة؟ ،إن األهمية في معرفة اإلجابة على هذا
السؤال المهم في انه يعطي للمرأة الراحة
واالطمئنان ويبعدها عن الضغوط النفسية،
يجعلها تنصرف الحقا إلى حياتها وعملها..
إليك اهم عالمات إخالص الزوج لزوجته
وعالقته معها ..
أنه يولي اهتماما لألشياء الصغيرة :من
األمر التي يجب عليك االنتباه إليها في عالقتك
مع رجلك هي طريقته في التعامل مع ابسط
األمور الحياتية ،والتي قد تشمل بعض عالمات
اإلخالص في الحب  ،إن الرجل الذي يهتم
ً
أيضا بمساعدته في
بشريك حياته يهتم
ابسط األمور ،هو الرجل الذي ينتبه إلى األمور
التي تحتاج إلى اإلصالح ،إلى الغسيل أحيا ًنا،
تقاسم العمل المنزلي ،ينتبه إلى حاجتك إلى
االستيقاظ الباكر في أيام العمل والى الراحة
في أيام العطل ،وقد يقوم بإعداد القهوة
بنفسه في هذه المناسبة ،إن التعامل بهذه
الطريقة واالنتباه إليها هي مؤشر وعامل مهم
إلدراك انه جدي في عالقته معك وانه صادق ،انه
يرغب في االستمرار فيها إلى األبد
يدفعك للرضا عن نفسك :أنه يعتقد بل
يؤمن انك جميلة .لماذا سيكون معك إذا لم
يفعل ذلك؟ ولكن ال يكفي أن يفكر في ذلك
األمر فقط ،بل سيحاول قدر اإلمكان يساعدك
على اكتشاف ذاتك وان يعرفك بجمالك ،لن
يستخدم فقط كلمات جميلة وبراقة حتى
تشعرين بالطمأنينة واألمان ،بل إن وسيلته
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ستكون أعمق بحيث يصل إلى أن تشعرين
ً
أيضا بهذا الجمال ويساعدك على
أنت
اإليمان بانك األجمل ،سيحاول التواجد معك
في األوقات السيئة ،ويقدم لك المساعدة،
إن حكمته ونظرته إلى األمور هي أن رضاك
وسعادتك ستنعكس بالتالي على العالقة
بينكما ،وهو يبحث على أن تكون العالقة
امتن ومستمرة وأطول
يتشاور معك في جميع أمور الحياة  :استماع
الزوج إلى آراء زوجته والتشاور معها في جميع
أمور الحياة ،باإلضافة إلى احترام أسرة الزوجة
يعتبر أحد الدالالت المهمة على حب الزوج
لزوجته ،وكذلك تذكر المناسبات واللحظات
السعيدة مثل عيد زواجهما وتاريخ أول لقاء
بينهما.
يبقى الى جانبك في األوقات الصعبة :من
طبيعة أي عالقة أنها تمر بالفترات السعيدة
والفترات الصعبة ،وقد يكون مصدر هذه
الصعوبات خارجية أو داخلية ،فأحيا ًنا قد يمر
هذين الزوجين ببعض الصعوبات المالية،
وأحيا ًنا قد ينشب بينهم الخالف الختالف الرأي
والمنظور ،هذا األمر طبيعي بل أحيا ًنا يقال أن
هذا هو ملح الحياة وان الحياة دون صعوبات أو
مشاكل ال طعم لها ،إن ما يشير إلى أن الرجل
لن يتخلى عن امرأته أن يلتزم بالبقاء إلى
جانبها في الفترات الصعبة كما يبقى إلى
جانبها في الفترات السعيدة ،لن يتخلى عنها
في أول عقبة بينهما ويحاول أن يجد له منفذا
من العالقة ،إذا بقى هذا الرجل إلى جانبك بعد
عدة صعوبات فهي إشارة جيدة على التزامه.
ال يتهرب من المشاكل الزوجية:الرجل
الحقيقي والملتزم ال يتهرب من المشاكل
وال يدير لها ظهره ويركض ،بل يواجها بقوة
وبثبات ،وبالتالي إن حصلت أي مشكلة ما
بينكما هو لن يدير ظهره لها ،حرصه على
العالقة بينكما ستجعله يقوم بمناقشتها
معك ،سيحاول أن يجد مخرج لهذه المشكلة،
إن من اخطر األمور على العالقة بين الرجل
والمرأة هي أن يقوم أي طرف منهما بتجاهل
المشاكل ،هذا التجاهل سيعني في النهاية
تراكم لهذه المشاكل إلى ما ال نهاية حتى
تتفاقم وتؤدي إلى االنفصال في النهاية ،إذا
كان رجلك من النوع الذي يقوم بمواجهة
المشاكل الجدية (ال نتحدث عن تلك المشاكل
البسيطة التي ال تحتاج إلى نقاش) ،بل الجدية
والتي تحتاج إلى الحديث.
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ال يتجاهل أخطاءه
أو يعتبرها من
المسلمات

مرونة الزوج وتقديم
التنازالت مؤشر مهم

يفهم مشاعرك  :المقصود من هذا العامل
هو ما يفعله بحكمته .انه يرى األشياء من
وجهة نظر موضوعية ،والقدرة على إعطائك
نصيحة كبيرة مع أي حالة تواجهيها .يضع
نفسه في مكانك باستمرار ،حتى انه يفهم
بالضبط المشاعر التي تمرين بها في هذه
األوقات.
تقديم التنازالت  :عندما تشعر الزوجة بمرونة
الزوج معها فيعد هذا دليل على تقديم تنازالت
خصوصا مع عدم تنازل
كثيرة من اجل زوجته،
ً
الكثير من الرجال عن أراءهم ولذلك يجب
عليك عدم مقابلة مرونة زوجك العاشق
بالتذمر .ومن المعروف أن الرجال ال يظهرون
عواطفهم تجاه المرأة بشكل كبير بوجه عام
وتجاه الزوجة بوجه خاص ،فعندما يظهر زوجك
مشاعره وعواطفه أمامك فهذا أكبر دليل على
انه يعشقك.
أنه يجعل مشاكلك الخاصة بك مشاكله
هو أيضا :إذا كان هناك شيء يزعجك ،فإنه
يزعجه .سيقوم هذا الرجل بأخذ دوره في فهم
المشاكل الخاصة بك ومحاولة معرفة طرق
لحلها ،أو على األقل حل هذه المشكلة ضمن
اقل الخسائر واآلالم ،سيعتبر أن هذه المشاكل
ً
أيضا وأنها جزءا من مشاكله
تخصه هو
الخاصة ،هذه إحدى اهم المعايير لمصداقيته
في العالقة معك ،وان هذه العالقة ستدوم
إلى فترات طويلة.
يحول خطئك إلى فكاهة :أيضا من العالمات
التي تدل على مدى حبه لك ،انه يقوم بتحويل
األخطاء التي ترتكبينها إلى فكاهة ،إلى
نكتة ،حتى يتم تخطي الموقف ،ال يحاول
على اإلطالق أن يقوم بالتعامل مع الموقف
بطريقة جدية ،الكل منا يقوم بارتكاب األخطاء
فهذه هي الطبيعة البشرية ،األمر المدهش انه
يستطيع تخطي هذه األخطاء وتحويله إلى
وسيلة لجعل اليوم يمضي بطريقة مسلية.
يأخذ أخطاءه على محمل الجد  :على النقيض
مما سبق ومن ناحية أخرى ،إن أي شيء يفعله
ويؤدي بالنتيجة إلى الضرر بك أو اإلساءة إليك
بقصد أو بغير قصد ،سوف يعتبره أمرا كبيرا
ويأخذه على محمل الجد ،سوف يحاول جاهدا
التخفيف عنك وتخطي هذا الخطأ ،قد يقوم
بتقديم هدية ما ،أو الدعوة إلى مطعم ،سوف
يقدم االعتذار بطريقة جدية ورومانسية ،حتى
يعيد األمور إلى طبيعتها ،لم يتجاهل األمر أو
اعتباره من المسلمات.
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هوايات

لعبــــة األذكيــــاء

ماذا تعرف عن الشطرنج
تحظى لعبة الشطرنج منذ ابتكارها في القرن
السادس الميالدي بشعبية عالمية كبيرة،
خاصة وأنها تعتمد على التفكير العميق.،
إال أن اختراع الشطرنج يرجع  تاريخه إلى ما
يقرب من  1500سنة ،وعلى الرغم من أن
روايات أصول اللعبة تعتبر غير مؤكدة بنسبة
 ،%100لكن في السلف الماضي كان يشار
كثي ًرا إلى أن لعبة الشطرنج ربما نشأت في
الهند ،في القرن السادس الميالدي ،بينما
يعتقد أقلية من المؤرخين أن اللعبة نشأت
في الصين  ،وال تزال الشطرنج هواية شعبية
جدا بين عامة الناس .
ً
قصة اختراع الشطرنج
اختراع الشطرنج لم يستغرق وق ًتا طوي ًلا
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لالنتشار في مختلف أنحاء العالم ،فهذه
اللعبة التي حظت بشعبية كبيرة قد نشأت
في الهند في القرن السادس الميالدي تقري ًبا،
وهو ما أيدته كثير من الكتب التي اهتمت
بمعرفة تاريخ اختراع الشطرنج وكيفية انتشار
هذه اللعبة.
ومع بداية األلفية األولى ،كان األوروبيون
يلعبون لعبة الشطرنج بصورة مكثفة
بعدما ذاع سيطها في مختلف أنحاء القارة،
وأصبحت كلمة الشطرنج منتشرة في العالم
الغربي ،كما أن العديد من مصطلحات
الشطرنج التي ظهرت في أوروبا في القرون
الوسطى يمكن تعقبها إلى العربية
والفارسية الوسطى.

حول المبتكر الحقيقي للشطرنج هناك
روايتان مختلفتان؛ إحداهما خاصة بأصل اللعبة
الهندي ،وهنا يشار إلى الوزير سيسا الذي يقال
إنه كان يعمل لدى ملك هندي ،وقام بابتكار
هذه اللعبة كي يتمكن من تسلية الملك في
أوقات فراغه ،ولمحاولة تخفيف مهامه الشاقة،
وقد القت هذه اللعبة استحسان الملك وأمر
بصرف مكافأة كبيرة له ،وهنا يؤكد الكثيرون
أن األصل الهندي للعبة الشطرنج هو األقرب
إلى الحقيقة.
حقائق مذهلة عن هذه اللعبة
لكن للشطرنج حقائق عدة قد تغيب حتى عن
المهتمين بمتابعة هذه اللعبة أو عن من يعرفون
اسمها ليس إال وفي التالي نطرح أمامكم 9
حقائق عن هذه اللعبة القديمة جداً ومنها:
• هل تعلم أن مجموع عدد الطرق واالحتماالت
الممكن لعبها في لعبة الشطرنج لكال
الطرفين يبلغ ( 120^10أي عشرة وأمامها
 120صفراً) وهذا العدد يفوق عدد االلكترونات
في الكون والذي يبلغ  80^10تقريب ًا.
• هل تعلم أن احتماالت تحركات الحصان وحده
تصل إلى أكثر من  122مليون حركة.
• يعتبر الدكتور األلماني إيمانويل السكر
أكثر من حافظ على لقب بطل العالم في

ُ
حيث حافظ عليه لمدة  26سنة
الشطرنج ،
و 337يوم ًا.
* يؤكد علماء النفس أن لعبة الشطرنج وسيلة
فعالة لتحسين الذاكرة وتطويرها ،كما أن
ممارسة هذه اللعبة سترفع من نسبة ذكائك
وتساعدك على حل المشاكل المعقدة
بشكل أسرع عن طريق التفكير العميق الذي
ٍ
يتولد من ممارسة هذه اللعبة ،كما أنها مفيدة
لمرضى الزهايمر.
• حوالي  600,000,000شخص حول العالم
يلعبون الشطرنج.
• كلمة  Checkmateهي في األصل مشتقة من
العبارة الفارسية «مات الشاه» أي مات الملك.
• أول لعبة شطرنج لعبت بين الفضاء واألرض
كانت في عام  ،1970وانتهت اللعبة بالتعادل.
• أطول مباراة شطرنج رسمية كانت في
بيلغراد سنة  ،1989حيث حققت عدد تحركات
الالعبين  269حركة
• بعد قيام كل العب بثالثة تحركات على
الرقعة يصبح هناك  8ماليين موضع محتمل
لقطع الشطرنج ،ما يزيد من جمال اللعبة حيث
أنك لن تحتاج إلى القلق حول الحصول على
مكان معين في اللعبة كل مرة ،بل ستهتم
بأنماط اللعب واالستراتيجيات الخاصة بكل
موضع عند احتالله وليس قبل ذلك.

لعبة الشطرنج
وسيلة فعالة
لتحسين
الذاكرة
مجموع عدد
االحتماالت
الممكن لعبها
يفوق عدد
االلكترونات في
الكون
600,000,000
شخص حول
العالم يلعبون
الشطرنج
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ثقافة
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لتصبح أصغر
وأكثر شبابا

هل تشعر بآثار التقدم في العمر وزحف التجاعيد وانطفاء البشرة وبدء ظهور الترهالت؟
هل تريد أن تبدو أقل عمرا وتؤخر ظهور هذه العالمات غير المرغوبة بضعة سنوات أخرى؟
أنت في المكان الصحيح ،فهذا المقال سيرشدك تمام ًا إلى ما يجب عليك فعله لتبدو
أقل عمرا وما يجب أن يحتويه نظامك الغذائي.
إذ ما من أحد يتمنى أن تبدو عليه عالمات التقدم في السن ،فما الحال لو أصبح أصغر
يبد مستحي ً
ال  ،وإذا كان هناك كريمات
من عمره في الحقيقة ،هذا األمر في الواقع لم ُ
«مكافحة الشيخوخة» ،التي يقبل عليها البعض للوقاية من سرطان الجلد ،والنمو
دائما الحل لصحة الشباب الجلد أو الوقاية.
الحميد  ،إال أنها ليست ً
ً
عوضا عن ذلك ،يمكن أن يكون المفتاح لتبدو أصغر س ًنا مع بشرة أكثر شبابية في
الطعام الذي تتناوله ،إذ إن يمكنك أن تمنحك الزيوت والفواكه والخضراوات والتوابل
بشرة متوهجة قد ال تراها منذ سنوات! وهناك أبحاث قوية تشير إلى أن مواد غذائية
يومية يمكن أن تتوقف أو تعيد عقارب الساعة إلى الوراء إلى جلدك المتقادم.
 .1الشوكوالتة الداكنة :تتميز الشوكوالتة الداكنة بالفالفانول ،التي يمكن أن تحمي
بشرتك من أشعة الشمس وتوفر مجموعة كاملة من فوائد البشرة! لذا تعتبر مضادات
جدا لدرجة أن الباحثين يعتقدون
األكسدة الموجودة في الشوكوالتة الداكنة مفيدة ً
أنها مفيدة لجسمك أكثر من التوت!
 .2الشاي األخضر :الكوالجين هو الالعب الرئيسي في شكل بشرتك .نتيجة لذلك ،من
تماما ظهور الشاي األخضر كواحد من العديد من األطعمة التي يمكن أن
المنطقي
ً
تجعلك تبدو أصغر س ًنا!
الشاي األخضر غني بمضادات األكسدة  ،ولكنه يحتوي على بوليفينول أكثر من أي
شيء آخر .يمكن لهذه البوليفينول حماية الكوالجين الخاص بك بينما تساعد على
عكس عالمات الشيخوخة أو إيقافها.
 .3القهوةً :
وفقا لبعض األبحاث التي أجراها المعهد الوطني للسرطان ،فإن المركبات
النشطة بيولوج ًيا في القهوة يمكن أن تساعد في حماية بشرتك من سرطان الجلد ،
كما يمكن أن تقلل القهوة المفلترة من سرطان الجلد.
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 .4األفوكادو  :في حين يحتوي األفوكادو على العديد من الفيتامينات
واأللياف والبوتاسيوم واألحماض الدهنية ،إال أنه يحتوي على العجائب
لصحة بشرتك ،يتميز األفوكادو بالكحوليات الدهنية المتعددة
الهيدروكسيل ،التي ال تعمل على إصالح البشرة التالفة فحسب ،بل
تحمي بشرتك الصحية من أشعة الشمس وغيرها من البيئات الضارة.
 .5الطماطم :إذا كنت تريد أن تبدو أصغر من عشر سنوات فابحث عن
الطماطم ،إذ تتميز الطماطم بالكثير من الاليكوبين الذي يدرك العلماء أنه
مفيد لسرطان البروستاتا وأمراض القلب وحتى مقاومة خطر اإلصابة بالسكتة
الدماغية  ،ومع ذلك  ،يمكن أن يفعل الاليكوبين أكثر من ذلك بكثير .تظهر
العديد من الدراسات أنها تساعد على حماية بشرتك من أشعة الشمس فوق
البنفسجية.
 .6الخضراوات :كما يعلم معظم الناس ،تقدم الخضراوات مجموعة من
العناصر الغذائية .لديهم حتى خصائص مكافحة السرطان ويمكن أن تحمي
من أمراض القلب  ،ومع ذلك ،فإنها تساعدك ً
أيضا في خوض المعركة ضد
التجاعيد .نظ ًرا لكونها عالية في بيتا كاروتين التي تمنح بشرة أكثر شبا ًبا وصحة.
 .7مرق العظام :يحتوي مرق العظام على مجموعة من العناصر الغذائية
المفيدة  -بما في ذلك الكوالجين .الكوالجين مفيد للعظام والجلد والعضالت،
والحصول على ما يكفي منه يمكن أن يكون له تأثير عجيب على البشرة! يمكن
أن يجعل بشرتك أكثر سالسة وأقل التجاعيد.
 .8زيت الزيتون البكر الممتاز :إذا كنت ستقوم بتضمين أي دهون أو زيت في
نظامك الغذائي ،فليكن زيت الزيتون البكر .ال يمكن أن يساعد فقط في منع األمراض
الشائعة وتقليل خطر اإلصابة بالسرطان وأمراض القلب ،بل يمكن أن يساعدك
أيضًا في أن تبدو أصغر سنًا مما أنت عليه ،كل هذا بفضل آثاره المضادة لاللتهابات.
 .9العنب البري :التوت األزرق هو عالج لذيذ وحلو ممتلئ بالنكهات (والمواد
المغذية!) وإذا كنت تتطلع إلى التخلص من لون بشرتك ،وإضفاء المزيد من
اللمعان عليها ،وحتى مساعدتها لتبدو أكثر نعومة ،فاحصل على حفنة من التوت
األزرق ..الذي يحتوي على العديد من مضادات األكسدة التي تحارب أضرار الجذور الحرة،
بينما تفتيح البشرة وتغذيها في نفس الوقت.
 .10السمك :أحد األسباب المهمة التي تظهر عالمات الكبر على بشرتك ،أنها جافة.
إذا كنت ال تأكل الطعام الذي يعزز الرطوبة في بشرتك ،ستبدو أكبر من سنك
،وسمك السلمون واألسماك األخرى الغنية بأوميجا  3يمكن أن تكون مصدرًا لذلك،
وقادرة على ترطيب بشرتك بما يكفي لتوهج الشباب.
 .11البطيخ :يتميز البطيخ بمضادات األكسدة المعروفة باسم الاليكوبين  ،يتيح لك
الاليكوبين البقاء تحت أشعة الشمس لفترة أطول قبل أن تبدأ بشرتك في التعرض
ألضرار األشعة فوق البنفسجية .في حين أنه ليس بدي ً
واق من الشمس ،إال أنه
ال عن ٍ
من الجيد معرفة أنه يكافح للحفاظ على بشرتك تبدو أصغر سنا وأكثر صحة لفترة
أطول على أية حال عليك أن تتذكر عزيزي القارئ بأن الشخصية هي ما تجعلك أقل
عمرا في نظر اآلخرين فبعيداً عن األغذية التي سبق وأن عددناها ،تبدو الشخصية أمراً
شديد األهمية إلظهار أنك ما تزال تحتفظ بشبابك وحدة مالحظتك وقوة تفكيرك،
ينسى الكثيرون هذا األمر في محاوالتهم الستعادة الشباب ،ويظنون أن األمر
بالكامل يعتمد على المظهر فقط  ..في النهاية محاوالتك الظهور أقل عمرا سوف
تصطدم بحقيقة أن التقدم في العمر أمر حتمي ،وأننا في النهاية سنشيخ وستظهر
عالمات التقدم في العمر علينا بكل وضوح مهما حاولنا إخفائها ،لذا فإن األمر األهم
هو االستمتاع بالحياة ،والبقاء برفقة العائلة واألصدقاء ،وعيش اللحظة بد ًال من
يأت أبدا
محاولة استرجاع
ماض لن ِ
ٍ
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اقتصاد

كيف تربح المال
من هواية؟ أيا كانت!
حنـان بديــع
هل سألت نفسك يوما إذا كان ممكنا أو كيف تربح المال من
هواية تحبها؟ هل لديك هواية تحبها بالفعل وتقضي معظم
وقتك فيها؟ هل جربت الربح منها؟ فكرت في كيفية تحويل
هذه الهواية إلي مال؟
إن كانت إجابتك ال فهذه المقالة ستلقي الضوء معك علي
السؤال الهام ..كيف تربح المال من هواية ؟ أيا كانت!
تختلف نسبة وامكانية الربح من هواية ألخري لكن الفكرة تبقي
واحدة وهي أنه يمكن الربح من هواياتك.
الحقيقة أن العالم االفتراضي فتح الكثير من الفرص لتمكين
المبتدئين في عالم التسويق اإللكتروني من عرض منتجاتهم
أو خدماتهم ،والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العمالء
بكل سهولة وبأقل التكاليف ،فالكثير لديهم هوايات وشغف
ّ
مكنهم العالم الرّقمي من تحويله إلى مشروع إلكتروني
لجني األرباح من خالله.
صغيرَ ،
إال أن الطرق التقليدية في التسويق قبل ظهور اإلنترنت كانت
ً
التسويق للكثير من المبتدئين في مشاريعهم
عائقا أمام
تقف
ّ
التي تعتمد على ممارسة شغفهم في الحياة أو هواياتهم،
السهل على ّ
كل ها ٍو أن يمارس
ومع ظهور اإلنترنت أصبح من ّ
ّ
بأقل التكاليف والجهود الممكنة،
شغفه وهوايته ،وعرضها
ّ
وفيما يأتي نصائح تساعد التاجر اإللكتروني المبتدئ على
تحويل هوايته إلى ربح:
ّ
يحدد ما هي هوايته من
أن
المبتدئ
اجر
ت
تحديد الهواية :على ال
ّ
ويحدد ما إن كانت مناسبةً
ّ
خالل استخدام العصف الذهني،
ّ
ً
ً
وقابلة للتطبيق أم ال ،فإن كانت
وجاذبة للعمالء،
للتسويق،
ينمي هوايته،
اإلجابة عن األسئلة ّ
السابقة بنعم يجب عليه أن ّ
الدورات التدريب ّية إلتقانها ،وجعلها على مستوى من
ويأخذ ّ
سواء
اقتنائها،
على
عهم
ويشج
العمالء
ويجذب
المهن ّية،
ّ
ً
ً
ّ
تحقق
منتجا ،ومن األمثلة على الهوايات التي
كانت خدمة أم
ً
الربح من خالل اإلنترنت ما يأتي:
هواية الرّسم ،يمكن تحويلها إلى تصميم الرّسومات وطبعها
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على المالبس ،أو األكواب ،أو الميداليات.
ملكة الكتابة ،يمكن تحويلها إلى تقديم خدمة كتابة األبحاث
بكا ّفة مجاالتها.
هواية الموضة :إذا كنت من محبي الموضة ومتابعة الجديد
فالتدوين عن الموضة أحد أنواع التدوين المربحة جدا ،لو كنت
من محبي الموضة قومي بإنشاء مدونتك عن الموضة بدال
من العمل من المنزل.
إتقان لغة أجنب ّية ،يمكن تحويلها إلى خدمة عبر اإلنترنت
لل ّترجمة.
هواية التكنولوجيا واإللكترونيّات ،يمكن تحويلها إلى تقديم
خدمة عقد دورات تدريب ّية في هذا المجال ،أو تصميم البرامج
وبيعها من خالل اإلنترنت.
ّ
الدهان ،أو
الديكور ،أو ّ
إتقان العمل اليدوي ،مثل :الفخار ،أو ّ
أعمال ال ّنجارة ،يمكن عرض المنتجات أون الين وبيعها.
هواية ّ
الطبخ وصنع الحلويّات ،يمكن تحويلها إلى مطعم
إلكتروني صغير ،لتلبية طلبات المناسبات المختلفة.
هواية إعادة ال ّتدوير للمنتجات الورق ّية ،أو الخشب ّية ،أو المعدن ّية،
أو الزجاج ّية ،والقدرة على تصنيع منتجات جديدة منها قابلة
للبيع ،واستغالل اإلنترنت لبيعها.
القراءة إذا كنت تحب القراءة وتنفق الكثير من المال عليها
لديك فرصة لربح مئات الدوالرات من هذه الهواية الظريفة!
يتيح لك موقع جملون فرصة الربح عن طريق ترشيح قراءاتك
المفضلة ألصدقائك ومتابعيك مقابل عمولة تصل ل 25%
عن كل عملية بيع تأتي عن طريقك.
السفر إذا كنت من محبي السفر فلديك فرصة رائعة لربح المال
من هوايتك .بحكم سفراتك الكثيرة والتعرض لتجارب وثقافات
مختلفة ستتعرف علي خبايا األماكن التي تزورينها ومواطن
الجمال فيها بل وكيفية استثمار المال للزائر بشكل أفضل من
خبراتك! كما يمكنك ربح ماال وفيرا من هذه المعرفة إما من
كتابة مقاالت عن تجارب السفر لمواقع مهتمة بالمجال أو عن

طريق انشاء موقع الكتروني خاص بك تدوني فيه تجاربك وهذا
أفضل بالتأكيد وخاصة أنه ال يوجد عربيا مدونة عن السفر ،هذه
فرصتك الثمينة!
السعيدة المختلفة.
والمناسبات
الحفالت
إلحياء
هواية الغناء
ّ
الصوف والكروشيه،
هواية الخياطة وتصميم األزياء ،أو أعمال ّ
يمكن تحويلها إلى عقد دورات تدريب ّية ،أو بيع المنتجات عبر
اإلنترنت.
السوشيال ميديا وهو نوع من الهوايات يساعد في جني
بعض الدخل .فإن كنت من محبي قضاء الوقت علي مواقع
التواصل االجتماعي فيمكنك انشاء صفحة خاصة بك عن أي
موضوع كان وتكبيرها وزيادة متبعيها ومن ثم جني بعض
المال مقابل اإلعالن عن صفحات أخري ،بالمثل يمكنك
عمل مجموعة  Groupعلي فيس بوك وبزيادة عدد
المشتركين والتفاعل فيه يمكنك جني المال
مقابل اإلعالنات الممولة .هذا النوع شهير جدا في
المجموعات النسوية حيث الكثير من اعالنات
مراكز وعيادات التجميل وأصحاب متاجر منتجات
النساء واألطفال.
إنشاء موقع على اإلنترنت للتسويق :ليس
ّ
بالضرورة إنشاء موقع تجاري محترف في بداية
التسويق اإللكتروني ،إذ يمكن فتح حساب
مجاني على مواقع التواصل
شخصي تقليدي ّ
االجتماعي ،والبدء بإضافة األشخاص المحتمل أن
ً
ّ
شريحة من العمالء المتو ّقعين ،أو حتى
يشكلوا
إنشاء مد ّونة لعرض المنتجات أو الخدمات ،وعند
السوق
توسع ال ّنشاط مستقب ًلا وحجز موطأ قدم في ّ
ّ
متخصص مدفوع
موقع
إنشاء
يمكن
اإللكتروني
ّ
ّ
الثمن ،وال ّلجوء إلى اإلعالنات الممو ّلة ،والمدفوعة
ً
مسبقا.
المرونة واالنفتاح :على ال ّتاجر اإللكتروني المبتدئ
ّ
المستغل لهوايته لتكون مصدر دخل له أن يتم ّيز
بالمرونة واالنفتاح ،لتلبية جميع األذواق

يعد
والرّغبات ،فالجمود يميت الهوايات ويقتل العمل ،إذ
ّ
الدائم العامل األساسي في ال ّنجاح لتنمية
االبتكار
والتجدد ّ
ّ
المهارات ،والتسويق لها.
التمويل :على ال ّتاجر اإللكتروني أن يدرس مصادر التمويل
السداد ،وجني هامش ربح ولو
لمشروعه ،ومدى قدرته على ّ
والتوسع بالعمل مستقب ًلا.
بسيط في البداية،
ّ
الثّقة :اإليمان بالموهبة من أساس ّيات نجاح العمل بها ،إذ
ينتقل شعور ّ
المقدمة من ال ّتاجر إلى
الثقة بالمنتج أو الخدمة
ّ
ّ
ويشكل عامل إقناع للعميل على اقتناء
العميل بالالوعي،
السلعة أو الخدمة.
ّ

البدء بفتح
حساب
شخصي
مجاني
ّ
على مواقع
التواصل
االجتماعي
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..
الدكتورة خديجة القالف في حوار خاص لـ
تعتمد مؤشرات اكتشاف الموهوبين في الخليج والعالم على التعريف
المعتمد في الدولة أو المؤسسة القائمة على رعاية الموهوبين ..فكان ..

اإلبداع المنفرد
المتميز باألصالة

يعتبر الموهوبون جزء ال يتجزأ من منظومة المجتمع  ،بل هم أساس النهضة
بجميع جوانبها إن صحت آلية التعاطي معهم  ،وتشجيع مواهبهم وتنميتها ،
وتوظيفها أيض ًا .كما يوجد الكثير من هذه المواهب في بلداننا الخليجية  ،ممن
لديهم موهبة االبتكار أو االختراع أو الفكر المبدع ،ولكل شخص موهوب قدراته
الخاصة به وميوله ألشياء تختلف عن غيره ،ومن أبرز الصفات التي من الممكن
أن يمتلكها األشخاص الموهوبون  :القدرة على التعبير الرمزي المختصر ..سالسة
الفكر ،وسرعة البديهة  ،القدرة على التعبير بمفردات ال يعرفها أقرانهم ،و التفوق
في الكتابة والمهارة في القراءة ..قوة الذاكرة ،انجذابهم لألمور الغامضة والمعقدة
والتي ال يفهمها الكثيرون  ،الخيال الواسع ،والقدرة على اإلبداع والخروج عن المألوف
 ..الحماسة ،وحب الخبرات الجديدة .االهتمام الكبير بالصور ،والخرائط ،والبيانات،
ومجسمات األرض والكواكب  ،الجرأة وحب االستطالع  ،القدرة على إيجاد الحلول
للمشاكل التي تواجههم .التكيف مع المحيط الخاص بهم بشكل سريع ،التمتع بقدر
عال من روح الدعابة والفكاهة .االستمتاع بحل األلغاز ،واألحجية الصعبة ،االنتباه للتفاصيل
ٍ
الدقيقة .حول هذا الموضوع حاورنا د .خديجة سميح القالف دكتورة كويتية حاصلة على
دكتوراه الفلسفة في تربية الموهوبين – استشاري تربوي ونفسي معتمد في دولة
الكويت  ،و لمعرفة المزيد حول رعاية الموهوبين جاوبتنا في حوارنا الخاص معها .

حاورتها  :ربـاب عبيـد
لماذا تخصصت د .خديجة القالف في مجال رعاية
الموهوبين ؟
ألن الموهوبين طاقة بشرية منتجة في أوطاننا  ،وما أن
استطعنا تطبيق اآلليات الصحيحة عليهــــا  ،من حيث
اكتشاف موهبتها وتوظيفها .
(الموهبة واالكتشاف)
إذن فلنعرّف الموهوبين للقراء الكرام ؟
الموهوبون هم  ..الفئات التي تحتاج للرعاية الخاصة
كونها تمتلك بعض القدرات العقلية والخصائص
المهارية التي تجعلها تحتاج لرعاية وتطوير كونها
هم رأس مال المجتمعات المتطورة .
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وعلى ماذا تعتمد مؤشرات اكتشافهم ؟
تعتمد مؤشرات اكتشافهم على التعريف المعتمد في
الدولة أو المؤسسة القائمة على رعاية الموهوبين ،
فعلى سبيل المثال عندما تكون المؤسسة معتمدة
على تعريف (رينوزلي) فأنها تستخدم االختبارات
القائمة على الذكاء واإلبداع واالستعداد وفق نظرية
الحلقات الثالث  ،ولكن لهذه المحكات ( االختبارات)
شروط أهمها أن تكون قائمة على أسس علمية
وأسس سليمة  ،ومقننة على البيئة التي يراد اكتشاف
الموهوب فيها .

المواهب الخاصة الذي ينفرد بموهبة خاصة حركية أو
موسيقية أو فنية الخ  ،المبدع  ..الذي يمتلك مجموعة
من الخصائص اإلبداعية أما في شخصه أو فكره أو في
العملية التي يقوم بها بأداء المهمة أو باإلنتاجية ،
فاإلبداع هو االنفراد المتميز باألصالة .

ماهي مراحل اكتشاف الموهوبين ؟
لالكتشاف الموهبة ثالث مراحل أول مرحلة
الترشيح حيث يقوم الموهوب بترشيح نفسه أو
يقوم األقران بترشيحه أو المعلم أو الوالدين
 ،المرحلة الثانية تكمن في االختبارات
المعتمدة وفق ًا للتعريف المعتمد في
المؤسسة الختيار الموهوب  ،بعد
تصحيح االختبار ( المرحلة الثانية ) تأتي
مرحلة المقابلة الشخصية  ،والتي
تعتمدها بعض المؤسسات كمرحلة
رئيسية الختيارهم
وهل لهم تصنيفات أم جميعهم
في سلة واحدة ؟
تصنف رعاية الموهوبين من خالل
التربية الخاصة  ،التي تعتبر مظلة بحد
ذاتها تنقسم إلى المتفوق األكاديمي
وهو الذي يعتبر متفوق ًا وفق الدرجات في
والمتفوق عقلي ًا
المدارس والجامعات ،
ّ
والذي يكون ضمن أعلى خمسة
في المائة من أقرانه في
اختبارات الذكاء وذو
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(الموهوبون والبرامج اإلثرائية)
هل فصل الموهوبين في مدارس خاصة  ..خطوة
صحيحة نحو استثمارهم كطاقة بشرية تمتلك
الموهبة ؟
تختلف التوجهات العلمية المعنية برعاية الموهوبين
وتختلف المدارس فالبعض يتوجه لوضع الموهوبين
في مدارس خاصة تعنى بتنمية مواهبهم والبعض
اآلخر يتوجه لوضع فصول خاصة داخل المدارس لهؤالء
الموهوبين والبعض اآلخر يريد تطبيق برامج إثراءيه
لرعاية الموهوبين بينما يتوجه غيرهم  ،للتسريع كآلية
يتم تبينها لرعاية الموهوبين بينما يظهر لنا
يجب أن
ّ
توجه ينادي بأنها فئة ال تحتاج لرعاية كونها تبرز في أي
مؤسسة بما لها من خصائص مميزة وأنا من مخالفي
االتجاه األخير  ،أن الموهوب لن يلقى الرعاية المناسبة
وبناء على
في المدارس العادية وذلك وفق ًا للتخصص
ً
التجربة الشخصية القائمة منذ  1994في المدارس القائمة
على رعاية الموهوبين تحت مظلة األمانة العامة للتربية
الخاصة بوزارة التربية في دولة الكويت.
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الموهوبون طاقة بشرية
منتجة في أوطاننا
ما هو سلّم قياس قدرات الموهوبين ؟
ثم االختيار  ،االختيار المقنن ؟
المالحظات تأتي أوال ّ ،
البرامج اإلثرائية هل يحتاجها الموهوب ؟
تختلف البرامج تبعا لنوع الموهبة ولكن من أهم البرامج التي
يحتاجها الموهوب هي البرامج األثرائية داخل المنهج وخارجه
،باإلضافة للتسريع المدروس والبرامج اإلرشادية التي تعنى
برعايته نفسي ًا لما يواجهه من ضغوط بسبب معاييره العالية
،واختالف عمره العقلي عن عمره العددي.
ما دور المختص في تطبيق آلية االختبارات على أصحاب
الموهبة ؟
ال يمكن أن يطبق اختبارات الذكاء شخص عادي  ،فالبد لمن

تألقت الشقيقة قطر
في رعاية الموهوبين عبر
استراتيجيات مدروسة
ووعي بآلية التطبيق وآلية
يطبق االختبار أن يكون على دراية
ّ
استخراج النتائج  ،لذا نجد كثير من االختبارات العلمية المعتمدة
توفر شهادات بعد اجتياز دورات خاصة بالتصحيح  ،اختبار (بينيه )
واختبار (تورنس) وغيره .
(رعاية الموهوبين خليجي ًا)
هل هناك توجه خليجي لرعاية الموهوبين والتخصص في
هذا المجال؟
 بكل تأكيد  :الدول الخليجية أسوة بكل دول العالم توجهتشيئ ًا فشيئ ًا لرعاية الموهوبين وجهود الخليج واضحة في
رعاية الموهوبين وتوفير المدارس الخاصة  ،وتأهيل الكوادر
المتخصصة لرعاية الموهوبين وإقامة المؤتمرات والمحافل
العلمية التي تعنى برصد كل ما هو جديد  ،لتوفير أفضل
وأفصل في دولتي الحبيبة الكويت
البرامج الخاصة بهذه الفئة ،
ّ
التي توجهت لرعاية الموهوبين منذ الستينيات إلى وقتنا
توقف مؤقت في
الحالي  ،رغم الظروف التي تسببت في ّ
فترة التسعينيات  ،ولكن العجلة مستمرة في توفير المدارس
الخاصة التي تعنى بالموهوبين .
ماذا عن التعاون الخليجي بالجانب التربوي والعلمي ؟
التعاون موجود والنماذج موجودة ونطمح إلى ذلك  ..هناك
توجهات مشتركة نستشفها من خالل المحافل التي تقام في
المناسبات  ،ولكن نطمح لرؤية موحدة خليجية تتبنى أوجه
متعدد للموهبة  ،تنهض بالخليج ككل تحت مظلة خليجية
مشتركة.
كيف ترين اهتمام دولة قطر في رعاية الموهوبين ؟
تألقت الشقيقة قطر في رعاية الموهوبين عبر استراتيجيات
مدروسة ومنها البرامج اإلثرائية ووضع أسسها ومبررات إعداد
الورشات وأهدافها وحاجاتهم الستراتيجيات ومهارات وبرامج
رعاية ،باإلضافة إلى تطبيقات عملية في هذا المجال بما في
ذلك أيضا اإلطار النظري لعملية الكشف والتشخيص  ،وتعتبر
آلية واضحة المعالم ومن أجل ذلك تخطو دولة قطر إلى
مستقبل مزدهر في ظل تطوير القطاع التعليمي والتربوي
والمهني التقني أيضا .
كلمة أخيرة ..
اشكر لكم هذا الحوار الممتع ..وأتمنى لمجلة هي وهو « المزيد
من العطاء اإلعالمي  ،ولقطر مزيد من التقدم واالزدهار .
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سـومـر
تاريخ

أقدم الحضارات على االطالق

تعتبر الحضارة السومرية التي نشأت في أرض العراق عام
خمسة آالف قبل الميالد ،أقدم حضارة في تاريخ اإلنسانية ،والتي
تحوي الكثير من أسرارها ،وكان لها األثر الكبير في نشأة وتطور
الحياة واإلنسان .نشأت الحضارة السومرية ببالد الرافدين في
األلف السادسة قبل الميالد ،ويرجع تسميتها بـ”سومر” نسبة إلى
موقعها ،حيث كانت تقع بين نهري دجلة والفرات في العراق،
وامتدت بعد ذلك إلى سورية ومنطقة الخليج العربي ،ولم تحدد
بعد أصول السومريين وما تزال تلك األصول قائمة على فرضيات
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العلماء ،الذين يرجحون بأنهم من األقوام الذين قاموا بالهجرة
من شمالي العراق إلى جنوبه ،عند مصب نهري دجلة والفرات،
وتمكنوا خالل قرون من إقامة الدولة التي نمت وتطورت في
حضارتها وعلومها ومعمارها وفنونها.
عرفوا الحرف والفنون
احترف السومريّون الزراعة ،وهي أ ّول حرفة على أرض حضارة
سومر ،وذلك لخصوبة تربتها الزراع ّية ،بسبب موقعها الجغرافي

المطل على النهرين ،وامتهنوا الصيد والتجارة ،واستفادوا من
الحيوانات في لحومها وحليبها وجلودها؛ فالسومريّون أول من
دبغ الجلود ،وأ ّول من اكتشف الخياطة وغزل الصوف ،فقاموا
ببناء القرى والمدن ،وعملوا بالتجارة والثقافة والتراث ،وعرفوا
الموسيقا والفنون التشكيل ّية ،فاخترعوا اآلالت الموسيق ّية،
الموسيقي ،وأنشأوا الفرق الموسيق ّية لإلنشاد في
والس ّلم
ّ
المناسبات والعبادات
علوم وقوانين وتشريعات
تم
ازدهرت الحضارة السومريّة في مجالي الطب والهندسة ،حيث ّ
بناء العديد من القصور والمباني الضخمة ،وكذلك المدن؛ فهي
أ ّول حضارة عرفت الهندسة ،وقام السومريون بإدارة شؤون الدولة
ّ
م ،حيث س ّنوا القوانين والتشريعات ونشروها ،وأ ّول
بشكل
منظ ٍ
ٍ
من بنى السفن الضخمة ،ورسم خرائط البحار والمحيطات ،وعرف
فن المالحة ،وأ ّول من عرف علم الفلك ،كما أنّهم تنق ّلوا في
ّ
والفن.
جميع أنحاء العالم ،وأبدعوا في الصناعة والتجارة
ّ
اللغة السومرية
ّ
البشري ،حيث تناقلت
السومري أ ّول أبجديّ ٍة عرفها التاريخ
الخط
ّ
ّ
عبر األلواح الطين ّية ،واستمرت
الكتابة السومريّة قرابة ألفي
وتعد اللغة السومريّة
عام،
ّ
هي لغة التواصل بينهم وبين
الحضارات األخرى ،وحافظوا
عليها من خالل تدوينها في
ألواح ،لتبقى ذكرى لألجيال
القادمة على م ّر السنين.

ّ
السومري
الخط
ّ
أ ّول أبجديّ ٍة عرفها
البشري
التاريخ
ّ

مخططات وألواح طينية
سمى بصحيفة الملك ،من الحضارة
ّ
تم العثور على صحيف ٍة تُ ّ
ً
قسم فيها السومرييون
السومريّة،
منحوتة على الحجارة ،حيث ّ
بناء على طوفان نوح ،فأ ّول التاريخ كان ما قبل الطوفان،
التاريخ ً
ّ
أما القسم الثاني كان ما بعد الطوفان ،كما أنهم كانوا يعبدون
ً
تم ذكرها في الصحيفة ،للحضارة السومريّة،
ثالثة من اآللهةّ ،
َ
ً
ّ
مرسوم عليها خارطة
وخواتيم
طات
خط
م
على
ا
أيض
روا
عث
ٌ
ُ
ٍ
ّ
تُوضح عدد الكواكب؛ حيث
تم ّيزت بد ّقتها العالية،
ّ
كل
وتوضيحها لموقع
كوكب فيها بالنسبة إلى
ٍ
الشمس ،بأرقام حساب ّية
ً
غاية في الدقة ،بناء عليه
القمري
التقويم
وضعوا
ّ
والشمسي ،وحد ّدوا مواعيد
الفصول األربعة ،وهم
أ ّول من صنع العدسات
والمحدبة والمرايا المنعكسة ،وصنع السبائك الذهب ّية
المقعرة
ّ
ّ
والفض ّية
وعرف عن تلك الحضارة السومرية من خالل العثور على بقايا
األلواح الطينية ،والتي دونت بالكتابة المسمارية ،حيث تعود
للحضارة السومرية استخدام أول أبجدية عرفها التاريخ ،والتي
تم اكتشافها مكتوبة على األلواح الطينية ،وسميت بالخط
السومري ،وقد استمرت الكتابة السومرية حوالي ألفي عام،
واستخدمت كلغة للتواصل بين السومريين وبين الحضارات
األخرى ،كما دونوا تاريخهم وعلومهم المختلفة باستخدام هذه
اللغة.

أ ّول من اكتشف
الخياطة وعرفوا
الموسيقى
والفنون
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أهم اللفتات للترحيب بجارك الجديد

الجار قبل الدار
84

كان للجار في الماضي حقوقا أصبحت غائبة إذ نعيش
االن في مجتمع قلما يعرف الجار جاره،
إال أن الترحيب بجيرانك الجدد يُعتبر أحد اللفتات الجيدة
إلشعارهم بالراحة والطمأنينة في حيهم الجديد،
فاالنتقال من منزل آلخر من التجارب الموترة ألي
شخص ،حتى لو قضى كثير من الوقت في البحث
عن منزل جيد ،واستكشاف الحي والتأكد من سالمته
وأمانه ،لذلك ترحيبك بهم وإظهار بعض المودة
واالهتمام س ُيخفف عنهم الكثير من هذه المخاوف،
هنا س ُنساعدك بالتعرف الى الطريقة الصحيحة كي
تُرحب بجيرانك الجدد دون أن تُسبب لهم أي إزعاج أو
قلق.
التعرف على طبيعتهم وظروفهم  :الترحيب
بجيرانك الجدد قد يأتي بنتائج عكسية تمام ًا إن لم
تعرف طبيعتهم أو ظروف حياتهم ،هذا ال يعني أن
تتحول إلى مخبر وتتقصى أخبارهم! كل ما عليك
هو سؤال جيرانك اآلخرين أو الوكيل العقاري الذي
باعهم المنزل ،لتعرف هل هم عائلة ولديهم أطفال،
أم شخص واحد؟
أم شخصين كبار
في السن ..إلخ،
هذه التفاصيل
يجب أخذها في
الحسبان لمعرفة
طريقة
أفضل
للترحيب بهم.
اصنع بعض الكعك :بعض الكعك أو البسكويت
الطازج سيكون لفتة رائعة لجيرانك الجدد ،خاصة في
اليوم األول ،ألنه يكون األصعب دائم ًا ،وعادة يعتمد
أهل المنزل على األطعمة السريعة ،لذلك وجود
بعض الطعام في متناول يدهم ستكون أحد األمور
اللطيفة ،يُمكنك أيض ًا دعوتهم لتناول كوب من
القهوة أو العصير في منزلك.
أعطهم بعض النباتات! ُ :يمكن أيض ًا أن تُحضر بعض
النباتات والزهور التي تصلح للزراعة إما في الحديقة أو
الشرفة ،كلفتة جيدة وذكرى ستظل طوي ً
ال ،وال تنسى
إشراك أطفالك واطلب منهم تحضير هدية أو الفتة
كي يُساعدوا في الترحيب بجيرانك الجدد.
قم بزيارتهم في أقرب فرصة :في البداية أعطهم
عدة أيام كي يستقروا ويقوموا بترتيب منزلهم ،ثم
استأذن أن تزورهم مع عائلتك للتعرف عليهم ،يُمكن
أيض ًا أن تعرض بعض خدماتك ،كتعريفهم على
الحي وأهم أماكن التسوق والخدمات المختلفة.
ال تقضي وقت طويل بصحبتهم :اجعل زيارتك
األولى قصيرة قدر اإلمكان  ،يكفي أن تُعرفهم بنفسك
وتقضي معهم بضع دقائق ،وإذا وجدت أي شيء

اجعل زيارتك
األولى قصيرة قدر
اإلمكان
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بعض الكعك
الطازج لفتة رائعة
لجيرانك الجدد

ال تقتحم حياتهم
وخصوصياتهم أو
تتعدى حدودك
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مشترك بينكما فاتفق معهم على موعد آخر
كي تلتقي بهم.
قم بعمل حفل ترحيب!  :إذا كان لديك
وقت كافي ف ُيمكنك أن تُرتب حفل ترحيب
بسيط تدعو فيه أقرب جيرانك لتعرفهم على
بعضهم البعض وتأكد أنها ستكون لفتة
لطيفة جداً منك ،أما إن لم تستطع فعل
ذلك فقم بدعوتهم على العشاء أو إعداد
حفل شواء لهم في عطلة نهاية األسبوع
..إلخ.
عمق عالقتك بهم :من الضروري أن تُعمق
عالقتك بجيرانك أكثر بمرور الوقت ،لكن ال
تقتحم حياتهم وخصوصياتهم أو تتعدى
حدودك مهما حدث ،فقط أدعهم للذهاب
معك إلى صالة األلعاب الرياضية ،أو حتى
التنزه ،أو الذهاب للسوق ..الخ ،ابتسم في
وجههم وسلم عليهم كل مرة تراهم بها
واسأله عن أحواله وإن كان بحاجة ألي
مساعدة.

ساعدهم أن يتعرف على الحي :من
المهم أن تُساعد جيرانك الجدد أن يعرفوا
عادات الحي ،كمواعيد جمع القمامة وتوزيع
الجرائد ،وأي ضوضاء قد تحدث وأسبابها،
أيض ًا عرفهم بأماكن النوادي الرياضية
والمدارس وأماكن التسوق ،باختصار ضع
نفسك مكانهم وأخبرهم بأي معلومة قد
يحتاجونها مهما بدت بسيطة.
ال تقارن بين جيرانك :يجب أن تفهم أن كل
شخص له طبيعته الخاصة ،لذلك ال تُحاول
أن تُقارن بين جيرانك الحالين والسابقين
حتى ولو كان ذلك دون قصد ،كي ال تضغط
عليهم أو تُفسد عالقتك بهم قبل أن تبدأ!
ال ترفع سقف توقعاتك :كل ما سبق ال يعني
بالضرورة أن تُصبح الصديق المقرب لجيرانك
الجدد ،وال يسمح لك بالتأكيد أن تتدخل في
حياتهم بشكل سافر ،يكفي فقط أن تكونوا
على عالقة طيبة دون أي عداوة وتساعدوا
بعضكم البعض في أي وقت.

طريقة بسيطة لفتح
الهاتف بدون إزالة الكمامة
تعتبر شركة «آبل» العمالقة رائدة في إطالق ميزة التعرف إلى
الوجوه لفتح هواتف «آيفون» ،لك ّنها لم تتو ّقع جائحة فيروس
«كورونا» التي أجبرت الجميع على وضع الكمامات وبالتالي
إخفاء الكثير من مالمح وجوههم ما تس ّبب بصعوبة في فتح
الهاتف سريع ًا ،ما دفع بهم إلى استخدام ميزة الرمز الشخصي،
أو المخاطرة بإزالة الكمامة لفتح الهواتف.
وفي هذا الصدد ،كشف مستخدم لـ»تيك توك» طريقة بسيطة
لفتح الهاتف بدون إزالة الكمامة ،في فيديو نشره على الموقع،
بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وقال المستخدم «« :»kaansanityأوضح لكم كيفية إلغاء
قفل هواتفكم باستخدام الصوت فقط .أو ًال عليك التوجه إلى

حدد التحكم الصوتي
اإلعدادات وتحديد إمكانية الوصولّ ،
ثم ّ
وفعله» .ويسمح التحكم الصوتي باستخدام الصوت للتحكم
ّ
في األجهزة التي تعمل بنظام « »iOSوبمجرد تمكينه ،انتقل
إلى « »Customize Commandsإلنشاء أمر صوتي جديد ،ثم
اكتب أي عبارة تشاء استخدامها إللغاء قفل هاتفك.
مخصصة ،واكتب في
وبعد ذلك انقر على تشغيل إيماءة
ّ
المكان الذي سيكون فيه الرمز المخصص ،فعلى سبيل المثال
إذا كان رمز المرور  ،1234انقر على الشاشة في مكان األزرار التي
تمثل هذا الرمز .وعندما تعطي األمر الصوتي للهاتف ،سواء
كان «افتح يا سمسم» أو أي عبارة أخرى من اختيارك ،سيتصرف
هاتف «آيفون» ،كما لو كنت تنقر على رمز فتح الهاتف.
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وفقــ ًا ألحــدث الدراســات العلميــة

عادات صحية تقلل خطر
إصابتك بسرطان الثدي
ترجمة وإعداد :سماح عماش
يُ ّعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات شيوع ًا بين النساء،
وهو ثاني أكثر أنواع السرطانات حدوث ًا حول العالم بعد سرطان
الرئة ،وقد زادت بشكل مكثف األبحاث حوله في العقدين
األخيرين ،وقد توصلت هذه األبحاث أنه يمكن تجنب ما يصل
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إلى ثلث حاالت اإلصابة عبر ممارسة نمط حياة صحي شامل،
كالنشاط البدني والتحكم في الوزن ،واتباع نظام غذائي
صحي ،واالمتناع عن تناول المواد السامة مثل التبغ أو الكحول،
وغيرها من العادات الصحية ،وقد أُجريت العديد من الدراسات
توصلت إلى استنتاجات مماثلة بأن
في هذا الصدد ،وكلها
َّ
تغييرات نمط الحياة هي المفتاح لمنع هذا المرض.

وبحسب ما نشره موقع  El Españolاإلسباني،
هناك استنتاجات علمية حالية بأنه ال يمكن
منع ما يصل إلى واحد من كل ثالث حاالت من
سرطان الثدي إال من خالل تغيير نمط الحياة،
وفي المقال التالي نعرض بعض أهم العادات
الصحية التي تحمي المرأة من اإلصابة بسرطان
الثدي وفق ًا ألحدث الدراسات.
 -1ال تفوتي التصوير الشعاعي السنوي
للثدي
يؤكد األطباء أنه يجب أن تخضع النساء
المعرضات لخطر اإلصابة بسرطان الثدي
لفحص تصوير الثدي باألشعة السينية ،والفحص
بدءا من سن .40
السريري من قبل الطبيب ً
وتوصي جمعية السرطان األميركية بإجراء
فحص الثدي باألشعة للمرأة سنوي ًا بدءاً من سن
 45عام ًا ،وكل سنتين بدءاً من سن  55عام ًا.
وفي المقابل يوصي فريق العمل المدعوم
من الحكومة األمريكية بإجراء فحص األشعة
مرة واحدة فقط كل عامين بدءاً من سن
الخمسين.

-2افحصي كثافة الثدي
في دراسة أجريت على أكثر من  100000امرأة وأكثر من
 300000فحص ،ارتبطت كثافة الثدي بزيادة خطر
اإلصابة بسرطان الثدي ،وأظهرت النساء ذوات
األثداء الكثيفة معدالت أعلى من إعادة الفحص
والخزعات اإلضافية مقارنة بالنساء اللواتي ليس
لديهن ثدي كثيف.
ويقول الخبراء أن النساء ذوات األنسجة الكثيفة
في الثدي ،وليس لديهن عوامل خطر أخرى
لإلصابة بسرطان الثدي ،لديهن مخاطر أعلى من
المتوسط لإلصابة بهذا النوع من السرطانات.
ويجعل نسيج الثدي عالي الكثافة من الصعب
تفسير نتائج فحص التصوير الشعاعي ،ألن
السرطان وأنسجة الثدي عالية الكثافة تظهر
بيضاء في هذا الفحص ،لذلك قد يرفع نسيج
جدا من خطر عدم اكتشاف
الثدي عالي الكثافة ً
السرطان عبر التصوير الشعاعي.
وبرغم الشكوك في احتمالية اكتشاف السرطان
في الثدي ذي النسيج عالي الكثافة ،فإن فحص
التصوير الشعاعي للثدي ال يزال من أدوات
شيوعا لهذا
الفحص الفعالة ،وإن النوع األكثر
ً

فحص الثدي
باألشعة
سنوي ًا بدءاً
من سن 45
وكل سنتين
بدءاً من
سن 55
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ممارسة
الرياضة
بمعدل 30
دقيقة في
اليوم تخفض
اإلصابة
بالسرطان
بنسبة 30%
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الفحص هو الفحص الشعاعي الرقمي ،ويتم ّيز
بأنه أكثر فعالية في اكتشاف السرطان في
أنسجة الثدي عالية الكثافة من تقنيات التصوير
الشعاعي للثدي الفيلمية القديمة.
-3انتبهي لألعراض األخرى غير الكتل
في حين أن الكتل واالنتفاخات هي من بين
األعراض األكثر شيوع ًا لسرطان الثدي ،إال أن هناك
عالمات أخرى محتملة قد ال تعرفها كل النساء،
وتكون بمثابة رسالة من جسمك بضرورة التحرك
الجدي واستشارة الطبيب ،ومن هذه األعراض
كاآلتي:
ظهور احمرار غير مبرر على الثديين ،مع وجود
تورم وتهيج في الجلد وحكة ،أو وجود طفح
جلدي ،وكذلك ظهور البقع الجلدية أو النمش
غير العادي على الجلد يمكن أن يكون عالمة
على شكل نادر وأكثر عدوانية من سرطان الثدي
يسمى سرطان الثدي االلتهابي ،ومن العالمات
األخرى أيض ًا لظهور هذا النوع هو ظهور البقع
الحمراء أو عالمات تشبه الكدمات على الجلد،
فإذا تطورت أو استمرت لفترة أطول يجب

فحصها ،ومن العالمات أيض ًا تغ ّير لون الجلد
الى األحمر ،أو ما يشبه جلد البرتقال ،وهذا يحدث
ألن نسيج الثدي يصبح ملتهب ًا بسبب الخاليا
السرطانية.
وقد توصلت دراسة جديدة تم تقديم نتائجها
في المؤتمر األوروبي الحادي عشر لسرطان
الثدي في برشلونة ،إلى أنه إذا كنت تعانين
من وجود كتل أو انكماش في الحلمة أو
إفرازات غير طبيعية ،لونها أخضر أو مصفر أو
دموية ،أو أي من األعراض السابقة في الفحص
الدوري لسرطان الثدي ،فقد تكونين أكثر عرضة
لإلصابة بسرطان الثدي قبل موعدك التالي،
ً
مقارنة بالنساء اللواتي ليس لديهن أعراض،
لذلك النساء المصابات بأعراض الثدي يجب
أن يخضعن لمزيد من التقييم بغض النظر
ً
خاصة
عن نتائج التصوير الشعاعي للثدي،
أن التصوير الشعاعي للثدي ال يكشف عن
جميع أورام الثدي ،ويمكن أن يغيب عن 35
إلى  40بالمائة منها ،كما يجب عليهن متابعة
الفحوصات على فترات زمنية أقصر قبل الموعد
المعتاد المحدد لهن.

 -4تأكدي من مستويات فيتامين د
توصلت دراسة جديدة إلى أن ارتفاع مستويات فيتامين د
في الدم قد يقلل من خطر اإلصابة بسرطان الثدي ،فالنساء
اللواتي كان لديهن مستويات أعلى من فيتامين د في الدم
( 60نانوغرام  /مل أو أكثر) كن أقل عرضة لإلصابة بسرطان
الثدي بنسبة  80في المائة مقارنة بالنساء اللواتي لديهن
أدنى مستويات ( 20نانوغرام  /مل) أو أقل.
وتؤكد الدراسة ً
أيضا أن مستويات فيتامين د في الدم للوقاية
من سرطان الثدي يجب أن تكون أعلى من المستويات
الموصي بها حال ًيا لصحة العظام ،وهي  20نانوغرام  /مل أو
أعلى ،حيث وجد الباحثون أن النساء اللواتي لديهن مستويات
مرتفعة من فيتامين «د» ،بمعدل حوالي  60نانومول  /لتر،
انخفض لديهن خطر اإلصابة بسرطان الثدي بنسبة ،% 20
مقارنة بمن يعانين نقصا في هذا الفيتامين.
ال يمكن للباحثين أن يقولوا على وجه اليقين أن مستويات D
المرتفعة ستمنع اإلصابة بسرطان الثدي ،لكن يبدو أن هناك
رابط ًا.
-5قاومي عادة الجلوس لفترة طويلة
يزيد الجلوس معظم اليوم سواء في السيارة أو العمل أو المنزل
على األريكة من خطر إصابتك بقائمة متزايدة من األمراض،
كما وجدت األبحاث التي أجرتها جمعية السرطان األمريكية أن
النساء اللواتي يجلسن لمدة ست ساعات أو أكثر في اليوم
هن أكثر عرضة بنسبة  10في المائة لإلصابة بسرطانات النخاع
ً
مقارنة بالنساء اللواتي
الشوكي والمبيض والثدي ،وذلك
يجلسن لمدة تقل عن ثالث ساعات يوم ًيا.
بعيدا عن المكان الذي
ويوصي مؤلفو الدراسة بركن السيارة
ً
تتجهين إليه ،والوقوف أثناء المكالمات الجماعية ،والمشي
لمدة دقيقة إلى دقيقتين كل ساعة.
-6تناولي العشاء مبكر ًا
وجد باحثون من معهد برشلونة للصحة العالمية أن األشخاص
مساء ،أو الذين يتناولون
الذين يتناولون العشاء قبل التاسعة
ً
الوجبة األخيرة قبل ساعتين على األقل من النوم ،يتناقص
لديهم خطر اإلصابة بسرطان الثدي وسرطان البروستاتا بنسبة
 20في المئة مقارنة مع األشخاص الذين يتناولون الطعام بعد
مساء أو قبل النوم مباشرة أو بوقت بسيط،
الساعة العاشرة
ً
ويعتقد الخبراء أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل
يسبب التهاب ًا في الجسم ،ويغير مستويات السكر في الدم،
وكالهما مرتبط بالسرطان.
وأكدت النتائج ،التي نشرت في المجلة الدولية للسرطان،
على أهمية تقييم الساعة البيولوجية للجسم أو اإليقاع
اليومي في األبحاث حول النظام الغذائي والسرطان،
والحاجة إلى تطوير توصيات غذائية للوقاية من السرطان،
والتي ال تركز فقط على نوع وكمية الطعام المتناولة ،بل
على توقيت تناوله أيض ًا.

-7مارسي الرياضة بانتظام
أن ممارسة المرأة التمارين الرياضية مدة
ب ّينت الدراسات الحديثة ّ
ساعتين ونصف لخمسة أيام في األسبوع ،أي بمعدل  30دقيقة
في اليوم كالمشي ،وغيرها من أنواع الرياضة ،تخفض اإلصابة
ألن الرياضة
بالسرطان بنسبة  30%من ضمنها سرطان الثديّ ،
تخفف من االلتهابات وعملية التأكسد في الجسم ،إضافة إلى
أن ممارسة التمارين تحافظ على وزن صحي ،وهو عامل آخر
ّ
للوقاية من سرطان الثدي ألن الخاليا الدهنية تصنع هرمون
األستروجين ،والعديد من سرطانات الثدي يغذيها األستروجين.
ويقول الدكتور توماس في هذا الصدد «توصيات التمرين
متشابهة للوقاية من جميع أنواع السرطان ،لذلك نوصي
بممارسة  150دقيقة من تمارين القلب واألوعية الدموية
متوسطة الشدة أو  75دقيقة من التمارين القوية كل أسبوع،
مع مزيج من يومين من تمارين القوة».
-8احصلي على ساعات نوم كافية
يبدو أن النوم بعد منتصف الليل ،والحصول على الكثير من
الضوء في الليل ،واالستيقاظ أكثر من مرتين في الليلة،
كلها عوامل تزيد من خطر اإلصابة بسرطان الثدي ،وذلك ً
وفقا
لدراسة أجريت على نساء صينيات نُشرت في المجلة األوروبية
لمنع السرطان ،وحسب الدراسة من السابق ألوانه القول على
وجه اليقين أن عادات النوم السيئة تلعب دورًا في التسبب في
اإلصابة بسرطان الثدي ،ووفق ًا للدكتور جولدمان فإن النوم
الكافي ،هو من ست إلى ثماني ساعات في الليلة ،فالكثير
من النوم والقليل منه يقصران من طول العمر.
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عادات لألكل الصحي
أدخليها في نظامك الغذائي
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ترجمة وإعداد :سماح عماش
-1أكثري تناول الفاكهة والخضار
ً
وفقا لدراسة في مجلة «  « International Journalللسرطان،
يؤدي تناول أكثر من  5.5حصص من الفاكهة والخضروات كل
يوم إلى تقليل خطر اإلصابة بسرطان الثدي بنسبة  ،11٪بما
ً
مقارنة بتناول  2.5من
فيها أورام الثدي األكثر شراسة ،وذلك
الحصص أو أقل.
واحدا من الخضار الورقية النيئة ،أو نصف
وتعادل الوجبة كو ًبا
ً
كوب من الخضار النيئة أو المطبوخة ،أو نصف كوب من الفاكهة
المفرومة أو المطبوخة.
ويقول د ، Gary H. Goldman .أخصائي صحة المرأة التكاملي
في نيويورك ،على الرغم من أن جميع الفواكه والخضروات مفيدة،
ولكن عندما يتعلق األمر بخطر اإلصابة بسرطان الثدي تحديداً ،فقد
يكون البروكلي هو األفضل من بين األفضل ،وذلك الحتوائه على
مكمل غذائي قوي لمكافحة سرطان الثدي وبشدة.
 -2ال تتناولي األطعمة «فائقة المعالجة”
أظهرت دراسة أن الزيادة بنسبة  10في المائة في نسبة األطعمة
فائقة المعالجة في النظام الغذائي ترتبط بزيادة بنسبة  10في
المائة في مخاطر اإلصابة بالسرطان بشكل عام ،وسرطان الثدي
بشكل خاص.
لذلك لتقليل احتمال اإلصابة بسرطان الثدي ينبغي التقليل
من تناول المشروبات الغازية ،والوجبات الخفيفة المعبأة،
والمعكرونة سريعة التحضير ،والوجبات المجمدة الجاهزة لألكل،
والطحين األبيض المكرّر الحتوائه على كربوهيدرات زائدة غير

البروكلي
يحتوي على
مكمل
غذائي قوي
جداً لمكافحة
سرطان الثدي

صحية ،حيث أظهرت الدراسات أن تناول الكربوهيدرات بكثرة يزيد
من خطر اإلصابة بسرطان الثدي عند النساء ،باإلضافة إلى ذلك،
يساهم الطحين األبيض في رفع معدل نسبة السكر في الدم،
مما يعزز نمو الخاليا السرطانية وانتشارها ،وكذلك رقائق البطاطا
ّ
المقرمشة ،وأخيراً الطماطم المع ّلبة ،حيث تحتوي المع ّلبات في
ّ
تعطل الهرمونات
تسمى ثنائي الفينول التي
اإلجمال على مادة
ّ
وتزيد مخاطر سرطان الثدي ،لذلك من األفضل أن تستبدلي
الطماطم المع ّلبة بتلك العضوية الطازجة ،وشراء صلصة
الطماطم الموجودة بعبوات زجاجية.
-3تناولي زيت الزيتون
كشفت دراسة إسبانية استمرت خمس سنوات على  4300امرأة
نظاما غذائ ًيا على طراز حمية البحر األبيض المتوسط ،عن
تناولن
ً
أن إضافة زيت الزيتون البكر إلى النظام الغذائي لإلنسان ترفع من
وقاية الجسم ضد تطور سرطان القولون والثدي ،وأشارت إلى أن
قشرة الزيتون هي األكثر فائدة.
وأوضح علماء من جامعة برشلونة أن قشرة الزيتون تتكون
من  80%من حمض زيت الزيتون (حمض دهني-أوميجا)-9
القادر على تدمير الخاليا السرطانية وتأخير تطور الورم السرطان،
كما يحتوي زيت الزيتون على المواد المضادة لألكسدة
كمادة «البوليفينول التي تساعد في القضاء على الخاليا
السرطانية .وأضافوا أن الدهون الصحية الموجودة في هذا النوع
تكون األورام السرطانية بالجسم،
من الزيت تساعد في منع
َ
وأن الزيتون يحتوي على جميع المواد والفيتامينات والمعادن
التي يحتاج لها اإلنسان .ويُعتبر زيت الزيتون البكر عالي الجودة
من الدهون الصحية التي تحافظ على خصائصها المميزة أثناء
الطهي ،وهو مقاوم للحرارة وال يتأكسد أو يتضرر أثناء الطهي.
-4أكثري من األطعمة الغنية باأللياف
تشير األبحاث أن تناول األلياف الغذائية بانتظام يساعد على
الوقاية من سرطان الثدي ،فاأللياف تدعم الجهاز الهضمي،
وتنظم عملية اإلخراج ،وتساعد الجسم على التخلص من
السموم ،وبالتالي تحجم الخطر الذي يمكن أن تسببه هذه
السموم.
وتحتوي كذلك الحبوب الكاملة والبقوليات على مضادات
األكسدة التي يمكنها أن تحارب العديد من األمراض ،فتناول
البقوليات الغنية باأللياف مثل العدس ،له عالقة بتقليل مخاطر
اإلصابة بسرطان الثدي.
 -5تناولي البروتينات الصحية
ً
يجب اختيار البروتينات الصحية التي تجعل الجسم قويا في
مواجهة سرطان الثدي ،مثل الدجاج منزوع الجلد واألسماك
الدهنية مثل التونة والسلمون ،كما يمكن تناول البروتين من
مصدر غير حيواني مثل فول الصويا والمكسرات ،وقد أفادت
دراسة أميركية حديثة بأن تناول أوقية واحدة من مكسرات الجوز
يومي ًا يمكن أن يسهم في إبطاء نمو وانتشار سرطان الثدي.
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أسباب آلالم الرقبة

والوضـع الخاطـئ ليس أحدها
إعـداد  :زهـره السيـد
تعد آالم العمود الفقري أحد أكثر األشياء المسببة للقلق في العالم ،وقد ازداد حدوثها بشكل جذري
عاما الماضية ،وبينما تتحسن معظم حاالت آالم الرقبة في أشهر قليلة ،فما بين نصف إلى
في الـً 25
ثالثة أرباع األشخاص المصابين بآالم الرقبة تتكرر إصابتهم بتلك اآلالم.
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ً
ً
وسيئة للرقبة وهناك
جيدة
أوضاعا
عادة ما يقولون إن هناك
ً
وضع معين يساهم في زيادة آالم العمود الفقري ،لكن هذا
االعتقاد ال يدعمه أي دليل علمي ،في الحقيقة تقول األبحاث إن
قلة النوم وقلة النشاط الجسدي وزيادة التوتر والضغط تعد من
العوامل المهمة المؤثرة.
لذا رغم محاوالت متخصصي الصحة تصحيح وضعيتك
واستخدام الكراسي والمكاتب المريحة وغيرها من األدوات فإن
ما يُسمى «عوامل نمط الحياة» مثل الحصول على نوم كاف
ووضوحا في
وممارسة الرياضة وعدم التوتر يبدو أكثر فاعلية
ً
تخفيف ومنع آالم الرقبة.
رغم أن االعتقادات بدور وضعية الرقبة متجذرة للغاية ،فإن
العلم يروي قصة مختلفة وفيها تح ٍد واضح لالفتراض السائد
بدور الوضعية في التسبب بآالم الرقبة ،فقد أظهرت دراسة
عالية المستوى أجريت على أكثر من  1000مراهق عدم وجود أي
عالقة إحصائية بارزة بين وضع العمود الفقري وآالم الرقبة ،رغم
وجود مجموعات فرعية للوضعيات من السهل معرفتها في
الدراسة مثل مجموعة من يجلسون في استرخاء ومجموعة
من يجلسون مستقيمين.
لذا رغم أن الناس يجلسون في
وضعيات تختلف من شخص
آلخر ،اتضح أنه ال عالقة لذلك
باأللم ،في الحقيقة يبدو من
تلك الدراسة أن وضعية جلوس
المراهقين توثر بشكل أكبر على
مزاجهم ،أظهرت األبحاث ً
أيضا أن
تغيير طريقة الجلوس في أثناء
العمل بما يُسمى «التدخالت
المريحة» له تأثير ضعيف على
تطور آالم الرقبة ،كذلك هنا أدلة قليلة عالية الجودة بأن
التدخالت المريحة قد تؤدي إلى التعافي بشكل أسرع من آالم
الرقبة.
في العديد من الدراسات تابع الباحثون مجموعات من األشخاص
ممن ال يعانون من آالم الرقبة ،باإلضافة إلى مجموعات عانت
من آالم الرقبة بشكل عرضي مؤقت ،بعض األشخاص في تلك
المجموعات تطورت لديهم آالم الرقبة بشكل مزعج فراقبهم
الباحثون عن كثب .اتضح أن المصابين بآالم الرقبة يحصلون
على نوم أقل في الجودة والكمية ويعملون في وظائف ذات
ضغوط عالية ،كما أنهم ال يمارسون أنشطة جسدية كثي ًرا
ويعانون من مزاج مكتئب ،فأجسامهم تعاني بشكل أساسي
من ضغط كبير ،كما الحظوا زيادة التوترات العضلية في الرقبة
لديهم ،واألهم أن كل هذه األشياء ُوجدت قبل تطور األلم.
وجد الباحثون  -حتى بين األطفال في عمر  9سنوات  -أن أعراض
مثل اإلرهاق وصعوبات النوم باإلضافة إلى الصداع وآالم البطن
وانخفاض الحالة المزاجية ،تعد من العوامل المؤثرة في حدوث
واستمرار آالم الرقبة ألسابيع عند مراقبة هؤالء األطفال لمدة 4
سنوات.

انخفاض الحالة
المزاجية تعد
من العوامل
المؤثرة

النوم والرياضة واالسترخاء
على الجانب اآلخر ،فالحصول على رقبة أقوى واالستمتاع
بممارسة الرياضة  -مثل المشي عدد أكبر من الخطوات يوم ًيا
 تحمي من اإلصابة بآالم الرقبة ،ومع التأكد من عدم الحرمانمن النوم أو ممارسة مجهود بدني قليل أو التعرض لضغوط
عالية ،فباإلمكان معالجة ومنع آالم الرقبة بشكل ناجح.
لذا اجلس بالطريقة التي تعجبك على المكتب ،وإذا وجدت
أنك تجلس لفترة طويلة في وضع واحد فحاول تغييره ،ألن أحد
الطرق الرئيسية في تجنب آالم الرقبة هو تغيير األوضاع بشكل
متكرر خالل اليوم.
إذا كنت تعاني بالفعل من آالم الرقبة فاخلد إلى النوم مبك ًرا
ليال ،واحصل على بعض االسترخاء ،ومن األفضل أن تقوم
عدة
ٍ
ببعض التمشي في فترة الغداء ،وبالتأكيد توقف عن القلق
بشأن طريقة جلوسك في العمل.
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تقنية الجيل الخامس هي تقنية االتصاالت الالسلكية الجديدة
التي كان عام  2020هو عام االنطالق الفعلي لهذه التقنية ،
حيث يتم تطبيق تقنية جديدة كل عدة سنوات لزيادة سرعة
االتصال وعالج عيوب التقنية السابقة وترافق ذلك مع توفير
بعض مقدمي خدمات االتصاالت أبراج اتصاالت تدعم هذه
الخدمة.
سرعة االتصال التي توفرها  :الميزة الرئيسية لكل جيل جديد
من أجيال تكنولوجيا االتصاالت الالسلكية هي سرعة االتصال،
وفي الواقع هناك نوعين من أنواع أبراج االتصال التي تستخدم
تقنية الجيل الخامس ،يستخدم النوع األول موجات فائقة لكن
العيب األساسي لهذه الموجات أنها تتأثر بسهولة بالعوائق
مثل المباني والجدران وبالتالي فهي أقل انتشاراً.
ً
يستخدم النوع اآلخر من أبراج االتصال موجات أقل ترددا وميزة
هذه الترددات أنها توفر تغطية أفضل كثيراً ،ويمكنها أن
تتخطى العوائق المادية بشكل أفضل كثيراً وبالتالي تصل
دون متاعب إلى المنازل والمباني وتظل أسرع بكثير بالطبع
من الجيل الرابع.
الهواتف التي تدعم التقنية الجديدة
في الوقت الحالي هذه هي معظم الهواتف التي تدعم تقنية
الجيل الخامس:
سامسونج جاالكسي .S10 5G
سامسونج جاالكسي نوت  10بلس .5G
سامسونج جاالكسي فولد .5G
إل جي  V50ثينك .5G
ون بلس  7برو .5G
ون بلس  7Tبرو  5Gنسخة مكالرين.
موتوروال  5Gموتو مود.
أوبو رينو .5G
شاومي مي ميكس .5G 3
هواوي ميت .X 5G 20
ما اآلفاق الجديدة التي تفتحها تقنية الجيل الخامس ؟
تطوير التطبيقات واأللعاب :إذ أن الحصول على سرعات

اتصال أعلى يمكن المبرمجين ومطوري التطبيقات واأللعاب
ومقدمي المحتوى من توفير تجربة استخدام أفضل وأكثر
واقعية للمستخدمين ،على وجه التحديد ستستفيد هذه
التطبيقات بشكل أكثر من غيرها من تكنولوجيا :5G
األلعاب السحابية :تعتبر فكرة األلعاب السحابية فكرة ثورية
نوع ًا ما ،لكن ما يعيق هذه التقنية الوليدة كان سرعات
االتصال الضعيفة وكذلك زمن االستجابة المرتفع ،لذا يمكن
أن تقدم تقنية الجيل الخامس دفعة كبيرة جداً لمنصات اللعب
السحابي.
السيارات ذاتية القيادة :تحتاج السيارات ذاتية القيادة إلى
تواصل مستمر مع خوادم بعيدة ونقل كميات كبيرة من
البيانات باستمرار ،ويتوقع أن تساعد شبكات الـ  5Gفي إعطاء
دفعة قوية لسوق السيارات ذاتية القيادة.
الذكاء االصطناعي :تتزايد التطبيقات التي تعتمد على
الذكاء االصطناعي يوم ًا بعد يوم من حولنا ،وتتطلب هذه
التطبيقات نقل كميات كبيرة من البيانات للحصول على
أفضل نتائج ممكنة ،وهو ما توفره شبكات الجيل الخامس
بسهولة.
االنتشار في الدول العربية
المخاطر الصحية لموجات الـ 5G؟
عند ظهور تقنية جديدة -خصوص ًا عندما يتعلق األمر بالموجات
الالسلكية -يبدأ الكثير من الحديث عن األضرار الصحية
المحتملة لها ،في الواقع ال تختلف موجات الجيل الخامس
عن موجات األجيال السابقة من أجيال تكنولوجيا االتصاالت
سوى في التردد ،وهذا ما قد يثير بعض التساؤالت والتشكك،
لكن يجمع المتخصصون أنه ال شيء جدي يجب القلق بشأنه
بخصوص التقنية الجديدة تحديداً .على الرغم من أن إجراء
المزيد من التجارب يعتبر أمراً طبيعي ًا للتأكد من عدم وجود أي
مخاطر صحية.
كما رأينا ،تقنية الجيل الخامس ستكون نقلة نوعية مهمة جداً
لشبكات االتصال الالسلكية ،وستساعد على تطوير تقنيات
ثورية تسهل من حياتنا وتجعلنا أكثر إنتاج ًا وأقل إهداراً للوقت
والموارد.
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قريبا جدا سيتمكن الناس للذهاب للنوم وهم يرتدون مالبس
نوم نشطة إلكترونيا .هذه هي الرؤية التي يسعى إليها باحثون
من جامعة ماساتشوستس ،الذين طوروا زيا يحتوي على أجهزة
محمولة مريحة تقوم بمراقبة معدل ضربات القلب واإليقاع
التنفسي.
يعد النموذج األولي الذي أطلق عليه مسمى « فيجاماس» من
تصميم علي كيغادي وزهرة هومايونفار.
وقالت الدكتورة تريشا إل أندرو ،وهي مشرفة على المشروع« :كان
التحدي الذي واجهناه هو كيفية الحصول على إشارات مفيدة
دون تغيير جماليات النسيج أو الشعور باألجهزة عند االرتداء..
بشكل عام يعتقد الناس أن األقمشة الذكية هي أقمشة غير
مريحة ،وبها العديد من الوصالت ،لكن هذا ال ينطبق بالتأكيد
على مالبس النوم».
ويقول العالم ديباك جانيسان ،وهو أيضا مشرف على المشروع:
«كانت رؤيتنا هو صنع مالبس نوم مريحة وفضفاضة»ولكن ،أين
تم وضع أجهزة االستشعار؟ هناك أجزاء من النسيج التي يتم
الضغط عليها بسبب تالمسها بأسطح خارجية ،مثل الضغط
الذي يتم على الجذع عند الجلوس على الكرسي أو االستلقاء
على السرير ،أو الضغط الذي يكون على الذراع عند النوم على
جانب الجسم ،والضغط الخفيف من البطانية على مالبس
النوم».
مثل هذه المناطق المضغوطة من النسيج هي مواقع
محتملة ،حيث يمكننا قياس الحركات الباليستية الناتجة عن
دقات القلب والتنفس ،ويمكن استخدامها الستخراج المتغيرات
الفسيولوجية».
وتكمن الصعوبة في أن هذه اإلشارات قد تكون غير صحيحة إذا
ما عملت بشكل فردي ،ولكن إذا تم دمج هذه اإلشارات في أجزاء
مختلفة من الجسم بذكاء فيمكننا الحصول على قراءة مركبة
أكثر دقة.
ويقول الباحثون إنه كان على فريقهم التوصل إلى عدة أفكار
جديدة لجعل رؤيتهم حقيقة.
لقد صمموا مستشعر ضغط جديدا قائم على القماش ،وتم
دمجه مع مستشعر كهربائي -يتم تنشيطه عن طريق التغير
في االتصال الجسدي -مع مجموعة مستشعرات موزعة على
القماش.
بتوقع أن تكون هذه التطورات مفيدة بشكل خاص لمراقبة
المرضى المسنين ،الذين يعاني الكثير منهم من اضطرابات
النوم ..الجيل الحالي من األجهزة القابلة لالرتداء ،مثل الساعات
الذكية ،ليست مثالية للمسنين ،فهم غالبا ما ينسون ارتداء
أجهزة إضافية ،في حين أن مالبس النوم هي جزء طبيعي من
حياتهم اليومية».
ويقول المخرج بيتر رينهارت من معهد علوم الحياة التطبيقية
التابع لـ « :UMass Amherstمن المثير رؤية الجيل التالي من
التكنولوجيا القابلة لالرتداء ،والتي ال تتطلب جهدا ،وتعالج
مسألة الراحة وعدم االنزعاج».
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عندما تبحث عن تفسير لحالتك في جوجل

هـل يصيبـك
«د .جوجل» بالقلـق؟
إعـداد  :زهـره السيـد

بينما أنت منشغل بالعمل ترتعش عينك اليسرى بشكل ال إرادي لذا تبحث في جوجل بدافع
الفضول ،هناك عدة أسباب بسيطة مثل التوتر واإلجهاد وتناول الكثير من الكافيين ،هذه األسباب
ً
عرضا
تمنحك الراحة في البداية ،لكنك ال تتوقف هنا ،فبعد ذلك ستجد أن هذه الرعشة قد تكون
لشيء أكثر خطورة مما يصيبك بالذعر.
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ستقضي بقية يومك ً
بحثا على صفحات اإلنترنت والمنتديات
قصصا مخيفة تقنعك أن مرضك خطير ،بالنسبة للعديد
وتقرأ
ً
منا هذه القصة أصبحت شائعة ،لكنها تسبب القلق واالتصال
غير الضروري مع الخدمات الصحية إضافة إلى أنها تؤثر على
أدائك اليومي.
هذا البحث يحدد حالتك حيث القلق المفرط والبحث المفرط عن
حالتك المرضية على االنترنت
لقد سمعت عن السايبركوندريا ..هل أنا مصاب به؟
يشير مصطلح « »cyberchondriaإلى القلق الذي نختبره كنتيجة
للبحث المفرط على صفحات اإلنترنت عن أعراض مرض ما،
رسيما لكنه تالعب بكلمة «»hypochondria
تشخيصا
إنه ليس
ً
ً
(الوسواس المرضي) ،هذا المرض يُعرف اآلن بأنه قلق على
الصحة ،وهوس بشأن الصحة على اإلنترنت.
يقول البعض إن هذا المرض هو الشكل الحديث للقلق على
الصحة ،لكن الدراسات تظهر أنه حتى األشخاص الذين ال
يقلقون عادة بشأن صحتهم ،يمكن لمخاوفهم أن تتصاعد بعد
بحث أولي على صفحات اإلنترنت.
التزم في بحثك بالمواقع الموثوق بها وعالية الجودة وذات
المعلومات المتوازنة مثل المواقع الحكومية أو مواقع األطباء
المتخصصين
يمكننا أن نلخص أعراض مرض « »Cyberchondriaفي عدة نقاط:
اإلفراط :البحث لفترة طويلة أو بشكل مكثف للغاية.
الصعوبة في التحكم :أن تجد صعوبة في التوقف ومنع نفسك
من البحث.
الضيق :يسبب لك البحث الكثير من الضيق والقلق والخوف.
التدهور :يؤثر األمر على حياتك اليومية.
إذا كنت مصا ًبا بكل هذه األعراض ،فإليك ما يمكنه مساعدتك.
بعد اختبار عالج اإلنترنت هذا ما وجدناه
تقول احد االبحاث لقد اختبرنا إذا ما كان برنامج العالج على
شخصا
اإلنترنت يساعد في الحد من « »Cyberchondriaفي 41
ً
مصابين بالقلق على الصحة ،وقارننا مدى نجاح ذلك مع
شخصا تعلموا كيفية إدارة القلق والتوتر
مجموعة مراقبة من 41
ً
(غير المتعلق بأسباب صحية) على اإلنترنت.
يعتمد العالج عبر اإلنترنت على العالج المعرفي السلوكي
« »CBTالذي يتضمن تعلم المزيد من طرق التفكير والسلوك،
أنهى المشاركون  6وحدات من العالج المعرفي السلوكي
أسبوعا ،وحصلوا على دعم هاتفي من
على اإلنترنت خالل 12
ً
طبيب نفسي.
أوضح العالج كيف يمكن للبحث المفرط على اإلنترنت أن يصبح
مشكلة ،وعلمهم كيفية البحث عن األشياء الصحية بطريقة
فعالة واألدوات العملية لمنع ذلك وإيقافه.
وجدنا أن العالج عبر اإلنترنت أكثر فعالية في الحد من
« »cyberchondriaعن مجموعة المراقبة ،لقد ساهم في الحد من
البحث المستمر على اإلنترنت وأوضح إلى أي مدى كان البحث
مزعجا ،وزاد من قدرة المشاركين على التحكم في بحثهم،
ً

واألهم من ذلك أن هذا التغير السلوكي تم ربطه بتحسينات
في القلق على الصحة.
تحديدا إذا كان البرنامج قد سيطر على المرض
ورغم أننا ال نعلم
ً
تماما ،فهذه النتائج توضح لنا إذا كنا
وحد منه أم قضى عليه
ً
ّ
نشعر بالقلق بشأن صحتنا ،بإمكانكم استخدام استراتيجياتنا
العملية للحد من البحث المفرط المثير للقلق على اإلنترنت
بشأن األمور الصحية.
ما الذي يمكنني فعله؟
إليكم أفضل النصائح من برنامج العالج:
كن واع ًيا ببحثك
ال تبحث باستخدام االختيار التلقائي ،وسجل مالحظات لمتى
وأين وكيف وما الذي تبحث عنه ،تتبع ذلك عدة أيام حتى يمكنك
تحديد العالمات التحذيرية واألوقات عالية الخطورة التي تكون
فيها أكثر عرضة للبحث المفرط ،ثم اصنع خطة للقيام بأشياء
أخرى في ذلك الوقت.
ً
على
البحث
مدركا لكيفية
كن
البحث المفرط
اإلنترنت
عن حالتك
إن خوارزميات البحث على اإلنترنت
وحش غامض ،فالنتائج األولى
المرضية على
للبحث ليست بالضرورة التفسير
األفضل ألعراضك ،عادة ما تكون
االنترنت مثير
هذه النتائج ألكثر القصص المثيرة
للقلق ويفسد
والمخيفة عن مرضك.

عليك يومك

كن ذك ًيا في طريقة بحثك
التزم في بحثك بالمواقع الموثوق
فيها وعالية الجودة وذات
المعلومات المتوازنة مثل المواقع الحكومية أو مواقع األطباء
المتخصصين ،ابتعد عن المدونات والمنتديات وشهادات
المرضى ومواقع التواصل االجتماعي.
واجه أفكارك بالتفكير في تفسيرات بديلة ألعراضك
على سبيل المثال ،إذا كنت تعتقد أن رعشة عينك قد تكون
ً
مرضا في الخاليا العصبية الحركية ،فما رأيك في تفسير أفضل
مثل أنك تحدق في شاشة الحاسوب فترة طويلة.
استخدام استراتيجيات المنع وتوقف عن البحث
ركز على جدولة تلك األنشطة البدلية في أوقات الخطورة العالية،
اختر أنشطة تستدعي تركيزك الكامل وبإمكانها تشتيتك عن
البحث ،أو بإمكانك استخدام استراتيجيات االسترخاء لتهدئة
عقلك وجسدك.
اكسر رغبتك
سريعا للبحث عند شعورك بالرغبة في البحث
بد ًلا من التوجه
ً
أجل األمر قلي ًلا وسترى كيف تتناقص رغبتك في
عن أعراضكّ ،
البحث بمرور الوقت ،إذا لم تنجح كل هذه االستراتيجيات انصح
باستشارة طبيب.
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عادة ما نتوقع أن يشبهنا
الجنس اآلخر  ،ونرغب من
شريكنا أن يريد ما نريد ،ويشعر
كما نشعر  ،بل ويفكر كما
نفكر !
وعادة ما نصبح غاضبين
ومحبطين ألنننا ننسى
حقيقة اختالفاتنا فتزداد أزمة
الثقة ثم ينتج ذلك الجفاء
والخيبة والكبت ويضيع الحب
العظيم الذي اعتقدنا أنه
سيدوم الى األبد .
كم هو مهم أن ندرك ونحترم
هذه االختالفات ،ونضطلع
عليها لتصبح جزء من ثقافتنا
االجتماعية والعاطفية
للتعامل مع اآلخر  ،،ثم
ماذا لو عرفت هي من يكون..
(هو) ؟ وفهم هو من تكون..
(هي) ؟

األنثى النرجسية تنفق األموال ألسباب تافهة  :حب المال قوي
بالنسبة للنرجسيين؛ ألنهم يعتقدون أن المال يمنحهم القوة
والسيطرة والنجاح والوضع والهيمنة على اآلخرين .ولكن
التصرف في المال مختلف بين الجنسين من النرجسيين ،فمن
المرجح أن تنفق اإلناث النرجسيات األموال بشكل تافه،
الهوس بالمظهر الخارجي أكبر لدى النساء :يؤمن النرجسيون
من الجنسين بأنهم جذابون وعادة ما يهتمون بمظهرهم جيداً
لجذب االنتباه ، .فإن اإلناث يستخدمونه لتحقيق التفوق  ،معظم
اإلناث تميل إلى أن تكون مهووسة بمظهرها مما يؤدي في
بعض األحيان إلى العديد من العمليات الجراحية التجميلية.
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يشعر النرجسيون بانعدام األمن العميق في ذاتهم ،ولذا
يحاولون تغطيته والتغلب عليه بالشعور بالتميز .أما اإلناث،
فتكتسب ثقتها وتميزها من المقارنة باآلخرين ،وتشعر بالتميز
عندما ترى أن ال أحد ممن يحيطون بها يتخطى معايير التميز
الخاصة بها.
تنظر اإلناث النرجسيات إلى األطفال على أنهم امتداداً
ألنفسهن ،حتى عندما يكون الطفل بالغ ًا ،فكل ما ينجزه
الطفل من وجهة نظرها ما هو إال انعكاس ألمومتها المتفوقة.
إذا كانت األنثى نرجسية ،فإنها حين ال تكون راضية عن شريك
حياتها ،فإنها تلجأ إلى االنفصال من أجل العثور على شريك أقوى.

الذكور النرجسيون أكثر عرضة لالعتقاد بأن المال يمنحهم القوة
والسيطرة على الوضع والظروف ،فينشغلون بجمعه بشتى
الطرق ..يستخدم الذكور تكتيك إعاقة الذات من أجل إنقاذ
ماء الوجه ،وهي استراتيجية استباقية للحماية الذاتية الذات
بمعنى ،أن الذكور يحاولون أن يبدوا واثقين من أنفسهم ،لكن
حينما يخشون من الفشل ،فسوف يلجؤون إلى إعاقة أنفسهم
لتجنب االضطرار إلى الفشل والشعور بانعدام الكفاءة.
الهوس بالمظهر الخارجي لدى الرجل النرجسي يظهر في
استخدام جاذبيته وسحره لتحقيق هدف معين ليس إال.
يميل الذكور النرجسيون إلى بذل جهود مفرطة لتأكيد تفوقهم

على اآلخرين .يكون هذا السلوك بدافع السيطرة بشكل صريح
والتصرف بطريقة أخرى بما يتماشى مع مصالحهم الذاتية.
يشعر النرجسيون بانعدام األمن العميق في ذاتهم ،ولذا
يحاولون تغطيته والتغلب عليه بالشعور بالتميز .فيلجأ الذكور
لكسب ثقتهم بأنفسهم وتميزهم من داخلهم.
ينظر الرجال النرجسيون إلى األطفال على أنهم مصدر إزعاج،
وغالب ًا ما يطلبون أن يحظوا هم وليس أطفالهم باهتمام
زوجهم أو شريكهم.
ً
عادة ما يخمد شريكته األنثى ،ويثبط
إذا كان الزوج نرجسي ًا ،فإنه
من عزيمتها ليجعلها أقل منه قوة كي يتأكد من بقائها معه.
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مـوائــد

أطباق شهيه من المطبخ االيطالي

ريـزوتـو ايطالـي بالفطـر
المقادير

طريقة التحضير

مرق دجاج  6 :اكواب
زيت الزيتون  3 :مالعق كبيرة
الفطر  250 :غرام ًا (مقطع شرائح رفيعة
البصل األخضر  2 :عود (مفروم
المصري  :كوب ونصف (قصير الحبة)
األرز
ّ
الخل األبيض  :نصف كوب
ملح  :ملعقة صغيرة
فلفل أسود  :نصف ملعقة صغيرة
الزبدة  4 :مالعق كبيرة
جبن البارميزان  :ثلث كوب (مبشور

سخني المرق في قدر على نار متوسطة
سخني زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة وأضيفي الفطر وقلبي لمدة 3
دقائق حتى يذبل ثم ازيليه واتركيه جانب ًا
أضيفي لنفس القدر ملعقة كبيرة زيت زيتون وأضيفي البصل األخضر وقلبي
لمدة دقيقة
أضيفي األرز وقلبي لمدة دقيقتين
أضيفي الخل وقلبي حتى يتمص األرز الخل
أضيفي نصف كوب من مرق الدجاج لألرز وحركي حتى يمتص األرز المرق
أضيفي نصف كوب آخر من المرق لحين انتهاء الكمية وامتصاص األرز للمرق
ارفعي القدر عن النار وأضيفي الفطر والزبدة والملح والفلفل
اسكبي األرز في طبق التقديم وزيني بالجبن البارميزان المبشور
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معكرونه مع الروبيان المحمر
المقادير

طريقة التحضير

معكرونة  :عبوة سباجيتي
فصان مهروس
الثوم ّ :
الزبدة  2 :ملعقة كبيرة
الروبيان  500 :غرام ًا (متوسط الحجم مقشر ومنظف
معجون الطماطم  :ملعقة كبيرة
بابريكا  :نصف ملعقة صغيرة (مطحونة
ملح  :نصف ملعقة صغيرة
فلفل أسود  :ربع ملعقة صغيرة
بقدونس  :ملعقة كبيرة مفروم
زيت الزيتون  :ملعقة كبيرة
عصير الليمون  :ملعقة كبيرة

اسلقي المكرونة بحسب التعليمات على العبوة وصفيها ثم
ضعيها في وعاء وأضيفي القليل من الملح والبقدونس المفروم
وزيت الزيتون وحركيها
تبلي الروبيان في طبق مع الملح والفلفل األسود ومعجون
الطماطم والبابريكا وعصير الليمون
سخني الزبدة في مقالة على نار متوسطة وأضيفي الروبيان المتبل
والثوم المهروس وقلبي لمدة 10دقائق حتى يتحمر الروبيان وينضج.
ضعي المزيج فوق المكرونة المجهزة وزيني برشة بقدونس وقدميه
ساخنا ً.
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مـوائــد

سلطة معكرونة بالخضار المنوعة
المقادير

طريقة التحضير

معكرونة  :عبوة صغيرة الحجم
فلفل أسود ّ :
رشة
الطماطم الكرزية  :نصف كوب (مقطعة أنصاف
الفطر  3 :حبات (مقطع
البروكلي  :كوب (مقطع زهرات صغيرة  /مسلوق ومصفى
الزيتون  5 :حبات (مقطع
المايونيز  :ربع كوب
زيت الزيتون  2 :ملعقة كبيرة
عصير الليمون  5 :مالعق كبيرة
لبن زبادي  4 :مالعق كبيرة
حبق ناشف  :ملعقة صغيرة
ملح  :ملعقة صغيرة
جبن فيتا  :ربع كوب (مقطع مكعبات  /اختياري

اسلقي المكرونة في قدر من الماء المغلي والمملح بحسب
التعليمات الموجودة على العبوة
وزعي المعكرونة في طبق ،أضيفي الطماطم ،والبروكلي
والفطر ،الذرة والزيتون وجبن الفيتا
في وعاء متوسط الحجم ،ضعي المايونيز ،اللبن الزبادي ،زيت
الزيتون وعصير الليمون الحامض
نكهي بالملح ،الفلفل األسود والحبق ثم اخلطي المكونات
جيداً بواسطة ملعقة لتحصلي على مزيج متجانس
اسكبي المزيج فوق السلطة ،قلبي المكونات حتى تتجانس
ثم قدمي السلطة مباشرة على سفرتك
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دجاج على الطريقة اإليطالية للرجيم
المقادير

طريقة التحضير

دجاجة (مقطعه
ملح  :ملعقة صغيرة
فلفل أسود  :ربع ملعقة صغيرة
زيت الزيتون  2 :ملعقة كبيرة
البصل  1 :حبة (مفروم
فصان (مهروس
الثوم ّ :
الفلفل األخضر  1 :حبة (كبير الحجم  /مفروم
طماطم  :علبة مفرومة)
الماء  :كوب
ورق غار  1 :ورقة
أوريغانو  :ملعقة صغيرة
ريحان  :ملعقة صغيرة (مجفف)

نظفي الدجاج ونشفيه بورق المطبخ
وزعي حوالي نصف ملعقة من الملح والفلفل األسود وافركي
الدجاج جيداً فيه
سخني الزيت في قدر سميك على نار متوسطة وأضيفي الدجاج
وحمريه جيداً من جميع الجهات ثم ازيليه من القدر
أضيفي لنفس القدر البصل والثوم والفلفل المفروم والطماطم
والماء وورق الغار واألوريغانو والريحان ثم اتركي المزيج حتى يغلي
أضيفي الدجاج للخليط وغطي القدر واتركيه لمدة  45دقيقة حتى
ينضج الدجاج و تقل المرقة وتتسبك
قدميه ساخن ًا إلى جانب الباستا المسلوقة حسب الرغبة
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مـوائــد

الفريــدو باستــا
المقادير

طريقة التحضير

الباستا  :عبوة (فتوشيني مسلوقة ومصفاة  /أو الشكل
المفضل لديك)
فصان (مهروس)
الثوم ّ :
ملح  :نصف ملعقة صغيرة
فلفل أسود  :ربع ملعقة صغيرة
الزبدة  2 :ملعقة كبيرة
الفطر  2 :كوب (طازج ومقطع شرائح)
جبن البارميزان  :ربع كوب
كريمة  500 :مل

سخني الزبدة في قدر على نار متوسطة
أضيفي الفطر والثوم وقلبي لمدة  5دقائق حتى تذبل المقادير
أضيفي الملح والفلفل األبيض والكريمة واتركي المزيج حتى
تبدأ الكريمة بالغليان وتتكاثف
أضيفي الجبن البارميزان وارفعي القدر عن النار وقلبي
ضعي الباستا في طبق التقديم ووزعي الصوص فوقها
وقدميها ساخنة
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باناكـوتـا

الحلوى االيطالية الشعبية الشهيرة
المقادير

طريقة التحضير

حليب  :كوبان سائل
كريما  :كوبان سائلة
سكر  :نصف كوب
جيالتين  2 :باكيت ( 4 2/1أو مالعق صغيرة جيالتين بقري
بودرة
الماء  :ملعقتان كبيرتان (بارد
الفانيليا  :ملعقتان صغيرتان
فواكه عنبية مشكلة  :كوب ( 2/1كوب مجمد ومذاب مع
 2/1كوب فراولة طازجة ولكن ممكن استخدام الفراولة
فقط ،للصوص
سكر البودرة  :ربع كوب (للصوص
الفانيليا  :نصف ملعقة صغيرة (للصوص

يوضع الحليب والكريما والسكر في قدر على النار ويحرك السكر
ليذوب ثم تضاف الفانيال ويسخن المزيج دون ان يغلي ويرفع.
في هذه األثناء يذاب الجيالتين بالماء ويترك دقيقة يوضع
بالمايكرويف  2/1دقيقة ليذوب ويصبح سائل لزج ويضاف
لخليط الحليب الساخن ويحرك لنتأكد انه ذاب.
تدهن القوالب الصغيرة او القالب الكبير بالقليل من الزيت
النباتي وتمسح جيدا بورق المطبخ
توضع بالثالجة على األقل  4ساعات.
 .تقلب في صحن التقديم وتقدم مع الصوص
للصوص :تخلط المقادير معا على األقل  2/1ساعة لتخرج
الفواكه عصيرها الطبيعي وتشكل صوص.
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شعــر

شغف
بقلم  :حنان بديع
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شجرة أحزان تغني
أسرار؟
أي
ُ
ٍ

أخبار تريد؟
أي
ُ
ٍ

عن قلبي ..وعني

ُ
أحزان تغني
شجرة
إني
ٍ

ُ
ٌ
أعشاشها التمني
عصفورة

أخبار تريد؟
أي
ٍ

عن قلبي ..وعني
عن شعوذتي!

أشباح أطفالي بالتبني
عن
ِ

ُ
الملغمة بالتجني
أنا الحلوى

ُ
الملعونة بين النساء
أنا

أنا األنثى الوحيدة..

ُ
أبواب ظني
المعلقة على
ِ

الدهاء

ُ
لست أعني
وأقول ما
ُ

أنا المكيدة..

خطاياك فضائلي
من
َ

غزل جدائلي
من رذائلِ َك ُ
عريك الفراء
ومن
َ

ُ
المدمنة على أفكاري المشبوهة
أنا
ُ
المدينة الموبوءة

ُ
ُ
المعلقة على شجرةِ اإلغواء
التفاحة
أنا

ُ
جنات االشتهاء
ِ
المطرودة من

ُ
تدخين الهواء
المدمنة على
ِ
أفعل ما ال يمكن
ُ
أنا يا سيدي

القصيدة الحبلى ..بي ومني
بفاجعتي أغني.

كن بخير

مقال

مفاجأة كورونا

البروفوسير األلماني (هاندريك شتريك) عالم الفيروسات ومتابع لكورونا قال
في مقابلة مع قناة ألمانية أن هناك كثير من المعلومات الخاطئة تتناقلها
وسائل اإلعالم ومنها كوفيد  19ال يعيش فوق األسطح .
أجرينا مسح لمقابض األبواب في المنازل لعدة منازل فيها مصابين ولمنجد
الفيروس في المقابض ،الفيروس ال ينتقل باللمس أو المصافحة  ،القطط
خالية تماما من الفيروس ،الفيروس ينتقل من الشخص المصاب الى الشخص

السليم عن طريق الهواء خاصة عبر السعال أو العطاس أو االقتراب األقرب الى
المريض من األهل واألقارب ،إجراءات حجر الناس في بيوتهم،يجب عزل من
هو مصاب فقط بعد إجراء الفحص الطبي والمخبري.
معلومات هامة عن المرض اللذين ألكرمهم الله بالشفاء ،،يقول المتعافون:
كنا نتناول صباحا فيتامين سي ،من الساعة العاشرة الى الحادية عشر الجلوس

بقلم  :ذهبية جابي

في أشعة الشمس لمدة نصف ساعة ،ونأكل البيض مرة واحدة يوميا ،نشرب
الكثير من الماء ويجب أن تكون كل الوجبات دافئة وليست باردة ،وللقضاء على
الفيروس يلجأ األطباء الى إعطاء المرضى األطعمة القلوية مثل الليمون األخضر،
الليمون األصفر ،األفوكادو بنسبة عالية.
المانجو  ،المندرين ،األناناس والجرجير الذي يحتوي على أكبر درجة من الحموضة
بنسبة  227درجة حموضة والبرتقال أيضا من الضروريات في طعام المريض،
كيف تعرف أنك مصاب بالكورونا ال سمح الله؟

حكة في الحلق – جفاف الحلق – السعال الجاف – درجة حرارة عالية – ضيق في
التنفس – فقدان حاسة الشم ،يقول األطباء :شرب عصير الليمون مع ماء دافئ
يقضي على الفيروس قبل وصوله الى الرئتين.
حفظكم الله من كل مكروه والشفاء التام إلخوتنا المصابين بإذن الله والشكر
موصول لدولة قطر الهتمامها الالمحدود بأمور المرضى وعالجهم واحتوائهم
الى أن يكتب الله لهم الشفاء علما بأن دولة قطر تقدم العالج مجانا لكل مريض
على أرضها وتحية لمؤسسة حمد الطبية وابنة قطر الراقية الدكتورة ( حنان
الكواري) والرعيل الطبي ،شكرا.
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لغة المشاعر
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المثقفون
رواية المثقفون للكاتبة (سيمون دي بفوار) من الروايات العظيمة التي لن يمل
القارئ من العودة إليها مرات ومرات فهذه الرواية تستكشف اعماق المثقفين
مفصلة لجيل ما بعد
في مرحلة مهمة هي مرحلة الخروج من األزمة بل دراسة
ّ
الحرب من المثقفين في فرنسا ،هذا التحليل الذي قامت به « دي بوفوار» عبر
بطلة الرواية والتي تتمثل شخصيتها في دور المحللة النفسية ،تقوم بتحليل
نفسية المثقفين الفرنسيين ومقاومتهم للزحف النازي على فرنسا ،هكذا
تعطينا الكاتبة صورة واضحة للعالم الفكري لمرحلة ما بعد الحرب ،فنرى
بسهولة المناخ النفسي لهذه الشخصيات وتقلباتها والتعرف عليها بسهولة
رغم المسافة الزمنية  ،تتحدث الكاتبة على لسان أبطالها عما بعد إلقاء القنبلة
النووية على اليابان وتحلل هذه الحالة وردود فعلهم حول هذا الموضوع
الذي هز العالم في حين لم يتأثر آخرون بالخبر وكأنهم ليسوا من هذا العالم.
تقول الكاتبة على لسان أحد أبطال الرواية وهي آن (ألم يكن بإمكانهم أن يلجأوا
بادئ األمر إلى التهديد أو التهويل من خالل القيام بتجربة في الصحراء أو ما شابه...
هل كانوا فعال مجبرين على إلقاء هذه القنبلة على مدينة مأهولة؟) وتتابع  ..قال
إرباكا على أي حال!
هنري :مدينة كاملة زالت من الوجود .ال بد أن األمر يسبب لهم
ً

سببا آخر .إنهم مسرورون كل السرور ليبرهنوا
قال دوبوروري :أعتقد أن هناك
ً
للعالم مدى قدراتهم ،فبهذه الطريقة يستطيعون أن يمارسوا سيطرتهم دون
أن يجرؤ أحد على معارضتهم .قالت آن :وهل قتلوا مائة ألف شخص لهذه
الغاية؟ أمعنوا في ذهولهم ،أمامهم فناجين القهوة بالقشدة ،وأعينهم محدقة
بعضا الجمل غير
في الكلمات المرعبة ،وراحوا يكررون على مسامع بعضهم
ً
المجدية نفسها أحدهم قال قيل في الجريدة إن بإمكانهم تفجير األرض كلها.
وقال آخر شرح لي أن الطاقة الذرية إذا تحررت بفعل حادث مؤسف ،ال تفجر
أيضا وتصبح األرض أشبه بقمر.
األرض فحسب بل تلتهم غالفها الجوي ً
ً
مطمئنا ،
قالت آن ما تقوله ليس

وعندئذ فرغت األغنية
ٍ
عاودوا ركوب دراجاتهم على طريق مشمسة
المرعبة من كل فحواها .مدينة من أربعمائة ألف نسمة زالت من
الوجود وتشوهت طبيعتها .ولم تلق هذه الكارثة صدى في أرجاء
نهارا كغيره من النهارات :السماء زرقاء ،واألوراق
العالم .كان
ً
خضراء ،واألرض العطشى صفراء .وكانت الساعات تمضي
الواحدة تلو األخرى من برد الفجر إلى حر الظهيرة .واألرض تدور
دورتها العادية حول الشمس غير آبهة بحمولتها من المسافرين
على غير هدى .كيف باإلمكان تحت هذه السماء الهادئة كاألبدية،
أن نصدق أن لنا القدرة اليوم على تحويل األرض إلى قمر قديم؟
( المثقفون ) هي رواية تدرس عقلية المثقفين وأحوالهم في أزمنة
الرعب والخوف رواية تستحق القراءة.
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