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"ل اأريد اأن اأكون م�ضدر اإحباط، بل اأريد اأن اأكون م�ضدر 
اإلهام"... 

 فريق "جمالِك" خالل واحدة من جل�صات التح�صير 
ُ
هكذا اأجبت

 يومها واأنا اأفّكر اأّن ما قلته هو في الواقع 
ُ

لهذا العدد. غادرت

مبداأ اأحاول تطبيقه في كّل جوانب حياتي. فما نفع اأن اأنادي 

اأقم  لم  اإذا  حقوقهّن،  ومنحهّن  الن�صاء  لتمكين  منبر  كّل  من 

 ماليين 
ّ

اأن تكون لدي ب�صيء لدعم الن�صاء من حولي؟ ما نفع 

المتابعات اإذا كنت ل اأتوا�صل معهّن ول اأ�صتمع اإليهْن، واأكتفي 

معنى  ما  المترفة؟  وحياتي  واإنجازاتي  �صوري  بعر�س  فقط 

هات 
ّ
د اأمومتي، اإن لم يكن ذلك لتحفيز الأم

ّ
اأن اأن�صر �صوراً تج�ص

من حولي باأنهّن ي�صتطعن النجاح في اأكثر من دور، بب�صاطة 

لأنهّن ن�صاء، اأقوى مخلوقات الأر�س؟ ما معنى اأن اأ�صاهم في 

ن�صر الكراهية ّتجاه الرجل واأن اأنادي بنبذ جميع م�صوؤولياته 

ًا في الحياة؟ 
ّ
وقدراته وبمحو دوره، اإن كنت اأراه �صريكًا اأ�صا�صي

حول  نف�صي  اأثّقف  لم  اإذا  المراأة،  ظلم  عن  اأتكّلم  اأن  معنى  ما 

القوانين التي يجب اأن ُت�صّن والحلول التي تنق�صنا؟ ما معنى 

ة 
ّ
ال�صعيدة والناجحة والذكي المراأة   �صورة 

ّ
الن�صاء في اأن ترى 

ياتي ومخاوفي ولحظات اأ�صّك 
ّ
 تحد

ّ
والجميلة، واأنا مثلهّن، لدي

فيها بنف�صي؟

الذي  ما  لأفّكر.  لحظة  اأتوّقف  ال�صطور،  هذه  كتابة  ومع 

لال�صتمرار؟  ة 
ّ
القو يمنحني  الذي  ما  بنف�صي؟  فخورة  يجعلني 

EDITOR'S
L e t t e r

�صوى  يدفعنا  ل  عالم  في  ة 
ّ
النف�صي تي 

ّ
�صح يحمي  الذي  ما 

كّل  مع  لها  ممتّنة  واأنا  كثيرة  نعمي  اأّن   
ٌ
�صحيح للجنون؟ 

اأكون  اأن  على  كمراأة  قدرتي  هي  الكبرى،  النعمة  لكّن  نَف�س، 

القليل  القليل  تحريره،  اأتراأ�س  الذي  العدد  هذا  في  ة. 
ّ
حقيقي

هذا  ومع  الخام...  الحقيقة  من  والكثير  الحقيقة،  تجميل  من 

 هدٌف وحيد: اإن كان 
ّ
رتها واأمام عيني

ّ
العدد، فيديوهات �صو

اأوؤّثر على حياة امراأة واحدة، فليكن تاأثيري  اأن  با�صتطاعتي 

ة، لتفتح قلبها وعقلها، لت�صحك ب�صوٍت 
ّ
دافعها لتكون حقيقي

ة، لكي تطلب 
ّ
ة والنف�صي

ّ
عاٍل، لكي ل تخجل بم�صاكلها الحياتي

اً...
ّ
ة جد

ّ
ة، مهم

ّ
الم�صاعدة، لكي تعرف اأّنها مهم

فخورات  ملِهمات،  ات، 
ّ
حقيقي انتظارِك!  في  نحن   ،2020

�صباح  كّل  ن�صحو  دوننا!  من  يحدث  ل  العالم  باأنف�صنا، 

ف على هذا الأ�صا�س...
ّ
ونت�صر

بلقيس فتحي
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تنجح  ن�صاء مل  ر�صائل من  اأي�صًا  ت�صلني  الأف�صل.  �ص عليها ويعطيها 
ّ
�صيعو

ب�صكٍل  متعّلقة  �صورة  اأن�رش  عندما  خ�صو�صًا  الإجناب،  يف  حماولتهّن 

يحدث  ذلك  واأّن  اهلل  م�صيئة  تلك  اأّن  املراأة  تلك  على  فاأرّد  بالأمومة...  ما 

اإّن  لها  اأقول  الآن.  لي�ص  ولكن  اأطفاًل،  اأو  طفاًل  تنجب  قد  واأّنها  ما،  ل�صبٍب 

على  كبري  اإحباط  هناك  ولزوجها.  لها  لالأف�صل  هو  حياتها  يف  يحدث  ما 

اإلهام. اإىل  وحتويله  ة، 
ّ
الإيجابي بال�صورة  جمابهته  اأحاول  ميديا،  ال�صو�صال 

هل تقومين بالرقابة الذاتّية؟ هل تفّكرين أّن صورة معّينة 
قد تستفّز امرأة ما، أو تلغين صورة ألّنها تبدو مثالّية جّدًا...

من  الكثري  بعد.  فيما  عليه  اأندم  قد  �صيء   
ّ

اأي ن�رش  عدم  على  نف�صي  ن 
ّ
اأمر

وذلك  خاطئ،  ب�صكٍل  املتلّقي  يفهمها  قد  التغريدات  اأو  ة 
ّ
العفوي الأفكار 

يكون  قد  يق�صده  ما  اأّن  من  بالرغم  امل�صاكل،  اإىل  واملوؤّثر  الفّنان  �ص 
ّ
يعر

ا مّت فهمه.
ّ
خمتلفًا عم

تحاولين إذًا أن تكوني أقّل عفوّية؟
مندفعة  امراأة  اأنا  الكبري.  باندفاعي  التحّكم  اأحاول  لكّني  ة، 

ّ
عفوي اأنا 

نت نف�صي عرب ال�صنني كي اأ�صبح اأكرث هدوءاً.
ّ
بطبيعتي، لكّنني مر

كيف تتعاملين مع التعليقات غير المهّذبة والتي تهدف 
إلى اإلهانة الشخصّية؟

النقد املهّذب مقبول حتى لو اأحزنني، ولكّن قّلة الأدب غري مقبولة. اأحيانًا 

ال�صخ�ص  اأدخل ح�صاب   بالغني، واأحيانًا 
ً
اأو ن�صاء مون رجاًل 

ّ
يكون املتهج

احلالتني  كلتا  ويف  القانويّن،  ال�صّن  من  اأ�صغر  فاأجده  التعليق،  كتب  الذي 

ة.
ّ
ي بلوك، فاأحمي نف�صي من الطاقة ال�صلبي

ّ
اأ�صو

لكّن شريحة كبيرة من جمهورِك تنتمي إلى الجيل 
الجديد...

فخورة بذلك، لأّن �رشيحة املراهقني هي الأ�صعب لالخرتاق يف العامل كّله، 

ة، 
ّ
ات الكرتوني

ّ
اأ�صبه ال�صخ�صي اإّنني  ة، 

ّ
ة ب�صكٍل دائم. قيل يل مر

ّ
لأّنها متغري

املاّدة  ون 
ّ
يحب اأّنهم  اأي�صًا  واأعتقد  واملراهقون،  ال�صغار  ني 

ّ
يحب لذلك 

ة التي اأقّدمها، وي�صعرون باأيّن قريبة منهم. 
ّ
عة والجتماعي

ّ
ة، املتنو

ّ
الفكاهي

كنت أعرف أّن هناك سّرًا وراء هذا القبول الهائل الذي 
العربّيات!  والفتيات  النساء  من  فتحي  بلقيس  تلقاه 
بإظهاره،  أبدًا  تبالي  ال  ذكاًء  تشّعان  واسعتان  عيناها 
البريء،  والجمال  الناضج  الجمال  من  خليط  شكلها 
وطاقتها تشّع في المكان بالرغم من أّنها ال تصطنع 
“جمالِك”  فريق  قضاهما  يومان  الحماسة...  أو  الفرح 
الجاّد  العمل  والدموع،  بالضحك  مليئان  بلقيس،  مع 
والّلهو، الّلعب وتبادل اآلراء، الكالم الكثير واالستراحات 
الصامتة... هذه المرأة أكثر بكثير من الفّنانة الموهوبة 
السوشال  على  يومّياتها  نتابع  التي  الجميلة  والمؤّثرة 
جّدًا،  متناغم  ولكن  جّدًا  متناقض  مزيج  هي  ميديا، 
وشجاعة  حقيقّية  تكون  أن  على  قدرتها  هو  وسّرها 
مع  الحديث  بهذا  الشجاعة...  فيه  تفيد  ال  زمٍن  في 
تحريره،  هي  ترأست  الذي  العدد  هذا  ختمنا  بلقيس، 
ولكن لم نختتم عالقتنا بها، فهي واحدة من أولئك 
النساء الّلواتي تحّبين االحتفاظ بمعرفتهّن وال تكتفين 

من وجودهْن...

INTERVIEW

حوار: �صوزان النوار

B a l q e e s  F a t h i
"لدينا الوعي، المطالب واألفكار، 
لكن تنقصنا القوانين واالستقرار 
في الدول العربّية، كي نتوّقف 

عن التلّهي بالمصائب ونبدأ 
بالنظر إلى قوانين المرأة".

بعد لقائنا بِك، تشاركنا التعليق نفسه: "ذكّية جّدًا، 
لكن ال تحّب التباهي بذكائها". هل الذكاء سبب 

نجاحِك كشخصّية مؤّثرة بين النساء العربّيات؟
ًا 

ّ
ة. ل بّد اأن يكون املوؤّثر ذكي

ّ
ممكن! �صكراً لكم اإذا كنتم ترونني ذكي

ليتمّكن من اخرتاق امل�صاحات بينه وبني النا�ص... لكّنني �صّد اأّن 

 ا�صتخدام هذا الذكاء بطرق غري �صادقة حل�صد جمهور اأكرب.
ّ
يتم

تملكين كّل شيء تحلم به المرأة: الجمال، النجاح، 
األمومة، الحّب... هل تعتقدين أّنِك قد تشّكلين 

مصدر إحباط لنساء يشاهدن حياتِك مثاًل على 
إنستقرام؟

من  الكثري  اأتلّقى  اإلهام.  م�صدر  بل  اإحباط،  م�صدر  اأكون  اأن  اأريد  ل 

"اأنا  املثال:  �صبيل  على  منهّن  اأذكر  حمبطات،  ن�صاء  من  الر�صائل 

فاأرّد  زوجِك..."  مع  �صورتِك  راأيت  عندما  كثرياً  حزنت  مطّلقة. 

اهلل  واأّن  ما،  ل�صبٍب  يحدث  اأن  يجب  كان  حدث  ما  اأّن  دة 
ّ
ال�صي على 



سترة، تّنورة وحذاء، 
Dior جميعها من
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تحقيق التوازن بين كّل أدوارِك كامرأة، أمٌر صعب! هل 
تستيقظين أحيانًا وتقولين ال أريد أن أكون راشدة اليوم؟ 

ام 
ّ
اأي اأّن  واأعرف  حّققته،  ومبا  بعمري  و�صعيدة  معه  واأتعامل  الواقع  ل 

ّ
اأتقب

اأفعل �صيئًا يف  اأن  اأريد  باأّنني ل  واأ�صعر  اأ�صتيقظ  اأحيانًا  الطفولة وّلت، لكن 

اأمنح نف�صي ا�صرتاحة من  اأجل�ص يف املنزل. وفعاًل  اأن  اأريد  هذا اليوم، فقط 

�صغري،  منذ  وم�صتقّلة  م�صوؤولة  عام  ب�صكٍل  لكّنني  بالذنب،  ال�صعور  دون 

 اأن اأعمل كي اأ�صرتيها 
ّ
ارة مثاًل، قال يل اإّنه علي

ّ
فعندما طلبُت من والدي �صي

بالرغم من اأّن عائلتي مي�صورة احلال، وذلك جعلني اأن�صج يف وقٍت مبكر يف 

ة 
ّ
ن هذه اخلربة عندي يف عمر الـ40. اليوم اأفهم اأهمي

ّ
حياتي، بدل اأن تتكو

ذلك واأعتقد اأّنني �صاأعامل ابني بالطريقة نف�صها.

شاركينا انزعاجًا شخصّيًا عانيِت منه مؤّخرًا؟
 

ّ
من هذا املو�صوع، فقد تغري الولدة، وعانيت كثرياً  بعد   ج�صمي 

ّ
اأحب مل 

 �صيزعجِك. اليوم 
ّ

ًا. حتى لو كنِت مت�صاحمة مع نف�صِك، فهذا التغري
ّ
�صكله كلي

اأقول وبعد خربة، اإّنه بعد �صنتني من املجهود واللتزام، ميكن اأن ت�صتعيدي 

ج�صمِك كما كان.

شاركينا معاناًة نفسّية مررِت بها.
اء 

ّ
الهلع جر نوبات  اأي�صًا من  املا�صي  اأعاين يف   

ُ
القلق، وكنت اأعاين من 

 الذي كنت اأعي�صه، وتكّلمت عن ذلك خالل م�صاركتي 
ّ
الرهاب الجتماعي

نف�صي   
ّ
اأحب اأكن  مل  مراهقة  كنت  عندما  اأي�صًا،   .Ted Talk حديث  يف 

اأجلاأ  اأن  اأريد  اأكن  نف�صه مل  الوقت  �صكلي، ويف  را�صية عن  اأكن  كثرياً، مل 

لتح�صينات توؤّثر على كياين وبراءة �صّني.

هل تحّبين شكلِك اليوم؟
نعم.

كيف تبقين قدميِك على األرض؟
زيارة  مثل  ميديا،  ال�صو�صال  على  ال�صوء  عليها  األقي  ل  بخطوات  اأقوم 

الالجئني  م 
ّ
خمي زرت  اأن  و�صبق  ة، 

ّ
العربي الدول  بع�ص  يف  الفقراء  بيوت 

 كثرية. عندما 
َ
ة، و�صاهدت م�صائب

ّ
ني يف جيبوتي مببادرة �صخ�صي

ّ
اليمني

ا 
ّ
تلتقني باأ�صخا�ص، فقدوا بيوتهم، اأموالهم، اأولدهم... تدركني اأّل �صيء مم

متلكينه له قيمة، وت�صبحني ممتّنة لكّل �صيء يف حياتِك، بدءاً من الطعام 

وال�رشاب والبيت...

هل تعرفين كيف تهتّمين بنفسِك وبطاقتِك؟
ابني  املنزل ويكون  للوجه يف  لتدليك وعناية  اأخ�صع  بالتوّتر،  اأ�صعر  حني 

زوجي،  مع  اأحتّدث  خفيفة،  وجبة  اأتناول  التلفزيون،  اأ�صاهد  بجانبي. 

عاملي  عن  ق�صري  لوقٍت  اأنف�صل  اأن  جّداً   
ّ
املهم من  اأ�صدقائي...  اأ�صت�صيف 

املعتاد... اأحيانًا ل اأقوم بن�رش �صيء على �صفحاتي، اأبتعد عن الفّن وعن كّل 

ام، فقط كي اأخّزن طاقة. 
ّ
�صيء لب�صعة اأي

لديِك  هل  عنه،  تتكّلمين  الذي  العالم  عن  االنقطاع  هذا 
الجرأة لتطبيقه في األمومة وفي الزواج؟

ة ا�صرتاحة اأو عطلة. هي 
ّ
الأمومة هي Full Time Job، هي عمل ل يقّدم اأي

هات."
ّ
قال اإّن "اجلّنة حتت اأقدام الأم

ُ
اأ�صعب مهنة، لذلك ي

لكّنها تكافئنا وتقّدم لنا الشعور األجمل.
هي  الأمومة  لأّن  يومًا،  �صيكافئني  ابني  كان  اإْن  ني 

ّ
يهم ل  لكن  �صحيح، 

الأمر الوحيد الذي ل تتوّقعني منه �صيئًا باملقابل. عملي، فّني، عالقاتي... 

جميعها اأنتظر منها مردوداً ما، حتى زوجِك تتوّقعني منه جمهوداً، تاأخذين 

اأن نتوّقع منهم املثل،  منه لتعطيه، والعك�ص �صحيح. لكّن الأبناء ل ميكن 

 والطفل غري م�رشوطة.
ّ
لأّن عالقة الأم

هل تعترفين أّنِك ضعيفة عندما يتعّلق األمر باألمومة؟
نعم!

أكثر ما يخيفِك في الحياة؟
هم.

ّ
ن اأحب

َ
فقدان م

ماذا تفعلين لتواجهي هذا القلق؟
النادي  اإىل  اأذهب  نف�صي،  األهي  زائد،  ب�صكٍل  اخلوف  هذا  ينتابني  عندما 

 بكرثة، اأعمل واأ�صافر.
ّ
الريا�صي

النساء الّلواتي يعانين من القلق، هل يزيد قلقهّن بشكٍل 
مفرط عندما يصبحن أّمهات؟

نعم.

ماذا تقولين لألّمهات الّلواتي يعانين مثلِك؟
نيهم و�صّلمي 

ّ
اأولدِك، مهما كان دينِك ومعتقداتِك، ح�ص قومي بتح�صني 

اأمرهم هلل حتى عندما يكربون ومي�صون يف حياتهم.

هل تتابعين التفاصيل الصغيرة في حياة تركي اليومّية 
وتأخذين كّل القرارات المتعّلقة به؟

 ولي�ص لتكون 
ّ
ية موجودة مل�صاندة الأم

ّ
نعم، فهو طفلي، وهذا واجبي. املرب

باأولدها حتى ولو  يتعّلق   كّل ما 
ّ
الأم اأن تعرف   

ّ
ال�رشوري مكانها. من 

كانت يف العمل، لي�ص هناك من عذر لعدم الّت�صال واملتابعة والتاأّكد من 

 
ّ
الأم اأن تثّقف   

ّ
اأي�صًا، من املهم الأولد على كّل ما يحتاجونه...  ح�صول 

نف�صها وجتري البحث لتتعّلم كيف تتعامل مع مراحل مّنو طفلها.

ماذا تغّير فيِك في الّلحظة التي منحِت فيها الحياة 
إلنسان؟

التي  الأمور  الكثري من  الآخرين،  الت�صامح مع  للحياة،  �صيء! نظرتي  كّل 

الطفل  هذا  اأجل  من  م�صكلة  دون  تخّطيتها  ال�صابق  يف  تزعجني  كانت 

ال�صغري.

ترّبين ابنِك ليكون...
عظيمًا!

متى تشعرين بالتقصير أو بالذنب ّتجاهه؟
لأنهي  جهدي  بكّل  واأقوم  زوجي  اأهل  برعاية  اأدعه  للعمل!  اأ�صافر  عندما 

 عاملة. اأنزعج كثرياً لأّنني م�صّطرة لرتكه.
ّ
 اأم

ّ
العمل �رشيعًا واأعود اإليه، كاأي
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"أنا فيمنست، لكّني أحترم الرجل 
كثيرًا وأقّدره... إاّل إذا أهانني، ألغيه 

وأمضي في طريقي"!

Dior  سترة من
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هل تهّمِك أكثر سالمته البدنّية أم سالمته العقلّية؟
كلتاهما.

كيف تتصّرفين مع قّلة الوعي في التعامل مع نفسّية الطفل؟
 �آخر، ول �أ�سمح لأحد بالتدّخل 

ّ
ل �أحيط �بني باأ�سخا�ص ذوي م�ستوى فكري

كنت  لو  حتى  �ملو�سوع،  هذ�  يف  جّد�ً  حازمة  �أنا  له.  تربيتي  طريقة  يف 

ة نف�سها �لتي 
ّ
ن ل ميلكون �لذهني

َ
ب. �أقوم باإبعاد م

ّ
�أتعامل مع �سخ�ٍص مقر

�أملكها يف تربية �بني.

لسِت متساهلة مع نفسِك كأّم...
ل�ست مت�ساهلة، خ�سو�سًا يف بد�ية �لأمومة. كنت على و�سك �لنهيار.

هل عانيِت من اكتئاب ما بعد الوالدة؟
�نت�سلني  �لولدة، لكّن زوجي  �كتئاب ما بعد  �لدخول يف  كنت على و�سك 

 جّد�ً لدعم �ملر�أة يف فرت�ت �حلمل، �لولدة 
ّ
يف �لّلحظة �لأخرية. �لزوج مهم

 من �أ�سباب �لكتئاب.
ٌ
وما بعد �لولدة، و�إْن مل يقم بذلك، قد ي�سبح هو �سبب

هل تشعرين أّنِك ممتّنة له؟
ًا ل ميكن �أن �أن�سى دعمَك يل. 

ّ
ممتّنة �إىل �أق�سى �حلدود و�أقول له يومي

ضحكتِك معدية، وَمن يراِك يظّن أّنِك تعيشين سعادة 
داخلّية مطلقة...

ة. �أتعامل 
ّ
�ت �لهرموني

ّ
لكّل �إن�سان حتّدياته، و�لن�ساء يعانني �أكرث ب�سبب �لتغري

 .
ّ
مع �إجهاد هائل يف حياتي، لدرجة �أّنه �أحيانًا يوؤّثر على جهازي �ملناعي

 �لهائل من �لتوّتر �لذي نعاين منه حتى يف كو�لي�ص 
ّ
�لنا�ص ل يعلمون �لكم

�حلفالت. �أكون على و�سك �لنهيار من �لإرهاق، �خلوف، وقّلة �لنوم و�لأكل...

هل يطلب منِك زوجِك التوّقف واالستراحة؟
�أفكاري  كّل  يدعم  وهو  به،  و�سغوفة  بعملي  متعّلقة  �أنا  كم  يعرف  هو 

.Break و�أحالمي، لكن تاأتي �أوقات يقول يل فيها: �إمنحي نف�سِك

هو السّر وراء توازنِك؟ 
نعم بالتاأكيد.

وهل أنِت سّر توازنه؟ 
ة ومندفعة.

ّ
نعم، لكّنه مينحني �لتو�زن ب�سكٍل �أكرب لأّنه �أكرث هدوء�ً. �أنا �نفعالي

الشرقّي.  الرجل  عن  قلياًل  فلنتكّلم  زوجِك،  عن  نتكّلم  أننا  بما 
تخلق  أن  إاّل  يمكن  ال  النجمة  الزوجة  على  المسّلطة  األضواء 

حالة غير مريحة لدى الرجل. ماذا تفعلين في هذا الصدد؟
ب�سكٍل كبري وفريق عملي مبثابة عائلتي وزوجي يدرك   

ّ
ن�سائي جمتمعي 

�أخرج يف كّل  �أو  ًا كان 
ّ
�أي �أر�فق  �أكن  �أنا مل  �لزو�ج،  ذلك متامًا. حتى قبل 

زوجي  جعل  ذلك  �أّن  و�أعتقد  �لّليل،  �آخر  يف  �ّت�سالت  �أتلقى  �أو  �لأوقات 

مطمئّنًا منذ �لبد�ية، لذ� قمنا بخطوة �لزو�ج. �أعرتف �أّن زوجي غيور جّد�ً، 

لكّنني  ومنزله،  عائلته  حماية  يف  مت�سّدد  �أي  �أي�سًا،  �لأ�سد  برج  من  وهو 

�أعطيته م�ساحة كبرية من �لأمان يف عالقتنا.

"كنت على وشك الدخول في اكتئاب ما بعد 

الوالدة، لكّن زوجي انتشلني في الّلحظة 
األخيرة. ممتّنة له وأشكره كّل يوم".

هذا ليس تنازاًل ألنِك أنِت هكذا في األساس...
ج.

ّ
نعم ولو مل �أكن كذلك، ل �أظن �أّننا كّنا لنتزو

متى يجب أن تقول المرأة ال؟
ًا، 

ّ
لو كالمي يعّنفها �رشيكها حتى  يطالها. عندما  �أّن هناك ظلمًا  ت�سعر  عندما 

"كفى" وتتعامل مع  تقول  �أن  يقّلل من �حرت�مها... عندها يجب  �أو  يتجاوزها 

�لأمر بحزم. ل يجب �لرت�خي يف هذ� �ملو�سوع.

ما األمر الذي يمكن أن ينهي عالقة المرأة بالرجل؟
نحن �لن�ساء ل نت�سامح مع �خليانة.

ممكن إنهاء العالقة من دون إنهاء الزواج؟
طبعًا! هناك �لكثري من �لنا�ص �لذين يفعلون ذلك. 

ال تعتبرين ذلك خبثًا؟
كال، �أعتقد �أّنه ر�سوخ لالأمر �لو�قع، خ�سو�سًا عندما تكون هناك ظروف جتعل 

د على �لعي�ص مع �ل�رشيك، لأّن 
ّ
�لطالق �سعبًا، وميكن �أن يكون �ل�سبب �أي�سًا �لتعو

 يكون غري معتاد على �لعي�ص كلٌّ لوحده.
ّ
�لثنائي

من هم الرجال الذين أّثروا في حياتِك؟
�أبي يف �لدرجة �لأوىل. لن �أقول �أ�سّقائي، لأّنهم كانو� م�سافرين يف معظم �لأحيان... 

ي هي �لتي كانت موجودة بقربي، 
ّ
لكّن �ملر�أة لها �لتاأثري �لأقوى يف حياتي، فاأم

لأّن و�لدي كان ي�سافر كثري�ً بحكم �أّنه فّنان، فقامت هي بالدورين.

هل عانيِت من التمييز على أساس الجنس؟
ة للرجل، مع �لعلم 

ّ
نعم يف مكان �لعمل. يف وظيفٍة �سابقة يل، كانو� يعطون �لأهمي

�أ�سمع  �لرتقية. كنت  �لذي ياأخذ  �أف�سل منه، لكّنه هو  ات 
ّ
�أّن زميلته تقوم باملهم

�أقبل  �أثور، فاأنا �مر�أة ثائرة جّد�ً �سّد �لظلم، ل  �أعتربه مهينًا للمر�أة، كنت  كالمًا 

ن يتعب �أكرث وينحت يف �ل�سخر. 
َ
�أن يكون �لرجل يف �ل�سد�رة، عندما �أكون �أنا م

ة. ل �أقبل �لتمييز! قد �أقبل 
ّ
مل �أ�سكت يومًا، كنت �أعرت�ص لدى ق�سم �ملو�رد �لب�رشي

�أف�سل  �لرجل  يكون  �أن  �أقبل  ل  لكن  �مر�أتني،  موؤذيًا بني  �أو حتى  تناف�سًا �رش�سًا 

فقط لأّنه رجل. 

إذا دخلِت اجتماعًا مكّونًا من الرجال فقط، هل تتوّترين؟ 
قلياًل، لكن �إذ� دخلت عميقًا يف �أجو�ء �لعمل، قد �أن�سى �أّنني �مر�أة، في�سبح عقلي 

هو �حلا�رش ولي�ص جن�سي، وبا�ستطاعة عقلي �أن يكون �أقوى من كّل �ملوجودين.

عبارة ManInterruption، تشير إلى الرجال الذين يعتبرونه 
أمرًا عادّيًا أن يقاطعوا كالم امرأة أثناء اجتماع عمل. ماذا 

تفعلين لو حدث ذلك معِك؟
�أقول بكّل هدوء وحزم: Excuse Me I’m Still Talking، �أي عفو�ً مل �أنهي 

كالمي بعد!
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ومعطف من
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فستان ومعطف 
 Bottega كالهما من
 ،Dior خاتم من ،Veneta
Fendi وخاتمان من
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 Fendi فستان من

"أرّبي ابني 
ليكون 
عظيمًا"!



أنِت واقعّية جّدًا...
�إْن مل ت�صبني �مل�صيبة، فلماذ� �أبحث عنها؟

هل تعتبرين نفسِك امرأة رومانسّية؟
�إىل حدٍّ ما، لكن لي�س كثري�ً.

هل تؤمنين بحصرّية العالقة بين الشريكين لمدى 
الحياة؟

�أعرف  ال!  مَل  فنعم  �ملو�صوع،  هذ�  يف  متعاونًا  �لثاين  �لطرف  كان  �إذ� 

و� مع بع�صهم حتى �ملوت.
ّ
�أزو�جًا ��صتمر

ماذا ينقص المرأة العربّية؟
�لقو�نني  تنق�صنا  لكن  و�الأفكار،  �ملطالب  �لوعي،  لدينا  فقط!  �لقو�نني 

�لتي  ي بامل�صائب 
ّ
�لتله ة، كي نتوّقف عن 

ّ
�لعربي �لدول  و�ال�صتقر�ر يف 

حت�صل ونبد�أ بالنظر �إىل قو�نني �ملر�أة.

إذا ظّل الرجل هو الحاكم هل سُتَسّن تلك القوانين؟
�س لهّن يف يوم من 

ّ
 �لتعر

ّ
�لرجل لديه �أخت وزوجة و�بنة، ممكن �أن يتم

ام.
ّ
�الأي

لكّنه ال يريد أن يقّويها...
�س لالغت�صاب 

ّ
ته، فاإْن كانت �إحدى �لرعايا تتعر

ّ
كّل ر�ٍع م�صوؤول عن رعي

ها وتنجب منه �أطفااًل، ماذ� �صيفعل حينها؟ 
ّ
مثاًل من قبل و�لدها �أو عم

من  ذلك  يكن  مل  �إْن  �لن�صاء،  حتمي  قو�نني  نريد  �إّننا  للم�صوؤولني،  �أقول 

�أجلكم، فاأقّله من �أجل �صعوبكم. 

ما  السعودّية.  في  تعيشين  لكّنِك  اإلمارات  في  ولدِت 
الفرق بين المرأة اإلماراتّية والمرأة السعودّية برأيِك؟

على  تربنّي  ات 
ّ
�خلليجي �لن�صاء  جميع  الأّن  كبري،  فارق  من  هناك  لي�س 

يف  اقًا 
ّ
�صب كان   

ّ
�ملجتمعي �النفتاح  نف�صها.  و�لتقاليد  و�لعاد�ت  �لفكر 

�ملر�أة.  ومتكني  �النفتاح  ع�رص  �ليوم  تعي�س  ة 
ّ
�ل�صعودي لكن  �الإمار�ت، 

�أو  ارتها، 
ّ
�صي تقود  �ملجاالت،  قائدة يف خمتلف  باتت  ة 

ّ
�ل�صعودي �ملر�أة 

�الأعمال...  يف  ك�رصيكة  �أو  رجال  جمموعة  على  كمديرة  �رصكة،  تقود 

ة يف �أبهى حّلتها!  
ّ
�ليوم نرى �ملر�أة يف �الإمار�ت و�ل�صعودي

ماذا يمكن أن تخبرينا عن تجربتِك كممّثلة لجمعّية 
األمم المّتحدة في ميدان تعليم المرأة وتمكينها؟

ة �مل�صاو�ة 
ّ
تي ترتّكز على ق�صي

ّ
ة �صنة وكانت مهم

ّ
�صغلت هذ� �ملن�صب ملد

�ملر�أة   
ّ
�صد �لعنف  م�صاكل  عن  لهم  تقارير  م 

ّ
�أقد كنت  �جلن�صني.  بني 

�لعمل مل  �أّن  �صعرت  لكّني   ،
ّ
�لعربي �لوطن  م�صتوى  �لتعليم على  ونق�س 

ا 
ّ
 �أكرب بكثري مم

ّ
يكن مثمر�ً كفايًة، و�أّن م�صاكل �ملر�أة يف �لعامل �لعربي

تقرتحه �ملنّظمة من حلول.

إذا أصبحِت وزيرة للمرأة في اإلمارات، ما الخطوة األولى 
التي تقومين بها؟ 

�أحّل م�صكلة �لن�صاء �لعامالت �لّلو�تي يحتجن �إىل مكان لرعاية �أطفالهّن 

ة باالأطفال 
ّ

بكلفة عادلة. �أعمل �أي�صًا على �إن�صاء م�صاحات رعاية خا�ص

يف  ما  بكّل  ت�صعى  بالدي  �أّن  متاأّكدة  �أنا  نف�صه.  �ملر�أة  عمل  مكان  يف 

و�صعها كي تدعم �ملر�أة على كّل �ل�صعد. 

هل وضعِت أنِت في المقابل ضوابط على زوجِك؟
ني كما �أنا و�أحببته كما هو.

ّ
جنا عن قناعة، �أحب

ّ
نحن تزو

هل تغارين عليه؟
 ثقة بنف�صي.

ّ
طبعًا �أغار على زوجي، لكن لدي

هل تبحثين في هاتفه؟
ل يف 

ّ
�الأو �أو �ملر�أة هو �صبب �مل�صائب  �لرجل  �لتفتي�س يف هاتف  م�صتحيل. 

م تفتي�س �لهاتف يف �الإمار�ت.
ّ
ة. هناك قانون يجر

ّ
�لبيوت �لعربي

هل خيانة الرجل مثل خيانة المرأة؟
ًا 

ّ
كلي تنتهي  عندما  ة، 

ّ
غر�مي بعالقة  تبد�أ  �أن  تختار  �ملر�أة  ذلك.  �أعتقد  ال 

عالقتها بزوجها وت�صبح حمِبطة لها من كّل �لنو�حي. خيانة �لرجل خمتلفة، 

ناجتة   
ً
�أخطاء يرتكب  ذلك  ومع  زوجته  مع  تعامله  يف  ًا 

ّ
مثالي يكون  فقد 

عن عدم قدرته على �صبط نف�صه. هي خيانة يف كلتا �حلالتني، لكّن دو�فع 

�أاّل تكت�صف �ملر�أة،  �الأف�صل  �لرجل. باالإجمال، من  �ملر�أة خمتلفة عن دو�فع 

�أن تهتّز  ��صتمر�ر �حلياة خري من  �لزوجية متكاماًل.  �إذ� كان بيت  خ�صو�صًا 

حياتها وينك�رص قلبها. �أدرك �أّن كالمي هذ� لن يعجب �لكثريين.

ما العبارات التي يقولها الرجل للمرأة وتستفّزِك؟
�لن�صاء  نحن  �أكرث!  بقلبها  وتفّكر  ة 

ّ
عاطفي �أّنها  �ملر�أة  �لرجل  يّتهم  عندما 

نحّكم �لعقل يف كّل �حلاالت، با�صتثناء �الأمومة حيث ال �رص�ع بني �لعقل 

و�لعاطفة، وغالبًا ما يتغّلب �لعقل على �لعو�طف يف كّل �ملو��صيع �الأخرى. 

ما األمر الذي تتمّنين أن تبدأ محاسبة الرجل الشرقّي 
عليه؟

ن ميار�س ذلك! �أنا ال �أ�صّدق 
َ
ق�صايا �الغت�صاب و�لتعنيف. يجب �أن يعدم م

هذه  يرتكب  مَلن  �صنو�ت  لب�صع  بال�صجن  فقط  حتكم  �لبلد�ن  بع�س  �أّن 

�س و�ملغت�صب، وبع�صهم يكون من 
ّ
�جلر�ئم. �أنا مع �لعقاب �ل�صديد للمتحر

ة لكي تتكّلم، 
ّ
رون حياة طفل. يجب �أي�صًا دعم �ل�صحي

ّ
�أفر�د �لعائلة، ويدم

 جّد�ً يف �لتوعية يف هذ� �ملو�صوع من خالل �لرتبية. 
ّ
ودور �الأهل مهم

وّجهي رسالة لفتاة عانت من التحّرش أو االغتصاب 
وتسّترت عن األمر.

ة، 
ّ
اعة �لهاتف يف �أقرب وقت ممكن وتكّلمي مع م�صت�صارة نف�صي

ّ
�رفعي �صم

�صتفهمِك  �ملر�أة  لكّن  ي�صتغّل �صعفِك،  �الأخري قد  ولي�س م�صت�صار، الأّن هذ� 

وتكون خري معني. هناك خطوط �صاخنة لهذه �لق�صايا، مثاًل يف �الإمار�ت 

يًا.
ّ
ميكن �الّت�صال بخّط "�الأمني" وطلب �مل�صاعدة، ويكون �لعالج �رص

أنِت فيمنست بشكل كبير...
�لرجل...  الإلغاء  ة 

ّ
�لن�صوي �إاّل من جهة ميل بع�س �حلركات  �أنا فيمن�صت   

فيمن�صت، لكّني �أحرتم �لرجل كثري�ً و�أقّدره، لكن �إذ� �أهانني، �ألغيه و�أم�صي 

يف طريقي.

هل الزواج من رجل شرقّي فرض عليِك ضوابط معّينة؟
 يختلف من بيت �إىل �آخر ومن تربية �إىل �أخرى. هناك رجل 

ّ
�لرجل �ل�رصقي

�صديد �لغرية، و�آخر تكون غريته معتدلة و�آخر ال يغار �أ�صاًل. هناك �صو�بط 

 ،
ّ

جة وقار خا�س
ّ
بالتاأكيد يجب �أن ت�صعها �لزوجة لنف�صها. للمر�أة �ملتزو

يجب �أن حتافظ عليه حتى دون �أن يطلب منها �لرجل ذلك.



"أنا مع العقاب الشديد 
للمتحّرش والمغتصب وصواًل 
لإلعدام. ولكّل ضحّية أقول: 

إرفعي سّماعة الهاتف واطلبي 
المساعدة اآلن من مستشارة 

نفسّية وليس من مستشار"!
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فستان وسترة كالهما 
 ،Louis Vuitton من
Dior وأقراط من
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Bvlgari

Magda Butrym

Jimmy Choo

Galvan

 CHAUMET
 Joséphine
 Rondes de
Nuit Watch

 DE GRISOGONO
 Prologue Collection

 Earrings by
Emmanuel Tarpin

Balmain
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الألوان  اأكرث  من  يكون  قد  الأ�صود  الّلون 

من  متّلي  اأن  ميكن  ل  واليوم  ة، 
ّ
كال�صيكي

غري  بطريقٍة  تن�صقينه  اأتقنِت  ما  اإذا  اعتماده 

بربيٍق  ال�صوداء  ت�صاميمِك  اأ�صيئي  ة. 
ّ
تقليدي

، �صواء من خالل ف�صتان باأقم�صة خمتلفة 
ّ
ف�صي

اأو بوت�ص عاٍل يجعل الأنظار ت�صتدير نحوِك!
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 BVLGARI
 Cinemagia
Collection

 CARTIER
 Évasions Joaillières

Earrings

 MESSIKA
 The Little Mermaid

 Collection The Eternal
Soul Necklace

�ستغمرِك  دة، 
ّ
�سي كّل  �سديقة  ة 

ّ
املا�سي الأحجار 

ة ل 
ّ
على �سكل �رشا�سيب من�سدلة ومتنحِك جاذبي

ُتقاوم يف قطع تخطف الأنفا�س بجمالها. 



مَل  الداكنة؟  ال�ستاء  ام 
ّ
اأي يف  زاهية  األوان 

الرائجة  ة 
ّ
القوي ل! من بني لوحة الألوان 

بكّل  الأ�سفر  الّلون  برز  املو�سم،  لهذا 

من  جرعة  لإ�سافة  اعتمديه  جاته. 
ّ
تدر

ة اإىل اإطاللتِك.
ّ
التفاوؤل، الفرح والإيجابي

 CHAUMET
 Les Ciels de Chaumet
Collection Parade Ring

 DE BEERS Electric
Cichlid Earrings

Oscar de la Renta

Sophie Bille Brahe

Esteban Cortazár

Gianvito Rossi

Valentino

Amina Muaddi

Spektre
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ل تخفي اأنوثتك، بل دعيها ت�سطع مع انعكا�س 

هذا  اعتمدي  الثمينة.  ال�سفراء  الأحجار  تلك 

من  دي 
ّ
لتج�س الراقية  املجوهرات  من  الّلون 

تِك.
ّ
خالله جانبًا اآخراً من �سخ�سي

 CHANEL
 Le Paris Russe

 Collection
Roubachka
  Necklace

 CARTIER
 Magnitude
Collection

Yuma Earrings

 BOUCHERON
Paris, Vu du 26 Collection

Taille Emeraude Ring



لت�رشق  وتظهر  تغيب  قد  الّلوؤلوؤ  �سيحة 

الأزياء، ولكن  الأ�سواء من جديد يف عامل 

ذات   Jacqueline Kennedy قالت  كما 

ة، "الالآىلء دومًا منا�سبة"!
ّ
مر

Dolce & Gabbana

Jimmy Choo

Gucci

Nicholas Kirkwood

Shrimps

Sophia Webster

Simone Rocha

Rosantica

Balmain

 Oscar de
la Renta

 BOUCHERON
 Colonne D'Acanthe

Necklace
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 BOUCHERON
 Hiver Impérial
Baïkal Necklace

 DIOR
 Diorama

Précieuse Earrings بالّلونني  الكرمية  الأحجار  من  مزيج 

الأزرق والأبي�س، يعك�س النقاوة، الفخامة 

اأحجامها  من  بالرغم  الناعمة  والأنوثة 

املبالغ بها. النتيجة مبهرة!

 PIAGET
 Sunlight Escape

 Collection Infinite
Blue Ring
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 بالكثري من الألوان والأقم�شة 
ّ
هذا املو�شم غني

الرائعة على اختالفها، لكّن املالب�س باأ�شلوب 

جات نف�س اللون، 
ّ
 بلوحة من تدر

ّ
الأومربي اأي

اإطاللتِك  �شتزيد  �شيحة  اأنظارنا.  �رسقت 

ًة ومرحًا دون تكّلف اأو جمهود.
ّ
جاذبي

Faliero Sarti

Patbo

Prada

Jimmy Choo

DIOR
 Rose Dior
Pop Ring

Mary Katrantzou

Jonathan Simkhai
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األوان �ساخبة واأ�سكال مبتكرة وجريئة �ستخلق 

وتاأ�رش  الأحا�سي�س،  من  عالية  موجة  لديِك 

ة من 
ّ
قلبِك ونظرِك داخل هذه الت�ساميم احليوي

املجوهرات الثمينة.

 BVLGARI
 Cinemagia

 Collection Fairy
Wings Necklace

 CHANEL
 Le Paris Russe
Folklore Cuff

 TIFFANY & CO.
 Schlumberger
Phoenix Clip



 
ّ
اأهم من  واحد  �سّك  بال  كان  الري�س 

اخلريف.  مو�سم  اجتاحت  التي  ال�سيحات 

اخلياطة  عرو�س  ات 
ّ

من�س على  برز 

خمتلفة،  ت�ساميم  مع  تداخل  الراقية، 

يف  ة 
ّ
حيوي واألوانًا  مبتكرة  اأ�سكاًل  مّتخذاً 

العديد من املجموعات. 

Cynthia Rowley

Giambattista Valli

Dolce & Gabbana

Marques'Almeida

 Rosantica by
Michela Panero

Philip Treacy

16Arlington
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MESSIKA
 Bracelet de Bras 
Diamond Catcher

 BOUCHERON
 Plume de Paon
Pendant Earrings

 PIAGET
Altiplano Watch

الري�س انتقل من الأزياء اإىل املجوهرات الفاخرة، 

ة 
ّ
تقليدي وغري  خاّلبة  ت�ساميم  يف  د 

ّ
ليتج�س

الزرقاء  الري�سة  الكرمية.  والأحجار  املا�س  من 

هذا  اإىل   Messika دار  اأ�سافتها  التي  ال�سخمة 

ع باملا�س، جعلت هذا الت�سميم على 
ّ

ال�سوار املر�س

لئحة اأمنياتنا!
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TRICKS

حيل يف الجمال 
والموضة تعّلمناها 

من بلقيس فتحي

اإعداد: رميي حرب

منذ انطالق مسيرتها، حصدت الفّنانة اإلماراتّية بلقيس 
وتحّولت  العربّي  العالم  في  القلوب  ماليين  فتحي 
على   عفوّيتها  بفضل  العربّيات  للنساء  صديقة  إلى 
السوشال ميديا. نجمة ال تمانع أن تتشارك معنا أسرارها 
الجمالّية، من عناية بالبشرة أو حيل مكياج باتت خبيرة 
المهّمة،  الحفالت  قبل  حتى  بنفسها  تطبيقه  في 
 10 اكتشفي  األنيقة...  إطالالتها  تفاصيل  إلى  وصواًل 
حيل وأسرار في الجمال والموضة تعّلمناها من بلقيس 

عبر صور وفيديوهات شاركتها مع متتّبعيها.

1
زيت جوز الهند لبشرة نضرة

ة على �سناب 
ّ

ن�رشت بلقي�س فتحي على �سفحتها اخلا�س

�سات فيديو اأ�سارت فيه اإىل اأّن زيت جوز الهند جزء من 

 
ّ
اجلمايل الزيت  هذا  بلقي�س  ت�ستخدم   .

ّ
اجلمايل روتينها 

اأّنه يجعل  لتنظيف ب�رشتها ولإزالة املكياج، م�سريًة اإىل 

على  تطبيقه  مّت  اإذا  خ�سو�سًا  وم�رشقة،  ن�رشة  الب�رشة 

الوجه طيلة �ساعات الّليل.
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2
المزيج المثالّي للعناية 

بالبشرة خالل الحمل

مكياج بالّلون الزهّري 
خطوة بخطوة...

"ال" لتكرار تسريحات الشعر نفسها! 4

بلقي�س  اأ�سارت  حملها،  فرتة  خالل 

�سات  �سناب  على  لها  فيديو  يف  فتحي 

على  يحتوي  كرمي  ا�ستخدمت  اأّنها  اإىل 

حليب ال�سويا، الع�سل، زبدة ال�سيا وزبدة 

من  اجلاّفة  ب�رشتها  لرتطيب  اجلوجوبا 

نات 
ّ
اء احلمل، ولفتت اإىل اأّن هذه املكو

ّ
جر

 �رشر على املولود. 
ّ

ب اأي
ّ
ة ل ت�سب

ّ
الطبيعي

تطبيقها ملكياج  بلقي�س طريقة  �ساركت 

توتوريال   يف 
ّ

الزهري الّلون  يرتكز على 

اخلطوات  اإليِك  اإن�ستغرام.  على  ن�رشته 

لتحقيق  منها  ا�ستفيدي  اتبعتها،  التي 

ة نف�سها:
ّ
الإطاللة اجلمالي

العري�سة  ال�سفرية  املرتفعة،  الكعكة  د، 
ّ
املجع ال�سعر  ت�رشيحة 

اأو �سفرية على �سكل تاج... جميعها هي مبثابة تاأكيد على اأّن 

 تكرار نف�سها ول متانع جتربة كّل ما هو 
ّ
بلقي�س فتحي ل حتب

جديد عندما يتعّلق الأمر مبوديالت ال�سعر. 

 بالكركم ينا�سب ب�رشتها 
ّ
ق ما�سك غني

ّ
•تطب

.T-Zone ة على منطقة الـ
ّ
املختلطة والدهني

ق كرمي العينني املرتكز 
ّ
 تطب

ّ
•ترّطب وجهها، ثم

على الأفوكادو.

جات من الفاوندي�سن للح�سول 
ّ
•متزج 3 تدر

 وت�ستخدم الإ�سفنجة 
ّ
على لون ب�رشتها الطبيعي

لدجمه على ب�رشتها.

ج الداكن حتت عينيها، 
ّ
•توّزع الكون�سيلر ذا التدر

ج الفاحت على 
ّ
 ت�سع خايف العيوب ذا التدر

ّ
ثم

ة �سائبة.
ّ
زاوية العني لإخفاء اأي

ة الكونتورينغ لنحت وجهها وت�سع 
ّ
ق تقني

ّ
•تطب

ر الوجه حتت العيون واأ�سفل عظمة اخلّد.
ّ
م�سم

ت �سعريات حاجبيها باملا�سكارا ال�سّفافة 
ّ
•تثب

قبل ر�سم احلاجبني بالقلم.

 وتنتهي بتطبيق 
ّ

ق ظالل العيون الزهري
ّ
•تطب

اأحمر ال�سفاه بالّلون نف�سه.

3
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6

5

7

"نعم" للرموش الدراماتيكّية!

الحزام لنحت الخصر

البريق ألناقة مشّعة

بح�سب  ة 
ّ
اجلمالي اإطاللتها  ت 

ّ
تغري لو  حتى 

ة 
ّ
بقو واحد يربز   

ٌ
دائمًا عن�رش املنا�سبة، هناك 

والكثري  الرمو�س  الرمو�س،  بلقي�س:  مكياج  يف 

بطبقاٍت  بالإ�ستعانة  �سواء  الرمو�س!  من 

الرمو�س  اإىل  بالّلجوء  اأو  املا�سكارا  من  عديدة 

النظرات   
ّ
�رش اأن  عّلمتنا  بلقي�س  ة. 

ّ
ال�سطناعي

الكثيفة،  الرمو�س  تلك  هو  ال�ساحرة  ة 
ّ
العربي

ة.
ّ
الطويلة والدراماتيكي

الإطاللت  يف  كما  املنا�سبات  يف 

اإطاللة  نر�سد  اأن  النادر  من  ة، 
ّ
اليومي

ويحّدد  ن 
ّ
يزي حزام  دون  من  لبلقي�س 

اأو  عري�س  حزام  النحيف،  خ�رشها 

الف�ستان.  لون  من  اأو  ع 
ّ

مر�س رفيع، 

يف  احليلة  هذه  اأن  عّلمتنا  بلقي�س 

ليبدو  ب�سهولة  تطبيقها  ميكن  املو�سة 

مهما  تنا�سقًا  واأكرث  منحوتًا  اجل�سم 

ة الت�سميم الذي نعتمده.
ّ

كانت ق�س

اقة 
ّ
الرب الت�ساميم  يتجّننب  الّلواتي  من  كنِت  اإْن 

من  اأف�سل  هناك  فلي�س  جريئة،  اأّنها  لعتقادِك 

توازن  اإطاللتها  بالعك�س!  لتقنعِك  بلقي�س  اإطاللت 

 
ّ
وال�رش واملبهر،  املتحّفظ  الأ�سلوب  بني  رائع  ب�سكٍل 

جّذابة  ات 
ّ

بق�س الطويلة  الف�ساتني  باختيار  يكمن 

ة 
ّ
كال�سيكي اأو   

ّ
كالرمادي داكنة  باألواٍن  وغالبًا 

كالأبي�س، فال تبدو الإطاللة مبالغًا بها.



9

8

10
البّزة القوّية لكن األنثوّية

أكسسوارات الرأس: تفصيل بتأثير قوي

بلقي�س  ف�إن  فّن�نة،  كونه�  عن  ف�ضاًل 

دة اأعم�ل وداعمة حلقوق 
ّ
فتحي هي �ضي

 
ّ
حتب الفّن،  اأ�ضواء  عن  بعيداً  املراأة. 

اأو  البي�ض�ء  القم�ض�ن  البّزات،  اعتم�د 

هن�  ونحن  الوا�ضعة،  البليزر  �ضرتات 

لندعم ذلك!

عة 
ّ
ن ب�لّلوؤلوؤ اأو حتى قب

ّ
ة، اأك�ض�ضوار مزي

ّ
ع�ضبة راأ�س ب�أحج�ر م��ضي

الق�ّس وBaker Boy الرائجة... تعّلمن� من بلقي�س اأّن اأك�ض�ضوارات 

ة. 
ّ
اليومي اأو  ة 

ّ
امل�ض�ئي االإطالالت  الراأ�س هي تف�ضيل ثمني يغني 

ع�ت واأك�ض�ضوارات ال�ضعر بعد روؤية 
ّ
دفعتن� القتن�ء العديد من القب

�ضوره� وحفظه� على هواتفن�.

على  بلقي�س  من  تعّلمن�ه�  التي  االأمور  اأبرز  من 

ال�ضو�ض�ل ميدي� هو اإظه�ر اجل�نب املرح وعدم اأخذ 

على  ينطبق  االأوق�ت...وهذا  كّل  يف  ة 
ّ
بجدي اأنف�ضن� 

خي�راته� يف املو�ضة اأي�ضً�! يف عدد من االإطالالت 

زة 
ّ
ممي مل�ضة  النجمة  اأ�ض�فت  اعتمدته�،  التي 

رة التول 
ّ
ة، مثل تنو

ّ
وم�ض�غبة اإىل ت�ض�ميم كال�ضيكي

ال�ضوداء، وذلك من خالل تن�ضيقه� مع �ضرتاٍت ب�ألواٍن 

زة.
ّ
جريئة وحتمل �ضع�رات ممي

إضافة لمسة مشاغبة!

اخت�رت �ضرتة مطبوع عليه� ت�ريخ العيد الوطني 

 وت�ريخ �ضدور قرار منح املراأة حّق القي�دة
ّ

ال�ضعودي



46JAMALOUKI.NET

مجموعة  أزياء  ألهمت  العمالقة  سحابها  وناطحات  نيويورك  مدينة 
2020. هي المرأة متحّررة من  LOUIS VUITTON التحضيرّية لربيع 
بقّصات  تصاميم  خالل  من  نفسها  عن  تعّبر  والمكان،  الزمان  قيود 
وقت  حان  وعملّية.  أنيقة  وحقائب  مزخرفة  أقمشة  هندسّية، 

االنطالق... فمغامرة جديدة بانتظارها!

  Dima Farhat :تن�سيق اأزياء - Rabee Younes :ت�سوير

 Melanie Mattar :م�ساعدة تن�سيق اأزياء – Rania Khoury :اإدارة الإنتاج

Velvet Management :ت�سفيف ال�سعر – Moe Rida :مكياج
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سترة من الساتان 
وفستان قطنّي، كالهما 
Louis Vuitton من
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قميص من الساتان 
على شكل كاب، 

سروال من الحرير وحذاء 
Archlight، جميعها من 

Louis Vuitton



سترة من الساتان 
وقميص قطنّي، كالهما 
Louis Vuitton من
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فستان محبوك وحذاء 
Flat Ranger، كالهما 

Louis Vuitton من





 Dauphine حقيبة
Louis Vuitton من
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قميص وتنّورة 
مطّرزان، كالهما من 
Louis Vuitton
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الخياطة الراقية 
تعشق الريش!

اإعداد: جويل الدكا�ش

أزياء  يطبع  ناعمًا  عنصرًا  عرفناه  الريش...!  ثّم  الريش 
لخلق  المصّممون  بها  يتحّكم  صلبة  ماّدة  الملكات، 
لكّن  النجمات...  إطالالت  في  معّبرًا  رمزًا  مبتكرة،  أزياء 
األهّم أّن بينه وبين الخياطة الراقية قّصة عشٍق تتجّدد 
تترك  ومبهرة،  فنّية  بحلٍل  ليبدو  المواسم،  مّر  على 
أشكاله  كّل  على  جمالّية  نظرة  فلنلِق  للخيال.  مجااًل 

في موسم خريف 2019 للخياطة الراقية. 
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من السحر إلى الدراما!
اأذهاننا  "ري�ش"، ترت�سم مبا�رشًة يف  عندما نقول 

ني يف اأمريكا! 
ّ
�سورة الهنود احلمر، ال�سّكان الأ�سلي

وا�ستخدموه  بالري�ش  ن 
ّ
تزي من  ل 

ّ
اأو بالفعل  هم 

اجلميلة  باملنا�سبات  ة 
ّ

اخلا�س اأك�س�سواراتهم  يف 

اأكرث  للرجال  �سًا  
ّ

خم�س كان  وقد  والحتفالت، 

قدرة  الري�ش  عات 
ّ
لقب اأّن  اآمنوا  هم  الن�ساء.  من 

النبيلة  الطبقة  اإىل  ننتقل  كبرية!  ة 
ّ
و�سحري ة 

ّ
روحي

دائمًا عن  تبحث  التي كانت  الو�سطى  الع�سور  يف 

وتطلقها  تبتكرها  للم�ستقبل،  حتدٍّ  فيها  �سيحات 

لتكون مرجعًا لالأجيال القادمة. خالل هذه احلقبة، 

 
ّ

مل متلك املراأة كّل حقوقها، لذا كانت تريد اأن تعب

عن نف�سها من خالل و�سيلٍة ما. وقع اختيارها على 

ة التي خاللها كانت حتيك الري�ش 
ّ
احلفالت التنكري

على الأقنعة وعلى ف�ساتني اخلياطة الراقية. اأقنعة 

اأفكارها  الفر�سة للتعبري عن  اأعطتها  الري�ش هذه، 

اإىل  . ن�سل 
ّ
 وفني

ّ
، م�رشحي

ّ
درامي ب�سكٍل  واإبداعها 

املو�سيقى  بال�سجيج،  املليئة  ات، 
ّ
الع�رشيني حقبة 

الن�ساء  فيها  ل 
ّ
ونتاأم الت�سارل�ستون  وخطوات 

ن به لتحقيق اإطاللٍت 
ّ
الّلواتي اأغرمن بالري�ش وتزي

نكاد  ل  بعد،  فيما  ة. 
ّ
واجلاذبي الأنوثة  فائقة 

اأ�سابيع  جداول  يف   
ّ
مر مو�سم  نتذّكر  اأن  ن�ستطيع 

�سمن  وا�سحًا  عن�رشاً  الري�ش  وكان  اإّل  املو�سة 

م!
ّ
ال�سيحات وماّدة مثرية لالهتمام لكّل م�سم
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بأنامل الخياطة الراقية
الراقية،  للخياطة   2019 خريف  جمموعات  يف 

ب�سكل  اأتى  العرو�ش.  ات 
ّ

من�س بطل  الري�ش  كان 

م�رشٍق  معطٍف  ت�سميم  �سمن  الأكتاف  على  اأجنحٍة 

الأكتاف  على  خفيف   ،Georges Hobeika لدى 

قمي�ش  على  ناعم   ،Guo Pei لدى  املك�سوفة 

القمي�ش ب�سكل درٍع من  اأو مزخرف على   ،Chanel
اأبدعت  دار  اأكرث  فهي   Givenchy دار  ا 

ّ
اأم  .Dior

ارتدتها  ة 
ّ
اإىل حتفٍة فني لته 

ّ
الري�ش وحو ا�ستخدام  يف 

 .Kaia Gerber عار�سة الأزياء

الريش تحت األضواء
عندما ي�سل الري�ش اإىل اأيادي النجمات، ي�سبح له 

ا�ستخدامه،  املبالغة يف   
ّ
اآخر! هناك من حتب �سكل 

الطويل  الري�ش  اعتمدت  التي   Rihanna مثل 

اكت�ست  التي   Lady Gaga اأو  ق�سري،  كف�ستاٍن 

بالري�ش الناعم �سمن ف�ستان �سخم مل ن�ستطع غ�ّش 

ا 
ّ
ادة احلمراء. اأم

ّ
النظر عنه حلظة ظهوره على ال�سج

Jessica Alba وJennifer Lopez، فهما اختارتا 
ت�سميمني يغّطي الري�ش فقط اأطرافهما بنعومة.
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 Rami Kadi جنوى كرم يف ف�ستان من

Maison de Couture
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Beyoncé يف ف�ستان من 
Roberto Cavalli
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بالفعل  هو  املو�ضة!  اأيقونات  �ضديق  الري�ش 

االإطالالت  نتذّكر  رونقًا.  اإطالالتهّن  على  زاد 

 Grace Kelly ،Elizabeth Taylorلـ ة 
ّ
االأنثوي

وجنون  بجراأتها  املعروفة   Cher ا 
ّ
اأم  .Dalidaو

على  الطاوو�ش  ري�ش  فارتدت  االأزياء،  يف  خياراتها 

طريقة الهنود احلمر.

ThrowbacK

70's

1967

2014

1973

2014

2018

2019

2019

2019

Valentino يف ف�ضتان من Jennifer Lopez

Nicolas Jebran مايا دياب يف ت�ضميم من

Valentino اأحالم يف ف�ضتان من

Alfazairy بلقي�ش فتحي يف ف�ضتان من

DalidaElizabeth Taylor

CherGrace Kelly

بلقي�ش فتحي

 Rami Kadi مريام فار�ش يف ف�ضتان من

Maison de Couture

Jessica Alba يف ف�ضتان من 
Ralph & Russo CoutureDavid Laport يف ف�ضتان من RihannaValentino يف ف�ضتان من Lady Gaga



58JAMALOUKI.NET

نّسقيه مع جينز 
وتيشرت بيضاء، هو 

كاٍف لإلبهار!

نّسقيه مع تّنورة 
متوّسطة الطول 

إلطاللة عصرّية

Miu Miu

 Maison
Margiela

Marzook

  Dolce & Gabbana
farfetch.com

Amina Muaddi
farfetch.com

Edie Parker

P.A.R.O.S.H.

وانثري  واثقة  بخطواٍت  الموسم  هذا  سيري 
خالل  من  خطوة  كّل  مع  وراءِك  سحرِك  بريق 
لونّي  اختاري  بالبريق.  مزّينة  أحذية  اعتماد 
تخافين  ال  كنِت  إْن  والزهرّي  أو  البنفسجّي 
إيجابّية  األنظار. احملي معِك طاقة  من لفت 
أيضًا  اعتماد  خالل  من  تذهبين  أينما  ومشّعة 
البّراقة. مهما كانت التصاميم التي  الحقائب 
األكسسوارات  هذه  لمناسباتِك،  تختارينها 
المرحة  الّلحظات  في  سترافقِك  الاّلمعة 
وتزّود إطاللتِك بحيوّية ملفتة. اختاري األجمل.

اتركي أثرًا المعًا

اإعداد: رميي حرب

 Christian
Louboutin



JAMALOUKI.NET59

حقيبة على شكل 
كيس ورقّي تتماشى 

مع إطالالت النهار 
والمساء

Jimmy Choo

 Sophia Webster
net-a-porter.com

Gucci
farfetch.com

Nicholas Kirkwood

 Balenciaga
mytheresa.com

Simon Miller

 Blue Bird Shoes
farfetch.com

Saint Laurent Paris
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تحقيق موضة

بقّصات  اشتهرت  كالسيكّية،  قطعة  البّزة... 
للنساء  هي  اليوم  لكن،  بالرجال،  وخاّصة  محّددة، 
الرجال! مكانتها ممّيزة ضمن مجموعات  أكثر من 
نحتها  زخرفتها،  عن  تتأّخر  ال  التي  الراقية  الخياطة 
إذًا، وبتمّرٍد جامح،  وتجديدها بحلٍل مبهرة. خرجت 
أمامِك،  الخيارات  لتكثر  الكالسيكّية،  الدائرة  عن 
المجموعات،  أجدد  من  استوحي  منها.  تمّلين  فال 
لتنسيق  جديدة  طرقًا  وتعّلمي  النجمات  إطالالت 

البّزة العزيزة على قلبِك.

البّزة بمفهوٍم جديد!

اإعداد: جووي غ�سطني
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األلوان والنقوش غّيرت البّزة 
الكالسيكّية

والر�صينة،  الداكنة  بالألوان  البّزة  مت 
ّ
�صم ما  غالبًا 

ة الرجال ل�صنني طويلة، اإّل 
ّ
كونها ت�صميمًا ارتبط بهوي

ة 
ّ
لتها اإىل قطعة ن�صائي

ّ
اأّن املو�صة ك�رست القواعد فحو

جاٍت 
ّ
بتدر تقدميها  خالل  من  خ�صو�صًا  بامتياز، 

النيون  األوان  اأو حتى  اأ�صفر  اأحمر،  عة. 
ّ
م�رسقة ومتنو

ال�صارخة، �صبغت ت�صاميم البّزة يف الآونة الأخرية، 

ادة 
ّ
ال�صج على  النجمات  تبّنتها  اأن  بعد  خ�صو�صًا 

 اأي�صًا يف تغيري الطابع 
ّ
احلمراء. للنقو�ش دور اأ�صا�صي

ة 
ّ
م�صع ة 

ّ
اأنثوي مل�صة  ت�صفي  فهي  للبّزة،   

ّ
الكال�صيكي

عات اأو غريها.
ّ
باحلياة، �صواء نقو�ش الأزهار، املرب

Alexander McQueen

Versace

Sofia Richie Michelle Obama Olivia Wilde
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تحقيق موضة

القماش لخيار ذكّي!
الفخمة  الأقم�سة  هذه  تويد...  حرير،  خممل، 

تبز اأكرث يف موا�سم اخلياطة الراقية، فماذا 

بّزتِك  اختاري  البّزات؟  منها  �سنعت  لو 

على  اإذاً  ورّكزي  ة 
ّ
الليلي للمنا�سبات  بذكاء 

الري�ش  تفا�سيل  اجللد،  اختاري  القما�ش! 

تعك�سي  اأن  اأردِت  اإذا  ة 
ّ
املعدني والأقم�سة 

اأ�سلوبًا اأنيقًا بطريقٍة اأكرث خماطرة. ن�سيحة: 

ادجمي اأقم�سة خمتلفة مع بع�سها، كال�سرتة 

.
ّ

ة مع ال�رشوال احلريري
ّ
املخملي
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Haider Ackermann

Petar PetrovAmanda Booz Joan Smalls Kate Bosworth Kourtney Kardashian
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خاطري بقّصات مبتكرة
حت�سى،  ول  تعّد  ل  ات 

ّ
ق�س ال�سرتات  اّتخذت 

بدون  حتى  اأو  ق�سرية،  قة، 
ّ
�سي وا�سعة،  فراأيناها 

منتفخًا  اأو  عري�سًا  الأكتاف  �سكل  بات  اأكمام. 

ات... القاعدة الوحيدة 
ّ
متا�سيًا مع �سيحة الثمانيني

اليوم هي اأّنه لي�ش هناك من قاعدة لعتماد البّزة! 

ات ال�رشوال، فباتت متعّددة ومبتكرة، قد 
ّ

ا ق�س
ّ
اأم

�سكل  على  اأو  قة، 
ّ
�سي اأو  للغاية  وا�سعة  جتدينها 

�رشوال Bermuda الق�سري. 

Hillier Bartley

Bottega Veneta

 Alexander
McQueen

Givenchy

Lady GagaSara Sampaio

Taylor Hill

Gigi HadidCate Blanchett
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اإلضافات لتأثير أقوى
عة ملفتة ورائجة، 

ّ
قب ة، 

ّ
اأقراطًا دراماتيكي �سواء كانت 

نة، اأك�س�سوارات 
ّ
جوارب مرحة، جموهرات باأحجار ملو

تتداخل  عنا�رش  فجميعها  ًا، 
ّ
حريري و�ساحًا  اأو  �سعر، 

كان  ة. مهما 
ّ
مثالي لت�سبح  اإطاللتِك  ل 

ّ
وتكم البّزة  مع 

�ستكون  الأك�س�سوارات  تعتمدينها،  التي  البّزة  اأ�سلوب 

تِك يف املو�سة.
ّ
 عن هوي

ّ
ة التي تعب

ّ
الّلم�سة ال�سخ�سي

تحقيق موضة

 BOUCHERON
Delilah Necklace

Maison Michel

Celine DionZendaya
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 MESSIKA
 Lucky Move Mono

Earring
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نّسقيها على طريقتِك!
بالطريقة  البّزة  اعتماد   

ّ
ال�رضوري من  يعد  مل 

من  يح�صى  ال  عدد  هناك  بات  بل  ة، 
ّ
التقليدي

الطرق لتن�صيقها. اختاري Bralette اأو كور�صيه 

العتمادها مع البّزة الإبراز اأ�صلوبِك امل�صاك�س. من 

اأخرى، ميكنِك ارتداء �صرتة باأكمام ق�صرية  جهٍة 

مع قمي�ٍس طويل اأو اكتفي بو�صعها على كتفيِك. 

التي  باملجوهرات  ني 
ّ
تزي ال�صهرة،  جنمة  كوين 

ة.
ّ
ل البّزة اإىل قطعة ملفتة لالإطالالت امل�صائي

ّ
حتو

Dior
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مجوهراتي

D
IO

R 
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EL

LE
RY

الوردة 
بأسلوب البوب!

اإعداد: ميادة اأبوخزام

لطالما  التي   ،Dior لدى  أيقونّي  رمٌز  الوردة، 
باألنوثة  ومفعمة  حالمة  رومانسّية،  جعلتها 
ومع  المجوهرات  عالم  في  أّما  تصاميمها.  في 
فجعلتها  الجديدة   Rose Dior Pop مجموعة 
من  أيضًا  تحتفل  هي  العصرّي.  البوب  بأسلوب 
  .DIOR JEWELLERY خاللها بالعيد الـ20 لدار
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عيدها  يف  لِك   Dior Jewellery دار  ة 
ّ
هدي

ال�صتاء.  الع�رضين، ت�صاميم مزهرة حتى يف ف�صل 

دون  من  احتفااًل  ال  ة، 
ّ
الفرن�صي الدار  اإىل  فبالن�صبة 

هي  اجلديدة   Rose Dior Pop جمموعة  ورود! 

اأ�صابعِك باألوانها امل�رضقة.   متفّتحة تعانق 
ٌ

بتالت

 Victoire de ة
ّ
ة، اأعادت املديرة االإبداعي

ّ
هذه املر

االأزهار  ملكة  الوردة،  عن�رض  اإحياء   Castellane
 Christian Dior الدار  �س 

ّ
اإىل قلب موؤ�ص  

ّ
واالأحب

اجلريئة  باالألوان   
ّ
مطلي  

ّ
ع�رضي اإطاٍر  �صمن 

االأزرق،   ،
ّ
بالبنف�صجي تكت�صي  ثمينة   

ٌ
قطع ة. 

ّ
والقوي

 ،
ّ

ز مبلم�ٍس حريري
ّ
 اأو االأحمر، تتمي

ّ
االأخ�رض، الوردي

اإليها دون ا�صتئذان لرتافقِك يف اإطالالتِك  وجتذبِك 

ن 
ّ
تزي بتالت   5 املنا�صبة.  كانت  املو�صم مهما  هذا 

 Bois ابتكارات  حتاكي  التي  ة 
ّ
الذهبي اخلوامت 

ة 
ّ
احلرفي تعك�س  جموهرات  الناعمة.   de Rose

العريقة  الدار  جموهرات  م�صاغل  يف  ة 
ّ
اال�صتثنائي

ة يف الوقت 
ّ
ة و�صاعري

ّ
ة عالية اإبداعي

ّ
نعت بتقني

ُ
و�ص

 Victoire de به  ت�صتهر  خاّلق  توازن  نف�صه. 

الورود  �صفاء  على  املبدعة  ترّكز   ،Castellane
اإليها  وقلبها، فترتجمها اأحجاراً م�صيئة وم�صيفًة 

 Rose ًا المعًا. كّل العنا�رض يف جمموعة
ّ
ما�صًا نقي

جمال  تن�صد  رقيقة  ة 
ّ
ب�صمفوني اأ�صبه   Dior Pop

املجوهرات واأنوثتها. 

 Rose Dior Pop خواتم
مصنوعة من الذهب 

األصفر والذهب األبيض 
يزن 18 قيراطًا، باإلضافة 

إلى الماس واألحجار 
الكريمة، على غرار 

الياقوت الوردّي، الزمّرد، 
اإلسبنيل، التسافوريت 

وغيرها. 

"بعد النساء، األزهار 

هي المخلوقات األكثر 

قدسّية على اإلطالق".
Christian Dior
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CHANEL كلمات  ببضع  ُيشرح  أن  من  أوسع   CHANEL فعالم  أبدأ؟  أين  من 
للقوالب  وكسٌر  للموازين  قلٌب  اإلبداعات،  من  تاريٌخ  هو  وسطور، 
الموضة  وجهة  وتغيير  الحواجز  تخّطي  من  عقوٌد  هو  النمطّية، 
بالفعل، عالٌم ال يشبه سواه، وال بديل له، فكما قالت  والجمال. هو 
يكون  أن  يجب  عنه،  غنى  ال  المرء  يكون  "لكي   :Gabrielle Chanel
 Chanel مختلفًا دائمًا"، والدار الفرنسّية مختلفة بكّل تفاصيلها. عالم
ليس بواحد فقط، بل بمجموعة عوالم غاصت فيها "جمالِك" حالما 

تجاوزنا باب معرض Mademoiselle Privé في طوكيو... 

فّك رموز مادوموازيل! 

اإعداد: ميادة اأبو خزام
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ت�صاميمها   ،Chanel دار  اإرث  و�صف  يتطّلب  قد 

معر�س  جمعها  جمّلد...  من  اأكرث  واإبداعاتها، 

مكاٍن  يف  طوكيو  يف   Mademoiselle Privé
اأ�صا�س  ركن  ت�صّكل  ة 

ّ
اأ�صا�صي ثالثة  عوامل  يف  واحد، 

الفاخرة وعطر  الراقية، املجوهرات  الدار: اخلياطة 

.Chanel N°5
فلنبداأ من اال�صم، Mademoiselle Privé، عبارٌة 

31 �صارع  يف  الدار  ا�صتوديو  باب  على  كتبت 

عنوان  وباتت  باري�س،  يف   Rue Cambon
اإىل �صيوول، فهونغ  انتقل من لندن  الذي  املعر�س 

كونغ و�صنغهاي، ليحّط رحاله يف طوكيو، وحتديداً 

ينبئ  هنا  �صيء  كّل   .B&C Hall-Tennoz يف 

االأتولييه،  وكاأّن  ة، 
ّ
حي زالت  ما  الدار  �صة 

ّ
موؤ�ص باأّن 

 بها، �صالوناتها، الغرف 
ّ

�صّقتها، اال�صتوديو اخلا�س

اأ�صدقاءها،  ت�صتقبل  تعمل،  كانت  حيث  االأربعة 

تقراأ وحتلم من دون اأن تنام... انتقلت جميعها اإىل 

ر�صومات   ينب�س بروحها، حتى  �صيء  كّل  اليابان! 

، املراآة 
ّ

ات الكري�صتال ال�صخري
ّ
الكورومانديل، ثري

بوجودها  �صعرُت  هنا  لة.  املف�صّ وكتبها  ة 
ّ
الفيني�صي

 Karl Lagerfeld الراحل  بف�صل  امللمو�س، 

عامل  دا 
ّ
جم الّلذين   ،Virginie Viard وخليفته 

ة. 
ّ
Coco Chanel على طريقتيهما، بكّل ع�رضي

 Little اأو  الق�صري  االأ�صود  الف�صتان  نقول  عندما 

Black Dress االأيقويّن، ف�صاتني ال�صهرة الفاخرة 
املزرك�س  ال�صيفون  اأو  الدانتيل  من  امل�صنوعة 

 .Chanel وبّزات التويد، ال يرتاءى اأمامنا �صوى ا�صم

ت اجّتاه املو�صة واجلمال، طبعت يف 
ّ

ابتكارات غري

ة الأجيال واأجيال... 
ّ
ذاكراتنا وتركت اآثارها االإيجابي

�صنع  معمل  الراقية،  اخلياطة  من  رحلتنا  فلن�صتهّل 

ة، من دون 
ّ
ة تام

ّ
االأحالم ووليدة عمل دوؤوٍب وحرفي

ال�صهرية.   Métiers D’art جمموعات  نن�صى  اأن 

 
ّ
االأيقوين  Chanel N°5 عطر  اإىل  الطريق  نكمل 

العطور  �صانع  يد  على  غرا�س  مدينة  يف  ولد  الذي 

املا�صي،  القرن  ات 
ّ
ع�رضيني يف   Ernest Beaux

نفحة   80 على  احتوائه  بف�صل  ثورة  واأحدث 

ة. 
ّ
ة ع�رضي

ّ
ممزوجة باالألدهيدات يف قارورة هند�صي

ابتكار  مع  الفاخرة  املجوهرات  عامل  اإىل  ن�صل 

العام  يف   Bijoux de Diamants جمموعة 

طرق  مع  الوزن  وخفيفة  مرنة  ت�صاميم   ،1932
الدار  باتت  االآخر،  تلو  مو�صم  العتمادها.  متعّددة 

لة،  ُتدخل اإىل اجلواهر رموز Coco Chanel املف�صّ

كاالأ�صد، زهرة الكاميليا وغريهما.

CHANEL

Koki
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5 ألوان... 5 رموز أيقونّية!
دة 

ّ
موح لوحة  من  باالنتقال  اأ�صبه  املعر�س  يف  التنّقل 

الّلون اإىل اأخرى، من م�صدر وحي اإىل اآخر، جميعها تعك�س 

الدرج   .Gabrielle Chanel �صّقة  يف  ة 
ّ
اأ�صا�صي عنا�رض 

الاّلمع، يف   
ّ
الف�صي االأبي�س  ز باملراآة وبالّلون 

ّ
الذي يتمي

البيج  االأريكة  عن  ف�صاًل   ،31fRue Cambon �صارع 

 Coco ة يف مكتبة
ّ
امل�صنوعة من ال�صويدي والكتب اجللدي

Chanel وغريها، كّلها عنا�رض مّت جت�صيدها بالديكور.
يجمع  الذي  بديكوره  املعر�س  من  الثاين  الطابق  ز 

ّ
يتمي

األوان  اأحد  االأبي�س،  وبالّلون  والباروك،  ة 
ّ
املينيمالي بني 

لة. الورق االأبي�س املمزوج مع االأ�صود  �صة الدار املف�صّ
ّ
موؤ�ص

ا�صتخدم لتغليف قارورة عطر Chanel N°5 عام 1921، 

البيجاما  ت�صميم  عند  االأبي�س  مة 
ّ
امل�صم اختارت  كما 

ة 
ّ
الريا�صي ة 

ّ
ال�صيفي واملالب�س   ،1918 عام  ة 

ّ
احلريري

ات، ويف 
ّ
ات والثالثيني

ّ
الدار يف الع�رضيني التي ابتكرتها 

ل 
ّ
حتو احلني  ذلك  ومنذ  ات... 

ّ
اخلم�صيني يف  التويد  بّزات 

الّلون اإىل عن�رض ال يغيب عن جمموعات اخلياطة الراقية 

باأقم�صة خمتلفة.

 ،Gabrielle Chanel قلب  على  عزيٌز  البيج  الّلون 

عام  اجلري�صي  من  ابتكرتها  التي  االأزياء  ك�صا  اإّنه  اإْذ 

حتى  ات، 
ّ
الع�رضيني بداية  يف  التويد  وبّزات   ،1913

و�صواًل   1957 عام   
ّ
االأيقوين  Two-Toned حذاء 

اأطلقت عام  التي   Les Beiges اإىل جمموعة املكياج 

املو�صة  "على  الراحلة  املبدعة  اعتربته  لوٌن   .2013
 Karl الراحل  قبل  من  مراراً  اإحياوؤه  واأعيد  دائمًا"، 

ة 
ّ
Lagerfeld واليوم بوا�صطة خليفته املديرة االإبداعي

جمموعات  يف  ة 
ّ
ع�رضي بطريقٍة   Virginie Viard

اخلياطة الراقية للدار.

يف غرفة الطعام حيث كانت ت�صتقبل اأ�صدقاءها، طاولتا 

الباروك، مّت تزيني �صطحهما بالرخام االأ�صود الفاحت، لوٌن 

لت 
ّ
حو التي  هي  للمو�صة.  ة 

ّ
الثوري مة 

ّ
امل�صم روؤية  د 

ّ
يج�ص

ة اإىل لوٍن مرادف 
ّ
االأ�صود من لون حداد ومرتبط بالذكوري

لالأناقة مع ابتكار الف�صتان االأ�صود الق�صري عام 1926.

يف املعر�س اأي�صًا، نالحظ وجود الّلون االأحمر. لوٌن مل 

ال�صغري،  مكتبها  فك�صا  �صّقتها،  من  مة 
ّ
امل�صم ت�صتثنيه 

ة. 
ّ
اجللدي الكتب  وربطات  نه 

ّ
يزي الذي  ال�صاعة  اإطار 

الغنى  ة، 
ّ
القو ال�صالم،  من  هالة  لها  ميّثل  الّلون  هذا 

 Gabrielle ة! كّل املجموعات التي ابتكرتها
ّ
واجلاذبي

االأقّل   ت�صميمًا واحداً على 
ّ
ال�صنني ت�صم Chanel عرب 

بالّلون االأحمر. 

والرّف  املوقد  يقع  �صّقتها،  يف  الكبرية  االأريكة  مقابل 

لة،  املف�صّ  Gabrielle Chanel اأغرا�س  يحمل  الذي 

 
ّ
 واأ�صدين. هنا الّلون الذهبي

ّ
مثل متثال فينو�س اليوناين

األهم  الّلون  هذا  االأرجاء.  خمتلف  يف  منت�رض  الباروك 

اخلياطة  ت�صاميم  اأجمل  البتكار  وخلفاءها  املبدعة 

ة اإىل 
ّ
الراقية، �صواء باإ�صافة االأزرار اأو ال�صال�صل الذهبي

ال�صرتات، مقب�س حقيبة 2.55، وغريها. 
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Nana Komatsu

 
ّ
الفني ز باب املعر�س هو العمل 

ّ
•ما ميي

خالل   Lesage اأتولييه  �صنعه  الذي 

1700 �صاعة من العمل!
مة 

ّ
امل�صم هي   ،Gabrielle Chanel•

املجوهرات  عامل  تدخل  التي  االأوىل 

 !
ّ

الفاخرة الذكوري

•الآلئ، الآلئ واأي�صًا الآلئ، هي م�صدر ع�صق 
ابتكار  وم�صدر   Gabrielle Chanel
�صوار  مثل  الفاخرة،  املجوهرات  اأجمل 

ة. 
ّ
ن بـ308 لوؤلوؤة ياباني

ّ
Matelassé املزي

 Gabrielle Chanel برج  هو  •االأ�صد 
ال  رمزان  ل.  املف�صّ رقمها  هو   5 والرقم 

يغيبان اأبداً عن جمموعات الدار.
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 Sofia Coppola
عملت على فيلم 
يلقي الضوء على 

رحلة الدار األيقونّية.

Sofia Coppola

أخبرينا عن ذكرياتِك حين كنِت متدّربة لدى دار 
Chanel، وأفضل نصيحة حصلِت عليها أثناء 

العمل هناك؟
ات اأخريات، كان من املمتع 

ّ
بة مع �صاب

ّ
اأثناء عملي بالدار كمتدر

األهمني  ما  اأكرث  اال�صتوديو.  يف  يعمل   Karl Lagerfeld روؤية 

هو قدرته على القيام باأموٍر خمتلفة من ت�صميم اخلياطة الراقية 

و�صواًل اإىل الت�صوير الفوتوغرايّف، فذلك اأقنعني اأّنني قادرة على 

القيام باملثل ول�صُت م�صّطرة اأن اأجعل �صغفي حمدوداً باأمٍر واحد! 

كيف يعكس هذا المعرض روح Chanel وتاريخها؟
اأتولييه   ال�صنني كنُت دومًا منده�صة بفكرة املرايا ودرج 

ّ
على مر

Coco Chanel، لطاملا اأردُت اأن اأم�صي عليه... هذا املعر�س اأعاد 
الت�صاميم  روؤية  من  اأمتّكن  اأن  املذهل  ومن  الدار،  تاريخ  اإحياء 

اأكرث  اخلاّلبة.  تفا�صيلها  بكّل  منها  الراقية  اخلياطة  خ�صو�صًا 

 الذي طغى على املعر�س 
ّ

ما اأثار اإعجابي هو االأ�صلوب الع�رضي

ات.
ّ
وعلى بع�س الت�صاميم التي تعود اإىل حقبة الع�رضيني

ما هو شعورِك عند ارتداء إحدى تصاميم 
الخياطة الراقية من Chanel، خصوصًا أّن منها ما 

هو موجود في المعرض؟
ال �صيء ي�صاهي �صعور ارتداء اخلياطة الراقية خ�صو�صًا اإذا كانت 

من توقيع Chanel! اإّنها حلظات رائعة متّكنت من اختبارها.

تربطِك عالقة وثيقة بـVirginie Viard، هل يمكن 
أن نتوّقع تعاونًا بينِك وبين الدار في الوقت 

القريب؟
معجبة  فاأنا  املن�صب،  هذا   Virginie Viard بتوّل  �صعيدة  اأنا 

 
ّ

بعملها واأكّن لها الكثري من االحرتام. هي �صاحبة اأ�صلوب ع�رضي

�صنقوم  اأّننا  اأعتقد  لالأزياء.  تن�صيقها  طريقة  واأع�صق  وكاجويل، 

 يف امل�صتقبل. 
ّ
مبحادثات كثرية على ال�صعيد االإبداعي

 Coco Chanel إذا ُطلب منِك اختيار جزء من حياة
وتحويله إلى فيلم، أّي جزء تختارين؟

فاأنا  حياتها،  عن   
ّ
خيال فيلم  تنفيذ   

ّ
�صاأحب كنُت  اإن  اأدري  ال 

ة املوجودة يف االأر�صيف.   
ّ
ة اأكرث باللقطات احلقيقي

ّ
مهتم

ما شعورِك تجاه العودة إلى طوكيو ورؤية 
المعرض في اليابان؟

عندما كنت اأ�صنع الفيلم للدار اأردُت اأن اأعك�س روح مدينة طوكيو 

اأ�صدقاء يعي�صون  اأزور هذه املدينة، ولدي  اأن   
ّ
اأحب ة فيه. 

ّ
احليوي

هنا ي�صاعدوين على اكت�صافها.

لقد حّققِت الكثير من اإلنجازات في حياتِك، إلى 
ماذا تطمحين بعد؟

ة للقيام 
ّ
 احلري

ّ
ة واأنا �صعيدة الأّنه لدي

ّ
اأحب كّل امل�صاريع االإبداعي

بالكثري والكثري منها يف امل�صتقبل.

حوار: ماندي مرعب
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ور�صة عمل من حت�صري الدار �صارك بها �صيوف املعر�س

ني 
ّ
بعد اكت�صاف عامل Chanel ال�صاحر، ُدعينا مع �صيوٍف حملي

االإعالم  و�صائل  ، بح�صور 
ّ

اإىل حفل كوكتيل خا�س ني 
ّ
وعاملي

املمثلة  الدار   
ّ
�صفريتي اإىل  باالإ�صافة  ة، 

ّ
واالإقليمي ة 

ّ
العاملي

 Koki ة 
ّ
الياباني والعار�صة   Ayami Nakajo ة 

ّ
الياباني

 Sofia Coppola وجنمات عديدات، على غرار  �صفرية الدار 

 Gabrielle م 
ّ
يكر فيديو  اإخراج  يف   

ّ
مهم  

ٌ
دور لها  كان  التي 

واملو�صيقى،  املرح  املوعد مع  الكوكتيل، كان  بعد   .Chanel
واختتم احلدث بغناء �صفري الدار Pharrell Williams. حدٌث 

ن�صى بالفعل... 
ُ
ال ي

Soo Joo Park

Pharrell Williams



اإعداد: رميي حرب

أطلقي العنان لروحِك 
المشاكسة!

النقاط ألنوثة مضاعفة
 اأكرث 

ّ
ل �سيء يوحي بالأ�سلوب الفينتاج الأنثوي

ات 
ّ
اخلم�سيني من  تعود  التي  النقاط  نق�سة  من 

لربيع  ة 
ّ
التح�سريي املجموعات  يف  ة 

ّ
بقو لتظهر 

الأبي�ض  بالّلونني  ظهرت  النق�سة  هذه   .2020
 Carolina عند  خمتلفة  وباأحجام  والأ�سود 

.Michael Kors Collectionو Herrera

Marilyn Monroe

Elizabeth Taylor
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Xenia Adonts Selena Gomez Zendaya

THE RETURN OF...



خطوط الزيبرا ألناقة جريئة 
ترتّكز  االأ�صواء  لتدع  جانبًا  ت 

ّ
تنح الفهد  نق�صة 

ة 
ّ
التح�صريي املجموعات  يف  الزيربا  نق�صة  على 

تكّلف،  دون  جريئة  الزيربا  خطوط   .2020 لربيع 

وغالبًا  ترّدد،  دون  باعتمادها  للمغامرة  تدعوِك 

الإطاللة  ات 
ّ
ال�صتيني حقبة  اأيقونات  اعتمدتها  ما 

على  اعتمديها   .Brigitte Bardot مثل  جّذابة، 

�صكل معطف، ف�صتان اأو توب مثل جنمات ال�صرتيت 

�صتايل، فاخليار �صيكون دومًا اأنيقًا.

Brigitte Bardot

Anne St. Marie
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النا ال�صاحلي

Blair Eadie

Leonie Hanne

ناتال فنج
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ستايل السبعينّيات يتجّسد 
بقماش السويدي

تكون  ال�صويدي  مبعطف   Jacqueline Kennedy دعي 

ارتبط  الذي  القما�س  هذا  املو�صم.  لهذا  وحيِك  م�صدر 

يف  انت�رض  ات 
ّ
ال�صبعيني حقبة  يف  ة 

ّ
البوهيمي باالإطالالت 

�صكل  على  فاأتى   ،2020 لربيع  ة 
ّ
التح�صريي املجموعات 

اإطاللة كاملة عند Alberta Ferretti، وف�صتان وا�صع عند 

�صويدي  �صرتة  بتن�صيق  ال�صيحة  هذه  اتبعي   .Jil Sander
بال�رضا�صيب مع اإطالالتِك الكاجوال، اأو اختاري حقيبة اأنيقة 

زة. 
ّ
من هذا القما�س للم�صة ممي

Balmain
net-a-porter.com
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Jane Birkin

Priyanka ChopraNegin MirsalehiMadelynn Furlong

Jacqueline Kennedy
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سروال مريح بأسلوب عصري
املو�صة  على  م�صيطرة  تزال  ال  ات 

ّ
الثمانيني حقبة 

جنمة  هي  منها،  واحدة  وقطعة  جنونها،  بكّل 

منازع،  2020 دون  لربيع  ة 
ّ
التح�صريي املجموعات 

 Fendi مثل  اأزياء،  دور   !Paper Bag �رضوال 

خمتلف  لينا�صب  باأ�صكاله  تالعبت   Max Maraو

مقاومة  عليِك  ال�صعب  من  �صيكون  لذا  دات 
ّ
ال�صي

ة الوا�صعة واخل�رض العال هو قطعة 
ّ

اعتماده. بالق�ص

ة.
ّ
 وتالئم املراأة الع�رضي

ّ
مريحة حتاكي االأ�صلوب احلر
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MadonnaChristie Brinkley

Amal Clooney

Shailene WoodleyKatie HolmesCamila Coelho

Buberry
net-a-porter.com

Alice + Olivia
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مجوهراتي
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أزهار المونوغرام 
بحّلة ماسّية! 

اإعداد: ميادة اأبوخزام

هل من رمز يعّبٍر عن األنوثة أكثر من األزهار؟ وماذا لو 
بالماس؟  مرّصعة  مجوهرات  إلى  األزهار  هذه  تحّولت 
حقيقة  الحلم  هذا  جعلت   LOUIS VUITTON دار 
التي  للمرأة   Idylle Blossom مجموعة  ابتكرت  حين 
عن  البعيدة  لكن  المترفة  األنثوّية  القطع  تهوى 
ببساطة  أسلوبها  عن  تعّبر  مينيمالّية  فهي  المبالغة، 

غير متكّلفة. مّتعي نظرِك بهذه القطع!



JAMALOUKI.NET79

 Idylle مجموعة
Blossom ممّيزة، 
أنثوّية ومرحة في 

الوقت نفسه، بطلتها 
أزهار المونوغرام 

األيقونّية.

لت اأزهار املونوغرام اإىل ب�صمة 
ّ
منذ العام 1986 حتو

العريقة،   Louis Vuitton بدار  مرتبطة  فريدة 

املجوهرات.  وحّتى  احلقائب  املالب�س،  على  لتنت�رض 

بتالت هذه االأزهار ظّلت تتفّتح وتاأخذ اأ�صكااًل جديدة، 

ة �صمن جمموعة 
ّ
ن هذا املو�صم باالأحجار املا�صي

ّ
لتتزي

لتنا�صب  مة 
ّ
امل�صم اجلديدة،   Idylle Blossom

ومنا�صباتها.  اإطاللتها  مبختلف  ة 
ّ
الع�رضي املراأة 

ات، 
ّ
التقني اآخر  بني  جتمع  التي  الفريدة  الت�صاميم 

�صّك  دون  من  هي  االأ�صاليب،  واأحدث  اجلودة  اأعلى 

جمموعة  يف   .Louis Vuitton دار  اخت�صا�س  من 

اأ�صيف  بل  ال  القاعدة،   
ّ

تتغري مل   ،Idylle Blossom
ة 

ّ
زة، اأنثوي

ّ
ة كتبت باملا�س. هي جمموعٌة ممي

ّ
اإليها ق�ص

املونوغرام  اأزهار  بطلتها  نف�صه،  الوقت  يف  ومرحة 

ة كانت حمور االهتمام عند 
ّ
ة. املراأة الع�رضي

ّ
االأيقوني

ممت لتعتمدها 
ُ

ابتكار هذه املجموعة االأنيقة، التي �ص

دات ب�صهولة، خّفة وبلم�صة راقية. جموهرات من 
ّ
ال�صي

ترغبني  كنِت  اإن  �صتحتارين  ب�صفنّي  واأ�صاور  خوامت 

اأو كّل قطعة منفردة، م�صنوعة من  ًا 
ّ
باعتمادها �صوي

اأزهار  طها 
ّ
تتو�ص االأبي�س  اأو  االأ�صفر   ،

ّ
الوردي الذهب 

الالمعة  املا�س  حبيبات  معها  ومتتزج  املونوغرام، 

 �صاحر. اإن كنِت من اللواتي يبحثن دومًا 
ّ

لتاأثرٍي اأنثوي

 
ّ
عن مل�صٍة م�صاغبة يف اإطاللتِك، فاإن املجموعة ت�صم

بجراأة  تقف  �صل�صلة،  �صكل  على  االأقراط  من  فردة 

ومرحًا.  ًا 
ّ
ع�رضي طابعًا  ومتنحِك  الت�صاميم،  بني 

ة، حتت�صن اأزهار 
ّ
ا القالدات، فاأتت طويلة متدلي

ّ
اأم

االأ�صفر  بالذهب  ومتوّفرة  ة، 
ّ
املا�صي املونوغرام 

اعتمدي  اأو  منفردة  القالدة  �صعي  االأبي�س.  اأم 

االبتكارات  هذه  لِك!  فاخليار  ًة، 
ّ
�صوي قالدات  عّدة 

ة 
ّ
بقو تتمّتع  التي  الدار  المراأة  نعت 

ُ
�ص ة 

ّ
املا�صي

ة املطلقة، لتعك�س بريق املا�س 
ّ
ة وباحلري

ّ
ال�صخ�صي

فريدة  باإ�رضاقة  دها 
ّ
وتزو تعتمدها  من  كّل  على 

جمموعة  ت�صاميم  �صتكون  �صّدقيني،  نوعها.  من 

ال�صعيد وم�صدراً  Idylle Blossom رموزاً حلّظِك 
الإطالالتِك اخلاطفة لالأنفا�س!
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GLAMOROUS ALERT

َمن يجرؤ على 
منافستها؟

اإعداد: نور عرموين

الرائعة  بإطاللتها  مؤّخرًا  أنظارنا   Celine Dion لفتت 
والجريئة. في عمر 51، قامت هذه النجمة بإعادة ابتكار 
منسقي   3 بمساعدة  الموضة  في  لها  جديد  أسلوب 
 Law Roach ،Sydney Lopez معهم:  تتعامل  أزياء 
وPepe Muñoz. هوّية Celine الجديدة تجّسدت بخياراٍت 
العروض  منّصات  من  كاملة  إطالالت  جمعت  متنوّعة 
واعتمدت بالمقابل قطع مختلفة تّم تنسيقها ألسلوب 
وتلك  ستايل  الستريت  إطالالت  بين  معاصر.  كاجويل 
داخل  الممتاز  ذوقها  عن  أثبتت  وُمخاطرة،  أناقة  األكثر 

وخارج المسرح.

CELINE DION

STAR OF THE MONTH

يف ف�صتان من

Youssef  Al Jasmi
يف ف�صتان من

Zuhair Murad
يف ف�صتان من

Alexandre Vauthier
يف ف�صتان من

Stéphane Rolland
يف ف�صتان من

Balenciaga

 Celine Dion ة رافق
ّ
م باالأناقة واجلاذبي

ّ
االأ�صلوب املطع

ات 
ّ

طيلة م�صريتها وحياتها. حتب اعتماد ف�صاتني بق�ص

جريئة تربز قوامها الر�صيق بعيداً عن االبتذال، فهي تتقّن 

فّن اختيار الت�صاميم الراقية!



STREET STYLE

LATEST LOOKS

 من �لر�أ�س حتى 
ّ
�أ�سلوبها �ل�سرتيت �ستايل عملي

قة، لكن 
ّ
�أخم�س �لقدمني، تظهر فيه باإطالالت منم

ر 
ّ
 باأ�سلوب غري مكر

ّ
ة بعيدة عن �لتكّلف، و�الأهم

ّ
عفوي

وفريد من نوعه. تن�سيق �جلينز مع قمي�س من 

�لري�س؟ مَل ال؟!

�إطالالتها موؤّخر�ً كانت �أثناء زيارتها مدينة نيويورك، 

ة. 
ّ
ات �لدرماتيكي

ّ
 باحلياة و�لق�س

ّ
معتمدًة ت�ساميم ت�سج

 Max سو�ء كانت �إطاللة كاملة بالّلون �الأزرق من�

 ...Rodarte ق من�
ّ
Mara �أو ت�سميم Jumpsuit بر

هي لي�ست �سوى تاأكيد على �أن Celine Dion تتقن 

�لتالعب ب�سيحات �ملو�سة بنجاح!

2017

يف معطف من

Saint Laurent Paris

يف معطف من

Miu Miu
يف قمي�س من

Attico

يف لوك من

Max Mara
يف ف�ستان من

Schiaparelli

يف لوك من

Y/Project
يف لوك من

Calvin Klein
يف لوك من

Maison Margiela

يف ت�سميم من

Rodarte

يف لوك من

Tom Ford
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 RM 71- 01

ساعاتي
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أمامنا  تتراءى  الفاخرة،  الساعات  إتقان  عن  نتحّدث  عندما 
ُعرفت  التي  هي  العريقة.   RICHARD MILLE دار  فورًا 
الجمالّية،  العملّية،  التقنّية،  الفائقة  بتصاميمها  نشأتها  منذ 
تصميم اليوم  تطلق  والطيران،  السّيارات  عالمّي  من  والمستوحاة 

 Automatic Tourbillon Talisman                    التي تعّد بّوابة جديدة 
ُتفتح في عالم الساعات النسائّية. 

ساعة تدعمِك بالحّظ الجميل

�إعد�د: ميادة �أبوخز�م 

هو عدد الدقائق التي يتطّلبها 

نقش اسم الدار داخل القسم 

المنحني لخلفّية قفص الساعة. 

45

ة 
ّ
ع�رصي �مر�أٍة  �إىل  للت�سميم   Richard Mille د�ر  تتطّلع 

 Cécile ة 
ّ
�لن�سائي �ل�ساعات  ق�سم  مديرة  غري  ن 

َ
وم وجريئة، 

البتكار  وموهبتها  �إبد�عها  �س 
ّ
تكر �أن  قادرة   ،Guenat

 RM 71-01 جمموعة  �أطلقت  ذوقِك؟  تر�سي  �ساعاٍت 

بتحفة  �أ�سبه  منها  كّل  ت�ساميم،   10  
ّ
ت�سم �لتي  �جلديدة 

وتالعبت  �ملو�ّد  مزجت  �الأحجام،  على  فيها  رّكزت  ة! 
ّ
فني

�لاّلمع  �لذهب  تو�جه  كيف  متامًا  عرفت  بالتناق�سات. 

ة 
ّ
�لهند�سي �خلطوط  تناغم  تتقن  وكيف  �ملا�س  بريق  مع 

عة. ��ستلهمت من فّن �الآرت ديكو ومدر�سة باوهاو�س 
ّ
�ملتنو

�ساعة �جلميلة.  و�لفنون  �حِلرف  بني  متزج  �لتي  ة 
ّ
�الأملاني

 
ّ
RM 71-01 Automatic Tourbillon Talisman ت�سم
�لدّقة،  فائق  �أد�ء  ذ�ت  جديدة  ة 

ّ
�أوتوماتيكي توربيون  حركة 

�الأونيك�س  حجر  �لّلوؤلوؤ،  عرق  المعة،  مبا�ساٍت  ز 
ّ
تتمي كما 

حتقن  �ل�ساعة،  تلك  من  �لر�ئعة  �لنماذج  �الأ�سود.  و�لعقيق  

كما  متامًا  ة، 
ّ
�سحري بحماية  وتغمرِك  متجّددة  طاقة  فيِك 

�الأبي�س  �لذهب  من  بقر�ٍس  تتوّفر   .Talisman ��سمها  يدّل 

ل 
ّ
�أم �الأحمر، ب�سماكة 0.9 ملم، يعك�س عاملني خمتلفني، �الأو

يالئم   
ٌ
ت�سميم باملدينة.  يذّكر  و�لثاين  �لنباتات  على  يرتكز 

ة، يقاوم �ملياه حتى عمق 50 مرت�ً، ومتوّفر 
ّ
�إطالالتِك �ليومي

 �أ�سود �أم �أبي�س. 
ّ

ب�سو�ٍر جلدي
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225
وأكثر، هو عدد عملّيات تشغيل 

األدوات في هيكل الساعة.
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خطوة نحو االستدامة

�إعد�د: جووي غ�سطني

عالم الخياطة الراقية نقيض عالم األزياء الجاهزة، 
يرتكز على مبدأ ابتكار قطعة واحدة من التصميم 
يخضع  ال  وهو  ضخمة،  بكمّياٍت  اإلنتاج  من  بداًل 
بطبيعة  يجعله  مّما  المتغّيرة،  الصيحات  لقواعد 
موسم  في  االستدامة.  مفاهيم  من  قريبًا  الحال 
دور  بعض  لجأت   ،2019-2020 وشتاء  خريف 
االستدامة  مبادىء  تطبيق  إلى  الراقية  الخياطة 
المرتكزة على حماية البيئة واالستخدام المسؤول 
وكٌل  ومتطّورة،  جديدة  عصرّية،  بطرٍق  للموارد 

منها من منظاٍر مختلف!

حماية البيئة من منظار 
الخياطة الراقية

إعادة التدوير في صلب المجموعة
خريف  ملو�سم  �لر�قية  �الأزياء  جمموعة  يف 

ف�ساتني   Viktor & Rolf د�ر  �بتكرت   ،2019
باأقم�سة Patchwork �أو مرّقعة مبختلف �الألو�ن. 

لتنفيذها، ��ستخدمت �لد�ر ت�ساميم و�ألب�سة قدمية 

�لد�ر  تعاونت  �لتدوير.  �إعادة  مبد�أ  مع  متا�سيًا 

�الأقم�سة  مة 
ّ
وم�سم ة 

ّ
�لهولندي �لفّنانة  مع  �أي�سًا 

Claudy Jongstra البتكار �سل�سلة من �ملعاطف 
�مل�سنوعة من �سوف �الأغنام. هذه �الأخرية تعمد 

دون  ًا 
ّ
يدوي �سوفها   

ّ
ق�س �الأغنام،  تربية  �إىل 

تها، وذلك بح�سب معايري �ال�ستد�مة.
ّ
�أذي

Viktor & Rolf

"هناك شعوٌر عاّم ّتجاه 

تدهور البيئة، ومن خالل 

هذه المجموعة أردنا أن 

نكون ناشطين وأن نقوم 

بخطوٍة إيجابّية".
Viktor Horsting
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Viktor Horstingو Rolf  Snoeren
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التكنولوجيا في خدمة البيئة
 Iris van Herpen مة 

ّ
�مل�سم نظرة  تختلف 

اٍت 
ّ
لتقني تلجاأ  �إْذ  مني، 

ّ
�مل�سم من  غريها  عن 

مبتكرة وفريدة من نوعها، فتعمل مع مهند�سني 

�أكرث ��ستد�مة  وعلماء لتطوير �الأقم�سة وجعلها 

يات �لتي تو�جهها، 
ّ
و�سديقة للبيئة. رغم �لتحد

 
ّ
تعترب Iris �أّنه هناك وقتًا كافيًا لتطوير �ملو�د

�نح�سارها  بف�سل  �لر�قية،  لالأزياء  ة 
ّ
�الأولي

�الأزياء  جمموعة  خالل  ًا. 
ّ
�سنوي مبجموعتني 

مت 
ّ
�سم  ،2019 و�ستاء  خريف  ملو�سم  �لر�قية 

بح�سب   
ّ

تتغري �أ�سكال  بها  تّت�سل  ف�ساتني 

�لتي  دة 
ّ
�ل�سي كات 

ّ
حتر بح�سب  �أو  �لرياح  حركة 

�أقم�سة  من  م�سنوعة  �الأخرية  هذه  تعتمدها. 

كما  �مل�ستويات،  خمتلف  على  ًا 
ّ
علمي رة 

ّ
متطو

ة �الأبعاد.
ّ
ت�ساهم يف �بتكار �أزياء ثالثي

Iris van Herpen

"لم تعد الخياطة الراقية 

محصورة بالتول والدانتيل، 

بل تحّولت إلى حوار مع 

التكنولوجيا، العلوم 

واالستدامة!"
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Ronald van der Kemp
بقايا األقمشة 

تحّولت إلى أزياء راقية
م Ronald van der Kemp �أّن عامل 

ّ
يعترب �مل�سم

�الأمر  �لهدر،  �لكثري من  ينتج عنه  �ملو�سة  �سناعة 

�لذي ينعك�س �سلبًا على �لطبيعة.  لهذ� �ل�سبب وللحّد 

م جمموعته للخياطة �لر�قية بو��سطة 
ّ
من ذلك، �سم

%98 من �أقم�سة �أعاد تدويرها من بقايا �أقم�سة من 
�مل�سانع  يف  �ملكّد�سة  تلك  من  �سابقة،  جمموعاٍت 

مّتت  جميعها  فينتاج،  قطع  ��ستخد�م  خالل  ومن 

�أزياء  جديدة.  ت�ساميم  البتكار  ��ستخد�مها  �إعادة 

فّنية  قطع  هي  �إليه،  بالن�سبة  �لر�قية  �خلياطة 

ة 
ّ
��سرت�تيجي �ل�سيحة.  �نتهاء  مع  تزول  ال  خالدة، 

مركز�ً  �أم�سرتد�م  مدينة  من  يّتخذ  جعلته  م 
ّ
�مل�سم

بها 
ّ
ي�سب �لتي  لل�سغوط  �أّنه قد ير�سخ  له، العتقاده 

ار 
ّ
تي مع  ليتما�سى  ة 

ّ
�لفرن�سي �لعا�سمة  يف  وجوده 

�لدور �الأخرى �ملرتكزة على كرثة �الإنتاج.

"من خالل اّتباعي 

لنهج الخياطة الراقية 

المستدامة، أريد أن 

ألهم النساء وأحّفزهّن 

على اّتخاذ قراراٍت واعية 

عند شراء المالبس".
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ON OUR RADAR

YASMIN 
MANSOUR

 Yasmin مة 
ّ
�مل�سم لة 

ّ
خمي يف  يدور  ما  كّل 

وتوؤمن  تر�ها  �لتي  �الأحالم  وكّل   Mansour
ل بالفعل �إىل �أجمل قطع �أزياء تنا�سب 

ّ
بها، تتحو

ة. يف 
ّ
ة �لتي تختار قطعًا ��ستثنائي

ّ
�ملر�أة �لع�رصي

�أطلقتها،  �لتي   Le Rêve �الأخرية  جمموعتها 

ر �لعامل غري 
ّ
حاكت كّل ت�سميم، وكّل ن�سيج لي�سو

لالأ�سلوب  ة كربى 
ّ
�أهمي �أعطت خاللها  �مللمو�س. 

�ست يف تفا�سيل 
ّ

، لكّنها باملقابل خ�س
ّ
�لهند�سي

د من خالل 
ّ
ًا، جت�س

ّ
كّل �لت�ساميم طابعًا رومان�سي

قما�س �لتول و�الأقم�سة �الأخرى �لناعمة و�لهدلة. 

�لتي  وباالألو�ن  �ل�سوء  ة 
ّ
باأ�سع مة 

ّ
�مل�سم تاأّثرت 

قد نر�ها حني نغلق �أعيننا وترجمت هذ� �ملفهوم 

للنظر.  �ملبهر  �ملعديّن  �لتاأثري  ذ�ت  �لّلم�سات  خالل  من 

 
ّ
�لكال�سيكي �الأ�سود  �لّلون  على  �لعمل  �أي�سًا  �ختارت 

 
ّ

�لزهري جانب  �إىل   ،
ّ
�لذهبي �إىل  �ملائل  �الأ�سفر  وكذلك 

ع 
ّ
ت�سج �ملجموعة  وكاأّن  �مل�سيء،  و�الأخ�رص   

ّ
�الأنثوي

�ملر�أة على �حللم، عدم �الكتفاء بالو�قع، بل جعل �لهدف 

�لد�ر  ة 
ّ
هوي ترتبط  عمومًا،  قع. 

ّ
�ملتو من  �أبعد  و�حلدود 

�الأنوثة  �لتي تعطي  ة 
ّ
�لتقليدي �ملبتكرة وغري  ات 

ّ
بالق�س

ة، ولكن دون مبالغة.
ّ
ة وم�ستقبلي

ّ
هالة ع�رصي

�إعد�د: نور عرموين

أزياء منسوجة 
من األحالم!

Yasmin Mansour
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8

أّول ألبوم في الخليج
"جمنون بلقي�س" هو �الألبوم �لذي طبع حياتها 
ة، �أ�سدرته يف �لعام 2013 

ّ
ة بب�سمة مهم

ّ
�ملهني

كما  �خلليج،  منطقة  يف  و��سعًا  �نت�سار�ً  والقى 

على  مليون  �لـ50  تفوق  م�ساهد�ت  عدد  نال 

�خلطوة  هذه  يوتيوب.  على  ة 
ّ

�خلا�س قناتها 

وجعلت  جديدة  �أبو�بًا  �أمامها  فتحت  �لناجحة، 

رة عليها �أكرث و�أكرث.
ّ
�لعيون م�سم

FirSt Album#

محّطات فاصلة يف حياتها!

�إعد�د: جويل �لدكا�س

لم تصل بلقيس إلى ما هي عليه اليوم لوال جهدها ومثابرتها 
في  النجاح  فقط  أحالمها  تتضّمن  لم  أحالمها.  لتحقيق 
المجال الفنّي، فهي امرأة تفّكر بالمجتمع وبكيفّية تحسينه 
بكّل السبل المتاحة أمامها وعلى كّل منّصة تجدها مناسبة. 
والحّب  الدافئ  الحضن  أولوّياتها، تجد فيها  العائلة هي من 
فلنتذّكر  الطاقة.  ويعطيها  األمام  إلى  دائمًا  يدفعها  الذي 
حياتها...  غّيرت  فاصلة  نقاطًا  شّكلت  التي  الخطوات  أهّم 

طبعًا نحو األفضل!  
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يوم زفافها
حياتها،  يف  �الأجمل  كان  �ليوم  هذ�  �أّن  بّد  ال 

رجل  حبيبها  مع   
ّ

�الأبدي عهدها  عقدت  فهي 

�للطيف.  عبد  بن  �سلطان   
ّ

�ل�سعودي �الأعمال 

ت�سميم  من  ف�ستانًا  يومها  �لعرو�س  �رتدت 

ة تيما عابد، مّت تر�سيعه باأكرث من 20 
ّ
�ل�سعودي

�لاّلمعة،  باالأحجار  ن 
ّ
وتزي  ،

ّ
ما�سي حجر  �ألف 

وقد ��ستغرقت خياطته �أكرث من 1400 �ساعة.

والدة تركي بن سلطان
تخترب  وجعلتها  حياتها  ت 

ّ
غري �الأمومة 

بلقي�س  تعي�س  �سابقًا.  به  ت�سعر  مل  ًا 
ّ
حب

�سعوبتها  تفا�سيلها،  بكّل  �ملرحلة  هذه 

تها وت�ستمتع بكّل حلظة تق�سيها 
ّ
وجمالي

وجتربتها  �سعادتها  ت�سارك  عائلتها.  مع 

و�سائل  على  ح�ساباتها  عرب  ها 
ّ
حمبي مع 

عن  تتاأّخر  وال   
ّ
�الجتماعي �لتو��سل 

هات يف حياتهْن.
ّ
ت�سجيع كّل �لن�ساء �الأم



90JAMALOUKI.NET

مسرحّية "الفارس"
يف  لها   

ّ
غنائي م�رصح  جتربة  ل 

ّ
�أو يف 

�لبطولة  دور  بلقي�س  لعبت   ،2016 �لعام 

�سليبا  غ�سان   
ّ
�للبناين �لفّنان  جانب  �إىل 

وغدي  ملرو�ن  "�لفار�س"  ة 
ّ
م�رصحي يف 

ة 
ّ
�مل�رصحي �أحد�ث  ��ستوحيت  �لرحباين. 

�آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �أ�سعار  من 

مكتوم، حاكم �إمارة دبي. 

التوعية حول الرهاب االجتماعّي
مع  مبعاناتها  بلقي�س  �عرتفت   ،2018 �لعام  يف 

حما�رصة  خالل  وذلك   ،
ّ
�الجتماعي �لرهاب  مر�س 

يف  �أقيم  �لذي   
ّ
�لعاملي تيدك�س  موؤمتر  خالل  �ألقتها 

عن  ثت 
ّ
حتد  .TedXMuscatWomen م�سقط 

من  منه  تخّل�ست  وكيف  �خللل،  هذ�  مع  جتربتها 

ع �جلميع 
ّ
خالل خ�سوعها للعالج �ملنا�سب. هي ت�سج

على تخّطي �ملخاوف، �العرت�ف باملر�س ومعاجلته 

بالطرق �ل�سحيحة.

Andrea Bocelli الغناء مع
جانب  �إىل  �مل�رصح  تت�سارك  ة 

ّ
عربي �مر�أة  ل 

ّ
�أو هي 

مّت   !Andrea Bocelli  
ّ
�لعاملي �الأوبري�  مغّني 

قبل  من  ة 
ّ
�الإمار�تي �ملو�هب  كّل  بني  من  �ختيارها 

فريق عمل Bocelli، وكان ذلك مبثابة حلم يتحّقق 

خ�سبة  على   ،2016 �أبريل   22 يوم  لها.  بالن�سبة 

م�رصح du Arena يف �أبو ظبي، قّدمت �أغنية منفردة 

�ملغّني  �إليها   
ّ
�ن�سم  

ّ
ثم  ،I Dreamed a Dream

 Cheek to Cheek �أغنيتني  ليقّدما   
ّ
�الإيطايل

�أكرث  �سحرت  �أجو�ء  و�سط   Canto Della Terraو

ة 
ّ
�لعاملي �الأورك�سرت�  ج ومبر�فقة 

ّ
�آالف متفر  10 من 

.NSO Symphony
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نجمة تكريمّية في دبي
دبي  يف  جنمتي  زورو�   * لدي  "�أ�سبحت 
بلقي�س  ت 

ّ
عرب �لكلمات،  بهذه  عليها".  و�سلمو 

عرب ح�سابها على �ن�ستقر�م عن �سعادتها بهذه 

�لناجحة.  ة 
ّ
�لفني مل�سريتها  ة 

ّ
�لتكرميي �ملبادرة 

ح�سلو�  �لذين  �لنجوم  قافلة  �إىل  بذلك  ت 
ّ
�ن�سم

.The Dubai Stars على جنمة يف مم�سى

سفيرة األمم المّتحدة
ة �إي�سال ر�سالة �سامية ي�ساعد 

ّ
"يحمل كّل فّنان مهم

ق�سايا  تاأثري.  �ساحب  فهو  جمتمعه،  خاللها  من 

�الأوىل!"  بالدرجة  ني 
ّ
تهم �الأو�سط  �ل�رصق  يف  �لن�ساء 

توؤمن بلقي�س �أّن عليها �أن تفيد �ملجتمع، فحملت على 

ة لهيئة 
ّ
ة �ملر�أة وباتت �ملبعوثة �لر�سمي

ّ
عاتقها ق�سي

ة 
ّ
�لعربي �لدول  ملنطقة  �ملر�أة  ل�سوؤون  �ملّتحدة  �الأمم 

�لق�سايا   
ّ
�أهم من   .Planet 50-50 برنامج  �سمن 

�لتي عملت عليها، زو�ج �لقا�رص�ت، �إىل جانب �لدفاع 

عن حقوق �لن�ساء �لناجيات من �لعنف. 

"أحاول أن أكون شخصًا 
فّعااًل في المجتمع، 

وليس فقط فّنانة 
مشهورة هّمها أن 

ترتدي وتتأّلق وتسمع 
تصفيق الجمهور"!

خالل حما�رصتها �سمن موؤمتر 

ة �لن�سائية" يف �لبحرين 
ّ
"�لقو

2019
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 Les Ornement de مجموعة  نحو  فورًا  المكياج  عاشقة  تنجذب 
تحتاجه  ما  كّل  فيها  ألّن   ،CHANEL من   Chanel Holiday 2019
والمع،  أحمر  شفاه  أحمر  وبّراقة،  ترابّية  عيون  ظالل  مبهرة.  إلطاللة 
هاياليتر فائق اإلضاءة وأكثر... بهذه األجواء واأللوان المفعمة باإلجابّية 

والبريق، تستعّد الستقبال العام الجديد!

 Dima Farhat :تن�سيق - Mann from Things by People :ت�سوير

  Rania Khoury :اإدارة الإنتاج -Melanie Mattar :م�ساعدة تن�سيق 

Jordan Robertson :ت�سفيف ال�سعر-  Toni Malt :مكياج

 CHANEL ظالل العيون

 Les 4 Ombres Lumière
et Opulence
 CHANEL ظالل العيون

 Ombre Première Vintage
Gold
 CHANEL اأحمر ال�سفاه

 Rouge Allure
in Rouge Majestueux
 CHANEL هاياليرت

 Baume Essentiel in
Transparent
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 CHANEL ظالل العيون

 Les 4 Ombres Lumière
et Opulence
 CHANEL هاياليرت

 Baume Essentiel in
Transparent
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 CHANEL اأحمر ال�شفاه

 Rouge Allure in
Rouge Noble

 CHANEL اأحمر ال�شفاه

 Rouge Coco Gloss
in Rouge Grenat

 CHANEL Baume هاياليرت

Essentiel in Transparent
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 CHANEL ظالل العيون

 Les 4 Ombres Lumière
et Opulence

 CHANEL هاياليرت

 Baume Essentiel in
Transparent
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 CHANEL ظالل العيون

Les 4 Ombres Lumière
et Opulence 
 CHANEL اأحمر ال�شفاه

 Rouge Allure
in Rouge Spectaculaire
 CHANEL اأحمر ال�شفاه

 Rouge Coco Gloss
Rouge in Carmin
 CHANEL هاياليرت

 Baume Essentiel in
Transparent
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عطور

مباشرًة  وتدخل  إحساسِك  في  تنفح  قّوة  للعطور 
عن  وتعّبر  مزاجِك  تلبس  حالة  فتصبح  عقلِك،  إلى 
ذكرياتِك، وكأّنها كتاب حياتِك! يخّصص كبار صانعي 
عطوٍر  البتكار  وخبراتهم  جهودهم  كّل  العطور 
استثنائّية وفريدة من نوعها وأيضًا محدودة اإلصدار، 
األثمن،  هي  عطور   5 لِك  اخترنا  النادر.  كالجواهر 

األفخم واألكثر ترفًا على وجه األرض.

عطور نادرة كشخصّيتِك! 

اإعداد: جووي غ�شطني
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CHANEL
Coromandel & Maisons d’Art Coffret

عطر  يطّل  ة، 
ّ
واجلاذبي بالأناقة  زاخر   

ّ
كال�شيكي بطابٍع 

 Les جمموعة  �شمن  ة 
ّ
ح�رصي بن�شخٍة   Coromandel

العطور  خرباء  خربة  اجتمعت   .Exclusifs de Chanel
 

ّ
داري لدى  العالية  ة 

ّ
احلرفي املهارة  مع   Chanel لدى 

لبتكار   Maison Lesageو  Maison Goossens
خال�شة العطر والعلبة Maisons d’Art Coffret التي 

مّت   ،Baccarat كري�شتال  من  منحوتة  القارورة  حتمله. 

جانب  اإىل   .
ّ
الأيقوين الدار  رمز  التويد،  باأقم�شة  تبطينها 

الر�شومات  من  م�شتوحاة  جّذابة  قطعة  القارورة، و�شعت 

 ،Goossens من ت�شميم Coromandel الدقيقة ل�شتائر

 .Gabrielle Chanel ل دار جموهرات عملت معها
ّ
وهي اأو

ة، 
ّ
حم�شي بنفحات  ة 

ّ
غني فهي  الرتكيبة،   

ّ
يخ�ص فيما 

 
ّ
ر �شانع العطور Olivier Polge �شب

ّ
ة. قر

ّ
ة و�رصقي

ّ
خ�شبي

العطر  الّلبان ملنح  3 مواّد خام، وهي مرّكز  تركيزه على 

Cistus للم�شة حاّدة وتركيبة  ًا، �شذى زهرة 
ّ
تاأثرياً حيوي

. العطر هو حمدود الإ�شدار، 
ّ
البنزوين ذات التاأثري املخملي

بـ40  متوّفر  العريقة،  العطور  جمع  لعا�شقات  �ص 
ّ

خم�ش

يقارب  ما  الواحدة  �شعر  العامل،  حول  فقط  مرّقمة  ن�شخة 

11 األف يورو.

األثمن شكاًل ومضمونًا
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GUERLAIN
Santal Royal The Bee Bottle by Tarek Benaoum

 Absolus جمموعة  اإىل   
ّ
الأيقوين  Santal Royal عطر  ينتمي 

ة، 
ّ
ة املائلة نحو ال�رصقي

ّ
ز بنفحاته اخل�شبي

ّ
d’Orient، وهو يتمي

من  كانت  التي   Guerlain دار  عراقة  يعك�ص  ا�شمه.  يدل  كما 

اد �شناعة العطور منذ البداية. يتالعب هذا العطر بالتباينات 
ّ
رو

زهر  من  طاغية  جات 
ّ
بتدر ينطلق  اآن:  يف  والغام�شة  اخلفيفة 

بعدها  ليرتّدد  والقرفة،  بالورود  املعّززة  واليا�شمني،  الربتقال 

مع  يتداخل  الذي  ال�شندل  خ�شب  من  اخلفيفة  الدرجات  �شدى 

 بالدار. من جهتها، �شّكلت قارورة 
ّ

نفحات العنرب وامل�شك اخلا�ص

 العنا�رص 
ّ
ة منذ العام 1853، اإحدى اأهم

ّ
Bee Bottle ال�شتثنائي

لن�شخة عطر  اخلام�ص  بالعيد  لالحتفال  الدار،  ة 
ّ
هوي تر�شم  التي 

 Tarek  
ّ
املغربي الفّنان  على  الختيار  وقع   .Santal Royal

ور�شم  زخرفة  م 
ّ
ف�شم اجلديدة،  القارورة  لت�شميم   Benaoum

ة ل مثيل لها. قام 
ّ
ة �رصقي

ّ
ة، واأعطى ال�شكل نفحًة فني

ّ
اأحرفًا عربي

الّلون  واختار   
ّ
ال�رصقي الأزرق  الّلون  جات 

ّ
بتدر القارورة  بطالء 

 خلّط الكلمات والر�شومات. حتمل القارورة اأي�شًا اأ�شكاًل 
ّ
الذهبي

العطر  ة. 
ّ
الياباني الثقافة  من   Ensô ودوائر  كالعني  ة، 

ّ
رمزي

متوّفر فقط بـ22 قارورة، �شعر الواحدة 10 اآلف يورو.

تحفة فنّية شرقّية

Tarek Benaoum

عطور
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 DIOR
Maison Christian Dior Perfumes Spice Blend

 Maison Christian Dior عطور  عائلة  ت�شتقبل 

رحلة  يقّدم   .Spice Blend عطر   Dior من   Perfumes
ة، من 

ّ
ة مفعمة بالتوابل، ومزدهرة بالأحا�شي�ص القوي

ّ
عطري

 .François Demachy  
ّ
الفرن�شي العطور  �شانع  ابتكار 

التوابل  من  زائدة  جرعة  فيه  ودافئًا،  ًا 
ّ
�رصقي عطراً  يعترب 

يعبق  العامل.  اأنحاء  كاّفة  من  جمعها  مّت  التي  النادرة 

عن  تك�شف  التي  الزجنبيل  خال�شة  من  طاغية  جات 
ّ
بتدر

من  والقرنفل  الأ�شود  الفلفل  نفحات  تتبعها  حاّد،  جماٍل 

ة، 
ّ
الرو�شي الكزبرة  ة، 

ّ
الإندوني�شي الطيب  جوزة  مدغ�شقر، 

الغار  رائحة  من  بنغمات  تنتهي  واأخرياً،  ة 
ّ
ال�شيني القرفة 

نات النادرة مع نفحة 
ّ
ة. تتناغم هذه املكو

ّ
والّلم�شات اخل�شبي

الفواكه، الفانيليا، عبري الأرز وامل�شك. قطراته ت�شّلط ال�شوء 

على الدفء والنتعا�ص الناب�ص باحلياة، فيتنا�شب مع من 

�شعر  للجن�شني،  عطر  هو  ًا. 
ّ
عادي عطره  يكون  اأن  ير�شى  ل 

قارورة 450 ملل هو 400 يورو.

مكّونات نادرة والذعة
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  BVLGARI
Le Gemme Collezione Murano

دار  غا�شت  الراقية،  املجوهرات  �شناعة  فّن  من  بوحي 

�شانعة  عمدت  العطور.  عامل  يف  واأكرث  اأكرث   Bvlgari
راقية،  جمموعة  ابتكار  اإىل   Daniela Andrier العطور 

 .Le Gemme Collezione Murano اأطلقت عليها ا�شم

ة، ترمز كّل منها اإىل حجٍر معنّي. 
ّ
 6 جموهرات عطري

ّ
ت�شم

من  ًا 
ّ
يدوي م�شنوعة  زة 

ّ
ممي قوارير  يف  العطور  تختبئ 

 قدمي. املجموعة 
ّ
 حريف

ّ
زجاج Murano، وهو فّن تقليدي

لكّل   50( فقط  قارورة   300 ن 
ّ
تت�شم الإ�شدار،  حمدودة 

تها. 
ّ
خ�شو�شي يوّثق  رقم  واحدة  كّل  على  منقو�ٌص  عطر(، 

ة 
ّ
قو فيه  تربز  التورمالني،  حجر   Amarena عطر  د 

ّ
يج�ش

ة بن�شارتها ونفحات م�شك الرومي برثائه 
ّ
الوردة الدم�شقي

 Calaluna ميّثل عطر .
ّ

ك للحوا�ص
ّ
وفخامته وتاأثريه املحر

 الهال وخ�شب 
ّ
حجر القمر ويحتفل باأريج زهرة الربتقال، حب

الفريوز  حجر   Noorah عطر  ر 
ّ
ي�شو جهته،  من  ال�شندل. 

ة 
ّ
ة حاد

ّ
ة تاأثري زهرة الزنبق املدموجة مع نوتات خ�شبي

ّ
وقو

 Lazulia د عطر
ّ
واآثار الفانيال وامل�شك. كما يدّل ا�شمه، يج�ش

ي�شّلط  ة. 
ّ
�رصقي نفحاٍت  عن  ويك�شف  الأزرق  الالزورد  حجر 

عطر Selima الذي يرمز حلجر العقيق الأحمر، ال�شوء على 

از 
ّ
خال�شة التمر. اأخرياً، يدّل عطر Zahira  على حجر التوب

، ويرّكز على خال�شة خ�شب ال�شندل. �شعر القارورة 
ّ
امللكي

الواحدة 100 ملل هو 2,234 يورو.

عبير األحجار الكريمة

عطور
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  HERMÈS
Hermessence Collection

ال�رصق  من   Christine Nagel العطر  �شانعة  ا�شتوحت 

 5 من  تتاأّلف  النادرة.  املجموعة  هذه  ابتكار  اأجل  من 

 Essences deو Eaux de Toilette عطور، تنق�شم بني

 ،
ّ
املر كامل�شك  ونادرة،  قدمية  نات 

ّ
مكو د 

ّ
متج  ،Parfum

 Eaux de Toilette جمموعة 
ّ
العود وخ�شب الأرز. ت�شم

عطر  Myrrhe Églantine، وهو عبارة عن لقاٍء حميم 

فيما  الورود،  وبراعم  ي 
ّ
الرب  

ّ
املر الثمينة،  ال�شموغ  بني 

ال�شوح،  و�شجر  العود  بني   Agar Ébène عطر  يجمع 

ا�شمه،  يدّل  كما  ة. 
ّ
اعتيادي وغري  غام�شة  بنغمات  ويعبق 

ة �شجر الأرز املتداخلة مع 
ّ
د عطر Cèdre Sambac قو

ّ
يج�ش

 ،Essences de Parfum ا جمموعة
ّ
نغمات اليا�شمني. اأم

 والذي يرّكز على الهال 
ّ

 عطر Cardamusc القوي
ّ
فت�شم

مّت�شاًل بامل�شك، على عك�ص عطر  Musc Pallida الدافئ 

وزهرة  امل�شك  بني  دافئًا  احت�شانًا  يعّد  الذي  ي، 
ّ
واحل�ش

فهي  املجموعة،  قوارير  ت�شميم   
ّ

يخ�ص فيما  ال�شو�شن. 

ي ل�شغف الدار باجللود الفاخرة. اأ�شعار العطور 
ّ
جت�شيٌد ح�ش

ترتاوح بني 300 و400 يورو. 

نفحات الجلود الفاخرة



104JAMALOUKI.NET

5

4
321

6

شفاه عنابّية
بجاذبّية  مطّعمة  إلطاللة  االحتفالّية  العيد  بألوان  شفتيِك  زّيني 
ترافق  العّنابي  أو  األحمر  الّلون  تدّرجات  مختلف  دعي  تقاوم.  ال 
الناشف،  الكالسيكّي  الشفاه  أحمر  عن  االبتعاد  أردِت  إذا  مكياجِك. 

ننصحِك بإضافة ملّمع شفاه المع فوقه للوك شبابّي عصرّي.
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1.DOLCE & GABBANA The 
Only One Lipstick in Passionate 
Dahlia
2.DIOR Diorific Happy 2020 
Limited Edition in Passion
3.GIVENCHY Le Rouge Night 
Noir in Night in Red
4.M.A.C Kiss of  Stars Lipstick in 
Walk of  Flame
5.CHANEL Rouge Allure in 
Rouge Majestueux
6.GUERLAIN Rouge G de 
Guerlain in Matte N94
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عطور بتأثير 
مضاعف

سحرِك  ودعي  تذهبين  أينما  عطرِك  أنثري 
يعلق في أذهان كّل من تلتقين! سواء كنِت 
الفاكهّية،  الوردّية،  النفحات  محّبات  من 
الجديدة  العطور  هذه  غيرها،  أو  العود 
اختاري  حليفتِك.  ستكون  الساحرة  بروائحها 

منها ما يعكس شخصّيتِك لتأثير مضاعف!

1.GIVENCHY L’Interdit 
Eau de Toilette
2.NARCISO RODRIGUEZ 
Oud Musc Eau de Parfum 
Intense
3.BURBERRY Her Intense 
Eau de Parfum
4.ROBERTO CAVALLI Sublime 
Tonka Eau de Parfum
5.GUCCI Bloom Ambrosia 
di Fiori Eau de Parfum
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بشرتِك ذهبّية
سحنة مضيئة وصحّية هي كّل ما تحتاجين له هذا الموسم. سواء 
لتبدي  أساسّي  سّر  كالهما  البرونزر،  بودرة  أو  الهاياليتر  مستحضر 
إضافّية،  نصيحة  تنتظرِك.  التي  الكثيرة  الحفالت  صور  في  رائعة 

استخدمي الهاياليتر عند الزاوية الداخلّية للعين لنظراٍت ساحرة.

3

4

2

1

1.GUERLAIN Météorites 
Goldenland
2.M.A.C Opalescent Powder in 
Rising Star
3.FENTY BEAUTY in Killawatt 
Foil Freestyle Highlighter in Ruby 
Richez
4.DOLCE & GABBANA Solar 
Glow Ultra-Light Bronzing 
Powder in Sunshine 10
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5.CHARLOTTE TILBURY Charlotte’s 
Magic Star Highlighter Limited Edition
6.CHANEL Éclat Magnétique 
de Chanel in Metal Peach
7.MARC JACOBS BEAUTY O!mega Glaze 
in Showstopper 81
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شفاه كريستالّية
ال  ضوءًا  لتعكس  الكريستال،  ببريق  شفتيِك  أغمري 
ملفتة،  فقط  ليست  المستحضرات  هذه  له.  مثيل 
خبر  النعومة.  بغاية  لتصبح  شفتيِك  ترّطب  أيضًا  بل 
ساّر لمحّبات الشفاه الالّمعة، هذه الصيحة لن تغادر 

عالم الجمال في الوقت القريب، لذا تمّسكي بها.

1.YVES SAINT LAURENT Water 
Stain Lipstick in Rosewood Flow
2.BURBERRY Liquid Lip Velvet 
in Primrose No.21
3.TARTE COSMETICS Lip 
Ornament Lipgloss in Milk & 
Cookies
4.GUERLAIN KissKiss Liquid in 
L363 Lady Shine
5.CHANEL Rouge Coco Gloss 
Limited Edition in Crystal Clear

1

2

3

4

5
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1.TATA HARPER 
Elixir Vitae
2.SISLEY PARIS 
Velvet Sleeping Mask
3.GUERLAIN 
Orchidée Impériale 
Black

شباب ال يحّده 
الزمن!

عبر  دائٍم  شباٍب  نحو  انطلقي 
مستحضراٍت جديدة للبشرة بتركيبات 
كافية  منها  قطرات  ومتطّورة.  ثورّية 
ظهورها،  من  والحّد  التجاعيد  لقهر 
كالحرير  بشرتِك  ملمس  وجعل 

وخالية من الشوائب.

1
2

3
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1.GIORGIO ARMANI Sì 
Fiori Eau de Parfum
2.DIOR Spice Blend
3.CHLOÉ Absolu 
de Parfum
4.LANCÔME Idôle 
Eau de Parfum
5.PENHALIGON’S 
The Ingénue Cousin Flora 
Eau de Parfum

عطور تحّول 
األنظار إليِك

نفحات هذه العطور ستجذب الجميع 
محّط  وتجعلِك  كالمغناطيس،  إليِك 
مجهود  بأّي  تقومي  أن  دون  األنظار 
العطور  هذه  شذى  أنثري  إضافّي. 
ودعيها تكون سّرًا ال يكتشفه أحد وراء 

الكاريزما التي تملكينها.

1

2

5

4

3
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1.CHARLOTTE TILBURY 
Charlotte’s Magic Cream
2.LANCÔME Absolue 
Revitalizing & Brightening Soft 
Cream
3.GUERLAIN Abeille Royale 
Rich Day Cream

الخطوة األوىل يف يومِك
درج  في  خاّصة  مكانة  البشرة  كريم  لمستحضرات 
الصباحّي.  روتينِك  في  ويومّي  أكيد  وموعد  المكياج 
ما  منها  وفعالّية،  سالسة  أكثر  هي  الجديدة  التركيبات 

يساهم أيضًا في منح بياض أكثر للبشرة. 

1

2

3
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نظرات يغمرها البريق
باأللوان  مشّعة  بعيون  الجديد  العام  استقبلي 
في  لتواكبِك  هنا  تزال  ال  البريق  صيحة  والفرح! 
أو  ترابّية  بتدّرجاٍت  األعياد.  موسم  خالل  مناسباتِك 
بألواٍن قوّية، دعي نظراتِك تتكّلم وتسطع أكثر من 

أّي شيء آخر في إطاللتِك.

1.ELISSA X BASSAM 
FATTOUH The Star 
Eyeshadow Palette
2.DIOR 5 Couleurs Happy 
2020-Limited Edition in Party 
in Colours
3.HUDA BEAUTY Mercury 
Retrograde Eyeshadow Palette

2

3

1
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4.GUERLAIN Palette 
Goldenland
5.SISLEY PARIS Les 
Phyto-Ombres in Silky Rosé
6.CHARLOTTE TILBURY 
Starry Eyes to Hypnotise
7.CHANEL Les 4 Ombres in 
Lumières et Opulence
8.KAT VON D Lolita Por Vida 
Eyeshadow Palette

5

4

6

8

7
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كوين مغاِمرة كعطرِك!
ELIE SAAB، انطلقت معه  Girl of Now من  منذ أن انطلق عطر 
بأحالمهْن،  المضي  على  الشاّبات  لتشجيع  الدار  أطلقتها  مبادرة 
ألّنهن قوّيات وقائدات. لم تقف المهّمة هنا، فها هو العطر يتجّدد 
عنوان  تحت  وانتعاشًا  عذوبة  أكثر  بنفحاٍت  نفسها  الرسالة  مّتبعًا 
Girl of Now Forever. ستعرفين كّل أسرار هذا العطر الجديد من 
خالل حديثنا المباشر مع المبدع نفسه Elie Saab الذي اكتشفنا أّنه 

يملك حاّسة شّم قوّية ونظرة ثاقبة لمجال العطور!

EL
IE

 S
AA

B
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E l i e  S a a b

INTERVIEW

حوار: جويل الدكا�ش

هل تعتبر دخول عالم العطور بمثابة مغامرة بحّد ذاتها؟ 
ناجحة، متعبة...؟

املغامرة  مكتملة.  لي�ست  فهي  مغامرة،  ن 
ّ
تت�سم تكن  مل  اإذا  جناح  ة 

ّ
ق�س كّل 

ل اأتولييه يل يف عمر الـ17 واأخذت 
ّ
. افتتحت اأو

ّ
هدف وحتتاج اإىل قلٍب قوي

ًا، 
ّ
�سلبي �سخ�سًا  ل�ست  اأنا  الـ40.  ل عطر يل يف عمر 

ّ
اأو واأطلقت  خطوة جريئة 

واأعترب اأّنه ال حياة دون مغامرة.

ما هي الذكرى األولى لَك المتعّلقة بحاّسة الشّم؟
عن   

ّ
عرب اإْذ  �سعبًا،  تركيبه  يكن  ومل  كبرية  ة 

ّ
�سج اأخذ  اأطلقته  عطر  ل 

ّ
اأو

وال  الّليمون،  �سجر  اأحاطه  منزٍل  يف  ع�ست  حيث  الدامور،  يف  طفولتي 

اأن�سى اليا�سمينة اأي�سًا! مع هبوب الرياح، كانت تختلط نفحات الّليمون 

مع اليا�سمني، وما زالت هذه الرائحة حمبو�سة يف قلبي وذهني. الرائحة 

بالذكريات  مرتبطة  هي  تكرهينهم،  اأو  ينهم 
ّ
حتب باأ�سخا�ٍش  تذّكرك 

واالأحا�سي�ش.

بالنسبة لمبدٍع غاص في عالمّي الخياطة الراقية وصناعة 
العطور، هل ترى نقاطًا مشتركة بينهما؟

خالل  اأ�سعر  لكّنني  اخت�سا�سه،  له  عامل  كّل  بينهما،  الت�سبيه  ميكنِك  ال 

ل امراأة Muse تعتمده. 
ّ
�سناعة عطٍر ما اأّنني اأقوم بت�سميم ف�ستان، واأتخي

 Elie Saab 
ّ
د املراأة التي حتب

ّ
يف كلتا احلالتني، اأنا اأريد اأن اأج�س

مه 
ّ
والتي تّتبع كّل جديده، واأبقى يقظًا للتحّقق من املنتج الذي اأقد

لها. و�سعي اأثناء ت�سميم ف�ستان اأو �سنع عطر هو نف�سه بالن�سبة 

م لها االأف�سل، لكّن �سريورة 
ّ
لها واأريد اأن اأقد

ّ
اإىل املراأة التي اأتخي

العمل يف كّل جماٍل تختلف. العطر مطلوب اأكرث، الأّنه ي�سعد املراأة 

اإىل  اأ�سل  الأّن  �سعيد  واأنا   ،Elie Saab من  قطعة  �ستملك  التي 

�رشيحة اأكرب من الن�ساء.

هل تعتبر أّن خّط Girl of Now  أكثر نعومة 
بتركيبته من العطور السابقة التي قّدمتها الدار؟

العطور   ،Prêt-à-Porter خّط  اإىل  اأقرب  بل  نعومة،  اأكرث  لي�ست 

 .Couture ال�سابقة هي مبثابة
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"عندما تفوح رائحة وال تصل 
مباشرًة إلى الدماغ، وتحّرك 

األحاسيس، هذا يعني أّن 
صداها ليس قوّيًا".

ة. 
ّ
ات مّثلن روح العطر يف احلملة االإعالني

ّ
3 �ساب

 Hannah Ferguson ،Kristine Froseth
وJasmine Daniels يق�سني اأجمل االأوقات 

�رشارات  و�سط  ال�سم�ش،  ة 
ّ
اأ�سع حتت  اإبيزا،  يف 

ة... حلظات ال�سداقة ال تقّدر بثمن!
ّ
اإيجابي
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 Girl of Now أخبرنا عن تجربتَك خالل مراحل والدة عطر
 Sophie Labbé  هل طرحَت أفكارَك على .Forever

وDominique Ropion قبل البدء بالعمل في التركيبة 
أو اخترَت الحقًا من بين عّدة تركيباٍت مقترحة؟ 

العمل ال ي�ستطيع املبا�رشة بامل�رشوع  اإر�ساداتي، ففريق  اأقّدم دائمًا  اأنا 

قبل اأن يعرف ما اأريده. ال اأتخّلى عن فكرة اأن يكون العطر بروح البحر 

، الأّنها متّثل بالن�سبة يل الب�ساطة، 
ّ
ط، هذا مبداأي االأ�سا�سي

ّ
االأبي�ش املتو�س

 العطور املعقّدة 
ّ
 جّداً و�سهل يف الوقت عينه. ال اأحب

ٌ
 �سعب

ٌ
والب�ساطة اأمر

الذهن  اإىل  تدخل  واحدة  نغمة  على  ترّكز  اأن  ل  اأف�سّ بل  تركيبتها،  يف 

 Girl of Now ة. كّل عطور
ّ
مبا�رشًة، فال ت�سعرين بها حتى لو كانت قوي

 هذا ال�سعور. 
ّ
دات حتب

ّ
حتتوي على حالوة زائدة، الأّن اأكرب ن�سبة من ال�سي

ت 
ّ

، لكّنني غري
ّ

لة لدي ًا، مل تكن هذه احلالوة هي من املف�سّ
ّ
واأنا �سخ�سي

نتيجة  اإىل  النفحات  اأخذ  اأحاول  وكنت  التجارب،  مراحل  اأثناء  راأيي 

تنا�سب ذوقي ونظرتي لالأمور.

أشعر أّن العطر موّجه لفتاٍة تحّب المرح، تريد أن تعيش 
الحياة بملئها... 

 احلياة وجمالها، وخالل الت�سوير اأردنا 
ّ
 عن حب

ّ
لون العطر منع�ش ويعرب

 
ّ
يحب ال  اأحد  يوجد  ال  املفرحة.  االأجواء  خالل  من  الفكرة  هذه  اإي�سال 

احلياة، ولكن على ال�سخ�ش اأن يكون مت�ساحلًا مع نف�سه. يجب اأن تعي�سي 

اليوم الأّنِك ال تعرفني اإذا كان الغد �سياأتي. 

تعتبر  مدى  أّي  إلى  الصداقة.  عن  الجديد  اإلعالن  يعّبر 
الصداقة مهّمة في حياتَك؟ 

ون مرور الكرام. 
ّ
 اأن يكون هناك اأ�سدقاء اأوفياء واآخرون مير

ّ
من الطبيعي

ال  اأنا  طعم.  لها  يكون  ال  ب�سحبتهم  ت�ستمتعني  اأ�سخا�ش  دون  احلياة 

 
ّ
ل وردة جميلة وحيداً، اأحب

ّ
اأ�ستطيع اأن اأتناول طبقًا لذيذاً مبفردي، اأو اأتاأم

امل�ساركة يف اأ�سغر واأكرب االأ�سياء.

هل ما زال لبنان بلدَك المفّضل؟
ي لهذه املدينة اأكرث.

ّ
براأيي اأجمل حياة هي يف بريوت. كّل يوم يزيد حب

هو   Girl of Now Forever عطر 

ة، 
ّ
وفاكهي حلوة  االأحا�سي�ش!  من  خلطة 

انتعا�ش  العليا  نفحاتها  من  ينبع 

قلبها  ينب�ش  والتوت،  اللبناّن  الّليمون 

بنغمات الورود والّلوز، وترتكز قاعدتها 

على الفانيليا، امل�سك، البات�سويل...

"أنا ال أستطيع أن أتناول طبقًا 
لذيذًا بمفردي، أو أتأّمل وردة 

جميلة وحيدًا، أحّب المشاركة 
في أصغر األشياء وأكبرها".



118JAMALOUKI.NET

دعي مكياجِك يحتفل أيضًا!
الدراماتيكّية  اللوكات  القوّية،  األلوان  بالبريق،  مليء  األعياد  موسم 
ودعيها  الجمالّية  إطالالتِك  استوحي  الجريئة.  واألكسسوارات 
تحاكي هذا الموسم الممّيز من خالل 4 أساليب جمعناها لِك من 

كواليس عروض الخياطة الراقية لموسم خريف 2019!

 FESTIVE
LOOKS

اإعداد: نور عرمون 
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مو�سم االأعياد يعني كّل ما هو مبهر، لذا ال تخايف من املبالغة 

اجلريء.  العيون  مكياج  على  ترتّكز  طاقتِك  واجعلي  قلياًل، 

بيه من قبل...
ّ
، اأو لون ظالل عيون مل جتر

ّ
اآياليرن دراماتيكي

حان وقت املخاطرة!

 All about 
the eyes

Gucci

Rosantica

 DIOR
 Eyeliner Waterproof

in Intense Brown

 KAT VON D
 Current Crush
 Glitter Gel in
Tesoro Gold
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ل�سالح مكياج عينني  االأ�سود جانبًا  الكحل  دعي 

ة. اأ�سيئي نظراتِك 
ّ
اق يحاكي االأجواء االحتفالي

ّ
بر

اأو  ة 
ّ
معدني داكنة،  باألواٍن  اقة، 

ّ
الرب العيون  بظالل 

االأعياد  مو�سم  ة 
ّ
اإيجابي تعك�ش  ودعيها  �سارخة، 

على اإطاللتِك ومزاجِك اأي�سًا. 

A little extra

 ANASTASIA
 BEVERLY HILLS

 Loose Glitter in
Mystic Teal

 TARTE COSMETICS
 Rainforest of  the Sea Foil
Finger Paint Trios in Lunar

 PRETTY VULGAR
Glitter Dust
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 وجميل، خ�سو�سًا اإذا ما 
ٌ
الغمو�ش ملفت

الإطاللة  بدّقة.  متقن  مكياج  مع  ترافق 

اإىل  اإجلئي  االأعياد،  مو�سم  يف  خمتلفة 

 
ّ

االأنثوي تاأثريِك  لي 
ّ
لتكم االأك�س�سورات 

اأو  الري�ش  اأك�س�سوارات  بي 
ّ
جر ال�ساحر. 

التول، فهي حتمًا �ستحّقق الهدف!

Over The Edge 

Iced Out
 Frozen من   Elsa ة 

ّ
�سخ�سي تذّكري 

هذه  ال�ستاء!  يف  واجلليد  الثلج  ونرثات 

الاّلمعة  االألوان  على  ترتكز  االإطاللة 

دة متاأّلقة.  كخطوة اأوىل، 
ّ
لِك اإىل �سي

ّ
لتحو

 
ّ
ثم �سميك،  اأبي�ش  اأ�سا�ش  لون  ا�ستخدمي 

 وبالّلون 
ّ
قي فوقه ظالل عيون كرميي

ّ
طب

ال�رشيط  ا�ستخدمي  ن�سيحة،   .
ّ
املعدن

الاّل�سق لتحديد و�سحب عينِك.

 GIORGIO
 ARMANI BEAUTY

 Eye Tint Liquid
 Eyeshadow in

Flannel

 CHARLOTTE
 TILBURY

 Luxury Palette in
The Rock Chick

Loewe

 COVER FX Glitter
Drops in Mirage
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جمالي

أغمضي عينيِك، استرخي، وغوصي في رفاهية تاّمة... 
رفاهية االستحمام. استمتعي بتلك الّلحظات الثمينة 
المنبعثة  األزهار  فرائحة  لنفسِك،  تخّصصينها  التي 
من  الجديدة   J’adore Divine Bath مجموعة  من 
تجعلِك  عطرّية  مستحضرات  اآلن.  ستغمرِك   DIOR
تدليل  بأوقات  وتستمتعين  الزمن  إطار  من  تخرجين 

مترفة، تمامًا كما تفعل الملكات! 

حّمام ملكّي!

اإعداد: ميادة اأبوخزام

D
IO

R
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واملاء  الذهب   
ّ
ثنائي مع   Dior دار  ة 

ّ
ق�س

جتربة  مت 
ّ
كر لطاملا  التي  فهي  بجديدة،  لي�ست 

اال�ستحمام املرتف، كما عهدتها ملكات واأمريات 

ة بداأت 
ّ
ة الدار العطري

ّ
من التاريخ واالأ�ساطري. ق�س

الذهب  مباء  اال�ستحمام  حملة  منذ   J’Adior مع 

 J’adore جمموعة  اإىل   ،Mondino ت�سوير  من 

 Charlize ُتظهر  التي   اجلديدة   Divine Bath
 Romain كامريا  عد�سة  اأمام   Theron
ة مللكٍة 

ّ
Gavras. ابُتكرت امل�ستح�رشات الع�رشي

المراأٍة  نادرة،  كجواهر  رها 
ّ
وتقد العطور  تع�سق 

بن�ساء  ه 
ّ
الت�سب وتهوى  كبرية  باأنوثٍة  تنب�ش 

نفرتيتي،  كليوباترا،  مثل  االأيقونات،  التاريخ 

ماري-اأنطوانيت وغريهْن.

بحثت   Élisabeth de Feydeau العطور  خبرية 

ة. 
ّ
الفرن�سي للدار  وك�سفتها  امللكات  تلك  اأ�رشار  يف 

املعجزات،  ت�سنع  ومكوّنات  وخلطاٌت  و�سفات 

 
ّ
ت�سم التي  املجموعة  وراء  االإلهام  م�سدر  هي 

 Bath and Shower معّطراً  ا�ستحمام  زيت 

جل  يليه  للج�سم،   Lait Sublime م�ستحلب   ،Oil
اجل�سم Gelée d’Or الإ�ساءة للب�رشة ال مثيل لها. 

يف  يعلق   
ً

�سذى ئ 
ّ
تخب ة، 

ّ
ذهبي ة 

ّ
جمالي اأورك�سرتا 

مل  ة 
ّ
و�سح وانتعا�ٍش  ترطيٍب  عن  ف�ساًل  االأذهان، 

اال�ستحمام  زيت  ل 
ّ
يتحو قبل.  من  ب�رشتِك  تعهدها 

ة، 
ّ
عند مالم�سة ب�رشتِك اإىل رغوة رقيقة رائحتها زكي

ق 
ّ
طب

ُ
ي ام، 

ّ
احلم بعد  واالأزهار.  باليا�سمني  تعبق 

يرتك   
ّ
قطني رحيق  على  يحتوي  الذي  امل�ستحلب 

 Huile الّلم�سة االأخرية مع  ملم�سًا ناعمًا ومرّطبًا. 

منه  قليلة  قطرات  وال�سعر،  للب�رشة  زيت   Divine
على الديكولتيه والكتفني، �ستجعل تلك املناطق من 

 ومظهٍر م�رشق.
ّ

ج�سمِك ذات ملم�ٍش حريري

 Kosmètikon of ة 
ّ
اليوناني الن�سخة  تك�سف   

Kléopatra عن اأ�رشار ا�ستحمام كليوباترا، كا�ستخدام 
ار امل�ستخرج من النبتة التي تنمو 

ّ
احلليب وع�سري ال�سب

ع�رش  يف  ة. 
ّ
العربي واجلزيرة  الهند  اآ�سيا،  مدغ�سقر،  يف 

النه�سة، كانت جل�سات اال�ستحمام املرتفة ترتكز على 

ا 
ّ
اأم والعطور.  البخار  ام 

ّ
وحم والبارد  ال�ساخن  ام 

ّ
احلم

يف عهد ال�سلطان �سليمان العثماّن، فكانت روك�سيالن 

ماري  فرن�سا  ملكة  ال�رشق.  عطور  باأجود   
ّ
ت�ستحم

اأنطوانيت، كانت بدورها، ت�ستخدم اأنواعًا من النباتات 

الّلوز  بعجينة   
ّ
ال�سيني احلمام  واالأزهار.  ة 

ّ
العطري

عن  ف�ساًل  جوزيفني،  االأمرباطورة  خيار  كان  املعّطرة 

نات.
ّ
ماء الورد وغريها من املكو

Lait Sublime م�ستحلب ،Gelée d’Or جل اجل�سم

Bath and Shower Oil وزيت اال�ستحمام
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شعري

ة 
ّ
كال�سيكي طريقة  هي  العالية،  الكعكة 

الإبقاء �سعرِك بعيداً عن وجهِك، و�ستجعلِك 

حتمًا تبدين اأنيقة. 

من  نقلِك  على  القدرة  الت�رشيحة  لهذه 

كوكتيٍل  حفل  اإىل  الريا�سة  �سالة 

الكعكة  ت�رشيحة  حتقيق  باإمكانِك  اأنيق. 

اإليها  واإ�سافة  املنزل  يف  املنخف�سة 

بع�ش ال�سفائر.

أجمل تسريحات الشعر المنّمقة  
وسط ضّجة موسم األعياد، تحتارين أّية تسريحة شعر تعتمدين! يجب أن تكون 
ممّيزة وراقية الستقبال العام الجديد بأبهى حّلة. جمعنا لِك 14 تسريحة شعر، 

إختاري منها ما يناسبِك.
اإعداد: نور عرمون

High Bun

 Low bun

Jennifer Lopez

Karlie Kloss

Poppy Delevingne

ال�سعر  ام 
ّ
اأي على  حكراً  احل�سان  ذيل  يعد  مل 

ينا�سب  فهو  ة، 
ّ
الريا�سي للتمارين  اأو  ئة 

ّ
ال�سي

من  اأدنى  اً 
ّ
حد تتطّلب  احلمراء.  ادة 

ّ
ال�سج اأي�سًا 

ات وميكنِك اعتمادها باأ�سلوب 
ّ
التح�سري واملعد

مرتفع اأو منخف�ش. 

Ponytail
Hailey Bieber

Kylie Jenner

Scarlett Johansson
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Brie Larson

 رائجة، 
ّ
ما زالت ت�رسيحة ذيل احل�صان الن�صفي

ميكنِك تنفيذها بثواٍن.

عة بالّللئ، الربيق 
ّ

ني �صعرِك باأك�ص�صوارات مر�ص
ّ
زي

نة لت�رسيحة رائعة.
ّ
والأحجار امللو

 Half
ponytail

 Hair
accessories

Alexa Chung

Kim Kardashian

Oscar de la Renta

Rosantica

Rihanna

Ruth Negga

Kate BosworthElle Fanning

درة زروق
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تحقيق عطور

"ألّول مّرة، أتيح لي فرصة 

العمل على حملة إعالنّية 

كاملة، حيث يجب أن تكون 

صوري متناسقة على 

جميع النواحي".
Maurizio Galimberti 

 ACQUA DI من  الجديدة   Signatures of the Sun مجموعة  عطور 
PARMA مستوحاة من شمس إقليم توسكانا اإليطالّي، تمّجد مكّونات 
الدار المفّضلة وتسّلط الضوء على عّدة نسخات ترضي كّل مزاج وشخصّية. 
 Maurizio ولتجسيد هذه الهوّية بطريقة حسّية، تعاونت الدار مع الفّنان

Galimberti لخلق صوٍر إعالنّية تزيد من جمالّية العطور. 

قبلة من شمس إيطاليا

اإعداد: ميادة اأبو خزام 
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اأكرث من 100 عام من االإبداع يف عامل فّن �سناعة 

ة 
ّ
بحرفي  Acqua Di Parma حاكتها  العطور، 

 Colonia عطر  مع  احلكاية  بداأت   ...
ّ
وحب ودّقة 

ة للمولود 
ّ
يف العام 1916، واأكملت باإ�سدارات وفي

ة. اآخر اإبداعاتها 
ّ
ل، لكن بحّلة جديدة يف كّل مر

ّ
االأو

اليوم، جمموعة Signatures of the Sun، التي 

نات 
ّ
اأطلقتها تكرميًا ل�سم�ش تو�سكانا والأجود املكو

ة من حول العامل. اختارت الدار تلك االأخرية 
ّ
العطري

اأنقى  على  للح�سول  تقطريها  ومّت  ة، 
ّ
تام بعناية 

ناتها 
ّ
ا�سم كّل منها من مكو خال�سة. عطور تّتخذ 

اأو   ،Vaniglia ،Oud ،Osmanthus ة: 
ّ
االأ�سا�سي

جميعها  متنحِك  والفانيليا،  االأو�سمانثو�ش  العود، 

والدار  ال  كيف  االأوىل.  الر�ّسة  من  بالفرح  �سعوراً 

ناٍت 
ّ
�سة يف اإ�سعادِك من خالل حتويل مكو

ّ
متخ�س

بوا�سطة  ة 
ّ
ع�رشي ة 

ّ
زكي قطراٍت  اإىل  ة 

ّ
كال�سيكي

ُتخّلد،  اأن  من  بّد  ال  الفرح  حلظات  والأّن  التقطري! 

اإطاٍر  ت�سعها يف  اأن   Acqua Di Parma رت 
ّ
قر

دها يف �سورة. من هذا املنطلق، 
ّ
ز، وجت�س

ّ
 ممي

ّ
فني

 ،Maurizio Galimberti ّر االإيطايل
ّ
اأبدع امل�سو

ة 
ّ
التقاط حلظاٍت عطري ة عرب 

ّ
الب�رشي ترجمته  يف 

تعلق يف الذاكرة. 

مع  تتعاون  اأن   Acqua di Parma دار  اختارت 

خلق  اأجل  من   Maurizio Galimberti الفّنان 

 Signatures of the ة ملجموعة 
ّ
االإعالني احلملة 

بلغته  عرف 
ُ
ي الذي   

ّ
االإيطايل املبدع  هو   .Sun

ة والوا�سحة وامل�سهور با�ستخدامه 
ّ
ة اجللي

ّ
الب�رشي

الت�سوير  ة 
ّ
تقني يّتبع   .Kaleidoscope اأ�سلوب 

تطلق  ة 
ّ
مثالي كة غري 

ّ
متحر ، ويخلق �سوراً 

ّ
الفوري

ة �سوراً 
ّ
املر ابتكر هذه  يراها.  ن 

َ
م لف�سول  العنان 

فرحًا  ترق�سان  عينيِك  جتعل  ة 
ّ
فني ة 

ّ
ديناميكي

نرث  عند  ينتابِك  الذي  كال�سعور  متامًا  ة، 
ّ
وحيوي

 
ّ

مببداأي ال�سور  تتالعب  اجلديدة.  العطور  قطرات 

ني. غا�ش 
ّ
 االأ�سفر واالأ�سود االأيقوني

ّ
ة ولون

ّ
ال�سفافي

القارورة،  داخل  يف   Maurizio Galimberti
!
ّ
فّككها وح�سنها بنوٍر طبيعي

الذي  االآرت ديكو  القارورة فّن  د 
ّ
متج

 .
ّ
ز عطر Colonia االأيقون

ّ
لطاملا مي

قيم،  يعك�ش  بدوره،  العلبة،  ت�سميم 

تّتخذ  ة. 
ّ
االإيطالي الدار  ورموز  تراث 

وتكت�سي  االأ�سطواّن،  ال�سكل  العلبة 

.
ّ
بالّلون االأ�سود املنقو�ش بالذهبي

Ambra عطر

Osmanthus عطر

Vaniglia عطر

Maurizio Galimberti كامريا
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أجمل عطور 
الشعر

 الدور يف عامل اجلمال عطوراً متنح �سعرِك 
ّ
م اأهم

ّ
تقد

اأريجًا ال مثيل له، لتاأ�رشي قلوب من حولِك. قطرات 

ة و�سحراً. 
ّ
قليلة منها، �ستنع�ش �سعرِك وتزيدِك جاذبي

اختاري ما يحلو لِك من املجموعة التي اخرتناها 

الطريقة  هو  النب�ش،  نقاط  على  العطر  و�سع  لِك. 

املتعارف عليها من قبل اجلميع ول�سنواٍت عديدة، 

كي  للتعطري  ة 
ّ
مهم نقطة  ال�سعر  فبات  االآن،  ا 

ّ
اأم

خ�سالتِك  يف  تعلق  نفحاته  ة. 
ّ
مثالي بهالة  يغّلفِك 

وتدوم طوال النهار وميكنِك تن�سيقه مع العطر الذي 

قينه على ج�سمِك لتكون النفحات مندجمًة معًا.
ّ
تطب

اإعداد: نور عرمون

 DIOR
 Miss Dior
Hair Mist

BYREDO
 Slow Dance 
Hair Perfume

 GUCCI
 Bloom Hair
Mist

45€

52€

48€

47€

 CHANEL Nº5
The Hair Mist

Negin Mirsalehi
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 MONTALE
 PARIS White
Musk Hair Mist

 DIPTYQUE
 Eau De Sens
Hair Mist

 DOLCE&GABBANA
 The Only One
Hair Mist

 JO MALONE
 Star Magnolia
Hair Mist

 THE REAL
 FOUZ 7
Hair Mist

 GUERLAIN
 Shalimar Hair
Mist

 ACQUA
 DI PARMA
 Peonia Nobile
Hair Mist

 CARTIER
 Carat Perfumed
 Body and Hair
Mist

BEST 
OF

40€

45€

55€

42€

85€

49€
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 Peter ة التي ا�ستوحاها
ّ
ئي على اعتماد األوان Dior االحتفالي

ّ
جتر

 لوحة 
ّ
ة! جمموعة Happy 2020،  ت�سم

ّ
Philips من االألعاب الناري

ة، واأخرى 
ّ
  ذات االألوان الّلمعة الذهبي

C5 Couleurs ظلل العيون

 Diorshow Liquid ة، خ�رضاء و�سفراء! ف�سًل عن م�ستح�رض
ّ
وردي

 Rouge جمموعة ،Diorific Happy 2020 اأحمر ال�سفاه ،Mono
Dior Collector Couture املحدودة االإ�سدار، وطلء االأظافر 

.Diorific Vernis

ت�سيء Boucheron فرتة االأعياد بربيق جموهراتها 

الثمينة، خامت Quatre Radiant Edition، خامت 

 ،Jack de Boucheron عقد و�سوار ،Grosgrain
 Quatre خوامت ،Quatre Clou de Paris اأ�ساور

 ،Serpent Bohème عقد ،Red Edition
 Serpent Bohème و�سوار Plume de Paon

وغريها الكثري الكثري... 

ة 
ّ
ة يف احلملة االإعلني

ّ
فكرة الوحدة والتما�سك اأ�سا�سي

ة مبو�سم االأعياد، من توقيع 
ّ

لـBurberry للمجموعة اخلا�س

 Riccardo Tisci. جمع نخبة من النجمات 
ّ
املدير االإبداعي

عة، من 
ّ
ات متنو

ّ
ات وخلفي

ّ
والنجوم و�سفراء الدار من جن�سي

 Carla Bruni ،Zhou Dongyu بينهم

 What is يرق�سون على اأنغام اأغنية ...Sasha Pivovarova
.Marcus Piggottو Mert Alas اإعلن من ت�سوير .Love

ت�ستقبل Louis Vuitton العام 

اجلديد بانفجاٍر من االألوان املفرحة 

د 
ّ
وديكوٍر يخطف االأنفا�س وميج

رموز الدار. الكّل يحتفل، من حقيبة 

 ،Archlight اإىل حذاء ،Twist
مروراً بحقائب ال�سفر... كما تقّدم لِك 

زة 
ّ
 �سموع ممي

ّ
الدار جمموعة ت�سم

امِك كّلها اأعياداً!
ّ
جتعل اأي

من الطبيعة وخرياتها، غّلفت دار 

تِك هذا املو�سم. 
ّ
L’Occitane هدي

 Honey Harvest جمموعات

 Festive Gardenو Classic Shea
نة كقو�س القزح! 

ّ
امِك ملو

ّ
�ستجعل اأي

كرمي ال�سفاه، كرمي اجل�سم واليدين، زيت 

اال�ستحمام، �سابونة للتنظيف واأكرث... 
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 Guerlain ة مع ابتكارات
ّ
�سافري يف رحلة خيالي

ة، من عطور، م�ستح�رشات عناية بالب�رشة 
ّ
احل�رشي

 Goldenland وغريها. جمموعة املكياج

 لوحة ظالل عيون، بودرة وجه، كريات 
ّ
ت�سم

 Rouge امل�رشقة، اأحمر ال�سفاه Météorites
 Orchidée جمموعة .G de Guerlain
 
ّ
Impériale Black، التي بدورها، ت�سم

 Mon ا عطر
ّ
م�ستح�رشات للعناية بالب�رشة. اأم

 بالأنوثة.
ً
Guerlain، فيطّل بحّلة الأعياد احتفاء

ة 
ّ
ها هي دار Charlotte Tilbury تفاجئِك مر

 Starry Eyes to جديدة بابتكار لوحة ظالل العيون

 12 لونًا جديداً 
ّ
Hypnotise Instant Eye التي ت�سم

خا�ص بالأعياد، جتعلِك ت�رشقني لياًل ونهاراً!

اأزهار، طبعات باألوان البا�ستيل، األوان بوب، 

ز جمموعة الأزياء اجلاهزة 
ّ
ا عنا�رش متي

ّ
اإنه

 .Ralph & Russo لربيع و�سيف 2020 من

 تعيدنا اإىل 
ّ
ت�ساميم تنا�سب املو�سم الإحتفايل

ة 
ّ
د الروح البوهيمي

ّ
ات، وجت�س

ّ
حقبة ال�سبعيني

 املجموعة كور�سيه 
ّ
ة الأنيقة. ت�سم

ّ
مع الع�رشي

من الدانتيل، ت�ساميم Bodysuit مزخرفة، 

ت�ساميم Culottes من الدنيم، وغريها. 

ة التي ولدت 
ّ
ن مّنا ل تعرف ت�ساميم  Alhambra الأيقوني

َ
م

يف دار Van Cleef & Arpels يف العام 1968؟ رمز احلّظ 

ال�سعيد يعود اليوم بت�سميم قالدة حمدودة الإ�سدار، بالتعاون 

 Manufacture Nationale مع  �رشكة ت�سنيع الرب�سالن

ز القالدة مبزجها للرب�سالن الأزرق 
ّ
de Sèvres. تتمي

ز!
ّ
 ممي

ّ
 والذهب الأ�سفر، خللق تناغٍم �سم�سي

ّ
ال�سماوي

م�ستح�رشات الأعياد التي تقّدمها لِك دار 

Benefit Cosmetics هذا املو�سم، �ستجعلِك 
ن حولِك �سعداء! 6 جمموعات تتمّناها 

َ
وكّل م

ة. اختاري من بني
ّ
دة كهدي

ّ
كّل �سي

 Road Trip to Gorgeous ،I Brake
For Beauty ،I’m Hotter Outdoors

 Babeو Minis Van ،Cheeky Camper
On Board... اأو ا�سرتيها جميعها!
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اأطلقت Huda Beauty لوحة 

هايليرت حمدودة االإ�سدار 

Winter Solstice التي حتتوي 
على مزيج من االألوان الباردة 

جات 
ّ
والّلمعة تنا�سب كّل تدر

الب�رضة. حتتوي الّلوحة على 4 األوان، 

 Frosted Kiss ،ArctichGlow
 ،NortherntLights

WinternRose، متنحِك اإ�رضاقة 
ملكة الثلج!

 M.A.C ة مع جمموعة
ّ
اأنِت جنمة حقيقي

ة اجلديدة. م�ستح�رضات للعينني، 
ّ
االحتفالي

ال�سفتني والوجه �ستجعلِك مركز االهتمام 

وحمّط اأنظار اجلميع! 7 األوان المعة من اأحمر 

ال�سفاه Kiss of Stars، قلم حتديد العينني، 

2 بودرة للوجه... كّلها حمدودة االإ�سدار، 
اأ�رضعي للح�سول عليها! 

 Picture لِك هذا املو�سم، جمموعتان حتت خّط Foreo ة
ّ
هدي

ة، واأخرى حمدودة االإ�سدار لعا�سقات 
ّ
Perfect. جمموعة جمالي

 ،Serum Serum Serumو LUNA 3 الريا�سة. م�ستح�رضا

 لتبقى دون �سوائب على 
ّ
 بنظافة ب�رضتِك ب�سكٍل مثايل

ّ
 يهتم

ّ
ثنائي

ا Luna fofo وMicro –Foam Cleanser، فهما 
ّ
مدار ال�سنة. اأم

ة! 
ّ
 الذي تتمّناه كّل ريا�سي

ّ
الروتني التنظيفي

جمموعة اأك�س�سوارات وحقائب Bvlgari ملو�سم االأعياد اأ�سبحت 

تني 
ّ
 Serpenti Forever االأيقوني

ّ
هنا! اختاري من بني حقيبتي

نه جنمة ذات ثمانية روؤو�س، ف�سًل عن 
ّ
زتا بقفٍل تزي

ّ
الّلتني متي

 Neck Credit Card Holderو Airpod Holder 
ّ
حقيبتي

زان مبقب�ٍس على �سكل �سل�سلة. اأخرياً، تقّدم لِك الدار �سواراً 
ّ
الّلتني تتمي

الة مفاتيح مع حاملة بطاقة ائتمان قابلة للف�سل.
ّ
وحم

 ،Lucia Pica للزخرفة، ا�ستوحت  Gabrielle Chanel 
ّ
من حب

ة لق�سم املكياج يف دار Chanel، جمموعة االأعياد 
ّ
املديرة العاملي

 م�ستح�رضات حمدودة 
ّ
Les Ornements de Chanel. ت�سم

ع 
ّ
االإ�سدار، من بودرة الوجه اإىل اأحمر ال�سفاه Rouge Allure، ملم

 Éclat Magnétique de هايليرت ،Rouge Coco Gloss ال�سفاه

 ،Ombre Premièreو Les 4 Ombres ظلل عيون ،Chanel
 . Le Vernis وطلء االأظافر Stylo Yeux Waterproof قلم
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عطري، قّويت 
يدعم أنوثتي

ة �ملر�أة �أكرث من عطرها، و�أنا �أختار عطوري 
ّ
 عن �صخ�صي

ّ
ال �صيء يعب

ة لعطر 
ّ
تي و�أنوثتي يف �آن. عندما ر�أيت �حلملة �الإعالني

ّ
بدّقة لتعك�س قو

للمر�أة  �لد�عمة   Zendaya �لنجمة  مع   LANCÔME من   Idôle
وهي تقول بّثقة وعزم I Can ،We Will، �أ�رسعت لتجربة هذه �لنفحات 

عني �أكرث على جتربته هو �أّنه م�رسوٌع 
ّ
للتحّقق من تاأثريها �لقوي. ما �صج

ن �صيفهم �ملر�أة �أكرث من �مر�أة! 3 ن�صاء 
َ
 للمر�أة ومن �صنع �ملر�أة. فم

ّ
عطري

 Shyamala Maisondieu ،Adriana Medina صنعن �خللطة هّن�

ة ت�صبه �أ�صلوب حياتنا.
ّ
وNadège le Garlantezec، لتكون ع�رسي

ي�صبه  �لذي  �لقارورة  �صكل  اًل 
ّ
�أو لفتني  ما 

عني 
ّ
، ووزنها �خلفيف �لذي �صج

ّ
�لهاتف �لذكي

 
ّ

باأي �أ�صعر  �أن  دون  حقيبتي  يف  �أتركها  �أن 

ل �لذي غمرين منذ �نطالق 
ّ
ثقل. �الإح�صا�س �الأو

 م�صدره 
ّ
�نتعا�ٌس حم�صي �الأوىل، هو  �لنفحات 

�جتاحتها  ة 
ّ
�أنثوي نغمة  تبعته  �لبغموت، 

ختام  ويف  هنا،  و�ليا�صمني.  �لورود  نغمات 

ة، مل�صت �لقوة حني هد�أت 
ّ
هذه �ملغامرة �حل�صي

 
ّ
�لرتكيبة على ب�رستي وفاح منها رحيٌق خ�صبي

نا�صج مع مل�صات خفيفة وناعمة من �لفانيليا.

للمنا�صبات  فقط  �صه 
ّ

�أخ�ص عطر  لي�س   Idôle  

ًا، �صّفاف 
ّ
ة �أحملها معي يومي

ّ
ة، بل هو هوي

ّ
�لر�صمي

 مرور �لكر�م. 
ّ
 وال مير

ّ
ورقيق، ويف نف�س �لوقت حاد

ليحتّل  ذهني  �إىل  مبا�رسًة  يدخل  جعله  متا�صكه 

بعد  خ�صو�صًا  �ليوم،   
ّ

لدي ل  �ملف�صّ �لعطر  مكانة 

�أن ح�صلت على �لكثري من �الإطر�ء�ت و�لت�صاوؤالت: 

"ما هو عطرِك؟"

LA
N

C
Ô

M
E

Zendaya تلهمني 
بشخصّيتها 

الشجاعة وأسلوبها 
الجريء، فهي ال 

تخشى المجازفة!

EDITOR'S
REVIEW

جووي غ�صطني

ID
Ô

LE
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عالمي

أسطورة  أعيش  أن  يعني  موناكو،  إمارة  إلى  أسافر  أن 
تجعلني أنسى الزمن الحالّي! مكان ال يشبه بقعًا أخرى 
أعيش  أّنني  أشعر  جعلتني  رحلتي  األرض.  وجه  على 
بالتأكيد لحظات لم أختبرها سابقًا،  رواية،  فيلم، حلمًا، 
تذّوق  إلى  والرقّي،  الفّن  بالحضارة،  النظر  تمّتع  من 
أشهى األطباق، شّغلت كّل حواسي وأحاسيسي، وذلك 
 HÔTEL DE :في مكاٍن واحد في قلب موناكو عنوانه

.PARIS MONTE-CARLO

لحظات ملكّية يف 
قلب موناكو!

اإعداد: نادين مقبل

 HÔTEL DE PARIS
MONTE-CARLO



 Hôtel de Paris Monte-Carlo مبنى  تاريخ  يعود 

ة يف 
ّ
ال�سياحي الفنادق  اأجمل  1864، ويعترب من  اإىل عام 

ة. تاريخ زاد ف�سويل الكت�سافه! ا�ستقبلتني 
ّ
ة االأوروبي

ّ
القار

ًا. 
ّ
واجهة الفندق الفخمة التي جتعله بالفعل ق�رضاً اأ�سطوري

اأمتعتي مل  اأّنني كنت متوّترة عند و�سويل، الأّن  لن اأخفي 

ت�سل اإىل املطار، لكن حني احت�سنني فريق عمل الفندق 

وطماأنوين  مبنزيل  اأّنني  �سعرت  والرتحيب،  باالبت�سامات 

ون بو�سول كّل اأغرا�سي اإىل غرفتي. 
ّ
بالتايل اأّنهم �سيهتم

�رضحت يل موّظفة اال�ستقبال عن تاريخ الفندق واأر�سدتني 

معي  اأنقلها  اأن  اأ�ستطيع  لو  متّنيت  غرفتي...  غرفتي.  اإىل 

وتفا�سيل  باأثاث  م 
ّ
مطع  

ّ
تاريخي  

ٌ
�سحر فيها  بريوت!  اإىل 

معا�رضة. اأح�س�ست بالدفء فور دخويل اإليها، لكّن الغريب 

الفاخر.  الفندق  اأروقة  مع  تتلءم  هيبة  اأي�سًا  فيها  اأّن 

ي�سبه  بالفعل  امها 
ّ
وحم اأنيقة  خطوطها  ناعمة،  األوانها 

حتفة منحوتة باخل�سب والرخام. اأخربتني املوّظفة اأّن كّل 

اأّنني �ساأكون  واأّنني حمظوظة  الغرف مّت جتديدها موؤّخراً 

من االأوائل الذين �سيختربون الت�سميم اجلديد.

الرخام الفاخر يغطي 

 بغرفتي
ّ

ام اخلا�س
ّ
احلم



عالمي

اأفخم  على  ذاتها  بحّد  حتتوي  م�ساحة  هو  الفندق 

 Le ل، تناولت الع�ساء يف مطعم
ّ
املطاعم. يف اليوم االأو

منظٍر  على  ويطّل  الثامن  الطابق  يف  يقع  الذي   Grill
 
ّ
ط. م�سهٌد رومان�سي

ّ
 رائع للبحر االأبي�س املتو�س

ّ
بانورامي

لينها 
ّ
فتتاأم النجوم  وتظهر  بالكامل  ال�سقف  يفتح  حني 

بل انقطاع! ح�سل مطعم Le Grill على جنمة مي�سلن، 

بتوقيع  ة 
ّ
وامل�سوي ة 

ّ
البحري باالأطباق  �س 

ّ
متخ�س وهو 

هت 
ّ

توج الثاين،  اليوم  يف   .Franck Cerutti ال�سيف 

%100! هو مطبخ   
ّ
L’Hirondelle ال�سحي اىل مطعم 

ة 
ّ
الغني ط 

ّ
املتو�س االأبي�س  البحر  باأطباق  �س 

ّ
متخ�س

لهذه  لذيذاً  طعمًا  يومًا  ق 
ّ
اأتذو مل  واخل�سار.  بالربوتني 

 جل�سمي يف الوقت عينه. 
ّ
الدرجة و�سحي

ال�سيف Pascal Lainé مع ال�سيف 

Franck Cerutti للفندق 
ّ

التنفيذي

برفقة Eric Bessone املدير امل�سوؤول 

ة للفندق
ّ
عن العلقات ال�سحفي

 واأنا اأتاأمل 
ّ
تناولُت الفطور ال�سهي

املناظر اخللبة!
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 Thermes Marins منتجع  اإىل  هت 
ّ

توج

الأخترب  الفندق  داخل   Monte-Carlo
ة م�ساعفة! ميتّد �سمن م�ساحة 6600 

ّ
رفاهي

ة 
ّ
لل�سح تتمّنينه  ما  كّل  ن 

ّ
تت�سم ع، 

ّ
مرب مرت 

 ،
ّ
ة. فيه ناٍد ريا�سي

ّ
ة وللياقتِك البدني

ّ
الوقائي

ز باأحدث 
ّ
�سبا، وحو�سا �سباحة، كما اأّنه جمه

من  فريق  فيه  ويعمل  ة 
ّ
التكنولوجي املعّدات 

و 
ّ
اإخت�سا�سي معاجلون،  بينهم  من  اخلرباء 

والريا�سة،  ة 
ّ
لل�سح بون 

ّ
ومدر تغذية 

والربوتوكوالت  العلجات  بتحديد  قاموا 

�سة جل�سمي.
ّ

املخ�س

حو�س ال�سباحة ال�سخم يف املنتجع
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مع  تغادرينه  يجعلِك  الذي   
ّ
املثايل املكان  هو 

من  ال�سيافة  وعن  لبنان  عن  ُتن�سى  ال  ذكرياٍت 

اال�ستقبال. هو جّنة من  فلنبداأ من   .
ّ
العاملي الطراز 

البحر  على  املطّلة  ة 
ّ
البانورامي املناظر  من  الرتف، 

ة، اإىل الت�سهيلت املتاحة 
ّ
ط واجلبال اللبناني

ّ
املتو�س

يف الداخل. 

مطبخ  يف  اأي�سًا  منت�رضة  الفّن  عنا�رض   
ُ
الحظت

عة 
ّ
ق اأطباق متنو

ّ
الفندق الذي يفتح لِك جمال تذو

باأنامل اأ�سهر ال�سيف احلائزين على جنمة مي�سلن 

االأوىل، على  الدرجة  املطاعم هنا من  العامل.  يف 

االأطباق  اأ�سهى  لِك  يقّدم  الذي   Mosaic غرار 

 Rossini Osteria ة وال�رضقية، اإىل مقهى
ّ
العاملي

 
ّ
 الذي ي�ستقي من البلد االأوروبي

ّ
e Caffè االإيطايل

ة 
ّ
ة طازجة، ف�سًل عن القهوة ال�سهي

ّ
اأطباقًا كل�سيكي

 Améthyste واجليلتو الّلذيذ! من دون اأن نن�سى

وم�ساءِك  نهارِك  ينع�س  الذي   
ّ
اخلارجي  Lounge

على  اخلفيفة  والوجبات  الكوكتيل  مب�رضوبات 

ط.
ّ
اأنغام ن�سمات املتو�س

هذا  المتوّسط.  األبيض  البحر  على  مطاًل  يقف   PHOENICIA فندق  بيروت،  قلب  في 
الفندق الذي ظّل عبر السنين رمزًا صامدًا في العاصمة اللبنانّية في أوقات الحرب، السلم 
محّطتي  ليكون  اخترته  نوعها،  من  الفريدة  وخدماته  األنيقة  وأجنحته  بغرفه  واإلزدهار. 

لالسترخاء واالستمتاع بإقامة عصرّية.

إقامة استثنائّية بروح بيروت

اإعداد: ميادة اأبوخزام 

حو�س ال�سباحة

منظر املارينا من �رضفة الفندق

PH
O

EN
IC

IA

ات
ّ
�سورة للفندق يف  ال�سبعيني



JAMALOUKI.NET139

اأن�سئ فندق Phoenicia يف العام 1961 وجّدد حّلته 

وديكوره يف العام 2011 احتفااًل بالعيد الـ50 باإ�رضاف 

.Martin Hulbert 
ّ
م العاملي

ّ
امل�سم

•يتيح لِك الفندق فر�سة االختيار بني 480 غرفة 
وجناحًا.

ة التي ت�ستمتعني 
ّ
د الفندق االأعمال الفني

ّ
•ميج

مب�ساهدتها على اجلدران، وكذلك من خلل اإطلق برامج 

ة.
ّ
ة وثقافي

ّ
ومبادرات فني

•فندق Phoenicia  على مقربة من و�سط مدينة بريوت 
ق. 

ّ
واأبرز اأماكن الت�سو

   World Luxury Hotel  حاز الفندق على جائزة•
Awards للعام 2019، كفندق فاخر يف  ال�رضق االأو�سط 

و�سمال اأفريقيا، باالإ�سافة اإىل جوائز عديدة اأخرى. 

يف  الفندق  �سبا  طاقتِك؟  وجتديد  اال�سرتخاء  تريدين 

علج  غرفة   22  
ّ
ي�سم اآخر...  عامِل  اإىل  دخولِك  انتظار 

ة، ف�سًل عن غرف بخار، جاكوزي، �سونا، نادي 
ّ

خا�س

ا 
ّ
اأم الكثري...  الكثري  وغريها  �سباحة  اأحوا�س   ،

ّ
ريا�سي

بف�سل  والروحية  ة 
ّ
اجل�سدي تِك 

ّ
ب�سح  

ّ
فتهتم العلجات، 

لكامل  تدليك  جل�سات  واحرتافًا.  ة 
ّ
مهني اخلرباء  اأكرث 

ة، وغريها 
ّ
دة، خدمات جمالي

ّ
اجل�سم واأخرى ملناطق حمد

م�ستح�رضات  بعناية  بها  تتمّتعني  التقدميات،  من 

 Ila ة العريقة، ودار
ّ
الب�رضة من دار Valmont ال�سوي�رضي

ة. 
ّ
ة الربيطاني

ّ
ة الطبيعي

ّ
الع�سوي

 Presidential  جناح

Penthouse سّقة�

Améthyste Lounge طبق من مطعم



140JAMALOUKI.NET

قد تخّيل سكان المملكة وبالتحديد العاصمة أن تصبح مدينتهم مقصد سياحّي 
ترفيهّي للماليين من الزوار. قد تخّيلوا أن تستقبل الرياض أهّم وأضخم المعارض 
أخرى  إلى  وجهة  من  متنّقلين  يومهم  يقضوا  أن  تخّيلوا  قد  العربي.  الوطن  في 
قد  ذاكرتهم.  في  سُتَخّلد  التي  األوقات  أجمل  ولقضاء  عديدة  بنشاطاٍت  للقيام 
تخّيلوا أن تتحّول كل األنظار إلى واحدة من أكبر المدن في العالم العربي... لكن 

حتمًا لم يتوقعوا أن يصبح الخيال واقعًا في غمضة عين! 

موسم الرياض
من الخيال إىل الواقع!

اإعداد: نل�سي با�سط

حلم  ل 
ّ
يتحو اأن  دون  من   2019 عام  ينتِه  مل 

ني اإىل حقيقة ومن دون اأن يقّدم اإىل �سّكان 
ّ
ال�سعودي

الريا�ض"،  "مو�سم  اأال وهي  مة، 
ّ
قي ة 

ّ
الريا�ض هدي

الـ11.  ة 
ّ
ال�سعودي موا�سم  برنامح  �سمن  من  واحد 

 11 يف  ات 
ّ
الفعالي انطلقت  ل"، 

ّ
"تخي �سعار  حتت 

ع، 
ّ
مرب مليون   14 م�ساحة  على  وامتّدت  اأكتوبر 

ة وموّزعة على 12 موقعًا. 
ّ
متجاوزة الـ500 فعالي

واملجاالت  القطاعات  خمتلف  من  ات 
ّ
فعالي

كالرتفيه، الريا�سة، الفّن والثقافة.

@
an

aa
ra

bi
ah

 I
ns

ta
gr

am



االأخرية  ال�سنوات  يف  ة 
ّ
بال�سعودي اهتمامي  زاد 

اأترّدد للحظة يف تلبية  واأردُت زيارتها ب�سّدة، فلم 

ام 
ّ
اأي  4 الريا�س.  مو�سم  ات 

ّ
فعالي ح�سور  دعوة 

تنام!  االأوقات يف مدينة ال  اأمتع  اأم�سيُت خللها 

جميلة هي الريا�س بكّل تلك الن�ساطات واالأحداث، 

عند  ال�سا�سعة  �سوارعها  ت�سيء  التي  باأنوارها 

الّليل،  منت�سف  عند  حتى  ال�سري  بزحمة  امل�ساء، 

 للحياة 
ّ
وبنب�سها الذي ال يهداأ بف�سل �سعبها املحب

اق لكّل ما هو جديد. كثرية هي االأمور التي 
ّ
والتو

فرحهم  ا 
ّ
اأم االأوىل،  ة 

ّ
للمر ون 

ّ
ال�سعودي يختربها 

اإْن  التفا�سيل.  اأدّق   يف 
ّ
واهتمامهم بها، فهو جلي

من ناحية املنّظمني والعاملني يف هذا املو�سم، اأو 

ار الذين تخّطى عددهم الـ8 مليني، 
ّ
من ناحية الزو

 )لغاية كتابة 
ّ
منهم اأكرث من 100 األف �سائح اأجنبي

ات.
ّ
هذه ال�سطور(. اإليك جولة على اأبرز الفعالي

"أنا عربّية" يدعم المصّممات العربّيات
مة من اململكة 

ّ
ة" اأكرث من 200 م�سم

ّ
ا�ست�ساف معر�س "اأنا عربي

، مّت اختيارهّن من بني 
ّ
ة واأنحاء الوطن العربي

ّ
ة ال�سعودي

ّ
العربي

قات الّلواتي يبحثن 
ّ
اأكرث من 5000 متقّدمة. �سّكل وجهة للمت�سو

القطاعات،  خمتلف  من  ت�ساميم   
ّ
و�سم والفخامة،   

ّ
الرقي عن 

االأثاث  العطور،  املجوهرات،  والقفاطني(،  )العباءات  كاالأزياء 

مات 
ّ
والفنون. قّدم املعر�س جوائز بقيمة 700 األف ريال للم�سم

زات، وذلك لتمكني املراأة يف جميع املجاالت.
ّ
املتمي

مبيعات معرض 
"أنا عربّية" تجاوزت 

35 مليون ريال

ة 
ّ
اأبهرتني هذه الّلوحة الفني

ة"
ّ
يف معر�س "اأنا عربي

ت�سميم من متجر

Orient 499 

االأمرية  اأعجبني من كلمة  البلد" مقتطف  لهذا  الواعد  "كونوا امل�ستقبل 
ات 

ّ
"م�ستقبل االأزياء" �سمن فعالي ال�سعود، يف معر�س  رميا  بنت بندر 

مو�سم الريا�س. فما يح�سل اليوم ي�ستوقفني بالفعل كما حال كل متابع 

الأخبار اململكة. م�ساهداتي خلل 4 اأيام كانت كفيلة فعًل باأن اأوؤكد اأن 

ني.
ّ
ر واالأحداث املبهرة بانتظار ال�سعودي

ّ
م�ستقبل مزدهر بالتطو

أغلى تذكرة لحفل فّناٍن عربّي، 
وصلت إلى 18 ألف ريال، وكانت 

من حّصة حفل أحالم. ذهب 
ريعها ألعماٍل خيرّية

ة و�سلت اإىل ارتفاع 400 مرت با�ستخدام 3 اأبراج
ّ
األعاب ناري

+20 ألف
 زائرة لمعرض 

"أنا عربّية"
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نجمات الوطن العربّي شاركن 
في سلسلة حفالت غنائّية خالل 

موسم الرياض

اأ�سالة ن�رضيبلقي�س فتحينان�سي عجرمجنوى كرم

الرياض بوليفارد: وجهة أساسّية
"الريا�س  منطقة  الريا�س،  مو�سم  مواقع  اأبرز  من 

بوليفارد" التي امتّدت على م�ساحة تزيد عن 400 األف 

ة 
ّ
عاملي مطاعم  راق�سة،  نافورة  نت 

ّ
ت�سم مربع.  مرت 

ة 
ّ
ة، عربات طعام، �سينما خارجي

ّ
ة، حملت جتاري

ّ
متنوع

ج. هذا 
ّ
متفر األف   22 الأكرث من  تّت�سع  وم�سارح �سخمة 

ة، 
ّ
الريا�سي واالأن�سطة  ات 

ّ
الفعالي من  العديد  و�سهدت 

ة. 
ّ
ة والفني

ّ
الغنائي

كان من المقّرر أن يستمّر 
الموسم حتى منتصف 

ديسمبر، لكن نظرًا 
لإلقبال الشديد عليه، تّم 
تمديد بعض الفعالّيات 
لغاية يناير ومارس 2020
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المربع: الوجهة األفخر
اعترب "املربع" من اأرقى واأفخر الوجهات يف مو�سم 

ة متّتع 
ّ
زت هذه املنطقة باأجواء خيالي

ّ
الريا�س. متي

مروراً  املو�سيقى،  من  انطلقًا  الزائرين،   
ّ

حوا�س

ة، 
ّ
الليلي احلديقة  ن 

ّ
تزي التي  ة 

ّ
ال�ساعري باالأ�سواء 

اإىل متحف امللك عبدالعزيز وق�رض املربع.  و�سواًل 

 
ّ
ة وافرة هنا، حيث تواجدت اأهم

ّ
لروعة املذاق ح�س

وخلل  اململكة  يف  ة 
ّ
مر ل 

ّ
والأو ًا، 

ّ
ح�رضي املطاعم 

ّنفت من بني اأف�سل 
ُ

مو�سم الريا�س فقط. مطاعم �س

جنوم  على  حا�سلة  منها  العامل،  يف  مطعمًا   50
مي�سلن، نذكر من بينها Central الذي يقّدم مطبخ 

مطبخًا  يقّدم  الذي   Indian Accent بريويف، 

الئحة  تراأ�س  الذي   
ّ
الفرن�سي  Mirazurو ًا، 

ّ
هندي

اأف�سل 50 مطعمًا يف العامل للعام 2019.

 Winter Wonderland
األكبر في العالم

مدينة  يف   
ّ

احلوا�س لكّل  مبهرة  ة 
ّ
�ستوي اأجواء 

42 لعبة،  ت 
ّ
التي �سم "ونرت وندرالند"  االألعاب. 

 ،Marvel عامل  ة، 
ّ
م�رضحي عرو�س  اإىل  اإ�سافًة 

حلبة  واأكرب  خّفٍة  األعاب  مدريد،  لريال  معر�س 

ب�سعف حجمها  األعاب  االأو�سط!  ال�رضق  تزّلج يف 

تعّد  اأ�سبحت  متنّقلة،  ملهي  مدينة  يف  املعتاد 

االأكرب يف العامل مب�ساحة 200 األف مرت.

ارة ديلهاي 1936 
ّ
�سي

 500+
متجر ومطعم 

ومقهى

White Rabbit مطعمCentral مطعم

Indian Accent مطعمMirazur مطعم

معرض رياض للسّيارات: تصاميم ال مثيل لها
الريا�س.  مو�سم  يف  االأ�سواء  من  وافرة  ة 

ّ
ح�س ارات 

ّ
ال�سي ملعر�س  كان 

ارات، مثل: مزاد لبيع 
ّ
ي �سغف ع�ّساق ال�سي

ّ
ات متعّددة تلب

ّ
�سهد اإقامة فعالي

، و�سباق املحاكاة. مّت الك�سف 
ّ

ارات، معر�س فرياري، املدفع الب�رضي
ّ
ال�سي

مت 
ّ
و�سم العامل،  يف  الوحيدة  وهي   ،2030 �سيارة  امل�ستقبل  ارة 

ّ
�سي عن 

ة االأ�سهر 
ّ
ارة الكل�سيكي

ّ
ر�ست ال�سي

ُ
ي�سًا لهذا احلدث. من جهٍة اأخرى ع

ّ
خ�س

قّدر �سعرها بـ15 مليون دوالر. 
ُ
ديلهاي 1936 والتي ي
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مطعم Sublimotion االأغلى يف العامل �سارك يف 

مو�سم الريا�س. يقّدم ماأكوالٍت فاخرة وجتربة فريدة 

ون مبراحل خمتلفة 
ّ
من نوعها، جتعل الزائرين مير

ة.
ّ
ق عاملي

ّ
وحمّطات تذو

ة 
ّ
�سهد مو�سم الريا�س على مباراة ملكمة ن�سائي

Crown Jewl ة خلل حدث
ّ
يف ال�سعودي

رياض سفاري: مغامرة ممتعة
ة، حيث 

ّ
لتجربة مثرية وممتعة، افتتحت منطقة �سفاري اأبوابها لع�ّساق احلياة الربي

ة، األيفة 
ّ
ار من م�ساهدة، ملّدة 40 دقيقة، اأكرث من 80 ف�سيلة حليواناٍت بري

ّ
متّكن الزو

ًا �سا�سعًا 
ّ
�ست منطقة ال�سفاري منتزهًا عام

ّ
وبع�سها نادرة جّداً. من جهٍة اأخرى، خ�س

عة.
ّ
ة متنو

ّ
ن ن�ساطاٍت واألعابًا ترفيهي

ّ
مع بحرية، للعائلت مع االأوالد، يت�سم

Stan Lee Super Con: تجربة استثنائّية لعّشاق 
األبطال الخارقة

يعترب معر�س "�ستان يل �سوبر كون" الريا�س ثالث اأكرب معر�س كوميك كون يف 

زة يف االأفلم وامل�سل�سلت 
ّ
ات االأبطال اخلارقة واملمي

ّ
العامل. اأتاح لكّل ع�ّساق �سخ�سي

ارة 
ّ
ات ومقتنياتها على اأر�س الواقع، مثل �سي

ّ
ال�سهرية، روؤية تفا�سيل هذه ال�سخ�سي

يف  ة 
ّ
ا�ستثنائي بتجربٍة  ار 

ّ
الزو متّتع   .Spider-Man وقناع  ة 

ّ
االأ�سلي  Batman

حيث   ،Game of Thrones جناح  مثل  امل�سل�سلت،  الأ�سهر  �سة 
ّ

خم�س اأجنحٍة 

ا�ستطاعوا ارتداء االأزياء التي لب�سها اأبطال امل�سل�سل وخو�س جتربة معاركهم وهم 

رة منذ 
ّ
ر�ست جمموعة من اأندر واأغلى الق�س�س امل�سو

ُ
. هذا وع

ّ
حماطون بغطاٍء ثلجي

ات، اإ�سافًة اإىل وجود اأحد اأقدم كتب Super Man والذي ن�رض عام 1939، 
ّ
اخلم�سيني

رة يف العامل، ت�سل قيمته اإىل 5.2 مليون دوالر اأمريكي.
ّ
ة م�سو

ّ
عّد اأغلى ق�س

ُ
وي

 40+
مطعمًا عالمّيًا

من اأجمل املخلوقات التي راأيتها 

خلل رحلة ال�سفاري

 مبدع يف 
ّ
 فني

ٌ
عمل

ريا�س �سفاري

فعالّيات موسم الرياض:

22 ألف متطّوٍع ومتطّوعة 
+10ماليين  ساعة عمل

ة
ّ
ة ب�سخ�سي

ّ
ة خا�س

ّ
ق�س

Super Man، اأ�سدرت عام 1939.
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ريا اأبي را�صد يف منتدى �صناعة الرتفيه

Peter Pan ّة
م�رسحي

مهرجان األلعاب: العنوان األبرز للترفيه
ك�صف مهرجان الريا�ض للألعاب عن اأكرث من 10 األعاب ت�صدر 

تدخل  جديدة  لعبة   500 اإىل  بالإ�صافة  العامل،  يف  ٍة 
ّ
مر لأول 

ة مبا�رسة، 
ّ
ل مرة، وذلك �صمن عرو�ٍض ح�رسي

ّ
اأرا�صي اململكة لأو

متوا�صلة.  �صاعات   8 مدار  على  دقيقة   20 كّل  عر�ض  مبعّدل 

ع، قّدم املهرجان خياراٍت 
ّ
األف مرٍت مرب  20 على امتداد م�صاحة 

ة، ف�صًل 
ّ
ة العاملي

ّ
ق، العرو�ض امل�رسحي

ّ
عة، كالت�صو

ّ
ة متنو

ّ
ترفيهي

ًا.
ّ
عن وجود اأكرث من 50 ركنًا ترفيهي

منتدى صناعة الترفيه ينشر البهجة
اململكة  تاريخ  يف  الأوىل  ة 

ّ
للمر الرتفيه  �صناعة  منتدى  انطلق 

اد الرتفيه حول العامل حتت �صقٍف واحد. �صاركت 
ّ
وجمع نخبًة من رو

ة اإىل جانب عدٍد كبري من املتحّدثني امللهمني. 
ّ
فيه �رسكاٌت عاملي

ة تكرمي �صّناع 
ّ
�صهد معر�صًا، ور�ض عمٍل لتنمية املواهب، واحتفالي

 Jackie Chan ،Jean-Claude Van Damme مثل  البهجة، 

Shahrukh Khan، ي�رسا، �صعاد عبداهلل وعمر دياب.

ن�رسها  عبارة  الأف�صل"  "ت�صتاهلون 
رئي�ض هيئة الرتفيه يف ال�صعودية، تركي 

ال�صعب  فاإن  فعًل  تويرت.  على  ال�صيخ  اآل 

حّققته  ما  كّل  ي�صتحّق   
ّ
املحب ال�صعودي 

الوجيزة.  الفرتة  وبهذه  الآن  لغاية  بلده 

ونقل  �صيافته  يف  بالراحة  �صعرُت  �صعب 

ة!
ّ
 جرعة من الطاقة الإيجابي

ّ
اإيل

رائحة قهوة الهيل تعبق يف كّل الزوايا
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سلبّية  طاقة  إلى  تتحّول  جميعها  التوّتر...  القلق،  اليومّية،  المشاكل 
تنحبس داخل أثاث المنزل، تلقي بثقلها على األجواء، فتشعرين بإحساٍس 
غريب وداكن ال يمكنِك تفسيره. هذه الطاقة السلبّية تؤّثر على مزاجِك 
وتعّكره، لكن بعكس المعتقدات، ليس من الصعب طردها من منزلِك، 
اليومّي.  روتينِك  من  جزءًا  ستصبح  فقط  بسيطة  خطواٍت  يتطّلب  األمر 
تعّرفي على عادات يومّية وأشياء تضيفينها إلى ديكور منزلِك، فتحّولينه 

إلى مساحة مليئة بالطاقة اإليجابّية واألمان!

ديكورِك لطرد 
الطاقة السلبّية!

اإعداد: جووي غ�صطني 

عالمي
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Anthropologie

الكريستال المتصاص الطاقة 
السلبّية

اأ�صكاله  ذلك،  عن  ف�صًل  ة، 
ّ
�صفائي خ�صائ�ض  للكري�صتال 

زة اإىل ديكور منزلِك.  
ّ
واألوانه الكثرية �صت�صّكل اإ�صافة ممي

اأجواء  ون�رس   
ّ
ذهني �صفاٍء  بتحقيق  ترغبني  كنِت  اإذا 

من  باأنواٍع  بتزيينه  قومي  منزلِك،  حميط  يف  ة 
ّ
اإيجابي

غرفة  خ�صو�صًا  خمتلفة،  غرٍف  يف  الكري�صتال  اأحجار 

الأخرية  هذه  لأّن  ة، 
ّ
الإلكرتوني الأجهزة  وحول  اجللو�ض 

ة. النوع الأف�صل لمت�صا�ض 
ّ
متيل اإىل خلق طاقة فو�صوي

كري�صتال  هو  املنزل،  من  وطردها  ة 
ّ
ال�صلبي الطاقة 

على  يعمل  كوارتز  الروز  حني  يف  الأ�صود،  التورمالني 

ة. 
ّ
ة بالإيجابي

ّ
ا�صتبدال الطاقة ال�صلبي

Nora Habbal

@zencryst بج
ّ
كري�صتال ال�ص

Piedras اأحجار الأونيك�ض من
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النبات لصفاء الطاقة
كما  اأي�صًا،  والأجواء  الهواء  تنّقي  والأزهار  النباتات 

�صواء  باألوانها،  املنزل  يف  ة 
ّ
الإيجابي الطاقة  تعّزز 

ة منها اأو الناعمة. اختاري على �صبيل املثال نبتة 
ّ
القوي

ار، 
ّ
ال�صب البي�صاء،  ة 

ّ
املرميي الأوكالبتو�ض،  اخلزامى، 

الريحان، اخليزران، اليا�صمني... اأو باإمكانِك و�صع باقة 

من الأزهار امل�رسقة واملفعمة باحلياة.

@pencilcactus

@concreterush.lb @merrynamy

@bonjoursunset

الرذاذ والزيوت العطرّية لتحسين المزاج
ة 

ّ
اإيجابي بطاقة  وا�صتبدالها  ة 

ّ
ال�صلبي الطاقة  لطرد   

ّ
اأ�صا�صي عن�رس  الرائحة 

ليكون  لديِك،  لة  املف�صّ الرائحة  باختيار  نن�صحِك  منزلِك.  اأرجاء  تغمر 

املعّطر،  الرذاذ  اأنواع  من  العديد  هناك  بيئتِك.  على  ة 
ّ
فعالي اأكرث  تاأثريها 

للزيوت  البات�صويل...  اخلزامى،  الورد،  �صذى  مثل  اإليها،  الّلجوء  ميكنِك 

اأبرزها زيت  اأجواء ال�صرتخاء يف املنزل،  ة لبعث 
ّ
ة خ�صائ�ض مهم

ّ
العطري

ن املزاج. انرثيه يف الهواء 
ّ
 الذي اأثبتت الدرا�صات اأنه يح�ص

ّ
الربتقال الأ�صا�صي

اأو اأ�صيفي ب�صع قطرات منه اإىل كوب من املياه لتدعي الرائحة تفوح. من 

من  امل�صتخل�صة  تلك  ا�صتخدامها،  ميكنِك  التي  الأخرى  ة 
ّ
الأ�صا�صي الزيوت 

نبتة الق�صعني املت�صّلب، النعناع، اخلزامى اأو الأوكالبتو�ض. 

 ALINORY
 Essential Oil in

Lavender

 MOONWATER
 ELIXIRS White

Sage Spray

 YOUNG LIVING
Aria Diffuser
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عادات ونصائح أخرى للتخّلص من 
الطاقة السلبّية

•افتحي نوافذ منزلِك، دعي ال�صوء والهواء يدخلن اإىل الغرف 
ة. 

ّ
لطرد الطاقة ال�صلبي

•تخّل�صي من الفو�صى والأغرا�ض املبعرثة يف منزلِك �رسيعًا، 
ال�صعور بالراحة والر�صا. الحتفاظ  فالرتتيب ي�صاعدِك على 

ًا 
ّ
ة، توؤّثر عليِك ج�صدي

ّ
بالأ�صياء القدمية يحمل معه طاقة �صلبي

ًا.
ّ
ًا اأو روحي

ّ
ًا اأو عاطفي

ّ
اأو عقلي

القابلة  غري  خ�صو�صًا  املك�صورة،  الأغرا�ض  من  •تخّل�صي 
ة. هذه الأ�صياء متّثل 

ّ
للإ�صلح، لأّنها حتتفظ بالطاقة ال�صلبي

هو  منها  والتخّل�ض  بعد،  معها  تتعاملي  مل  ة 
ّ
�صلبي م�صاعر 

الو�صيلة الأوىل لتحقيق ذلك.

بح�صب  الأ�صفر!  بالّلون  املنزل  غرف  اإحدى  حيط  •اطلي 
ا يزيد من 

ّ
خرباء الديكور �صتبدو الغرفة اأو�صع واأكرث دفئًا، مم

ة. 
ّ
الّطاقة الإجابي

ة، لذا انرثيه 
ّ
عتقد اأّن للملح قدرة على طرد الطاقة ال�صلبي

ُ
•ي

وارميه  اأزيليه   
ّ
ثم �صاعة،   48 ة 

ّ
ملد دعيه  املنزل،  زوايا  يف 

يف القمامة.

 THE SIMPLE
 COLLECTION
Luscious Bath Salt

البخور
الع�صور  منذ  ا�صتخدمت  قدمية  عادة 

لطرد  الثقافات  من  العديد  يف  القدمية 

تزال  ول  منها،  واحلماية  ة 
ّ
ال�صلبي الطاقة 

وا�صتخدامًا  ة 
ّ
فعالي العادات  اأكرث  من  تعّد 

ة 
ّ
لتحقيق ذلك. طريقة �صهلة ترتكز على قو

احرقي  فقط  الأجواء،  تنقية  يف  الأع�صاب 

البخور وا�صتمتعي برائحته!

 FORNASETTI 
 Ortensia Insence Tray

net-a-porter.com
LOCHERBER
Hejaz Insence

ounass.ae

SATTA
 Sage & Copal Insence

net-porter.com
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رحلة تذّوق استثنائّية 
يف السعودّية!

افتتاح  مع  خصوصًا  حيوّيًا  مركزًا  السعودّية  العربّية  المملكة  أصبحت  اليوم، 
وأشهر  ألهّم  موطنًا  أيضًا  باتت  وقد  الخاّلبة،  نشاطاته  بكّل  الرياض  موسم 
الصّف  من  مطاعَم  خصوصًا،  والرياض  جّدة  مدينتا  تضّم  العالمّية.  المطاعم 
األّول وطهاة هم من بين األبرع في العالم، حازوا على نجمة ميشالن، إلى جانب 
مطاعم محلّية تنافس بجودتها المطاعم العالمّية. رافقينا في رحلة تذّوق ال 
مثيل لها، توقظ حواّسِك، الستكشاف أكثر المطاعم العالمّية الفاخرة والراقية 

المنتشرة في السعودّية.
اإعداد: جووي غ�صطني
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CIPRIANI
الرياض

مطعم  يقع  الريا�ض،  اأحياء  اأرقى  من  واحد  يف 

Cipriani العريق الذي يعود لعائلة توارثته على 
 
ّ
كل�صيكي باأ�صلوٍب   

ّ
اإيطايل مطعم  اأجيال.   4 مدار 

قة. فور 
ّ
ة فاخرة ومنم

ّ
اأنيق �صيمنحِك جتربة مذاقي

 
ّ
الداخلي  Cipriani ت�صميم  �صي�صحرِك  دخولِك، 

املتدّلية،  ات 
ّ
الرثي اجلميل،  الزمن  اإىل  وينقلِك 

ن 
ّ
تزي والأ�صود  بالأبي�ض  و�صور  مزخرفة  ة 

ّ
اأر�صي

مة بنكهات 
ّ
ة مدع

ّ
ا اأطباقه، فهي اإيطالي

ّ
اجلدران. اأم

طازجة،  خبز  اأنواع  من  ط، 
ّ
املتو�ص الأبي�ض  البحر 

اأطباق  عن  ف�صًل  واخل�صار،  الّلحوم  من  اأطباق 

ة. اإحر�صي على جتربة 
ّ
ال�صباغيتي والبا�صتا ال�صهي

بها  ي�صتهر  التي   Vanilla Meringueالـ حلوى 

منذ  طعامه  قائمة  على  واملوجودة  املطعم  هذا 

العام 1931!

Vanilla Meringue حلوى
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NOZOMI
الرياض وجّدة

 SAN CARLO CICCHETTI
الرياض

باأ�صلوٍب  معا�رسة  ة 
ّ
ياباني اأطباقًا   Nozomi مطعم  يقّدم 

ِك 
ّ
حلوا�ص العنان  وتطلق  ة 

ّ
املحلي الأذواق  مع  تتلءم   ،

ّ
�رسقي

يف  موجود  اجلّذابة.  تقدميها  وطريقة  ة 
ّ
ال�صهي باألوانها 

دافىء،  ديكوٍر  و�صط  لل�صرتخاء  يدعوِك  والريا�ض،  جّدة 

لتت�صاركيه  الطاولة  و�صط  و�صعه   
ّ
يتم طبق  بكّل  وال�صتمتاع 

ا يزيد من اأجواء املرح والإلفة. خدمات هذا 
ّ
مع الأ�صدقاء، مم

من  كّل  بذاكرة  تعلق  جتربة  خللق  تهدف  ة 
ّ
ا�صتثنائي املطعم 

طهو   
ّ
يتم حيث   ،Nozomi Live جتربة  بينها  من  يزوره، 

 املطعم اأي�صًا قائمة 
ّ
اأطباق من اختيارِك مبا�رسة اأمامِك! ي�صم

ة بامل�رسوبات واحللويات التي �صرتغبني بتجربتها كّلها!
ّ
غني

هو  ال�صغرية.  الأطباق  اأي   ،Cicchetti
يف  رحاله  حّط  ة 

ّ
البندقي مدينة  من  مفهوم 

 San Carlo Cicchetti الريا�ض عرب مطعم

. و�صط 
ّ
الذي يدعوِك للتلّذذ باملطبخ الإيطايل

ديكور يرتكز على الرخام الفاخر والإ�صاءة 

ة 
ّ
الإيطالي املدن   

َ
اأجواء �صتختربين  الدافئة، 

اأكرث  بالطعام.  وال�صغف  ة 
ّ
باحليوي املفعمة 

بنف�صه  ي�صنع  اأّنه  هو  املطعم،  هذا  ز 
ّ
ميي ما 

البا�صتا،  واأنواعًا عديدة من  الّلذيذ  اجليلتو 

ة. 
ّ
يقّدمها بنكهات غري تقليدي
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TOKI
الرياض وجّدة

خمتلف   
ٌ
طعم والآ�صيوية  ة 

ّ
ال�صيني للماأكولت 

ل  مزيجًا  متتلِك  فهي   ،Toki مطعم  يف 

الطهاة  يعمل  الّلذيذة.  النكهات  من  له  مثيل 

ة �صمن 
ّ
ون على تقدمي اأطباق كل�صيكي

ّ
ال�صيني

 ،
ّ
الأ�صلي الطعم  اإطاٍر مبتكر، مع احلفاظ على 

يعك�ض  الديكور  واجلودة.  الذوق  اإىل  ه 
ّ
والتنب

الإ�صاءة  مع   ،
ّ
الهند�صي  

ّ
الآ�صيوي الأ�صلوب 

اخلفيفة التي ت�صعرِك بدفء ال�صت�صافة.  

Smoked Corn Chicken طبقDim Sum طبق
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مجتمع "جمالِك"

واملديرة  �سة 
ّ
امل�ؤ�س �سله�ب،  اإجني  مة 

ّ
امل�سم قّدمت 

م�سّغراً  عر�سًا   INGIE Paris لعالمة  ة 
ّ
الإبداعي

2020 يف مطعم  عن جمم�عتها مل��سم ربيع و�سيف 

وج�ه  من  نخبة  احلدث  هذا  جمع  دبي.  يف   Coya
ت�ساميم  مب�ساهدة  ا�ستمتع�ا  الذين  والإعالم  امل��سة 

 .Frida Kahlo الأيق�نة  من  امل�ست�حاة  املجم�عة 

لهذه  تقديرها  عن  اإجني  ت 
ّ

عب معها،  حديثنا  خالل 

نا�سلت  و"التي  للن�ساء  امللهمة  ة 
ّ
املك�سيكي ة 

ّ
ال�سخ�سي

ط�ال م�سريتها لت�سبح امراأة م�ستقّلة".

تحتفل بمجموعة 
الصيف

 INGIE PARIS

اإجني �سله�ب برفقة عار�سات الأزياء
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Ritu UpadhyayaRosemin Manjiظريفة زغيباآيا جرب

نادين قان�صو

Neda Shadisani ومتارا جمال

كارول ميني

Maha Gorton

"المجموعة هي 
احتفال بالحياة 

من خالل األلوان، 
األشكال واألقمشة".

اإجني �صلهوب



مجتمع "جمالِك"

تجربة رقمّية 
ممّيزة

CHAUMET

يارا النملة ودميا ال�صيخليجويل مردينيان وابنتها اإيل

�صنة  مبرور   Chaumet دار  احتفلت 

مول  دبي  يف  عر�صها  �صالة  افتتاح  على 

اخترب  بارزات.  ات 
ّ
عربي جنمات  بح�صور 

ة فريدة من نوعها، 
ّ
احلا�رسون جتربة رقمي

اإىل  ة 
ّ
الفرن�صي  Vendôme �صاحة  نقلت 

اأي�صًا عر�ٌض لأبرز  برج خليفة. تخّلل احلفَل 

امل�صتوحاة  الراقية  املجوهرات  ت�صاميم 

الدار،  لهمة 
ُ
م  Joséphine الإمربطورة  من 

ة ونادرة، مثل تاج 
ّ
من بينها قطع ا�صتثنائي

...Mélodie Nacrée



روؤى ال�صبان

منال احلمادي كارمن ب�صيب�ضديال مكي

دانة الطوير�ض
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مجتمع "جمالِك"

تحتفل
 بالفورموال 1 

SEMSEM

دولة  �سفري  �أقام   ،1 �لفورموال  بحدث  �حتفااًل 

ة �ملّتحدة يف �أمريكا ووزير �لدولة 
ّ
�الإمار�ت �لعربي

و�ملديرة  �سة 
ّ
�ملوؤ�س عبري  وزوجته  �لعتيبة  يو�سف 

 ،
ّ

خا�ص ع�ساء  حفل   ،SemSem لد�ر  ة 
ّ
�الإبد�عي

يف مقهى Milano يف �أبو ظبي. جمع هذ� �حلدث 

جنوم وجنمات من خمتلف �ملجاالت.

يو�سف وعبري �لعتيبة

Steve Harveyو Amir Khan

Lottie Moss يو�سف �لعتيبة
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Carly Steel وJacob Andreouعبري العتيبة

Chris Christie احلاكم ال�سابق لوالية نيو جري�سي

Lottie Moss ،Hum Fleming ،Phoebe Knatchbull

Amir Khanو Faryal Makhdoom Khan Ellen Gibbons

Sabrina Elba

Austin Brown
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LASTDESIRE

هما   Hermès من  الت�صميمان  فهذان  بعيداً،  تبحثي  ل 

من  الم�صنوع   Vaggio حذاء  المو�صم!  هذا  المطلوبان 

 
ّ
العلو ط 

ّ
المتو�ص كعبه  بف�صل  قوامِك  يمدح  الفاخر  الجلد 

ا حذاء View، فهو قطعة جّذابة خ�صو�صًا 
ّ
اً. اأم

ّ
والمريح جد

.
ّ
ز بقفل Kelly الأيقوني

ّ
بلونه الأحمر، ويتمي

HERMÈS
حذاء View األحمر  وحذاء Vaggio األسود






