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ياسين فضيل

يا عام
..2019
رجاء
ارحمنا
لم يمر عام
 2018بردا
وسالما على
الجزائريين..
فعلى الرغم
من انتعاش
سعر النفط
في األسواق
العالمية ،إال
أن الشعب لم
يشعر بتحسن
حاله ،وال بقرب
تحسن مآله..
إذ بقي هو
هو ..وأضيف
إليه تقشف آخر
لسنة أخرى.

ومع ارتفاع األسعار في كل شيء ،يقابله ضعف
القدرة الشرائية ألغلب األس��ر التي استغنت عن
فواكه الموائد ..واكتفت بشرب الماء فقط ..فال
يمكن أن ينسى المواطن ما حصل له خالل صائفة
 ،2018بإصابة العديد منهم بمرض الكوليرا ،الذي
هزم دولة بأكملها ..واستطاع وباء الكوليرا أن
ينتشر بين الناس كلمح البصر أو أقرب ..ووصلت
هذه الحالة أسماع أوروب��ا ،التي سارعت وقتها
إلى إص��دار تعليمة في مطاراتها بضرورة إجبار
المسافرين القادمين من الجزائر ،على إظهار وثيقة
طبية تثبت سالمتهم من مرض الكوليرا المعدي..
وهي بهدلة أخرى لكل جزائري يسافر إلى الخارج،
خاصة أن ه��ذا ال��وب��اء تزامن مع عطلة الصيف
والتجوال للعائالت ..األمر لم يتوقف عند هذا الحد
 ..فخرجة وزير الصحة بأن مصالحة ستقضي على
الوباء في ثالثة أيام ،زادت من متاعب الممرضين
واألطباء ..وأثبتت األي��ام أن تصريح الوزير ال وزن
له ..بل إن وفاة دكتورة بلسعة عقرب في الجنوب
أجبرت الوزير على الخروج من صمته ووصف الحالة
بالفردية وأن العقرب «طيب»  gentilال يلسع إال
إذا شعر بالخطر ..معنى هذا الكالم أن الدكتورة
المتوفاة رحمها اهلل ..كانت خطرا على العقرب!!!
لم ينته عام  2018حتى خرج علينا نواب البرلمان
بخرجة ال تحدث إال عندنا ،وقاموا بغلق باب مدخل
البرلمان «بالكادنات» لمنع السعيد بوحجة من
الدخول ،واإلسراع إلى اعتبار شغور منصبه..
وكان لهم ما أرادوا ،واختاروا معاذ بوشارب رئيسا
للنواب ..ولم تمض أسابيع حتى أبرقت وكالة
األنباء الجزائرية ومعها التلفزيون العمومي بإعالن
استقالة جمال ولد عباس من رئاسة األفالن ،بسبب
متاعب صحية ألمت به ..ثالثة أيام فقط ،يخرج
بيان من دون إمضاء من مكتب األفالن ،يقول إن
ولد عباس ال يزال في منصبه ،وهو من بيته يسير
األفالن..؟؟؟
الشعب بأكمله لم يفهم ما حدث بالضبط ..وظل
متابعا للمشهد السياسي بعينيه فقط..
اآلن ،وقد مر عام  ..2018بكل أحداثه على الجزائريين..
ال نعلم ما سيكون في ع��ام  ،2019وم��ا يخبئه
لنا من وقائع وحقائق ،إال بدعوة خير من شيوخ
وعجائز ،أن يلطف اهلل بنا في قضائه وقدره ..فال
راد لقضائه..

7

مشاهير

يبث على قناة ال�رشوق

= فاروق كداش

الدخيل… مسلسل يعيد الجزائريين إلى الدراما التركية

لعبة الفأر
في الـ VAR
بعد جتريب تقنية الـvar
يف ك�أ�س العامل الأخ�يرة
ل��ك��رة ال��ق��دم ،وم���ن ثم
اعتمادها يف املناف�سات
الأوروب���ي���ة وال��ق��اري��ة،
ح�����اول�����ت االحت�����ادي�����ة
اجلزائرية �أن تركب هذه
امل��وج��ة ،وتلعب لعبة
الف�أر يف الـ .. var
فقد �أعلنت انطالقها،
وال��ع��م��ل ب��ه��ا ب����دءا من
املقابالت الر�سمية يف
امل��ح�ترف الأول ..لي�س
ثمة �أدنى �شك ،يف �أن هذه
املراوغة للمتابع لل�ش�أن
الكروي يف البالد ،حماولة
الفاف جر امل�شاهد �إلى
حديث هام�شي ال فائدة
منه ،حتى يقال فقط �إن
االحت��اد اجل��زائ��ري لكرة
ال��ق��دم �أول م��ن يطبق
تقنية الـ  varاجلديدة..
الكل ،مبن فيهم م�س�ؤولو
الكرة ،يعرفون م�شاكل
ال��ك��رة اجل��زائ��ري��ة ،كما
يعرفون �أبناءهم� ،أو �أ�شد
معرفة منهم ،ويحاولون
القفز على هذه الوقائع،
لإل���ه���اء حم��ب��ي ال��ك��رة،
و�شغلهم بحديث «خذ
وه�����ات» ،يف تطبيق ال��ـ
 varيف بطولة م�ستواها
ك����ارث����ي ،مل ت�����س��ت��ط��ع
�أن ت��خ��رج لنا  11العبا
للمنتخب الأول� ..أمل
نقل لكم �إن �سيا�سة الفاف
ت�سري نحو جتريب لعبة
الف�أر يف الـ ..varوترقبوا
الكالم ال��زائ��د بعد هذا
التجريب!..
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من بني �أجنح امل�سل�سالت التي عولت عليها قناة ال�رشوق ملو�سم �شتاء  ٢٠١٩-٢٠١٨م�سل�سل الدخيل بطولة
�شاتاي �أول�سوي الذي بعد بث العديد من حلقاته بد�أ يح�صد ن�سبة م�شاهدة عالية جدا ،وهذا من خالل الكم الهائل
على حلقاته يف اليوتيوب و�صفحات الفاي�سبوك التي ين�رش �أ�صحابها �صور الأبطال.
’
تنطلق الأحداث خالل االحتفال بتخريج ال�ضباط من �أكادميية ال�رشطة ،ومن بينهم كرم (�شاتاي �أول�سوي) الذي
يتغيب عن احلفل ويج ّهز نف�سه لقتل مدير هيئة مكافحة اجلرائم يو�سف كايا ،بعدما كلّفه هذا الأخري باخرتاقΩجهاز
ّ
املافيا التي ير�أ�سها الزعيم جالل كارابال .على �أثر هذا احلدث ،اع ُتقل كرم و�أدخل �إلى ال�سجن ،حيث التقى ح�سن
امللقّب بـ «اخلد الأحمر» ،وهو �أحد �أهم رجال جالل ،وبنى معه عالقة وطيدة .وعند خروجهما من ال�سجن� ،أ�صبح
ال لل�رشطة.
ال دخي ً
زميل كرم يف الزنزانة و�سيلته للدخول �إلى منظمة جالل الإجرامية ،وبالتايل عمي ً

سالي «الفهامة» الشاب بالل يفضح
تعلن خطوبتها
المنافقين في
على مدير
ألبومه الجديد
يعتزم ال�شاب بالل �إ�صدار �ألبوم
المسرح الجهوي
جديد ،من املرتقب نزوله قبل
لبجاية !
نهاية ال�سنة ،و�سيكون من
أعلنت الممثلة الفكاهية سالي
بن ناصر ،المعروفة بـ «سالي
الفهامة» ،خطوبتها على مدير
المسرح الجهوي لبجاية ..ووثقت
سالي الخبر بصورة جديدة لها
عبر أحد حساباتها على مواقع
التواصل االجتماعي.
وتفاجأ الجمهور المتابع لسالي
بهذه الخطوبة ،خاصة أن الممثلة
معروف أنها متزوجة من زميلها
الممثل حسين بعوالي ،المعروف
بـ «حسين الفيزا» ،الذي أنجبت منه
طفلها الوحيد قبل أن تتفاقم
المشاكل بينهما وتقوم بطلب
الخلع في سنة .2013

�إنتاج �رشكة "فيال برود".
و�سيحمل الألبوم عنوان
"منافقني" ،ومن عناوينه
"حبيبي" و"طاحلي املورال"
و"غري حي" وغريها .ومن
املحتمل �أن ي�ص ّور ال�شاب بالل
�أغنيتي "منافقني" و"حبيبي" ،خا�صة بعد
النجاح القوي لكليب "فيدا لوكا".

زهرة حركات وداليا
شيح..تحتفالن
بـ«الهالووين»

احتفلت كل من املمثلة
زهرة حركات وجنمة «�أراب
غوت تالنت» داليا �شيح بعيد
الهالوين ،بن�رش �صور لهما
وهما حتتفالن بهذا التقليد
امل�سيحي ،رغم �أن العديد
ا�ستنكر هذا االحتفال الذي
يقام كل �سنة واعتربوه ال
ميت للتقاليد اجلزائرية
وال الإ�سالمية ب�صلة ،بل هو
جمرد تقليد �أعمى وبدعة،
فيما اعتربه �آخرون حرية
�شخ�صية.

أزواج
يوميات الرجل المخلوع

فقد الرجولة
وأصبح
أتعس
مـــن
مطلقــــة

الكل يتذكر الجملة الشهيرة في فيلم «محامي خلع»،
للممثل هاني رمزي ،التي قالتها داليا البحيري ،للتخلص من
زوجها« :أخاف أال أقيم حدود اهلل» ..للتعبير عن عدم قدرتها
على االستمرار في الحياة الزوجية ،ورغبتها في خلع زوجها.
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=فاروق كداش= كاريكاتري :فاتح بارة
هذا الفيلم ،الذي تناول ق�ضية «اخلُ لع» ،بطريقة هزلية ،يلخ�ص
م�شوار الرجل املخلوع ،الذي بنهاية الأحداث الدرامية ،يتحول �إلى
�شخ�ص منبوذ ،ي�شعر باحلنق ،بعد �أن رف�ضته زوجته ،وا�ستعملت
�ضده حق الفيتو.
بعيدا عن الدراما التلفزيونية ،ما ال��ذي ي�شعر به ال��زوج عندما
ً
«تخلعه» الزوجة يف الواقع داخل �أروقة املحاكم ولي�س يف خياالت
املخرجني؟
هل فكرتكم قليال يف ما بعد احلكم بـ»خلع» امل��ر�أة من الرجل ،يف
احلالة النف�سية التي يكون عليها هذا الأخري ،خا�صة �أن املجتمع
اجلزائري عادة ما ي�صم «الرجل املخلوع» بنف�س الو�صمة التي
ت�صيب «ال�سيدة املطلقة» ،وي�سخر منه املحيطون به بجملة
«جيت تخلعها خلعاتك».

رجال بني قو�سني

بعد �أن تعودنا �سرب �آراء الن�ساء ال�ضحايا عادة يف ق�ضايا الطالق،
هاهي ال�رشوق العربي ت�سبق قريناتها �إلى ت�سجيل �شهادات
حية� ،صعبة املنال ،من �أزواج خملوعني ،جردتهم زوجاتهم من لقب
رجل.
�أول من قابلناه للحديث عن هذا املو�ضوع ،الدكتور يا�سني ،جراح
�أطفال ،خلعته زوجته ،ب�سبب م�شاكل عائلية�« :أ�صبت ب�صدمة
ال
�شديدة ،خ�صو�ص ًا �أن اخللع ما زال حديثا ،وفكرة �أن �أكون رج ً
خملوع ًا لي�ست جديدة بالن�سبة �إيل فقط ،بل �إلى املجتمع كله .كنت
�أرى نظرات زمالئي وزميالتي يف امل�ست�شفى ،و�أحاديثهم عني،
وتوقفهم املفاجئ عن احلديث حني �أظهر».
ح�سني� 35 ،سنة ،مدر�س يف الثانوي ،عا�ش فرتة رهيبة ،بعد �أن
خلعته زوجته ،فعايره تالميذه ،وتقدم خلطبة ابنة عمته ،فرف�ض
والدها ،وقال له« :العيب فيك با�ش تطلقك مرتك».

القا�ضي خلعني

�أم��ا م��راد� 43 ،سنة ،موظف ،فيحكي جتربته
مبرارة�" :أكرث من �ستة �أعوام كاملة ،ق�ضيتها مع
زوجتي ،كان ح�صاد هذه ال�سنوات طفالن ،مل
تكن حياتنا م�ستقرة لأ�سباب عديدة� ،أهمها
تدخل �أهلها ،وم�شاكلنا املالية والديون ،ونتيجة
لكرثة امل�شاكل ،حتول احلب �إلى حرب ،وامل�شاعر
الرقيقة �إل��ى ��صراع مرير ..ويف النهاية ،طلبت
زوجتي ال��ط�لاق ،لكنني مل �أرغ���ب ،وحاولت
معها كثرياً ،وكانت املفاج�أة �أن القا�ضي حكم بـ
«خلعي» ال�ستحالة الع�رشة بيننا� ..إنني �أنتظر
بع�ض الوقت حتى �أعيد �أوراقي ،ومن املمكن �أن
�أتزوج ثانية� ،أو �أ�سافر».

نهاية رجل م�ستبد

من احلاالت الغريبة التي قابلتها يف مكتب حمام،
عماد� 39 ،سنة ،مدير ت�سويق يف �رشكة خا�صة،
حدثتني ب�صدق�« :أع�ترف ب�أنني ال�سبب يف
ما ح��دث يل ،كنت ال��زوج الدكتاتور امل�ستبد،
و�أ�صبحت �سجي ًنا للإهانة التي حلقت بي
من ام��ر�أة كانت يوم ًا زوجتي ،وا�ستطاعت �أن
تواجهني و�أن تقول يل« :ال» ،و�أن تطلب الطالق
ا�ستناداً �إل��ى حقها يف «اخلُ ��ل��ع» ..لقد �أ�صبحت
ال�شائعات تطاردين �أينما ذهبت :مل��اذا طلقت
زوج��ت��ك؟ لعل العيب فيك ،رمب��ا احلياة معك
ال تطاق ،من تقبل �أن تتزوج برجل خملوع؟

ومن التي ت�ضمن �أال يطلقها كما طلق من قبل؟
ا�ستهنت ببيتي وب�سمعتي وتعددت عالقاتي،
وا�ستطاعت زوجتي �أن تثبت ال�رضر� ،،أنا الآن يف
�رصاع نف�سي كرجل جزائري تقيدين التقاليد،
تلك التي تغذي يف روح��ي ن�يران الإح�سا�س
بالذل واملهانة ملجرد �أن «امر�أة» ا�ستخدمت حقها
ال�رشعي لطلب احلرية.

رجل خملوع و� ٧ستات

ولنكون �أكرث �إن�صافا ،ا�ستطلعنا �آراء اجلن�س
اللطيف يف مدى تقبلهن للزواج من رجل خملوع،
تقول نهاد" :ال
ميكن �أن �أتزوج من رجل خملوع ،لأنني �أخ�شى
من لقب زوجة رجل خملوع".
�أما مرمي ،فتقول" :اخللع تهمة من وجهة نظر
املجتمع� ،إلى جانب �أن اخللع يرى البع�ض �أنه
يقلل من رجولة الرجل".
كما تقول كاميليا" :الرجل املخلوع ،يفقد بالت�أكيد
ثقته يف كل الن�ساء ..و�أنا ال �أريد العي�ش مع رجل
مهوو�س� ،سيحول حياتي جحيما ،ورمبا يكون
قد قرر االرتباط من �أخرى ،حتى ينتقم لرجولته
منها ،ف���أرى �أن االنتقام ي�صبح هدفا للرجل
املخلوع ،ولذلك ال ميكن �أن �أثق يف رجل مر بتلك
التجربة".
�أما ن�صرية ،فتختلف يف الر�أي مع ما �سبق وقيل:
"لي�ست كل امر�أة تطلب اخللع على حق ،فهناك

من تريد �أن تهدم بيتها لتبني عالقات جديدة،
وه��ن��اك م��ن تريد احل��ري��ة ك��ي تفعل م��ا يحلو
لها ،بعيدا عن قيود الأه��ل ،وهناك من تريد
اال�ستقالل امل��ايل ،بعيدا عن طلبات ال��زوج لها،
خا�صة يف امل�صاريف".

مذكرات رجل مرفو�ض

م��ن �أه��م �أ���س��ب��اب اخللع يف اجل��زائ��ر ،البخل
ال�شديد ،واملعاملة ال�سيئة ،واخليانة ..وهناك
الكثري من الأ�سباب التافهة ،التي حت�سب �ضد
املر�أة ،التي تبحث عن احلرية دون �أن ت�أخذ دينارا
واحدا ،غري �أنها ال ترتك كل املكا�سب ،بل حتاول
بعد اخللع �أن ت�سرتد بع�ض ما خ�رسته برفع
دعاوى احل�ضانة والنفقة وغريها.
وح�سب خرباء علم النف�س ،مير الرجل املخلوع
ب�أربع مراحل ،خا�صة بعد تعقيد املجتمع له من
حالته ،تبد�أ مبرحلة الإنكار ،و�أن ما حدث له مل
يحدث ،و�أن هذا لي�س طالقا حقيقيا ،و�أنه كان
عليه �أن يطلق زوجته باللفظ ،بعدها ت�أتي مرحلة
الغ�ضب ،فتتحول طليقته �إلى وح�ش يكره من
خالله كل الن�ساء ،بعد فرتة ت�أتي مرحلة االنتقام،
مثل ال�سب وال�شتم والت�شهري عرب الفاي�سبوك
واالب��ت��زاز بال�صور وغريها… ت�ستنزف هذه
املراحل كل طاقة الرجل ،ليتقبل الأمر يف النهاية،
موهما نف�سه ب�أنه هو من ك�سب بخ�سارته
لزوجته.
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فوق العادة

=ليلى .م

يعتبرون الشهادات العليا «غاية»

شهدت
قوائم الماستر ومسابقات
الدكتوراه عودة طلبة من حاملي شهادة
البكالوريا لسنوات ماضية تسبق أربعة
عقود من الزمن من سنوات السبعينيات
والثمانينيات ونهاية التسعينيات ،للمشاركة
في التسجيالت الجامعية في «كوطة»
الكالسيكيين إلتمام دراساتهم العليا بعد
سنوات من التوقف عن البحث والدراسة
وبعد سنوات من العمل وحتى المكوث
بالبيت ،بالنسبة إلى بعض السيدات
الطالبات ..يتحدون العمر والزمن والظروف
التي ربما لم تسمح لهم بإتمام دراساتهم
في وقت سابق ،واليوم استطاعوا أن
يحققوا أحالمهم بالعودة مجددا إلى
مدرجات الجامعة.
عودة هذه الفئة و�إن كانت قليلة ،كانت ملحوظة
ج��دا و���س��ط الأق�����س��ام اجلامعية يف خمتلف
التخ�ص�صات� ،سواء يف العا�صمة �أم يف واليات
�أخرى ،يدفعنا �إلى ال�س�ؤال :ملاذا اختار ه�ؤالء العودة
�إلى الدرا�سة يف هذا العمر؟ وما هي قيمة ال�شهادة
التي ي�سعون للظفر بها ،خا�صة �أن الكثري منهم
لديهم �أبناء يزاولون درا�ساتهم يف اجلامعات
�أي�ضا؟ق�ص�ص م��ث�يرة ،لطلبة على م�شارف
اخلم�سني من العمر و�أكرث ،ي�رضبون �أمثاال غري
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تقليدية عن الدرا�سة اجلامعية التي ي�ستهني
بها الكثري من اجلزائرييـــــن ،منهــــم من ترك
عائلته و�أب��ن��اءه يف والي��ات �أخ��رى لاللتحــــاق
مب��درج��ات اجلامعة.تقول �إح���دى ال�سيدات
التقيناها يف جامعة اجل��زائ��ر ،تبلغ من العمر
� 50سنة تقريبا ،متزوجة و�أم لثالثة �أطفــــال،
�أحدهم يحمل �شهادة دكتوراه يف علم االجتماع:
"لقد دفعني ابني �إلى الت�سجيل يف اجلامعة ،بعد
�أن انقطعت عن الدرا�سة مبا�رشة بعد �شهادة
اللي�سان�س ،وتزوجت و�أجنبت قبل  30عاما� ،أنا
من مواليد باتنة  ،1967ومتح�صلة على �شهادة
بكالوريا  ،1885بعد وفاة زوجــــي كان اهتمامي
كله برعاية �أبنائي ،و�سجلت ال�سنة املا�ضية يف
املا�سرت لإمتام الدرا�سات العليا ،وتفوقت و�أنا �أفكر
يف الدكتوراه ،لأنها حلمي الأ�سا�سي� ..س�ألناها
عن هدفها الأ�سا�سي يف العودة �إلى اجلامعة يف
هذه ال�سن ،ف�أجابت" :الدرا�سة بالن�سبة �إيل غاية
ولي�ست و�سيــــلة� ..أنا اليوم �أفكر رمبا من منظور
غري تقليدي ،الكثري يرون �أن ال�شهادة هي مفتاح
العديد من الأب���واب ،كالوظيفة ،لكنني �أراه��ا
حتقيقا حلد من الوعي والإدراك الذي ال يتحقق
لغري حاملها حتى و�إن بقيت يف الأدراج ال نعمل
بها"..الكثري من الطلبــــــة والطالبات منحاملي
لي�سان�س كال�سيكي ،ا�ستطـــــاعوا �أن يلتحقوا
باجلامعة لإمتام الدرا�سات العليا يف "�سن الوقار"،
كما يقولـــون ..البع�ض منهم حقق م�شاريعه

اخلا�صة االقت�صادية واالجتماعية ك��ال��زواج
والإجن��اب ورعاية الأبناء ،واليوم هم يتفرغون
لتحقيــــق طموحهم.
يقول �أح��د الطلبة وهو متزوج و�أب لطفلة من
مواليد  ،1975توقفت عن الدرا�سة وعملت يف
التجارة ،وحققت الكثري من املال ،لكن �أردت �أن
�أمتم الدرا�ســــــات العلـــيا ،لأن قيمة ال�شهادة
�أوال و�أخ��ي�را تكمن ل��دى ال�شخ�ص نف�سه
بالأ�سا�س" ،م�ضيفا" :ال يوجد عمر حمدد للعلم
واملعرفة".من جهة �أخرى ،ر�أينا عودة طلبة النظام
الكال�سيكي من حاملي لي�سان�س منت�صف
الت�سعينيات رغبة يف حت�سني �أو�ضاعهم املهنية،
تقول �إح��دى الطالبات يف جامعة علوم الإعالم
واالت�صال �إن �شهادة اللي�سان�س اليوم مل تعد
بالأهمية التي كانت عليها من قبل ،التوظيف
يف الإدارات والوزارات واملنا�صب اجليدة ي�شرتط
ما�سرت وما فوق ،و�إن درجة الدكتوراه هي درجة
ك��ب�يرة ومن�صب يف ح��د ذات���ه ي�ضمن للمر�أة
الكثري من احلظوظ يف تبو�ؤ الدرجة االجتماعية
واملهنية.
�أما الآراء الأخرى ،فهي طبعا �آراء متعلقة بالو�ضع
االجتماعي للمر�أة ،فالعودة �إلى اجلامعة جاءت
بعد �أن �أمتت املر�أة وظائفها االجتماعية كالزواج
والإجناب ،اللذين لديهما عمر اجتماعي وطبيعي
ينق�ضي مع فرتة ال�شباب ،ي�أتي بعدها التفرغ
للعلم والدرا�سة التي لي�س لديها عمر حمدد.

=نسيبة.ع= كاريكاتري :فاتح بارة

ظاهرة تلفظ الفتاة بالكالم البذيئ

ظواهر

أو حينما تصدر الفواحش عن
شفاه ناعمة يزينها أحمر شفاه

ارتفعت االصوات المنادية بحرية المرأة ،فعلت فوقها أصوات خرقت العادات واألعراف وحتى الدين ،ففي حين أعطيت المرأة الجزائرية
الكثير من الحقوق التي تضمن حريتها ،وتدين من يصدها داخل المجتمع ،انتشرت الكثير من اآلفات االخالقية والتجاوزات ،واصبح
للجزائريات حرية قول وفعل ما يشأن في حين أفلتن خارج حدود الدين وقناعات المحيط ،وهنا بتنا نسمع ألفاظا بذيئة في وسائل
النقل واألسواق واألماكن العمومية.
�سب و�شتم وهتك ل�ل�أع��را���ض ،ينبعث من
�أف��واه ناعمة يزينها �أحمر �شفاه ،ه��ذه الظاهرة
الال�أخالقية تنت�رش ب�شكل رهيب يف املجتمع
اجل��زائ��ري �ضاربة بتف�شيها كل قواعد الآداب
والرتبية التي من املفرت�ض ان تغر�سها العائالت يف
بناتهم ،وقبل ذلك تطيح ب�أحكام الدين الذي يعترب
ارتفاع �صوت املر�أة عورة فما بالك مبا تقول!
فتيات املدار�س

�أين يتعلمن الفواح�ش! 

يكفي �أن متر بالقرب من اجلامعة� ،أو الثانوية،
ُطرق �سمعك للأحاديث
�أو حتى املتو�سطة ،وت ِ
التي تدور بني جموع الفتيات ،ورمبا لن حتتاج
لذلك فقد ت�صلك من دون ق�صد عبارات بذيئة
و�سب و�إ�ساءة للدين لن تتوقع �سماعها حتى
من �أفواه �شباب ظال ،يف حني ت�صدر عن فتيات
ناعمات يف عمر الزهور ،يظنون بح�سب تقدير
اخلبري يف ال�ش�أن االجتماعي الدكتور عروة نور
الدين �أن التلفظ بهكذا �ألفاظ �رضب من التح�رض
والع�رصنة ،ومواكبة ملوجة
التحرر والتفتح التي
يركبها �شبابنا م�ؤخرا
� ،إذ يقول الدكتور ب�أن
ال��ف��ت��ي��ات يف املجتمع
اجلزائري يعلمن ب�أن
مايطلقنهمنعبارات
�سيئة م��رف��و���ض
اجتماعيا وم�سيء
لأن��وث��ت��ه��ن رغم
ذلك يتوا�ضعن
ع��ل��ى بع�ضها
ويجعلن هذه
ال���ع���ب���ارات
م����أل���وف���ة
و متد ا و لة
بينهن ،
وي�����زول
م����������ع
ا لو قت

�إح�سا�سهن باحلرج حيال نطقها ،ثم ي�ألفن اجلهر
بها حتى يف منازلهن واالماكن العمومية.
تقول ال�سيدة عمارية .." :الرجال يف ال�سابق مل
تكن لهم حرية التلفظ بعبارات بذيئة �أو حتى
غريبة خمافت �أن يتم ت�أويلها ب�شكل خاطئ ،تغري
الأمر و�أ�صبحت هذه العبارات جزءا من احلديث
العائلي فكيف ال ت�ستعملها الن�ساء والفتيات يف
ال�شارع ،لقد ا�ست�سغنا اخلط�أ و�أ�صبح �أمرا عاديا".

�سب النواعم يف الأماكن العمومية

ي�شري الدكتور عروة نور الدين �أنه �إذا ا�ستمر الو�ضع
يف و�سائل النقل على غ��رار احل��اف�لات ،القطار
امليرتو ..على هذا النحو ،فقد ت�صبح هذه الو�سائل
العمومية ممنوعة على العائالت ب�سبب الألفاظ
البذيئة التي تدور بني ركابها وحتى راكباتها"،
فقبل زمن لي�س ببعيد كان الركاب ي�شتكون
من العبارات ال�صادرة عن �شباب طائ�ش �أو
امل���خ���درات ال��ذي��ن
ع�����ن م���دم���ن���ي

يرتادون و�سائل النقل العمومية خا�صة يف �أوقات
ال��ذروة تهربا من دفع قيمة التذاكر ،فيزعجون
الركاب بعباراتهم الغري الئقة� ،أما اليوم فقد طالت
الظاهرة ال�سيئة �أل�سن اجلن�س اللطيف ،ومل تعد
بع�ض ال�شابات وال�سيدات ي�أبهن لنظرة املجتمع،
وال حتى حلرمة املحرتمني ،فدخول �إحداهن يف
نقا�ش عرب الهاتف قد ينتهي ب�ألفاظ دنيئة على
م�سمع العامة دون حياء ،بع�ضهن ال يجب ان
تطلب منها فتح الزجاج او تغيري املقعد او تخفي�ض
�صوت ال�سماعة ،لأن��ك قد تفاجئ بوابل من
ال�شتائم والتهم ،وتتحول تلك االنثى الناعمة
بلبا�سها ومكياجها �إلى خملوق ال ي�ضبطه دين
وال تقيده �أخ�لاق ،هذا يف الواقع ما الحظناه �أثناء
تنقلنا عرب القطار بني اخلط الرابط بني العا�صمة
والبليدة ،فخالل رحلة م�سائية وبينما.
ويف مقارنة قامت بها الأ�ستاذة بجامعة املدية
كرمية رويبي ،ملحاولة �رشح الكرو ولوجيا التي
�أو�صلت اجلزائريات �إلى التلفظ بالفواح�ش حتى
يف الأماكن العمومية تقول ":لقد كانت امل��ر�أت
اجلزائرية ت�ستحي حتى من رفع �صوتها ،مع
الوقت بد�أت الألفاظ الغريبة وال�سيئة تدخل بيتها
يف �أفواه الرجال ،وزالت احلواجز رويدا ،تخرج
�إلى الأعرا�س فتلتقط عبارات �أ�سوء تقدمها
لها الأغ���اين املاجنة ،وحتتك مبختلف
الأج��ن��ا���س والثقافات
ع��ب��ر الأن��ت��رن�����ت
وخ��ل��ال خ��روج��ه��ا
للعمل وال��درا���س��ة،
ف��ك��ي��ف نطالبها
ب��ب��ل��ع ل�����س��ان��ه��ا !
�إن��ه��ا منظومات
ب�أكملها حتتاج
�إلى ت�صليح."..
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دردشة

الممثلة

حنان غفير
للشروق العربي:

عرض األزياء
ليس عبئا
على التمثيل
ومشاهير
في السينما
العالمية
كانوا كذلك
ترى الممثلة الصاعدة حنان
غفير أن الموهبة قادرة على
صنع الفارق في عالم التمثيل،
لكن يبقى التكوين شيئا
ضروريا لكل من يريد الخوض
في هذا العالم ،كما أن الدراما
الجزائرية قادرة على الوصول
إلى مصاف الكبار في عالم
السينما ،إن احتكت بممثلين
من دول أخرى في أعمال
مشتركة ،نافية في ذات
الوقت أن يكون عارضو األزياء
عبئا على التمثيل ،فالسينما
العالمية تحمل أسماء ممثلين
مشاهير كانوا باألمس عارضي
أزياء ..كما تطرقت إلى الكثير
من المحطات في مشوارها
الذي تنوع بين األزياء والتمثيل
وكذا منابر التنشيط.
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=صالح عزوز= ت�صوير خالد مشري
قبل احلديث عن املمثلة ،من
هي حنان غفري؟
حنان غفري �إن�سانة عادية ،متخرجة من
اجلامعة اجلزائرية ،تخ�ص�ص حقوق
وك��ذل��ك ل��غ��ات ،موهوبة منذ ال�صغر،
�أحببت الفن والتمثيل منذ ال�صغر،
وكانت االنطالقة الأولى يف عر�ض الأزياء،
ثم ول��وج ع��امل التمثيل ثم اخلو�ض يف
جماالت �أخرى متنوعة.
كيف ا�ستطعت التوفيق بني
الدرا�سة والفن؟
�أك��ي��د ،عندما نريد �سوف ن�ستطيع،
ا�ستطعت التوفيق بينهما لكوين �أردت
احل�ضور يف عامل عر�ض الأزي��اء ،وكذلك
الو�صول �إل��ى م�ستوى درا���س��ي عال،
ووفقت بينهما ،لأنني �أرى املمثل اليوم
يجب عليه �أن يكون ذا م�ستوى علمي
متقدم ،م��ن �أج��ل ال��ق��درة على تقدمي
الأح�����س��ن يف ك��ل م��ا يعر�ض عليه من
�أدوار ،لأن كل دور يتطلب ثقافة معينة
وخ�صو�صيات معينة.

قبل التمثيل ،مررت على
عر�ض الأزياء ،من �أين كانت
البداية؟
يف احلقيقة ،البداية كانت يف عر�س ،حيث
عر�ضت علي �سيدة مهتمة بالألب�سة
التقليدية خمتلف الألب�سة التي تخيطها،
من هنا كانت بداية يف خو�ض هذا العامل،
اليوم �أ�صل �إل��ى ع�رش �سنوات تقريبا،
حيث بد�أت كعار�ضة �أزياء و�أنا فتاة يف �سن
� 17سنة ،واليوم عمري � 26سنة ،انتقلت
بعدها �إلى الالئحات الإ�شهارية ،بحيث
تعمل الكثري من الوكاالت على اختيار
فتيات لهن مميزات خا�صة ،من �أجل
الظهور يف لوحات �إ�شهارية ..وهنا التقيت
باملخرج ب�شري �سالمي الذي عر�ض علي
العمل كممثلة ،وم��ن هنا انتقلت �إلى
التمثيل وكانت االنطالقة من م�سل�سل
«�أ�رسار املا�ضي».
قلت يف حوار �سابق الدراما
اجلزائرية ت�سري نحو الأف�ضل،
مازلت عند ر�أيك؟
نعم ،نحن قادرون على املرور �إلى �أعمال
درامية كبرية ،لكن ب�رشوط ،ومن بينها:
�أرى �أنه يجب االحتكاك بفنانني �آخرين
من خارج الوطن من �أجل ك�سب روح
ج��دي��دة ،وجت���ارب تفيدنا نحن� ،أي
احل�ضور يف الأعمال امل�شرتكة� ،سواء
مع فنانني تون�سيني �أم مغربيني �أم
لبنانيني ،وحتى و�إن كان املمثل
اجل���زائ���ري ال يحظى
بالدور الرئي�س يف
ه��ذه الأع��م��ال،
�إال �أن��ه قادر
ع����ل����ى
فر �ض
نف�سه
يف دور
ثانوي.

دخلت عالم
عرض األزياء
من عرس
ثم اللوحات
اإلشهارية
حنان غفير رفقة صحفي المجلة

ت�شاطرين الر�أي �أن عار�ضي الأزياء
�أ�صبحوا �أكرث من املمثلني يف جل
الأعمال اجلزائرية؟
ال �أعرف �أين ال�رضر حينما يتحول عار�ض �أزياء
�أو عار�ضة �أزي��اء �إلى ممثل ،والدليل لو نالحظ
ما يقدم يف الغرب مثال من �أعمال ناجحة يف كل
الأنواع ال�سينمائية ،جند �أن الكثري من املخرجني
يعتمدون على ع��ار���ض��ي وع��ار���ض��ات �أزي���اء،
و�أ�صبحوا� ،سواء ن�ساء �أم رجاال ،م�شاهري يف عامل
التمثيل ،ومل يكونوا ممثلني من قبل.
يرى �أ�صحاب هذا الر�أي �أن التكوين
بالن�سبة �إليهم قبل كل �شيء لولوج
هذا العامل؟
نعم �أ�شاطرهم الر�أي يف هذا اجلانب ،لأن التكوين
مفيد جدا لأي �شخ�ص يف �أي ميدان ولي�س الفن
والتمثيل فقط ،وهذا لك�سب اخلربة والثقة ،لكن
يجب كذلك ،عدم �إهمال املوهبة ،لأنها تلعب دورا
هاما يف �صناعة ممثل ناجح ،ويف بع�ض الأحيان
من يحمل موهبة يكون ق��ادرا على احل�ضور
والوجود يف عمل �أو دور ما� ،أكرث من غريه ،بالإ�ضافة
�إلى هذا ،يجب �أن يكون هنالك الطموح والإرادة،
وهما �أمران مهمان جدا من �أجل نحاج املمثل.
مررت بتجارب يف التن�شيط ،ما
املطلوب للنجاح يف هذا املجال
يف ر�أيك؟
يجب �أن يكون لديك م�ستوى ثقايف مقبول،
من �أجل القدرة على التفاعل مع كل املوا�ضيع،
�سواء كانت ثقافية �أم �سيا�سية �أم اجتماعية،
وكذلك القدرة على الطرح العميق مع �ضيفك،
وكذلك الإمل���ام بكل ما يتعلق مبو�ضوع حمل
النقا�ش.
كيف يتم اختيار املمثل يف عمل ما
يف ر�أيك؟
م��ا ال يعرفه الكثري� ،أن �أي خم��رج يتابع كل
امل�سل�سالت التي يقوم بها املخرجون الآخرون،

ومن هنا ي�ستطيع الوقوف على �إمكانيات املمثل،
ويقوم باالت�صال ب��ه ،ال يختاره على �أ�سا�س
اجلمال فح�سب ،بل احل�ضور والقدرة عل لعب
الدور على �أكمل وجه ،وعند االنتقاء يعر�ض عليه
"كا�ستينغ" يف عمل �آخر ،ومن هنا يتم انتقاء
املمثل لأداء دور معني.
ما هي الأدوار التي حتبينها؟
ب�رصاحة� ،أحب الأدوار املركبة ،وهي من �أ�صعب
الأدوار بالن�سبة �إلى �أي ممثل ،لذا يجب على
من يلعب ه��ذا ال��دور �أن يقدم كل ما لديه من
طاقات و�إمكانيات يف هذا املجال من �أجل النجاح
والإقناع ..و�أعطيك مثاال� ،أن املمثلة تلعب دور
فتاة �صغرية ،وحتافظ على ال�شخ�صية
حتى بلوغها �سنا معينا ،يف هذه
احلالة يجب عليها �أن ت�برز كل
خ�صو�صيات كال ال�شخ�صيتني
يف �سنوات خمتلفة ،فال ميكن
�أن تكون �سلوكات فتاة مراهقة
مثال ،مثل �سلوكاتها عندما
تكرب ،وهنا تكمن �صعوبة هذه
الأدوار.

�أ�صعب دور بالن�سبة �إليك؟
�رصاحة� ،أ�صعب دور بالن�سبة �إيلّ ،ملا يقوم املمثل
بتقم�ص �شخ�صية واحدة حتمل �شخ�صيتني
خمتلفتني.
الدور الذي يعجبك؟
من الأدوار التي �أحبها ،ملا �أقوم بدور فتاة "عاقلة"،
لكنها تدرك وتعرف كل ما يحيط بها ،وتظهر يف
الوقت املنا�سب بفر�ض �شخ�صيتها ،ومررت بهذا
الدور يف م�سل�سل �شتاء بارد.
�أكيد ،هناك من الأدوار ما بقي عالقا
يف ذهنك وت�أثرت به؟
نعم ،الدور الذي تقم�صته يف
معاناة ام���ر�أة ،دور يحمل
�آه��ات العنف �ضد امل��ر�أة،
ب�رصاحة ،ع�شت الدور
بكل جوارحي وقدمت
ك���ل م���ا ع���ن���دي من
ط��اق��ات و �إمكانيات،
�أح�س�ست حينها ب�أن
ما �أقوم به هو �شيء
يف الواقع ولي�س
متثيال.
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مجتمع

=نسيبة.ع= كاريكاتري :فاتح بارة

النظرة
الشرعية
أو «الشوفة»

تغيرت عادات المجتمع الجزائري كثيرا فيما
يخص عقد الميثاق الغليظ ،منذ أول نظرة
إلى الزفاف تفاصيل كثيرة وتغيرات أكثر
فحتى النظرة الشرعية التى أحلها الدين
اإلسالمي بدوافع تحولت مع الوقت إلى
مسرح لتجاوزات عدة من جهة أخرى هي
مناسبة باتت تستنزف جيوب العائالت.

"ال�شوفة" كيف تغريت هذه املنا�سبة
مع الزمن!
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من العادات التي تغريت يف طقو�س االرتباط،
ما تعلق بالنظرة الأولى التي يتم على �أ�سا�سها
التقدم ب�شكل ر�سمي خلطبة الفتاة� ،أو ما يدعى
يف املجتمع اجلزائري ب" ال�شوفة" بحيث كانت
يف ال�سابق �أم العري�س �أو �إحدى قريباته هي من
تتقدم �أوال لإلقاء نظرة على الفتاة املراد خطبتها،
وذلك من دون �أي موعد م�سبق ،وتفعل هذا
حتى يت�سنى لءها ر�ؤية الفتاة على طبيعتها من
دون زينة وال م�ساحيق وحتى ال يتكبد �أهلها عناء
واجب ال�ضيافة ،با�ستثناء ما يتوجب على الفتاة
حت�ضريه �أثناء حديث �أمها �إلى اخلاطبة ،ففقي
بع�ض املناطق من الوطن والتي التزال حمافظة
ب�شكل �ضئيل جدا على هذه العادة ،يجب على
الفتاة حت�ضري حلوى الغريبة ،ويف بع�ض املناطق
حت�رض "الرباج" �أو الك�رسة او طبقا تقليديا �آخر
تتقنه ،ويت�سنى لأمها �أن تتباهى بها من خالله،
بعدها تتوجه اخلاطبة �إلى ابنها وا�صفة حما�سن
عرو�سه ،فيتقدم لر�ؤيتها بعد حتديد موعد بني

العائلتني على �أن تكون ال�ضيافة ب�سيطة وغري
مكلفة تنح�رص يف حدود الواجب حت�سبا لعدم
االتفاق.

جتاوزات يف عقر الديار

�أما عندما تخلت العائالت اجلزائرية عن بع�ض
عاداتها ،فقد �أ�صبح اخلاطب �أول الوافدين �إلى
بيت الفتاة يف ع�رص التفتح ،ومل يعد ينتظر و�صف
�أقربائه بل يرافقهم عند �أول زيارة ويتفح�ص
عرو�سه عن كثب بعيدا عن �أعني احلا�رضين،
بحيث يختلي بها يف غرفة منفردة عك�س ظوابط
ال�رشيعة فيما يخ�ص النظرة ال�رشعية ،ويبادلها
عبارات الإطراء والغزل ،يف حني ت�شجع بع�ض
العائالت فكرة �إنفراد اخلاطب بابنتها حتى
يتحدثا بحرية من دون حرج �أو �إزعاج ،ومنهم من
ال يبايل ب�أن تك�شف الفتاة عن مفاتنها لعري�س قد
ال يكون من ن�صيبها.

تكاليف تفوق القدرة املادية للعائالت

ال�ستعرا�ض �أو التظاهر بو�ضعية مادية مرتاحة
للعائلة ،ت�رسع الفتيات مبجرد حتديد موعد
ل"ال�شوفة" باقتناء �أجمل ف�ساتني ال�سوق
و�أحذيتها ،التي تخفي عيوب ج�سمها ،كق�رص
قامتها �أو بطنها البارز ..وحتجز لها موعدا لدى
�أمهر خبرية جتميل يف احلي لت�صفف �شعرها يف
ت�رسيحة �أنيقة ي�ستح�سن �أن تكون ب�سيطة
تليق باملنا�سبة ،ومكياج بذات املوا�صفات ،هذا

فيما يعكف بقية الأهل على اقتناء �أو ا�ستعارة
�أفخم الأواين التي تبني عن ذوق العائلة الرفيع
الذي ينعك�س بال�رضورة على بنتهم ،وطلب
�أو حت�ضري نوعني و�أكرث من حلويات املنا�سبات
املكلفة ،يف اجلانب الآخر ،تهتم �أم العري�س
و�أخواته باختيار هدية تليق بالفتاة من مالب�س
�أو �شكوال ،ويتولى هو مهمة طلب قالب احللوى
املميز ،ناهيك عن املبلغ الذي يتم تقدميه لفتاة
عند زيارة بيتها ،كعربون امتنان عن كرم ال�ضيافة،
ونظري "ال�شوفة" هذا املبلغ يختلف باختالف ربوع
الوطن بحيث ال يقل يف بع�ضها عن �ألف دينار
فيما ي�صل �إلى �ستة �آالف دينار يف بع�ض واليات
ال�رشق والغرب ،يف حني �أعجب الرجل بعرو�سه،
وكان عليه �إبداء نيته يف العودة ملن �أجل خطبة
ر�سمية.

عبء ي�ضاف �إلى �أعباء الزواج

بغ�ض النظر عن احتمال ذهاب كل تلك امل�صاريف
�سدا ،ب�سبب عدم تطابق موا�صفات طرف
مع تطلعات الطرف الآخر ،تقول الأخ�صائية
االجتماعية واال�ستاذة بجامعة اجلزائر  2مرمي
بركان � ":إن هذه العادات ال�سيئة التي ت�ضاف
يوميا �إلى طقو�س الزواج يف اجلزائر ،هي املحرك
الرئي�سي لظاهرة عزوف ال�شباب عن االرتباط،
�إذ يجب حماربتها والعودة �إلى العادات القدمية
وقبلها �إلى �أحكام ال�رشيعة اال�سالمية لت�سهيل
الزواج".

تحت المجهر

=صالح عزوز

مبدعون يف الرق�ص بكل �أنواعه

قيل قديما ،إن كل امرأة تحمل بداخلها
جارية ،وهذا ما يفسر إتقان أغلب النساء
الرقص بكل أنواعه ،غير أننا اليوم ،نشهد
ظواهر غير عادية في مجتمعنا ،حين
وجدنا أنه ليست النساء فحسب ،من تولد
بداخلهن جارية ،فمن الرجال كذلك من
سكنته هذه الراقصة ،بل ولم يتوقف
األمر عند هذا الحد ،أي ليست مجرد هواية
أو حب للرقص ،فقد تحول الكثير من
الرجال إلى معلمين لفن تحريك الخصر
واألرداف ،بل وتجد أغلب الطالب نساء،
من كل الفئات العمرية.

املتتبع للكثري من الفيديوهات ،التي تنزل عرب
اليوتوب �أو �شبكات التوا�صل االجتماعي،
يالحظ �أن الكثري من الرجال �أتقنوا فن الرق�ص،
على �إيقاعات خمتلفة ،وحتكموا يف حركات
اجل�سد� ،أكرث من غالبية الن�ساء ،خا�صة على
مو�سيقى ال�رشقي �أو القبائلي ..لذا ،ا�ستنجدت
بهم الكثري من قاعات الرق�ص ،من �أجل تدعيم
درو�س الرق�ص ،للن�ساء خا�صة.
بد�أت حكاية رق�ص الن�ساء بني الرجال ..يف �أماكن
خمتلطة من رق�ص "الزامبا" و"ال�صال�صا"..
رق�صتان ،تتطلبان اخلفة والرتكيز ،واختيار
الرفيق الأن�سب فوق ب�ساط الرق�ص ،من كال
اجلن�سني ،بعدما كانت "الزامبا" ،يف ظاهرها،
جمرد ريا�ضة لتخفيف الوزن والر�شاقة ،متار�س
يف قاعات ريا�ضية كبرية ،يف املنا�سبات �أو يف الأيام
العادية ،تق�صدها الن�ساء ،خا�صة العامالت ،من
�أجل اال�ستمتاع واال�سرتخاء من تعب العمل
طول الأ�سبوع ،يكون القائد فيها بنات ي�ساعدن
الراق�صات على حفظ احلركات املختلفة واملفيدة،
التي ت�ساعد على �شد ع�ضالت اجل�سم ،دون
الوقوع يف حركات �سيئة وخاطئة� ،أي العمل
بحركات مدرو�سة ولي�ست ع�شوائية ،قد
ت�ؤدي �إلى توعكات �صحية ،لكنها حتولت اليوم

�إلى ميدان �آخر ،وهو الرق�ص
والتمايل على �إيقاعات مو�سيقية..
وهذا ،ما نقف عنده يف الكثري من هذه
القاعات .لكن ،مع مرور الوقت� ،أظهر الكثري
من الرجال مهارة كبرية يف الرق�ص ،بكل �أنواعه،
ومل يبق الرق�ص حكرا على الن�ساء .لذا ،حتولوا
�إلى معلمني ماهرين يف هذا املجال ،ي�ستعان
بهم يف الكثري من القاعات الريا�ضية� ،أو الرق�ص
من �أجل تلقني درو�س يف هذا امليدان .و�أ�صبحوا
اليوم ،يناف�سون الأنثى يف فن حتريك اجل�سد،
على وقع خمتلف الإيقاعات املو�سيقية.

من املو�سيقى الكال�سيكية �إلى
املو�سيقى احلديثة الع�رصية

اقت�رص تعليم الرق�ص من طرف الرجال يف ما
م�ضى ،على املو�سيقى الكال�سيكية والباليه،
اللتني تتطلبان الكثري من الرتكيز ،غري �أن مثل
هذه الرق�صات ،ال تعني �شيئا للكثري منا ،وهي
تخ�ص جماعات معينة ،كالطالب واجلمعيات
من �أجل امل�شاركة يف م�سابقات حملية �أو دولية
خا�صة بالرق�ص الكال�سيكي والباليه ..لكن،
يف الآونة الأخرية ،ظهرت �إلى الوجود الكثري من
الرق�صات الع�رصية ،التي ت�ستوجب درو�سا من
�أجل تعليمها ،يق�صدها خا�صة ال�شباب من كال
اجلن�سني ،غري �أنها مل تقت�رص على الرق�صات
العاملية املعروفة فح�سب ،بل حتى املحلية منها،
على غرار الرق�ص القبائلي وال�شاوي والراي
وغريها.
يناف�س اليوم الكثري من الرجال املر�أة يف الرق�ص،
بل وك�سب الكثري منهم الرهان �أمام الأنثى،
وتعدى الأمر ،ب�أن ي�صبح الرجل هو املعلم ،واملر�أة
هي الطالبة يف فن الرق�ص.
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حوار العدد

=ليلى.م= ت�صوير  :خالد مشري=سيد احمد حماق

المذيعة

بلقيس تركي
للشروق العربي:

بمالمحها وثقافتها
العربية ،تطل علينا
اإلعالمية بلقيس
تركي ،مقدمة
برنامج «ستار نيوز»
على قناة الشروق،
في هذا الحوار
الجريء لمجلة
الشروق العربي..
الذي تتحدث فيه
عن الصدفة التي
أدخلتها مجال
اإلعالم ،بعد
أن كانت تحلم
بالجبة السوداء
والمحاماة ،وكيف
وجدت نفسها بعد
فترة وجيزة تتوج
بالجوائز رفقة كبار
اإلعالميين بالوطن
العربي ،وكيف
تمكنت من تقديم
برنامج ناجح يتابعه
الماليين ،ويتمنى
كبار الفنانين
الظهور فيه.
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 يقال �إنك مزيج من ثقافات اجلزائر،حدثينا عن �أ�صولك ون�ش�أتك؟
�أنا� ،أ�صويل من والية ب�سكرة ،واللتي كانت تدعي
"�سكرة" ،لكنني ولدت يف تب�سة ،بحكم عمل
والدي ..كنا نتنقل من منطقة �إلى �أخرى ،فكربت
يف ق�سنطينة ،التي �أذكر منها �أزقتها و�شوارعها
و�أحياءها القدمية ..و�أتذكر مدر�ستي و�أ�صدقاء
الطفولة ،ثم ع�شنا يف والية البليدة �إلى يومنا هذا..
والدي ،يتمتعان بثقافة عربية كبرية ،فاختارا يل
ّ
ا�سم "بلقي�س"� ..أنا قريبة جدا منهما ،خا�صة
والدي ،الذي �أعتربه قدوتي ومثلي الأعلى يف
احلياة.
 �سبق �أن �رصحت ب�أن دخولك �إلىالإعالم كان �صدفة ،حدثينا عنه..
�أنا متح�صلة على بكالوريا لغات ،در�ست احلقوق.
ومبجرد �إمتام درا�ستي ،بد�أت يف البحث على
وظيفة ،و�ضعت طلبا يف خمتلف امل�ؤ�س�سات
العمومية واخلا�صة ،مبا فيها �إحدى القنوات
الإخبارية ،وتفاج�أت بعد �أيام قليلة بقبول طلبي
وخ�ضوعي لـ "كا�ستينغ" وتكوين ..يف البداية،
تفاج�أت عائلتي بحكم �أنه لي�س لدينا فرد يف
الإعالم ،ووجدت نف�سي يف ال�شا�شة مقدمة
لن�رشة الأحوال اجلوية ..وكنت كلما �أرى الن�رشة
�أ�س�أل نف�سي :كيف و�صلت �إلى ال�شا�شة ،وكيف
دخلت هذا املجال ..كنت مل �أكمل بعد الع�رشين
�سنة ،كنت دائما �أفكر يف درا�ستي و�إمتام الكفاءة
املهنية يف املحاماة ،لأحقق حلمي ..فكنت �أعمل
و�أدر�س يف نف�س الوقت بجامعة بن عكنون ،حتى
حت�صلت على الكفاءة ،وعندما حاولت العمل يف
املحاماة ،اكت�شفت �أنني ال �أعرف �شيئا عن هذه
املهنة ،و�أدركت �أنني ال �أ�صلح �إال �أن �أكون �إعالمية
فقط.

 توجت بلقب �أح�سن مذيعة لأخبارومرا�سلي الفن يف الوطن العربي
بلبنان ،حدثينا عن التتويج
وتفا�صيله؟
�أوال ،التتويج كان بلقب �أح�سن مذيعة لأخبار
ومرا�سلي الفن بالوطن العربي ،ولي�س لقب
�أج��م��ل مذيعة ،كما يتم ت��داول��ه ..م�سريتي
يف الإع�ل�ام ،ال تتعدى �ست �سنوات .عملت
مبختلف القنوات اخلا�صة اجلزائرية ومبختلف
الأق�سام ،وكنت �أردد يف قرارة نف�سي �أن ال�رشوق
�ستكون �آخر حمطة يل ،فمنحني املدير العام،
ال�سيد علي ف�ضيل ،فر�صة للعمل يف القناة،
وو�ضع ثقته ّ
يف ،وتوجهت �إل��ى تقدمي برنامج
فني ،هو الأول من نوعه يف اجل��زائ��ر�" ،ستار
نيوز" ..هذا الربنامج ،الذي ولد �صغريا ثم بد�أ
يكرب وينت�رش ،ويزداد اهتمام امل�شاهدين به يف
اجلزائر وخارجها ،لأنه يعنى ب�أخبار وخبايا الفن
والفنانني ..توا�صلت يف البداية مع �أ�صدقائي
من ال�صحفيني يف الوطن العربي ،على ر�أ�سهم
زكريا فحام ،واقرتحت عليه الأم��ر ،وحتم�س
للعمل معي يف الربنامج ،وبد�أنا باحلوارات
والأخبار الهامة وال�سبق كل �أ�سبوع..
كان الربنامج يثري �ضجة �إعالمية
يف الو�سط الفني ،وبد�أت ت�صلني
ر�سائل على �صفحتي اخلا�صة
ع��ل��ى �أن�����س��ت��غ��رام ،وتلقيت
الكثري م��ن ر�سائل الدعم

والت�شجيع ،وتعرف علي اللبانيون والإع�لام
اللبناين من خالل الربنامج ،وكان زميلي زكريا
فحام و�سيطا بيننا يف اجلزائر ولبنان ،فقامت
�رشكة جارودي ميديا غروب مببادرة رائعة �أين
مت اختيار جمموعة من الإعالميني من خمتلف
القنوات العربية ومت اختياري على م�ستوى
قنوات املغرب العربي الكبري ك�أح�سن مقدمة
برامج فنية وهذا �رشف يل ولكل جممع ال�رشوق.
وتوا�ضعا مني ،ف�إن النجاح الذي حققه برنامج
�ستار نيوز ،جعل الكثري من الفنانني يتمنون
الظهور فيه ،وهذا جناح كبري بالن�سبة �إلى القناة
وبالن�سبة �إيل طبعا ،خا�صة �أنه الربنامج الوحيد
الذي �أظهر واجهة اجلزائر الفنية و�سلط ال�ضوء
على الكثري من الأ�سماء والطبوع و�أظهرها �إلى
العامل العربي.
و�أ�شري �إلى �أن احلفل ميزه ح�ضور �أكرث من 56
و�سلة �إعالمية من الإعالم ال�سمعي الب�رصي
وال�صحافة املكتوبة التي غطت احلدث.
 �شاهدناك �أي�ضا يف حفل املوريك�سدور ،حدثينا عن
م�شاركتك يف هذا
احلدث الهام..
بحكم وج��ودي بلبنان
يف تلك الفرتة ،وجه �إيل
فادي احللو دعوة �إلى
ح�ضور حفل توزيع

جوائز املوريك�س دور بلبنان ،وكانت فر�صة يل
للقاء الكثري من الفنانني ،من �أمثال كاميليا ورد
و�أمل بو�شو�شة.
 الإعالم العربي �صار متطلبا جدايف م�ستوى جمال مقدمات الأخبار
والإعالميات� ،إلى �أي مدى خدمك
اجلمال يف حتقيق النجاح؟
كما قلت �إن الإعالم العربي فقط الذي ي�شرتط
اجلمال الفائق للإعالميات ،عك�س الإع�لام
الغربي� ،صحيح �أن اجلمال مهم للوهلة الأولى
لتحقيق القبول لدى امل�شاهد ،لكن يف ما بعد
ما ي�ضمن ا�ستمرارية الإعالمية هو قدراتها
وذكا�ؤها ومهاراتها يف التقدمي و�إدارة احلوار ..لذا،
�أقول �إن اجلمال ي�شكل نحو  40باملائة من جناح
الإعالميني.
 يقال �إن جمالك فتح لك �أبوابالقنوات العربية ،وتلقيت عرو�ضا
مغرية جدا ،هل هذا �صحيح؟
تبت�سم...فعال ات�صلت بي قناة عربية كبرية منذ
فرتة  ،ميكن كان عامل اجلمال مهم لكن الأكيد
�أن اجلمال وحده ال يكفي ف�إتقان اللغة وخمارج
اخلروف و�أ�سلوب التقدمي مهم جدا �أي�ضا .
 ما ر�أيك يف الألقاب وامل�سابقاتالتي توزع على مواقع التوا�صل
االجتماعي كلقب �أجمل مذيعة،
�أجمل وجه� ،أجمل �صوت...؟
نحن ل�سنا فنانني وال عار�ضي �أزياء �أو ممثلني،
�إذا كرم الإعالمي ب�أي لقب ،ف�إنه يكرم الأح�سن
يف جمال عمله وجناح برناجمه وحب جمهوره
فقط ،ولي�س ملعايري �أخرى.
 ما هي معايري جناح �أي برنامجاليوم؟
هناك برامج جيدة وجميلة ج��دا ،لكن لي�س
لديها انت�شار �إعالمي على �شبكات التوا�صل
االجتماعي �أو اليوتيوب ،وذل��ك ح�سب ذوق
امل�شاهد .وب��ال��ت��ايل ،ن�سبة امل�شاهدة عامل
ن�سبي يف جناح الربامج ،لأن الكثري من النا�س
ي�شاهدون الربامج على �شا�شات التلفاز ولي�س
على الإنرتنت ،و�أنا اليوم خائفة �أن حتتل مواقع
التوا�صل حمل القنوات التلفزيونية� ،صحيح
�أنها غريت الكثري من املعايري يف جناح الربامج،
لكن بالن�سبة �إيل ،ف�إن جناح الربنامج مرتبط
باملذيع وال�ضيف وطريقة احلوار والأ�سئلة ،لكن
عدد امل�شاهدات ن�سبي.
 هل تف�ضلني العمل يف قناة تدفعلك �أكرث� ،أم متنح لك م�صداقية
�أكرث؟
�أف�ضل القناة ذات امل�صداقية الأكرث.
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 هل تقبلني بتقدمي برنامج�سيا�سي؟
ح�سب اخلط االفتتاحي للقناة ،وح�سب
ال�رشيحة امل�ستهدفة ،لكن هذا طموح �صعب
يجب التفكري فيه طويال� ،أف�ضل �أن �أكون
ملمة جدا مبختلف الق�ضايا ال�سيا�سية،
ورغم �أنني عملت يف الق�سم
ال�سيا�سي ،لكن امل�س�ألة حتتاج �إلى
تفكري كبري.
 هل وقعت يف فخالتقليد؟
يف م�سرية كل �إعالمي ،دائما
لديه �صورة �أو �شخ�صية
�إعالمية يحبها ويتمنى
�أن يكون ناجحا مثلها..
التقليد له مراحل ،فمنذ
بداياتي كنت اطمح
�شخ�صية
خللق
لنف�سي حتى ال �أكون
ن�سخة طبق الأ�صل
ل�شخ�صية ما رغم
ان هناك �إعالميات
ذات م�ستوى راقي
اطمح �أن �أكون يف
م�ستواهم .
 ماذاتختارين يف
حياتك :الزواج
واال�ستقرار �أم
ال�شهرة واملال؟
طبعا� ،أحب اال�ستقرار ،الزواج
والعائلة ،لأن املال وال�شهرة زائالن،
ويبقى البيت والأهل والزوج والأطفال
الأجمل والأحلى يف احلياة.
 كم تنفقني على �إطالالتك؟يف البداية� ،أنفقت الكثري من املال يف �رشاء
املالب�س والأحذية والإك�س�سوارات ،لكن
اليوم� ،أ�صبحت �أن�سق ما لدي من ثياب،
و�أ�صبحت اقت�صادية �أكرث.
 هل لديك اهتمام بدخولعامل الفن والتمثيل �إذا عر�ض
عليك؟
ميكن ..الفكرة واردة �إذا كان الدور يف امل�ستوى
املرغوب مع العلم انه تلقيت عرو�ض درامية
وتاريخية لكن رف�ضت بحكم �إنني كنت يف
بداية م�شواري الإعالمي
 -لديك عداءات يف الو�سط
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العالمي؟
�أقول لي�س هناك �أعداء ولكن هناك مناف�سة
�رش�سة يف الو�سط جتعلني ابذل جهدا اكرب
وحتفزين لتقدمي الأح�سن
 جمعتك �صورة بجراح التجميلال�شهري ،نادر �صعب ،داخل عيادته،
هل قمت فعال بعمليات جتميل كما
يقال؟
�أنا �ضد عمليات التجميل يف كامل مراحل
العمر ..نادر �صعب� ،صديق فقط ،وزوجته
�أنابيال هالل �أي�ضا ،من املقربات �إ ّ
يل كثريا ،ونظرا
�إلى ارتباطاته وكرثة مواعيده ،طلب مني زيارته
يف العيادة و�أعطاين بع�ض الهدايا ،لكن مبجرد
ن�رشي لل�صورة ،انهالت علي التعليقات ب�أنني
خ�ضعت لعمليات جتميل ،وهذا غري �صحيح.
 هل ت�ضعني �سقفا مل�ستوى �ضيوفبرناجمك؟ وهل متنعني ظهور
"مطربي املالهي" الذين �أثاروا
�سخط امل�شاهدين بظهورهم على
�شا�شات بع�ض القنوات؟
م�ستحيل �أن �أ�ست�ضيف مغنيا من املالهي،
منذ عام ون�صف يطل الربنامج على امل�شاهدين
داخل اجلزائر وخارجها ،وحقق انت�شارا عربيا
لي�س يف لبنان فقط بل يف دبي وم�رص واملغرب،
نحن نحافظ على �سقف معني من االحرتافية،
وم�ستوى الربنامج الذي ي�ست�ضيف ويحاور
جنوم ال�صف الأول ال جمال فيه للخط�إ.
 ما هي �أكرث احللقات والتقاريرم�شاهدة؟
كل احللقات عرفت م�شاهدات عالية الن فريق
برنامج �ستار نيوز يعمل بكل احرتافية ويجتهد
يف تلبية رغبات امل�شاهدين يف اجلزائر بالدرجة
الأولى والوطن العربي ويعمل الربنامج يوم بعد
يوم على �إبراز ال�ساحة الفنية اجلزائرية يف الغناء
والتمثيل واملو�ضة وغريها لتعريفها للم�شاهد
العربي متمنيني �أن يكون الربنامج يف م�ستوى
كل الرغبات .

صورة الغالف:
سيد احمد حماق
تجميل:
نسرين شيك
أزياء
kmode setif

مراهقات

شرخ كبير ،يفصل جيل األمس من بنات
الليسي وبنات الهاي سكول اآلن ،بنات
الماضي كن يبحثن عن متنفس من تسلط
األب واألخ ،وبنات اليوم يبحثن عن متنفس
من دلع األب وميوعة األخ..
في الماضي ،كان من النادر أن نسمع
فضيحة عن طالبات الثانوية ،أما اآلن ،ففي
كل أسبوع سيجارة ،وفي كل شهر خرجة
مع الحبيب ،وفي كل سنة حمل سفاحي
ينهي طقوس المحبة على مذبح الشرف.
ق�ص�ص كثرية ترويها جدران الثانوية وحيطان
املراحي�ض املخ�ضبة بدماء العار لبنات عانقن
حلم الروايات فابتلعتهن دوامة الواقع.
�أول ق�صة نرويها لتلميدة يف ثانوية من �سعيد
حمدين بالعا�صمة ،اكت�شفت �أنها حامل بعد
�إجراء فح�ص �إثر �إغمائها املفاجئ ،بعد ظهور
نتائج البيتا ا�ش �سي جي ،اعرتفت الطالبة
التي مل تتجاوز الثامنة ع�رشة ،ب�أنها حملت من
زميل لها بق�سم �آخر يف نف�س الثانوية ،ما جعل
ال�صدمة جتتاح كل امل�ؤ�س�سة ،ومت ا�ستدعاء
�أولياء الطالبني حلل امل�شكلة وديا.
وهذه ق�صة حزينة �أخرى ترويها "�سهى" (17
تعرفت على ولدٍ يدر�س معي
�سنة) ،فتقول:
ُ
بالثانوية ق�سم العلوم الطبيعية فيما كنت �أنا
بق�سم الآداب واللغات ،وقد حاول التقرب مني
مرارا وتكرارا لكني كنت �أرف�ض ..وبعد �إ�رصاره،
كنت �أخ�شاه،
انهارت كل حت�صيناتي ،وحدث ما ُ
ووقعت يف غرامه ،حتى �أ�صبحت ال �أقوى على
ُ
فراقه ،وكنت �أنتظر اليوم الدرا�سي لكي �أخرج
وانزلقت يف هوةٍ �سحيقةٍ من الرذيلة،
معه،
ُ
و�سلمت له كل �شيء .وبعد �أن زال رحيق
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= فاروق كداش

بنات الثانوية

أفقت على �صدمةٍ ه َّزت كياين ،بعد
ال�سكرُ � ،
و�ضح يل ال�سبب ،و�أخربين
�أن تركني دون �أن ُي ِ ّ
مل من عالقتنا وت�ساهلي معه،
�أ�صدقائه ب�أنه َّ
وال �أ�ستطيع �أن �أ�صف مدى الندم الذي اجتاح
كياين ،ولكن بعد �ضياع كل �شيء..
حالة �أخرى ،لطالبة يف الطور الثانوي ،تعر�ضت
لالغت�صاب من قبل �شخ�ص ربطتها عالقة
�آثمة به ،وهو ما �أدى �إلى حملها ،حيث بلغ حملها
ال�شهر اخلام�س..
التلميذة ،متكنت من �إخفاء الأمر عن �أهلها
ومقربيها �إلى حني بروز عالمات احلمل عليها،
وهو ما �أدى بعائلتها �إلى توقيفها عن الدرا�سة
للتكتم على الف�ضيحة ،وقام والدها ب�إيداع
�شكوى لدى م�صالح الأمن التي فتحت حتقيقا
يف الق�ضية ،مطالبا بتوقيف ال�شخ�ص املت�سبب
يف ذلك ،وهو طالب يدر�س معها يف الثانوية.

بنات مهول�سات

وهناك الكثري من الق�ص�ص املوازية للحمل،
بطلها املخدرات ..فكم من طالبة �ضبطت وهي
تتعاطى الزطلة يف مراحي�ض الثانوية ،ف�ضال

عن ال�سجائر العادية ،وحتى ال�شمة ..وهناك
من �أدمنت تعاطي املهلو�سات مب�ساعدة �إما
�صديقات ال�سوء �أو زمالء ال�صف .ح�سب
بع�ض الإح�صائيات طالبة من بني ثالث
طالبات تتعاطى التدخني �أو املخدرات ،ويبدو
�أن كل النواقي�س دقت ،لكن ال حياة ملن تدق،
فال الأولياء ينتبهون �إلى ت�رصفات بناتهم ،وال
طريقة لب�سهن التي تعك�س حالة من التمرد
على التقاليد والأعراف ،وال اجلمعيات النا�شطة
يف هذا املجال تن�شط حقا لإنقاذ جيل ب�أكمله من
االنحراف.

بني ريفكا وخالد… اجلرف

يف النهاية� ،شتان بني جيل كان �سماعه لأغاين
الراي انحرافا ،وارتدا�ؤه جليب ق�صري جرمية..
وبني جيل يرتدي حجابا ملغما ،وي�سرت نف�سه
بخمار �شائك ،يدر�س الرذيلة قبل اجلغرافيا،
والطب قبل الدخول �إلى اجلامعة .بني جيل
تغنى به ال�شاب خالد يف طريق اللي�سي ،وبني
جيل من البنات يتبع ريفكا يف هذيانه ،يف حفلة
عيد ميالد افرتا�ضية.

=فاروق.ك

نتحول في كل "نانو" ثانية تمر علينا إلى هولوغرامات افتراضية ،أي شخصيات ال وجود لها
في الواقع ،نغلق على أنفسنا في عالم غير حقيقي ،ونعيش حياة القطط التسعة ،وعلى بعد
خطوة من أسوارنا ،يعبث سناب شات بعقل البنات ،ويؤجج حمى العذراوات ..فهل من نجاة
من السناب شات؟
بينما ين�صب اهتمامنا جميعا على فاي�سبوك
ومرجه واليوتيوب وهرجه ،تبقى الكثري من
التطبيقات مت�سرتة متوارية ع��ن الأن��ظ��ار،
تعمل يف العتمة ،بعيدا عن رقابة الأول��ي��اء،
وعلى ر�أ�سها ال�سناب �شات .هذا التطبيق،
الذي ال يعرفه عامة اجلزائريني ،تتهافت عليه
البنات خل�صو�صيته ،باملقارنة مع فاي�سبوك..
في�ضعن ال�صور الآنية لرتابة �أيامهن ،وينزلن
املقاطع الأنتيم ،وك�أن حياتهن �رشيط �سينما
ال ينتهي.

ما هو �سناب �شات؟

ه��و تطبيق و�ضعه �إي��ف��ان �شبيغل وروب��رت
موريف ،هدفه ت�سجيل وبث وم�شاركة الر�سائل
امل�����ص��ورة .ع��ن طريق ه��ذا التطبيق ،ميكن
للم�ستخدمني التقاط ال�صور ،وت�سجيل
فيديوهات ،و�إ�ضافة ن�صو�ص ور�سوم ،و�إر�سالها
�إلى قائمة معينة من امل�ستخدمني .وللإجابة
عن ال�س�ؤال :ملاذا حتب البنات �سناب �شات؟
لأن��ه ،وبب�ساطة ،ميحو كل �أث��ر ف�ضائحهن،
�إن وجدت ،خالل ظرف وجيز ،وك�أن �شيئا مل
يحدث..
لكن ،ل�سوء حظ البنات� ،أن هناك من ميكنه
االح��ت��ف��اظ ب��ه��ذه املقاطع ع��ن ط��ري��ق اخ�تراق
احل�سابات ،ما ي�ضع �ضحاياه يف ورطة.

بنات على كف ال�شات

ك�شفت الكثري من الفتيات نفاذ الهاكرز �إلى
ذاكرة جوالهن ،عرب تطبيق �سناب �شات ،الذي
يعاب عليه �سهولة اخرتاقه ،وت�شتمل �رسقة
اخل�صو�صية العلنية ه��ذه على �صورهن
ومقاطع فيديوهاتهن ،وظ��ه��ور تلك
ال�����ص��ور ع��ل��ى ح�����س��اب��ات وهمية
خا�صة مبجهولني على مواقع
التوا�صل االجتماعي .وه��و ما
ح��دث ل�سامية ،بعد �أن متت
�رسقة حمتويات هاتفها ،وظهور
ح�ساب يحمل ا�سمها ،وعليه
�صورها يف كل حاالتها يف البيت،
وم���ع ال�����ص��دي��ق��ات الأن��ت��ي��م..
فتقدمت ب�شكوى ر�سمية ملحو
احل�ساب ،وحل�سن حظها� ،أن

الهاكر حما �آث��اره و�آث��ار احل�ساب ،قبل القب�ض
عليه.
�س�ألنا عينة من البنات عن �سناب �شات،
فكانت ردودهن متباينة ..فمونيا ،ترى ال�سناب
�شات "مفيدا ،خا�صة �أنها تتابع �صديقاتها
الوفيات ،وتتبادل معهن احلديث بعد الثانوية،
كما تراه ي�ضيف لها مبتابعة امل�ؤثرين وامل�ؤثرات
يف املو�ضة والثقافة والعلوم ،مثل مدربات تنمية
ب�رشية وجنمات جزائريات" .وتتابع �أروى:
"لدي �صديقة مهوو�سة بال�سناب �شات،
وتن�رش مقاطع فيديو لها � 24ساعة على ،24
و�أحيانا ،ترق�ص وتدندن يف اليفات ق�صرية،
بطريقة �صبيانية ومائعة ،حتى �إنها ت�صور
�أختها ببيجاما النوم".
�أما نهاد ،وهي طالبة يف اجلامعة ،فتخربنا ب�أنها ال
ت�ستعمل ال�سناب �شات والأن�ستغرام ،لأنهما
ي�شغالنها عن الدرا�سة ،وال تطيق ال�شائعات
والقيل وال��ق��ال ..نف�س ال��ر�أي ،ت�شاطره معها
م��رام ،التي متنعها والدتها من �أن ت�ستعمل

تطبيق �سناب ���ش��ات ،ك��ي ال ي�شغلها عن
الدرا�سة �أي�ضا.
ال��وج��ه الآخ���ر م��ن �سناب ���ش��ات ،كغريه من
التطبيقات ،جتلى لنارميان يف حلظة �ضعف،
بعد �أن قابلت �شابا على التطبيق ،وطلب منها
اخلروج معه يف جولة ..قبلت البنت املهوو�سة
باملغامرة والأدرينالني ،غري �أنها تفاج�أت به ير�سل
�إليها مقطعا لهما وهما يف �سيارته ويح�ضنها
ب�شكل حميم.

�سناب �شباب

من ناحية �أخ��رى ،ل��دى ال�شباب وجهة نظر
يف ال�سناب ���ش��ات ،رغ��م �أن��ه��م لي�سوا من
�أوفيائه ،فمنري يجزم" :ال�سناب �شات يخرتق
اخل�صو�صية ،وهذا ال ي�صح ،وعلى البنات �سرت
�أنف�سهن ،وعدم الظهور مطلقا ،خا�صة ب�شكل
غري الئق" .ويعزز مهدي كالمه ،قائال" :تعي�ش
البنات على ال�سناب و�أن�ستغرام حياة مزدوجة،
وال يفرقن بني الواقعي واالفرتا�ضي ،فيلتقطن
�صورا ب�شفاه البطة واملاكياج �أمام مر�آة احلمام،
وي��ف��اخ��رن مبالب�س البالة على �أن��ه��ا هوت
كوتور".

�سناب �شات �ضياع وا�ست�ضياع

يقول ال�شيخ �سعيد الرحلي� ،إم��ام م�سجد
"رويبة"� ،إنه ملن نافلة القول� ،أن لربامج التوا�صل
االجتماعي �أهمية ك��ب�يرة ،لكن انت�شارها
ب�شكل مت�سارع جعلها تو�صل رواده���ا �إلى
حافة الإدمان" .وي�ضيف" :من �أكرث �أ�رضارها،
ا�ستخدامها للحديث عن �أع��را���ض النا�س
واغتيابهم ،ون�رش الإ�شاعات ،بالإ�ضافة �إلى
تكوين عالقات حمرمة بني اجلن�سني ،وتقزمي
العالقات الأ�رسية املقد�سة ،واالن�شغال عن
العبادات ،وتدين امل�ستوى الدرا�سي ،و�ضياع
الوقت" ..وينهي كالمه بن�صيحة �إل��ى
الأول��ي��اء" :يجب و�ضع خطوط حمراء ،ال
يتجاوزها املراهقون خا�صة ،كما يجب
على الأولياء مراقبة ما ين�رشه �أوالدهم
وبناتهم ،فهذه م�س�ؤولية ،ي�س�ألون
عنها يوم احل�ساب ،لقوله� -صلى اهلل
عليه و�سلم" :كلكم راع وكلكم م�س�ؤول
عن رعيته".
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=ل،م= ت�صوير  :سبع زهور

كل املواهب التي متر علىبرنامج �أحلان و�شباب ،ال يكتب لها
اال�ستمرار� ،إال �إذا ظهرت يف برامج
عربية كبرية .هل هذا �صحيح؟
نعم ،برنامج �أحلان و�شباب فر�صة جيدة للتعلم
و�صقل املواهب والتدريب على مواجهة رهبة
امل�رسح ،وغريها من التكوينات التي نتلقاها على
�أيدي مو�سيقيني ،لكن فر�صة الظهور والبقاء يف
ال�ساحة الفنية ال ي�ضمنها جمرد املرور ب�أحلان
و�شباب ،بدليل �أن مئات الأ���ص��وات اجلميلة
اندثرت بعد الربنامج مبا�رشة ،ومل ن�سمع لهم
ح�سا ،لكن املواهب التي �أ�سعفها احلظ يف الظهور
بربامج عربية مثل �ستار �أكادميي ،ذي فوي�س،
�أراب �آي��دل ...كلها جنحت مثل كنزة مر�سلي،
�سهيلة بل�شهب ،كاميليا ورد ،ح�سني بن حاج..
هذا الأخري ،لوال برنامج ذي فوي�س ملا ظهر على
امل�رسح رغم قوة �صوته.
هل تفكرين يف امل�شاركة بربامجعربية �ضخمة؟
�أكيد� ،أنا �أتر�صد �أي فر�صة للم�شاركة ب�أي برنامج
ي�ضعني على باب ال�شهرة.
ملاذا مل ت�شاركي يف �أي حفل �أومنا�سبة فنية �أم �إن الدعوة مل توجه
�إليك من �أي جهة؟
الغريب� ،أنني قبل مروري على �أحلان و�شباب،
كنت �أقيم حفالت كثرية و�أغني على خ�شبات
امل�رسح با�ستمرار ،لكن منذ م�شاركتي يف �أحلان
و�شباب مل يت�صل بي �أي طرف ،مبا فيها الديوان
الوطني للثقافة والإع�لام ،امل�شاركة الوحيدة يل
هي مع كنزة مر�سلي يف املركب الأوملبي  5جويلية
املا�ضي.
جتيدين الغناء الأندل�سي..ملاذا اخرتت هذا النوع بالذات؟
�أح������ب

البرامج
العربية هي
التي تحقق
الشهرة
للشباب
الطابع الأندل�سي ودر�سته و�أجدته مبهارة ،لكن
�أي�ضا �أحب الراي باعتباره فنا منت�رشا بقوة يف
الغرب اجلزائري ويف العامل� ،أع�شق اال�ستماع
�إلى �أغاين ن�رصو وح�سني ...وكان حلم حياتي
�أنني غنيت مع ن�رصو يف برامي �أحلان و�شباب.
مع من تتعاملني اليوم؟ وهل لديكعقود مع �رشكات �إنتاج؟
للأ�سف ،مل �أمتكن اليوم من توقيع �أي عقد،
�رشكات الإنتاج "ال تعطينا �أي قيمة" ،الأم��ور
لي�ست ب�سيطة بل معقدة ج��دا ،ال �أح��د ي�أخذ
بيدك يف جمال الفن ،عليك �أن ت�صارع وتطرق
ك���ل الأب�������واب ل��ت��ن��ج��ح،
اليوم �أن��ا �أ�سجل مع
�أ�ستوديو "النغمة"
و�أ�����س����ت����ودي����و
"ما�سرت" و�أقوم
حاليا بت�سجيل
�إع����ادة لأغنية
ك��������ادي��������ر
اجلابوين.

عرفنا �أن لديك مواهب يفالتمثيل ،هل هذا �صحيح ،و�أنك
�ست�شاركني يف فيلم ملرزاق علوا�ش؟
�إذا �ساعفنــــــي احل��ظ ،ن��ع��م ..لقد قدمت
لكا�ستينغ لفيــــلم كبــــــري للمخرج العاملي
م��رزاق علوا�ش و�أعجب كثريا ب���أدائ��ي و�أب��دوا
موافقتهم علي للقيام بدور يف الفيلم� ،أحب كثريا
�أدوار الدراما والأدوار امل�أ�ساوية �أجيد تقم�صها
ب�سهولة.
من ي�شجعك على الغناء والفن؟طبعا ،والدتي هي من تدعمني دون �رشوط،
تدفعني �إلى حتقيق �أحالمي ،وال ترتدد �أبدا يف
منحي القوة والإرادة ،تقف �إلى جانبي با�ستمرار،
و�أي�ضا والدي ،هو الذي دعمني يف البداية لدخول
اجلمعية الفنية.
�أال تظنني �أنك �أ�ضعت م�ستقبلك يفالدرا�سة من وراء الفن؟
ل�ست متحم�سة للدرا�سة كثريا ،لكنني رجعت
�إليها لأكملها عن طريق املرا�سلة ،لكن الفن
بالن�سبة �إيل هو الأهم.
ما ر�أيك يف م�سابقات اجلمال،�ألي�ست فر�صة �أي�ضا لل�شهرة؟
نعم ،طبعا ،لقد قدمت لكا�ستينغ
ملكة جمال اجلزائر ،و�أنتظر امل�شاركة
فيها.
ما هي �أمنياتك؟�أن �أحقق �أح�لام��ي و�أ�صبح فنانة
م�شهورة و�أحافظ على طابع الغناء
امللتزم اجلميل الذي يدخل قلوب كل
العائلة اجلزائرية.
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في الواجهة

=راضية حجاب

في المجتمعات الشرقية ،كل شيء وارد ،فهي مجتمعات التناقضات ،والزواج من األولويات وهو محمود ،طالما كان الطرفان قادرين
على فتح بيت وتحمل أعباء المسؤولية ..لكن ،ماذا تقولون في زيجات أبطالها مجانين من كال الجنسين ،يلعبون لعبة كل شيء فيها
مباح في سبيل تكوين أسرةسرة .
قادتنا الوقائع �إل��ى دق بع�ض �أب���واب مكاتب
املحاماة ،للوقوف على ق�ضايا مماثلة ،وكم ذهلنا
من العدد ،فما يربو عن  9حاالت �سنويا ت�صل
�إلى �أروقة املحاكم ،وما خفي من زيجات مماثلة
�أعظم .ومن بني هذه الق�ضايا ،ق�ضية ل�شاب
ثالثيني من برج الكيفان ،قرر -ح�سبه -الزواج
بالطريقة التقليدية ،ما جعل والدته تختار له
�إحدى الفتيات يف عر�س عائلي ،ومتت اخلطبة
على ما يرام ،وهي الفرتة التي امتدت �إلى �سنة
كاملة .يقول �إن��ه مل يالحظ �أي �شيء غريب
على زوجته امل�ستقبلية ،وحتى حمادثاتها له
عرب الهاتف كانت حمدودة ،وبررت له املو�ضوع
ب��احل��ي��اء ،لكن ح��امل��ا ت��زوج��ا وق�����ص��دا تون�س
لتم�ضية �شهر الع�سل قبل �شهرين من الآن،
ي��ق��ول" :-وجدت �أم��ام��ي فتاة جميلة ،لكنجمنونة ،ال تعقل �شيئا ،وتنتابها نوبات �رصاخ
وفزع ..اعتقدت �أوال �أن هذا بفعل ال�سحر ،مبا
�أن �أهلها مل ي�صارحوين ،فانطلقت يف
رحلة اجلري خلف الرقاة ل�شفاء
زوجتي ،غري �أن �أحدهم قال
يل :ال تتعب نف�سك،

فقدراتها العقلية حم���دودة ج��دا .وهنا كانت
ال�صدمة .ا�ستدعيت وال��ده��ا وواجهته �أم��ام
�إمام ،فاعرتف بجنون ابنته ،مربرا املو�ضوع ب�أن
جنونها �سلمي و�أنها ال ت�ؤذي ،فما كان مني �إال �أن
جعلته ي�أخذ بيدها ،وهو خارج ،و�أنا �أحت�رس على
فرحتي التي مل تكتمل".

اكت�شفت جنونه بعد ميالد طفلي الأول

ويف نف�س الباب ،تقول ال�سيدة "نعيمة"32 ،
�سنة" :تقدم خلطبتي �شاب و�سيم ،فقبلت،
وقبل �أه��ل��ي ،ومت الإ��س�راع يف �إمت��ام الزفاف،
بحجة عدم وجود بنت يف البيت ..وكان يعمل مع
والده ب�صفة عادية يف الرت�صي�ص ال�صحي ،لكنه
كثري ال�نرف��زة ..وعندما �س�ألت حماتي ،بررت
ذلك ب�ضغط العمل ،وطلبت مني �أال �أحدثه يف
املو�ضوع ..وا�ستمر الأمر على حاله ل�سنتني،
أمر� ،أنني مل �أ�ضبطه
مرات جيد و�أخرى ثائر ،وال ّ
وال م��رة وه��و يتناول دواءه� ،إل��ى �أن حاول
قتلي ،لأنني ك�رست امل��ذي��اع ،عن
غري ق�صد ..وهنا تدخلت عائلتي،
لنكت�شف �أنه �سبق له �أن
�أدخ���ل م�صحة عقلية
وهو مداوم على تناول

�أدويته ،لكنه �رسعان ما توقف عن تناولها ،فما
كان مني �إال ترك املنزل وطلب الطالق لل�رضر".

امل�صارحة واجبة

ول ّأن عقد الزواج من العقود املهمة يف �رشيعتنا،
الهدف منه �إقامة حياة دائمة ،تقوم على املودة
والرحمة ،وحماية الن�سل ،فالتوارث �أمر م�شرتك
بني ال��زوج�ين .ويف ذات ال�سياق ،يقول "مراد
فراحي"� ،إم��ام م�سجد وخطيب" :الأ�صل يف
الزوجني ،اخللو من الأمرا�ض والعيوب اخللقية
والتمتع بالر�شد ..لكن ال�رشع مل مينع تزويج
�شدد
املجنون �أو املعتوه �أو املعاق ،لكن باملقابل ّ
على امل�صارحة و�أوجبها منذ البداية".

هم خطر على �أنف�سهم واملجتمع

تقول الأ���س��ت��اذة "مي�شاهري"� :إن مثل هذه
الزيجات مرفو�ضة ،لأن��ه متى م��ا ك��ان �أح��د
الطرفني مري�ضا نف�سيا �أو خمتال عقليا� ،سي�ؤذي
نف�سه وي���ؤذي غريه ،ولو بعد حني" ،مت�سائلة
عن م�ستقبل الأبناء ال�صحي والأمني ،ومدى
ا�ستعداداتهم حلمل هذه املورثات،
الأمر الذي �سيجعل جمموعة من
الأفراد تعي�ش يف خطر دائم.
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ضيف العدد

الفنان القدير

الصادق
جمعاوي

للشروق العربي:

هذا
سبب
اختفاء
األغنية
التربوية

=عزوز صالح = ت�صوير  :خالد مشري
فرقة أبحرت في كل ربوع جتولنا ،رفقة الفنان القدير ،ال�صادق
الوطن بفنها المتميز ،جمعاوي ،يف ذاك��رة فرقة البحارة ،ا�سم
ا�شتق من زرقة البحر ..بد�أ احلديث �إلينا
استطاعت أن تنقش اسمها
بالإجابة عن �س�ؤال يطرحه كل من �أحب
بأحرف من ذهب ،بقيت خالدة
هذه الفرقة ،وهو� :أين هي اليوم؟ معربا
في ثقافة المجتمع الجزائري،
عن رقم تاريخي ،مل حتققه فرقة قبلها
كان تميزها واضحا في تقديم
وال بعدها" :نحمد اهلل �أننا اليوم ا�ستطعنا
أغان تربوية ووطنية نابعة
احل�ضور يف  46والي���ة ،ب���أغ��ان وطنية
من الحس الوطني ،تعاقبت
وتربوية ،نابعة من املواطنة ،رقم �أفتخر
على حبها أجيال كثيرة ،منذ
به ،وكذا �أغتنم الفر�صة لتقدمي ال�شكر
مطلع الثمانينيات إلى حد
لكل من �ساهم يف �إجناح هذه اجلوالت
الساعة ،حتى أصبح االستماع
من والة وجمهور ..جمهور متعط�ش �إلى
إليها كأمانة تمرر من جيل إلى
الفرقة ،خا�صة ال�براءة منه ،كان ومازال
جيل ،وتردد عبر كل السنوات..
متعلقا بها �إلى حد ال�ساعة ،وهو �شيء
أردنا من خالل هذه المساحة
�أعتز به ،و�أرى �أن هذا احلب الذي جنده
الزمنية أن نقوم بزيارة خاصة يف كل مكان وط�أته قدمانا ،هو فخر وكرم
إلى قائد فرقة البحارة ،وح�سن �ضيافة منهم.

الصادق جمعاوي،
الذي كان
حضوره
مميزا في
الصالون
الدولي
للكتاب
لهذه
السنة،
ففتح
لنا صدرا
واسعا
للحديث
عن الكثير من
القضايا المتعلقة
بالفن والفنانين في
الجزائر ،عن مسيرة
تصل إلى نصف قرن
من العطاء،
وكذا عن
واقع
األغنية
التربية.

الفن الجزائري
يعيش مرحلة
انحطاط على
كل المستويات
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جنحنا لأننا كنا نعرف خ�صو�صيات
املجتمع

عرج الفنان القدير ،ال�صادق جمعاوي،
على �أ�سباب جناح الفرقة يف تلك الفرتة،
حيث�إناملالعبكانتالتت�سعال�ستقبال
اجلماهري املتعط�شة �إلى �سماعها بقوله:
"�أوال ،هناك الفنان ال�شعبي ،وهناك
الفنان امل�شهور ،وهما خمتلفان ،ميكن
�أن ت�صنع فنانا م�شهورا ،لكن ال ميكن
�أن تقدم له �شعبية ،لأن هذه ال�شعبية
يجب �أن ينتزعها من �أو�ساط ال�شعب،
وه���ذا مبعرفته ل�ل�أو���س��اط ال�شعبية
وثقافتهم ،وكذا معرفة خ�صو�صياتهم،
ومنط معي�شتهم وغريها ،فحني تقدم
للجمهور ر�سالة ي�ؤمن بها ويعي�شها،
�أكيد تكون ناجحة".

الع�رشية ال�سوداء ...ال ميكن �أن
نغني يف جزائر حزينة

كغريها من املجاالت ،مرت فرقة البحارة
بفرتة الع�رشية ال�سوداء يف اجلزائر،
وكانت من بني الأ�سباب التي حدت
م��ن عطائها ،فقد ق��ررت الفرقة احلد
من ن�شاطها ،وع��دم املغامرة بجمهور
ه��ذه الفرقة داخ��ل القاعات واملالعب،
كما �أن اجلزائر كانت حزينة ،وال ميكن
للفرقة �أن ت�ستمر يف الغناء ،مهما كان
الأمر ،فاال�ستمرار يف الأفراح يف ظل هذه
الظروف ،لي�س ر�سالة �أمل ،كما يعتقد
بع�ض النا�س ،لأن هناك ر�سائل
�أخرى على غرار �إعادة بناء م�صانع
ت��ه��دم��ت� ،أو م���دار����س ،وال
ميكن للإن�سان �أن يغني
وهو جمروح ،على حد قول
ال�صادق جمعاوي.

الأغنية الرتبوية اختفت لهذه الأ�سباب

"�أوال ،هناك تخطيط ،ميكن القول �إنه خاطئ،
فنجد اليوم الأ�ستاذ يختنق يف االكتظاظ ،دون
العمل على �إيجاد م�ساعدة له من طرف فنان،
يرافقه يف تهذيب ال��ذوق عند الطفل ،لتقدمي
معان �سامية له عن الرتبية والتعليم والأ�ستاذ،
وبخا�صة الرتبية الأخالقية ..وهذا ما نالحظه
يف كل بلدان العامل ،حيث �إن الفنان هو املكمل
للخطاب البيداغوجي ال��ذي يقوم به املعلم،
عك�سنا نحن".
�أما عن واقع ما يقدمه بع�ض الفنانني ،وحتول
الفن م��ن ر�سالة ه��ادف��ة �إل��ى �أخ���رى ماجنة
خاد�شة للحياء ،ف��رد علينا الفنان القدير،
ال�صادق جمعاوي ،بح�رسة ظهرت يف مالحمه:
"يف احلقيقة ،ما يقدمه بع�ض الفنانني اليوم
هو فقط من �أج��ل حتقيق حب فئة معينة� ،أو
�صديقة فقط ..وامل�ؤ�سف� ،أنه يف بع�ض الأغاين
ي�ستعملون لفظ اجلاللة يف كلماتهم للق�سم
على الع�شق والغرام وغريها ..فال ميكن �أن
يكون اهلل -عز وج��ل� -شاهدا على الف�ساد..
وباخت�صار ،اليوم نعي�ش يف زم��ن انحطاط
الأغنية بكل املقايي�س".

يجب على الفنان �أن يقود املجتمع
ولي�س العك�س

�أما عن واقع الذوق املو�سيقى ،وما يطلبه اجلمهور
اجل��زائ��ري ال��ي��وم ،ف�يرى ال�����ص��ادق جمعاوي:

لم نغن في
العشرية السوداء
ألن الجزائر كانت
مجروحة
"هناك جمتمعان ،جمتمع منفتح ،وهو جمهور
ال ي�ستهويه ما يقدمه ال�صادق جمعاوي ،ويف
املقابل ،هناك م�ستمع ذواق ،ي�ستمع �إلى
املو�سيقى املهذبة ،التي ال ي�ستحي ال�شخ�ص
من �سماعها مع العائلة� ،أي �إن الفنان ال يكون
فيها مثاال �سيئا ..وهذا ينطبق على الإعالميني
كذلك ،فتجد من يحب الفئة الأولى دون فئة
ال�صادق جمعاوي من الفنانني .لذا ،جتده ال يقوم
بتغطية حفالتهم ،يف املقابل ،يغطي حفالت
الفئة الأخ��رى ،ويقدمها للجمهور ..و�أعطيك
مثال� ،أنه ملا مت تكرميي م�ؤخرا ،مل يح�رض �إال
ثالثة �أو �أربعة �إعالميني فقط".
�أما عن م�شاكل الفنان اجلزائري ،فعرب عنها
الفنان القدير ب�أنها عوي�صة ،بحيث �أرجعها �إلى
امل�ستوى الثقايف .لذا ،يجب �أن تكون لدى الفنان
الثقافة الأكادميية ،بالإ�ضافة �إلى درايته بثقافة
املجتمع .ويجب عليه �أن ي�سبق الأحداث ،كما
�أن هناك م�شكال �آخر ،وهو عدم وجود ال�ضمان
املادي يف هذا املجال.
بعد عطاء وجن��اح م�ستمر ،كرم الفنان
القدير ،ال�صادق جمعاوي ،م�ؤخرا-
تكرمي اعتربه خطوة ح�سنة،
غ��ي��ر �أن ال���ت���ك���رمي
احلقيقي ،يراه �أكرب
من جمرد ماديات
فقط..فح�ضور
ا لعا ئال ت

يف كل ال�سهرات ،التي قامت بها الفرقة عرب
الوطن ،و�أخذ �صورا معها و�شكرها ،هو التكرمي
املعنوي الأف�ضل له ،على حد قوله.

لقائي بالأمري في�صل كان م�ؤثرا جدا

م�سار فني كبري ،وعطاء بال حدود� ،سمح للفنان
ال�صادق جمعاوي ب���أن يلتقي ب�شخ�صيات
عديدة عاملية و�أحداث م�ؤثرة ،بقيت را�سخة يف
حياته ..يف ق�ص�ص اختارها لنا يف ختام حديثه
�إلينا" :من ال�شخ�صيات التي التقيت بها� ،أوال،
طالل مداح -رحمه اهلل ،-التقيت به بدعوة من
الأم�ير في�صل .ثانيا ،فنان كان يحتل املرتبة
الثانية يف �أوروب��ا من �أ�صل برتغايل ،ا�ستدعانا
عنده ،و�أكرمنا كم�سلمني من حيث الأك��ل
وال�رشب ،بالإ�ضافة �إلى وزير ال�شباب والريا�ضة
املغربي ال�سماليل ،حني قدمت لنا امليدالية
الذهبية للبحر املتو�سط يف املجال الثقايف ،وال
�أن�سى عبد ال�سالم جلود ،الرجل الثاين بعد
القذايف �آنذاك� .أما ما حز يف نف�سي من ذكريان،
فهو ما وقع يل مع الأم�ير في�صل ،حني �أطلعني
على بطاقة للتربع �إلى الثورة اجلزائرية ،وهو
يف الثانوية �إبان الثورة التحريرية ،يعرف الثورة
والثوار اجلزائريني ،وهذا يعك�س قيمة الفرد
اجلزائري يف الدول العربية ،الذي يظهر عندهم
دائما يف �صورة البطل".

الصادق جمعاوي رفقة صحفي المجلة
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ظواهر

=فاروق.ك

هي إمبراطورية ال إمبراطور واحد فيها بل أباطرة
يعيثون فيها فسادا
ال يعترفون بمن
يقطن خارج الحدود
االفتراضية ،رعاياهم
من الشباب الحالم
بالشهرة وراء شاشات
الالبتوب… الشروق
العربي تغوص في
عالم نجوم الراب
الجدد في سنات شات وفايسبوك واليوتيوب.

بعد سقوط راب التسعينيات

من يدخل اليوتيوب يدرك �أن زمن التلفزيون
التقليدي قد ولى� ،شباب يغني بكل حرية وبال
قيود بني الكال�شات وال�سب وال�شتم ودون
رقيب ،وما حدث مع ال�سناب�شاتر ريفكا الذي جر
ببو�ست واحد � 10آالف �شاب �إلى ريا�ض الفتح،
لي�س حدثا منفردا ،فهناك الكثري من الإنفلون�رس
خا�صة جيل الراب اجلديد الذين ي�ؤثرون على
الآالف من العقول ،مثل املغني �سولكينغ ،الذي
ح�صد كليبه اجلديد "داليدا"  25مليون م�شاهدة
على اليوتيوب ،ويتابعه على قناته اخلا�صة يف
ذات املوقع �أكرث من � 800ألف متابع ،هذا اجلزائري
املعروف يف بطاقته الر�سمية با�سم عبد الر�ؤوف
دراج���ي ،اخت�رص م�شوار الأل���ف ميل بكليب
واح��د فقط �إل��ى درج��ة �أن ال�شاب خالد يح�رض
لديو معه .بد�أ م�شواره يف اجلزائر يف فرقة "�أفريكا
جانغل" ،التي قدم معها �ألبومني وبعدها ا�ستقر
يف فرن�سا �سنة  ،2014وا�شتهر بهجومه الالذع
ال��راب
ع���ل���ى م��غ��ن��ي
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اجلزائريني ،الذين يتهمهم باملتاجرة مب�شاكل
النا�س ل�صنع "الباز" وعلى ر�أ�سهم لطفي دوبل
كانو.

بومة حتط على اليوتيوب

مغني راب �آخر حط الرحال على اليوتيوب بعيدا
عن ال�صحافة والتلفزيون وبف�ضل �أغنية "بومة"
ح�صد فوبيا �إ�سحاق �أكرث من  5ماليني م�شاهدة
على موقع الفيديو العاملي .ومل يكتف فوبيا بهذا
النجاح الن�سبي بل راح يهاجم �سولكينغ ونعته
بالناكر للمعروف الذي �أدار ظهره لبلده ..يف كليب
�آخر اهتم فوبيا بظاهرة احلراقة ويف �أخ��رى �أثار
م�شاكل الفقر وال�صداقات املفخخة والعالقات
غري املتكافئة ،ما جعل الكثري من ال�شباب يتابعون
قناته على اليوتيوب رغم جلوئه �إلى �أ�سلوب
�شديد العنف وال�رشا�سة.

م�سد�س يف عنق املجتمع

نف�س النجاح يالقيه املغني ديدين كال�ش �أو
ديدين كانون  16خا�صة ب�أغنية عن البنات
امل���ادي���ات ال�لات��ي
ي����ط����ل����ق

عليهن ا�سم "عاي�شة احلياة" .وللمعلومة ،ف�إن
هذا الكليب مت ت�صويره يف دبي و�شاهده �أكرث من
 13مليون م�شاهد .وت�ضم قناة هذا النجم اجلديد
على اليوتيوب �أكرث من � 300ألف متابع ،ويفتتح
�صفحته بجملة "راب اجلزائر ثقافة �شارع"…
وملزيد من الإث��ارة ر�سم يف عنقه تاتو م�سد�س
يف كليب "القانون" الذي يحمل كما هائال من
الأل��ف��اظ العنيفة.الكثري من الأ�سماء اجلديدة
القدمية لديها متابعون بالآالف رغم ترويجهم
ل�شكل جديد من العنف اللفظي والب�رصي �أمثال
كامي فينومان "هذه احلياة تدفعك �إلى ارتكاب
الذنوب ،حتى النا�س ال يغفرون ملن مل يرتكب
ذنبا" ،ويف نف�س ال�سياق ،ا�شتهر مغني راب
�آخر هو زاد كا الذي حقق  7.9ماليني م�شاهدة
لأغنية "دي �أم تي" التي تروج لأفكار عنيفة ،رغم
�أن املوا�ضيع املطروحة مت�س املجتمع لكن طريقة
الطرح هي التي تثري اجلدل.
هذه بع�ض العينات مللوك الراب اجلدد يف جمهورية
الراب الثانية بعد �سقوط راب الت�سعينيات مع ام
بي �آ�س ولطفي دوبل كانو وحامة بويز و�أنتيك
و�أف��ول ال��راي واختفاء "موجة الديوان"… فمن
ينقذ ال�شباب الغارق يف م�ستنقع الرداءة.

جمالك

= �إعداد= :نسيبة.ع

هذه الحيل تخفي التجاعيد

المكياج المناسب إلصالح عيوب البشر

ضمن المهام الصعبة التي يتخذها خبراء التجميل العالميين على عاتقهم ،وحتى مصنعو ومبتكرو مستحضرات العناية والتجميل ،هي
إيجاد حيل ومستحضرات كفيلة بإخفاء أكثر العيوب التي تعاني منها بشرة النساء ،من بينها التجاعيد ،الشروق العربي استشارة خبيرة
التجميل بمدرسة اليد الذهبية عن آخر تقنيات وصيحات المكياج والكريمات التي تعمل على إخفاء الطيات الظاهرة على بشرة النساء
مع تقدم السن.

�إن اخل�����ض��وع للو�سائل التقليدية �أو حتى
للتكنولوجيا احلديثة يف تخفيف التجاعيد غري
كايف بالن�سبة لبع�ض ال�سيدات� ،إذ يتطلب الأمر
عناية �أكرب ،وحر�صا م�ستمر على متابعة تطور
التجاعيد وحماولة احلد منها ب�صفة دورية موازاة
مع �إخفائها بحيل املكياج.

ممنوع على صاحبات
التجاعيد

اخلط�أ الذي تقع فيه الكثري من ال�سيدات ممن
يعانني من م�شكل التجاعيد البارزة ،هو حماولة
ملئها بكرمي �أو بودرة الأ�سا�س ،غري �أن هذا الأمر
مرفو�ض يف قانون التجميل ا�ستعمال امل�ستح�رض
ح�سب ما تطلعنا عليه اخلبرية مبدر�سة اليد
الذهبية ،وال��ت��ي تقول �أن ك��رمي الأ���س��ا���س �أو
بودرة الأ�سا�س ممنوعان عن الب�رشة التي ذات
التجاعيد ،فقد يتحول الأمر �إلى ما ي�شبه الأر�ض
اجل���رداء القاحلة خا�صة يف حني مت ا�ستعمال
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م�ستح�رضات غري منا�سبة ،لهذا ف�إنه ح�سب
اخلبرية من امل�ستح�سن ا�ستبدال كرمي اال�سا�س
مب�ستح�رض �آخر.

واقي الشمس الملون
بديل «الفوندايشن»

تن�صح اخلبرية ب�أنه بدل ا�ستعمال «الفونداي�شن»
�أو كرمي اال�سا�س لل�سيدات اللواتي يعانني من
التجاعيد ،بعد �سن الثالثني ،يجب ا�ستبداله
بكرميات احلماية من ال�شم�س ،التي حتتوي
على الألوان املنا�سبة لب�رشتها ،بحيث تعمل على
�أكرث من وظيفة ،فتخفي عيوب الب�رشة بف�ضل
تركيبتها ال�سائلة نوعا ما ،وحتميها من ال�شم�س،
وتعمل على مقاومة جفافها� ،أما �إن كانت ال�سيدة
مرتاحةمادياوميكنهااحل�صولعلى«فونداي�شن»
غني بالفيتامني خم�ص�ص للب�رشة البالغة،
التي تعاين من

جتاعيد �أولية �أو ما يدعى علمية ب «la peau
 ،« mateurفيكون ذلك �أح�سن بكثري لأن هذا
النوع من كرمي اال�سا�س جيد لعالج �آث��ار تعب
الب�رشة وجفافها �أي�ضا ولي�س للتجاعيد فقط.

اللون الموحد حيلة ذكية
إلخفاء التجاعيد

نعلم �أن هذا امل�شكل نابع عن ظهور اختالفات
ب��ارزة على الب�رشة ،بني انحناءات وجتاويف،
لذلك لي�س هنالك حاجة جعل الأح�ين تتبعها
من خالل الإكثار من طبقات الأل��وان املختلفة،
وتن�صح خبرية التجميل مبدر�سة اليد الذهبية،
با�ستعمال مكياج عام بلون موحد ،ال يهم �إن
اختلفت تدرجاته ،املهم �أن ال ترافق طيات اجللد
�أمواج جديدة من �ألوان متباعدة ،بالن�سبة لأحمر
ال�شفاه ،ف�إنه من اخلط�أ اتباع مو�ضة �أحمر ال�شفاه
احلالية التي تتميز ب�ألوانها اجلافة اخلالية من
�أي ملعة ،والتي تربز ب�شكل وا�ضح كل الت�شققات
والتفا�صيل البادية على الفم وحميطه ،و�إمنا
يف�ضل ا�ستعمال الأل��وان امل�ضيئة اللماعة وال
تق�صد اخلبرية هنا الأل��وان املبهرجة كالربتقايل
والأحمر الفاقع والبني ،و�إمنا الألوان مثل الوردي
وامل�شم�شي مع ملعة وا�ضحة ت�رسق الأنظار عن
التجاعيد املحيطة بالفم ،بالن�سبة لظالل العيون
يف�ضل �أن تكون بتدرجات �أحمر ال�شفاه وبودرة
اخلدود ،كما تن�صح اخلبرية الن�ساء اللواتي يعانني
من جتاعيد بارزة على نهاية العني ،ب�أنه ال يجب
تغطيتها مب�ساحيق ظالل الأعني ،و�إمنا جعل هذه
التجاعيد مبثابة حدود ينتهي لديها املكياج� ،أحمر
اخلدود مهم كذلك لرتكيز الأنظار على الوجنتني،
وي�ستح�سن �أن يكون بنف�س درجة لون �أحمر
ال�شفاه لكن من دون ملعة ،مع تفادي تطبيقه على
موا�ضع التجاعيد حتى ال يجعلها تبدو كتجاويف
غائرة.

شباب

ملاذا يتعاطى الرجال عقاقري منع
احلمل!

بلغنا �أن ذك��ورا كرثا يف اجلزائر يتناولون حبوب
منع احلمل املوجهة �أ�سا�سا �إلى الإناث ،فتوجهنا
ب�س�ؤالنا �إلى �أهل االخت�صا�ص ،وزرنا عددا من
ال�صيدليات ،بحيث �أكد لنا �أ�صحابها هذا الأمر.
�أمني� ،صاحب �صيدلية العافية بالبليدة ،يقول:
"من الطبيعي �أن يطلب الرجال حبوب منع
احلمل ،فقد تكون لفائدة زوجاتهم ،لكن هناك
بع�ض ال��ع��زاب والريا�ضيني الذين ت�أكدنا مع
الوقت ومن خالل التعامل امل�ستمر معهم� ،أنهم
ي�أخذون حبوب املنع للتناول ال�شخ�صي� ،"..أما
عن ال�سبب الذي يدفع رجاال �إلى تناول عقاقري
كهذه ،في�ؤكد ال�صيادلة �أن الدافع الرئي�س هو
�إبراز منطقة ال�صدر وبع�ض املناطق احل�سا�سة
من اجل�سم ،بالن�سبة �إلى الريا�ضيني ..وهناك
�أ�سباب ودوافع ال�أخالقية �أخرى تقف وراء طلب
ال��ذك��ور حلبوب منع احل��م��ل ،بع�ضها متعلق
بحاالت مر�ضية ،يف�ضل �أ�صحابها عدم ك�شفها.
مل يكن �صدفة �أن نلتقي ب�أحد زبائن �صيدلية عبد
الكرمي ،فقد �أعلمنا �صاحبها ب�أن �صديقه الذي
ي�شاركه ت�سيري املحل ،كان من مدمني حبوب
منع احلمل املوجهة �إلى الن�ساء� ،إلى غاية �أن ت�أكد
من �رضرها البالغ على ال�صحة .حاولنا التقرب
منه ،ف�أجابنا من دون حرج ،ب�أنه علم من �صاحب
�صيدلية ،عمل معه يف ال�سابق� ،أن هذه العقاقري
ترفع الهرمونات الأنثوية ،وتقلل من العدوانية
والهيجان ،الذي يعاين منه بع�ض الرجال ..يقول
"ب .م" �إنه تناولها ملدة �شهور" :كنت عدوانيا
جدا يف تعاملي مع زوجتي وابني ال�صغري ،وحتى
م��ع �أ���ص��دق��ائ��ي وج�يراين
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=نسيبة.ع= كاريكاتري :فاتح بارة
ألسباب جنسية وأخرى جسدية �أغرا�ضهممنها،توانوا�رسيعاعنفعلذلكب�سبب
الأعرا�ض اجلانبية الغريبة واخلطرية التي ظهرت
على �أج�سادهم ،و�أك��دوا �أنهم مل يكونوا على
اطالع على ما ت�سببه لهم حبوب منع احلمل من
متاعب �صحية ونف�سية ،با�ستثناء �أولئك الذين
يتناولونها بدوافع جن�سية ،رغم �إدراكهم التام
باملخاطر ،فهدفهم اكت�ساب مالمح وج�سم �أنثوي
والتخل�ص من طبيعتهم التي فطرهم اهلل عليها.
�سمري� ،شاب ريا�ضي ،يف الرابعة والع�رشين من
العمر ،بد�أ تعاطي حبوب منع احلمل عن جهل
تام ب�أ�رضارها منذ �سنة تقريبا ،يقول�" :شاهدت
�رشيطا وثائقيا عن الريا�ضيني يف �أمريكا ،وكنت
حينها مولعا بريا�ضة كمال الأج�سام ،و�أمار�س
املالكمة ،ال�رشيط كان باللغة الإجنليزية وقر�أت
وجهت حبوب منع الحمل إلى النساء،
يف الرتجمة �أن الريا�ضيني يتناولون حبوب منع
حتى تؤدي وظائف هرمونية ،تحتاج بعض احلمل لإبراز منطقة ال�صدر ،ف�س�ألت �صديقا يل،
السيدات إلى تفعيلها ..هذا ما هو متعارف ف�أثبت الأمر ،ومنذ ذلك احلني �أتناولها با�ستمرار،
حتى �صعقت م�ؤخرا مب�ضاعفاتها على ال�صحة
عليه ،لكن الهجين والالمنطقي ،أن
يقبل الرجال على اقتناء هذه الحبوب من واحلياة اجلن�سية للرجل"� .سمري ،ت��رك هذه
الصيدليات بشكل طبيعي ومن دون أن العقاقري ودخ��ل يف حالة نف�سية م�ستع�صية،
يراودهم فيه أي شك ،لكن ،ال لتستعملها وت�شكلت لديه عقدة من االرتباط �أي�ضا.

رجــــــــــال
يتنـاولـــون
حبــــــــوب
منـــــــــــع
الحمــــــــل

زوجاتهم.

يف اخل��ارج ،خ�شنا جدا وغليظ التعامل ،فكرت
مطوال يف زيارة طبيب �أع�صاب ،لكنني تراجعت
عن الفكرة عندما �سمعت �صاحب ال�صيدلية
يتحدث عن حبوب منع احلمل و�أثرها يف احلد
من العنف والعدائية ،مل �أكن �أمار�س ريا�ضة ما،
ولكن �أعرا�ضا خطرية وغري متوقعة �آملت بج�سمي
ونف�سيتي"�.إن غالبية الذكور الذين �أقبلوا ب�شكل
�أو ب�آخر على خطوة جريئة بحجم تعاطي حبوب
منع احلمل ،مهما
ك���ان���ت

�أ�رضار حبوب منع احلمل على الرجال

ك��ان �رضوريا ا�ست�شارة املهنيني ح��ول �أ��ضرار
ح��ب��وب منع احل��م��ل على ال��رج��ال ،فتوجهنا
بال�س�ؤال �إلى الدكتور مكي ،طبيب عام ،ليو�ضح
لنا فعل ه��ذه الهرمونات�" :إن ال��ذك��ور الذين
يلج�ؤون �إلى عقاقري منع احلمل من �أجل تغريات
يف اجل�سم� ،سيح�صلون على ذلك فعال ،ولكنهم
�سيكت�سبون باقة م�شكلة من الأمرا�ض التي
ي�صعب عالجها ،منها ما هو ب��دين كه�شا�شة
ال��ع��ظ��ام ،جلطات ال���دم ال��ت��ي ت�صيب القلب
والدماغ ،بالإ�ضافة �إلى الرتاجع الرهيب يف عدد
احليوانات املنوية ،ومنها ما هو نف�سي
كالدخول يف حاالت اكتئاب م�ستع�صية
وفقدان الرغبة اجلن�سية".

�إعداد :نسيبة عالل

مكياج دافئ يوحي بمظهر طبيعي
المكياج هو أحد أهم الخطوات الجمالية التي تعتمد عليها السيدات ،فحيثما توجهت موضة المكياج تلق متابعات كثرا ،ال يمكنهن
االستغناء عن اللمسة السحرية التي تكتمل بها إطاللتهن.
يف املو�سم ال�سابق ،ت�ضاربت مو�ضة املكياج
بني ال�صاخب الوا�ضح ،واملكياج الهادئ الذي
يوحي ب�إطاللة طبيعية ،مالت الكفة وارتفعت،
لرت�سو هذا املو�سم باجتاه الب�ساطة يف اختيار
الألوان والر�سمات لإعطاء مظهر طبيعي ،حتى
�إن �أكرب عالمات املكياج يف العامل ،على غرار
 hudabeutyو  siforaوالكثري من العالمات
الأخرى الرائجة يف العامل العربي ،قد تخلت نهائيا
عن �إنتاج م�ساحيق جتميل بالألوان ال�صاخبة،
كالأحمر والأزرق والبنف�سجي ..وركزت يف
ت�شكيالتها خلريف و�شتاء  2019على تدرجات
الألوان الدافئة ،ال�صاحلة لكل �ألوان الب�رشة ،التي
تعطي انطباعا للوهلة الأولى ب�أن ال�سيدة ال ت�ضع
م�ساحيق جتميل� ،إال عند التدقيق يف التفا�صيل.
الألوان الدافئة حا�رضة هذا ال�شتاء
ال �شك يف �أن اجلميع الحظ �أن �إطالالت امل�شاهري
هذا املو�سم تبدو وك�أنهن ال ي�ضعن م�ساحيق
جتميل وال �أقالم حتديد ،ولكن خبرية املكياج
مبدر�سة اليد الذهبية تنفي هذا ،وت�ؤكد �أنه مل
يتم بعد اال�ستغناء نهائيا عن و�ضع املكياج ،لكن
مو�ضة خريف و�شتاء  ،2019تقت�ضي �أن يكون
املكياج ب�سيطا وغري متكلف ،يتم و�ضعه فقط
لإبراز تفا�صيل الوجه ،مبا فيه حتديد ال�شفاه
والعيون ب�شكل وا�ضح با�ستعمال �ألوان دافئة،
كتدرجات البني ،والنحا�سي ،وتدرجات البيج
والوردي ..بل ت�ؤكد خبرية املكياج �أن هذا الأخري
بات ي�أخذ وقتا �أكرث مما كان ي�أخذه يف ال�سابق
وم�ستح�رضات �أكرث �أي�ضا ،بحيث يتطلب
احل�صول على مظهر طبيعي ،دقة وتركيزا واتباعا

للتفا�صيل ،كما يجب �أن تكون ال�سيدة على
دراية تامة ب�شكل ومنحنيات وجهها وما يالئمه
من مكياج ،حتى ال تقع يف م�شكل الو�صول �إلى
نتيجة منفرة� ،إذ تن�صح اخلبرية مبدر�سة اليد
الذهبية ذوات الب�رشة ال�سمراء باتباع تدرجات
البني والنحا�سي يف كل من �ألوان كرمي الأ�سا�س
�أحمر اخلدود ،ظالل العيون ،و�أحمر ال�شفاه..
�أما ال�سيدات ال�شقروات اللواتي ميتلكن ب�رشة
بي�ضاء �أو زهرية ،فيجدر بهن االجتاه �صوب
تدرجات البيج والوردي.
من الأ�رسار املهمة التي �أطلعتنا عليها اخلبرية
مبدر�سة اليد الذهبية ،التي ت�ساعدنا للح�صول
على مكياج �شتوي ناجح بامتياز ،هي �أن تكون

الألوان املطبقة على العينني ،واخلدود وال�شفاء،
وحتى �ألوان كرمي �أو م�ساحيق الأ�سا�س،
متنا�سقة يف ما بينها بحيث تعطينا تدرجا من
الغامق �إلى الباهت �أو العك�س ،مثال عندما يتم
ا�ستعمال �أحمر �شفاه ذي اللون البني من قبل
�سيدة �سمراء ،ميكنها تطبيق �أحمر خدود بلون
الربونز ،مع ظالل عيون بدرجة �أفتح من البني
الذي مت و�ضعه على ال�شفاه.
هذا التدريج املتح�صــــل عليـــه من �أعلى �إلى
�أ�سفل �أو من �أ�سفل �إلى �أعلى هو املغزى الذي
جاءت به مو�ضة مكياج �شتاء  ،2019دون �أن
نن�سى �أهمية امل�ساحيق امل�ضيئة يف اكتمال
الإطاللة بنجاح.

"الهاياليرت" �أو "البودرة الالمعة"

اللمسة السحرية التي تغير توجه المكياج
من الطبيعي إلى الملفت
من المعروف أن غالبية السيدان كن
يمقتن المكياج الالمع ،خاصة على
الخدود ،وفي فترات سابقة كان هذا
النوع من المكياج ينعت بالبالستيكي أو
النايلون ،لبشاعته مع نسق معين من
المكياج كان دارجا في نفس الفترة أيضا.

يف مو�سم �شتاء  ،2019حتولت تلك اللمعة
التي كانت تثري ا�شمئزاز كال اجلن�سني� ،إلى
مو�ضة تت�صدر املجالت والفتات العر�ض وت�شيع
حتى يف ال�شوارع ،و�أ�صبح التباهي بخدود المعة
�رضبا من �آخر �رضوب املو�ضة املجنونة التي
تفاجئ العامل من مو�سم �إلى �آخر ،حتى �إن
"الهاياليرت" �أو "البودرة الالمعة" ،ي�شكل اليوم
اللم�سة الرئي�سة التي ال غنى عنها عند تطبيق
�أي نوع من �أنواع املكياج� ،سواء لل�سهرة �أم املكياج
اليومي.

خبراء يعتبرونه اللمسة السحرية

هو بالفعل مل�سة �سحرية .فالهاياليرت يعطي
الوجه �أبعادا جديدة ،غري التي هو عليها يف الواقع،
وب�إمكانه يف حال مت تطبيقه باحرتافية �أن يغري
مالمح املوجه كليا ،ثم �إن خرباء التجميل باتوا
ين�صحون م�ؤخرا بتوظيف الهاياليرت ل�شغل
الأنظار عن االلتفات �إلى العيوب املمكن وجودها
على الوجه ،كجحوظ العينني �أو �صغرهما
الوا�ضح� ،أو بروز الأنف ،الكلف والنم�ش� ..أما
خبرية املكياج من مدر�سة اليد الذهبية ،فتعترب

البودرة الالمعة �رضورية الكتمال مكياج مو�سم
�شتاء  ،2019فاالعتماد على حواجب ورمو�ش
مبظهر طبيعي ،ومكياج ب�ألوان دافئة مييل �إلى
العدم ،مظهر يحتاج �إلى القليل من احليوية
الكامنة يف تلك الرتو�شات النهائية بوا�سطة
فر�شاة "الهاياليرت".

احذري فضائح الهاياليتر

مع �أن البودرة الالمعة التي يتم ا�ستعمالها على
عظام اخلد وبع�ض املناطق من الوجه ك�أ�سفل
الأنف �أو على عظمته ،وعلى نهاية الذقن واجلبهة
�أي�ضا ،هي ال�رس يف اخلروج باملكياج الطبيعي
املتال�شي �إلى مكياج ع�رصي ملفت� ،إال �أن
هذه املو�ضة التي �أ�صبحت معتمدة من
قبل ال�سيدات يف ال�شارع ويف املنا�سبات
بعدما كانت حكرا على من�صات العر�ض
والفتات الدعاية ،قد تتحول حتت
يدين غري خبريتني �إلى كارثة جمالية
حقة ،ف�أهم �شيء ت�شري �إليه خبرية
املكياج من مدر�سة اليد الذهبية هو
معرفة املواطن التي ت�صلح لتطبيق
الهاياليرت ،فبع�ض الوجوه حتتاج
�إلى و�ضع البودرة الالمعة يف كل
املناطق التي �سبق ذكرها ،فيما
يجب االكتفاء بتطبيقها
على اخلدود ومنطقة �أو
منطقتني �أخرى فقط

لدى وجوه �أخرى ،كما �أن خرباء التجميل ي�ؤكدون
على �أن بع�ض الوجوه ال ينا�سبها الهاياليرت �أبدا،
وقد يتحول �إلى عيوب بارزة دون وجود عيوب،
كما �أن "الهاياليرت" يختلف متاما عن حمرة
اخلدود ،وهذا ما تقع فيه الكثري من ال�سيدات وال
يجب ا�ستعماله على هذا الأ�سا�س ،كما ت�شري
خبرية املكياج مبدر�سة اليد الذهبية �إلى �أنه ال
ي�صلح ا�ستعمال "الهاياليرت" دون تطبيق كرمي
الأ�سا�س بطريقة �صحيحة مل�ساء ،وتفادي قدر
االمكان التعرق عند ا�ستعماله.

الميكرو بليدينج..
أحدث التقنيات للحصول على حواجب سميكة
يتفق خبراء المكياج على أن أول ما يلفت األنظار عند النظر إلى وجه المرأة ،هو شكل
حواجبها ،فالحواجب قبل أي شيء آخر هي التي تعطي انطباعا أوليا عن شخصية
المرأة :قوية ،جريئة ،متكلفة أم تعشق البساطة والمظهر الطبيعي ،لهذا تلقى اهتماما
أكبر ،ويتم في كل سنة أو سنتين تقريبا تغيير شكل الحواجب ليتماشى مع موضة
المكياج الدارجة.
هذه ال�سنة ،وحتديدا يف مو�سم �شتاء ،2019
تعود احلواجب ال�سميكة �إلى الواجهة بقوة،
وكعنوان متناق�ض بني اجلر�أة وعدم التكلف ،يتم
اعتماد احلواجب ال�سميكة ال�شعثاء ،على �أن
تكون بنف�س لون ال�شعر الطبيعي� ،أما �إن كان
ال�شعر م�صبوغا ،فيجب �صبغ احلواجب �أي�ضا

بدرجة لون ال�شعر �أو درجات متقاربة جدا ،حتى
ال تخرج ال�سيدة من املظهر الطبيعي الذي ترغب
يف احل�صول عليه هذا ال�شتاء.
�إذن� ،إذا كنت متتلكني حواجب �سميكة وبارزة،
ف�أنت حمظوظة هذا املو�سم المتالكك �أهم
عنا�رص اجلمال يف قائمة املو�ضة احلالية ،وعليك
عدم العبث بها مطلقا� ،أما �إن كانت حواجبك
رفيعة وغري بارزة ،ف�إنك قد حتتاجني �إلى بع�ض
التعديالت التي �ستطلعك عليها خبرية
املكياج مبدر�سة اليد الذهبية ،من �أجل
مواكبة مو�ضة �شتاء .2019

احصلي على حواجب
طبيعية

اجلميع بات يعرف الطرق التقليدية
جلعل احلواجب �أكرث �سمكا،
لكن التاتو "الو�شم" وحتديد
احلواجب ب�أقالم ذات
اللون الغامق� ،أو ملأها
مب�ساحيق �سوداء
وبنية �أ�صبح منفرا،
وغري مرغوب فيه،
خا�صة ونحن
عن
نتحدث

مو�ضة الهدف منها الظهور مبظهر طبيعي،
لذلك تن�صحك خبرية املكياج مبدر�سة اليد
الذهبية باتباع بع�ض التقنيات احلديثة،
م�ضمونة النتائج ،التي ت�ساعدك على الو�صول
�إلى ال�شكل واحلجم املرغوب للحواجب� ،أهمها
تقنية  ، le micro bladingامليكرو بليدينغ،
وهي �أحدث ما تو�صل �إليه خرباء التجميل
لتعوي�ض التاتو ،وملء فراغات احلواجب وتكثيف
ال�شعريات ،فهذه التقنية قادرة على تغيري �شكل
احلاجب كليا دون �أن يظهر ذلك ب�شكل وا�ضح،
تن�صح بها ال�سيدات بكرثة لكونها طريقة غري
جراحية ،ي�ستعمل فيها قلم حتديد يدوي ،وغري
مكلفة مقارنة بالنتيجة التي تقدمها ،بحيث ال
يتجاوز �سعر تطبيقها يف اجلزائر ثالثني �ألف
دينار ،ويدوم مفعول تقنية امليكرو بليدينج ملدة
ثمانية ع�رش �شهرا ،تختفي خاللها كل الفراغات
املوجودة بني �شعريات احلواجب ،وكل العيوب
الأخرى الناجتة عن ت�ساقط �شعر احلاجب جراء
املر�ض� ،أو كنتيجة لتكرار التاتو "الو�شم".
�أما ال�سيدات اللواتي ال يرغنب يف زيارة مراكز
التجميل للح�صول على حواجب �سميكة
بوا�سطة ر�سمها بتقنية امليكرو بليدينج،
فيمكنهن احل�صول على فر�شاة خا�صة
باحلواجب ،ت�شبه فر�شاة املا�سكرا ،متوفرة لدى
حمالت بيع م�ستح�رضات التجميل حتت
مركات متعددة ،وتن�صح اخلبرية مبدر�سة
اليد الذهبية جميع ال�سيدات با�ستبدال
�أقالم احلواجب بفر�شاة احلواجب ،لأن نتائج
ا�ستعمالها تبدو طبيعية �أكرث من حتديد
احلواجب بوا�سطة قلم ذي �ألوان غامقة وبارزة.

استمتعي
بدفء األلوان
الطبيعية
لطالء األظافر
الشتاء
هذا
ال يمكن الحديث عن الموضة وعالم

الجمال ،دون التطرق إلى األظافر وكل ما
يخصها ،فطالء األظافر تحول منذ سنوات
إلى مكمل رئيس لإلطاللة العامة لكل
أنثى ،ورغم أن فصل الشتاء ،يجبرك على �سبق ذكرها.
إخفاء يديك داخل قفازات أو داخل جيوب،
ال حرج أن نطلعك على موضة األظافر
العودة إلى زخرفة األظافر
الدارجة لشتاء .2019
بعد التخلي جزئيا عن تزيني الأظافر بزخرفات

األلوان الدافئة تسيطر
هذا الشتاء

مبا �أن الألوان الدافئة هي الدارجة يف مو�ضة املكياج
ل�شتاء  ،2019اختار خرباء التجميل اتباع نف�س
الن�سق وجعل طالء الأظافر هو الآخر يتما�شى مع
تدرجات املكياج ،حتى ال تقع ال�سيدات يف فو�ضى
املظهر ،وتخلط بني الإطاللة الطبيعية والإطاللة
املبتذلة ال�صارخة ،لهذا ف�إن �ألوان طالء الأظافر هي
الأخرى ترتاوح ما بني تدرجات الربونز ،وتدرجات
البني والبيج والوردي ،لكن على عك�س القواعد
التي يجب اتباعها يف تطبيق املكياج ،تن�صح
خبرية الأظافر من مدر�سة اليد الذهبية ال�سيدات
ال�سمراوات باتباع تدرجات الوردي والبيج،
وتفادي الألوان الغامقة ،فيما لل�شقراوات حرية
اختيار تدرجات الألوان الدافئة من القائمة التي

ذات �ألوان حمايدة� ،أو تر�صيعها بالأحجار الالمعة
وما �إلى هذا ..يتم العودة يف مو�سم �شتاء ،2019
�إلى مو�ضة تزيني طالء الأظافر ،لكن بتقنية
جديدة ،ت�ستعمل درجة �أقل من لون الطالء الذي
مت تطبيقه على الأظافر للر�سم على �إحداها،
وتزيينه بالزخرفات التي متيل �إليها ال�سيدة،
كاالعتماد على اللون الف�ضي �أو الذهبي �أو الربونز
لطالء ظفر واحدة يف كل يد.

استمرار موضة "الفرانش"
على األظافر

مبا �أن مو�سم �شتاء  2019ينادي بكل ما هو ذو
مظهر طبيعي� ،أو �أقرب �إلى ذلك ،ت�ؤكد خبرية
الأظافر من مدر�سة اليد الذهبية �أنه ميكن اعتماد
"الفران�ش" �أي�ضا هذا املو�سم ،بتحديد نهاية
الأظافر باللون الأبي�ض ،وطالئها بطالء �شفاف،

ميكن �أي�ضا االكتفاء بو�ضع "اجليل" املرهم على
الأظافر ،حلمايتها وجلعلها تبدو المعة و�صحية،
لكن الأف�ضل �أال تكون الأظافر طويلة ،لأن مو�ضة
الأظافر الطويلة ،والأظافر اال�صطناعية ال وجود لها
يف قامو�س املو�ضة لهذا ال�شتاء.

أشكال األظافر الدارجة

رغم رواج ال�شكـــــل املربع �أو امل�ستطيل للأظافر
هذه ال�سنة� ،إال �أن خرباء التجميل يف�ضلون عدم
التقيد بها يف حاالت معينة ،فهذه املو�ضة ال تالئم
جميع �أحجام الأيدي و�أ�شكالها ،ف�إذا كانت اليد
منتفخة وذات �شكل "مكور" دائري نوعا ما ،ف�إن
خبرية التجميل من مدر�سة اليد الذهبية تن�صح
باعتماد الأظافر متو�سطة الطول ذات الق�صة
املدببة من �أعلى حتى تعطيها امتدادا وطوال،
ي�شكل توازنا نوعا ما مع عر�ض اليد� ،أما �إن كانت
اليد طويلة والأ�صابع رفيــعــــــة ،في�ستح�سن
اعتماد الق�صة الدائرية للأظافر ،لأنها حتدد
�شكل اليد وحتد من امتدادها ،كمــــا �أنها توحي
باالمتداد الأفقي.

قصات الشعر غير المنتظمة
 asymétriqueتوحي بالقوة والجرأة
ال شك في أن الكثير من السيدات،
وبخاصة الشابات ،تأثرن في المواسم
السابقة بموضة الشعر متوسط الطول،
ذي القصة المنظمة ،الذي تنتهي
خصالته جميعها باستثناء الغرة القصيرة
عند خط أفقي واحد ،لقد انتهى عهد
موضة المسلسالت التركية هذه ،ولكن
موضة قصات الشعر لشتاء  ،2019بددت
المخاوف من عدم الحصول على القصة
والتسريحة المناسبة .في ما يلي تطلعنا
خبيرة الشعر بمدرسة اليد الذهبية على
السبب.

ال تهملي شكل وجهك

القصات العبثية (غير
المنتظمة)

مهما كانت ق�صة �شعرك ،و�أ ًّيا كان طوله ،يعلمك
خ�براء ال�شعر ب���أن��ه ب�إمكانك احل�صول على
الق�صة الدارجة ل�شتاء  ،2019كل ما عليك فعله
هو التحلي بالقليل من اجلر�أة عند زيارة خبرية
التجميل ،وطلب ق�صة غري منتظمة ،ك�أن يكون
�أحد اجلانبني طويال والآخر ق�صريا ب�شكل وا�ضح،
�أو �أن يكون �شعرك طويال من الأمام بق�صة عبثية
وق�صريا من اخللف ،مع التالعب ب�شكل الغرة،
بني جعلها طويلة من جانب وق�صرية من اجلانب
الآخر� ،أو ق�صها على طبقات ،هذا التدرج يف طول
ال�شعر ،واالنتفاخ الذي ت�صنعه طبقات ال�شعر
مع الأل��وان ،ك�إطاللة عامة ي�شكل املو�ضة التي
ي�سعى خرباء ال�شعر العامليون للرتويج لها هذا
ال�شتاء.

يزال �أحد �أهم االيحاءات بالأنوثة ال�صارخة ،ومن
العنا�رص املهمة يف معادلة اجلمال الأنثوي ،لكن
املو�ضة يف ال�سنوات الأخرية القليلة ،وبح�سب
خ�براء ،حت��اول ك�رس ال�صورة النمطية للمر�أة،
واخل���روج عن امل���أل��وف بتغيري بع�ض املفاهيم
اجلمالية و�إع��ادة ربطها مبا يعاك�سها ،وهو ما
يجتهد خرباء ال�شعر لتحقيقه �أي�ضا ،من خالل
ابتكار ق�صات �شعر ق�صرية مفعمة بالأنوثة ،مع
�إرفاقها ب�ألوانها املخ�ص�صة لها وب�إك�س�سوارات
مميزة ،لهذا مل يعد هنالك داع للحر�ص على
اقتناء و�صالت �شعر �أو م�ستح�رضات �صحية
لتطويل ال�شعر� ،إذ وبح�سب خبرية التجميل
مبدر�سة اليد الذهبية انتهت �صالحية مو�ضة
ال�شعر الطويل والو�صالت وال�شعر امل�ستعار،
لتحل حمل كل هذا ق�صات �شعر ق�صرية وجريئة
بعبثيتها.

وداعا للشعر الطويل
ووصالت الشعر
االصطناعية

ال يختلف اثنان يف �أن ال�شعر الطويل كان وال

من الن�صائح املهمة التي يقدمها خرباء التجميل،
�سواء يف ما يخ�ص �شكل احلواجب �أم املكياج �أم
ق�صات ال�شعر و�ألوانه ،هو مراعاة �شكل الوجه
وحجمه ،لأن هـــاذين الأخ�يري��ن هما �أه��م ما
يتحكم يف كل هذا ،ف�إذا رغبت ال�سيدة يف تطبيق
ق�صة معينة يجدر بها �أوال معرفة ما �إن كانت
تنا�سب �شكل وجهها .فبع�ض الق�صات خا�صة
الق�صرية جدا تعمل على ت�ضخيم الوجه �أكرث
�إذا كان حجمه كبريا ،و�شكله دائريا �أو مربعا،
بينما تعمل بع�ض ق�صات ال�شعر على �إ�ضفاء
نحافة �أكرث على الوجه النحيف ،وبدل من �أن
تعزز ق�صتك اجلديدة جمالك ،ميكن �أن تفعل
العك�س ،لهذا يتوجب ا�ست�شارة خبرية التجميل
قبل الإقبال على ق�ص �شعرك ،خا�صة �إذا كانت
الق�صة التي تريدينها ق�صرية ج��دا وال ميكن
ا�ستدراكها.

كيف تحصلين على خصالت شعر ملونة
بتدرجات متعددة وبطريقة آمنة؟

إنه الوقت المناسب لتتمتع جميع السيدات،
مهما كانت أعمارهن ،بتدرجات في ألوان
الشعر ،فلم تعد خصالت الشعر الملون
حكرا على العرائس والمتقدمات في السن
فحسب ،طالما موضة الشعر لشتاء 2019
تقتضي ذلك ،لكن كيف يمكن الحصول
على خصالت شعر ملونة بتدرجات
متعددة؟ هذا ما ستطلعنا عليه خبيرة
الشعر من مدرسة اليد الذهبية.

بلون قاعدي طبيعي ،مع مالحظة تدرجات لون
وا�ضحة على �سطح ال�شعر.
هذه املو�ضة �صاحلة للفتيات واملراهقات اللواتي
يرغنب يف تغيري لو �شعرهن الطبيعي ،وحتى
لل�سيدات اللواتي يعملن على �إخفاء ال�شيب مع
الإبقاء على لون �شعرهن القاعدي� ،أو اللواتي ال
يرغنب يف احل�صول على �شعر �أ�شقر ،ميكنهن
الإبقاء على اللون البني �أو الباذجناين �أو �أيا كان
لون �شعرهن.

خصالت ملونة للفتيات
والمراهقات

هكذا تحصلين على خصالت
شعر بمظهر طبيعي

لطاملا راود حلم احل�صول على خ�صالت �شعر
ملونة الكثري من الفتيات واملراهقات ،ولكنهن
ميتنعن عن تطبيقها لأنها يف العادة مرتبطة
بالعرائ�س وامل��ت��ق��دم��ات �سنا .ه��ذا ال�شتاء،
وح�سب خبرية ال�شعر من مدر�سة اليد الذهبية،
ميكن تطبيق خ�صالت ملونة غري تقليدية،
ودارجة على املو�ضة ،والأهم �أنها توحي ب�إطاللة
متغرية متاما لكن يف �إط��ار املظهر الطبيعي غري
املبتذل ،وعن الطريقة التي نح�صل بها على هذه
النتيجة ،تطلعنا خبرية ال�شعر من مدر�سة اليد
الذهبية على �أحد �أ��سرار تلوين ال�شعر ،وهي
و�ضع القبعة املخ�ص�صة النتقاء خ�صالت ال�شعر
على ر�أ�س الفتاة ،وبعد �سحب بع�ض اخل�صالت
التي يتحدد عددها بكثافة ال�شعر �أو مبدى الرغبة
يف تغيري اللون ،ميكن بعدها طالء اخل�صالت
التي مت �سحبها بدرجة �أقل غمقا من درجة اللون
القاعدي لل�شعر ،للح�صول على مظهر طبيعي،

تفيد اخلبرية مبدر�سة اليد الذهبية ،ب�أنه مت
التخلي تدريجيا منذ موا�سم فارطة عن
خ�صالت ال�شعر امللونة بالبالتني �أو
الأ�شقرامل�شع،التيباتتتعطيانطباعا
غري حمبب ،مييل �إلى االبتذال ،ومت
ا�ستبدالها بتدرجات متعددة لألوان
متيل �إل���ى ال��ل��ون ال��ق��اع��دي ل�شعر
ال�سيدة ،بحيث ميكن مالحظة �أكرث
من ثالثة �أل��وان �أو �أربعة ،دون معرفة
اللون الأ�سا�سي بال�ضبط ،وذلك من
خالل ال�سحب املعتاد خل�صالت ال�شعر،
ثم تلوينها ب�صبغات خمتلفة ،كتدرجات
البالتني ،وتدرجات الأ�شقر الفاحت ،بعدما
تتح�صلني على خ�صالت ملونة ب�ألوان فاقعة،
يتم تطبيق �صبغة �شعر ي�شبه لونها قاعدة
�شعرك ب�شكل كامل على جميع اخل�صالت
دون ا�ستثناء ،مبا فيها تلك التي مل يتم �سحبها

عن طريق القبعة ،حتى تقوم ال�صبغة ب�إخفاء
الألوان الفاقعة وجعلها تبدو باهتة ومتمازجة يف ما
بينها ،وكنتيجة نهائية �ستتح�صلني على مظهر
طبيعي تبدو من خالله الكثري من التدرجات
التي ت�صب جميعها يف لون واحد هو لون �شعرك
القاعدي.
ميزة مو�ضة تلوين ال�شعر التي اختارها خرباء
التجميل ل�شتاء  ،2019هي �أنها تدوم طويال،
حتى و�إن برزت جذور ال�شعر التي تزعج جميع
ال�سيدات ،ف�إنها لن تزعجك ،لأنها تتنا�سق مع
لون �شعرك الطبيعي.

الكاب بديل المعطف والحل الذي تبحث عنه المحجبات
هناك قطع ثياب تكمن شهرتها وأهميتها في أنها صالحة الستعماالت عدة،
واستعمالها قد يدوم لسنوات طويلة دون أن تفقد بريقها وأناقتها ،نحن نتحدث عن
الكاب الشتوي كواحدة من هذه القطع ،بحيث يصلح للمحجبات ولغيرهن ،يصلح مع
تنورة قصيرة أو طويلة ومع بنطال من الجينز أو بنطال كالسيكي أيضا.

كاب الفرو سر الفخامة في
إطالالتك الشتوية

ولى الزمن الذي كان فيه الفرو مو�ضة الأغنياء
فقط ،و�أ�صبح من املمكن احل�صول على كاب
من الفرو املزيف ،ال يقل فخامة عن مظهر الفرو
احلقيقي وب�أ�سعار منا�سبة جلميع امل�ستويات،
حتى العقدة من اعتماد هذه القطعة الفاخرة يف
�أماكن عمومية �أو للذهاب �إلى العمل قد زالت
نهائيا هذا املو�سم ،ذلك �أن التنورة اجللدية
الرائجة ل�شتاء  ،2019وحتى التنورة املخملية
من القطيفة �أو جلد اجلمل ،هي قطع راقية تتطلب
كاب بفخامة الفرو فال ترتددي يف اعتمادها ،فقط ال
تخرجي عن اختيار الألوان الطبيعية املح�صورة
بني الأ�سود والأبي�ض وتدرجات البيج والبني،
وتفادي الفرو الوردي والبنف�سجي وما �شابه ،لأن
وراق.
مظهره ا�صطناعي �أكرث مما هو طبيعي ٍ

الكاب القصير خيار عملي

جربت من قبل �إطالالت ب�سيطة وباهتة ثم
هل
ِ
ترددت يف اخلروج؟ مل يكن الأمر ليحدث لو �أنك
�أ�ضفت على �إطاللتك كاب كال�سيكيا من الدنيم،
�أو جلد اجلمل �أو حتى من "التريغال" ،فالكثري من
امل�شاهري يعتمدن هذه احليلة يف ف�صل ال�شتاء
للظهور يف كامل �أناقتهن .كيت مادلتون مثال،
متكنت من �إبهار املهتمني ب�ش�ؤون املو�ضة عندما
ارتدت ف�ستانا كحليا ب�سيطا جدا من دون �أدنى

التفا�صيل وال حتى �أكمام ،مع كاب كال�سيكي
لتبدو للوهلة الأولى وك�أنها ترتدي ف�سانا بق�صة
فريدة .ميكنك اعتماد الكاب مع اجلينز �أي�ضا،
وال تن�سي �أن هذه املو�ضة التي تعمر طويال هي
�صديق حميم لل�رساويل الوا�سعة الدارجة هذا
املو�سم ،وكذا الأحذية املدببة لإطاللة كال�سيكية
فخمة.

الكاب الطويل مثالي
للمحجبات والمتجلببات

تعاين املحجبات واملتجلببات خا�صة كثريا يف ف�صل
ال�شتاء خالل رحلة البحث عن املعطف املنا�سب
الذي تتوفر فيه بع�ض ال�رشوط ال�رضورية ،ك�أن
يكون حمت�شما ،وا�سعا وطويال ،كما �أنه ال يخالف
املو�ضة ويحمي من برد ال�شتاء القار�س ،وهذه
ال�صفات جمتمعة تتوفر يف قطعة �أخرى هي الكاب،
بحيث ميكن �أن يلعب هذا الأخري دور املعطف
ال�شتوي الدافئ لدى املحجبات واملتجلببات،
ورغم �أنه متوفر لدى بع�ض العالمات الغربية
الجتاهات �أخرى يف عامل املو�ضة� ،إال �أن عالمات
تركية وحتى حملية �صممت الكاب الطويل هذا
املو�سم خ�صي�صا للمحجبات لإعطائهن �إمكانية
النزول على املو�ضة ومنحهن موا�صفات احلجاب
ال�ساتر واملعطف الدافئ يف �آن واحد .العيب الوحيد
الذي يجب االطالع عليه قبل اقتناء الكاب هو �أنه
يتما�شى فقط مع حقائب حجم �صغري وحتمل
باليد �أو عن طريق حزام طويل.

القمصان
الرياضية
الطويلة موضة
شتوية موجهة
إلى المحجبات

القم�صان الريا�ضية الطويلة ،هي الأقم�شة التي
حتاك منها ،فهي يف الغالب �أقم�شة ذات قاعدة
قطنية رطبة توفر الدفء يف ف�صلي اخلريف
وال�شتاء ،لكن بع�ض العالمات حاولت اخلروج
عن امل�ألوف ق�صة وخامة ،فاتبعت الأقم�شة
امليتاليكية املعروفة بـ"الكاوي" ب�ألوان معدنية
كالربونز الذهبي والوردي املذهب والف�ضي ،حتى
تواكب قم�صانها كل �صيحات املو�ضة الدارجة
ملو�سم �شتاء  ،2019يف املقابل اختارت عالمات
�أخرى كـ  stradivariusا�ستعمال ال�صوف
الناعم� ،أو بالأحرى خيوط ال�صوف املرو�ضة
حلياكة هذا النوع من القم�صان ال�شتوية
بامتياز.

نعم ..نحن بصدد الحديث عن تلك
القمصان القطنية الواسعة ،ذات الجيوب
المتموقعة أسفل البطن ،بها قبعة على
الظهر وتنتهي أكمامها وأسفلها بشريط
ضيق .هذا اللباس الرياضي الذي شهدناه
من قبل في األلبسة الرياضية فقط ،أخذ
تصاميم جديدة وفريدة مؤخرا ،كإدخال
أقمشة مطبعة ،واليوم هنالك تصاميم
موجهة خصيصا إلى المحجبات.

"ليكات" رياضية تستهوي
المراهقات

�إن ما ي�سعى �إلى فعله م�صممو الأزياء عرب العامل،
هو الو�صول �إلى �إر�ضاء �أكرث �رشائح املجتمع
ع�شقا للمو�ضة والأزياء اجلديدة والغريبة..
لهذا ،ف�إن رحلة البحث واالبتكار م�ستمرة ،وقد
و�صلت هذا ال�شتاء �إلى الدمج بني الألب�سة
الريا�ضية ،التي تتميز بق�صات وتفا�صيل خا�صة،
كاجليوب الوا�سعة �أ�سفل البطن ،والقلن�سوة
(غطاء الر�أ�س) ،والأكمام التي تنتهي ب�رشيط
مطاطي ،مع بع�ض الأ�رشطة امللونة� ،أو التي
حتمل عبارات التينية ،مع موا�صفات احلجاب،
�أو "الليكات" ،التي ترتديها املحجبات بالعادة،
التي هي عبارة عن قمي�ص طويل حمت�شم ،ذي

الجينز سر نجاح اإلطاللة
بالقمصان الرياضية
الطويلة

�أكمام طويلة ،ال يربز مفاتن اجل�سم .هذا املزج
بني ت�صميمني خمتلفي التوجه متاما� ،أ�سفر
عن �إ�ضافة قطعة مميزة جدا �إلى قائمة �ألب�سة
املحجبات الريا�ضية ،التي ت�صلح لال�ستعمال
اليومي ،خا�صة للطالبات ،اللواتي يف�ضلن قطعا
حمت�شمة ودارجة على املو�ضة ،بالإ�ضافة �إلى
كونها �شبابية وتالئم �أعمارهن .ميكن �إيجاد هذا
اللبا�س عن بع�ض العالمات ،على غرار "kiabi،
."bershka، stradivarius ، primark

أقمشة تمنحك الدفء
والراحة

من الأمور املهمة التي زادت الإقبال على ت�صميم

مبا �أن القم�صان التي نتحدث عنها ريا�ضية
وذات مظهر �شبابي ،من املهم مراعاة هذا الأمر
جيدا ،عند اختيار القطع التي يتم تن�سيقها معها،
ف�رساويل اجلينز هي الأجدر ملرافقة هذا القمي�ص
الريا�ضي الطويل ،خا�صة �أنه ي�ستدعي �أحذية
ريا�ضية ..ال ترتددي كذلك يف اعتماد حقيبة ظهر
من احلجم ال�صغري فهي دارجة على املو�ضة �أي�ضا،
�أما �إن كنت حمجبة ،فتفادي متاما "ال�سكارف"
املطبع� ،أو امل�صنوع من ال�ساتان �أو الأقم�شة
اللماعة فهي منافية متامة لإطاللة ريا�ضية،
نن�صحك باعتماد "ال�سكارف" املطاطي �أو من
ال�شيفون املثني الذي يعتلي مو�ضة احلجاب
ملو�سمني متتاليني� ،أما الإك�س�سوارات الأخرى،
فيمكنك االكتفاء ب�ساعة ريا�ضية ال �أكرث ،ف�أنت
هنا ال تبحثني عن �إطاللة �أنثوية �أو كال�سيكية
و�إمنا عن �إطاللة �شبابية ،عملية ومريحة.

هذه هي موضة األحذية
الموجهة إلى الجزائريين
هذا الشتاء

وسط هذا الكم الهائل من األحذية بماركات عديدة ومتنوعة ،التي غزت السوق بمجرد
حلول الخريف ،حاولنا وضع مقاربة بين الموديالت الموجودة على واجهات الماركات
البارزة في الجزائر وبين ما تم عرضه على منصات أسابيع الموضة العالمية بكل من
باريس ولندن ونيويورك ..والواقع أنها ال تختلف كثيرا.
�أخرجت �إل��ى �سوق الأحذية قطعا متنوعة من
احل��ذاء املدبب .بيد �أن طول ال�ساق اختلف من
قطعة �إلى �أخرى باختالف اخلامات .للإ�شارة ،ف�إن
زارا قد ركزت على طبعات جلود احليوانات كجلد
النمر ،جلد الأفعى ،وحتى �أحذية من الفرو� .أما
بالن�سبة �إلى ديور� ،شانيل ،قوت�شي ،فقد متيزت
الأح��ذي��ة املدببة لهذه العالمات بكونها جاءت
جميعها �إما من جلد الأفعى الفاخر الذي يتما�شى
مع جميع ت�صاميم املالب�س يف خزانة كل �سيدة� ،أو
من اخلامات املخملية الدارجة �أي�ضا هذا املو�سم.

الحذاء المدبب ذو الساق
الطويلة

نعم� ،إنها مو�ضة نهاية الت�سعينيات ،تلك التي
اتفقت عليها �أغلب عالمات الألب�سة الن�سائية،
�إذ هاهو احلذاء املدبب ذو ال�ساق الطويلة يعود �إلى
الواجهة ،مهددا كل �أ�شكال الأحذية ال�شتوية التي
امتلكتها وحافظت عليها يف ال�سابق لتدوم طويال.
عالمة �آلدو مثال ،عر�ضت هذا احلذاء قبل �أيام ،وقد
جاء باجللد الأ�سود موحد اللون� ،أما زارا فكعادتها
تتبع اخلامات الغريبة يف ت�صميم �أحذيتها ،وقد

أحذية "الرانجر" أو أحذية
المحارب األكثر
طلبا لشتاء 2019

البيئة ال�صعبة وطبيعة احلياة اليومية للكثري من
ال�سيدات متنعهن من ارت��داء الأحذية املدببة
ذات الكعب العايل عادة ،لهذا ف�إن اخليارات عديدة
ومتوفرة ،ويعترب حذاء املحارب بت�صاميمه الأنثوية
قطعة مهمة حتتاج �إليها ال�سيدات العمليات يف
�شتاء  ،2019فف�ضال عن كونه دارجا على املو�ضة،
يعترب حذاء املحارب من �أكرث الأحذية العملية التي
ت�سهل احلركة �أثناء العمل �أو الدرا�سة ،كما �أنه �أكرث
حذاء ميكنه �أن يوفر لقدميك الدفء هذا ال�شتاء،
بف�ضل بطانته الداخلية امل�صممة من ال�صوف
ع��ادة ..اختاريه باللون البني ،متا�شيا ومو�ضة

املو�سم ،ميكنك �إيجاده بقوة لدى عالمة بر�شكا
�أو كاتربيالر.

األحذية الرياضية تصنع
مكانها في الموضة
الشتوية

رمب��ا �سبق �أن الح��ظ��ت يف موا�سم �سابقة،
توجه بع�ض عالمات الأحذية الريا�ضية على
غرار "�أديدا�س" و"ريبوك" �إلى ت�صميم احلذاء
ذي العنق� ،أو ما ا�صطلح عليه ب�أحذية اجلورب
ب�سبب اخلامات ال�صوفية التي �صممت بها هذه
الأحذية ،ومبا �أنها لي�ست عملية رغم ما متنحه
من راحة للقدمني ،وغري مالئمة لف�صل ال�شتاء
ب�سبب البلل ال�رسيع والأوحال ،اجتهدت املاركات
الريا�ضية ب�إخراج ت�صاميم مماثلة� ،أي �أحذية
ريا�ضية ذات عنق يرتفع حد الكاحل �أو �أعلى قليال،
واختارت لها خامات �أكرث مطابقة مع �أجواء ال�شتاء،
كاجللد والدنيم ،لكن �أ�سعارها تبقى مرتفعة
جدا حتى نهاية املو�سم ،لأنها �صاحلة لالرتداء
طوال ال�سنة بف�ضل ت�صاميمها املريحة والأنيقة،
اختاريها زرقاء �أو بنية.

احلقائب ذات احلجم ال�صغري جدا

موضة لطيفة وطريفة تطبع شتاء 2019
تختلف الحقائب الشتائية عن بقية الحقائب في كونها تحمل دائما إيحاءات بالدفء ،حتى تتناسب مع اإلطاللة العامة ،التي عادة ما
تكون متكونة من معطف أو كنزات صوفية وألبسة ثقيلة .لذلك ،نجد التصاميم الشتوية للحقائب تكون من الجلد أو الفرو ،كما أن
اإلكسسوارات التي تستعمل في تزيينها يجب أن تتبع نفس النسق ،وسنطلعك على مواصفات الحقيبة المثالية إلطالالت شتاء .2019
مب��ا �أن اخل��ام��ات امل�سيطرة ه��ذا
ال�شتاء هي الأقم�شة امليتاليكية
(ال��ل��م��اع��ة) ،والأق��م�����ش��ة املخملية،
وهي خامات فخمـــة يف حد ذاتها وال
حتتاج �إلى الكثري من الإك�س�سوارات
حتى جتعل املظهر العام يبدو �أنيقا
ومتكامال ،رغم هذا ي�رص م�صممي
احلقائب الن�سائية على االبتذال
هذا املو�سم ،وعلى �إب��راز الكثري من
التفا�صيل كال�سال�سل الذهبية بدل
احل��زام ،والدبابي�س املعدنية وقطع
الزنابر واملجوهرات.

حقيبة شانيل
الكالسيكية تستوطن
خزائن النساء

كلنا نعـــــرف حقيبــــة �شانيـــل الكال�سيكية،
ذات ال�شكل املربع� ،أو كمــــا ي�سميـــها بع�ض
خ�براء املظهر بعلبة الب�سكويــــت ،ب�سبــــب
املربعات املحددة على �سطحــــها اخلارجي،
والكثري من الن�ساء كن ميتلكن هــــذه احلقيــــبة
يف خزائنهن منذ �سنوات طويلة ،وقد حان الوقت
ال�ستعمالها بطرق جديدة ومبتكرة ،فمو�ضة
حقائب �شتاء  ،2019ال تختلف كثريا عنها،
وقد بات ب�إمكانك توظيفها مع �إطاللة ريا�ضية
�أي�ضا ومل تعد جمرد �إك�س�سوار يكمل املظهر
الكال�سيكي فح�سب.

الربونز ،الذهبي ،الف�ضي ،الوردي
املذهب وتدرجاتها� ،أما عيبها الذي
جعلها حمدودة اال�ستهالك هو �أنها
غري عملية البتة� ،إذ بالكاد حتوي
هاتفا نقاال وحمفظة �صغرية جدا
للنقود ،لذلك تعزف عن اقتنائها
العامالت والطالبات.

الحزام ،أهم
التفاصيل التي
يجب مراعاتها

الحقاب ذات الحجم
الصغير جدا

بدءا بـ "لوي فيتون" ،مرورا بـ "ديور" و"�شانيل"
و�صوال �إلى ع�رشات �أو مئات املاركات العاملية التي
ت�صمم احلقائب الن�سائية ،مل تخلُ عرو�ضها
خالل �أ�سابيع املو�ضة ،وال جمموعاتها املوجهة �إلى
�سوق اال�ستهالك من حقائب متناهية ال�صغر
ت�شبه كثريا حافظات الأوراق وحافظات النقود،
ما مييز ه��ذه احلقائب ال��دارج��ة ملو�سم �شتاء
 ،2019ويجعلها حمببة ولطيفة جدا� ،أنها ن�سخة
م�صغرة عن احلقائب الكال�سيكية التي اعتدنا
على ت�صاميمها منذ �سنوات وباتت م�ألوفة ،كما
�أن الطابع الذي جاءت به احلقائب ال�صغرية هذه
�أنها جميعها حتمل �ألوانا متاليكية ترتاوح ما بني

رمب���ا ت��ذك��ري��ن �أن���ك يف امل��وا���س��م
ال�سابقة كنت تبحثني عن احلقائب
التي حتمل �إك�س�سوارا ي�شبه زينة املفاتيح،
كرة من الفرو الناعم� ،أو جمموعة من الكرات
خمتلفة الألوان ،بحثت �أي�ضا عن احلقائب التي
بها ورود وفرا�شات ونقو�ش ب��ارزة ،هذا املو�سم
وح�سب خرباء املظهر عليك البحث عن حقائب
ذات ت�صاميم ب�سيطة وراقية ب�أ�شكال هند�سية
وا�ضحة كالدائرية مثال �أو املربعة ،الثمانية التي
ت�شبه قطعة ع�رش دنانري� ،أو امل�ستطيلة التي
ت�شبه علب الطعام ،ال يهم ال�شكل بقدر ما يهم
نوع احلزام ،فاحلزام الذي هو عبارة عن �سل�سلة
معدنية رائ��ج جدا هذا ال�شتاء ،فهو يتما�شى
مع الفرو والأقم�شة املخملية ،حتى و�إن كانت
احلقيبة حتمل يدا �صغرية ،عليك الرتكيز على
احلزام.

الو�شاح ال�صويف املمتد

القطعة التي
ال يمكنك
إهمالها هذا
الموسم

منذ قرون من الزمن ،حافظ الوشاح
الصوفي على مكانته عند النساء ،خاصة
في فصل الشتاء ،فهو أول ما كانت تفكر
السيدات في حياكته مع اقتراب الموسم،
أما اليوم فتتولى ماركات عالمية مهمة
تصميم أوشحة صوفية غاية في اإلبداع،
بخامات دارجة على الموضة لتظفي
المزيد من الدفء إلطاللتك الشتوية .في
ما يلي نستعرض لك أهم الخامات التي
تميز أوشحة شتاء .2019

األوشحة اإلسكندنافية
تتحول إلى موضة عالمية

لكل بلد عاداته وتقاليه يف اللبا�س ،لكن بع�ض
قطع املالب�س املميزة ا�ستطاعت �أن تخرج من
حميطها ال�ضيق �إلى العاملية دفعة واحدة� ،سواء
بف�ضل �أ�شكالها امللفتة� ،أم بف�ضل ت�صاميمها
العملية التي تالئم بيئات �أخ��رى ،ونحن هنا
نتحدث عن واحدة من هذه القطع ،وبال�ضبط
عن الو�شاح الرائج يف ال��دول الإ�سكندنافية،
كالدامنارك ،ال�سويد ،الرنويج وبع�ض الدويالت
املحيطة بها ،فهذه الدول تتموقع يف بيئات جبلية
ب���اردة ،جعلت الن�ساء يحكن �أو�شحة تقيهن
ق�ساوة الطق�س ،ولأن الطبيعة هناك جميلة
�أ�سهمت يف تنمية الإب��داع لديهن ،وانعك�ست
على ما يقمن به ،من خالل النقو�ش النباتية

واملزج بني الألوان الكثرية بطريقة احرتافية ،هذه
القطع �ألهمت العديد من امل�صممني ودور الأزياء.
"قوت�شي" مثال� ،أخذت الو�شاح الإ�سكندنايف،
دون �أن تغري منه �شيئا� ،إال �إ�ضافة ال�رشيط الذي
يرمز �إلى عالمتها ،وقد كان حا�رضا بقوة خالل
�أ�سابيع املو�ضة العاملية ل�شتاء .2019

طبعة المربعات تعود من
ستينيات القرن الماضي

من خالل �أ�سابيع املو�ضة العاملية ل�شتاء 2019
بكل من باري�س ولندن ونيويورك ،الحظنا �أن
معظم امل��ارك��ات رك��زت على طبعة املربعات يف
ت�صاميمها .ومن بني القطع التي لفتت الأنظار،
هي الو�شاح ال�صويف بهذه الطبعة العريقة ،وبني
املربعات متو�سطة احلجم واملربعات الكبرية البارزة
على �شكل خطوط متقاطعة �أو مربعات ملونة،
جلبت الأو�شحة اهتمام احلا�رضين ،بحيث مت
الرتكيز عليها لتغيري الإطاللة من خريفية �أو ربيعية
�إلى �شتوية بامتياز.

الشراريب تزين نهايات
األوشحة

ع�بر امل���واق���ع وال�����ص��ف��ح��ات امل��ه��ت��م��ة باملو�ضة
واملتخ�ص�صة يف ر�صد م�ستجدات امل��ارك��ات
و�إطالالت امل�شاهري ،ال ميكنك املرور دون مالحظة
احلديث املتكرر عن مو�ضة ال�رشاريب ل�شتاء
� ،2019أما عند القيام بجولة يف �سوق العالمات
البارزة على غرار ...mango، zara، jenifer
ف�سيبدو لك جليا الرتكيز على ال�رشاريب
خا�صة يف نهايات القطع التالية( :الكاب الق�صري
والو�شاح املمتد طوال وعر�ضا) ،واملتابع لن�صائح
خرباء املظهر العامليني يكت�شف مدى اهتمامهم
بالو�شاح ذي ال�رشاريب الطويلة وامل�ضاعفة التي
حتدث �إيقاعا �أنثويا مثريا مع كل حركة تقوم بها
ال�سيدة ،كما يعولون كثريا على هذه القطعة املميزة
لإعطاء حيوية و�شبابية �أكرث للإطالالت الباهتة
والرتيبة� ،سواء كانت كال�سيكية �أم �إط�لاالت
"كاجويل" ،مع العلم �أن الو�شاح املمتد الذي حتف
نهاياته �رشاريب طويلة يعترب يف قامو�س املو�ضة
ال�شتوية ،قطعة ا�ستثنائية ،تتما�شى مع خمتلف
الإطالالت وتتناغم معها جيدا.

القبعات الروسية وقفازات الفرو

اإلكسسوارات التي تضيف إلى مظهرك رقيا
وخامة هذا الشتاء
يأتي موسم الشتاء كل سنة ليذكرنا ببعض
القطع المحببة إلى قلوبنا ،مثل القفازات
والقبعات الشتوية ،وما يكاد يحل هذا
المسم على بعض الفتيات والسيدات حتى
يقتنين أنواعا وأشكاال عدة لتنسيقها مع
إطالالت مختلفة ..لكن هل تعلمين أن
لهذه السنة ،تصميما فريدا واحدا لكل
من القفازات والقبعات ،يغنيك عن امتالك
الكثير من األنواع ،ألنه باختصار مناسب
لجميع إطالالتك حسب ما تنص عليه
موضة الموسم؟

قبعات القطة الروسية
من الفرو

هل تعلمني ملاذا ت�سمى بقبعات القطة؟ لأنه عندما
تو�ضع على الر�أ�س تبدو وك�أن قطة قابعة عليه
بجل�ستها ال�شهرية ،رمبا حتتاج هذه القبعة �إلى
كثري من اجلر�أة الرتدائها ،ب�سبب حجمها البارز
وامللفت للأنظار ،لكن �إن علمت ب�أن هذه القبعة
هي الأولى يف �أعلى هرم مو�ضة القبعات ال�شتوية
هذه ال�سنة فلن ترتددي يف اقتنائها �أبدا ،خا�صة
�أن خرباء املظهر العامليني ي�ؤكدون �أن قبعة الفرو
الرو�سية مثالية مع الألب�سة الكال�سيكية ،وقد
�رسحت لها مو�ضة �شتاء � 2019أن ترافق حتى
الألب�سة الريا�ضية والكاجويل ،تبقى طريقة
تن�سيقها والتحكم يف املظهر العام مرتبطة
بذوق ال�سيدة ومدى جر�أة �إطالالتها.
للعلم ،ل�ست جمربة على البحث عن قبعات
رو�سية �أ�صلية ،لأن �أ�سعارها اخليالية تفوق

القدرة ال�رشائية لغالبية الن�ساء ،لكن ميكنك
�إيجاد قبعات من الفرو املزيف التي �أخرجتها العديد
من العالمات �إلى �سوق اال�ستهالك.

قفازات الفرو الدافئة

ال ،لي�ست القفازات كلها ف��روا ،بل هي مزيج
بني �أقم�شة �شتوية دافئة اعتدت على ارتدائها
يف مو�سم ال�برد ،على غ��رار اجللود ،واخلامات
املخملية :القطيفة والدنيم وجلد اجلمل� ،أو حتى
من ال�صوف �أو القطن ،يغطي �سطحها اخلارجي
طبقة من الفرو اخلفيف ،لتجعلها عملية ومريحة
�أك�ثر ،وكالعادة تلت�صق ت�سميات احليوانات
ب���الأل���ب�������س���ة
خ���ا����ص���ة

والإك�س�سوارات ال�شتوية ،بحيث �أطلق على
هذه القفازات "�أيدي الدب" ،نظرا �إلى �أن راحتها
م�سطحة وف��ارغ��ة� ،أم��ا �سطحها اخلارجي فهو
مك�سو بالفرو.هذه القفازات املميزة تنتهي عند
املع�صم مبا�رشة ،وميكنك �إيجاد بع�ض الأنواع
من دون �أ�صابع� ،أ�سعارها ال تتجاوز  1400دينار
يف املحالت ،وهي موجودة بالعديد من الأل��وان،
�إذا كنت تفكرين يف اقتناء واح��دة ،فعليك بتلك
ال�سوداء� ،أو البيج ،التي تتما�شى مع خمتلف
الأل��وان ال�شتوية� ،أم��ا �إن كانت جل �إطالالتك
ريا�ضية و�شبابية ،فيمكنك اقتناء قفازات الفرو
امللونة ب�ألوان حيوية ،كالوردي ،الأزرق ،الباذجناين
وغريها..عليك �أن تعلمي �أن الفرو يف حد ذاته
هو �إك�س�سوار ي�ضيف �إلى �إطاللتك �سيال من
الفخامة والأنوثة ،مهما كانت ب�سيطة وفارغة،
لهذا ال تبحثي لك عن الكثري من الإك�س�سوارات
الأخ��رى ،واكتفي مبا هو فخم وداف��ئ فقط هذا
ال�شتاء.

نصائح الختيار اإلكسسوار المناسب
انطالقا من القالئد الذهبية والفضية الناعمة المتناهية في الصغر ،مرورا باألساور الزجاجية والخشبية ،وأقراط الشراريب المتدلية ذات
النسق البوهيمي ،وربطات الشعر الصوفية الدافئة ،ال نعرف األبعاد التي ستنتهي إليها موضة اإلكسسوارات الشتوية هذه السنة،
فعشرات الخيارات المناسبة لمختلف اإلطالالت تشتت توجه عاشقات الموضة ،سنحاول أن نقدم شرحا مبسطا قد يساعدك على اختيار
إكسسواراتك الشتوية بشكل صحيح.

الشراريب عالمة مسجلة
تطبع اإلطالالت الشبابية

بقوة لتنافــــــــ�س بقية الإك�س�سوارات الأخرى،
لأنها من جهة جميلة و�أنثوية ،ومن جهة �أخرى
عملية وتوفـــــر الدفء يف اجلــــو البـــــارد ،لهذا
يتم الرتكيز عليها� ،أما خرباء املظهر فين�صحون
باقتناء ق�صة الفرا�شة املتقاطـــعة مــــــن الأمام،
وه��ي موجودة بوفرة �سواء يف ال�سوق �أم لدى
املاركات العاملية ،م�صممة بالدرجة الأولى لل�شعر
املفرود ،لكن يرجى االنتباه من الإك�س�سوارات
الطفولية التي باتت ت�ضاف على هذه القطعة،
فتحولها من �إك�س�سوار �أنثوي راق �إلى ربطة �شعر
لطفلة يف العا�رشة .لهذا ،ابتعدي عن كل ما هو
ورود و�أحجار المعة ،ودانتيل على ربطة الر�أ�س
ال�صوفية.

م��ن الت�صاميم الرائجة ه��ذه ال�سنة� ،أق��راط
وقالئد ال�رشاريب ،ال نعلم بال�ضبط من �أين مت
ا�ستيحا�ؤها ،لكن الأرجح �أن منبتها املغرب العربي
الكبري ،قبل �أن تنطلق �إل��ى العاملية ،وتعتمدها
جنمات وم�شاهري كبارة كالاليدي غاغا ،فهذه
الإك�س�سوارات ت�شبه �إلى حد كبري ،قطع الزينة
التي تثقل املالب�س الرببرية التقليدية لكل من
اجلزائر وتون�س واملغرب ،لكن �أ�صولها ال تهم
بقدر ما تهم �أ�ساليب تن�سيق �أق���راط وقالئد
ال�رشاريب ،خا�صة �أنها ت�أتي ملونة ،وع��ادة ما
حتمل �ألوانا �صارخة وبارزة كالأخ�رض ،الأ�صفر،
الأحمر ،الربتقايل ،حاويل انتقاءها م�شدودة �إلى
قطعة معدنية ذهبية اللون �أو برونزية ،لإعطائها
مل�سة ع�رصية وحتى ال يبدو �إك�س�سوارك تقليديا
�أو بال قيمة� ،أق��راط ال�رشاريب �صديق منا�سب
للخامات املخملية كجلد اجلمل والدنيم.

بول غاري تفتك الريادة
في شتاء 2019

الذهبي يزيح الفضي هذا
الشتاء

البد من �أن نعلمك ب�أن مو�ضة الإك�س�سوارات
الف�ضية ميكن ت�أجيلها �إلى ما بعد �شتاء ،2019
فهذا الكم من الطبعات املربعة والطبعات النباتية،
وبخا�صة طبعة جلد النمر وجلد الأفعى ،ال ت�صلح
�إال مع �إك�س�سوارات ذهبية ناعمة ،من �ش�أنها �أن
تربز جمال اخلامات ،وتلفت �إليه الأنظار ،حاويل �أن

جتعلي القطع التي تختارينها متناهية يف ال�صغر
لأن هذا ما تطلبه املو�ضة الذهبية.

ربطات الشعر الصوفية

يف كل مو�سم �شتاء ،تعود ربطات ال�شعر ال�صوفية

اتفق خ�براء املظهر العرب والأج��ان��ب على �أن
العالمة ال�شهرية بول غاري تفتك الريادة ل�شتاء
 2019بف�ضل ت�صاميمها الراقية والناعمة
كالعادة ،رغم ا�شتداد املناف�سة يف ميدان ت�صميم
الإك�س�سوارات الن�سائية ،ورمبا هي تلك القالئد
املكونة من العديد من القطع الناعمة واملتناهية
يف ال�صغر ،املتناغمة يف ما بينها على �سل�سلة
رفيعة جدا هي التي توجت بول غاري بالريادة
ملو�سم �شتاء  2019وجعلت اجلميع يتحدث
عن ابتكاراتها يف عرو�ض الأزي��اء والبالطوهات
التلفزيونية.

فساتين سهرة بلمسة جزائرية
خالصة تقتحم العالمية

ترتديه عار�ضات العبايات و�ألب�سة املحجبات،
وبني الألب�سة التقليدية اجلزائرية التي كانت
تعتمد عليها اجلدات لإخفاء �أج�سادهن وحتى
وجوههن ،فالعبايات ال�سوداء ذات الق�صات
بما أن موسم األفراح والمناسبات امتد ليشمل باقي السنة ،زاد نشاط مصممي األزياء في الوا�سعة ،والأقم�شة القامتة التي حتجب الر�ؤية،
الجزائر وانصب تركيزهم هذا الموسم على إخراج قطع تقليدية تتماشى ونسق الموضة مع مل�سة زينة ب�سيطة ،م�ستوحاة من املالية
العالمي ،إلعطاء العروس الشتوية أو أصحاب المناسبات خيارات أوسع لظهور متفرد.
ال�سطايفية.
من خالل ليايل املو�ضة املقامة مبدينة وهران ،مت
ا�ستعرا�ض ع�رشات موديالت املالب�س التقليدية
والع�رصية ،لكن امللفت انفراد بع�ض امل�صممني
ب���إع��ط��اء اللم�سة اجل��زائ��ري��ة التقليدية على
الف�ساتني واملالب�س الع�رصية بعدما كان يحدث
العك�س يف عامل املو�ضة باجلزائر ل�سنوات طويلة
جدا� ،إذ الحظنا ف�ساتني بق�صة الأكتاف املن�سكبة
�أو املتدلية وهي الق�صة الرائجة عامليا منذ بداية
مو�سم الربيع الفارط ،متناغمة ب�شكل ملفت مع
نقو�ش الفتلة واملجبود وال�شعرة امل�ستوحاة من
ف�ساتني ال�رشق اجلزائري ،كـ "القندورة العنابية"
و"القندورة الق�سنطينية".

الكراكو الجزائري قطعة
من طقم عصري فاخر

من جهة �أخ��رى ،تفنن م�صممون جزائريون
�شباب وخم�رضمون يف �إخراج الكراكو اجلزائري
من الطابع التقليدي املح�ض املعروف بتداخل
اخليوط والنق�شات وازدح��ام��ه��ا� ،إل��ى الكراكو
الع�رصي ال��ذي يبدو كقطعة �أ�سا�سية يف طقم
فاخر ذي �أبعاد ح�ضارية ،مل يتم التخلي نهائيا
عن النقو�ش والزخرفات لأنها الوحيدة التي متيز
الكراكو عن غريه من القطع ،ولكن مت التقليل منها
�إلى �أبعد حد وتعوي�ض اخليوط الكثرية بلم�سة
فاخرة من الأحجار الالمعة امل�ستوردة.
عبايات ع�رصية من وحي املالية التقليدية
ال�سطايفية

على من�صات عر�ض ليلة املو�ضة بوهران املقامة
ال�شهر املا�ضي ،كان هناك ارتباط وثيق بني ما

القفطان يفقد هويته
على أيدي مصممين
جزائريين

�أبدعت �أنامل م�صممني جزائريني كبار ،على
غرار �سمري كروابي ،نبيلة �شيباح� ،سامية زمزوم،
يف تغيري معامل القفطان بعد اللغط الكبري الذي
طال هذه القطعة ،ومتا�شيا ومو�سم ال�شتاء،
مت ا�ستغالل ت�صميم القفطان ،و�إع��ط��ا�ؤه روح
ف�ساتني ال�سهرة الأوروبية ذات الأكمام املن�سكبة
�أو تلك التي حتمل رقبة وا�سعة جدا مع �أكمام
�شديدة ال�ضيق� ،أو حتى قفطان مك�شوف الظهر
من وحي الف�ساتني الإجنليزية القدمية.
العمل على ه��ذه القطع اخل��ا���ص��ة بال�سهرة
واملنا�سبات ،مل يخرج عما هو �شائع يف جمال
تركيب الأحجار واملجوهرات ،فالورود الناعمة
البارزة على القما�ش ،كانت ال�سمة التي تطبع
املالب�س التقليدية ملو�سم �شتاء  ،2019وحتى
الزخرفة النباتية امل�صنوعة مباكنات خم�ص�صة
املعروفة بـ"ال�شعرة"� ،ألغت �إل��ى �أبعد احلدود
وجود الأ�شكال الهند�سية والزخرفات املبهمة
املتداخلة يف ما بينها ،وحافظت على رقي القطع
الكامن يف التوزع املتوازن للغ�صون املمتدة على
حافة الرقبة ونهايات الأكمام وحميط اخل�رص� ،أما
الأقم�شة فرتاوحت ما بني املخملية واملتاليكية
الالمعة ال��دارج��ة يف ميدان الألب�سة الع�رصية
اجلاهزة.

احلذاء املدبب ذو الكعب الطويل

يخطف األنظار في مناسبات شتاء 2019
على منصات العرض العالمية والمحلية ،الحظنا هذه السنة حضورا رهيبا لألحذية المدببة التي رافقت مختلف اإلطالالت ،سواء اليومية
أم إطالالت العرض فقط ،أم حتى إطالالت األفراح والمناسبات ،تغيرت األلوان والخامات واألشكال ،بيد أن التصميم الوحيد الذي
استحوذ على قلوب نساء الكرة األرضية باختالف مشاربهن وتوجهاتهن في عالم الموضة ،هو الحذاء المدبب ذو الكعب العالي الرفيع.
لهذا الموسم.
تعرفي في ما يلي على مواصفات هذا الحذاء الخاص بالسهرة
جنمات هوليود والعامل العربي دون ا�ستثناء،
اعتمدنهذااحلذاءالأنيقيفخمتلفاملنا�سبات،
فعلى من�صات العر�ض كان احلذاء املدبب
بكعب ع��ال ح��ا��ضرا ،ويف املهرجانات
ويف �أ�سابيع املو�ضة وحتى يف ال�صور
امللتقطة �أث��ن��اء احل��ي��اة الروتينية
للم�شاهري� ،صممته جل املاركات
العاملية �أي�ضا ،وو�ضعت كل منها
مل�ستها اخلا�صة عليه دون �أن
مت�س بقالبه الأ�صلي ،وال �أن
تتجر�أ�إحدىهذهاملاركاتوا�سعة
ال�صيت على �أن مت�س ولو
بجزء من الكعب� ،إ�ضافات كثرية،
�إك�س�سوارات اختلف متوقعها
وجم��وه��رات ودانتيل �أ�ضيف �إلى
احلذاء املدبب بكعب رفيع م�ستقيم،
وتزايدت املوديالت التي اقتحمت ال�سوق
حتى قبل حلول مو�سم ال�شتاء.

لن تصدقي مواصفات
الحذاء الذي ينصح به
الخبراء

نعلم �أن��ك اقتنيت رمب��ا �أك�ثر من موديل واحد
للحذاء املدبب ذي الكعب العايل ،وقد تكونني الآن
فخورة بالتف�صيل امللفت الذي اخرتت حذاءك على
�أ�سا�سه ،قد يكون برو�ش ب�شكل وردة �أو فرا�شة

�سنتيمرتا ،على �أن يكون خاليا من كل التفا�صيل
الأخ��رى التي من املمكن �أن ت�ضاف عليه ،و�أن
يكون م��ن خامة خمملية ب���أح��د الأل���وان
التالية" :الأ�سود من دون �أي منازع،
الرمادي ،وتدرجات �ألوان النيود ،من
بيج بجميع درجاته ،والوردي الفاحت
بدرجاته الباردة".

لماذا هذا
الحذاء؟

مر�صعا
ك���م���ا ق����د ي��ك��ون
بالأحجار الالمعة،
�أغ�صانا معدنية تزين الكعب املمتد نحو �أعلى يف
زاوية قائمة ،الذي مييز حذاء  2019عن الأحذية
املدببة الرائجة يف املا�ضي ..هذا الأمر كله ،مل يعد
يعني خرباء املظهر ،فقد �أجمعوا على �أن احلذاء
املميز ملو�سم �شتاء  ،2019هو احلذاء املدبب ،الذي
يرتاوح طول كعبه ما بني الع�رشة واخلم�سة ع�رش

قد تت�ساءلني الآن :كيف حلذاء
ال�سهرة �أن ي��ك��ون بكل هذه
الب�ساطة؟وبب�ساطة�أي�ضايجيبك
خرباء املظهر� :إنه احلذاء املثايل ،الذي
قد يالئم ما هو رائ��ج من ف�ساتني
�سهرة مليئة بالتفا�صيل والأزهار الكثرية،
والأحجار امللونة وخامات الأقم�شة املتداخلة
يف ما بينها .لذلك ،مت اختيار احلذاء ب�سيطا ومن
دون تفا�صيل.
كما �أن امتالك احل��ذاء املدبب ذي الكعب العايل
الرفيع وامل�ستقيم ،يق�ضي على م�شكلة غالبية
الن�ساء يف امتالك احلذاء الذي ينا�سب ف�ساتني
و�أطقم ال�سهر الع�رصية واملالب�س التقليدية معا،
دون التفكري يف التفا�صيل ..حاويل �أن يكون هذا
خيارك مع حقيبة من نف�س اللون� ،أو على الأقل
من اخلامة ذاتها ،وم��ن دون تفا�صيل �إ�ضافية
�أي�ضا.

أسرارهن

=ليلى .م

أكثر زبائن أسواق العقاقير واألعشاب
والخلطات الطبيعية هم نساء من كل
األعمار ،يقصدنها لحاجات كثيرة ،العالج،
الطبخ ،التجميل ،وأدق التفاصيل ،التي
ال يعرفها غيرهن ..يبحثن عن أعشاب
نادرة وخلطات سحرية ..كل اسم ،يصلح
لعالج شيء ما عضوي أو نفسي ،أو
روحي .ونجدهن يؤمن كثيرا بفعالية هذه
العقاقير ،ويدفعن المال للحصول عليها.
بالدرجة الأول��ى ،يبحثن عن عقاقري التنحيف
والت�سمني وخلطات تبيي�ض الوجه وعالج
ت�ساقط ال�شعر .وتكلف هذه العقاقري ما بني
 4000دينار �إلى � 12ألف دينار ،خا�صة املكتوب
�أنها �صناعة �أجنبية� ،أوروبية �أو م�ستخل�صة من
�أع�شاب هندية �أو م�ستوردة من �إي��ران ،وهي
املناطق امل�شهورة بالأع�شاب الطبيعية.

قناع الذهب ،الفيتيك�س� ،أم اجلالجل..
ملقاومة ال�شيخوخة

ت��رددت ام��ر�أة ،يف العقد الرابع ،على حمل لبيع
امل�ستخل�صات الطبيعية ،كالعطور والزيوت
والأع�شاب ،تبحث عن قناع الذهب .قالت للبائع
�إن الكثري ن�صحها ب��ه ،لإع��ادة جتميل وجهها،
الذي ترهل بعد الأربعني ،وهي تف�ضل القناع
الطبيعي ،على �أن تخ�ضع حلقن البوتوك�س
والفيلر ،لكن قناع الذهب ال�شهري مفقود يف
ال�سوق ،وي�ستورد حتت الطلب ب�سعر � 15ألف
دينار للعلبة من املنتج الأ�صلي.
���س��ي��دة �أخ�����رى ،ك��ان��ت تبحث ع��ن ع�شبة

"الفيتك�س" ،و�أخرى تبحث عن "�شجرة العفة"،
و�أخرى عن "�أم اجلالجل" ،وهي م�ستخل�صات
و�أع�شاب ،كلها تقاوم ال�شيخوخة ،وهي ذات
فعالية كبرية ،ح�سب �شهادة الن�ساء ،وفيها عالج
لعدة م�شاكل �صحية.

"طبيبات ن�ساء" يف �سوق العقاقري

ما �شد انتباهنا ،هو املغرفة الوا�سعة للن�ساء
حول �أ�رسار الأع�شاب وامل�ستخل�صات ،يتابعن
با�ستمرار ما ي�سوق من م�ستخل�صات جديدة
وفعالة ..فنجد ن�ساء يف اخلم�سينيات ،ممن
يواجهن مرحلة �سن الي�أ�س ،يقتنني بع�ض
الأع�شاب وم�ستخل�صات ال�شاي ،لتخفيف
�أعرا�ض انقطاع الدورة ومرور امللحة ب�سالم ،لأنها
ح�سب �إحدى ال�سيدات مرحلة �صعبة ،تكون
فيها امل��ر�أة يف حاجة �إل��ى هرمونات وعالجات،
وقد جربت �إحداهن الأدوي��ة ال�صيدالنية ،لكن
مل تنفعها كثريا ،فلج�أت �إلى حمالت الأع�شاب
لطلب "�شاي �صنع خ�صي�صا ملواجهة هذه
امل�شاكل".الكثري من الطلبات املتوفرة ،و�أخرى
حتت الطلب ،كلها ل�سيدات يقمن بعالجات
طبيعية� ،سواء لهن �أم لأبنائهن �أم لأزواجهن..
فمثال ،التقينا �سيدة ،يف العقد الثالث تقريبا،
تبحث عما ي�سمى بـ"جذع ع�شب الزلوع"،
مل نفهم كثريا ما طلبته من البائع ،وحاولنا
اال�ستف�سار عن العلبة التي اقتنتها ،فقال لنا �إنها
علبة �شاي معروف يف مناطق �رشق �آ�سيا ،ابتكر
خ�صي�صا ملعاجلة "ال�ضعف لدى الرجال" ،وهو
�شاي ال يختلف طعمه عن ال�شاي الطبيعي
الأخ�رض ،وكذلك ين�صح به ملقاومة عالمات تقدم

ال�سن لدى ال�سيدات.
هناك الكثري من امل�شاكل ال�صحية واحل�سا�سة،
بالن�سبة �إلى الرجال ،فتبحث املر�أة عن حلول لها،
فتلج�أ �إلى حمالت العطارة والأع�شاب ،القتناء
امل�ستخل�صات والزيوت ومواد رمبا ن�سمع عنها
لأول مرة ،حتى و�إن كانت غري �صحية وم�رضة
وال عالقة لها بالعالج ال�صحيح ،رغبة منها يف
معاجلة �أزواجهن و�أبنائهن دون �إيقاعهن يف حرج،
كالبحث عن حبة العزيز وع�شبة "الأملج" �أو
"الأمل�ش" النادرة ،التي تنمو يف منطقة �شمال
املغرب ودول �رشق �آ�سيا ،كالهند وكازاخ�ستان..
وتعتقد الن�ساء �أنها حمفزة جن�سية للرجال،
حيث كان ابن �سينا ين�صح بها مر�ضى العقم،
وق��د ازداد الطلب عليها م���ؤخ��را ،بعد �أن كانت
جمهولة لدى �أغلب اجلزائريني.
مل�سنا �أي�ضا �سيدات تهم�س ببع�ض الأ�سماء
يف �أذن البائع ،وك�أنها �أ�سماء ملواد حمظورة ،لكنها
�أدوية و�أع�شاب حلل بع�ض امل�شاكل املحرجة.

كرمي القواقع� ،شاي الذاكرة وغريها...

بني مئات الزجاجات والعلب ،مبختلف الأ�سماء
والألوان وامل�ستخل�صات والزيوت ،جند الن�ساء
يقتنني "�شاي القلب"�" ،شاي الكبد"�" ،شاي
الثوم" ،وغريها من املواد التي يعتربنها �رضورية
يف البيت� ،ش�أنها �ش�أن زيت الزيتون والع�سل
الطبيعي ..فهي م��واد حتمي الأ��سرة والأبناء
�أح�سن من الو�صفات الطبية ،فنجد ال�سيدات
يبحثن عن "كرمي القواقع" ،وهو م�ستخل�ص
لإزال��ة ندوب و�آث��ار حب ال�شباب ،لعالج ابنها،
البالغ من العمر � 14سنة.
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حوار

الفنانة التونسية

فاطمة ناصر
للشروق العربي:

تُشير الفنانة التونسية فاطمة ناصر ال ُمقيمة
خصت به
حاليا بمصر ،في الحوار الذي ّ
مجلة الشروق العربي ،أنها كانت ُمتحمسة
جدا وسعيدة ب ُمشاركتها ألول مرة بعمل
تاريخي جزائري خاص بشخصية أحمد باي،
وتقدمت بشكرها لل ُمنتجة سميرة حاج
جيالني ،وال ُمخرج اإليراني الذي ّ
رشحها لدور
«شريفة» والدة الباي ،لكنها انسحبت في
آخر لحظة بسبب تأجيل مواعيد التصوير
والرتباطها بأعمال أخرى ،وأعربت عن
استعدادها لل ُمشاركة بأعمال أخرى جزائرية
ُمستقبال ،وتحدثت عن مشوارها الفني
الصعوبات التي واجهتها في رحلة
ومدى ُ
البحث عن تحقيق ُحلمها لولوج عالم الفن
وإصرارها و ُمثابرتها ..وفعالً موهبتها
ولدت بتونس وترعرعت وكبرت بمصر
التي شهدت انطالقتها السينمائية.
وأشارت ضيفتنا إلى أن عامي 2017-
 2018شهدا نقلة نوعية وثراء في
األداء والتمثيل لكونها قدمت
العديد من األعمال الناجحة،
وشاركت ب ُمسلسل نصيبي
وقسمتك بالجزء األول مع
هاني سالمة «الجاني بعد
يومين» ،والجزء الثاني مع
حنان مطاوع «،»604
وشاركت ب ُمسلسل
«غرابيب سود»
الذي أثار جدالً
واسعاً ،وب ُمسلسل
«عائلة الحاج
نعمان» ،أمام
النجم السوري
تيم حسن،
وأيضا كان
لها حضور
قوي ودور
البطولة
ب ُمسلسل
«قانون عمر»
مع حمادة
هالل ،وبفيلم
إيراني سيرى
النور قريبا
وأمور أخرى
ستكتشفونها
في هذا الحوار.
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كنت
ُمتحمسة
لدور والدة
"أحمد باي"
ولسوء
ُ
ِّ
حظي لم
أشارك

= آمال إيزة

فاطمة ممثلة كافحت واجتهدت
من �أجل النجاح ،كيف ت�صفني
م�شوارك الفني وموقعك يف ال�ساحة
العربية حاليا؟
�صحيح ،الو�ضع �صعب جدا بالأخ�ص ملا تُغادر
بلدك من �أجل حتقيق حلمك ،كافحت و�صربت
لأن طموحي كان �أكرب من كل امل�صاعب التي
واجهتها ،ولكون املجال الفني ال يخلو من
ال�شللية كما تعلمون ،املخرج واملنتج يح�رض
ممثلني يعرفهم �أو تربطهم به عالقة �صداقة� ،أو
�سبق لهم التعامل معه ،وال يهتم البع�ض منهم
باملواهب �أو قدرات الفنان .نحن تعودنا على
ذلك ولكننا نبحث دائما عن فر�صة جيدة� ،أما
التقييم ف�أتركه جلمهوري ،لكن �شخ�صيا �أظن
�أن عامي  2018- 2017قد �شهدا نقلة نوعية يف
حياتي الفنية مقارنة بال�سنوات التي �سبقتها.
بد�أت بالأفالم الق�صرية ثم انتقلت
�إلى الفيلم الروائي الطويل بتون�س
ثم كانت االنطالقة بالوطن العربي
بهوليود ال�رشق كما لقبتها م�رص؟
بد�أت م�شواري ب�أفالم ق�صرية خا�صة مب�شاريع
التخرج يف معهد ال�سينما بتون�س ،وبعدها
قدمت �أول فيلم ق�صري حمرتف "الإعالن"
من �إخراج عمر �سالمة� ،إنتاج حممد حفظي،
ثم "على الهوا" فيلم م�رصي �شاركنا به يف
م�سابقة مهرجان القاهرة  ،2007ثم عدت �إلى
تون�س و�شاركت يف عمل درامي م�سل�سل
حمل عنوان" :مكتوب" ،وبعدها رجعت
�إلى م�رص و�سجلت "�أ�سد و�أربع قطط"
ثم "احكي يا �شهرزاد" ،ولدي العديد من
الأعمال ال�سينمائية التي �شاركت يف
مهرجانات ،وميكن �أن نعترب االنطالقة
ال�سينمائية كانت من القاهرة مب�رص،
ولي�س من تون�س لأن �أول فيلم يل كان
م�رصيا بطولة �شبابية للمخرج� :إيهاب
فهمي وللمنتج :وليد �صربي.

ُمسلسل
«غرابيب سود»
كان تجربة
ثر ّية بحياتي
الفنية

ألقت بالعديد من الأعمال
ت� ِ
ال�سينمائية والدراما امل�رصية،
حدثينا عن دور «مليكة «بغرابيب
�سود»،الذي عر�ض �شهر رم�ضان
املا�ضي؟
غرابيب �سود� ،أديت بهذا العمل دور «مليكة «
وهي واحدة من املهاجرين الذين هجر �أوليا�ؤهم
ال��وط��ن ،ول��دت بدولة �أوروب��ي��ة لكنها تعي�ش
االغرتاب وتعاين من العن�رصية ال�شديدة� ،أحبت
مليكة الأمري الداع�شي الذي وجدت معه الأمان
والوطن ،مل تكن موافقة على ما يفعله لكنها
باملُقابل كانت تُ�سانده وبجانبه ،فهي الأنثى التي
تبحث عن الأمان ،وهو ما �أراد العمل تو�صيله �إلى
اجلمهور العربي ،حول عمليات غ�سل الأدمغة
التي تتب ّناها القوى املتطرفة ،فتبحث يف عمق
وتقدم له البديل
كل �شخ�ص ،ملهاته وم�أ�ساتهّ ،
املُرتقب ،حتى يقع يف املحظور ،وهو الأمر الذي
�صنع �ضجة كبرية ونقطة ا�ستفهام وجدل حول
هذا احلب ،هذا العمل كان جتربة ُمثرية وخمتلفة
وثرية ،عمل عربي جمع العديد من اجلن�سيات
من اجلزائر ،تون�س ،ال�سعودية� ،سوريا ،العراق،
الكويت ..وكانت �أ�سماء كبرية م�شاركة،
لكن فرتة الت�صوير كانت طويلة
ج��دا لكوننا كنا ن�صور ثم
نتوقف.
وكيف كان رد فعلك
مع التهديدات التي
تعر�ضت لها القناة
وبع�ض املمثلني؟
التهديدات �أعلنها املتحدث
الر�سمي لقناة �أم .بي� .سي،
وبع�ض املمثلني و�صلتهم
ت��ه��دي��دات بالفاي�سبوك.
ب����صراح��ة ،بالن�سبة �إيل،
تعر�ض ح�سابي للقر�صنة
ثم ا�سرتجعته؛ لكن مراحل
ت�صوير ه��ذا العمل كانت
�صعبة وفيها خ��وف وقلق،
كنا ن�صور بالليل ومبنطقة
ع�����س��ك��ري��ة م��ه��ج��ورة
وحماطة بغابة.
�سبق �أن �شاركت
بتجربة
�سينمائية
ب�إيران
وحت�صلت
على دور
البطولة،
هل �أنت
را�ضية عما
قدمت،
وكيف

انتظروني بأول
تعاون سينمائي
مع إيران بمهرجان
فجر
كانت �أجواء الت�صوير بطهران؟
�شاركت يف بطولة فيلم �إيراين ا�سمه "اعرتافات
�رسيعة �رسية" وهو من �إخ��راج� :أحمد كوري
و�إنتاج :جمال �شورجة وبطولة :كورج توهامي
و�آخرين ..دوري كان يج�سد امر�أة عربية مطلقة
تذهب �إلى �إيران ال�سرتجاع ح�ضانة ابنها ،عن
طريق املحكمة وتبد�أ رحلة البحث ..العمل درامي
من نوع الكوميديا ال�سوداء� ،سيعر�ض مبهرجان
فجر �شهر فرباير املُقبل� ،س�أتكلم العربية واللغة
الفار�سية التي تعلمت البع�ض منها يف وقت
وجيز وك��ان �أك�بر حت ٍ ّ��د يل بهذه التجربة ،وكان
فيه ت�شجيع كبري من املخرج والزمالء� ،سعيدة
مب�شاركتي و�أمتنى �أن ُيعجب اجلمهور.
ُ
على ذكر ُم�شاركتك بالعمل
الإيراين ،لقد مت تر�شيحك
من طرف فريق العمل
للم�شاركة با ُ
مل�سل�سل
ُ
التاريخي اجلزائري
"�أحمد باي" ،ملاذا
ان�سحبت؟
مت تر�شيحي وات�صلت
بي املنتجة �سمرية حاج
ج��ي�لاين لأن امل��خ��رج
الإي������راين ر���ش��ح��ن��ي،
لكوين تعاملت معه �سابق ًا
بفيلم وكنت ُمتحم�سة
ج��دا ،ل��دور وال���دة �أحمد
باي "�رشيفة" التي كان
لها دور كبري بحياته
ح�سب مطالعتي
ل��ق�����ص��ت��ه ،ل��ك��ن
ب���ع���د ق����راءت����ي
ال�����س��ي��ن��اري��و
الحظت اختزال
بع�ض املراحل
املُ����ه����م����ة يف
م�����ش��ه��دي��ن
ف����ق����ط م��ع
الرتكيز على
احل������روب،
و ا ل�سبب
ال��ث��اين هو
ت���غ���ي�ي�ر
و ت�أ جيل

مواعيد الت�صوير ،ومن �سوء حظي مل �أ�شارك يف
هذا العمل التاريخي لأنني كنت ُمرتبطة ب�أعمال
�أخرى� ،شكرا على الثقة وحتية للمنتجة ،و�أمتنى
للم�شاركة ب�أعمال جزائرية.
فر�صة ثانية ُ
هل �شاهدت �أفالما �سينمائية
جزائرية �أو �أعماال درامية وما
هي الأ�سماء التي يعجبك �أدا�ؤها �أو
م�شاهدتها؟
�شاهدت فيلما ج��زائ��ري��ا مبهرجان اجلونة
للمخرج مرزاق علوا�ش ،ريح رباين ،و�أعجبني
جدا والندوة كانت جميلة جدا بالأخ�ص ما يتعلق
بالنقا�ش ،ال�سينما اجلزائرية غنية.
العديد من الفنانات تعر�ضن
لظاهرة التنمر كيف تتعامل
فاطمة مع التعليقات امل�سيئة
مبواقع التوا�صل االجتماعي؟

بتونس ولدت
موهبتي الفنية
وكبرت في مصر...
ظاهرة التنمر� ،أ�صبحت مزعجة جدا يف الفرتات
الأخرية وا�ستهدفت بالأخ�ص الفنانات وو�صلت
�إلى حد القذف وال�سخرية الالذعة للأ�سف،
ه��ي ظ��اه��رة وج��ب الت�صــــدي لها ،النا�س
�أ�صبحت ال تفهم معنى احل��ري��ة متى تبد�أ
ومتى تنتهي� ..أن��ا �شخ�صـــيا �أ�ســـــتاء جدا
من التعليقات ال�ساخرة �أو اخلاد�شة للحياء،
و�أحر�ص على متابعة التعليقات و�أحـــــــذف
مــــن يتعدى حدود اللياقة واالح�ترام يف مواقع
التوا�صل االجتماعي.
بعيدا عن عامل التمثيل
والنجومية والأ�ضواء ،كيف تق�ضي
فاطمة وقتها؟
�أق�ضي وقتي يف القراءة �أحيانا وال�سفر واخلروج
مع الأ�صدقاء املقربني فقط وهم قليلون جدا.
ومن ي�سهر على �إطاللتك فوق
ال�سجادة احلمراء ،وما هي الإطاللة
التي �أعجبت اجلمهور؟
فاطمة نا�رص :ع��ادة� ،أهتم ب�إطاللتي بنف�سي
خ�صو�صا �أن ظهوري على ال�سجادة احلمراء
قليل ج��دا ،و�أ�ستعني دائ��م�� ًا ب���ر�أي �صديقي
ُم�صمم الأزياء التون�سي �سو�شا الذي ي�ساعدين
وين�صحني ،ومرات ي�ضع هو اللم�سة الأخرية يف
�إطاللتي.
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مجتمع

بين الحفاظ
على الهوية
وكبح التطور
والنجاح...

=وفاء فكاني

ترى ،كم من سعادة ،من نجاح ،من متعة ..ضاعت منا بداعي العادات والتقاليد؟
كثيرة هي األشياء الجميلة ،التي يحرمها المجتمع تحت ضغط التقاليد ،دون أن يحرمها الدين ..وثقيلة هي التهم ،التي يلقيها
المجتمع على من يحاول التحرر من موروث مقيد ،وكابح للسعادة .
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عندما نعطي تعريفا للعادات والتقاليد ،فهي طباع
تطبع عليها ال�سلف ،وتناقلوها ..طباع فر�ضتها
بيئتهم و�رض وفهم ..فالعادة لي�ست بال�رضورة
نتاج حكمة عقالء� ،أو خربة عارفني .فقد تكون
بالعك�س ،ع��ادة نتجــــت عــــن قهر م�ستبد،
�أو ظروف قا�سيــة ا�ستوجبت م�سايرتها لفرتة
طويلة ،لكن ،رغم زوال الأ�سباب تبقى العادة
عالقة يف الأذهان.
من هنا ،يجب �أن منيز بني العادات ونغربلها.
فمنها ما هو م�رض باملجتمع ،ومنها ما هو �أ�سا�س
يف بناء املجتمع� .أما عن الغربلة والتمييز ،فالأمر
ب�سيط ووا�ضح و�ضوح ديننا احلنيف ،فما توافق
مع الدين حفظناه ،وما دون ذلك ،نتعامل معه مبا
يخدم م�صلحتنا ،لأننا "نعبد اهلل ،ول�سنا ممن
يقولون :بل نتبع ما �ألفينا عليه �آباءنا".
قد يلقى ه��ذا الكالم معار�ضة من املتع�صبني
للعادات والتقاليد ،لكن نحن ب�صدد احلديث
عن ع��ادات �أ�صبحت ت�رض باملجتمع وباحلرية
ال�شخ�صية للأفراد ،وتفر�ض �أمورا على النا�س
يفعلونها ا�ضطرارا ،ويف ق��رارة �أنف�سهم يودون

التخل�ص منها ،وال ي�ستطيعون ،خوفا من تقاليد
�أ�صبحت ت�شكل "�سلطة قاهرة " ،نذكر على
�سبيل املثال :كم من �أب و�أم يودان تزويج ابنتهما
دون الر�ضوخ للدين لتجهيز ال��ع��رو���س؟ ثم
تتباهى العرو�س بعدد وفخامة جهازها ،فيعر�ض
"بالت�صديرة" والفرا�ش و ...كذلك ال�شباب ،كم
من �شاب يود قتــــل عــــــادات حترمــــه من
الزواج بداعي التقاليد ،رغم �أن الزواج يف الدين
ميكن �أن يكون بخامت ف�ضة؟ كم من فتاة تود
�إمت��ام درا�ستها ،لكن تعلم البنات يعد عيبا يف
جمتمعها ثم تود الزواج من غريب لكن جمتمعها
�أي�ضا ال يقبل �إال بابن العم ،حتى ول��و ك��ان ال
ينا�سبها...
كثرية هي الآفات االجتماعية اخلطرية التي ت�ؤرق
حياتنا ،مل تكن لتبقى لوال التم�سك وتوريث
التقاليد ،ك��زواج القا�رصات ،وختان الفتيات يف
بع�ض �أري��اف ال��دول العربية ،والتباهي واملغاالة
يف املهور وتكاليف الزواج ،حتى الزيارات العائلية
وعيادة املر�ضى� ،أ�صبحت ت�شكل عبئا ومانعا
لكرثة تكلفها...

�إن خطورة التقليد الأع��م��ى لكل م��وروث دون
البحث فيه قد يذهب �إلى حد �أخطر و�أبعد ،فقد
جند يف املجتمع من يخلط بني العادات والقر�آن
وال�سنة النبوية ..ومنها �أي�ضا ما يتعار�ض مع
�أحكام ال�رشع والقانون ..ففي جرائم ال�رشف
مثال ،جند �أن غ�سل العار يتنافى مع الدين
الإ�سالمي ،لكن غا�سل العار بطل و�سبع �أهله،
مبنظور العادات والتقاليد .قد ال نرى مثل هذا يف
العا�صمة� ،أو املدن الكربى ،لكن يف خبايا اجلزائر
العميقة و�أغلب الدول العربية ،كل ما �سبق ذكره
موجود ،ومعي�ش يف زمننا هذا ،للأ�سف..
ماذا نفعل للتخل�ص من هذه العادات والتقاليد
البالية؟ وكيف نتحرر من قيودها؟
يف الواقع ،ال �شيء ينفع �سوى مواجهتها والتمرد
عليها وحتمل انتقادات جمتمع يذمك يف البداية،
لكنه يف �آخ��ر املطاف �سيتبعك ،و�إن مل يتبعك
تكون قد حققت مرادك وحتررت مما ال ي�سمن
وال يغني من جوع .وتكون قد و�ضعت خطوة �أو
حجر �أ�سا�س يف جمتمع يحكّ م العقل والدين ،وال
حتكمه العادات والتقاليد.

= ليلى.م

أصبحت تنافس أرباح األطباء

الحالقة...

زووم

حرفة فوق العادة

كلمة حالقة ،أو "حفافة" ،كانت إلى وقت قريب ،مرتبطة بمهنة منقوصة القيمة ،تطلق على الفاشالت في الدراسة واألميات،
وتستقطب فئات من الراسبات ،وغيرها من الصفات التي تغيرت تماما مع هذا التطور الكبير واالنفتاح على عالم التجميل.

ومع الإقبال غري امل�سبوق على تعلم هذه احلرفة،
�أ�صبحت احلالقة حرفة فوق العادة ،تقارن اليوم
مداخليهامبداخيلالأطباءواملهند�سنيو�أ�صحاب
امل�شاريع الكربى .و�أ�سعارها باتت ملتهبة ،ال يقوى
عليها �سوى �سيدات املال والفنانات وامل�شاهري،
�إ�ضافة �إلى العرائ�س يف حفالت الزفاف .حتولت
احلالقة من مهنة منبوذة �إلى حرفة فوق العادة،
بري�ستيج ومال ونفوذ ،من خالل مرافقة احلالقة
ل��زوج��ات �أو خليالت ال�سيا�سيني وامل�شاهري
والوزراء� ،إلى درجة �أن �صالونات احلالقة الرفيعة
والفاخرة يف �أع��ايل حيدرة وبامل بيت�ش وزرال��دة
ونادي ال�صنوبر مثال هي "علب الأ�رسار".
تعتمد احلالقات الك�شف عن �أ�سعار اخلدمات
يف الئ���ح���ة ع��ل��ى اجل�����دار،
ح�سب قانون التجارة،
ل���ت���ف���ادي ال��غ�����ش
عند ال��دف��ع ..ففرد
ال�شعر باملجفف
ال��ك��ه��رب��ائ��ي،
ي�����ص��ل �إل����ى
 600دينار،
�أم��ا مبكواة
ال�����ش��ع��ر

وبالأيونات ،في�صل �إلى  1000دينار ،الكرياتني
الربازيلي من � 20أل��ف دينار فما ف��وق ،ح�سب
طبيعة ال�شعر وكمية املواد امل�ستعملة� ،إ�ضافة �إلى
و�صالت ال�شعر الطبيعي "رميي خان" ،ف�سعره
من � 35ألف دينار �إلى � 150ألف دينار ،ح�سب
الطول واحلجم والكثافة وطبيعة ال�شعر �أي�ضا.
ف�أب�سط حالقة يف اجلزائر اليوم تربح قرابة ما
يربحه طبيب ع��ام يف اليوم ،مداخيل �صافية
و�أرباح تفوق مائة مرة تكاليف املواد امل�ستعملة،
فعلبة تلوين ال�شعر ذات ال�صنع املحلي بـ100
دينار ،تطبق بـ 2000دينار� ،أما املواد امل�ستوردة،
فال �سقف لأ�سعار خدماتها.
ق�صدنا �أحد �صالونات احلالقة يف حي النخيل،
املعروف بـ"بامل بيت�ش" ،بالعا�صمة ،املحاذي
للفنادق واملطاعم الفاخرة ،يق�صده نوع
خ��ا���ص م��ن ال��زب��ون��ات ،يدفعن دون
نقا�ش ..املهم النتيجة اجليدة التي
تر�ضيهن يف الأخري .تقول ال�سيدة
"عفاف" �إن��ه��ا تعمل يف جمال
احلالقة منذ � 20سنة ،واعرتفت
ب�أن الأ�سعار تغريت ،لأن الدينار
ال��ي��وم ت��ه��اوى ،وال�����س��ي��دات
يدفعن مقابل خدمات جيدة..
لذا ،فال�سعر املرتفع �سيا�سة
جتارية لنوع معني من الزبائن
يدعى "الإق�صاء عن طريق
ال�سعر" ،وه��ي �سيا�سة
ول��دت��ه��ا املرحلة
احل���ال���ي���ة
ال�����ت�����ي

خلقت هوة بني طبقات املجتمع ،فعندما ترفع
�أ�سعارها �إلى ال�سقف ،فهي تق�صي الطبقات
الفقرية والكادحة �أمام طبقات غنية ،وهو املطلوب..
لأن الزبائن الأث��ري��اء يرتاحون يف ال�صالونات
الباهظة ،مثل املطاعم والفنادق  5جنوم وقاعات
ال�شاي ،كلما ارتفع الثمن حتدد نوع الزبائن
الذين تتعامل معهم".
وقد عرفت �أ�سعار احلالقة الن�سائية ارتفاعا
كبريا م�ؤخرا ،و�أ�صبحت اخلدمات املقدمة داخل
ال�صالونات من تركيب الأظافر وتلوين ال�شعر
وغريها حكرا على الن�ساء العامالت واملي�سورات.
وق��د ات�صلنا برئي�س االحت���اد ال��ع��ام للتجار
واحلرفيني اجلزائريني ،ملعرفة �إ��سرار التهاب
�أ�سعار خدمات اخلالقة يف اجل��زائ��ر ،ف�أجابنا:
"نحن نتحدث عن احلالقة ولي�س عن مواد
مدعومة من الدولة كاخلبز واحلليب .الأ�سعار
مفتوحة وتخ�ضع للعر�ض والطلب ،وتختلف
ح�سب املكان وموقع ال�صالون واملواد امل�ستخدمة
فيه� ،إذا كانت حملية �أو م�ستوردة وتكاليف
الإيجار وفاتورة الكهرباء وامل��اء وقيمة ال�شهادة
التي حتملها احلالقة واليد العاملة امل�ؤهلة ..كلها
تدخل يف التكاليف ،وحتدد ال�سعر .فحالقة يف
حي راق لي�ست كتلك التي يف حي �شعبي..
نحن نتلقى �شكاوى عن �أ�رضار ا�ستعمال بع�ض
املواد ،لكن ال نتلقى �أبدا �شكاوى حول الأ�سعار،
لأنها جتارة حرة".
وقال �إن احلالقة �أ�صبحت حرفة قوية ،فتحت
الأبواب �أمام �آالف ال�شباب وال�شابات ،لتحقيق
مداخيل جيدة ،وانت�شلتهم من البطالة.
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تدابير منزلية

=�إعداد :راضية حجاب

صدأ على المالبس؟ هنا الحل

مالب�سنا قد ي�شوهها ال�صد�أ ،فن�ضطر �إلى رميها .وعو�ضا عن ذلك ،ميكننا الق�ضاء عليه با�ستخدام ع�صري الليمون وامللح كالتايل:
نخلط امللح مع ع�صري الليمون ،ح ّتى تت�شكل عجينة .نغطي بوا�سطتها البقع ،ثم نعر�ض املالب�س لأ�شعة ال�شم�س لنحو �ساعة ،ثم نغ�سلها
كاملعتاد.

ّ
شتاء
بيتك
عق ِمي
ِ
ً
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تحتاج البيوت إلى التنظيف والتعقيم دائما؛ للتخ ّلص من
األوساخ ،والبكتيريا ،والميكروبات الموجودة داخلها؛ وذلك
من أجل حماية أفراد البيت من اإلصابة باألمراض المختلفة،
أو انتقال العدوى من شخص إلى آخر ،وللشعور بالراحة
النفسية .وتاليا ،بعض طرق تعقيم المنزل.
التعقيم بزيت شجرة الشاي :أضيفي ملعقتين صغيرتين
ثم
من زيت شجرة الشاي في علبة بخاخ مع كوب ماءّ ،
الهواء ،فهو ُي ّ
عقم جو
رشي في
ويعطي
المنزلُ ،
ً
رائحة ُمنعشة،
واستعملي
ذات الخليط في
تنظيف األسطح
واألرضيات ،مع
إضافة قطرات من
الصابون السائل.
التعقيم بالملح:
أحضري دلو ماء ،ثم
أضيفي كوب ًا من الملح
إليه ،وأذيبيه جيد ًا .أضيفي
ّ
المعطر الذي
قطرات من
تستخدمينه في المنزل؛
إلضافة الرائحة ُ
المنعشة .ثم
نظفي األرضيات؛ فهو ُمقاوم
للبكتيريا وطارد للجراثيم ،كما
يمنح األرضيات لمعان ًا.

مطبخ

شوربة القرنبيط األبيض
املقادير:

= 200غ �صدر دجاج
= 01را�س قرنبيط �أبي�ض
= 01حبة ب�صل مب�شورة
= 01حبة بطاطا متو�سطة احلجم
مب�شورة
=زعيرتة
=ملعقة كبرية زيت
=ملح /فلفل �أ�سود /زجنبيل
=ملعقة كبرية ق�شدة

الشاف عبير
جريبية

طريقة التح�ضري:

يف قدر ن�سخن الزيت ،ثم ن�ضيف
الدجاج والب�صل ونرتك الدجاج
يتقلى مع الب�صل ،ثم ن�ضيف البطاطا
والقرنبيط ونتبل ،ثم نرتك كل
املقادير تتقلى جيدا ،ثم منرق مباء
مرق الدجاج ونرتك ال�شوربة تن�ضج و
قبل نزعها من النار ن�ضيف لها الق�شدة
ونزين ح�سب الرغبة (�أنظري ال�صورة).
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ملفوف محشي باللحم

املقادير:

=�أوراق امللفوف مغلي
(نحتفظ باملاء)
= 400غ حلم مفروم
= 01حبة بي�ض
= 02مالعق كبرية بقدون�س
= 01ملعقة كبرية ب�صل
مرحي
=�أوراق نعناع
= 50غ زبدة
=ملح /فلفل �أ�سود /زجنبيل
=ماء مرق امللفوف
= 50غ جنب مب�شور
= 01ملعقة كبرية زبدة
= 01ملعقة كبرية فرينة
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طريقة التح�ضري:

يف وعاء ن�ضع اللحم املفروم ون�ضيف له
الب�صل والبقدون�س والنعناع املفروم
والتوابل ،ثم ن�أخذ ورق امللفوف بعد
�أن يربد ونب�سطه ،ثم نب�سط فوقه
اللحم املفروم ونلف حتى نتح�صل
على حربو�ش ،ن�أخذ �صينية فرن ون�ضع
فيها قليل من ماء امللفوف ،ثم ن�ضع
حرابي�ش امللفوف وندهن بالزبدة،
ثم نغطي ال�صينية بورق الأملنيوم
وندخلها الفرن ونرتك احلرابي�ش
تن�ضج،
يف ذلك الوقت نح�رض �صل�صة امللفوف:
يف قدر نذوب الزبدة ون�ضيف لها
ملعقة فرينة ونخلط جيدا ،ثم ن�ضيف
ك�أ�سني من ماء مرق امللفوف ونحرك،
ثم ن�ضيف التوابل حتى نتح�صل على
�صل�صة نوعا ما متخرثة ،يف الأخري
ن�ضيف لها اجلنب املب�شور.
عندما ين�ضج امللفوف نخرجه من
الفرن ونقطعه دوائر ونقدمه مع
ال�صل�صة (انظري ال�صورة).

فاصوليا بيضاء بطريقة عصرية
املقادير:
= 01علبة فا�صوليا بي�ضاء م�صربة
= 250غ حلم بقري مقطع �رشائح
�صغرية
= 01حبة ب�صل مقطعة �رشائح طويلة
= 01حبة طماطم متو�سطة احلجم
=ملعقة كبرية طماطم م�صربة
= 01حبة فلفل حار
= 02مالعق كبرية زيت
=ملح /فلفل �أ�سود /زجنبيل /فلفل
�أحمر حار
=ن�صف كوب ماء

طريقة التح�ضري:

يف قدر ن�سخن الزيت ،ثم ن�ضيف �رشائح
اللحم و الب�صل والفلفل احلار ونرتك
املقادير تتقلى جيدا ،ثم ن�ضيف
الطماطم وملعقة الطماطم امل�صربة
ونتبل ،ثم ن�ضيف ن�صف كوب ماء
ونرتك اللحم ين�ضج على نار هادئة،
يف الأخري ن�ضيف الفا�صولياء ونخلط
املقادير ثم ننزعها من النار ونزين
ح�سب الرغبة (�أنظري ال�صورة).
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حلوى البرتقال
املقادير:

= 02حبات بي�ض
= 01حبة برتقال مق�رشة
ومرحية
= 04مالعق كبرية �سكر
= 06مالعق كبرية دقيق
متو�سط
= 06مالعق كبرية فرينة
= 04مالعق كبرية زيت
= 01كي�س خمرية كيميائية

للتزيين:
= �شانتيي �/رشائح برتقال /ملون
غذائي برتقايل
=�رشاب ال�سكر (ن�صف لرت ماء +
 250غ �سكر � +رشائح الربتقال)

طريقة التح�ضري:

يف وعاء نخفق البي�ض مع ال�سكر ثم
ن�ضيف الزيت والربتقال املرحية
والدقيق والفرينة واخلمرية ومنزج
جيدا ،ثم ن�أخذ قوالب الفرن وندهنها
بالزبدة ثم نر�شها بالفرينة ونفرغ
داخلها اخلليط ،ثم ندخل القوالب �إلى
الفرن على درجة  °180وعندما تن�ضج
نخرجها و نفرغ فوقها �رشاب ال�سكر ،ثم
ننزعها من القوالب و نزينها بال�شانتيي
امللونة باللون الربتقايل وكذلك
ب�رشائح الربتقال (�أنظري ال�صورة).
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=�إعداد :راضية حجاب

التخلص من رائحة
الحذاء الكريهة

يعاين الكثري من الأ�شخا�ص
م����ن م�����ش��ك��ل��ة
روائ��ح الأحذية
ال��ك��ري��ه��ة ،ال��ت��ي
ت�سبب احلرج .ويف
ما يلي بع�ض املكونات
ال������ت������ي

منها.

ت��خ��ل�����ص

الخميرة� :أثبتت اخلمرية جناعتها يف الق�ضاء
على ال��روائ��ح الكريهة ،ل��ه��ذا ن��ر���ش احل��ذاء
مدة
باخلمرية ،ونوزعها يف الداخل ،ونرتكها فيه ّ
ثم نزيلها يف اليوم التايل.
ليلةٍ كاملةٍ ّ ،
ّ
الخل :نح�رض وع��ا ًء عميقاً ،ون�ضع فيه اخللّ
مدة ثالث �ساعات،
واملاء ،وننقع احلذاء يف الوعاء ّ
ثم نغ�سله ونفركه بالفر�شاة اخلا�صة بالأحذية،
ّ
ون�شطفه وي�ترك ح ّتى يجف ،لكن ال لنقع

تدابير منزلية

منا�سب لها.
الأحذية اجللدية ل ّأن اخللّ غري
ٍ
ق�شور الربتقال والليمون :ن�ضع ق�شور الربتقال
�أو ق�شور الليمون يف احلذاء ذي الرائحة الكريهة،
ونرتكها فيه طوال الليل ،ونزيلها يف ال�صباح ،فذلك
�سيخلّ�ص احلذاء من الرائحة الكريهة.
زيت شجرة الشاي :يعترب زيت
�شجرة ال�شاي مطهراً فعاالً ،يق�ضي
على البكترييا امل�سببة للروائح الكريهة
يف الأح��ذي��ة ،حيث نر�ش ال��زي��ت يف
مكان جيد
احلذاء ونرتكه ليلة كاملة يف
ٍ
التهوية.
يتم ر�ش القليل من
بودرة األطفالّ :
بودرة الأطفال على القدمني قبل ارتداء احلذاء،
تعرق القدمني ،وبالتايل احلفاظ على رائحة
ملنع ّ
احلذاء جيد ًة لأطول فرتةٍ ممكنةٍ .
كربونات الصوديوم :نر�ش القليل من
م�سحوق كربونات ال�صوديوم يف احلذاء ،ونرتكها
مدة �ساعتني ،بعدها �ستختفي الرائحة متاماً.
ّ
الملح :نر�ش القليل من امللح يف الأحذية،
ونرتكها طول الليل ،ونتخل�ص منها يف ال�صباح.

تخلصي من بقع الكحل ببساطة معنا
ال�سجاد� ،أو
�ض الكحل
عر ُ
َ
قد ُي ّ
املالب�س� ،أو ّ
ً
ً
ي�صعب
قد
ا
بقع
ا
خملف
والتلف،
لالت�ساخ
الو�سائد
ُ
تامة،
أنواع الأقم�شة ب�سهولةٍ ّ
�إزالتها عن جميع � ِ
بطرق
�إليك �أف�ضل احللول لتنظيف بقع الكحل
ٍ
�سهلة.
ال�سائل �أو
نن�صحك بعدم تنظيف بقع الكحل ّ
الآياليرن حتى ال تت�سع امل�ساحة امللطخة،
َّ
جت��ف متاماً ،ثم قومي
واتركيها ح ّتى
بتمرير م��ك�� ّع��ب م��ن ال��ثّ��ل��ج عليها،
ف�ست�سهل �إزالتها وتبقى �آثاراً خفيفة.

المناديل المب ّللة :ا�ستخدمي املناديل
جيداً،
املبللة لإزالة بقع الكحل احلديثة بفركها ّ
ُ
حيث حتتوي املناديلُ املبلّلة على
ثم اغ�سليها،
ّ
ومنظّ فة ،ولها القدرة على
ٍ
مكونات مرطبة زيتية ُ

الكحول ّ
الطبيُ :يو�ض ُع قليلٌ
الطبي على بقعة
م��ن الكحول
ّ
ثم تُ�ستخدم
ً،
ال
قلي
رتك
الكحل و ُي
ّ
قما�ش قطنية مل�سح الكحل
قطعة
ٍ
جيداً
ُفرك
ت
و
املالب�س
قطعة
عن
ّ
ثم
ح ّتى يختفي كل � ٍ
أث��ر للكحلّ ،
تُغ�سل املالب�س بالغ�سالة.
حليب تنظيف ال��وج��ه :حليب
تنظيف الوجه ف ّعال وله ق��در ٌة على �إزال��ة بقع
تامةٍ ُ ،يو�ضع قليل منه على بقعة
الكحل ب�سهولة ّ
ً
قما�ش قطنيةٍ �إلى
بقطعة
ا
د
جي
ٍ
الكحل ،وتُفرك ّ
ميكن غ�سل قطعة املالب�س
حني اختفاء البقعة،
ُ
بعدها.

ب�أ�سرباي ّ
ال�شعر و�ضعي فوقها قطعةً من املناديل
املا�صة ،و�ستنتقلُ بقعة الكحل �إلى املنادل
الورقية ّ
ّ
الورقية.
ّ
المكواة� :ضعي قطعة املالب�س املُلطّ خة
بالكحل على من�ضدة الكي ،و�ضعي فوقها قطعةً
من ال��ورق ال ّن�شاف وقطعةً من القما�ش
مرات
وم��رري عليها املكواة عدة
ال ّناعم،
ٍ
ّ
و�ستنتقلُ بقعة الكحل على ال��ورق
ال ّن�شاف.
زيت األطفال :تُبلّل قطعة
��ا���ش قطنية بب�ضع قطرات
ق��م ٍ
من املاء وزيت الأطفال وتفرك بها
بقعة الكحل ،وتُغ�سل بعدها فوراً
الدافئ
ال�سائل وامل��اء ّ
ّ
بال�صابون ّ
ح ّتى ال يرتك زيت الأطفال � َّأي بقعة
ث��م تُغ�سل
دهنيةٍ على املالب�سّ ،
بالغ�سالة.

�إزالة بقع الكحل.
ّ
الشعرُ :ر ّ
أس��ب��راي
���ش��ي بقعة الكحل

مواد ال ّتنظيف المب ّيضة :تُ�ستخدم
الكحل عن املالب�س البي�ضاء ،بو�ضع
فقط لإزالة
ِ
لغمر قطعة
تكفي
املاء
من
كمي
يف
نقاط
ةٍ
ب�ضع ٍ
ِ
ّ
املالب�س كاملة ،ت ُ
ُرتك ح ّتى تزول بقعة الكحل
الدافئ ،وتُغ�سل.
متام ًا و ُت�شطَ ُف باملاء ّ
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شباب

= فاروق ك

بعد العري والكيراتين

تنطلق األصوات ،من هنا وهناك ،داعية إلى عودة الرجولة الضائعة ،التي غرقت في وحل التخنث والميوعة والتشبه بالغرب ،لكن
ال هاشتاغ لمن تنادي ،فالكل غارق في رماله المتحركة ،وال أحد يجرأ ،وإال يسمع "خز وذنيه" ،على رأي ناس زمان… فهل من منقذ
للرجولة في زمن الرجولة فيه جريمة؟
م��رت �سنة  2018والفاب�سبوك يف حالة من
الغليان ،وانطلقت حمالت م�ستميتة ،ال�سرتجاع
ما �ضاع مع الأجداد" ..كن رجال" ،كلمتان خل�صتا
حالة االحتقان الت�سرتوين املزمن ،التي يعي�شها
اجلزائريون ..تعالت ها�شتاغات ،تطالب الرجال
ب���إل��زام ن�سائهم احل�شمة ،يف بداية ال�سنة،
وها�شتاغات بال�صتك يف الكوزينة للمر�أة ،و�أخريا
ها�شتاغ كن رجال وابتعد عن الكرياتني.
ورغ��م �أن ه��ذه احلمالت عرفت النور يف دول
عربية� ،إال �أن اجلزائريني احت�ضنوها وظهرت
جم��م��وع��ات م��ن ال�شباب حلقوا �شعورهم
بالكامل ،للتنديد بالت�رسيحات الأنثوية..
وبعد �أن كانت الت�رسيحة الرجالية ال تتعدى
 200دينار ،مع حلق اللحية و"التح�سني"� ،صار
ال�شباب يدفعون �أكرث من  5000دينار لتملي�س
ال�شعر بالكرياتني ،وو�ضع اخللطة واحل�صول
على ت�رسيحة "قزعية" ،ال ه��ي ب�شجاعة
الفايكينغ ،وال ب�شعر �شم�شون ال�شجاع.
و�أ�صبحت الأم��ه��ات ي�شتكني من ال�ساعات
الطويلة ،التي يق�ضيها �أبنا�ؤهم �أمام املر�آة ،حتى
�إنهم فاقوا البنات يف املدة التي يق�ضونها يف �أخذ
حمام �ساخن ،قد تتخله بع�ض زيوت اال�سرتخاء
وليفة لتق�شري الب�رشة املتعبة من �شم�س النهار.

م�ستحيل �أن يكون هذا رجال
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بالن�سبة �إل��ى العينة التي �س�ألناها ،فالطامة
�أكرب ،فعماد يقول�" :إنها كارثة� ،أن ترى �شابا ميرر
يديه على �شعره مرارا وتكرارا ،وك�أنه فتاة تعيد
ت�رسيحتها �إلى مكانها" ..ويقول �أمين�" :أنا مل
�أتعد الع�رشين ،لكنني �ضد هذه الت�رسيحات

والتقليعات ،املنافية للأخالق والأعراف ،وال�سبب
�أننا ابتعدنا عن ديننا وموروث �أجدادنا".
"من امل�ستحيل �أن يكون هذا رجال" ،ي�ستهل
م���راد� 38 ،سنة� ،أب لطفلني ،وه��و يحدق
يف �شاب �أمل�س ال�شعر ،ي�ضع قرطا يف �أذن��ه
ويلب�س جينز ممزقا"…

ال�شيفون بدل الت�ستو�سرتون

ر�أي مراد ي�أخذنا �إلى حملة �أخرى "كن رجال وال
تلب�س مالب�س �أختك" ،رمبا اجلملة قا�سية،
لكن� ،ألي�س ه��ذا ال��واق��ع ..فما يلب�سه بع�ض
ال�شباب ،ال��ذي قد ال يكون له انتماء جن�سي
مكبوت ،ولي�س �إال �إمعات تتبع املو�ضة ،يندى
له العنق واجلبني… ��سراوي��ل جينز مقطعة
وقم�صان على �شكل ليكات ن�صف طويلة
بق�صات ن�سائية ،ف�ضال عن الر�سوم التي
ال متت ب�صلة للذوق العام… يف طريقي �إلى
العمل� ،صعدت حافلة خا�صة ،فتفاج�أت بقاب�ض
احلافلة� ،أو الرو�سوفري ،يرتدي قمي�صا ذهبيا
براقا ،مع جاكيت بر�سوم الفهد ،التي نقرنها
دائما باالبتذال ..هل هي عودة �سنوات الدي�سكو
و�أنا ال �أدري..
ويف نف�س اخل���ط ،ال���ذي ال ينتهي� ،سمعت
هرطقات �شابني ،يتكلمان عن خرجة �شوبينغ،
يف متاجر باب ال��زوار ،و�أنهما ا�شرتيا العديد من
املالب�س ،ب�أ�سعار تتحدى املناف�سة… هل
ر�سميا �أ�صبح الرجال يتكلمون عن ال�شيفون؟
�إنها ال�ساعة ال ريب.
ولكي نلم باملو�ضوع من كل جوانبه ،ا�ستقينا
�آراء اجلن�س اللطيف ،الذي �ضاق ذرعا ب�أ�شباه

ال��رج��ال ،ال��ذي��ن ي����سرق��ون مواعيدهن عند
ال��ك��واف�يرات ،وتنفد ب�سببهم م��واد التجميل
وعلب املاكياج ..رمي�سياء ،ترفع �شعار "كوين امر�أة
وال تدعي ابنك ي�ضع الكرياتني" ،نداء �إلى كل
الأمهات ،اللواتي ي�ست�سهلن ما يفعل ذكورهن
بداعي الدلع� ..أما نداء ،فتت�ساءل" :هل الذكورة
رجولة �أم العك�س؟" و�سوالف ،حتدق يف املارة
مبهمة�" :أيهما رجل؟ �أو �أيهما امر�أة؟" ،حماولة
تعميم املو�ضوع على امل�سرتجالت من الفتيات
"بنات الريني".

الرجولة يف زمن الذكورة

االمتعا�ض ج��م��اه�يري ،وال�سخط �شعبي،
والالمباالة �أ�رسية ..ف�أين احلل؟ ولعل التحدث
مبنطق مع ال�شباب ،يكون طريقة ح�ضارية،
لكن ،هل ينفع ذلك يف زمن ،الرتبية فيه تن�ش�أ
من فاي�سبوك؟ والأخ�لاق تنبع من اليوتيوب؟
هل قطيعة مواقع التوا�صل االجتماعي هي
احلل؟…
يف الأخ�ير ،على اجلميع �أن يدرك �أن الذكورة ال
ٌ
موقف قبل
تعني بال�رضورة الرجولة ،فالرجولة
ٌ
�سلوك وممار�سة ،وفعلٌ
جن�سا ،وهي
�أن تكون
ً
وعمل ،ودو ٌر وواجب ،ومتي ٌز واختالف ،فال يكون
ال بخلقه و�شكله ،وال بال�شعر املر�سوم
الذكر رج ً
على وجه� ،أو املخطوط على �شفته ،وال بع�ضالته
�إن وجدت� ،أو بقوته �إن كانت ،فالذكورة اجلن�سية
�شيء ،والذكورية الأخالقية �شيء �آخر ،قد تتفق
مع الأولى وت�ؤكدها ،وقد تختلف معها وتنفيها،
وت�شطبها وتلغيها.

فاشن

= آمال إيزة

ُ
المصممة الصاعدة

فتحت ال ُمصممة الصاعدة صاحبة االبتسامة البشوشة واإلرادة القوية والطموحة ،ابنة
الباهية وهران ،شهرزاد صغير ،قلبها لمجلة «الشروق العربي» ،وتحدثت
وحلمها باحتراف مجال التصميم ،الذي ُسرعان ما تحقق
عن بِداياتها ُ
بالميدان ،بفضل ُمثابرتها وحبها له وصبرها ..وكيف استطاعت أن
تكسب ثقة الزبائن ،وباألخص المقبالت على الزواج ،والسيدات
الراقيات ،اللواتي يبحثن عن الطلة ال ُمتميزة واألنيقة .تتميز
شهرزاد بتصميمها أللبسة تقليدية جزائرية ،بلمسات عصرية،
تُحاكي كل األزمنة« :الشرقي ،األندلسي ،الستايل األوروبي،»..
وتُعطي كل مجموعة حقها من وقت وجهد ومال ،حتى تكون
راضية عن منتجها ..مازالت تطمح في إنشاء عالمة جزائرية لأللبسة الجاهزة
تنافس الماركات العالمية .شاركت بالعديد من الصالونات الخاصة بالعروس وأخرى
خاصة بالخياطة والنسيج بوهران والعاصمة وقسنطينة ،والتقيناها ُمؤخرا بسهرة
وهران للموضة ،وستشارك قريبا ،وألول مرة ،خارج الوطن ،بمجموعة جديدة خريف
وشتاء بدبي -اإلمارات العربية المتحدة– وأمور أخرى ستكتشفونها في هذا الحوار.

شهرزاد صغير
للشروق العربي:

أحلم
بإنشاء
عالمة
جزائرية
ُتنافس
الماركات
العالمية
لكل م�صمم بد اية وحلظة اكت�شاف
املوهبة .حدثينا عن جتربتك،
�شهرزاد؟
كانت انطالقاتي الفعلية �سنة  2014ب���أول
كولك�شن قدمته .وق��د قدمت عر�ض �أزي��اء
باجلزائر العا�صمة ،مبنا�سبة عيد امل��ر�أة ،لكن
ق�صتي مع عامل الأزياء بد�أت منذ ال�صغر كحلم
وك��ه��واي��ة .فكنت مت�أثرة ج��دا بعامل املو�ضة،
وب��د�أت م�شواري بتف�صيل وخياطة الألب�سة
اجلاهزة «ف�ساتني ،تنورة� ،رساويل ،ف�ساتني
�سهرة »..ومت ذلك فعليا ملا توقفت عن الدرا�سة
وت��زوج��ت ثم تابعت تكوينا يف فرن�سا حول
فنيات الت�صميم ،وتابعت حلمي .كنت �أر�سم
و�أنفذ ،واحلمد هلل ،وجدت يد العون من حماتي
ووالدتي وزوج��ي .ومازلت �أحلم �أن يكون يل
عالمة خا�صة بي �صنع ج��زائ��ري مئة باملئة،
للألب�سة اجلاهزة ،مثل املاركات العاملية.

تعرضت تصاميمي للسرقة وأسعدني األمر
المق ّلدين
لكوني بدأت أثير اهتمام ُ
بر�أيك ،هل �ستنجح فكرتك
ويتحقق حلمك ُم�ستقبال ،كما
جنحت يف اللبا�س التقليدي
اجلزائري؟
تبت�سم ثم جتيب ،ولمِ َ ال؟ الإرادة موجودة
وكذلك الطموح ،لكن امل�شكل يف ثقافة
اجل��زائ��ري ،ال��ذي تعود على
لب�س املاركات العاملية..
عليه �أن يتقبل الفكرة
ك��م��ا تقبلها
ب��ال��ل��ب��ا���س
ال��ت��ق��ل��ي��دي
اجل��زائ��ري،
لأن ق��واع��د
وم����ع����اي��ي�ر
ال��ت�����ص��م��ي��م
واخل���ي���اط���ة
وم�شرتكة.
عاملية ُ
�أه���م ���ش��يء الإب����داع
والإتقان يف العمل.
ما اجلديد
الذي �أ�ضافته
مل�سات
�شهرزاد �صغري
يف �أزيائنا
التقليدية
اجلزائرية؟
يف ت�����ص��ام��ي��م��ي،
جت��دون ذلك املزيج ما
بني املو�ضة الأوروبية
وال��ل��ب��ا���س التقليدي
اجل��زائ��ري .وه��ن��ا ،تربز
مل�ستياخلا�صةمعالرتكيز
ع��ل��ى ان��ت��ق��اء القما�ش
املُنا�سب والألوان.

عالم التصميم
والموضة تحول من
ُ
حلم وهواية بفضل
إصراري إلى حقيقة
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فيها درا�ستك بهذا املجال؟
طبعاً ،هما ثقافتان متوازيتان ،وهران وفرن�سا،
لكن هناك نقاط تقاطع ،تكمن يف االهتمام
باملو�ضة ،و�سكانها ُيحبون كل ما هو خمتلف
وفريد من نوعه ..ف�أنا �أحب �أن �أنطلق من املحلية
لأ�صل �إلى العاملية ،و�أقبل التحدي.
من �أين ت�ستوحي �شهرزاد الإلهام يف
ت�صاميمها؟
الإلهام دائما موجود ،باختالف املكان والزمان،
لي�س له وق��ت حم��دد بالن�سبة �إيل �شخ�صيا،
فمثال ،مرات �أكون يف الطبيعة �أو بالبيت� ،أ�شاهد
التلفاز ،تعجبني بدلة ما ،ف�أحاول �أن �أعطيها مل�سة
جزائرية ،ولكن بطريقة �إبداعية �أكرث.

ركزت على
اللباس
التقليدي
الجزائري
لكنني
دائما أضيف
لمستي
الخاصة
ما هو دافعك �إلى احرتاف جمال
ت�صميم الأزياء؟ علما �أن جمال
درا�ستك اجلامعية خمتلف؟ وهل
لأهلك دور يف هذا االختيار؟
�صحيح ،درا�ستي اجلامعية كانت باللُغات
الأج��ن��ب��ي��ة ،در���س��ت اللغة الإ�سبانية واللغة
الفرن�سية .توقفت عن الدرا�سة لظروف عائلية.
وبعد زواج��ي عادت رغبتي يف ت�أ�سي�س عالمة
خا�صة بي ،فرتكت الدرا�سة وركزت على هديف،
و�ساعدتني عائلتي وعائلة زوج��ي ،وجنحت،
واحلمد هلل.
حدثينا عن �أول عر�ض �أزياء قدمته
وكيف ،كان رد فعل جمهورك؟
كانت ذك��رى رائعة باجلزائر العا�صمة� ،سنة
 ،2014م��ازل��ت �أت��ذك��ر ت�صفيقات اجلمهور،
و�إعجابهم بت�صاميمي وت�شجيعاتهم يل .وهذا
ما جعلني �أكمل بهذا املجال ،و�أجتهد �أكرث لتمثيل
ال��زي التقليدي اجل��زائ��ري ،بلم�سات خا�صة،
وحتى �أ�رشف بلدي يف املحافل الدولية.
كيف تقييمني عامل الأزياء بوهران
م�سقط ر�أ�سك؟ وبفرن�سا التي تابعت

64

لكل م�صمم جهة �أو �شخ�ص معني
مييل �إليه� ،أو هو مت�أثر با�سم عاملي
بعامل الأزياء واملو�ضة .مبن ت�أثرت؟
منذ �صغري ،كنت �أميل �إل��ى امل�صمم العاملي
�إيف�سان لوران ،الذي ولد باجلزائر ،وكنت مت�أثرة
به جدا.
هل �سبق �أن تعر�ضت �أفكارك �أو
ت�صاميمك لل�رسقة؟ وكيف واجهت
الأمر؟
تبت�سم * ث��م ت��وا���ص��ل ..طبعا ،وم��ن فينا مل
يتعر�ض لل�رسقة الفكرية ..حتى �أنتم الإعالميني
تعر�ضتم لذلك ،يف الأول كنت �أت�أثر بذلك ،لكن
باخلربة ،تو�صلت �إلى فكرة �أن �أعمايل وت�صاميمي
تعجبهم �إلى درجة �أنهم حاولوا تقليدها ..ويف هذا
ال�صدد ،حت�رضين مقولة كوكو �شانيل ال�شهرية:
"خذوا �أفكاري ..لدي �أخرى".
حدثينا عن عر�ضك ا ُ
ملقبل ،وماذا
�ستقدمني يف الكولك�شن امل�شارك؟
عر�ضي اجلديد ،قدمته بدبي بتاريخ  23نوفمرب،
و�ستكون ت�شكيلة اخلريف وال�شتاء ب�ألوان
قامتة ،مزيج من الأل���وان ،بالأخ�ص الأ�سود
والأحمر الأرج��واين ،وتُعد �أول م�شاركة يل خارج
الوطن.
ما هي الأزياء الأكرث تعقيدا يف
الإجناز؟ بالأخ�ص� ،أنك متخ�ص�صة
باللبا�س التقليدي اجلزائري؟
�أن��ا متخ�ص�صة باللبا�س التقليدي اجلزائري،
ولكن بلم�سة ع�رصية ،طبعا ،هناك �صعوبات يف
الإجناز ولي�س فقط بالن�سبة �إيل ،بل �إلى الفريق
ككل .وما ُيهمنا �أك�ثر ،هو �إتقان العمل ،وحتى
يتم عك�س ما قدمته على الورق يف امليدان وعلى
القما�ش .ولدينا عدة مراحل ،متر البدلة الواحدة
من الت�صميم �إلى اختيار القما�ش املنا�سب ثم
تف�صيل القطعة ثم الطرز ثم الأحجار الكرمية
على ح�سب كل موديل .وعندما ن�شاهد اللبا�س
جاهزا يف �آخر مراحله ويعجب الزبائن ،نن�سى كل
التعب.

الحظنا �أنك تركزين يف الفرتة
الأخرية على احل�ضور مبواقع
التوا�صل االجتماعي ،وتتوا�صلني مع
الزبائن� ..إلى �أي مدى �أفادتك هذه
اخلطوة؟
طبعا ،هذه تقنيات حديثة للتوا�صل مع الزبائن
وال�صديقات ،وال�تروي��ج ملاركتي وت�صاميمي،
ل��ك��وين ال �أم��ل��ك حم�لا خا�صا ب��ي ،ف�أحر�ص
على التوا�صل معهن يوميا مبواقع التوا�صل
االجتماعي الفاي�سبوك والأن�ستغرام بكرثة،
�أن�رش فيه يومياتي ،لدي ح�سابان :الأول ح�ساب
�شخ�صي ،والثاين خا�ص باملاركة .والحظت �أن
العديد من املُتابعات �أجانب ،وهم يطلعون على
تقاليد وعادات و�ألب�سة اجلزائر ،و�أي�ضا لأن املجال
مفتوح وجماين للرتويج والإ�شهار.
كلمة ختامية؟
�أوال� ،أتقدم بال�شكر اجلزيل للمجلة ،على �إتاحتها
ه��ذه الفر�صة يل ،مع العلم �أنني من املتابعني
للم�ؤ�س�سة ،و�سبق يل �أن نزلت �ضيفة بقناة
"ال�رشوق" .و�أحيي من منربكم الإعالمي كل من
دعمني و�شجعني ..عائلتي �أوال ،وكل الزبائن
الأوفياء لإبداعاتي.
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موضة

عودة
السبعينيات
والتنورة
الطويلة
والصوف

خالل جولة شوبينغ سريعة
في بعض محالت المالبس،
خاصة الممثلة الرسمية
لبعض الماركات ،ابتدأ خط
موضة شتائنا يتضح مع
محالت جنيفر وستراديفاري
وس ومورجان وزارا ،التي
اعتمدت تعليمات كبار
مصممي الموضة ،إلطالق
مجموعاتها الموجهة إلى
عامة الناس .عودة الفرو
في األكمام والياقة أكيدة،
أما التنورة الطويلة ونصف
الطويلة ،فهي القطعة
التي ال غنى عنها .البوتس
نصف الطويل ومعطف
الفرانشي سيكمالن هذه
الطلة الشتوية الدافئة..
الموضة أعادت السبعينيات
إلى الواجهة بالمربعات
والرسوم الجرافيكية،
التي أبدعتها دار فاندي…
مجموعة إيترو ستعجب
المراهقات وطالبات
الجامعة بالقمصان الدافئة
والقبعة الصوفية والتنورة
البراقة.
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األحمر يليق بك

مجموعة أزياء
شتوية باللونين
األحمر واألسود
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يمتزج اللونان،
األحمر واألسود،
بشكل متناغم،
رغم أنهما لونان
جدا ،لكن
قويان ّ
رغم حدة األسود،
فإنه يعانق جرأة
األحمر ،خاصة
في مجموعات
شتاء .2018-2019
الشروق العربي،
تقدم لك قطعا
فريدة من آخر
صيحات الموضة.
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في الواجهة

=صالح عزوز

ظاهرة التسول اإللكتروني

أشخاص يبتزون
بمرضهم
وحاالتهم
االجتماعية
انتشرت ظاهرة التسول في المجتمع ،بشكل ملفت لالنتباه ،وتعددت طرقه ..فقد كانت تقتصر باألمس على فئة معينة من ذوي
االحتياجات الخاصة ،لكنها اليوم مست كل شرائح المجتمع ،غير أنها في اآلونة األخيرة تعدت الطريقة التقليدية ،فلم تعد تقوم على
الوقوف أمام المساجد أو في وسائل النقل وكذلك األماكن العمومية ،بل ظهرت إلى الوجود طريقة سهلة للتسول ،استطاع
الكثير من الناس جمع أموال طائلة من خاللها ،وهم جالسون في بيوتهم ،حيث انتقل كثير منهم إلى الضرب على الوتر الحساس في
دغدغة مشاعر األشخاص ،بصور تحكي معاناة معينة ،من فقر أو مرض ،وكذلك كلمات ينشرها على مواقع التواصل االجتماعي بكل
أنواعها ،يخاطب فيها ذوي القلوب الرحيمة ،لقيت التفاعل من طرف الكثير من األشخاص ..لكن ،حتى وإن كان بعضهم صادقا ،غير
أنها تبقى طريقة حديثة لالبتزاز.
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دفعنا احلديث عن هذه الطريقة احلديثة للتو�سل،
ما وقفنا عنده يف الكثري من الق�ص�ص ملثل ه�ؤالء
الأ�شخا�ص ،يف �شبكات التوا�صل االجتماعي
بكل �أنواعها ،وما و�صلنا من من�شورات و�صور
ت�ستنجد بذوي القلوب الرحيمة ،من �أجل
م�ساعدة مالية ل�رشاء الدواء �أو الزواج� ،أو لإعادة
ترميم البيـــــت الذي يقطر على عائلة ت�ضم
الكثري من الأفراد ،وغريها من الق�ص�ص ،التي
تدمي القلب ،وهو الوتر احل�سا�س الذي يـت�أثر
به �أغلب �أفراد املجتمع اجلزائري ،فينطلق مهروال
من �أجل مد يد امل�ساعدة ،حتى ولو كان هو �أ�صال
يحتاج �إلى م�ساعدة ،ودون التحقق من الأمر،
خا�صة حني تتعلق امل�س�ألة بالأطفال ال�صغار �أو
املر�ضى.
دفعنا الف�ضول �إلى التوا�صل مع �شخ�ص يريد
م�ساعدة مادية من �أجل �إجراء بع�ض التحاليل
الطبية على م�ستوى العا�صمة ،وهذا من �أجل
معرفة �صدق حديثة ،بعدما و�صل ندا�ؤه �إلينا عرب
�صفحة الفي�سبوك مرات ومرت ..هو �شاب ،يبلغ

من العمر � 25سنة ،يعاين من مر�ض مل يذكر
ا�سمه ،فقط بعد الفحو�ص الطبية ،طلب منه
�إجراء حتاليــــل من �أجل ت�شخي�ص مر�ضه..
فكانت املفاج�أة ،حيــــن رفــــ�ض ال�شخ�ص التنقل
�إلى امل�ست�شفى القريب منــــا "م�صطفــــــى
با�شا" ،من �أجل �إجـــــرائها ،علــــــى �أن ندفـــــع
كل التكاليف� ،سواء ال�سفر وغريه ،وحتى املبيت،
�إن لزم الأمر ،بل طلب منا �إن �أردنا امل�ساعدة �أن
ير�سل �إلينا رقم احل�ساب البنكي ،من �أجل
حتويل املال دون عناء التنقل �أو �إزعاجنا على حد
قوله.
ن�ستخل�ص من خالل هذه العينة� ،أن الكثري
منهم ال يريد العالج �أو م�ساعدات غذائية �أو مواد
بناء وغريها ،بل يريد املبلغ املايل ،وهو يت�رصف فيه
كيفما �شاء ..فهل يعقل �أن من يعاين من مر�ض
ووجبت منه التحاليل الطبية� ،أن يرف�ض عر�ض
التوا�صل معه من �أجل �إجرائها بالتنقل �إلى �أقرب
م�ست�شفى مع دفع كل التكاليف؟
مل تقت�رص الظاهرة على جن�س دون الآخر،

فقد �شملتهما معا ،ومن كل الأعمار ،واحلاالت
االجتماعية ..كل يحكي رواية �أو ين�رش �صورة
حتكي معاناته� ،سواء يف البيت �أم يف م�شفى
طريح مر�ض معني ..وهي من ال�صور املتداولة
كثريا .طريقة ا�ستطاع الكثري منهم �أن يدغدغ
بها م�شاعر بع�ض �أفراد املجتمع ،فح�صلوا على
م�ساعدات مالية معتربة ،دون حتى التحرك
من البيت ،لأنه يف الغالب ي�صاحب هذه ال�صور
�أو املن�شورات احل�ساب ال�شخ�صي لل�شيك �أو
الهاتف ملن يريد االت�صال وامل�ساعدة.
تعترب هذه الطريقة من الطرق احلديثة يف ابتزاز
الأ�شحا�ص ،عن طريق ا�ستغالل امل�شاعر من
�أجل احل�صول على املال .و�سيلة ق�ضت على الثقة
يف املجتمع بني الأ�شخا�ص ،و�أ�صبحنا ال نعرف
ال�شخ�ص ال�صادق من الكاذب ،حني نريد تقدمي
يد امل�ساعدة ،كما �ساعدت على ظهور �رشيحة
تتكل على الت�سول ،ملا يدره من �أموال كثرية
عليهم ،دون عناء التنقل �أو الوقوف حتت �أ�شعة
ال�شم�س.

شباب

= ل.م

اختلفت األسماء والمصطلحات التي تصف العالقات العاطفية ،عبر شبكات اإلنترنت والوسائط اإللكترونية ،وشبكات التواصل
االجتماعي ..البعض نجح في عالقته ،والبعض اصطدم بغش وأوهام ونصب واحتيال ،لكن العالقات العاطفية ،أو ما يسمى العاطفة
اإللكترونية ،باتت هي الوسيلة الوحيدة الرائجة اليوم للقاء بين الجنسين ،ألن اإلنترنت أصبحت هي الحي والوطن والبيت ،الذي يقيم
فيه اليوم الشباب وكل فئات المجتمع .ومن الطبيعي ،أن العالقات االفتراضية هي المغزى األول من التعارف والتواصل.
بني امل�ؤيد واملعار�ض للعالقات العاطفية عرب
الإن�ترن��ت ،هناك الكثري م��ن وج��ه��ات النظر،
جمعناها م��ن بع�ض ال��ذي��ن خا�ضوا جت��ارب
ناجحة و�أخ��رى مريرة وبائ�سة ،ما جعلنا نطرح
اليوم ال�س�ؤال على املخت�صني :هل ميكن الوثوق
يف العالقات العاطفية الإلكرتونية؟ و�إلى �أي مدى؟
وهل فعال تولد عاطفة �إلكرتونية بني �أ�شخا�ص
يف العامل االفرتا�ضي؟
من الآراء التي جمعناها من فتيات قلن" :البيوت
االفرتا�ضية ب�سيطة ،ال نحتاج فيها �إلى ماكياج �أو
جتميل �أو لبا�س فاخر ،حتى نتحدث مع الطرف
الآخ��ر ..الإعجاب بالأ�شخا�ص على �شبكات
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ،مبني على العمق
واحلديث والأف��ك��ار ،ال على املظهر �أو ال�سيارة
التي يقودها �أو ال�شكل ..ل��ذا ،ف�إنها العالقات
الناجحة على ما نعتقد".لكن املخت�صون لديهم
�آراء متحفظة ،و�أخرى معار�ضة ،لأن الكثري من
العالقات غري �صحيحة ،بل مزيفة ..فالعديد
من الأ�شخا�ص يدلون مبعلومات مغلوطة عن
�أنف�سهم وهويتهم وم�ستواهم االجتماعي،
وب�أ�سماء وهمية ..لذا ،ف�إن جناح �أي عالقة على
الإنرتنت مرتبط مب�ستوى الثقة ونوع امل�ستخدم
وامليوالت امل�شرتكة والآراء ..ومهما طالت العالقة
االفرتا�ضية ،يجب �أن تنزل �إلى الواقع ،وهناك
قد يحدث االنقالب يف وجهات النظر ،وتنك�شف
احلقائق التي زيفت عرب �شا�شة الكمبيوتر،

ليبقى ال��واق��ع ه��و الفا�صل يف حتديد م�صري
العالقات.

الدكتور خالد موهوب �أخ�صائي يف علم
النف�س لل�رشوق العربي:
الظروف جمتمعة للوقوع يف احلب عرب
الإنرتنت

يقول الدكتور موهوب�" :أن تكون جا ًّدا هو بديل،
قد يكون �أك�ثر �إث��ارة عندما تريد �أن تبد�أ ق�صة
عاطفية .يف الواقع ،جميع الأ�شخا�ص امل�سجلني
هم �أ�سا�سا لل�سبب نف�سه :لقاء احلب .اجلميع
يعرف ملاذا هو هناك ،مما يزيد كثريا من احتماالت
االلتقاء بالنا�س".
ال��دخ��ول ب�سال�سة يف لعبة الإغ���واء الرائعة،
ينظر �إليه الكثري على �أنه نقطة انطالق حقيقية
للعالقة ،فاالجتماع علــــــى الإنرتنــــت لديه
امليزة الرئي�سة يف ال�سماح بلعبة الإغراء الواعية
وامل��خ��ت��ارة .يختفي ج��زء ال�شك ،ال��ذي يجب
مواجهته يف احلياة احلقيقية .عملي و�سهل،
ي�سمح للكثري من النا�س بالك�شف عن �أنف�سهم
ب�شكل خمتلف ،من خالل �إلغاء حواجز اخلجل
ب�شكل خا�ص.
عندما نلتقي ب�شخ�ص ما عرب الإنرتنت ،ميكننا
الو�صول �إل��ى كمية حم��دودة من املعلومات .ال
نعرف �شي ًئا عن �سلوكه غري اللفظي� ،أو مظهره
اجل�سدي الفعلي .وبعد ...املعلومات الوحيدة

ال��ت��ي ميكن �إرف��اق��ه��ا ،ه��ي م��ا يخربنا ب��ه هذا
ال�شخ�ص ،والطريقة التي يقولها بها (مكتوب).
الكلمات امل�ستخدمة للمناق�شة والتعارف..
وبالتايل ،عقد مكان حا�سم يف عملية احلجز.
يف كثري من الأحيان ،عند التوا�صل على الإنرتنت،
نحن منيل �إلى �أن نكون مت�صلني �أ�رسع مما لو
�شخ�صا ما ج�سد ًّيا .من ناحية ،لأننا
كنا نواجه
ً
منيل عرب الإنرتنت �إلى �إعطاء �صورة جيدة عن
�أنف�سنا :روح الدعابة والنكت ،و�إظهار الذكاء عن
طريق االنت�شار املمتاز ،وما �إلى ذل��ك ..العديد
من العنا�رص يف احلياة الواقعية ،لي�ست وا�ضحة
للجميع.
من ناحية �أخرى ،لأن الكتابة لديها ميزة اال�ستفادة
من الوقت للتفكري يف الرد على الر�سالة .هذا يعزز
وي�رسع املرفق الذي جنلبه �إلى ال�شخ�ص الذي
نعرفه .عالوة عن ذلك ،مع املواعدة عرب الإنرتنت،
نحن ب�شكل عام �أقل �إعاقة ،ولدينا �صعوبة �أقل
بكثري يف الك�شف عن املعلومات احلميمة.
كما �سبق تو�ضيحه من قبل ،ف�إن نف�س العالقة
احلميمة هي التي ت�ؤدي �إلى امل��ودة ،وهي �أحد
املكونات الرئي�سة للحب .وهكذا ،مع بيئة حرة،
يكون فيها عدد �أقل من املوانع التي نعر�ض فيها
�أنف�سنا يف �أف�ضل �ضوء لدينا� ..إ�ضافة �إلى جميع
العوامل التي �سبق ذكرها ،يبدو �أن الظروف قد
مت توحيدها ،لتكون قادرة على الوقوع يف احلب
عرب الإنرتنت ،دون احلاجة حتى �إلى اللقاء".
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حوار

=صالح عزوز

اإلعالمية

صورية أمالو

للشروق العربي:

حاورت أكثر
من 900
شخصية
سياسية
محلية ودولية
تعود بنا اإلعالمية ،صورية أمالو ،في هذا الحوار ،الذي خصت به مجلة الشروق العربي ،إلى مسارها اإلعالمي الثري ،الذي بدأ من مجرد
حلم منذ الطفولة ،حتى أصبح حقيقة تجسدت واقعا ،حيث أصبحت بعد تدرجها في هذا المجال ،من بين اإلعالميات اللواتي يتركن
بصمات واضحة في كل مؤسسة إعالمية مررن عليها ..كانت بدايتها من إذاعة الجزائر الدولية ،كما تطرقت إلى الكثير من القضايا
المتعلقة بواقع اإلعالمي المغترب ،والكثير من التحديات التي يواجهها ،وإلى الكثير من األمور الشخصية والمهنية ،وواقع اإلعالم
الجزائري ككل من وجهة نظرها.
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* قبل الو�صول �إلى ما �أنت عليه
اليوم ،من �أين كانت البداية
وتدرجك يف هذا امليدان؟
در�ست الإع�ل�ام ،وكنت من الأوائ���ل الذين
�أ�س�سوا �أول �إذاعة �إخبارية دولية باجلزائر� ،أال
وهي �إذاعة اجلزائر الدولية ،كنت مذيعة �أخبار،
وبعدها مقدمة برنامج "املوعد اليومي" ،حيث
كان �أهم برنامج على القناة ،ومن خالله حاورت
�أك�ثر من � 900شخ�صية �سيا�سية ،حمليا
وعربيا وحتى دوليا ،من وزراء و�سفراء ..و�أهم
لقاءاتي كان مع رئي�س جمهورية البو�سنة
والهر�سك ،وكذلك عمرو مو�سى� ،أي��ام كان
الأمني العام جلامعة الدول العربية .طموحي
مل يتوقف عند هذا الربنامج ،بل ذهب بي �إلى
خ��ارج الوطن ،وك��ان ذلك عام  ،2012عندما
التحقت بروتانا خليجية التلفزيون ،وبعدها
تلفزيون �أبوظبي ،ومن بعدها قناة بزاف تي
يف ،كمذيعة برامج ،و�صوال �إلى وجودي حاليا
�ضمن �أه��م فريق عمل تلفزيوين لربناجمي
معايل املواطن ،وجمموعة �إن�سان على قناة الأم

بي �سي .1
بالإ�ضافة �إلى �أنني اليوم �صاحبة �رشكة �إنتاج
�إعالمي� ،صوغا ميديا ،و�أنا �أول �إعالمية جزائرية
كنا�شطة مدنية ب��دول��ة الإم����ارات واخلليج
العربي.
* هل كان الإعالم حلما� ،أم هو جمرد
م�رشوع حتقق بعد معطيات جديدة
يف حياتكم؟
الإع�لام حلم الطفولة ،ورمب��ا ال ت�صدقني لو
�أخربتك �أن��ه ك��ان وعمري � 5أع���وام ،وا�ستمر
احللم وكرب معي ،بف�ضل اهلل ،وبعده �أهلي.
* اغرتبت يف الإعالم ،هروبا من
واقعه يف اجلزائر� ،أم �إن حماولة رفع
�سقف الطموح كانت ال�سبب؟
عندما اغرتبت ،مل تكن هناك قنوات خا�صة،
وبالتايل قناة حكومية واح��دة مل تكن لرت�ضي
طموحي .وهذا كان ال�سبب يف �أنني اغرتبت
لأن ع�شقي للمهنة ال نهاية له.

* قلت يف حوارات �سابقة نت�أ�سف لأن
الكثري من الأجانب ال يعرفون جمال
اجلزائر ،هل لأن الإعالمي اجلزائري
املغرتب اقت�رصت جهوده يف البحث
على ال�شهرة واملال ،ومل يكن �سفريا
للجزائر؟
مع الأ�سف ،مل تكن لدى الإعالمي اجلزائري
الأول فكرة الرتويج لبلده وتراثه ،وعاداتنا وجمال
وطننا الغايل� ...إال م�ؤخرا وحديثا جدا ،و�أعتربه
حتى منعدما ،لأن من يروج من الغرتبني من
الإعالميني عددهم �أقل من خم�سة �أ�شخا�ص،
وهذا م�ؤ�سف.
�أنا �شخ�صيا �أ�سعى جاهدة يف كل منا�سبة �إلى
�أن �أحتدث عن عاداتنا وتقاليدنا� ،أتعمد ارتداء
ال��زي التقليدي اجل��زائ��ري خ�لال ح�ضوري
الفعاليات ،خ�صو�صا �أنني الإعالمية اجلزائرية
الوحيدة النا�شطة على م�ستوى املجتمع املدين
بدولة الإمارات واخلليج.

للمرة األلف لم ولن أقوم يوما بعملية تجميل
حلمي بعد ن�ضجي ،هو �إن�شاء �رشكة �إنتاج
خا�صة بي ،وهلل احلمد ،متكنت من حتقيق
حلمي م���ؤخ��را ،و�أعترب �صوغا ميديا طفلتي
املدللة.

وأهم لقائي
هو رئيس
جمهورية
البوسنة
والهرسك
وعمرو موسى
* قلت يجب �أن يكون الإعالمي
�سفريا لبده ،لكننا نرى الكثري من
الإعالميني اجلزائريني يغريون مثال
اللهجة من �أجل �إي�صال الر�سالة ،بدال
من فك العزلة عن لهجتنا باحلديث
بها؟
وه���ذا م��ا ي��زع��ج��ن��ي ك��ث�يرا ،ع��ن��دم��ا �ألتقي
ب�شخ�صيات �إعالمية جزائرية تتحدث معي
اللهجة ال�شامية� ،أو �أي لهجة عربية �أخرى مع
�أننا �أبناء وطن واحد ..عندما �أتعامل مع زمالئي
يف العمل� ،أ�ضطر �إل��ى �أن �أحت��دث بلهجتهم
لكي يفهموا مني ،لأن لهجتنا على حد قولهم
�صعبة ج��دا ،وه��ذا مل مينعني من �أن �أحافظ
على لهجتي ولكنتي...
* كل مغرتب� ،سواء يف الريا�ضة �أم
الفن �أم الإعالم ،تعترب وطنيتهم
عرجاء يف نظر بع�ض الأ�شخا�ص،
كيف تعربين عنها؟
تكلمت مرة يف هذا املو�ضوع ،وهي حقيقة مرة.
بالفعل� ،أي �شخ�ص مغرتب يعترب غري وطني،
�أو حتى ناكرا جلميل وطنه و�أبناء جلدته ،وهذا
بالعك�س متاما ،بل �أغلبية املغرتبني �أكرث وطنية
وحبا للعلم �أكرث من املاليني املقيمني على �أر�ض
الوطن ،و�أنا �أحتمل م�س�ؤولية ما �أقول .عندما
نغرتب ،نكت�شف �إيجابيات مل نكن لننتبه �إليها
يف وطننا قبل املغادرة ..و�صدقني� ،أ�شياء ال تعد
وال حت�صى دون مبالغة...
* هل تعتربين الإعالمي املغرتب
اجلزائري ناجحا؟ و�إن كان كذلك ،ما
هي الدوافع التي �ساعدته على ذلك؟
�أي �شخ�ص م��غ�ترب ،يعترب ناجحا ،لي�س

* �أين اجلمال اال�صطناعي من
الطبيعي يف ر�أيكم؟ وهل نحتاج �إلى
وجه جميل ،حتى ولو كان م�صطنعا،
من �أجل النجاح؟
ال ننكر �أن ال�شا�شة حتتاج �إل��ى مظهر الئق
وجذاب ...ولكن ،ال ميكن ربط اجلمال بالنجاح،
والدليل �أوبرا ،فرغم �أنها تفتقد كل معايري املذيع
املنا�سب على ال�شا�شة� ،إال �أنها اليوم تعترب
املذيعة رقم  1يف العامل.

يزعجني عندما
نتواصل نحن
كمغتربين
جزائريين من بلد
واحد باللهجة
الشامية أو
لهجة أخرى دون
الجزائرية

* �أكيد ،تتبعني ما يبث على خمتلف
القنوات يف اجلزائر ،ما تعليقك؟
على اطالع دائم مبختلف الربامج واملنوعات
والأخبار ،من خمتلف القنوات اخلا�صة ...هناك
عدم توازن يف م�ستوى الإنتاج .نرى على نف�س
القناة برناجما بجودة عالية ،ويف املقابل ،برامج
�أخرى ال متلك �أدنى �رشوط البث..
من جهة �أخرى ،ل�ست را�ضية عن املوا�ضيع التي
تقدمها بع�ض القنوات للم�شاهد اجلزائري،
فمحزن �أن نرى برناجما ون�رشة �أخبار ت�سهم
يف تفكيك الأ�رسة ،وبالتايل ،دمار املجتمع..
* كيف ترين ح�ضور الأنثى على
املنابر الإعالمية يف اجلزائر؟ وهل
تخطت "الذكورة"؟
ح�ضور قوي ،م�رشف ،منوع ..وفعال تخطى
الذكورة.

الإع�لام��ي فقط ..وذل��ك ل�سبب ،هو �أن �أي
�شخ�ص مي�سك حقيبة ال�سفر ويقرر �أن يغري
حياته وعمله وبيته ،لي�س بالأمر ال�سهل ،بل
هي قوة �شخ�صية و�إرادة
وحتد ...وهذا ال يعني
ٍّ
�أن من مل ي�سافر لي�س بالناجح ،ال �أق�صد ذلك *تردين على الإ�شاعة باالبت�سامة
�أبدا ،ولكن �إثبات الوجود بني �أ�شخا�ص غرباء والعمل ،ثقة يف النف�س� ،أم عدم
اكرتاث للنقد؟
عن جمتمعنا يعترب خطوة مهمة و�شجاعة.
هي فعال ثقة بالنف�س� ،أما النقد ،فعندما يكون
بناء ف�أنا �أول من يقوم بالن�صيحة� ،أما النقد من
* ملاذا مل يحمل �أي مغرتب جزائري
�أجل التدمري والتك�سري ،ف�أنا ال �أعترب هذا نقدا،
م�رشوعا �إعالميا �ضخما يف بلده؟
واعتربه البع�ض تنكرا للمدر�سة الأم؟ بل هو حقد وغرية.
عن نف�سي ،هناك م�رشوع �سريى النور قريبا،
*ما هي �أنواع الإ�شاعة التي تطالك
وال �أريد �أن �أحتدث عنه حاليا...
يف حقل الإعالم؟
�إ�شاعات كثرية ،ولكن �أقواها و�أكرثها هي �أنني
* فتحت جماالت �أخرى بعد الإعالم،
وهي الإخراج والإنتاج ،هل هو جتدد قمت بعمليات جتميل ..و�أ�ؤك��د للمرة الألف،
يف الطموح �أم �إ�ضافة فقط؟
�أنني مل �أقم ب�أي عملية جتميلية ..كيف و�أنا
هو الطموح وحب االطالع والتعلم ،ورمبا لأن عندي فوبيا من الإبرة.

81

مجتمع

ظواهر جزائرية:

فاملتجول يف �شوارعنا وكافة املرافق العامة اليوم،
ي�����ص��ط��دم
ب�����ع�����دة
����ص���ور

=راضية حجاب
�صغرية مع الزوجني� ،أخربنا �أنه �ألب�سها زيها حتى
ال يعرفها �أ�صحابه ومعارفه ،لي�س �إال .ويف رده على
�س�ؤال مدى التزامه قال �إن الأمر بينه وبني اهلل
ولكن زوجته له.

ال يفهم ال�سفيه �إال ما فيه

اجتماعية متنافرة ،زوج يتبع املو�ضة بكل
تفا�صيلها ،ب����سروال مقطع �أو ن�صف
��سروال ،وق�صات �شعر خارقة و�أو�شام..
وزوج��ة جتال�سه ال يظهر منها �شيء،
ويف حاالت �أقل عيناها �أو وجهها فقط.
و�أم��ام انت�شار الظاهرة ،قررنا التقرب
من بع�ض ه�ؤالء يف �سبيل الو�صول �إلى
مربر لهذا التباين.

لطالما انعكس التشدد الديني على
أفعال وأقوال أصحابه ،لكنه بات في
أيامنا مظهرا فارغا ليس إال ،ونحن
اليوم نصادف رجاال ال يعطون حق الله،
ومع هذا يشددون على ضرورة تنقب
زوجاتهم ،لغايات في نفوسهم ..سنحاول
كشف بعضها هنا.

ال �أريد �أن ُتع َر َف زوجتي!

"منري" ،زوج �أربعيني ،جذب انتباهنا بهندامه
ال�شبابي املتما�شي واملو�ضة ،وكمية الو�شوم
التي تطبع ذراعه ورقبته ،التقيناه على م�ستوى
م�شفى الأط��ف��ال ،مرفوقا بزوجته املتجلببة
املنقبة ،وه��و الأم���ر ال��ذي �أث���ار ف�ضولنا :كيف
للنقي�ضني �أن يلتقيا ..وخالل درد�شة

�أم��ا "فريال" ،فهي �سيدة ثالثينية متجلببة
بالنقاب وال�ستار� ،أبدت عدم ر�ضاها عن مظهرها،
م�ؤكدة �أن زوجها �أرغمها على ارتدائه" :اجللباب
لي�س اختياري� ،أنا �أرتديه مكرهة ،وحتى الربقع
�شك ٌ
اك جدا ب�سبب ت�رصفاته،
وال�ستار ،زوجي َّ
لهذا دائما �أقول له �إنه ال يفهم ال�سفيه �إال ما فيه،
وباملقابل هو م�ستهرت وال ي�صلي مطلقا".

زوجي ال يعطي حق اهلل

ويف �سياق مت�صل ،ت�ؤكد "�سلمى" �أن زوجها ال
يعطي حق اهلل ،ومع هذا �أجربها على التنقب" :ما
العمل ،فقد تعبت ،هو يرتدي ثيابا موجهة �إلى
املراهقني ،وال ي�صلي ،و�أنا �أجربين على التنقب،
حتى يقولوا امر�أته منقبة".
كما حتدثت �إلينا �أخ��رى عن جت��اوزات زوجها
الأخالقية يف حق بنات النا�س" :زوجي يعاك�س
الفتيات والن�ساء ،ويفرت�س بعيونه كل من متر
بجانبه ،حتى لو كنت برفقته ،هو ال ي�صلي وال
يخاف اهلل يف �أعرا�ض النا�س ،ولعلمه ب�سوء ما
يقوم به وتيقنه من �أن له يوما �سريد له فيه ما
يقوم به� ،أثقلني بهذا اللبا�س ،ولكن ما يفعله
قد تدفع ثمنه بناتنا م�ستقبال".

نوع من �أنواع ال�ضعف النف�سي

تقول الطبيبة النف�سانية "فا�سي"" :هذا
�إن�����س��ان مهتم ب��ال��ظ��واه��ر ،وم�ضطرب
نف�سيا ،العتقاده �أنه كامل و�أن ما بني يديه
ملك له وح��ده ..وه��ذه حقيقة ال ميكننا
�إغفالها ،ولكن لكل �شيء حدود ،فمثل
ه��ذه الفئة من الأ�شخا�ص ترتجم
�ضعفها النف�سي يف ت�رصفات قوية،
لتظهر على �أنها قيادية و�سيادية
ومتمكنة ،ف��م��رك��ب النق�ص
امل��وج��ود ينعك�س با�ستمرار
على الت�رصفات".

�إعطاء حق اهلل �أولى

يتحدث ال�شيخ "مراد بوبكر"
عن ال�سرت و��ضرورت��ه ،فيقول:
"ال�سرت واج��ب� ،سواء للمر�أة �أم
للرجل ،والدين الإ�سالمي �أبرز زينة
املر�أة و�أمرها ب�سرتها .وال �رضر �إن
حاول زوج ن�صح زوجته وال�سعي
ل�سرتها ،لكن الأولى به �إعطاء
حق اهلل والإخال�ص له والقيام
بال�صالة يف �أوقاتها ،عو�ض
التباهي بتدينه يف لبا�س
زوجته".
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يعيشون
حياة
مصورة
على
صفحات
التواصل:

أنستغرام ،تويتر ،فايسبوك ،سناب شات وغيرها هي مواقع اجتماعية وضعها أصحابها للتواصل وللعمل ،لكن عندنا لها مآرب أخرى،
فهي منصة مهمة للرياء االجتماعي والعيش في الخيال.
فاملتجول عرب هذه املن�صات ينبهر بالكم الهائل
من �صور اجلزائريني املن�شورة ،التي تو ّثق كل
�شيء� :أكل� ،رشاب ،ف�سحات ،م�أدبات �إفطار
يف �أرقى املحالت ،جوالت �سياحية� ،أعمال خري،
وحتى زيارة بيت اهلل وغريها ،وما �أكرث ال�صور
امللتقطة للمباهاة بالدرجة الأولى� ،أ�صحابها ال
يتوانون على مقا�سمتها يف كل وقت ،الأمر الذي
جعلنا نتقرب من بع�ض رواد هذه املواقع و�س�ؤالهم
عما يحدث فعال.

�أحب تقا�سم يومياتي مع �أحبائي

يعترب ال�شاب "ريان" � 19سنة ،الأمر عاديا:
"هو ت�رصف عادي ،ف�أنا �أحب تقا�سم يومياتي
مع �أحبائي ،ف�أين العيب �إن ن�رشت �صورا يل
و�أنا �أمار�س خمتلف ن�شاطاتي من درا�سة
وريا�ضة ورحالت ،فكلها يوميات نتقا�سمها على
الأن�ستغرام ول�ست الوحيد".

�أحب توثيق املنا�سبات
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وال يختلف ر�أي "هبة" عنه كثريا �إذ تقول" :هناك

منا�سبات ال تتكرر �إال نادرا ،لهذا �أحب توثيقها،
مثل خرجاتنا العائلية و�أفراحنا ،وتقا�سمي
لوجبات الطعام مع �صديقاتي� ،أو حينما �أ�شرتي
�شيئا جديدا ،وال عيب يف هذا� ،أحب تفاعل النا�س
مع ما �أن�رش".

ي�أكلون العد�س واللوبيا وين�رشون
�صور ال�ستاك وال�سكالوب

ويف ذات ال�سياق ،فتح ال�شاب "عدالن" � 25سنة
النار على بع�ض رواد التوا�صل االجتماعي،
مو�ضحا �أن حياتهم احلقيقية تختلف اختالفا
كبريا عما يتـــــم ن�رشه" :كثري من رواد هذه املواقع
مثلنا� ،أيامهم متر متثاقلة� ،أيام يح�صلون فيها
الطعام و�أخرى ال ،هم مثلنا ي�أكلون اللوبيا والعد�س
والك�سك�ســـــي باللنب ،لكنهــــــم ال ين�رشون
�شيئا من هذا� ،إمنا ين�رشون �صــــور طعامهم
يف مرة �أو اثنتني ويقولون "حلم" و"�سـتاك" ووو
حقيقة اجلوعان يبقى دائما جوعان ..هم ال
يجر�ؤون على ن�رش حياتهم احلقيقية ،وهذا نوع
من �أنواع الرياء� ،أن حتاول الظهور بغري مظهرك

جلذب االنتباه".
ي�رسقون �صور الغري وين�رشونها على �صفحاتهم
تعدد "حنان" حاالت لبع�ض الن�شطاء
والن�شطات على هــــــذه املواقـــــع ،لأ�شخا�ص
يقومون ب�رسقة �صور التقطها �أ�شخا�ص �آخرون
وين�رشونها على �صفحاتهم للمباهاة والرياء:
"هناك مهازل داخل جمتمعنا ،ت�صوروا وجود
�أ�شخا�ص يقومون ب�رسقة �صور وحياة ومنازل
لأ�شخا�ص �آخرين وين�رشونها على �صفحاتهم
دون خجل ،ال ل�شيء �إال للتباهي ولنقل حياة هي
لي�ست حياتهم �أ�سا�سا".
ر�أي علم االجتماع" :هذا نوع من الرياء
االجتماعي� ،أن تلتقط �صورا لنف�سك وتنقل �إلى
النا�س حياة هي لي�ست حياتك �أو حتاول الظهور
رتف الذي يعي�ش يف رفاهية
مبظهر ال�شخ�ص امل َ
مطلقة ،وهذا �أمر غري معقول.
نتيجة مركبات النق�ص وال�شعور باحلرمان
وحماولة جماراة ومواكبة العامل من حولهم
يختلقون لأنف�سهم حياة افرتا�ضية".

رياضة

= م.وليد

بعد االتهامات
الموجهة
إليه بسبب
االغتصاب

يواصل النجم البرتغالي،
كريستيانو رونالدو،
إنكار أي خطإ
ارتكبه بعد
أن اتهمته
األمريكية،
كاترين
مايورغا،
باالغتصاب
في الس
فيغاس ،سنة
 .2009واعتبر نجم
جوفنتوس أنها
«أخبار مزيفة»،
وقال إن
عالقته
بمايورغا
كانت
توافقية.

وقال الالعب الظاهرة �إن االدع��اءات كان
لها ت�أثري على حياته العائلية .و�أ�ضاف:
«لدي �رشيكة حياتي ،و�أربعة �أطفال ،و�أم
عجوز ،و�أخ��وات ،و�شقيق ،وعائلة قريبة
جدا مني» ،ومنذ �أن مت تقدمي االدعاءات
ًّ
�إلى �إدارة �رشطة ال�س فيغا�س ،تركت
مايورغا وظيفتها كمعلمة واختفت عن
الأنظار ،وقالت ل�صحيفة دير �شبيجل
الأملانية �إنها عانت من االكتئاب وا�ضطراب
ما بعد ال�صدمة عقب االغت�صاب املزعوم.
ويقال �إن رونالدو وافق يف ال�سابق على دفع
مبلغ كبري �إلى املعلمة مايورغا لوقف تهمها
اجلنائية -التي من املمكن �أن تعر�ضه
لل�سجن مدى احلياة -يف حال ت�أكدها.
هذا ،و�أك��د النجم ال�سابق لريال مدريد
�أنه م�ؤمن متام ًا ب�أن ما ح�صل له يف الفرتة
الأخ�يرة من عدم احل�صول على اجلوائز
واتهامات االغت�صاب ،ج��اء بتدبري من
ريال مدريد ،ناديه ال�سابق ،وحتديداً من
رئي�سه ال�سابق فلورنتينو برييز ،الذي مل
يكن على وفاق مع �أف�ضل العب يف العامل
منذفرتة
طويلة.
وع���رف
رونالدو
�أن���ه لن
ي�ستمر
يف
�صفوف النادي امل��دري��دي ،حيث ب��د�أت
امل�شاكل تتوالى عليه ،ابتداء من
ق�ضية التهرب ال�رضيبي،
التي يرى �أن النادي كان
�سبب ًا فيها ،من خالل
ح�����س��اب��ات خ��اط��ئ��ة،
وكذلك جتاهل النادي
لإ���ص��دار ب��ي��ان ر�سمي
ل���دع���م ال�ل�اع���ب الأك��ث�ر
ال يف تاريخ بطل �أوروبا،
ت�سجي ً
 13مرة .كري�ستيانو مقتنع متام ًا
ب���أن ما ح��دث معه يف الفرتة الأخ�يرة
ح�صل بتدبري من ريال مدريد ورئي�سه
فلورنتينو برييز� ،أولها عندما عجز عن
الفوز بجوائز فردية للمرة الأول��ى منذ
�سنوات ،وحت�صل عليها زميله ال�سابق
لوكا مودريت�ش ،وثانيها البطاقة احلمراء
التي تلقاها يف مطلع املو�سم يف مباراة
فالن�سيا ب��دوري �أبطال �أوروب��ا ،وعقوبة
الإيقاف التي فر�ضت عليه ،و�آخرها تفجر
ق�ضية كاثرين مايورغا ،بعد ب�ضعة �أ�شهر
من انتقاله �إلى جوفنتو�س الإيطايل.
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ملف العدد
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«الفرنسيون» يفجرون قنابل
مدوية عن جلدنا المنفوخ

يبدو أن الكرة الجزائرية تسير بخطى ثابتة نحو الوراء ،في ظل سلسلة المهازل التي تعصف بها من قنوات إعالمية كبيرة ..فبعد
التقرير الذي نشرته هيئة اإلذاعة البريطانية «بي بي سي» مؤخرا ،الذي كشف عن تالعبات خطيرة بنتائج المباريات ،هاهي مجلة
«فرانس فوتبول» الفرنسية المتخصصة في كرة القدم ،تنشر تقريرا جديدا ،حول الفساد الكروي الذي ينخر الكرة الجزائرية ،مدعمة
المقال المطول ،الذي تحوز الشروق العربي نسخة منه ،بشهادات أحد المتورطين مباشرة في التالعب بنتائج اللقاءات الكروية ،الذي
قدم تفاصيل مثيرة وصادمة عن الوضع الذي تعيشه المنظومة الكروية الجزائرية ،باعتباره وسيطا في التالعب بنتائج المباريات.

وزير الشباب
والرياضة:
إنها مجرد
ادعاءات
تحتاج إلى
بينة
86

رئيس الفاف :نعمل كل ما في وسعنا لمحاربة الفساد
في الكرة الجزائرية

وقالت املجلة الفرن�سية يف تقريرها� ،إن العودة
بالفوز من خارج الديار ،مثال ،تكلّف نحو � 60ألف
يورو ،ما يعادل مليارا ومائتي مليون �سنتيم� .أما
التعادل خارج القواعد فيكلف � 15ألف ي��ورو ،ما
يعادل  300مليون �سنتيم .وب�ش�أن �سعر ركلة
اجلزاء خارج القواعد ،فيكلف ما بني � 7آالف �أورو-
 140مليون �سنتيم� -إلى � 15ألف ي��ورو300 -
�سنتيم.
وبالن�سبة �إلى دوري الدرجة الثانية ،فك�شفت
املجلة الفرن�سية ،نقال عن م�صدرها� ،أن التالعب
يف نتائج املباريات يبد�أ منذ املرحلة الأولى من دوري
الذهاب ،حيث يكلف الفوز خارج القواعد يف هذه
املرحلة ما بني � 6آالف �أورو12 0 -مليون �سنتيم-
�إلى � 7آالف يورو14 0 -مليون.
ويرتفع ال�سعر يف مباريات الإي��اب �إلى � 30ألف
يورو ،ما يعادل  600مليون �سنتيم ،للمباراة� .أما
التعادل ،فتبلغ قيمته نحـو � 7آالف يورو ،ما يعادل
14 0مليون �سنتيم.
ويف ما يتعلق بت�سعرية ركالت اجلزاء ،ف�إنها تكلف
يف مرحلة الذهاب من الدوري نحو � 4آالف يورو،
ما يعادل  08مليون �سنتيم ،ويت�ضاعف �سعرها
لي�صل �إلى نحو � 8آالف يورو .ويف مرحلة الإياب
يرتفع �إلى ما يعادل  16 0مليون �سنتيم.
من جهة �أخرى ،وجهت املجلة الفرن�سية "فران�س
فوتبول" اتهامات خطرية �إلى العديد من الأطراف،
بال�ضلوع يف الف�ساد ،حيث قالت �إن الأمر يتعلق
بر�ؤ�ساء الأندية وحكام املباريات وحتى الالعبني
واجلماهري.
و�أعطت "فران�س فوتبول" ال�شهرية مثال عن
الف�ساد الذي ي�رضب الكرة اجلزائرية ،حيث قالت
ممر�ضا مبوازاة عمله
�إن �أحد احلكام ،الذي يعمل ّ

كحكم �ساحة ،قد جمع ثروة طائلة يف ظرف وجيز.
وهو ما يجعل الت�سا�ؤالت وال�شكوك تدور حوله،
بعد �أن متكن من احل�صول على �سيارات فاخرة
وبنايات و�أمالك عقارية يف اجلزائر وفرن�سا.
كما نقلت املجلة �أي�ضا ت�رصيحا لأح��د احلكام،
رف�ض الك�شف عن هويته ،حيث ق��ال" :قمت
بفعل امل�ستحيل ك��ي �أبتعد ع��ن ه��ذا املحيط
املتعفن ،لأنني �أرى اليوم �أن الف�ساد �أ�صبح امتدادا
ملهنتي كحكم".
وكانت ال�ساحة الكروية يف اجلزائر ،قد تلقت
�صدمة قوية يف �شهر �سبتمرب املا�ضي ،بعد
انت�شار �أنباء عن عزم االحتاد الدويل لكرة القدم
"فيفا" فتح حتقيق حول �شبهات ف�ساد ،حتوم
حول املنظومة الكروية يف البالد ،وب�شكل خا�ص
م�سابقة ال��دوري ،مثلما ك�شفت عنه ال�رشوق
العربي يف العدد ال�سابق يف ملف حتت عنوان
"الر�شوة وترتيب املباريات تنقل ف�ضائح البطولة
اجلزائرية �إلى العاملية".
وك�شف وقتها تقرير ن�رشته "بي بي �سي"،
ب�إجراء حتقيق دام � 3سنوات كاملة ،وتو�صل �إلى
نتائج �صادمة ،مفادها تف�شي "الف�ساد الكروي"
والر�شوة ،و�رشاء ذمم احلكام ،والتالعب بنتائج
املباريات ،وترتيبها ل�صالح ط��رف معني على
ح�ساب �آخر.
كما �ضم التقرير حقائق �صادمة عن الطرق املتبعة
يف ترتيب نتائج املباريات ،واللعب فيها عرب و�ضع
�سلّم �أ�سعار دقيق ي�ضم الأموال التي يتم دفعها،
ل�رشاء ركلة جزاء� ،أو �رشاء الفوز يف مباراة ،وحتى
نتيجة التعادل.
وبح�سب التقرير ،ف�إن "فيفا" �رشع يف فتح حتقيق
ب�ش�أن "الف�ساد" الذي ي�رضب الكرة اجلزائرية

منذ عدة �سنوات ،ما يعد �رضبة قوية �إلى م�س�ؤويل
كرة القدم يف البالد ،والهيئات الكروية ،ويف مقدمتها
االحتاد اجلزائري للعبة ،ورابطة الدوري.
هذا ،و�أكد رئي�س االحتاد اجلزائري لكرة القدم،
خري الدين زط�شي� ،أنه يعمل كل ما يف و�سعه
ملوا�صلة حماربة الف�ساد الذي ينخر ج�سد كرة
القدم الوطنية.
وق��ال زط�شي ،يف ت�رصيحات �صحفية� ،إن��ه
يتمنى �أن ت�سري الفاف على نف�س النهج مع
وزارة ال�شباب والريا�ضة من �أجل حماربة الف�ساد
وترتيب امل��ب��اري��ات ،كما وج��ه امل�����س���ؤول الأول
عن الكرة اجلزائرية� ،أ�صابع االتهام �إلى بع�ض
م�سريي الأن��دي��ة ،خا�صة منهم �أولئك الذين
يحوزون الأغلبية يف �رشكاتهم الريا�ضية ،ذات
الأ�سهم ،م�ؤكدا �أنه �سيعقد قبل نهاية ال�سنة
اجتماعا مع ر�ؤ�ساء الأندية املحرتفة والهواة ،من
�أجل �إعادة القاطرة �إلى ال�سكة ال�صحيحة.
من جهة �أخ��رى ،كان وزير ال�شباب والريا�ضة،
حممد حطاب ،قد رد على تقرير قناة “البي بي
�سي” ،الذي اتهم البطولة الوطنية لكرة القدم
بالف�ساد ،ب�أنها جمرد ادعاءات وبعيدة كل البعد
عن واقع الريا�ضة اجلزائرية.
وقال حطاب �إن هذه التقارير جمرد ادعاء يحتاج
�إلى بينة ،معتربا �أن ذلك بعيد عن واقع الريا�ضة
اجلزائرية ،التي هي من �أح�سن الريا�ضات
العاملية ،رغم النقائ�ص التي تعاين منها من حيث
اخلدمات واال�ستثمار يف الإن�سان الريا�ضي،
وهو ما يحتاج ح�سب وزير ال�شباب والريا�ضة
�إل��ى ت�ضافر ك��ل اجل��ه��ود خللق حميط مالئم
ق�صد خدمة الريا�ضة اجلزائريـــــة و�إعـــادتها �إلى
املحافل الدولية.
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= صالح عزوز

الفنان شريف خدام
اسم فني ،قال عنه الكثير ممن عرفه ،سواء داخل الوطن أم خارجه ،إن مجرد وضعه
في خانة الشعراء فقط وكذا المطربين ،هو إجحاف له ولن يوفيه حقه ،ولو قلنا هو
ملحن ومجدد فحسب ،فلن ننصفه .لذا ،يجب أن يوصف بأنه ذاك الكل في مجال الفن
والموسيقى القبائلية الجزائرية .استطاع أن يؤسس لألغنية القبائلية طابعا جديدا،
وأن يخرجها بفضل اجتهاده وإبداعه ،من خانة الشعبوية المحلية ،إلى فن يرتكز على
مؤلفات وقواعد عصرية أوصلته إلى العالمية ،يغنى وتعزف موسيقاه في كل أقطار
العالم وفي أكبر األوبرات ،وتستمتع به كل األجناس دون استثناء.
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كان �رشيف خدام ملحنا ومديرا للأك�سرتا،
و�شاعرا ومغنيا ،كتب املو�سيقى على طريقة
الهند�سة ،كما عرب عنها الكثري ممن جل�سوا �إليه،
وكانت مو�سيقاه تتميز بروح تقليدية كال�سيكية
من حيث الكتابة والرتتيب ،لأنه كان يعرف
املو�سيقى ويتقن كتابتها جيدا .تعترب املو�سيقى
عنده جزءا ال يتجز�أ� ،أي كل متكامل ،يجمع اللحن
وال�صوت معا ،يظهر من خاللها تنا�سق دقيق يف
كل ما قدمه لل�ساحة الفنية ..كل هذا الإبداع الذي
�أتى به الفنان� ،رشيف خدام ،ا�ستطاع من خالله
�أن يقدم للأغنية القبائلية روحا جديدة ،كانت
تفتقدها من قبل .لذا ،اعتربه الكثري هنا يف اجلزائر
وخارجها جمدد الأغنية القبائلية.
ولد املبدع� ،رشيف خدام ،يف قرية بوم�سعود ،يف
«تيزي وزو»� ،سنة  ،1927التحق منذ طفولته
بالكتاتيب القر�آنية يف منطقة «بوجليل» ،التي
ق�ضى فيها بع�ض ال�سنوات ،ثم انتقل �إلى
العا�صمة ،ومنها �إلى بالد املهجر� ،إلى فرن�سا
بال�ضبط� ،سنة  .1947ا�شتغل يف عدة م�صانع،
منها م�صنع ل�صهر الفوالذ  ،وم�صنع للطالء ،ويف
نف�س الوقت ،وبالتوازي مع عمله اليومي� ،سجل
يف معهد للمو�سيقى لتعليم ال�صولفاج ،تلقى
درو�سا على يد «فرنو المي» ،ورئي�س اجلوق
الإيطايل ال�شهري «روبرتو بنزي» ،ثم جل�س �إلى

الفنان املو�سيقار التون�سي ال�شهري «حممد
اجلامو�سي» ،الذي تعلم عنه قواعد و�أ�س�س الفن
ال�رشقي .ا�ستطاع بعدها �أن يركب كل الأغاين
التي قدمها على �شكل هند�سة كال�سيكية
متميزة يف الطرح والأداء.
كلمات م�ستوحاة من �أعماق احلياة اليومية مل
يذهب �رشيف خدام بعيدا ،للبحث عن موا�ضيع
يرتجمها يف �أغانيه ،فقد عالج ب�صدق يف كل ما
قدمه ،احلياة االجتماعية للأ�شخا�ص ،فكانت
خمالفة بذلك ملا قدمه من �سبقه �أو من عا�رصه
يف الأغنية القبائلية .وكانت يف الغالب عبارة عن
درو�س قدمها �إلى من كان ي�ستمع �إليه .اختلفت
املوا�ضيع التي تطرق �إليها ،و�صبت �أغلبها يف

موزار
شمال
إفريقيا

الهجرة والوطن ،والتغني بجمال الطبيعة ،وكذا
جمال املر�أة ،التي خ�صها بحيز كبري من م�شواره
الغنائي ،وندد يف بع�ض �أغانيه ب�أن تكون املر�أة
كائنا من الدرجة الثانية ،م�ؤكدا �أن لها دورا فعاال
يف املجتمع ،رغم كل االختالفات .لذا ،كانت عبارة
عن موا�ضيع را�سخة يف التقاليد والأعراف ،ولكنها
يف نف�س الوقت تتزامن مع احلداثة .ا�ستطاع من
خالل ذلك �أن يلج �أكرب القاعات والأبرات ،حيث
غنى �سنة  1995بقاعة «امل�ؤمترات» بفرن�سا،
وقاعة «الزينيت» بفرن�سا كذلك �سنة  .2005بعد
اال�ستقالل مبا�رشة ،رجع الفنان �رشيف خدام �إلى
اجلزائر ،والتحق بالإذاعة الوطنية �سنة ،1963
حيث عمل مقدما ومنتجا للربامج املو�سيقية،
�أنتج خاللها برنامج «مطرب الغد» ،ح�صة كانت
ت�ستقبل مواهب الفن واملو�سيقى..
ي�شهد له اليوم الكثري من الفنانني ،الذين و�صلوا
�إلى العاملية ،بف�ضله يف و�صولهم �إلى ما هم عليه
اليوم ،على غرار الفنان القبائلي «�إيدير» ،الذي
�رصح ب�أن �رشيف خدام هو مكت�شفه ،وهو من
و�ضعه على ال�سكة ال�صحيحة يف هذا املجال.
بعد كل هذا العطاء الفني ،وافته املنية �سنة
 ،2011تاركا وراءه �إرثا مو�سيقيا كبريا ،مازال �إلى
حد ال�ساعة ،تعدى ثالثني �أغنية جديدة مكتوبة

=فاتح بارة

كاريكاتير
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قصة مكان

= مرا�سل ال�رشوق العربي من القاهرة :احمد حنفي

الشروق
العربي
تزور القرية
الفرعونية
بالقاهرة..

رحلة إلى زمن

الفراعنة
ال يزال تاريخ
الفراعنة
يسحر عقول
السياح من كل
الدول ،وال تزال
قصصهم من
أكبر عجائب
الدنيا ..تأخذكم
المجلة ،هذه
المرة ،في رحلة
عبر الزمن،
لتصل بكم إلى
ما قبل خمسة
آالف سنة ،إلى
مصر الفرعونية،
من خالل زيارة
القرية الفرعونية
بمحافظة الجيزة
بالقاهرة..
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الزائر �إلى القرية الفرعونية ،يح�س لأول وهلة ،ب�أنه �سافر
فعال عرب الزمن ،وعاد �إلى زمن فراعنة م�رص ،حيث يقابله عند
املدخل �أ�شخا�ص بالزي الفرعوين الأ�صلي ،يج�سدون احلياة
امل�رصية القدمية.
بد�أت فكرة امل�رشوع عام  ،1974حني حول الدكتور "ح�سن
رجب" جزيرة "يعقوب" ،املطلة على نهر النيل� ،إل��ى قرية
�شديدة التطابق مع القرى الفرعونية القدمية .وك��ان ذلك
بعد درا�سات عديدة وعميقة حول احلياة الفرعونية الأ�صلية،
وكانت اخلطوة الأولى هى زراعة ما يقرب من خم�سة �آالف
�شجرة حول القرية ،حلجب مظاهر القاهرة احلديثة .وحاول
القائمون على امل�رشوع �أن يزرعوا الأ�شجار التي كانت موجودة
يف زمن الفراعنة ،ثم ا�ستقدموا حيوانات �أي�ضا كانت تعي�ش يف
تلك احلقبة الزمنية ،الأمر الذي تطلب بحثا دقيقا..
بعد هذا ،بد�أت عجلة العمل تدور ب�شكل �رسيع فى القرية ،فقد
مت �إن�شاء "البيت النبيل" وحديقته،
وكذلك �سوق فرعونية ،وحقل
كبري للزراعة واحل�صاد� ،إلى
جانب مكان للمراكب

وطرق عديدة وم��زارع ،ويف الو�سط معبد �ضخم من احلجر
الأبي�ض ،ويف عام  1984مت افتتاح القرية الفرعونية ر�سميا،
�أي بعد عمل جاد ا�ستمر ملدة � 10سنوات ،بتكلفة  6ماليني من
ال��دوالرات ..وتعترب اليوم القرية الفرعونية من �أكرب ومن �أهم
املعامل التاريخية وال�سياحية يف م�رص املطلوبة كثريا من الزوار.

متاحف حية للح�ضارة امل�رصية القدمية

حتتوي القرية على جمموعة متاحف حية ،تروي تاريخ م�رص
عرب � 5000سنة ،وقد مت ت�صميم كل متحف بدقة ،لعر�ض
ن�سخ طبق الأ�صل ،با�ستخدام نف�س املواد والتقنيات التي
كانت ت�ستعمل يف زمن الفراعنة .كما توجد جمموعة من
املج�سمات ،تت�ضمن �أكرب قدر ممكن من التفا�صيل ،لعر�ض
�أدق املعلومات عن ال�شعب امل�رصي القدمي.

حكم "كليوباترا" و"يوليو�س قي�رص" ،بالإ�ضافة
�إل��ى من��وذج رائ��ع ملدينة الإ�سكندرية القدمية
واملكتبة ومنارة "فارو�س" ومعركة "�أكتيوم"،
بالإ�ضافة �إلى تاريخ وحياة امللكة كليوباترا التى
تعترب من �أ�شهر ملكات العامل.

متحف الدكتور حسن رجب

من �أهم متاحف القرية:

متحف بناة األهرام

مازالت �إلى يومنا هذا طريقة بناء الأهرام لغزا حري
كل امل�ؤرخني والباحثني ،مع ذلك حاول القائمون
على القرية �أن يقدموا ر�ؤيتهم اخلا�صة يف هذا
ال�ش�أن ،فج�سدوا للزائر كيفية قطع ونقل خمتلف
�أن��واع احلجارة امل�ستخدمة يف الأه��رام والأدوات
امل�ستعملة ،كما و�ضحوا يف ه��ذا املتحف �أهم
النظريات التي قيلت يف هذا الأم��ر ،والأ�ساطري
التي تناقلتها الأجيال خا�صة عن "�أبي الهول".

متحف المراكب

ميكننا هذا املتحف من التعرف على القوارب
امل�رصية القدمية ،مثل قارب "ال�شم�س" للملك
"خوفو" والقوارب اجلنائزية للملك "توت عنخ
�أمون".

ي�ستعر�ض املتحف ح��ي��اة م�ؤ�س�س القرية
الفرعونية ،ال��دك��ت��ور ح�سن رج���ب ،وبع�ض
مقتنياته ال�شخ�صية واخرتاعاته ،مثل جهاز رجب
للت�شفري و�آلة ترميم الربدى.
هذا �إلى جانب متاحف �أخرى ،ال عالقة لها بالفرتة
الفرعونية ،مت �إن�شا�ؤها للتثقيف وتعريف
ال�سائح على خمتلف الثقافات وال��دي��ان��ات
امل�رصية ،كاملتحف الإ�سالمي واملتحف القبطي،
�إلى جانب متحف نابليون ،الذي يروي ق�صته
وتاريخه مع دول��ة م�رص ومتحف تاريخ م�رص
احلديث الذي يروي بطريقة حية ق�صة امللوك
وال�سالطني الذين حكموا م�رص ما بني 1805
�إلى .1952
وللمهتمني بتاريخ م�رص احلديث �أي�ضا ،و�ضع
متحف جمال عبد النا�رص و�أنور ال�سادات ،الذي
يروي ق�صة الرجلني وتاريخ حكمهما.

مقربة "توت عنخ �أمون" ...من �أروع
الن�سخ املقلدة يف القرية..

يعترب امللك "توت عنخ �أمون" من �أهم امللوك الذين
حكموا م�رص يف الفرتة الفرعونية ،ورغم ق�رص مدة
حكمه (� 10سنوات) يعترب هو الأ�شهر يف تاريخ
م�رص القدمية ،ومقربته الأ�صلية يف "الأق�رص"،
وبقيت على حالها منذ �أك�ثر من � 3آالف ع��ام..
ولأهمية هذا امللك الفرعوين ،قرر القائمون على
القرية �إن�شاء مقربة طبق الأ�صل ملقربة "توت عنخ
�أمون" ،بكامل التفا�صيل ،حتى ال�صغرية منها،
الفرق الوحيد هو و�ضع ممر يف املقربة يتيح للزائر
م�شاهدة خمتلف الغرف والتفا�صيل ،وتتكون
املقربة من:

ممر الدخول
الغرفة اخلارجية
الغرفة امللحقة
غرفة الدفن
ال�شاهد املوجود يف غرفة الدفن
مومياء امللك
املق�صورات يف غرف الدفن
غرفة الكنز
يجدر الذكر �أن م�ساحة القرية كبرية جدا ،يلزم
على الأق��ل � 4ساعات الكت�شافها ،كما ميكن
التنقل بني �أطرافها با�ستعمال املراكب املوجودة
يف النيل ،ومن الأح�سن �أن يكون ذلك مع مر�شد
�سياحي.

متحف التحنيط

ويعترب من �أهم املتاحف املوجودة يف القرية ،يعر�ض
ن�سخا قدمية من املومياوات امل�رصية ،ويك�شف
مراحل التحنيط امل�رصى القدمي ،وي�ستعر�ض
�أي�ضا �إجن���ازات امل�رصيني القدماء ف��ى الطب
واجلراحة ،كما يعر�ض �أقدم الأطراف اال�صطناعية
والت�شخي�ص لإ�صابات عديدة بتفا�صيل دقيقة.

متحف كيلوباترا

يعترب متحف كليوباترا من �أك�ثر املتاحف التي
يق�صدها ال�سياح عند دخولهم القرية ،يعر�ض
تاريخ الإ�سكندر الأكرب والبطاملة ،ويف�صل يف فرتة
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إسالميات

السر المفقود2....
ِّ

في زماننا ،نسمع الكثير يتحدث بأسى عن
ضياع البركة وقلتها ،وإذا تحدث اآلباء
واألجداد ،فإنهم يخبروننا كيف كانت
البركة في كل شيء ..في األعمار واألبدان
واألموال ..على الرغم من قلة تلك
األموال ،وكيف هي اليوم قد ضاعت أو
محقت ،فهم ال يرون ما كانوا يرون.

�إن الإن�سان يطمع �أن يزاد يف وقته ،وعمره ،وماله،
و�أبنائه ،وجميع حمبوباته ،ويدعو اهلل عز وجل
�أن يبارك له فيها ،وقد كان النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم يدعو بالربكة يف �أمور كثرية .فـ:
كيف ت�ستجلب الربكة؟ وكيف جتعل بركات اهلل
تتنزل عليك؟
�أوالً :تقوى اهلل عز وجل :فهي مفتاح كل خري للفرد
وللجماعة� ،أما الفرد ،فقال تعالىَ } :و َمن َي َّت ِق َهّ َ
الل
َي ْج َعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال يحت�سب{
�أي من جهة ال تخطر على باله .ومن اتقى اهلل
خمرجا،
فرجا ومن كل �ضيق
ً
جعل له من كل هم ً
و�أما اجلماعات وال�شعوب ،فقد قال تعالىَ } :ول َْو
�أَ َّن �أَ ْهلَ ا ْلق َُرى � َآم ُنو ْا َوا َّتقَو ْا لفتحنا عليهم بركات
من ال�سماء والأر�ض..{..باهلل عليكم ،كيف

حـ ـ ـ ـ ــديث

تتنزل الربكة على �أهل قرية وهم يجاهرون اهلل
باملعا�صي ،كيف تتنزل الربكات وال يزال يظلم
بع�ضنا بع�ضا ،وال يزال الربا والر�شوة واالعتداء
على الأنف�س والأموال والأعرا�ض ...ثانياً :قراءة
القر�آن :ف�إنه كتاب مبارك ،وهو �شفاء لأ�سقام
اب �أَن َز ْل َنا ُه
القلوب ،ودواء لأمرا�ض الأبدان }:كِ َت ٌ
�إِل َْي َك ُم َبا َر ٌك {...والأعمال ال�صاحلة جالبة للخري
والربكة.ثالثاً :الدعاء :فقد كان النبي (�ص) يطلب
الربكة يف �أمور كثرية بالدعاء ،ف�إن �ضاق عليك
رزقك ،وعظم عليك همك وغمك ،وكرث عليك
د ْينك ،فاقرع باب اهلل الذي ال يخيب قارعه ،وا�س�أل
اهلل جل جالله فهو الكرمي اجلواد ،وما وقف �أحد
فنحاه ،وال رجاه عبد فخيبه يف دعائه ورجاه.
ببابه ّ
رابعاً :املداومة على اال�ستغفار؛ لقـــوله تعالى }
ا�ستَغْ فِ ُروا َر َّبكُ ْم �إنه كان غفارا ير�سل ال�سماء
َف ُقل ُ
ْت ْ
عليكم مدرارا وميددكم ب�أموال وبنني.{.
خام�ساً :ال�صدق يف املعاملة من بيع و�رشاء  :قال
�صلى اهلل عليه و�سلم} :البيعان باخليار ما مل
وبينا بورك لهما يف بيعهما ،و�إن
يتفرقا ،ف�إن �صدقا َّ
كذبا وكتما حمقت بركة بيعهما{.
�ساد�سا :الك�سب احلالل والبعد عن املال احلرام:

(المال الحرام ،يحرم صاحبه إجابة الدعاء:)..

عن� أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�(( :إن اهلل طيِ ّ ٌب ال يقبل �إال
الر ُ�سلُ كُ لُوا مِ َن َّ
ات َو ْاع َملُوا
الطيِ ّ َب ِ
طيبا ،و�إن اهلل �أمر امل�ؤمنني مبا �أمر به املر�سلني فقال تعالىَ  ﴿ :يا �أَ ُّي َها ُّ
ً
ات َما َر َز ْق َناكُ ْم ﴾ البقرة ،172 :ثم ذكر
ين � َآم ُنوا كُ لُوا مِ ْن طَ يِ ّ َب ِ
�صالحِ ً ا﴾ امل�ؤمنون ،51 :وقال تعالىَ  ﴿ :يا �أَ ُّي َها ا َلّذِ َ
َ
َ
حرام،
الرجل يطيل ال�سفر �
حرام ،وم�رشبه ٌ
أغرب ميد يديه �إلى ال�سماء :يا رب يا رب ،ومطعمه ٌ
أ�شعث � َ
م�سلم
وغُ ِ ّذ َي باحلرام ،ف�أنى ي�ستجاب له؟!))؛ رواه
ٌ
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�أ�صبحنا و�أ�صبح امللك هلل ،واحلمد هلل ال �إله �إال اهلل وحده ال �رشيك له ،ال �إله �إال هو و�إليه الن�شور...
�أ�صبحنا على فطرة الإ�سالم ،وكلمة الإخال�ص ،وعلى دين نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،وعلى
ملة �أبينا �إبراهيم حنيفا وما كان من امل�رشكني ...اللهم �إين �أ�صبحت منك يف نعمة وعافية و�سرت ،ف�أمت
علي نعمتك وعافيتك و�سرتك يف الدنيا والآخرة ...اللهم ما �أ�صبح بي من نعمة �أو ب�أحد من خلقك
فمنك وحدك ال �رشيك لك ،فلك احلمد ولك ال�شكر ،يا ربي لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك
وعظيم �سلطانك ...ر�ضيت باهلل ربا ،وبالإ�سالم دينا ،وب�سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم نبيا
ور�سوال� ...آمني

=�إعداد :الشيخ عبد القادر براهيمي

ف�إنه ال بركة فيه وال بقاء ،والآيات يف ذلك كثرية،
منها قوله تعالى }:يمَ ْ َح ُق اللهّ ُ ال ِ ّْر َبا َو ُي ْربِ ي
َات{�.سابعا :البكور؛ التما�س ًا لدعاء النبي
ال�ص َدق ِ
َّ
�صلى اهلل عليه و�سلم ،فقد دعا عليه ال�صالة
وال�سالم بالربكة يف ذلك :فعن �صخر الغامدي
عن النبي (�ص) �أنه قال} :اللهم بارك لأمتي يف
بكورها{ ،قال بع�ض ال�سلف :عجبت ملن ي�صلي
ال�صبح بعد طلوع ال�شم�س كيف يرزق؟!
ثامناً :اتباع ال�سنة يف كل الأمور :ف�إنها ال ت�أتي �إال
بخري :ومن الأحاديث يف ذلك ،قوله عليه ال�صالة
وال�سالم} :الربكة تنزل و�سط الطعام ،فكلوا من
حافتيه ،وال ت�أكلوا من و�سطه{ ،و�أمر (�ص) بلعق
الأ�صابع وال�صحفة ،وقال�}:إنكم ال تدرون يف �أي
طعامكم الربكة{ ..تا�سعاً :عدم ال�شح وال�رشه
يف �أخذ املال :قال �صلى اهلل عليه و�سلم حلكيم
بن حزام ر�ضي اهلل عنه} :يا حكيم �إن هذا املال
خ�رضة حلوة فمن �أخذه ب�سخاوة نف�س بورك له
فيه ،ومن �أخذه ب�إ�رشاف نف�س مل يبارك له فيه،
كالذي ي�أكل وال ي�شبع{.عا�رشا :ال�شكر واحلمد
هلل على عطائه ونعمه :قال تعالىَ } :و َ�س َي ْج ِزي
اللهّ ُ َّ
ين{ ،وقال تعالى} :لَئِ ن َ�شكَ ْرتمُ ْ
ال�شاكِ ِر َ
يد َّنكُ ْم{ .ومن ال�شكر �إعانة املحتاج وال�ضعيف،
لأَ ِز َ
وقد كان النا�س �إلى عهد قريب يعي�شون حياة
�شديدة �صعبة ،ومع ذلك فرج اهلل همومهم،
ونف�س اهلل غمومهم بف�ضله ثم مبا كان بينهم
من الرحمات ،كانوا مرتاحمني متوا�صلني
كثريا...
متعاطفني فجعل اهلل القليل ً
فاللهم بارك لنا يف ما رزقتنا ،وزدنا خريا منه ،وقنا
عذاب النار� ...آمني
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في ذكرى المولد

يف كل عام من هذا ال�شهر الأزهر ،الأغر الأنور� ،شهر
ربيع الأول ،يحتفي ويحتفل امل�سلمون يف م�شارق
الأر�ض ومغاربها� -إال من �أبى -بذكرى مولد الر�سول
الأكرم� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،وهي منا�سبة بال �شك
لإع��ادة ال��روح �إل��ى ج�سد الأم��ة املتهالك ،وجتديد
البيعة والوالء ملن �آمنا به نبيا ور�سوال ..ويل معكم
�أحبتي وقفة عند ظاهرتني:
•الأولى :ه��ل ي��ك��ون االح��ت��ف��ال ب���أع��ظ��م ر���س��ول،
بتمجيد �شخ�صه و�إهانة ر�سالته؟ وهل كانت حياته
ومواقفه �إال جتليا لر�سالة الإ���س�لام ،وق��د ج��اء يف
و�صفه« :ك��ان ق��ر�آن��ا مي�شي على الأر����ض»� ،إذ كيف
نف�رس املحبة ال�شديدة التي يبديها كل منا لنبيه
�إذا ذكر ا�سمه� ،أو تخيل لو كان بيننا� ،أو �سمع ق�صة عن
جمال خلقه ،وجالل منطقه ،و�أمانته و�صدقه...
ب�لا �شك� ،ستتعالى الآه���ات ورمب��ا ت��ذرف ال��دم��وع،
ويحن الف�ؤاد ...ولكن ..هل يكفي هذا ال�شعور الذي
ٌ
رجل
ال ن�شكك فيه؟ فقد تعلمنا من نبينا حني َل َعن
اخلمر بقوله« :ال تلعنه ،ف�إنه يحب
«نعيمان» ل�رشبه
َ
اهلل ور�سوله» ...بل نحاول �أن نبني عليه ،ون�ؤ�صل
له ،لأن ربنا يف القر�آن �أي�ضا قال« :قل �إن كنتم حتبون
اهلل فاتبعوين يحببكم اهلل» ،فاالتباع عالمة املحبة
بن�ص الآية..
واجلمع بني الدليلني �أن نقول« :الع�صيان ال ينايف �أ�صل
املحبة� ،إمنا ي�ضاد كمالها».
فاملحبة �شعور �صادق ،لكن ال بد لها من ترجمان
ناطق ،وهي الأعمال والأق��وال ،و�صدق ال�شاعر حني
قال -بت�رصف:-
تع�صي الر�سول و�أن��ت تظهر حبه هذا لعمري يف
القيا�س �شنيع
لو كان حبك �صــــــــــــــــــادقا لأطعته �إن املحب ملن
يحب مطيع
فهل تكفي املحبة و�أن��ت ت�ضيع وت�ضيعني ال�صالة،
بينما حتافظ على موعد املباراة �أو حتافظني على
موعد امل�سل�سل؟ هل يكفي الت�أثر ب�سرية الر�سول
ونحن نخالف هديه يف تعاملنا مع �أزواجنا و�أوالدنا
ووالدينا ،مع �أرحامنا وجرياننا و�إخواننا؟ هل تكفي
أمر
الدموع عند �سماع لطيف ق�ص�صه ..ونحن نخالف � َ
ونهيه دون خجل ،وجناهر مبع�صية خالقنا
ر�سولنا
َ
دون وجل ...كال.
•الثانية :ومن جتليات الذكرى ،دعوة �إلى الرجوع
�إلى فهم �شامل لر�سالة الإ�سالم ،كما فهمها ال�صحابة
وطبقها الر�سول الكرمي ،و�أم��ر بها ربنا يف كتابه:
«�أف��ت��وم��ن��ون ببع�ض ال��ك��ت��اب وت��ك��ف��رون ببع�ض»،
«الذين جعلوا القر�آن ع�ضني» (ع�ضني :وهي التفرقة،
�أي يفرقون في�ؤمنون مب��ا �أح��ب��وا منه ويكفرون
بالباقي ) ،فر�سالة نبينا ت�شمل حياة الإن�سان زمانا:
من قبل مولده (الإج��ه��ا���ض ،النفقة ) �إل��ى ما بعد
وفاته (الو�صية ،ال�ِبررِ ) ،ومكانا :يف بيته وم�سجده
ومعمله ومتجره و��شرك��ت��ه ،وح���اال :يف عالقاته
بالأقربني من زوجة وولد �إلى الأباعد ولو كانوا من
غري امل�سلمني ،يف ر�ضاه و�سخطه ،يف فرحه وقرحه،
يف جده وهزله ،يف �أقواله و�أفعاله ،يف ك�سبه و�إنفاقه
ملاله ،كان جنديا �أو قائدا ،رئي�سا �أو مر�ؤو�سا ،فقريا �أو
ِ
غنيا ،يف �أي زمان و�أي مكان ويف كل حال� ...رشيعة
ربنا واتباعنا لنبينا ير�شدنا ويهدينا قال تعالى:
«ق��ل �إن �صالتي ون�سكي وحم��ي��اي ومم��ات��ي هلل رب
العاملني « ،ومن مظاهر هذه التفرقة يف املفاهيم
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات :ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى ج��ان��ب م��ن ج��وان��ب
ال�سرية النبوية والر�سالة املحمدية على ح�ساب
�أخرى ،و�أ�رضب لذلك مثاال واحدا خ�شية التطويل،
فكما نتبع هدي نبينا يف حفظه للبيئة ،وحمايته
للحيوان ،ورفقه باملحتاجني ،علينا �أن نتعلم منه
�أي�ضا العدل والق�سط ،فال ظلم وال جور وال تفرقة
بني �إن�سان و�إن�سان ،فتموت يف دين الو�سطية :الوا�سطة
واملح�سوبية ،و�إن جتاوز هذا الفهم ،هو �سبب هالك
الأمم ،يدل عليه حديث النبي الكرمي حني تو�سط
�أ�سامة بن زيد يف �ش�أن املر�أة ال�رشيفة التي �رسقت
فقال�« :إمن��ا هلك الذين من قبلكم �أنهم كانوا �إذا
�رسق فيهم ال�رشيف تركوه و�إذا �رسق فيهم ال�ضعيف
�أقاموا عليه احلد و�أمي اهلل لو �أن فاطمة بنت حممد
�رسقت لقطعت يدها»..
فما �أعظمه من دين ...لو �أح�سنا فهمه والعي�ش به.
اللهم �صل على �سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم.

=يجيب عليها  :الشيخ
عبد القادر براهيمي
**�س�ؤال� :أنا امر�أة �أبلغ من العمر
اثنتني و�أربعني �سنة ِ ،يّ
توف زوجي منذ
فرتة طويلة ،ومل �أتزوج بعده ،ويل
�أوالد ذكور وبنات ،كبرِ وا واحلمد هلل،
وجميعهم متزوجون ،و�أنا الآن �أريد
�أن �أتزوج ،وقد تقدم �إيل رجل يريدين
للزواج ،و�أنا را�ضية به ،وراغبة فيه،
ولكن �أبنائي وبناتي يرف�ضون ذلك
جميعا �أن �أتزوج بهذا
ب�شدة ،رف�ضوا
ً
الرجل �أو بغريه ،فما ر�أيكم يف هذا؟

اجلواب:
احلمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول
اهلل ،وبعد:
ال حق له�ؤالء الأوالد والبنات يف منعك من
ُّ
�رشعا،
وحتكم ال مربر له
تع�سف
ً
الزواج ،هذا ُّ
ومن حق املر�أة �أن تتزوج ،وللأ�سف فكثري من
منكرا
أمرا
ً
النا�س يعتربون زواج املر�أة الأرملة � ً
وغريبا ،وهو �شيء مباح ال حرمة فيه ،وال
عيب فيه ،وكانت املر�أة من ن�ساء ال�صحابة
وال�سلف ال�صالح تتزوج مبجرد انق�ضاء
عدتها م��ن زوج��ه��ا امل��ت��و َفّ��ى ،ففي حديث
�أ�سماء بنت عمي�س ر�ضي اهلل عنها حينما
ا�ست�شهد زوجها جعفر بن �أبي طالب ر�ضي
اهلل عنه ،تزوجت بعد �أن انتهت عدتها منه،
�أبا بكر ال�صديق ،وملا مات �أبو بكر وانتهت
حرجا،
عدتها منه تزوجت بعده ،ومل جتد
ً
حرجا يف ذلك.
ومل يجد �أحد من امل�سلمني ً
و�س َب ْيعة الأ�سلمية وحف�صة بنت عمر..
ُ
ين
وغريهن كثري.وربنا يقولَ { :يا �أَ ُّي َها ا َلّذِ َ
ات َما �أَ َح َّل َهّ ُ
الل لَكُ ْم َو اَل
� َآم ُنوا اَل تحُ َ ِ ّر ُموا طَ يِ ّ َب ِ
تَع َت ُدوا �إِ َّن َهّ َ
ين} (املائدة)87:
الل اَل ُي ِح ُّب المْ ُْع َتدِ َ
ْ
.فال �أدري من �أين جاء هذا الفهم والعرف
الفا�سد� :أن املر�أة الأرملة ترتمل على �أوالدها
وال تتزوج!! خ�صو�صا �أن هذه امل��ر�أة ترملت
وت�أميت ،وكرب �أوالدها وتزوجوا ،ف�أ�صبح من
حقها �أن تتزوج و�أقول :زواجك من حقك ،وال
يجوز لأبنائك وبناتك �أن مينعوك من هذا
احلق الفطري ،الذي �رشعه اهلل ور�سوله،
ب�أي كتاب �أم ب�أي �سنة متنعني؟!
**�س�ؤال :انت�رشت يف الآونة الأخرية
كثري من امل�سابقات التي ي�شرتك فيها
�صاحبها عن طريق دفع مبلغ مايل �إما
مبا�رشة �أو عن طريق ر�سائل ن�صية،
ليدخل يف �سحب على جوائز قيمة..
فما حكم ال�رشع فيها؟

اجلواب:
احلمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول
اهلل ،وبعد:
لهذه امل�س�ألة ثالث حاالت:
األولى :ال�صورة امل�رشوعة بال ريب:
وهي ما ير�صد للت�شجيع والتحري�ض على
علم نافع �أو عمل �صالح ،كاجلوائز التي
تر�صد للفائزين يف م�سابقات حفظ القر�آن،
�أو للتفوق الدرا�سي� ،أو للنبوغ والعطاء املتميز
يف املجاالت الإ�سالمية والعلمية والأدبية
ونحوها وال حرج يف ذلك وال خالف.
الثانية :نوع حمرم بال نزاع:
ال��ن��وع الأول م��ن ه��ذه اجل��وائ��ز ال �شك يف
حرمته ،وه��و ال��ذي يقدم فيه ال�شخ�ص
مبلغا قل �أو كرث يف غري مقابل ،على �صورة
ر�سالة ن�صية ذات قيمة �أو غريها ال ير�سلها
�إال لي�شارك يف ال�سحب على اجل��ائ��زة
املر�صودة� ،أيا كانت� ،سيارة �أو ذهبا� ،أو نقودا،
�أو غري ذلك.بل هذا من كبائر املحرمات ،لأنه
من «املي�رس» �أو القمار ،الذي قرنه اهلل تعالى
يف كتابه باخلمر ،واعتربهما رج�سا من
عمل ال�شيطان ،قال تعالى{ :يا �أيها الذين
�آمنوا �إمنا اخلمر واملي�رس والأن�صاب والأزالم
رج�س من عمل ال�شيطان فاجتنبوه لعلكم
تفلحون} (امل���ائ���دة ،)90:وهنا جند �آالف
النا�س �أو ع�رشات الآالف ،كلهم يخ�رسون
ويك�سب واحد فقط�.إن الإ�سالم حرم هذا
املي�رس؛ لأنه يعود النا�س ابتغاء الك�سب بغري
جهد وكد بيمني� ،أو عرق جبني ،واالعتماد
على «��ضرب��ة احل��ظ» يدخل بها يف ع��داد
الأغنياء من غري الطريق الذي �سنه اهلل يف
كونه و�رشعه،
الثالثة :النوع املختلف فيه:
والنوع الآخ��ر ،هو ال��ذي يدخل �صاحبه يف
ال�سحب مقابل �سلعة ا�شرتاها من متجر� ،أو
ماركة معينة ،فهذا مو�ضع خالف بني العلماء
يف ع�رصنا ،فبع�ضهم يجيزون هذا التعامل،
لأن الأ�صل يف املعامالت هو الإباحة ،ما مل
يرد ن�ص �صحيح �رصيح يدل على التحرمي،
وهناك من حرمه لأن فيه علة املي�رس ..واهلل
�أعلم.
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خاشقجي الذي تمت تغطيته

عمار يزلي
التغطية االعالمية والسياسية
التي راففت مقتل جمال
خاشقجي في القنصلية
السعودية في إسطمبول في
الثاني من أكتوبر المنصرم ،لم
يسبق لها مثيل ،ألن الجريمة
في حد ذاتها لم يسبق لها
مثيل أيضا ،وما ستنجر عنه من
تبعات ،رغم محاوالت داخلية
وخارجية بطمس الملف أو
االلتفاف علي الجريمة داخليا
وخارجيا..إال أن تداعياتها
ستكون كبيرة مستقبال أيضا..

االعالم العاملي ،مل يفوت الفر�صة كهذه،
لأنها مادة د�سمة �إعالميا ،لكن �سيا�سيا
�أي�ضا.
قناة اجلزيرة التي كانت �سباقة يف النب�ش
يف الق�ضية يف امل�ساء نف�سه الذي اختفى
فيه خا�شقجي ،حتى ولو �أنها مل ترغب يف
فتح امللف باعتبار احل�سا�سية املفرطة
للقناة ولقطر مع ال�سعودية .نف�س ال�شيئ
بالن�سبة لرتكيا التي تربطها �إلى اليوم
عالقات اقت�صادية كبرية مغ اململكة
العربية ال�سعوية من حيث اال�ستثمارات
ال�سعودية يف تركيا ومن حيث عدد
عائدات ال�سياحةال�سعودية التي تقارب 5
ماليري دوالر �سنويا..
غري �أن تركيا التي وجدت نف�سها �أمام
جرمية يف عقر قن�صلية يف عقر دارها،
مل ترغب يف ال�سكوت ،ف�رسبت اخلرب �أوال
وبادئا ذي بدء لوكالة عاملية حيادية
وذات م�صداقية «رويرتز» .القطريون
فيما يبدو ،هم من �رسبوا اخلرب للأتراك
�أنف�سهم� ..إعالميا ..ف�إلى غاية الرابعة
من م�ساء � 2أكتوبر ،مل يكن �أي �شيئ قد
ت�رسب ب�ش�أن اختفاء خا�شقجي.
خطيبة االعالمي الراحل عندما ات�صل
بها مرا�سل اجلزيرة من ا�سطمبول رغبت
يف احلديث للجزيرة عن اختفائه،
لكن �إدارة اجلزيرة مل ترغب يف فرقعة
�إعالمية قد تف�رس �سيا�سيا وقد تقرب
الق�ضية يف املهد باعتبار قطر لها �ضغائن
و�رض�س وناب مع ال�سعودية وقد ال يرقى
احلدث �إلى ما �سيحدث .لهذا� ،سريت
اجلزيرة امللف بطريقة ذكية ،و�رسبت
املعلومة للأتراك الذين هم الآخرين
�رسبوا اخلرب لوكالة رويرتز.
وما �إن �صدر اخلرب عن رويرتز حتى كانت
قناة اجلزيرة تعلن خالة اال�ستنفار
االعالمي التام ويبقى املبا�رش مفتوحا
لأي خرب طارئ..
تعاملت القناة القطرية مبهنية عالية
يف امللف دون �أن ت�سقط يف املناكفة
ال�سيا�سة مع ال�سعودية على اعتبار �أن
اخلرب �إعالمي حتى و�إن كان �سيا�سيا.
هكذا �سينطلق االعالم الرتكي بدوره يف
التغطية واملتابعة على مدار ال�ساعة..
و�سوف تدخل الوا�شنطن بو�ست يف احلملة
فيما بعد مدافعة عن �صحفي يكتب يف

�أعمدتها ...ثم ال�صحف الأمركية على
�أ�سا�س �أن خا�شقجي مقيم ب�شكل قانوين
يف الواليات املتحدة ..وهكذا مت تدويل
الق�ضية �سيا�سيا بعد �أن كانت �إعالميا
كون �أن االختفاء كان يف قن�صلية �آمنة
وم�ؤمنة وحم�صنة وذات ح�صانة ..و�أن
ِ
هذه القن�صلية توجد يف بلد ا�سمه تركيا
التي لها قدم يف ال�رشق الإ�سالمي وقدم
يف الغرب الأوربي وتعمل على �أن تكون
دولة قائدة للمجتمع اال�سالمي املعا�رص
احلداثي بقيم العلمانية وحقوق االن�سان
واالخالق الإ�سالمية..مناف�سة �سنية
لل�سعودية و�إيران ال�شيعية.
اململكة العربية ال�سعودية التي وجدت
نف�سها يف ورطة �إعالمية �ضخمة ،مل
تعرف كيف ت�سري امللف يف ظل االرتباك
الذي ح�صل بقدر قادر :فقد �أنكرت يف
البداية الأمر برمته وراحت تنكره
لأيام وت�ؤكد �أن خا�شقجي قد خرج من
القن�صلية بعد �إمتام �إجراءاته مبا�رشة.
لكن اال�سئلة الرتكية كانت حمرجة،
ومن �أعلى امل�ستويات ،فامل�س�ألة
باتت ق�ضية �سيادة و�أنفة دبلوما�سية.
ال�سعوديون مل يجدوا ما يقولون �سوى
�أن الكامريات مل ت�صوره وهو يخرج..
فخرجت بخروجة من الباب اخللفي..
لعلها متحي كذبة خروجه من الباب
الأمامي�..إال �أن الأاترك كانوا حا�سمني..
لأنهم كانوا ميتلكون �أدلة كبرية عن
حدث كبري حدث...ومل يريدون �أن
يلقوا �أوراق لعبهم على الطاولة دفعة
واحد ..لعبة القطرة قطرة ..مما ي�ؤكد
قدرتهم على ت�سيري الأزمة بحكمة
ور�صانة وذكاء..كان فارقا يف توريط
اململكة لكي تك�شف بعد  18يوما من
ال�صمت واملناورات وتعرتف بان الرجل
قتل يف م�شادات داخل القن�صلية .مل ينته
الأمر هنا ،لأن االتراك ميتكلون هاتف
الراحل الذي �سجل ملدة �ساعة كل ما
جرى من حوار �أثناء القتل ووالتعذيب
والتقطيع ..وبد�أت �سل�سة الك�شف
واالنتظار ..واالنتظار مع الك�شف..حتى
انك�شف الكثري...من قليل..

تعدد الزوجات ..هل هو بريستيج الجزائريين؟

الزواج ،سنة اهلل في األرض ،الستمرارية
النسل والحياة ،والدين الذي نشأنا عليه
شرعه لنا وبين أحكامه وقواعده وقوانينه
التي تضمن الحياة السعيدة للطرفين..
ومن بين ما شرع اهلل في موضوع الزواج،
«تعدد الزوجات»...
وفي هذه النقطة ،تختلف آراء الناس،
فهناك من يراه رخصة أعطاها اهلل
للضرورة ،وهناك من يرى أنه حق وأن
األصل في الزواج التعدد وليس االكتفاء
بزوجة واحدة ،إن كان الرجل قادرا على
المسؤولية والعدل ،وهناك من يرى أن
زوجة واحدة تكفي لزواج ناجح ومستقر..
وفي األخير ،ال نقول إال ما جاء في الدين
بهذا الخصوص..
تعدد الزوجات ،يبقى حالال وحقا من حقوق
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الرجل المشروعة ،ما دام الزوج التزم بالعدل
بين الزوجات ،في جميع الجوانب (المادية
والعاطفية والمعامالت ...إلخ) ،وإن لم
يعدل ،فإنه يطرق باب الظلم ،والظلم
ظلمات يوم القيامة..
ويأتي تعدد الزوجات لعالج بعض األمور
والمشاكل االجتماعية ،نذكر منها:
طبيعة الرجل البيولوجية ،فبعض الرجال
يصعب عليهم االكتفاء بزوجة واحدة،
مهما حاولوا ،وحتى ال يلجؤوا إلى الحرام
والزنى ،يفضلون التعدد على سنة اهلل
ورسوله..
مشكل صحي في الزوجة األولى يمنعها
من القيام بواجباتها الزوجية ،وأيضا قضية
العقم..
وأحيانا ،ال يكون هناك أي سبب ،إال رغبة

في البريستيـــج ،أي إن الرجل يجد نفسه
غنيا قادرا على فتح عدة بيوت ،وعلى
التكفل بأكثر من امرأة وعائلة ،ويرغب
في أن يكون له الكثير من األوالد من
زوجات مختلفات ،وهذا أيضا حق وحرية
شخصية..في كل الحاالت ،يبقى هذا األمر
جائزا ،ما اتقى فيه الرجل ربه في النساء،
وعدل بينهن وأحسن إليهن..
وتبقى المرأة على موقف واحد في هذا
األمر منذ األزل ،فهي دائما داخليا رافضة
بطبيعتها األنثوية التملكية ،وحتى من
تقبل أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة أو
رابعة ،تجـــــدها من الداخل غيورة على
زوجها ورافضة بطريقة أو بأخرى ،حتى لو
رفضت بصمت..
بقلم :لوناوسي هاجر

