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ة كّل يوم؟"
ّ
نحن: "ما زلِت ت�شّلمني مقاالتِك ع�شي

! طاملا طاوعتني 
ّ
مي اجلميلة: "األي�س هذا عمل ال�شحايف

باأحد  �شاأ�شتعني   ،
ّ
علي دت 

ّ
متر واإذا  �شاأكتب،  اأ�شابعي 

اأفكارِك  نكتب  اأن  باإمكاننا  كان  اأفكاري".  ليكتب 

اأن  دون  من  االن�شحاب  اخرتِت  لكّنِك  اأخرية،  ٍة 
ّ
ملر ولو 

الظّل  كّلها، خفيفة  ع�شِت حياتِك  اأحد، متامًا كما  ينتبه 

اأحد  ال  عينه،  الوقت  يف  دة 
ّ
ومتمر مبت�شمة  كالفرا�شة، 

يعرف كيف حالِك �شوى قلمِك!

جميلة "جمالِك" ستعيشين 
كّل يوٍم بيننا! 

مي منّسى

ابتسمي دائمًا!
فريق "جمالِك"

أّول مذيعة 
في بدايات 

تلفزيون لبنان

60 عام 
من العمل 
الصحافّي

33 عام رئيسة 
تحرير "جمالِك"

13 كتاب 
ورواية

ى حتاور 
ّ
مي من�ش

م اإيلي �شعب
ّ
امل�شم

،Christian Louboutin
Elisa Sednaoui ومي 
ى خالل حفل اإطالق 

ّ
من�ش

عدد دي�شمرب 2014
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  Rabee Younes :تصوير
  Mandy Merheb :مديرة النشر

  Dima Farhat :تنسيق
  Rania Khoury :مديرة اإلنتاج

  Bassam Fattouh :ماكياج
Georges El Mendelek :تصفيف الشعر

تليدة في فستان من Hussein Bazaza  وأقراط 
من L'atelier Nawbar، فاليري في تصميم من 

Dior وأقراط من L'atelier Nawbar والرا في 
 Nicolas Jebran تصميم من
VMar Jewelry وخواتم من

COVER LOOK

16

أزياؤكِ

في الصفحات

BENEATH YOUR BEAUTIFUL 16

34 كّل ما أحتاجه هو ترتيب 
مالبسي

42 جوهرة الحّظ ليومّياتِك!

56 إفعلي شيئًا!

64 مؤّثرون في الموضة... واألرض!

76 التيشرت: أنِت... كما أنِت!

82 نعم للفرو االصطناعّي
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في الصفحات

96

جمالكِ
96 السعادة... لن تجديها

VEGANISM 102 حتى 
في الماكياج

YOGA SKIN 106 صيحة من 
إنستقرام تستحّق التجربة

 LANA EL SAHELY 111
منتبهة لخياراتها

113 الشموع تعالج مزاجِك!

116 المياه الحرارّية: تنّقي 
الروح والجسد

124

46

في الصفحات

أنتِ
120 عطلة من دون ذنب

124 َمن قال إّن النظام النباتّي 
هو أقّل تسلية؟

مجتمع "جمالكِ"
SAG AWARDS 2019 132

الرومانسّية تطغى على اإلطالالت

PARIS COUTURE WEEK 134
عاشقات الخياطة الراقية

Think Less, Feel More

Frown Less, Smile More

Talk Less, Listen More

Judge Less, Accept More

Watch Less, Do More

Complain Less, Appreciate More

Fear Less, Love More
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ي لل�صمير، اإذا عرفِت اختيار ال�صفحات 
ّ
Instagram. يا له من م�صح

عند  بالتوّقف  الأمر  يبداأ  حياتِك!  من  جزء  اإلى  �صريعًا  ل 
ّ
تتحو التي 

تداعب  التي  الجاهزة  الماأكولت  يناف�س   
ّ
نباتي لطبٍق  رائعة  �صورة 

اأو عائلة تتبع نمط حياة  اإلى متابعة �صخ�س  ر 
ّ
اأجمل خيالتِك، يتطو

هي لها 
ّ
 تجدين نف�صِك واعية لأحداث لم تتنب

ّ
 و�صديق للأر�س، ثم

ّ
�صحي

يومًا! على الأقّل هذا ما حدث معي ومع فريق "جمالِك" في الأعوام 

الأخيرة... �صورة بعد �صورة، معلومة من هنا وفيديو من هناك، اأ�صبح 

يمكن و�صف مجموعة كبيرة مّنا باأّنها على درب نمط الحياة الواعية 

اأو Conscious Lifestyle، على اأمل الو�صول اإلى اآخر هذه الطريق 

 .Green Living ى
ّ
�صم

ُ
ال�صعبة اأو ما ي

ة في مجتمٍع يتلّقى �صفر من التعليم والتوعية 
ّ
قد ل نكون اليوم اأكثري

ات؟ 
ّ
اأقلي المبادرات تنطلق من  كّل  األي�صت  المو�صوع، ولكن  حول هذا 

يع�صق  "جمالِك"  فريق  ولأّن  بالأ�صا�س؟   
ّ
ال�صحافي عمل  هذا  واألي�س 

لتعريف  فبراير  عدد  تكري�س  رنا 
ّ
قر جديدة،  بتجارب  دائمًا  ط 

ّ
التور

التي  والخيارات  م�صطلحاته  الواعية،  الحياة  عالم  على  قارئاتنا 

اقترحن  اأكثر،  ط 
ّ
التور المو�صة يع�صقان  يقّدمها. ولأّن ماندي وفريق 

واحدة  لي�س نجمة غلف  اختيار،  العدد من خلل  تو�صيع نطاق هذا 

�صوى  �صيء،  بكّل  مختلفات  ثلث!  بل  ال�صوت،  اإي�صال  في  ت�صاعد 

العدد  مو�صوع   !Conscious Livingالـ بنمط  المتعّلقة  بثقافتهّن 

 الذي جعل كّل واحدة فيهّن توافق بحما�صة ومن 
ّ
كان ال�صبب الأ�صا�صي

دون �صروط، وذلك كان كافيًا لنتاأّكد اأّننا اخترنا الأ�صماء ال�صحيحة! 

والتي  معهّن  المقابلت  واإجراء   )16 )�س.  الت�صوير  جل�صة  بعد  ا 
ّ
اأم

باإمكاننا  يعد  فلم   ،Jamalouki.net على  كاملة  م�صاهدتها  يمكنِك 

ل غيرهّن كجزء من هذا العدد الذي يمكن و�صفه بالمختلف! �صكراً 
ّ
تخي

للجميلت �صكًل وعقًل، فاليري اأبو �صقرا، لرا ا�صكندر وتليدة تمر على 

كّل ما قمتّن و�صتقمن به مع اإطلق هذا العدد.

بر�صالة  مة 
ّ
مدع اإليه  �صتعود   ،Instagram من  انطلقت  التي  فكرتنا 

وجمهور وا�صع. ف�صكراً!

يه بكّل فخر، دليلِك 
ّ
التح�صريات للعدد الذي ن�صم

للحياة الواعية.

كان على فريق 

"جمالِك" يف اأقّل من 
�صهر اأن يثّقف نف�صه 

اأكرث قبل كتابة كّل 

كلمة وتركيب كّل 

�صفحة!

EDITOR'S
L e t t e r
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ماندي مرعب 



14JAMALOUKI.NET

@JAMALOUKIMAG

SUBSCRIBE
NOW

ماكياج، خدع جمالّية، أسرار العناية بالبشرة... والكثير 
من الفيديوهات والبرامج األخرى القادمة. 

اشتركي بقناة "جمالِك" على يوتيوب وتابعينا!
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امللكة رانيا ترّد على االنتقادات ال�سلبّية 

 
ّ
يتم التي  باالنتقادات  دراية  على  امللكة  جاللة  "اإّن 

 
ٌ
جزء هو  االنتقاد  اأّن  ال�سابق  يف  اأّكدت  وقد  تداولها، 

امل�سوؤول  النقد  مع  واأّنها   
ّ
العام العمل  من  يتجّزاأ  ال 

وتتجاوب  اجلّد  حممل  على  دائمًا  وتاأخذه  وحترتمه 

معه. لكّن اليوم جند من ال يكتفي باالنتقاد، بل ي�سل 

اإىل حّد اختالق املعلومة والّلجوء اىل اأ�سلوب ال�سخرية." 

اقرئي البيان كاماًل على موقعنا.

اسألي جمالِكعروساليف ستايلأخبارجمالموضة  اخترنا لِك

�سهر املراأة ال�سعودّية

اأف�سل...  جمتمٍع  نحو  �ساهمت  ة 
ّ
�ساب وجوه 

جديدة  مواهب  بهْن،  نتمّثل  رائدات   
ٌ
ن�ساء

ت�ستحّق  وجهات  عليها،  ال�سوء  ن�سّلط 

اإليه...  حتتاجني  ما  لكّل  دليٌل  اال�ستك�ساف، 

�ص �سهر يناير 
ّ

موقع Jamalouki.net خ�س

ة!
ّ
للمراأة ال�سعودي

د بني النجمات.
ِّ
 الر�ساقة املوح

ّ
املياه والّليمون �رس

اكت�سفي  ال�رساب؟  هذا  اإىل  ي�سفن  وماذا  هّن،  ن 
َ
م

على موقعنا.

�رسيالنكا تت�سّدر قائمة اأف�سل االأماكن ال�سياحّية 

ة 
ّ
ال�سياحي االأماكن  اأف�سل  قائمة  �رسيالنكا  ت�سّدرت 

 ،Lonely Planet �رسكة  ت�سدرها  التي   2019 للعام 

اأملانيا،  من  كلٌّ  تالها  لل�سفر.  ودليٍل  مرجٍع  اأكرب  وهي 

احتّلت  التي  واالأردن  قريغيز�ستان  بناما،  زميبابوي، 

ال�سفر  اأّن  الدرا�سات،  اأجدد  ال�ساد�سة! هذا واأّكدت  املرتبة 

عند  وخ�سو�سًا  اآخر  �سيٍء   
ّ

اأي من  اأكرث  �سعيدة  يجعلِك 

ا�سرتجاع الذكريات بعد انتهاء الرحلة. 

 يف املنزل وتبعد 
ّ
6 نباتات تنّقي اجلو

على  اكت�سفيها  الب�رسة،  عن  اجلفاف 

موقعنا.

تِك 
ّ
نف�سي على  االألوان  توؤّثر  كيف 

على  اكت�سفي  مبزاجِك؟  وتتحّكم 

!Jamalouki.net
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على  األولى  الخطوات  دليل  اعتبرناه  عدٍد  في 
ووجدنا  بحثنا  الواعية،  البيئّية  الخيارات  طريق 
 .I Am Conscious بأفعالهّن  ينطقن  نساء،   3
الجمال  ملكة  شقرا،  أبو  فاليري  هدوء  ينكسر 
القضايا  تجاه  فتنفعل  اللبنانّية،  والممّثلة 
تليدة  عينا  تشّع  قلبها؛  على  العزيزة  اإلنسانّية 
السعودّية،  من  عالمّية  أزياء  عارضة  أّول  تمر، 
ومخلوقاتها،  البيئة  عن  تتكّلم  حين  شغفًا 
وتنثر الرا اسكندر إيجابّيتها المعهودة لتقول إّن 

التوعية أهّم من الحكم! 
منّصتها  تعتبر  للواقع  مدركة  نجمة  كّل  ألّن 
حليفاتنا  هّن  ها  إيجابّية،  رسالًة  لنشر  وسيلة 
في استوديو "جمالِك"، يتعاوّن معنا لخلق صور 
الرسائل  من  الكثير  تمرير  في  نشرها  سيساعد 

"الواعية" األخرى.

  Dima Farhat :تن�شيق – Mandy Merheb :مديرة الن�رص – Rabee Younes :ت�شوير

 Bassam Fattouh :ماكياج – Rania Khoury :مديرة االإنتاج

Georges El Mendelek :ت�شفيف ال�شعر

BENEATH
YOUR

BEAUTIFUL
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 Roni تليدة في قميص من
Helou مصنوع من مواّد 

مستدامة، معطف من 
Mariam Al Sibai، جينز 

من Agolde موجود لدى 
Zyne حذاء من ،Another

 L'atelier وأقراط من
Nawbar

فاليري في سروال وسترة 
من Lama Jouni، عقدان 

من VMar Jewelry وعقد 
L'atelier Nawbar من

الرا في سترة وتّنورة من 
Roni Helou مصنوعة من 

مواّد مستدامة وحذاء 
Zyne من
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"كّلنا مسؤولون، 
وواجب كّل واحد 

مّنا أن يحّقق تغييرًا 
في مكاٍن ما"

فاليري في فستان من 
 Camilla and Marc

 Another موجود لدى
 L'atelier وأقراط من

Nawbar
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 VALERIE
ABOU

CHACRA 
تها الوا�سعة لن�رش الر�سالة واخرتناها 

ّ
يف البداية، اأردنا من�س

لكن،   ،
ّ

العمل اخلريي الثابت يف  لأّنها معروفة مبجهودها 

بعد احلديث معها، اكت�سفنا اأّنها متار�س الكثري من اخليارات 

، من دون حتى التفكري بها! 
ّ
الواعية الأخرى ب�سكٍل طبيعي

داً وتفّكر كثرياً مبا يحيط بها. 
ّ
ذلك لأّنها هادئة، تن�ست جي

"اأحاول اأّل اأ�ستخدم املوارد اأكرث من الّلزم، اأن اأ�ستفيد من 
تها يف جعل الأر�س اأجمل، 

ّ
كّل �سيٍء بدون هدر". لكّن مهم

اأّن  تعترب  فهي   ،
ّ
الإن�ساين ال�سعيد  على  اأقوى  منحى  تاأخذ 

بني مع الآخرين 
ّ
اأف�سل اإجنازاتنا تتلّخ�س يف اأن نكون طي

د على اأّن كلمة 
ّ
ونحاول ر�سم البت�سامة على وجوههم. ت�سد

ر اأحداً، فنحن ل منلك اأدنى فكرة 
ّ
ة تخرج مّنا قد تدم

ّ
عفوي

�ستها 
ّ
اأ�س ة التي 

ّ
Just Care هو ا�سم اجلمعي عن معاناتهم. 

م الهتمام للعائلت 
ّ
�س �سقيقتها حلادث، وهي تقد

ّ
بعد تعر

 .
ّ

التي حتتاج اإىل اأكرث من الدعم املادي
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فاليري في سترة 
من Liya، جينز من 

Agolde موجود لدى 
Another، حذاء من 

Poise Design، عقود 
 ،L'atelier Nawbar من

أقراط وخواتم من 
VMar Jewelry وحزام 

Hussein Bazaza من
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LARA
SCANDAR

اأمام  هي  كما  وتظل  تبت�سم  الت�سوير...  �سنبداأ  لرا، 

ة، 
ّ
ة ومفعمة بالإيجابي

ّ
عد�سة الكامريا: فائقة العفوي

لكن ما كّنا جنهله عنها، هو اأّن قلبها رقيق، وتتاأّثر 

التعليم  براأيها  ة. 
ّ
والإن�ساني ة 

ّ
البيئي بالق�سايا  كثرياً 

للواقع  مدركني  نكون  "اأن  امل�ساكل:  لكّل  احلّل  هو 

اأّن  وت�سيف  والآخرين..."  اأنف�سنا  نثّقف  اأن  الأليم، 

من  للبدء   
ّ
الأهم هو  اخليارات  يف  الوعي  اكت�ساب 

ة خ�سو�سًا 
ّ
مكاٍن ما، بالرغم من �سعوبة هذه املهم

تخرب  نف�سها  عن  فيها.  نعي�س  التي  املنطقة  يف 

ة 
ّ
جمالي م�ستح�رشات  امل�ستطاع  قدر  ت�ستخدم  اأّنها 

واجللد  الفرو  ت�ساميم  وتعتمد   ،Cruelty-Free
 
ّ
الطبيعي بني  ال�سكل  يف  فرق  فل  ني، 

ّ
ال�سطناعي

اأّل  حتاول  اجلديدة.  املجموعات  يف   
ّ
وال�سطناعي

اأكرث مما حتتاج، لكّنها تعرتف بارتكابها  ت�ستخدم 

لرا،  ال�ستحمام!  ومّدة  ق 
ّ
الت�سو اأمرين:  يف  الذنب 

األ�سنا جميعنا مذنبات؟
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 ،Dior الرا في فستان من
سترة من Atoir موجودة 
لدى Boutique 1 وسالسل 
 L'atelier ماسّية من
Nawbar

"أطلب من العصا 
السحرّية أن ُتنهي 

الحروب، الجوع، الفقر، 
الجهل... أطلب منها 
أيضًا منحي القدرة 
على تغيير عقول 
الناس لتصبح أكثر 

وعيًا وإدراكًا"
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ة املثّقفة مع م�رشوعنا 
ّ
جتاوبت العار�سة ال�سعودي

الأمر  بريوت.  اإىل  ميلنو  من  هت 
ّ

وتوج بحما�سة 

د للحظة، 
ّ
اتها: "مل اأترد

ّ
يتعّلق بها مبا�رشًة، وبيومي

من  للمجتمع  �سامية  ر�سالًة  اأنقل  اأن  اأريد  لأّنني 

بكونه يعرف  ز 
ّ
يتمي اأّن جيلي  اأعتقد  خلل عملي. 

الأر�س  يحرتم  عينه  الوقت  ويف  يعي�س،  كيف 

اأف�سل".  مكانًا  العامل  نرتك  اأن  نريد  وكائناتها. 

ي وقائم على النباتات، 
ّ
تليدة تّتبع منط حياة �سح

لذا  للبيئة،  ال�سديقة  اخلطوات  بكّل  تقوم  وكذلك 

لن�رش  اكت�سابها  حتاول  معلومات  معنا  تت�سارك 

على  الكامل  الفيديو  يف  )ت�ساهدينها  التوعية 

 .)Jamalouki.net
وعيها:  لتعزيز  ل  املف�سّ ن�ساطها  عن  تخربنا 

لذا  حياتي،  يف  كثرية  تغيرياٍت  "اأواجه  ل؛ 
ّ
التاأم

اأن اأكون لوحدي كي  ل، 
ّ
اأ�سعر بحاجٍة كبرية للتاأم

اأ�سعر بالهدوء". 

 TALEEDAH
TAMER
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تليدة في معطف من 
Roni Helou  مصنوع 

من مواّد مستدامة 
Zyne وحذاء من

"أّتبع عاداٍت يومّية 
مستدامة، كإعادة 

التدوير، عدم 
استخدام البالستيك 

وعدم امتالك ما 
لست بحاجةٍ إليه 

بالفعل" 
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to Conscious Living

إنقاذ األرض له لغة خاّصة.
تعّلميها!

الدليل،  الحقيقّي بين مصطلحات هذا  الفرق  للتعّرف على  الوقت  استغرق مّني بعض 
موقع  على  لمحِتها  أّنِك  بّد  ال  كلمات  أجهلها!  كنت  مدهشة  معانَي  تحمل  التي 
صحّية  لحياٍة  هذا  دليلِك  تطبيقها.  وكيفّية  تعريفها  تحفظي  لم  ولكن  إنستقرام، 
وخياراٍت واعية ومستقبٍل أفضل لألرض، يسّلط الضوء على قراراٍت يمكنِك اّتخاذها في 
أبسط  ومباشرة،  بسيطة  معلومات  شيئًا!  يفعلن  مّمن  واحدة  لتكوني  اليومّية  حياتِك 
من تعريفات غوغل، حول البدائل المستدامة القادرة أن تحّقق فارقًا حقيقّيًا. خطواٌت 

بسيطة لكّن نتائجها عظيمة! اخطي هذه الخطوة إلى األمام وليتبعِك اآلخرون!

اإعداد: جووي غ�سطني
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@TanyasLiving

Plant-Based

�سخ�س  واحدة:  ة 
ّ
العربي الّلغة  اإىل  الكلمتني  هاتني  ترجمة 

ا الفرق يف احلقيقة، فهو �سا�سع! ال�سخ�س الذي يّتبع 
ّ
اأم  !

ّ
نباتي

 فقط 
ّ
ن يهتم

َ
هو م  Vegetarian Diet اأو   

ّ
النباتي الأكل  نظام 

ا 
ّ
اأم اأطباقه.  عن  احليوانات  م�ستّقات  وكّل  الّلحوم  با�ستبعاد 

الذين ي�سفون اأنف�سهم بـVegan، فهم يّتبعون منط حياة باأكمله 

قون 
ّ
يحرتم الأر�س، البيئة وحقوق الإن�سان واحليوان... هم يطب

امللب�س،  اإىل  الطعام،  من  خياراتهم،  كّل  على  الفل�سلفة  هذه 

ة واأثاث املنزل، يعتمدونها حتى يف طريقة 
ّ
الأغرا�س ال�رشوري

ال�سيا�سة.  وحتى  املواقف،  الأنظمة،  الأ�سخا�س،  على  حكمهم 

 كّل ال�سغط الذي 
ّ
لي�س من ال�سهل اّتباع حياة Vegan يف خ�سم

الذين  من  الكثري  نرى  لذا  ومغرياتها،  احلياة  و�رشعة  نعي�سه 

يرغبون يف تبّني هذا النظام، لكّنهم ل ميلكون الوقت اأو املال 

لذلك، اأو ل يعي�سون يف املكان املنا�سب بب�ساطة! يقول البع�س 

ة 
ّ
"اأن تكون Vegan، فهذا �سيء من الرتف"، وهي مقولة حقيقي

نوعًا ما يف ع�رشنا هذا، مع اأّنها تتعار�س مع فل�سفة الب�ساطة 

.Vegan التي يقوم عليها نظام

اأي  النبات،  على  قائم   
ّ
غذائي بنظام  الأمر  يتعّلق  عندما 

 Vegetarian ل ما يراود فكرنا هو نظام
ّ
Plant-Based، اأو

تختلف  الأنظمة  هذه  من  كلٌّ  ًا، 
ّ
فعلي واإمّنا   ،Vegan حتى  اأو 

، يتجّنب 
ّ
 نباتي

ّ
 نظاٍم غذائي

ّ
البع�س. متامًا كاأي عن بع�سها 

جميع   Plant-Based نف�سه  ي�سّنف  الذي  امل�ستهلك 

ال�سابقني،  النظامني  مع  اختلفه  لكّن  ة، 
ّ
احليواني املنتجات 

ذلك  يف  مبا  امل�سّنعة،  الأطعمة  لفئة  ا�ستثنائه  يف  يكمن 

 
ّ
ت�سم الفئة  هذه  البطاط�س...  رقائق  ال�سّكر،  الطحني،  الزيت، 

من  الآتية  للمعاجلة،  اخلا�سعة  غري  ة 
ّ
الطبيعي الأطعمة  فقط 

الكاملة،  احلبوب  والفواكه،  كاخل�سار  امل�ستهلك،  اإىل  الأر�س 

ع من هذه الفئة اأي�سًا 
ّ
ات النيئة، البذور وغريها. يتفر

ّ
املك�رش

نظام "الغذاء اخلام"، اأي Raw Food Diet والذي يقوم على 

اإجراء، كالتكرير،   
ّ

اأي اإىل  نات النيئة دون الّلجوء 
ّ
تناول املكو

عوامل  فهذه  ة، 
ّ
مئوي درجة   48 فوق  الت�سخني  اأو  املعاجلة 

جتعل هذه الأطعمة م�سّنعة. يف الواقع، قد تكون هذه الفئة من 

ًا، لأّنها تتطّلب جهداً كبرياً واإرادة �سلبة، 
ّ
بني الأ�سعب تطبيقي

دون اأن نن�سى الوقت املطلوب لللتزام بهذا النظام.

S

بعض بدائل البروتين ضمن نظام 
Plant –Based الغذائّي:

•الع�سائر اخل�رشاء خلل وجبة الإفطار، 
اأو كوجبٍة خفيفة بعد التمرين.

•ا�ستخدام البذور النيئة  Raw Seeds داخل 
ال�سندوي�س، وعلى الأطباق وال�سلطة، مثل بذور 

ار ال�سم�س... 
ّ
ة الربكة، دو

ّ
الكّتان، ال�سيا، حب

ة، مثل 
ّ
•ا�ستخدام اأقرا�س الطحالب البحري

 �رشاب 
ّ

Chlorella اأو Spirulina يف اأي
ة بالفيتامينات واملعادن.

ّ
اأو طبق، لأّنها غني

يمكنِك تناول هذه األطعمة 
كبديٍل عن بروتين األطعمة 

الحيوانّية: 
الخضراوات الورقّية، الطحالب، 

الحبوب، توت الغوجي، بذور 
القّنب، بذور الشيا، األفوكادو، 

البقولّيات، المكّسرات 
والبروكولي.

@EvolutionFresh

 �سموثي م�سنوع من ع�سبة 

ة
ّ
Spirulina البحري

Vegan Vs. Vegetarian

 NAILBERRY
 in Mystique

Red

 Nanushka
net-a-porter.com

 SKINNY TAN
7-Day Tanner

in Dark 

Gigi Hadid تعتمد �سرتة 

ّ
من الفرو ال�سطناعي

JA
C

Q
U

E
M

U
S 

SS
19

Meghan Markle تعتمد 
حذاء Veja امل�سنوع من 

ة
ّ
مواد ع�سوي

@RayAlexandria

م�ستح�رشات واأزياء 

م�سنوعة من مواّد 

م�ستدامة
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Mediterranean Diet

Flexitarian

اأو الآتي من بلدان البحر   
ّ
 املتو�سطي

ّ
يعترب النظام الغذائي

وتوازنًا  ًة 
ّ
�سح الأكرث  الأنظمة  من  ط، 

ّ
املتو�س الأبي�س 

احلبوب  اخل�رشاوات،  بالفاكهة،  غناه  بف�سل  العامل،  يف 

عه 
ّ
تنو نن�سى  اأن  دون  الزيتون،  وزيت  ات 

ّ
البقولي الكاملة، 

احلمراء.  والّلحوم  الدواجن  كالأ�سماك،  بالّلحوم،  املعتدل 

باألوانها  ط، 
ّ
املتو�س الأبي�س  البحر  مطبخ  اأطباق  ز 

ّ
تتمي

، دون اأن نن�سى اخليارات الوا�سعة 
ّ
عة ومذاقها الغني

ّ
املتنو

اأّن فوائد  التي يقّدمها و�سهولة تطبيقه. ت�سري الأبحاث اإىل 

 ت�ساعد على فقدان الوزن، حت�سني 
ّ
اّتباع هذا النمط الغذائي

الدم وتخفي�س خماطر  ال�سّكر يف  ال�سيطرة على م�ستويات 

الكتئاب، ونعم، اإطالة العمر! كما ي�ساعد هذا املطبخ على 

ال�سكتة  ة، 
ّ
القلبي النوبات  اللتهاب،  م�ستويات  تخفي�س 

 
ّ
ة ومر�س األزهامير. اخلرب الرائع: املطبخ اليطايل

ّ
الدماغي

يندرج �سمن هذا النظام، اأح�رشوا البا�ستا!

 اأو نظام Vegan، لكّنِك 
ّ
ترغبني ب�سّدة اّتباع النظام النباتي

الّلحم؟  برغر  من  رائع  لطبق  اأحيانًا  بال�ست�سلم  تنتهني 

ا حان الوقت للن�سمام اإىل فئة Flexitarian اجلديدة، 
ّ

رمب

هي  املرونة  واحٍد!  اآٍن  يف   Vegetarianو  Flexible اأي 

عام،  ب�سكٍل   
ّ
النباتي النظام  على  يقوم  اإْذ  النظام،  هذا   

ّ
�رش

ة نادراً، فالأرقام الأخرية 
ّ
مع ا�ستهلك املنتجات احليواني

ت�سري اإىل اأّن الأر�س حتتاج ل�ستهلك هذه املنتجات، ولكن 

لي�س بالأرقام املهولة التي ي�سهدها هذا الع�رش. قد تكون 

ة دون 
ّ
هذه الطريقة املثلى للدخول اإىل عامل الأنظمة ال�سحي

نظام  يف  م�ستويات   3 هناك  �سارمة.  لقوانني  اخل�سوع 

تعتمد  جميعها  وخبري،  متقّدم  مبتدىء،   :Flexitarian
ة التي يجب ا�ستهلكها تبعًا 

ّ
ية املنتجات احليواني

ّ
على كم

للموا�سم واأرقام الدرا�سات. هذا النظام �سيمّكنِك من البتعاد 

عن اأمرا�س القلب، ال�رشطان وال�سّكري. اأهًل باحلمية املرنة 

التي تخدم البيئة، ع�سفوران بحجر!

7 خطوات مستوحاة من 
النظام الغذائّي المتوّسطي:
•اأدخلي زيت الزيتون اإىل روتينِك.

•تناويل املزيد من الأ�سماك.
•اأكرثي من تناول اخل�سار.

•اطهي الأطباق القائمة على احلبوب.
ات 

ّ
•بّديل وجبتِك اخلفيفة باملك�رش

النيئة.

•تناويل الفاكهة بدًل من احللوى.

إليِك دليل تصنيف فئات
Flexitarian المختلفة:

•املبتدئون: يومان يف الأ�سبوع دون 
ة.

ّ
تناول املنتجات احليواني

ام يف 
ّ
•املتقّدمون: من 3 اإىل 4 اأي

الأ�سبوع دون تناول املنتجات 

ة.
ّ
احليواني

ام يف الأ�سبوع دون 
ّ
•اخلرباء: 5 اأي

ة.
ّ
تناول املنتجات احليواني

طبق �سلمون مع 

ان
ّ
�سل�سة الرم

طبق ال�سبانخ والأرز

@TheMediterranean

@MrsClueless

@WorkWeekLunch

@DeliciouslyElla

 The Flexitarian كتاب

 Dawn Jacksonلـ Diet
Blatner
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Ethical Living
" حول اّتخاذ اخليارات 

ّ
تتمحور عبارة "العي�س الأخلقي

ال�سحيحة، الواعية واملدرو�سة لعي�س حياٍة اأف�سل تنتج 

اإعادة  اأنواعها،  مبختلف  الب�ساطة  اأف�سل:  بيئٌة  عنها 

 ،Zero Waste اأي  الهدر،  من  للحّد  النفايات  تدوير 

�سديقة  اأغرا�س  ب�رشاء  ابدئي  م�ستدامة...  مواّد  اعتماد 

 للعي�س، اعتمدي 
ّ

عترب غري �رشوري
ُ
للبيئة، ل ت�سرتي ما ي

ديكور  اأو  اأزيائِك  خلل  من  اإْن   ،
ّ
املينيمايل الأ�سلوب 

 ملنع تفاقم م�سكلة 
ّ
 اأّن تتحّلي بوعي بيئي

ّ
منزلِك، والأهم

 Planet Conscious اأي اأن تكوين ،
ّ

الحتبا�س احلراري

ة التي ت�ساهم يف زيادة 
ّ
هي اإىل الأ�سباب الرئي�سي

ّ
واأن تتنب

الغازات  من  وغريها  الكربون  اأك�سيد  ثاين  غاز  ن�سبة 

ثة. كّل ذلك �سيوؤّدي اإىل ارتفاع م�ستويات 
ّ
ة وامللو

ّ
ال�سام

ة، ف�سًل 
ّ
ة القطبي

ّ
مياه البحار ب�سبب ذوبان القمم اجلليدي

عن زيادة �سّدة العوا�سف.

Marie Kondo خبيرة 
يابانّية في الترتيب 

والتنظيم، وصلت إلى 
العالمّية من خالل 

Netflix. تقّدم نصائح 
وتقنّيات مبتكرة.

NORMCORE
طريقة في اعتماد 

األلبسة المناسبة 
للجنسين، تعتمد على 
اختيار مالبس كاجويل 

غير ملحوظة، إْن من 
خالل الّلون أو حتى 

األسلوب.

Amber Heard اإحدى داعمات 
Ethical Fashion نهج

Julia Roberts يف ت�سميم 
Stella McCartney من

FACTS:S

الجانب اآلخر الذي نجهله عن 
عالم الموضة الصناعّي:

 هو ثاين اأكرث 
ّ
•عامل املو�سة ال�سناعي

ال�سناعات تلويثًا، بعد النفط والغاز.

ية املياه امل�ستخدمة لإنتاج 
ّ
•كم

ًا توازي 32 مليون 
ّ
امللب�س �سنوي

ة.
ّ
بركة �سباحة اأوملبي

ال يف �سناعة امللب�س 
ّ
•يتقا�سى العم

اأجوراً ل تتخّطى الـ$3 يف اليوم.

Petra Mackova

@YogaGirl

@MarieKondo
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3P’s of Sustainability

3R’s of Sustainability

مفهوم  هي   ،3 P’s قاعدة  اأي   ،People-Planet-Profit
يجمع بني املجتمع، الإيكولوجيا والقت�ساد. ل بّد من اّتباعها 

والأعمال.  ال�سناعة  عامل  يف  والعدالة  ال�ستدامة  لتحقيق 

وعلى  القاعدة  هذه  على  يقوم  يديِك  بني  املوجود  املنتج 

التعامل مع  الثلثة: من خلل  العنا�رش  القائم بني  الرتابط 

ة 
ّ
�س اأي

ّ
جميع الأفراد، اأي People بعدالٍة واإن�ساف، لن تتعر

جمموعة للأذى اأو ال�ستغلل اأو عدم التكافوؤ، لأّن هذه اخلّطة 

ة مكان العمل. من جهتها، 
ّ
�ستحفظ �سلمتهم وترّكز على �سح

ة 
ّ
الطبيعي Planet، مبا فيها من املوارد  اأي  البيئة  لن تتاأّثر 

الأعمال  ممار�سة  ب�سبب   
ّ
�سلبي ب�سكٍل  املخلوقات  حتى  اأو 

ه 
ّ

�سيتوج وبالتايل،  املخاطر،  من  اأدنى  حدٍّ  مع  ة 
ّ
الت�سنيعي

اأي  املعقولة،  الأرباح  ب�سبب  ال�ستدامة  نحو  الأعمال  عامل 

3. لن تتطّلب هذه الأخرية  P’s التي �ستحّققها خّطة Profit
�سوى الوعي الكايف لن�رشها بني جميع اأفراد العمل!

ال�ستهلك،  تخفيف  اأي   ،Reduce-Reuse-Recycle
اإعادة ال�ستخدام واإعادة التدوير، لكن حتى اليوم، ما زلنا 

بعد  اإّل  اخلّطة  هذه  تطبيق  اإىل  ياأبه  ل  جمتمٍع  يف  نعي�س 

تفاقم امل�ساكل. من خلل الخت�سار يف ا�ستخدام املوارد، 

املوارد  من  الكثري  تتّطلب  التي  الت�سنيع  ة 
ّ
عملي من  نحّد 

الكثري  ا�ستخدام  اإعادة  ميكننا  اأخرى،  جّهٍة  من  ة. 
ّ
الأولي

اإعادة التدوير،  ا 
ّ
اأم من املنتجات بدًل من التخّل�س منها. 

يعرف  ما  وهناك  جديدة،  منتجاٍت  اإىل  النفايات  ل 
ّ
فتحو

وهي  املبتكرة،  ال�ستخدام  اإعادة  اأي   ،Upcyclingبالـ

جودة  ذات  خمتلفة  اأخرى  اإىل  املنتجات  حتويل  ة 
ّ
عملي

رابعة   R باإ�سافة  راأيِك  ما  اأف�سل.  ة 
ّ
بيئي وقيمٍة  اأف�سل 

ة خطوة 
ّ
باأي القيام  قبل  التفكري  اإعادة  اأي   ،  Re-Think

ة للو�سول اإىل جمتمع مدرك ملا عليه القيام به!
ّ
ا�ستهلكي

استبدلي هذه المستحضرات 
ببديٍل صديق للبيئة أو قابل 

إلعادة االستخدام:
ة بزجاجٍة 

ّ
•القارورة البل�ستيكي

قابلة لإعادة ال�ستخدام.

ة باأخرى 
ّ
•اأكواب القهوة الورقي
ميكنِك الحتفاظ بها.

ة اأو 
ّ
ة بالورقي

ّ
•الأكيا�س البل�ستيكي

ق.
ّ
�سة للت�سو

ّ
بالأكيا�س املخ�س

ة 
ّ
ة باأخرى خ�سبي

ّ
•الأوعية البل�ستيكي

ة.
ّ
اأو فولذي

Penelope Cruz تعتمد اأقراط 
�سديقة للبيئة نتيجة تعاونها 

Swarovski مع دار

Taylor Hill تعتمد اأقراط 
ًا
ّ
Marlo Laz امل�سنوعة يدوي

 Alepel
maison-de-mode.com

Sarah's Bag

Brother Vellies

Sandy Leong

Samar Seraqui de Buttafoco

Das Mot

 Michelle Monaghan
 Rosie تعتمد ف�ستان من

Assoulin م�سنوع من 
مواد معاد تدويرها
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 Samar Seraqui ست�
ّ
اأ�س

de Buttafoco دارها 
Das Mot التي تّتبع 
"الت�سنيع الأخلقي". 
ويعود ريع %10 من 

 Sila ة
ّ
الأرباح جلمعي

 باللجئني.
ّ
التي تهتم
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Cruelty-Free
هو تعريٌف �سا�سع يعني "خايل من التعذيب" يغّطي جمالٍت 

ة. 
ّ
اجلمالي وامل�ستح�رشات  الألب�سة  املاأكولت،  اأبرزها  عّدة، 

الريقة  ة 
ّ
اأذي  

ّ
تتم اإْذ  للتعذيب،  مرادفًا  احلرير  عترب 

ُ
ي مثًل، 

اأجل �سناعة احلرير، كذلك اجللد  ال�رشنقة من  للح�سول على 

 
ّ

يخ�س فيما  والعاج...  الفرو  احليوانات،  قتل  عن  ينتج  الذي 

Cruelty- �سعار  ترين  ما  غالبًا  ة، 
ّ
اجلمالي امل�ستح�رشات 

على  اختباره   
ّ
يتم مل  امل�ستح�رش  اأّن  اإىل  للإ�سارة   Free

دون  امل�سطلح  هذا  ال�رشكات  بع�س  اعتمدت  احليوانات! 

ة 
ّ

ات خمت�س
ّ
ا اأّدى اإىل فر�س جمعي

ّ
ًا ب�رشوطه، مم

ّ
اللتزام فعلي

 Leaping Bunny بينها  من  احليوانات،  حقوق  بحماية 

د ي�سمن التزام املنتج بهذه ال�رشوط.
ّ

وPETA لرمٍز موح

Mindfulness
ت�سلي  اأن  قبل  وقت...   

ّ
اأي ويف  مكان  كّل  يف  يلحقِك  القلق 

اأّنه  لتخربِك  الأبحاث  تاأتي  القلق،  من  القلق  مرحلة  اإىل 

ة 
ّ
البال من خلل ممار�سة ذهني راحة  باإمكانِك حتقيق  بات 

بقدرتِك  التعريف  هذا  يتلّخ�س   .Mindfulness ب�سيطة: 

على اأن تكوين حا�رشة ب�سكٍل كامل وعلى يقني حول كّل ما 

باأن تكوين مدركة   ،
ّ
اأو مبا يحيط بِك والأهم يدور من حولِك 

لأحا�سي�سِك! ل داعي للقلق، لن حتتاجي لإنفاق املال للتمّكن 

الوقت،  من  للكثري  اأو  ة 
ّ
العقلي احلالة  هذه  اإىل  الو�سول  من 

لإتقان  حتتاجينه  ما  كّل  وعقلِك  ج�سمِك  يف  متلكني  لأّنِك 

د ب�سع خطواٍت قائمة على 
ّ
Mindfulness. هي جمر خيار 

 قرار متعّلق بحياتِك، 
ّ

ل لتحقيق الوعي الكايف لّتخاذ اأي
ّ
التاأم

�سعادتِك، عملِك... جميعها ترتكز على حالتِك واأحا�سي�سِك يف 

ة 
ّ
تقني ا�ستلهام  اأي�سًا  مّت  الأخرية،  هذه  من  احلا�رش.  الوقت 

اأثناء  ة جديدة قائمة على ال�ستمتاع بالوقت احلا�رش 
ّ
غذائي

الوقت،  من  حمدودة  ملّدة  لقمة  بكّل  والتلّذذ  الطعام  تناول 

الوزن  خ�سارة  يف  كبرياً  دوراً  العوامل  هذه  جميع  �ستلعب 

ة! كما �سمعِت، هذه 
ّ
ومتّكنِك من ال�سيطرة على عاداتِك الغذائي

علقة  لها  ة 
ّ
مر�سي حالٍت  عّدة  علج  على  �ست�ساعد  ة 

ّ
التقني

تناول  خلل  من  والكتئاب.  كال�سطرابات  الطعام  بتناول 

البديّن،  وال�سبع  اجلوع  اإ�سارات  اإىل  ال�ستماع  ببطء،  الطعام 

ِك... 
ّ
 والزائف، ت�سغيل خمتلف حوا�س

ّ
التمييز بني اجلوع الفعلي

.Mindfulnessاأنِت متار�سني الـ

TIPS:S

كيف تتناولين الطعام 
بوعٍي كاٍف؟

•تناويل الطعام ببطء.
د.

ّ
•ام�سغي ب�سكٍل جي

ات التي 
ّ
•ابتعدي عن جميع التقني

ت�سّتت انتباهِك اأثناء تناول الطعام 

كالتلفزيون والهاتف.

•تناويل طعامِك ب�سمٍت.
•توّقفي عند ال�سعور بال�سبع.

نات التي 
ّ
•فّكري بفوائد املكو

تتناولينها.

•ل تن�سي ممار�سة اليوغا.

@AcroYogaInternational 

Demi Moore تعتمد ت�سميم 
 من

ّ
م�سنوع من حرير نباتي

Stella McCartney 

 LUSH Under
 The Umbrella

Tree Bath Bomb

 DR. HAUSCHKA
 Revitalizing Day

Cream

 BURT'S
 BEES BABY
 Nourishing

Lotion

 URBAN DECAY
 Naked Cherry

Eyeshadow Palette

أّول من بدأ بتطبيق االستدامة، 
أي Sustainability في عالم 

الموضة، هي المصّممة 
.Stella McCartney
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Digital Detox
والتطبيقات  الإنرتنت  الهاتف،  ا�ستخدام  يف  املبالغة 

ة وانعك�ست 
ّ
ة ق�ست على الكثري من القيم الإن�ساني

ّ
الإلكرتوني

بات  لقد  ة. 
ّ
واجل�سدي ة 

ّ
العقلي ة، 

ّ
النف�سي تنا 

ّ
�سح على  �سلبًا 

 Digital ى 
ّ
�سم

ُ
ي ما  اأو  الهاتف  من  ا�سرتاحة  اأخذ  ًا 

ّ
�رشوري

 To اأو  العامل  هذا  من  للهروب  الوقت  من  لفرتٍة   Detox
Unplug. الفوائد؟

•�ست�سعرين بالفرح والهدوء و�ستقّدرين قيمة كّل ما حولِك.
•�سرتّكزين على نف�سِك وجمريات حياتِك بدًل من الرتكيز على 

الآخرين.

يف  ال�سائع  الوقت  بقيمة  و�ست�سعرين  تِك 
ّ
اإنتاجي •�ستزداد 

مراقبة اأمور ل حتتاجني اإليها. 

ب 
ّ
ال�سا�سة ي�سب اأمام  ة لأن اجللو�س 

ّ
البدني تِك 

ّ
ن �سح

ّ
•�ستتح�س

العديد من امل�ساكل من بينها �سعف الب�رش، ال�سمنة، الك�سل، 

ة...
ّ
الأوجاع اجل�سدي

النظر  اأّن  الدرا�سات  اأظهرت  فقد  اأف�سل  بنوٍم  •�ستحظني 
يحن  مل  باأّنه  ويقنعه  الدماغ  يخدع  النوم،  قبل  ال�سا�سة  اإىل 

الأ�سخا�س،  هوؤلء  من  واحدة  كنِت  اإذا  لذا،  النوم.  وقت  بعد 

�ستدركني ما عليِك القيام به اليوم.

@PureVeganFood @TheBalancedBlonde



JAMALOUKI.NET33



34JAMALOUKI.NET

تحقيق خاّص

القطع  هي  ما  خزانتي؟  أرّتب  كيف  المصيبة!  تحّل  جديد،  موسم  كّل  مع 
التي أحتاجها؟ ماذا أرمي؟ ماذا أشتري؟ كّل هذه األسئلة التي تدور في بالِك، 
تجدين اإلجابة عنها هنا. سنرشدِك حول كيفّية مجابهة هذا األمر وتبسيطه، 
كيف ترّتبين أغراضِك بطريقٍة عملّية... كما سنخبرِك عن الصيحات التي بقيت 
واألخرى  الماضي،  من  أصبحت  التي  القطع  عن  الموضة،  عالم  في  رائجة 

الجديدة التي عليِك أن تستثمري أموالِك فيها.

كّل ما أحتاجه هو المالبس 

اإعداد: دميا فرحات

CLEANIN'
OUT
MY

CLOSET
ترتيب مالبسي
-
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يختلف   Minimalismبـ يعرف  ما  اأو  "الب�ساطة"  مفهوم 

من �سخ�ٍص اإىل اآخر. االأمر ال يتعّلق بامتالك اأقّل قدر ممكن 

اإذا  حلياتِك.  قيمة  ت�سيف  التي  بالقطعة  بل  االأ�سياء،  من 

ني 
ّ
ًا اأو اإذا كنِت ترب

ّ
ني القيام بن�ساٍط ما، اإذا كنِت اأم

ّ
كنِت حتب

حيوانًا األيفًا، وذلك يفر�ص عليِك امتالك املزيد من االأ�سياء، 

وهذا  �سعيدة،  �ستجعلِك  هذه  ال�رشاء  ة 
ّ
عملي الأّن  تخايف،  فال 

هو املطلوب! اإفعلي ما ينا�سبِك وما يريحِك، وال حتاويل اأن 

ًا. يف ظّل هذا 
ّ
نف�سي اأحداً، فذلك يجعلِك غري مرتاحة  تقّلدي 

اأّن ترتيب االأغرا�ص واملالب�ص  النمط يف احلياة، قد جتدين 

الذي   Minimalism  
ّ
وثائقي �ساهدِت  هل  �سعبة!  ة 

ّ
مهم

ة؟ 
ّ
عِك على ترتيب منزلِك وخزانتِك، لكن بطريقة منطقي

ّ
ي�سج

عِك اأن تكتبي الئحة بكّل االأغرا�ص 
ّ
من وحي هذا املنهج، ن�سج

للمحتاجني.  االأغرا�ص  ة 
ّ
ببقي عي 

ّ
تترب  

ّ
ثم حتتاجينها،  التي 

مي 
ّ
ق�س بل  واحد،  يوٍم  منزلِك يف  كامل  بتو�سيب  تقومي  ال 

ام. احر�سي على اأن تكون اخلزائن كبرية 
ّ
ة اأي

ّ
العمل على عد

قي االأغرا�ص 
ّ
ة التو�سيب. ت�سو

ّ
ل عليِك عملي

ّ
ة كي ت�سه

ّ
وعملي

اإذا  فّكري  ال�رشاء،  ة 
ّ
عملي قبل  اإليها،  بحاجة  فعاًل  اأنِت  التي 

كان هذا الغر�ص بالفعل يفيدِك.

MARIE KONDO، صرعة الموسم
 Tidying Up With Marie برنامج  �ساهدِت  اأن  �سبق  هل 

Kondo على Netflix من توقيع م�ست�سارة تنظيم االأغرا�ص 
ل 

ّ
�ست�سه التي تقّدمها،  الن�سائح  Marie Kondo؟  ة 

ّ
الياباني

ة 
ّ
كيفي يعّلمِك  الذي   KonMari منهج  اإليِك  حياتِك،  بالفعل 

ترتيب خزانتِك ومنزلِك:

•رّتبي اأغرا�سِك بح�سب الفئات، ولي�ص بح�سب غرف املنزل. 
•�سعي كّل مالب�سِك على االأر�ص! خطوة �ست�ساعدِك يف الرتتيب 

.
ّ
ب�سكٍل اأ�سا�سي

ة على �رشورة ال�سعور باالمتنان لكّل 
ّ
•ت�سّدد اخلبرية اليابانب

االأغرا�ص التي متتلكينها. 

احملي  باالأكرث.  اإليها  التي حتتاجني  القطع  باإختيار  •قومي 
كّل قطعة، اأغم�سي عينيِك وتاأّكدي اإذا كانت تثري البهجة يف 

قلبِك Sparking Joy، هذا يعني اأّنه يجب االحتفاظ بها. 

ة 
ّ
بو�سعي و�سّفها  لّفها،  خالل  من  مالب�سِك   

ّ
بطي •قومي 

م�ستقيمة.

 القطع، �سعي الواحدة بجانب االأخرى داخل اخلزانة، 
ّ
•بعد طي

كي تكون مرّتبة و�سهلة االإيجاد.

•ا�ستخدمي علبًا لتق�سيم اأغرا�سِك داخل الدرج.
هل  نف�سِك:  على  التالية  االأ�سئلة  واطرحي  مالب�سِك  •احرتمي 
"ت�ستحّق"  هل  الزاوية؟  يف  "مرتاحة"  هذه  املالب�ص  قطعة 

اجلوارب اأن تكون على �سكل كرة؟ 

كوني مينيمالّية، ولكن!

إن لم تكوني 
موهوبة بالترتيب، 

ما عليِك سوى 
تعّلم األسرار من 
Marie Kondo

Marie Kondo
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Animal Prints
ة، 

ّ
الربي النقو�ص  عن  تتخّلي  ال 

والثعبان،  الفهد  نق�ستي  مثل 

نق�سة  نقول  نحن  طبعًا  لكن 

!
ّ
ولي�ص اجللد احلقيقي

Biker Shorts
ينتقل  واملريح   

ّ
الريا�سي ال�رشوال  هذا 

 Kim ا�ستهرت  اجلديد.  املو�سم  اإىل 

قبل  حتى  ال�سيحة  بهذه   Kardashian
ات العرو�ص.

ّ
ة على من�س

ّ
ظهورها بقو

KEEP

Flip Flops
لدينا،  ل  املف�سّ احلذاء 

يبقى هذا  مريح!  الأّنه جّداً 

العام  من  ك�سيحة  احلذاء 

م�ساره  ويتابع  املا�سي 

يف العام 2019.

Victoria BeckhamEmily Ratajkowski
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Gucci

Danielle Bernstein

Kim Kardashian

Amal Clooney

تحقيق خاّص
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Neon
مل تخفت اأ�سواء النيون بعد! االأخ�رش هو 

ات 
ّ

من�س على  راأيناها  التي  االألوان  اأكرث 

العرو�ص ويف اإطالالت النجمات.

Top Handle Bags
التي  ة 

ّ
العملي احلقيبة  هذه  نع�سق 

حتملينها على �سكل �سّلة، �ستح�سلني 

ة. 
ّ
دة االأعمال الع�رشي

ّ
على اإطاللة �سي

Oversized Hats
للمو�سم  ة 

ّ
املثالي عة 

ّ
القب هي  هذه 

ال�سغرية  عات 
ّ
للقب حاجة  ال   .

ّ
احلار

التي ال تعطي قيمة كبرية لالإطاللة، 

عة كبرية وم�سنوعة من 
ّ
املطلوب: قب

الق�ّص، تنا�سب �سور اإن�ستقرام.

Balenciaga Cult Gaia
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Meghan MarkleLady Gaga

Eugenia Kim
Jacquemus

فوز الفهد

هدى قّطان

Hailey Bieber

Kendall Jenner
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INVEST IN

Flats
نعم،  امل�سّطح؟  ماذا عن احلذاء 

كحدٍّ  واحداً  تقتني  اأن  يجب 

كّل  مع  يتما�سى  فهو  اأدنى، 

االإطالالت وال ي�سعب تن�سيقه. 

Natural Hues
اأن  يجب   ،

ّ
كال�سيكي لون  البيج 

ارتدي  املو�سم.  هذا  ة 
ّ
اأهمي تعطيه 

اأو   
ّ
االأيقوين  Trenchالـ معطف  اإذاً 

ت�سميم Jumpsuit بلون البيج.
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Bella Hadid Kate Moss

Max Mara

Big Belts
اإذا كنِت ال متلكني حزامًا عري�سًا �سابقًا، 

واعتماده  حااًل  واحد  �رشاء  من  بّد  ال 

فوق الف�ستان اأو ال�سرتة الطويلة. ينحت 

اخل�رش ويعطي القوام منحى جّذابًا.

تحقيق خاّص

Hailey Bieber
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Crochet
احلنني،  من  نوٌع  فيه  الكرو�سيه 

ًا. 
ّ
خ�سو�سًا اإذا كان م�سنوعًا يدوي

ا�ستثمري اأموالِك يف هذه ال�سيحة 

نة 
ّ
امللو الت�ساميم  منها  واختاري 

التي توحي بالبهجة.

Tie-Dye
باالألوان  عة 

ّ
املطب الت�ساميم 

ات 
ّ
الت�سعيني بحقبة  تذّكرنا 

اإىل  عودي  البوب.  ومبو�سيقى 

اإحياء  واأعيدي  القدمية  اأزيائِك 

هذه ال�سيحة من جديد.

Utility Dressing
من  عاد   

ّ
الع�سكري االأ�سلوب 

ولي�ص   
ّ
الكاكي الّلون  خالل 

من خالل النقو�ص املبهمة. 

Etro

Caroline Constas

Eckhaus Latta
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GIVE AWAY

Belt Bags
على  احلقيبة  هذه  اجتاحت 

ميديا  ال�سو�سيال  حزام  �سكل 

�سابقًا. ا�ستهرت بطريقة حملها 

متعّلقًة باالأكتاف.

Kylie Jennerهيفاء وهبي Kaia Gerber

Rita Ora Yuwei Zhangzou

Shell Jewellery
االأك�س�سوارات  �سيحة  اأتت 

يف  اأ�سداٍف  �سكل  على 

واخلالخيل،  العقود  االأ�ساور، 

ولكّنها مل تبَق لهذا املو�سم. 

Tiny Sunglasses
 اأّننا اأحببنا النّظارات 

ٌ
�سحيح

حمّلها  حّلت  لكن  ال�سغرية، 

على  الكبرية  النّظارات  اليوم 

�سكل قناع.

Bella Hadid Gigi Haddid Leandra Medine

Kendall Jenner

PVC Sandals
االأحذية  مو�سة  انتهت 

لهذا   PVCالـ من  امل�سنوعة 

املو�سم، لكن ال نعلم اإذا كانت 

�ستغيب كثرياً عن ال�ساحة.

Priyanka Chopra

دانا حوراين

مايا دياب

�سناء و�سخاء عبدول

تحقيق خاّص
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حياتي في لحظات

انت�سار  يف  ال�سبب  وحده  الرتبان  يكن  مل 

فهي  ظّلها،  وخّفة  تها 
ّ
عفوي اأي�سًا  بل  ا�سمها، 

نتها، 
ّ
بكّل ب�ساطة �رشيحة! ت�ساركت عرب مدو

مع  تها 
ّ

ق�س بينها  من  اجلريئة،  ق�س�سها 

عانت  مراهقة،  كانت  فحني  اجل�سم"،  "�سورة 
البوليميا،  ومن  االأكل  يف  ا�سّطرابات  من 

لكّنها  املدر�سة،  يف  ر 
ّ
للتنم �ست 

ّ
تعر واأي�سًا 

اإليه  و�سلت  ما  اإىل  انظري  ذلك.  كّل  تخّطت 

اإن�ستقرام!   متابع على 
ّ
اأكرث من مليوين اليوم، 

ات 
ّ
العربي املو�سة  نات 

ّ
مدو اأ�سهر  من  وباتت 

اإىل جانب بروزها يف عامل االأعمال.

من  جمموعة  اإطالق  خالل  من  عملها  رت 
ّ
طو

Desert Baby يف العام  ال�رشكات، من بينها 

لالأطفال  ة 
ّ

خم�س�س ت�ساميم  تطلق  التي   2015
�رشوط  وتراعي  الكويت  يف  ًا 

ّ
يدوي م�سنوعة 

�رشق  بدول  املح�سورة  امل�ستدامة  ال�سناعة 

 Seoul م�ستح�رشات  موؤّخراً  اأطلقت  االأو�سط. 

بعدما  ة، 
ّ
كوري �رشكة  مع  بالتعاون   Kool

ة وازدياد الطلب على م�ستح�رشات 
ّ
اكت�سفت فعالي

ة. �ساركت اأي�سًا كع�سو يف جلنة 
ّ
التجميل الكوري

.Sadeem حتكيم برنامج تلفيزيون الواقع

نة 
ّ
مدو اأطلقت  زوجها،  مع  بالتعاون 

التي   2012 العام  يف   The Hybrids
يدّل  املختلطة، كما  تيهما 

ّ
 عن جن�سي

ّ
تعرب

 Vloggingا�سمها، ومن خاللها تقوم بالـ

اأعمالها.  واآخر  مغامراتها  وتظهر 

ز 
ّ
تتمي تها، 

ّ
هوي من  جزءاً  الرتبان  يعترب 

ل�سيحة  ال�سخمة،  لالأك�س�سوارات  ها 
ّ
بحب

ارتداء طبقاٍت عديدة من  اأي   ،Layering
.Street Style املالب�ص والأ�سلوب

ASCIA AL 
FARAJ

هذا   My Body, My Rules, My Choice
ما  وهذا  مدّونتها،  عبر  آسيا  كتبته  ما 
وطريقة  شخصّيتها  عن  بالفعل  يعّبر 
خياري"،  قواعدي،  "جسمي،  عيشها. 
شيء  كّل  في  تنعكس  الحّرة  أفكارها 
التي  للمرأة  األجمل  المثال  هي  تنشره، 
فائقة  وتكون  المحافظ  األسلوب  تّتبع 
الموضة.  صيحات  آخر  مّتبعًة  الجاذبّية 
في  واعية  ألّنها  العدد،  هذا  مع  تتناغم 
في  البيئة  وتراعي  تتسّوق،  حين  قراراتها 

نمط حياتها. 

اإعداد: جووي غ�سطني

تطّبق مفهوم 
االستدامة

برفقة زوجها

برفقة ولديها

ة الكبرية، انهالت 
ّ
نظراً لقاعدتها اجلماهري

عليها امل�ساريع! تعاونت يف البداية يف 

 Fortune Cookie العام 2012 مع

ل�ساحبته اأريج اخلرايف الإطالق جمموعة 

ة ب�سهر رم�سان، االأمر الذي �ساهم 
ّ

خا�س

يف زيادة اأعداد متابعيها يف غ�سون 

�ساعات، ملا يقارب الـ12000. تعاونت يف 

 Net-a-Porter العام 2017 مع موقع

�سمن �سل�سلة فيديوهات عن تن�سيق االأزياء 

وفق اآخر ال�سيحات. من الدور التي عملت 

 Estée Lauder ،Kenzo :معها نذكر

مت يف العام 
ّ
TAG Heuer، كما �سم

ة مع دار 
ّ

2018، جمموعة حقائب خا�س
 Modest by Ascia وجمموعة Aigner

.Riva مع دار
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تحقيق مجوهرات

للمجوهرات قدرٌة على تغيير مزاجِك ومنحِك الثقة التي تحتاجينها في كّل يوم. لذا، أنِت 
 Rose يومّياتِك. هذا هو مفهوم مجموعة  ترافقِك في  التي  الحّظ  تبحثين عن قطعة 
رموزًا  وتتضّمن  المينيمالّي  بأسلوبها  تتمّيز  التي   DIOR JOAILLERIE من   des Vents
عظيمة تحّثِك على أن تحلمي وتتبعي حدسِك، فتفعلين ما يقوله لِك قلبِك. ها هي الدار 

اليوم تضيف إلى المجموعة تصميم Rose Céleste. فليكن جالب الحّظ الخاّص بِك! 

جوهرة الحّظ ليومّياتِك!

اإعداد: ميادة اأبوخزام

DIOR
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 ،Christian Dior الدائم  بطلها  تنا 
ّ

وق�س ة، 
ّ

بق�س يبداأ  اإبداٍع  كّل 

ة، 
ّ
 الذي مل تعرفيه فقط بف�سل ت�ساميمه االأيقوني

ّ
م الفرن�سي

ّ
امل�سم

من  واّتخذ  الورد  ع�سق  ومعتقداته.  ته 
ّ
�سخ�سي بف�سل  اأي�سًا  بل 

 Victoire de األهم  ما  وهذا  للحّظ،  جالبًا  رمزاً  البو�سلة  جنمة 

 ،DIOR JOAILLERIE ة لدار
ّ
Castellane ، املديرة االإبداعي

اأ�سبحِت  Rose des Vents ال�سهرية.  لتطلق جمموعة جموهرات 

 Rose des جموهرات  جمموعة  وراء  الكامنة  ة 
ّ

الق�س تعرفني 

ة 
ّ
Vents من Dior Joaillerie، واليوم، تفتح لِك املديرة االإبداعي

Victoire de Castellane ف�ساًل جديداً يف هذا الكتاب، عنوانه 
 Christian ة

ّ
م جزءاً من �سخ�سي

ّ
 يكر

ٌ
Rose Céleste. هو ابتكار

رافقته  وبالف�ساء.  ة 
ّ
التكهني بالفنون  �سغفه  يف  املتمّثل   Dior

 
ّ

ة منذ طفولته يف Granville حتى االأتولييه اخلا�ص
ّ
الرموز القدري

ة التي تدفعه للعمل"، ح�سبما 
ّ
به يف باري�ص، فهي كانت مبثابة "القو

اأبت  التي  الرموز  اأبرز  الف�ساء هي من  كتب يف مذّكراته. عنا�رش 

 خالل �سنوات حياته وبعد وفاته اأي�سًا، 
ّ
م الفرن�سي

ّ
اأن ترتك امل�سم

اأي�سًا يف م�سوار حياتِك... اأحدث  اأنِت  نت املجوهرات ورافقتِك 
ّ
فزي

د 
ّ
ت�سميٍم Rose Céleste اأطلقته Victoire de Castellane ميج

ئ اأ�رشاراً واأ�رشارا... قد ال يعرف بها 
ّ
ال�سم�ص والقمر. هو جوهرٌة تخب

ة و�سوار، والقا�سم امل�سرتك: رمزان جالبان 
ّ
اأحٌد �سواِك! عقٌد، ميدالي

االأوىل  اجلهة  من  الت�سميم  يزدان  ونهاراً.  لياًل  يرافقانِك  للحّظ 

بقمٍر م�سنوٍع من عرق الّلوؤلوؤ و3 جنوم من الذهب االأبي�ص داخل 

 بالذهب 
ّ
ة ت�سع

ّ
دائرة من العقيق، ومن اجلهة االأخرى، ب�سم�ٍص ملكي

ة 
ّ
خلفي اأمام  خمتلفة  باأحجاٍم  اإ�سعاعات    9 منها  تنبعث  االأ�سفر، 

يف  تن�سهرين  يجعلِك  الت�سميم  هذا  الّلوؤلوؤ.  عرق  من  م�سنوعة 

ة، ويدفعِك كذلك 
ّ
 ويف اإرث الدار الفرن�سي

ّ
ة املبدع الفرن�سي

ّ
�سخ�سي

الّتخاذ خطواٍت ثابتة وواثقة يف حياتِك. كيف ال وهو جالب حّظِك 

ال�سعيد يف كّل االأوقات!

DIOR

Rose Céleste سوار وقالدة�
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تحقيق موضة

أن  لكن  تحصيله،  من  بّد  ال  حقٌّ  حّرة،  المرأة  تكون  أن 
أفكارها  في  معها  وتتناغم  حّريتها  الدار  تفهم 
 SAINT دار  تتقنها  حقيقة  فهذه  وأسلوبها، 
 Anthony اإلبداعّي  المدير  كأّن   .LAURENT PARIS
السبعينّيات  حقبتّي  خالل  ناشطًا  كان   Vaccarello
والثمانينّيات، فهم جّيدًا كيف تتحّرر المرأة من القيود، 
حتى التي تفرضها عليها األزياء، وقّدم مجموعة ربيع 
وصيف 2019 متجانسة، تلتقي حول موضوع الجاذبّية 
وإطالق العنان لإلبداع في األزياء وحتى األكسسوارات.

الحرّية ألزيائِك 
وأكسسواراتِك!

اإعداد: ميادة اأبوخزام

SAINT LAURENT
PARIS لم أعمل من قبل في"

الخياطة التي كان يّتبعها 
Yves Saint Laurent في 

الستينّيات، لكن، تعّد 
مجموعة ربيع وصيف 2019، 

طريقة للتعبير عن كّل 
األمور التي حّققها المصّمم 

الفرنسّي في السابق." 
Anthony Vaccarello
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بني  التالقي  نقطة  اإىل  بالو�سول   Anthony Vaccarello جنح 

 Saint د يف جمموعة ربيع و�سيف 2019  لدار
ّ
املا�سي واحلا�رش، فمج

ة.  
ّ
ع�رشي اأكرث  بنفحٍة  املن�رشمة،  احلقبات  اأزياء   ،Laurent Paris

دة 
ّ
ة االأزياء و�سي

ّ
ا�ستلهم يف الوقت نف�سه من Paloma Picasso، م�سمم

ات. 
ّ
ال�سبعيني يف  ما 

ّ
�سي ال  الدار،  �ص 

ّ
مبوؤ�س اأّثرت  لطاملا  التي  االأعمال 

يف  اإيفل  برج  اأمام  املاء  على  مي�سني  عار�ساٌت  العر�ص!  من  البداية 

ة، اأ�سجار النخيل تنعك�ص يف املكان، وليٌل 
ّ
�ساحة تروكاديرو الباري�سي

ة. 
ّ
ما لبث اأن ح�رش لي�ستقبل مع احلا�رشين ت�ساميم عنوانها اجلاذبي

 ف�ساتني وتنانري ق�سرية جّداً، قفاطني، �رشاويل ق�سرية 
ّ
95 اإطاللة ت�سم

اقة، �سرتات 
ّ
قة، �سرتات Smoking ،Blazer... واأخرى المعة وبر

ّ
و�سي

 
ّ
الذهبي اإدخال  مع  االأ�سود،  الّلون  من  الكثري  والكثري  املخمل،  من 

 .
ّ
والف�سي

�سنع  يف  فقط  لي�ص  ة، 
ّ
الفرن�سي الدار  ة 

ّ
هوي يف  خ 

ّ
مرت�س  

ٌ
اأمر ة 

ّ
احلرفي

االأزياء، بل االأك�س�سوارات اأي�سًا التي خطفت االأ�سواء بكّل ما للكلمة من 

عات 
ّ
معنى. لفتتنا اأحذية Boots بطول الركبة، اأحذية Platform، القب

عات 
ّ
ة، االأقراط كبرية احلجم... يف الواقع، لطاملا احتّلت القب

ّ
الدراماتيكي

الق�ّص،  �سواء من   ،Saint Laurent Paris ًا يف جمموعات 
ّ
اأ�سا�سي مكانًا 

عات 
ّ
عة العب البولينغ، وا�سعة، اأو تغّطي وجه العار�سات. تعّد القب

ّ
اأو كقب

ة العر�ص 
ّ

ًا يف كّل اإطاللة، وهذا املو�سم، اأطّلت على من�س
ّ
اأك�س�سواراً اأ�سا�سي

الراأ�ص  على  م�ستقيم  ب�سكٍل  العار�سات  اعتمدتها  املعتاد،  من  اأ�سغر 

االأحزمة،  ا 
ّ
اأم الربغندي.  اأو  االأ�سود  بالّلونني  اخللف،  اإىل  قلياًل  منحٍن  اأو 

هذا  االأحزمة  اأتت  اأنوثة.  بكّل  ج�سمِك  لتنحت  والف�ساتني  ال�سرتات  فك�ست 

باالإ�سافة   ،
ّ
ف�سي م�سبٍك  مع  االأ�سود  اجللد  من  م�سنوعة  عالية،  املو�سم 

 Anthony . ا�ستخدم 
ّ

اأحزمة رفيعة من اجللد، تزدان بقفٍل بي�ساوي اإىل 

ال�سدر  االت 
ّ
حم الف�ساتني،  جوانب  به  ن 

ّ
ليزي الري�ص  اأي�سًا   Vaccarello

ا�ستخدمه  حني   ،1965 بالعام  التف�سيل  هذا  يذّكرنا  اقة. 
ّ
الرب وال�رشاويل 

ن الف�ساتني. بالن�سبة لالأحذية، 
ّ
ة االأوىل ليزي

ّ
Yves Saint Laurent للمر

فكانت مبعظمها �سوداء بطول الركبة اأو اأحذية Platform. اختتم العر�ص 

Julia Nobis مرتديًة كاب  العار�سة  الدار، حيث م�ست  �ص 
ّ
بتكرمٍي ملوؤ�س

اعتمدت  حني   1989 خلريف  الدار  بعر�ص  اأي�سًا  نا 
ّ
يذكر م�سهٌد  اأ�سود، 

اأ�سبه  باأك�س�سوارت  مزدانًا  اأ�سود  كاب   Katoucha Niane العار�سة 

باملجوهرات عند الرقبة. 

Julia Nobis تختتم العر�ص
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موضتي

بمعاني  مرتبط  والطاقة،  التجّدد  لون  األخضر: 
والبيئة. األخضر بجميع درجاته  التطّور  العذوبة، 
يضيف لمسًة سحرّية على أّية إطاللة، ليجعلها 

محفورًة في األذهان.

Earth
DOWN TO

 Alexander
McQueen

Bakari

Mallarino

Mercedes Salazar

 URBAN
 DECAY
 Naked

 Skin Color
 Correcting

Fluid in Green

Lee Mathews

Fern Fans
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 Anastasia
Vitkina

Gucci

Loewe

Bibi Marini

 DIOR
 Diorshow
 On Stage

 Liquid
Eyeliner
in 461

 HUDA
 BEAUTY

 Obsessions
 Eyeshadow
 Palette in
Emerald

Veronica Beard

 Proenza
Schouler

PatBo

Prada

F.R.S
For Restless

Sleepers
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البحر والسماء، وهو غالبًا  إلى  األزرق: يرمز 
الحرّية  المفتوحة،  بالمساحات  يرتبط  ما 
الثقة،  العمق،  إلى  يرمز  األزرق  والخيال. 
الصديقة  القطع  اخترنا  والحكمة.  الوالء 
للبيئة الممزوجة بالّلون األزرق، لون المياه، 

أي مصدر الحياة. 

Water

Albus Lumen

Linda Farrow

Marni

Calvin Klein

Racil

Chanel

Rokh

 Diane
Kordas

Jacquemus

Midnight 00

Walk on

موضتي
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Anastasia Vitkina

 CHRISTIAN
 LOUBOUTIN

BEAUTY
The Pops in 
Baraboum

 YVES SAINT
LAURENT

 Mascara Vinyl
Couture

 in I'm The
Trouble

 House of
Lafayette

Balmain

 Loulou de la
Falaise

Alice Cicolini

 TOM FORD
 BEAUTY

Boys & Girls
in Cardi

Valentino

Stella McCartney

 MARC
 JACOBS
 BEAUTY
 Highliner
 Matte Gel
Eye Crayon
in Cobalt

L'Afshar

 LANCÔME
 Le Metallique
 Metallic Lip
Lacquer in

 Crystallized
Cobalt

Cult Gaia
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موضتي

البنّي: لون الخشب الذي يزّود الطبيعة نفسها 
تدّرجاته  من  بالرغم  واالستدامة.  بالحياة 
استمتعي  وطاقة.  أمل  مصدر  يعتبر  الداكنة، 

باألغراض المستوحاة من هذا اللون. 

WOOD
Amur

Hatch

Voz

Victoria Beckham

 Prim by
 Michelle

Elie

Stella McCartney

 Cult Gaia

For Art's Sake

Dior

Knock on
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URBAN DECAY
 Vice Lipstick
 Naked Heat
in Scorched

Kalita

Nanushka

Nomadic Collector

 ANASTASIA
 BEVERLY

 HILLS
 Dipbrow
Pomade

 CHARLOTTE
 TILBURY

 Instant Look
 Eyeshadow &

Face Palette

Rejina Pyo

Gucci

Bakari
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إلى  ترمز  التي  النار  لون  البرتقالّي: 
كّل  بداخل  الموجود  والنور  اإليمان 
تحمل  التي  القطع  جمعنا  مّنا.  واحٍد 
تدّرجات هذا اللون، ال تترّددي بتنسيقها 

بمختلف األشكال. 

Fire

موضتي

 JO MALONE
 Orange
 Bitters
Cologne

 CLARINS
 One-Step

 Gentle
 Exfoliating

Cleanser

Loewe

 Mara
Hoffman

Ranjana Khan

Rokh

Chloé

Victoria Beckham

AWAY
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Aurélie
Bidermann

 Esteban
Cortázar

 FENTY
 BEAUTY BY
 RIHANNA
 Match Stix
 Shimmer
Skinstick

in Chili Mango

Le Specs

 GOOD DYE
 YOUNG Poser
 Paste Temporary
 Hair Makeup in

Riot Orange

Cult Gaia

Bambah

Roksanda

Sid Neigum

Chloé
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تحقيق مجوهرات

حين نقول VAN CLEEF & ARPELS ال بّد أن نستذكر الحّب الخالد األبدّي، فمن 
الحّب ولدت الدار الفرنسّية في بداية القرن العشرين، ومن أجله ما زالت تبتكر 
 Perlée حتى اليوم مجوهرات راقية ال تشبه سواها. هذا الموسم، مجموعة 

الساحرة ستكون مصدر سعادتِك ومفتاحِك الذي تكّملين به أسلوبِك... 

مصدر كّل الحّب والسعادة!

اإعداد: ميادة اأبوخزام

VAN CLEEF & ARPELS

ARPELS  
Perlée Couleurs

Perlée Couleurs

Perlée Clovers
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ات: 
ّ
ال�صخ�صي باري�س،  املكان:   ،1906 عام  الزمان: 

 
ٌّ
ة: حب

ّ
Alfred Van Cleef وEstelle Arpels، الق�ص

كبري اأثمر والدة دار جموهرات عريقة. لطاملا كانت طاقة 

Van Cleef & Arpels منذ  دار  التي تدعم   هي 
ّ
احلب

وراء  االإلهام  وم�صدر   
ّ
االأ�صا�صي ك 

ّ
املحر وهي  ن�صاأتها 

النور  اأب�رصت  الراقية. فلكّل جمموعة  جميع املجوهرات 

الدار  بكنوز  نت 
ّ
تزي امراأة  ولكّل  وراءها،  تختبئ  رواية 

 هذه �صرتافقِك مع 
ّ
قة... هذا املو�صم، طاقة احلب

ّ
ة �صي

ّ
ق�ص

جمموعة Perlée التي تنب�س بالفرح واالأنوثة. ت�صاميم 

ة 
ّ
ة يتزاوج فيها بريق الذهب مع احلبيبات الذهبي

ّ
ع�رصي

ة، 
ّ
فرعي جمموعات  اإىل  املجوهرات  تنق�صم  ة. 

ّ
االأيقوني

كاملراآة  بريقًا   
ّ
ت�صع  Perlée Signature فت�صاميم 

 Perlée ت�صاميم  الدار.  وزخرفة  نقو�س  بتوقيع  ز 
ّ
وتتمي

نة باأ�صكال نبات الرب�صيم الثمينة، 
ّ
Clovers بدورها، مزي

 Perlée كذلك جموهرات  احلّظ.  ورمز   ،
ّ

االأبدي الدار  رمز 

Diamond، كما يدّل ا�صمها، تكت�صي باملا�س كرقاقات 
�صوء  يعك�س  ب�صكٍل  واملر�صوفة  املت�صاقطة  الثلج 

 ،Perlée Couleurs قطع  ا 
ّ
اأم الثمينة.  االأحجار  تلك 

عند  املرح  روح  تن�رص  نة 
ّ
وملو �صلبة  باأحجاٍر  عة 

ّ
فمر�ص

اعتمادها. �صواء كانت اأ�صاور، اأقراطًا، اأم خوامت، �صتكون 

�صعادتِك  وراء   
ّ
ال�رص حتمًا   Perlée جمموعة  جموهرات 

ة 
ّ
ن يدري، قد ي�صلِك اأحد الت�صاميم كهدي

َ
ِك اخلالد... م

ّ
وحب

!
ّ
ا قريب، فافتحي قلبِك للحب

ّ
عم

Perlée Diamond

Perlée Signature  
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في  تحّولت  أمور   3 متوّقع...  غير  حياة  نمط  إرادّية،  ال  قرارات  مؤاتية،  غير  ظروف 
حياتي إلى "قرار" ال عودة عنه! قناعة راسخة وثابتة جعلتني أتبّنى نمط حياة إرادّيًا، 
يعد  حياة  أسلوب  وأوسع.  أشمل  حياة  أسلوب  من  مينيمالّي  جزء  إال  ليس  هو 
بمحيط أكثر أمانًا، ُينصف األرض بالكامل بكائناتها القوّية والضعيفة. أسلوب حياة 
صيحة،  أو  صرعة  نزعة،  ليس  هو  السهلة.  بالمهّمة  ليس   Going Green "أخضر": 
يصعب  خطوة  األصعدة.  جميع  على  أفضل  بحياة  تعد  أبدّية  إرادّية  خطوة  إّنما 
تبّنيها بشكٍل كّلي دفعة واحدة، ولكن متى ما تّم تفصيلها إلى خطواٍت أصغر، 

تصبح أقرب إلى العقل وأحّب إلى القلب وأسهل في التنفيذ.

اإعداد: نادين �رصي الدين

تحقيق خاّص

إفعلي شيئًا!
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Eco-Conscious
Living

خطوة بخطوة ألسلوب حياٍة صديق للبيئة:
ة، واإمّنا ميتد اإىل منط 

ّ
اأن تكوين  Vegan  ال يقت�رص فقط على احلمية الغذائي

حميطِك  من  لتجعلي  ب�صيطة  خطوات  اإليِك  وخارجه.  املنزل  داخل  حياتِك 

مكانًا �صديقًا للبيئة:

يف املنزل:

ة تغادرين الغرفة وا�صتفيدي من النور 
ّ
•  اأحر�صي على اإطفاء االأنوار يف كّل مر

ة.
ّ
 قدر امل�صتطاع لتوفري الطاقة الكهربائي

ّ
الطبيعي

ًا لكّل ت�رصيب يوؤّدي اإىل 
ّ
•  قومي ب�صيانة املنزل ب�صكٍل دائم و�صعي حّداً فوري

ات كبرية من املياه على املدى البعيد.
ّ
هدر كمي

ة بتلك املوّفرة للطاقة )CFL اأو LED( التي 
ّ
•  ا�صتبديل امل�صابيح الكهربائي

ة اأقّل وتدوم لفرتة اأطول.
ّ
ت�صتهلك طاقة كهربائي

اأن  على  اأحر�صي  ة، 
ّ
املهم لت�صهيل  الوقت!  حان  لقد  النفايات،  بفرز  قومي   •

تكون �صّلة النفايات مق�صومة اإىل ق�صمني على االأقّل: قابل وغري قابل الإعادة 

التدوير.

الإعادة  القابلة  االألياف  من  امل�صنوعة  بتلك  ة 
ّ
الورقي املناديل  ا�صتبديل   •

ا يف املطبخ، ا�صتغني عنها ل�صالح القما�س القابل للغ�صل.
ّ
اال�صتخدام. اأم

تدوين  لِك 
ّ
تخو التي  ة 

ّ
االإلكرتوني التطبيقات  ل�صالح  االأوراق  عن  ا�صتغني   •

وت�صجيل قائمة م�صتلزمات املنزل.

 بالكامل عند االنتهاء من ا�صتخدامه، واحر�صي 
ّ
• اطفئي احلا�صوب االإلكرتوين

على نزع  كّل الكابالت وال�صواحن من املقاب�س.

االإنرتنت. خطوة حتّد من  اأن تدفعي كّل ما ميكنِك من فواتري عرب  • حاويل 
بها  ينتهي  التي  ة 

ّ
الورقي االإي�صاالت  ات 

ّ
كمي وتقّل�س  ارة 

ّ
لل�صي ا�صتخدامِك 

املطاف يف �صّلة النفايات.

�صديقة  بطريقٍة  امل�صنوعة  تلك  على  اح�صلي  املطبخ،  اأواين  جتديد  عند   •
 Ozeri ،GreenPan ة: 

ّ
التجاري العالمات  هذه  اأواين  مثل  متامًا  للبيئة 

.Cuisinartو
�صلتِك  ي 

ّ
تنم اأع�صاب  لزرع  املطبخ  يف  مكان  بتخ�صي�س  قومي   •

بالطبيعة وتذّكرِك دائمًا مب�صدر الطعام الذي يجب الرتكيز عليه: النعناع، 

 Bayالـ اأو  الغار  نبات  احلبق،  البقدون�س،   ،Chivesالـ ثوم  االأوريغانو، 

Laurel، ال�صعرت....

يف اخلارج:

ق يف رحلة واحدة، لذلك اح�صلي على كّل 
ّ
• حاويل اأن تخت�رصي رحالت الت�صو

 يف دفعة واحدة للتخفيف 
ّ
اتِك واحر�صي على تنفيذ قدر اأكرب من املهام

ّ
حاجي

ارة.
ّ
من ا�صتخدام ال�صي

ا يف 
ّ
ة ت�صمح لِك الفر�صة. اأم

ّ
• حاويل اأن تتنّقلي م�صيًا على االأقدام يف كّل مر

الـCarpooling، وهو م�صاركة  اإىل مفهوم  اأن تلجئي  الطق�س احلار، حاويل 

ارة واحدة للتنّقل.
ّ
�صديقاتِك اأو زميالتِك يف العمل �صي

قابلة  �صي حقيبة 
ّ

ة وخ�ص
ّ
الورقي االأكيا�س  ا�صتغني عن  ال�صوبرماركت،  • يف 

ع. الإعادة اال�صتخدام لكّل رحالت التب�صّ

ة التي تخّفف على املدى البعيد من عبء اال�صترياد 
ّ
• ادعمي االأ�صواق املحلي

والت�صدير على البيئة.

• ا�صرتي اخل�صار والفواكه بح�صب املو�صم وحاويل اأن ت�صتغني عن االأطعمة 
ة قابلة لال�صتخدمل فيما بعد.

ّ
املعّلبة ل�صالح تلك املحفوظة يف اأوعية زجاجي

Baggu

Selena Gomez

ق تغنيِك عن 
ّ
�صة للت�صو

ّ
حقائب خم�ص

ا�صتهالك اأكيا�س النيلون والورق

م�صتلزمات واأك�ص�صوارات 

للمنزل �صديقة للبيئة

YadaHome تطبيقCozi تطبيق

تطبيقات بديلة لالأوراق والدفاتر
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خطوات صغيرة لخزانة صديقة للبيئة:
هل كنِت تعلمني اأّن ت�صنيع املالب�س واالأك�ص�صوارات يندرج كثاين اأكرث 

ثة بعد النفط والغاز؟ عوامل خمتلفة تدفع املزيد من النا�س 
ّ
�صناعة ملو

لقد  النباتات.  القائم على  ة الحت�صان منط احلياة 
ّ
التجاري والعالمات 

االعتبار،  ياأخذون ذلك بعني  مون 
ّ
اأكرث وعيًا وامل�صم امل�صتهلك  اأ�صبح 

فكيف اإذاً جتعلني خزانتِك �صديقة للبيئة؟

Green

1
2

ة 
ّ
Declutter! كم من مر اأو  نّظمي ورّتبي خزانتِك: 

ام، اأ�صابيع 
ّ
قمِت ب�رصاء قطعة مالب�س لتدركي بعد اأي

اأو حتى اأ�صهر اأّنِك متتلكني ت�صميمًا مماثاًل؟ جتّنبي 

 اأن تفعلي 
ّ
ذلك واحر�صي على تنظيم خزانتِك. االأهم

ما  كّل  من  يقني  على  لتكوين  وتركيز  بوعي  ذلك 

متتلكني من مالب�س واأك�ص�صوارات.

املو�سمّية:  املو�سة  �سيحات  جتّنبي 

مواكبة  ميكنِك  ال  اأّنه  يعني  ال  هذا  مهاًل، 

تلك  جتّنبي  واإمّنا  املو�صة،  �صيحات 

ال  قد  التي  بها  املبالغ  ال�رصعات 

تني. ال تكرثي 
ّ
ة اأو مر

ّ
تعتمدينها �صوى مر

من �رصاء املالب�س التي قد تبطل �صيحتها 

بني الّلحظة واالأخرى.

مفهوم 3 عن  ابتعدي  مالب�سِك:  يف  املال  ا�ستثمري 

الزهيدة  الت�صاميم  عن  كناية  وهو   ،Fast Fashionالـ

متاجر  تقّدم  الق�صري.  لال�صتهالك  �صة 
ّ

واملخ�ص الثمن 

اأّنِك  ال�صكل من الت�صاميم، الأّنها تدرك  لة لديِك هذا  مف�صّ

اأكرب  ا�صتهالك  يعني  وهذا  دائم،  ب�صكٍل  التجديد  توّدين 

ارتدائها  بعد  تف�صد  املالب�س  هذه  بالبيئة.  اأكرب  و�رصر 

التخّل�س منها. على  قليلة فيتحّتم عليِك  ات 
ّ
وغ�صلها ملر

العالية  بالت�صاميم  مالب�صِك  خزانة  ز 
ّ
فلتتمي العك�س، 

اأخرى والتي  اإىل  �صنة  ترافقِك من  اأن  التي ميكن  اجلودة 

 Thrift Storesي�صهل اإر�صالها اإىل متاجر التوفري اأو الـ

�صة ل�رصاء املالب�س امل�صتعملة.
ّ

املخ�ص

صناعة سروال جينز 
واحد يتطّلب 7000 
لتر من الماء، أي ما 
يعادل كمّية الماء 

التي يحتاجها شخص 
واحد خالل 5 سنوات!

Your
Closet

Stella McCartney ترتدي دائمًا ت�صاميم من Meghan Markle

Taikka

Solo Eyewear

Sticks & Sparrow

Swell Vision

ة م�صنوعة 
ّ
نّظارات �صم�صي

من مواد �صديقة للبيئة
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Edun

Mara Hoffman

Tempest + Bentley

Stella McCartney

6
7
 8

ا�ستاأجري ف�ساتني ال�سهرات بداًل من �رشائها: 

�صاخبة  بحياة  يتمّتعن  الّلواتي  من  كنِت  اإْن 

اعتماد  ني 
ّ
حتب وال  وال�صهرات  بالدعوات  مليئة 

ة، نن�صحِك باختيار 
ّ
الت�صميم نف�صه اأكرث من مر

ر 
ّ

توؤج التي  املتاجر  من  �صهراتِك  ف�صاتني 

ة.
ّ
قة من ماركات عاملي

ّ
ت�صاميم فاخرة ومنم

 45 ة 
ّ
النموذجي الة 

ّ
الغ�ص ت�صتخدم  مب�سوؤولّية:  املالب�س  اغ�سلي 

ا يوؤّكد على ن�صبة عالية من هدر 
ّ
غالون من املاء لكّل غ�صلة، مم

يطيل  الذي   
ّ

اليدوي الغ�صل  اإىل  تلجئي  اأن  لذلك حاويل  املياه. 

لة. اأخرياً، ميكنِك اأي�صًا ا�صتبدال م�صحوق  من عمر قطعِك املف�صّ

ة. 
ّ
 مواّد كيميائي

ّ
 باآخر �صديق للبيئة خاٍل من اأي

ّ
الغ�صيل العادي

املول،  اإىل  جهني فيها 
ّ
تتو ة 

ّ
مر كّل  االأكيا�س: يف  عن  ا�ستغني 

عن  غنيِك 
ُ
ي ق 

ّ
للت�صو �صًا 

ّ
خم�ص القما�س  من  كي�صًا  معِك  خذي 

املالب�س  و�صع   
ّ
يتم التي  ة 

ّ
والبال�صتيكي ة 

ّ
الورقي االأكيا�س 

واالأك�ص�صوارات يف داخلها.

اجللود... 5 وحتى   :
ّ
باال�سطناعي  

ّ
الطبيعي الفرو  ا�ستبديل 

 بات رائجًا يف خريف 2017 وما يزال! 
ّ
الفرو اال�صطناعي

ة تتبّنى هذه ال�صيحة وتقّدم 
ّ
العاملي خمتلف دور االأزياء 

الفرو  �صناعة   .
ّ
اال�صطناعي الفرو  من  رائعة  ت�صاميم 

 ال توؤذي احليوانات فقط، واإمّنا تتطّلب ا�صتخدام 
ّ
الطبيعي

ة بالبيئة.
ّ
ة م�رص

ّ
مواّد كيميائي

ابحثي عن العالمات التجارّية ال�سديقة 4

 :Ethical Fashion Brands للبيئة

)عودي اإىل �س. 26 لتعريف �رصح امل�صطلحات(

 Edunو  Stella McCartney مثل 

الدنيم من  وMara Hoffman و�رصاويل 

اإىل  اأي�صًا  الولوج  ميكنِك   .Rag & Bone
الذي   maison-de-mode.com موقع 

ة 
ّ
م خيارات وا�صعة من عالمات جتاري

ّ
يقد

تراعي مبداأ Sustainability اأي اال�صتدامة 

)قابلة الإعادة التدوير اأو التحّلل(.

@WholesomeCulture
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كوني مستهلكة ذكّية ومدركة وتعّرفي على الئحة 
األقمشة الطبيعّية الصديقة بالبيئة:

يف  للبيئة،  �صديقة  ُتعترب  اخليزران  األياف  من  امل�صنوعة  الت�صاميم  البامبو: 

مّت  الكور�صيه.  ة، مثل 
ّ
الهيكلي للعنا�رص  املا�صي فقط  ت�صتخدم يف  حني كانت 

اٍت خمتلفة ت�صمح با�صتخدامها يف جمموعة 
ّ
تطوير يف ال�صنوات االأخرية تقني

مع  اخليزران  خيوط  مزج  ميكن  كما  واالأزياء،  الن�صيج  تطبيقات  من  وا�صعة 

اأي�صًا، وهو  للبال�صتيك  بديل  القّنب. اخليزران هو  االأخرى مثل  الن�صيج  األياف 

د وب�رصعة فائقة.
ّ
دائم التجد

ًا 
ّ
 باأّنه القطن الذي يزرع ع�صوي

ّ
 ب�صكٍل عام

ّ
: يعرف القطن الع�صوي

ّ
القطن الع�سوي

ة، مثل الهند، تركيا، ال�صني واأجزاء من الواليات املّتحدة 
ّ
يف البلدان �صبه اال�صتوائي

ة 
ّ
كيميائي مواّد   

ّ
اأي من  وخاٍل  ًا 

ّ
جيني املعّدلة  غري  النباتات  من  وهو  ة، 

ّ
االأمريكي

ة.
ّ
ة، مثل االأ�صمدة اأو املبيدات احل�رصي

ّ
ة ا�صطناعي

ّ
زراعي

اإنتاج هذا احلرير من �رصنقة دودة القّز بعد اأن تتخّلى   
ّ
حرير Peace Silk: يتم

 اأذى بالديدان اأو العّث وال 
ّ

ب اأي
ّ
عنه العّثة بالكامل. هذا النوع من احلرير ال ي�صب

دون  الرباري  يف   
ّ
يتم  Ahimsaالـ احلرير  هذا  ح�صاد  ًا. 

ّ
حيواني ا�صتغالاًل  عترب 

ُ
ي

تخ�صي�س مزارع له.

 ت�صنيع جلد االأنانا�س من االأوراق املرتوكة 
ّ
الـPiñatex: يتم اأو  االأنانا�س  جلد 

بعد زراعة الثمار وميكن حتّللها بالكامل. لقد مّت ا�صتخدامها من قبل عدد ال باأ�س 

ة.
ّ
�صة باالأحذية النباتي

ّ
ة خ�صو�صًا تلك املتخ�ص

ّ
به من املاركات التجاري

�صاي  ات 
ّ
فطري با�صتخدام  يق�صي  جديد  ر 

ّ
تطو مبثابة  هو   :Kombucha جلد 

الكومبو�صا ومزجها مع اخلمرية خللق لنب رائب مّت متديده، جتفيفه وحتويله اإىل 

.
ّ
ما يو�صف باجللد النباتي

Fabrics
ن�سيج الفلنّي اأو الـCork Leather: ن�صيج الفّلني اأو جلد الفّلني، هو قما�س 

 احل�صول عليها مبا�رصًة 
ّ
عايل اجلودة ينتج من ن�صارة رقيقة من الفّلني يتم

من حلاء �صجرة البلوط. ي�صتخدم هذا الن�صيج يف �صناعة االأحذية واحلقائب.

ن�صيج  ال�صويا هو  ن�صيج   :Vegetable Cashmere اأو النباتيّ  الك�سمري 

ة اإنتاج فول ال�صويا. يتمّتع هذا الك�صمري 
ّ
�صديق للبيئة م�صنوع من بقايا عملي

املاّدة  الك�صمري.  وراحة  دفء  القطن،  متانة  احلرير،  وبريق  بنعومة   
ّ
النباتي

 من ذلك، تبتعد كّل البعد عن ا�صتغالل 
ّ
 برتوكيماويات، واالأهم

ّ
خالية من اأي

املالب�س  ل�صناعة  الن�صيج  هذا  ت�صتخدم   Kd New York عالمة  االأغنام. 

.Basicsة، اأي الـ
ّ
�صة للرق�س وتلك االأ�صا�صي

ّ
املخ�ص

بالتنّف�س  للب�رصة  ت�صمح  األياف   :Seacellالـ اأو  البحرّية  الطحالب  ن�سيج 

على  حتافظ  االألياف  هذه  اأّن   
ّ
االأهم اجل�صم.  على  بخّفة  ين�صاب  لنّي  ون�صيج 

ها عند 
ّ

اأن ميت�ص ة، وبالتايل ميكن للجلد 
ّ
ة من االأع�صاب البحري

ّ
املواّد املغذي

االعتماد.

طلق عليه هذا اال�صم الأّن خيوط هذا احلرير مطابقة خليوط 
ُ
حرير العنكبوت: ي

 �صناعة هذا احلرير من خالل 
ّ
بيت العنكبوت من حيث النعومة واملتانة. تتم

ة 
ّ
احليوي الهند�صة  بوا�صطة   

ّ
الطبيعي احلرير  من  م�صتوحاة  بروتينات  تطوير 

ال�صّكر  ر مع 
ّ
 تخم

ّ
ثم اإىل اخلمرية،  Bioengineering، ت�صاف هذه اجلينات 

كانت   Bolt �رصكة  منها.  ال�صائل  احلرير  بروتينات  ا�صتخراج   
ّ
ويتم واملاء 

 Stella ة بطريقٍة �صديقة للبيئة، كما كانت دار
ّ
ر هذه التقني

ّ
ل من جلاأ وطو

ّ
اأو

ة.
ّ
ن ي�صتخدم هذه اخليوط احلريري

َ
ل م

ّ
McCartney اأو

اأكرث  يرافق  الذي  الكّتان  نبات  جذوع  من  م�صنوع  قدمي  ن�صيج  الكّتان: 

اأّنه ي�صبح  واالأبرز  بالتنّف�س،  للجلد  ي�صمح  للعّث،  راحًة. مقاوم  املالب�س 

اأكرث جودة مع كّل غ�صلة.

Alternative ،بداًل من الهدايا الملموسة
اختاري لصديقاتِك وأفراد 
عائلتِك هدايا ترتكز على 

النشاطات والتجارب 
الجديدة، مثل دعوة 

لتناول العشاء، جلسة 
تدليك، جلسة تصوير 

خاّصة...

Sarah's Bag

Rahel Guiragossian
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كيفّية االنتقال بسالسة إلى نظام غذائّي قائم على 
النبات بشكٍل كّلي:

العام  ت�صّدرت  التي  هات 
ّ

التوج اأبرز  من  كان  ة 
ّ
نباتي حمية  اّتباع 

ملحوظ.  ب�صكٍل   
ّ
الغذائي النظام  هذا  متبّني  عدد  تزايد  وقد   2018

 لكّل 
ّ
ة وحب

ّ
د بهذه احلمية ال بّد اأن يكون ناجتًا عن قناعة ذاتي

ّ
التقي

احليوانات والبيئة دون ا�صتثناء. اإليِك 7 خطوات ب�صيطة ت�صاعدِك على 

 قائم على النبات.
ّ
االنتقال ب�صهولة اإىل نظام غذائي

 Be a Conscious :اإعريف م�سدر غذائِك وكيفّية اإنتاجه وت�سنيعه

Eater! اأي تناول الطعام بوعي ا�صتناداً اإىل املوا�صم، خيارات الطعام 
ة اإنتاجه وتاأثريه على البيئة.

ّ
 وكيفي

ّ
املتاحة، م�صدر الغذاء االأ�صا�صي

 قائم على 
ّ
: نظام غذائي

ّ
يف على مبداأ احلمية النباتّية االأ�سا�سي

ّ
تعر

هذه  تق�صي  احليوانات.  ا�صتغالل  اأ�صكال  جميع  عن  بعيداً  النبات 

وم�صتّقاته  احلليب  االأ�صماك،  الدواجن،  الّلحوم،  تناول  بعدم  احلمية 

مبا يف ذلك االألبان واالأجبان.

 دفعة 
ّ

التغيري اجلذري بروّية: ال داعي الأن تقومي بهذا  االأمر  خذي 

ة، وبعد اأن تتاأقلمي 
ّ
واحدة. تخّلي عن الّلحوم والدواجن كخطوة اأولي

ب�صكٍل  واالأجبان  االألبان  باإق�صاء  قومي  اجلديد،  الروتني  هذا  مع 

.
ّ
تدريجي

ة، 
ّ
اأن تكون حميتِك �صحي ة ال يعني بال�رصورة 

ّ
اأن تكوين نباتي اإ�ساأيل: 

تقع  والتي  ة 
ّ
النباتي امل�صّنعة  واملاأكوالت  االأطعمة  من  العديد  فهناك 

اإ�صاأيل  لذلك،   .Junk Foodالـ اأو  ال�رصيعة  املاأكوالت  خانة  �صمن 

التي  ة 
ّ
الغذائي العنا�رص  على  حتتوي  التي  االأطعمة  عن  وا�صتف�رصي 

يحتاجها ج�صمِك وا�صتعلمي عن االأماكن التي ميكنِك �رصاوؤها منها.

اكت�سفي البدائل النباتّية التي ميكن اأن ت�ستخدميها يف الطبخ: عند 

جديدة   
ِّ
بت فجاأة  وكاأّنِك  �صت�صعرين  والدواجن،  الّلحوم  عن  التخّلي 

التي  الو�صفات  انطلقي من  بل  داعي لالبتكار،  الطبخ. ال  على عامل 

اأو دجاج.  تقدميها دون حلم  املاأكوالت ميكن  العديد من  تعرفينها. 

اأو  البورتوبيللو(  )فطر  الفطر  اإىل  اإجلئي  اأو  مثاًل،  باخل�صار  ميها 
ّ
دع

حلم  حت�صري  ميكنِك  اأّنه  تعلمني  هل  بالربوتني.  ة 
ّ
الغني ات 

ّ
البقولي

 من هذه االأخرية؟ اإىل جانب ذلك، ميكنِك اأن تتخّلي عن االألبان 
ّ
نباتي

واالأجبان ل�صالح لبنة االأرّز اأو جبنة الكاجو اأو الّلوز.

الفّخ  تقعي يف  ال   :
ّ
النباتي الربوتني  من  وفرية  كمّية  على  اح�سلي 

على  احلفاظ  تريدين  فاأنِت  الكربوهيدرات،  وجبة  كّل  يف  وتتناويل 

ة ع�صالتِك وكذلك على ن�صبة الكوالجني يف اجللد. تناويل 
ّ
ة وقو

ّ
�صح

ات، االأفوكادو، بذور ال�صيا وبذور الكّتان....
ّ

جبنة التوفو، املك�رص

هذا  تتبّنني  جعلتِك  التي  باالأ�صباب  نف�صِك  ذّكري  وواظبي:  ثابري 

تتطّلب  بالكامل.  ة 
ّ
نباتي حمية  وتبّني  �صبورة  كوين   ،

ّ
الغذائي النمط 

االأ�صواق  يف  املتوّفرة  ة 
ّ
النباتي باملنتوجات  وا�صعًا  واإملامًا  وقتًا 

والو�صفات التي ميكن اأن تغنيِك عن كّل ما كنِت تتناولينه �صابقًا.

 

Vegan
Diet

Nutshell
in a 

@CookingClaudine

@TheBalancedBlonde

@PlantBasedJane

@NoraCooksVegan
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وصفة لحم نباتّي سهلة التحضير:
•قومي بت�صخني الفرن على 350 درجة فهرنهايت 

ة(.
ّ
)175 درجة مئوي

•قومي بهر�س الفا�صوليا ال�صوداء يف وعاء، اأ�صيفي الب�صل، 
الثوم، اجلزر والفلفل االأخ�رص املفروم، وامزيجها معًا.

•يف وعاٍء اآخر، اخفقي ن�صاء الذرة مع املاء، �صل�صة الثوم، 
�صاف 

ُ
ون، امللح والفلفل االأ�صود. ي

ّ
، الكم

ّ
م�صحوق الفلفل احلار

مزيج ن�صاء الذرة اإىل خليط الفا�صوليا ال�صوداء.

•اخلطي فتافيت خبز القمح الكامل مع خليط الفا�صوليا. 
داً.

ّ
•اأ�صيفي الدقيق وامزجي جي

•ا�صنعي دوائر من اخلليط واخبزيها يف الفرن امل�صّخن 
م�صبقًا حتى تن�صج.

Awaken

وصفة جبنة الّلوز:
املكّونات:

• كوب من الّلوز
• ربع كوب من ع�صري الّليمون

• 3 مالعق كبرية من زيت الزيتون
 من الثوم

ّ
• ف�س

• ملعقة وربع من امللح.

طريقة التح�سري:

• انقعي الّلوز باملاء ملّدة 24 �صاعة.
 اطحنيه.

ّ
• قومي بت�صفية الّلوز واغ�صليه ومن ثم

نات 
ّ
• اأ�صيفي اإىل الّلوز املطحون كّل املكو

املذكورة اأعاله وامزجيها معًا يف اخلاّلط 

.
ّ
الكهربائي

• اأ�صيفي القليل من املاء اإن ا�صتدعى االأمر،  
.
ّ
لي�صبح لديِك مزيج كرميي

�س ل�صناعة 
ّ

• �صعي اخلليط يف قما�س خم�ص
اجلنب واربطيه باإحكام.

 �صعيه 
ّ
• ا�صغطي عليه لت�صفية املاء منه ومن ثم

يف الثاّلجة ملّدة 12 �صاعة.

•اخبزي املزيج يف الفرن ملّدة 40 دقيقة. 
• ميكن تناوله �صاخنًا اأو حفظه يف الثاّلجة 

لتناول هذا اجلنب فيما بعد.

Taste
Buds
Your

تحّدي ذاتِك وشاركي 
صديقاتِك: تبّني لمّدة 

10 أّيام نمط حياة 
نباتّيًا. حيلة ستؤّكد 
لِك أّنِك قادرة على 

حماية البيئة حتى ولو 
بشكٍل مينيمالّي.

�صلطة زبدة الفول ال�صوداين

ح�صاء البطاطا وجوز الهند

ة
ّ
ل ال�صمندر امل�صوي فال

@AVirtualVegan

ى
ّ
ن باملرب

ّ
كعك مزي

ف
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نباتّية أم ال؟!
ة اأم ال، عندما تخّليُت عن تناول 

ّ
6 اأطعمة ت�صاءلُت اإذا كانت نباتي

اها اأدناه:
ّ
ة. اأ�صاركِك اإي

ّ
العديد من املاأكوالت واملنتجات احليواني

يتجّنبون  النبات  على  القائم   
ّ
الغذائي النظام  متبّنو  الع�سل:   •

ن من النحل وهو 
ّ
 باعتبار اأّنه منتج يتكو

ّ
تناول الع�صل الطبيعي

ة هذه الكائنات ال�صغرية. الع�صل هو م�صدر الطاقة 
ّ
 ل�صح

ّ
اأ�صا�صي

للنحل، من دونه قد متوت جوعًا. مينحها الع�صل اأي�صًا العنا�رص 

هنا  من  انطالقًا  برداً.  االأكرث  الطق�س  خالل  ة 
ّ
االأ�صا�صي ة 

ّ
الغذائي

الع�صل  ا�صتغالل احليوانات،  اأ�صكال  التوّقف عن كافة  ومن مبداأ 

ًا!
ّ
لي�س منتجًا نباتي

ًا، 
ّ
• نوري االأع�ساب البحرّية: هذا النوع من الطحالب يعترب نباتي

اآثار ثمار البحر،  لكن بع�س املنتجات املنّكهة قد حتتوي على 

قائمة  قراءة  على  اأحر�صي  لذلك،  وال�صلطعون.  القريد�س  مثل 

ن 
َ
م هناك  اأخرى،  جهة  من  �رصائه.  قبل  املنتج  خلف  نات 

ّ
املكو

ات 
ّ
الرخوي  بوا�صطة قذائف 

ّ
النوري تتم اأّن زراعة طحالب  يعترب 

احليوانات  من  نوع  هي  االأخرية  وهذه   ،Mollusk Shells
ة، وهذا يتنافى مع مبداأ عدم ا�صتغالل احليوانات.

ّ
الالفقاري

%100! فالطحينة هي زبدة مغّذية ولذيذة  ة 
ّ
نباتي الطحينة:   •

م�صنوعة من بذور ال�صم�صم املطحونة.

نات، فبع�س االأنواع حتتوي 
ّ
: انتبهي اإىل املكو

ّ
• اخلبز االإفرجني

على  يحتوي  ال  ما  تناويل  الزبادي.  اأو  وم�صتّقاته  احلليب  على 

هذه العنا�رص االأخرية.

ال�صّكري.  ال�صمندر  اأو  ال�صّكر  ق�صب  ا من 
ّ
اإم ال�صّكر  ن 

ّ
يتكو ال�سّكر:   •

وتكريره  ال�صّكر  تبيي�س  ة 
ّ
عملي اأّن  اإاّل  ان، 

ّ
نباتي نان 

ّ
مكو كالهما 

 احليوايّن. لذلك، ابحثي عن اأنواع ال�صّكر 
ّ
 بوا�صطة الفحم العظمي

ّ
تتم

التي متنع   )USDA( ة 
ّ
الع�صوي الزراعة  التي حتمل �صعار �صهادة 

ًا.
ّ
عترب نباتي

ُ
 يف �صناعة ال�صّكر، وبذلك ي

ّ
ا�صتخدام الفحم العظمي

على  يحتوي  اإذ   ،
ّ
النباتي بالطعام  لي�س  حتمًا  املار�سميلو:   •

اجليالتني  من  امل�صنوعة  تلك  عن  ابحثي  احليوايّن.  اجليالتني 

ة.
ّ
 اأو جتّنبيها بالكامل، فهي لي�صت �صحي

ّ
النباتي

الجئي إلى أجدد إصدارات الكتب التي تدعم أسلوب 
"الحياة المستدامة": 

 Melanie McDonaldلـ Vegan Comfort Cooking كتاب•
تابعي  االآن.  من  طلبه  وميكن   2019 العام  يف  اإطالقه   

ّ
�صيتم الذي 

@avirtualvegan  :الكاتبة عرب �صفحتها على اإن�صتقرام

Deliciously Ella - the New Book! Plant- •كتاب 
 Ellaلـ  Based Recipes - from Our Kitchen to Yours
Woodward. تابعي اأخبار الكاتبة التي متلك اأكرث من 1.4 مليون 
@deliciouslyella :متابع ومتابعة على اإن�صتقرام عرب �صفحتها

 Harrietلـ  The Little Book of Going Green •كتاب 
Dyer ي�صّلط ال�صوء على االأذى الذي يلحقه االإن�صان بالطبيعة على 
ة ممار�صة 

ّ
اإىل كيفي تر�صدِك   Dyer اإىل جانب ذلك،  االأ�صعدة.  كاّفة 

.
ّ
 واجلماعي

ّ
منط حياة م�صتدام Sustainable على امل�صتوى الفردي

Green-Literate
كل كيس بالستيك 

يتطّلب 15 عام لكي 
يتحّلل، وكل قارورة 
بالستيكّية تتطّلب 

450 عام!

Ella Woodwardكتاب لـ

Melanie McDonaldكتاب لـ

Harriet Dyerكتاب لـ
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A  S U S T A I N A B L E 

C O N V E R S A T I O N

حياة  نمط  مستدام،  عمٌل  أخالقّية،  مبادرة 
واحدة:  فأهدافهم  التسمية،  تهّم  ال  أخضر... 
موجودون!  هم  الزوال.  من  األرض  إنقاذ 
أشخاٌص يعملون في مجال الموضة، مصّممو 
أزياء، خبراء تواصل، مصّورون، من عالمنا العربّي، 
الوقت  هو  قليل،  بعد  قبل  اآلن  أّن  أدركوا 
على  تؤّثر  صغيرة  خطوة  ولو  لفعل  المناسب 
الكائنات  جميع  وتساعد  الهدر  تخّفف  األرض، 
كيف  خبراتهم  من  لنتعّلم  هنا،  هم  الحّية. 
كيف  نملك،  ما  نقّدر  كيف  "بوعي"،  نتسّوق 

نعيش بسعادة وسالم!

مؤّثرون يف الموضة... 
واألرض!

اإعداد: جويل الدكا�س
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يحافظ  الجيلين،  مصّمم  هو   Salim Azzam
بلمسته  ويرضي  التقليدّي  التطريز  فّن  على 
يومًا،  طفولته  نسي  ما  الشباب.  جيل  العصرّية 
وتأّثر بالقرية التي ولد فيها، حيث عاين الطبيعة 
هو  إليه،  بالنسبة  يهّم  ما  عناصرها.  واختبر 

القّصة التي ترويها كّل قطعة ترى النور...   

التفكير "المستدام" 
جزٌء من حيايت 

Salim Azzam

إلى جانب الموهبة، هل يعّد تناغمَك مع الطبيعة السبب 
الرئيسّي الذي جعل منَك فّنانًا؟ 

بالتاأكيد! ترعرعت و�سط اأهلي واأقاربي يف القرية. اأبي كان م�سافراً، مل يكن 

اأو ما �سابه. كّنا  هناك الكثري من االأمور لنقوم بها حيث نعي�ش، ال مالعب 

بالطبيعة  عالقتي  لذا،  يل.   
ّ
اأ�سا�سي اإلهاٍم  م�سدر  وهي  بالطبيعة  حماطني 

وبكّل ما يحيط بي اأّثر كثرياً على عملي.

دائمًا ما تجّسد عناصر من الطبيعة في تصاميمَك، مثل 
العصافير، الفراشات، األزهار... أخبرنا أكثر عن عملّية االبتكار.

اأنا اأع�سق الع�سافري والطبيعة، وكّل ما فيها يلهمني للر�سم. لذا، يف البداية، 

كانت ر�سوماتي تتعّلق كثرياً بالنا�ش والعنا�رص املوجودة يف حياة القرية. 

 منهج يف عملي، لكن ما ميكنني قوله، هو اأّن العي�ش 
ّ

يف الواقع، ال يوجد اأي

 منهج، 
ّ

يف بريوت يجعلني اأتوق اأكرث للهرب اإىل اجلبال، فهناك ال يوجد اأي

اأجد  قريتي،  يف  اإجازة  يف  اأكون  حني  حتى  ة. 
ّ
طبيعي بكّل  االأمور  ت�سري  بل 

نف�سي بداأت فوراً بالر�سم. 

تقول، إّن "القّصة وراء التصميم هي التي تدفع إلى شرائه، 
وليس الجانب المتعّلق بالموضة منه"، هل من الصعب 

إقناع الشاري بهذه الفلسفة؟
التي  ة 

ّ
العاطفي اأكرث لالأمور  النا�ش يتوقون  اأّن  اأعتقد  اأبداً!  ال�سعب  لي�ش من 

ة 
ّ

ًا عندما ي�سرتونها. بالن�سبة يل، ت�سليط ال�سوء على الق�س
ّ
تّت�سل بهم روحي

. من خالل خربتي، هناك اأ�سخا�ش ي�سرتون 
ّ
وراء كّل ت�سميٍم هو االأمر االأهم

يبحثون عن طرٍق جديدة  باتوا  فالنا�ش  مثاًل،  "�سلمى"  ا�سمها  الأّن  القطعة 

 .
ّ
للتوا�سل مع الت�ساميم. ال يتعّلق االأمر بفل�سفة االإقناع، اأقوم فقط مبا اأحب

أّي جيٍل هو األكثر تقّباًل للرؤية الكامنة وراء عملَك؟
 
ّ
اً بالت�ساميم، الأّنه مهتم

ّ
 جد

ٌ
 القول باأّن جيل الكبار يف ال�سّن معجب

ّ
علي

اأكرث بالق�س�ش التي ين�سبها اإليه، لكّن اجليل اجلديد اأي�سًا يبحث عن طرٍق 

ة، كالتطريز. لذا، ال اأعتقد اأّن عملي ي�ستهدف 
ّ
ات التقليدي

ّ
لالّت�سال بالتقني

ر اجلهد املبذول البتكار كّل 
ّ
داً من النا�ش يقد

ّ
داً، بل نوعًا حمد

ّ
جياًل حمد

ن ي�سعر باأّنه 
َ
قطعة. اأقول دائمًا، اإّن جمموعاتي م�سنوعٌة للجميع، لكّل م

ة الكامنة وراءها.. 
ّ

 بالق�س
ّ
معني

التطريز أمٌر مهّم جّدًا بالنسبة لَك. هل تحاول الحفاظ 
على تراث الحرفّية التقليدّية في عملَك؟

للعمل  املبذول  اجلهد  يقّدرون  الذين  االأ�سخا�ش  من  جّداً  القليل  هناك 

اأ�سخا�سًا من جيل ال�سباب يحرتفون هذا  اأجد  اأن  بالتطريز. واليوم، اأحاول 

الطريقة  هذه  ن�ستخدم  اأن  املمكن  من  اأّنه  هو  اإي�ساله،  اأحاول  ما  العمل. 

ن 
َ
ة وجريئة تعجب اجلميع، حتى م

ّ
ة البتكار ت�ساميم حديثة، ع�رصي

ّ
التقليدي

 بفّن التطريز.
ّ
ال يهتم

هل ينطبق التفكير "األخضر" القريب من الطبيعة على 
أسلوب حياتَك أيضًا؟

اأجد  اأّنني ال  Salim Azzam، وهو  هناك �سبب مق�سود وراء ت�سمية داري 

ة. فالر�سا وارتياحي 
ّ
تي احلقيقي

ّ
فرقًا بني ما اأقوم به يف عملي وبني �سخ�سي

 ينبعان من عملي. اأنا اأعمل على الدوام، الأّن الدار هي اأنا، والكثري من 
ّ
الكلي

االأمور تنطبق على اأ�سلوب حياتي، من منزيل اإىل خياراتي.
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لجيٍل  يبتكر   ،Roni Helou اللبنانّي  المصّمم 
استدامة  بأساليب  يلتزم  وواٍع،  استباقّي 
بهذه  وإيمانه  تفكيره  يعكس  ذلك  بيئّية. 
الدائم  ودفاعه  حياته  أسلوب  في  المبادئ 

عن القضايا اإلنسانّية والبيئّية.

ناشط بيئّي 
بإمتياز

لماذا قّررَت أن تّتبع نظام االستدامة البيئّية، بداًل من 
اختيار الطريق األسهل، كما تفعل الدور األخرى؟

داعمًا  واحليوان،  االإن�سان  حقوق  عن  مدافعًا  نا�سطًا  كنت  لطاملا 

اأنا  لذا،  داري.  اإن�ساء  قبل  حتى  املظاهرات،  يف  وم�ساركًا  للبيئة 

 جّداً لكّل تلك الق�سايا واأردت اأن اأترجم ذلك يف داري. مل اأرغب 
ّ
مهتم

بالن�سبة  العامل.  يحتاجها  ال  اأزياء  تطلق  �سواها،  ت�سبه  داٍر  باإن�ساء 

ًا للغاية، لكن عندما توؤمن بقيمَك 
ّ
يل، قد يكون عامل املو�سة �سطحي

ًا منتجًا. 
ّ
مًا حقيقي

ّ
الت�ساميم، ت�سبح م�سم ذلك من خالل  وترتجم 

بالن�سبة يل، ابتكار اأزياء مل يعد يعترب عماًل بعد االآن. 

متى قّررَت أن تّتبع نظامًا نباتّيًا؟
على  العمل  بداأت  حني  موؤّخراً،  ولكن  �سنوات،   5 منذ   

ّ
نباتي اأنا 

جمموعة خريف و�ستاء 2020-2019، فّكرت كثرياً ببديٍل اأ�ستخدمه 

ًا يف 
ّ
رت اأن اأّتبع نظامًا نباتي

ّ
مكان اجللد، وقمت باأبحاٍث كثرية. قر

امل�سرية  اأكمل  اليوم  واحد.  يوٍم  يف  اّتخذته   
ٌ
قرار اأي�سًا.  ت�ساميمي 

اإىل اأق�سى احلدود، فعند االبتكار، ال اأقبل حتى با�ستخدام مواّد من 

ة.
ّ
م�سادر حيواني

تستخدم مواّد صديقة للبيئة، فهل من الصعب 
إيجاد المصادر الصحيحة؟

االأقم�سة التي اأ�ستخدمها لي�ست �سديقة للبيئة %100، لكن اأحاول اأن 

اأّنه  ة، كما 
ّ
اإىل امليزاني ة قدر االإمكان ا�ستناداً 

ّ
اأ�سرتي منتجات نباتي

رت اأن اأ�سعد 
ّ
من ال�سعب احل�سول على تلك املواّد يف لبنان، لذا، قر

ني 
ّ
التقليدي االأقم�سة  دي 

ّ
مور اإىل  اأذهب  عادًة،  بخطوة.  خطوة  ال�سّلم 

RONI HELOU

واملتاجر القدمية، واأختار االأقم�سة ذات اجلودة املمتازة! اأفعل هذا دعمًا 

لالأعمال ال�سغرية.

كونَك مصّممًا تّتبع مبدأ االستدامة البيئّية، كيف تؤّثر 
تصاميمَك على الزبائن العادّيين الذين ال يّتبعون هذا 

النظام؟
بكّل �رصاحة، ال جتري االأمور باأن تذهب اإىل االأ�سخا�ش وتقول لهم باأّنهم 

على خطاأ، بل عليك اأن تنقل الر�سالة �سيئًا ف�سيئًا كّل يوم، بحيث يت�سّنى 

لهم الوقت لتحليلها بال�سكل ال�سحيح. 

هل ينطبق "التفكير األخضر" الداعم للطبيعة على 
أسلوب حياتَك أيضًا؟

ًا ومبداأ اإعادة التدوير يف مكان العمل اأي�سًا.
ّ
نعم، اأنا اأّتبع نظامًا نباتي

في مجموعتَك األخيرة، نالحظ تداخل الكثير من 
 ... Puffer الصيحات مثل تدّرجات البيج، معاطف

كيف توازي بين اّتباع أحدث الصيحات والحفاظ على 
األخالقّيات البيئّية؟

داً و�سبب ظهورها على 
ّ
اأحّلل ال�سيحة واأفهم جوهرها جي ب�رصاحة، حني 

ة 
ّ

اخلا�س طريقتي  على  قها 
ّ
اأطب اأن  ميكنني  ة، 

ّ
اجلمالي وناحيتها  املو�سة 

 القول 
ّ
 متوا�سع، لكن علي

ٌ
م�ستخدمًا االأقم�سة ال�سديقة للبيئة. اأنا �سخ�ش

ت�سخي�ش  االأمر على  يرتكز  يحّققها.  اأن  اجلميع  ي�ستطيع  ال  باأّنها موهبة 

ال�سيحة ولي�ش على تطبيقها كما هي. 

ما كانت رّدة فعل محيطَك بشأن مهّمتَك الداعمة 
لالستدامة البيئّية؟ 

ما يف عامل املو�سة الذي 
ّ
ة االأمر، ال �سي

ّ
مل يكرتث الكثري من النا�ش الأهمي

ته تقت�رص على بيع االأزياء، لكّن الكثري من القريبني 
ّ
يعتقدون باأّن مهم

عديدة  ل�سنوات  جانبي  اإىل  بقوا  والذين  اأفّكر  كيف  يعلمون  الذين  مّني 

داً ما اأقوم به. 
ّ
ة من حياتي، يقّدرون جي

ّ
ويف املراحل التحولي
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إلى  التحّول  قرار  الشخص  يّتخذ  أن 
لكن  السهل!  باألمر  ليس   ،Vegan نظام 
هذه  خوض  قّرر   Christian Daccache
المغامرة واّتباع مفهوم "أن نعطي األرض 
  Christian يعمل  تعطينا."  هي  ما  بقدر 
 10 من  أكثر  منذ  الموضة  مجال  في 
 2018 العام  في  أّسس  وقد  سنوات 
 Bureau Des Créateurs شركته الخاّصة 
العاّمة،  العالقات  بشؤون  تعنى  التي 
كيف  فلنكشف  واالستشارات.  التسويق 

هي تجربته.

عن رّد الجميل 
لألرض...

متى اكتشفَت رغبتَك باّتباع نظام Vegan؟
اأ�سبوع.  اّتبعته ملّدة  2017، كربنامج ديتوك�ش  العام  االأمر يف �سيف  بداأ 

االأفالم   �ساهدت بع�ش 
ّ
باإطالة املّدة. ثم االأمر �سهاًل وبداأت  لكّنني وجدت 

 Forks Overو  What the Health مثل   ،Netflix على  ة 
ّ
الوثائقي

 .Vegan ومنذ ذلك احلني، اأّتبع نظام ،Knives

هل تعتبر نظام Vegan خيارًا غذائّيًا أم أسلوب حياة؟
اأتناوله  ما  الأّن  ة، 

ّ
�سحي اأكرث  باتت  حياتي  باأّن  اأ�سعر  فاأنا  معًا،  االثنان 

 على النبات، لكّنني اأوؤمن اأي�سًا باأّن هذا النظام ي�سّكل 
ّ
يرتكز ب�سكٍل اأ�سا�سي

اها فح�سب، 
ّ
طريقة "حياة اأف�سل"، لي�ش من ناحية الفوائد التي متنحني اإي

بل اأي�سًا مبا متنحه لكوكبنا. 

ماذا عن خياراتَك المتعّلقة باألزياء، هل تشتري تصاميم 
تّتبع مفهوم االستدامة وتكون صديقة للبيئة أيضًا؟  

العثور على  اأّتبع هذه اخليارات. من ال�سعب جّداً  اأنا ال   ،
ّ
يف الوقت احلايل

ق عرب االإنرتنت، غري اأّن 
ّ
اأزياء �سديقة للبيئة يف منطقتنا، ونادراً ما اأت�سو

ذلك �سي�سّكل خطوتي املقبلة على الرغم من اأّنني ابتعدت عن اجللد والفرو 

منذ ب�سع �سنوات. 

الموضة هي إحدى أكثر الصناعات تلويثًا في العالم )من 
صبغ األقمشة إلى استخدام البوليستر...(، كيف يمكن 

لشخٍص يعمل في مجال الموضة أن يوازي بين عمله 
ومبادئ مفهوم Veganism؟

على  االأزياء  �سناعة  تاأثريات  فهم  يف  تتمّثل  االأوىل  اخلطوة  باأّن  اأعتقد 

ة 
ّ
ة متّكن كّل واحد مّنا، يف ظّل اأدوارنا احلالي

ّ
 النظر يف كيفي

ّ
كوكبنا ككّل، ثم

 على 
ّ
التاأثري االإيجابي الوعي وامل�ساهمة يف  يف جمال املو�سة، من ن�رص 

 
ّ

 اأن�سح كّل �سخ�ش اأن يبداأ بتغيري اأموٍر �سغرية فيما يخت�ش
ّ
امل�ستهلك. ثم

ًا، اأدر�ش خطواتي يف هذا االجّتاه منذ اأن بداأت 
ّ
باأ�سلوب ال�رصاء. اأنا �سخ�سي

اأرّكز  اأقّل، وبطريقٍة خمتلفة.  اأ�سرتي ثيابًا  بّت  Vegan، فقد  باّتباع نظام 

ملّدة  اعتمادها   
ّ
يتم اأن  ميكن  التي  ة، 

ّ
الكال�سيكي املالب�ش  �رصاء  على  فقط 

اأطول من الوقت. 

كيف منحَك نظام Vegan اّتجاهًا أوضح في الحياة؟
ة، وتدخل اإىل 

ّ
يبداأ االأمر من الداخل. حني ت�سبح حياتك اأنقى واأكرث �سحي

دة، �ست�سعر بالفرق، وت�سبح اأكرث تركيزاً و�ستتمّتع 
ّ
نظامِك فقط االأطعمة اجلي

بذهٍن �ساٍف. كما اأّن هذا النظام يعمل على اإيقاظك، ويزيد تعاطفك جتاه 

التي  للقرارات  اإدراكًا  اأكرث  ت�سبح  بك.  حتيط  التي  واحليوانات  االأر�ش 

ة تاأثريها على حميطك. 
ّ
ًا، وبكيفي

ّ
تّتخذها يومي

أخبرنا عن موقٍف مضحك حصل معك يتعّلق  
.Vegan بنظام

اأّنني  االأحيان  بع�ش  يف  اأن�سى  كنت  البداية،  يف  باأّنني  اأعرتف  اأن   
ّ
علي

االأطعمة  فقط  اأتناول  اأّنني  فكرة  على  معتاداً  اأكن  مل   !Vegan اأ�سبحت 

نة من النبات. لذا، �سبطني بع�ش االأ�سدقاء اأتناول االأطعمة التي ال 
ّ
املكو

يجدر بي تناولها اأبداً )من الدجاج اإىل االأ�سماك وكّل اأنواع اجلبنة(.

CHRISTIAN 
DACCACHE
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المصّور  يجد  والموضة،  الفّن  عالم  وسط 
Rabee Younes مساحته الخاّصة  الفوتوغرافّي 
لالّتصال بذاته. ممارسة اليوغا، اّتباع نظام نباتّي، 
متصالحًا  يكون  جعلته  عناصر  جميعها  التأّمل، 

مع ذاته وأكثر سعادة.

متى اكتشفَت رغبتَك باّتباع نظام Vegan؟
دي�سمرب  يف   

ّ
النهائي ل 

ّ
التحو كان  اأن  اإىل   

ّ
تدريجي اإدراك  مبثابة  ذلك  كان 

ة، 
ّ
2017. كنت اأعي�س يف لندن، اأمار�س اليوغا، اأقراأ الكثري من الكتب الروحي

التي   Infinite Waters مثل  يوتيوب  على  لالهتمام  مثرية  قنوات  اأتابع 

اأقوم  ًا 
ّ
تلقائي فاأ�سبحت  يومًا،  لـ30   Vegan  

ّ
حتدي فيديوهات  ن 

ّ
تت�سم

11 دقيقة �سباحًا.  اأقّله ملّدة  ًا 
ّ
ل يومي

ّ
اأتاأم  

ّ
ة وواعية، والأهم

ّ
بخياراٍت �سحي

ة. تعّلمت اأّن 
ّ
بداأت اأتطّلع اإىل احلياة  بطريقٍة خمتلفة واأ�سبحت خياراتي حد�سي

.
ّ
ل اليومي

ّ
 ملن ميار�س التاأم

ّ
 طبيعي

ّ
النظام النباتي

هل تعتبر نظام Vegan خيارًا غذائّيًا أم أسلوب حياة؟
نرّكز  نظيفًا،  طعامًا  نختار  نحن  حياة.  اأ�سلوب  اإىل  ل 

ّ
يتحو  

ّ
غذائي نظام  هو 

 نق�س للحديد اأو الفيتامينات يف 
ّ

على احلبوب، اخل�سار والفواكه، لتجّنب اأي

ات، لكن يجب 
ّ
 الذي يرتكز على النبات فيه كّل املغذي

ّ
اجل�سم. النظام الغذائي

اإىل  وال�ستماع   
ّ
امل�ستمر التعّلم  خالل  من  ًا. 

ّ
يومي ال�سحيحة  اخليارات  اأخذ 

اجل�سم، �سي�سبح هذا النظام م�ستدامًا يف حياة املرء.

ماذا عن خياراتَك المتعّلقة  باألزياء، هل تشتري تصاميم 
تّتبع مفهوم االستدامة؟  

ة 
ّ
التجاري العالمات  اأّن  12 عامًا، تعّلمت  العمل يف جمال املو�سة ملّدة  بعد 

ة 
ّ
اأن تكون خزانتي مينمالي اأحاول  اأنا اليوم  تخلق حاجة ل نحتاجها فعاًل! 

 فقط. مل اأعد اأ�سرتي الفرو واجللد، واأرى 
ّ

اإىل اأق�سى احلدود، فاأ�سرتي ال�رضوري

اأّن املو�سة امل�ستدامة باتت تتقّدم وتتطّلب ت�سجيع اجلميع. اأنا م�ستعّد لدعم 

مي الأزياء الذين يعملون وفق مبادئ ال�ستدامة، ميكنهم التوا�سل معي.
ّ
م�سم

الموضة هي إحدى أكثر الصناعات تلويثًا في العالم )من صبغ 
األقمشة إلى استخدام البوليستر...(، كيف يمكن لشخٍص 

يعمل في مجال الموضة أن يوازي بين عمله ومبادئ مفهوم 
Veganism؟

وحتمل  �سجرة  لت�سبح  تنمو  كي  وقتًا  الأمر  ي�ستغرق  بذرة،  زراعة  مبثابة  الأمر 

 عامل �سناعة الأزياء 
ّ

ًا باأفكار ل تغري
ّ
ثماراً. حني نّتخذ خياراٍت واعية نّت�سل تلقائي

امل�ستدامة،  ة 
ّ
التجاري العالمات  ت�سجيع  مثاًل، من خالل  العامل ككّل.  بل  فح�سب، 

اإىل  ة 
ّ
مواّد حيواني للت�سميم. من خالل طلب طعام خاٍل من  نحّفز طرقًا جديدة 

ة. من خالل المتناع عن ا�ستخدام 
ّ
املكتب، نزيد الوعي وندعم املنتجات املحلي

 مكان، 
ّ

اأي البال�ستيك، نخّفف من ال�رضر امللحق بالبيئة... ميكن خلق توازن يف 

 ميتّد اإىل اخلارج. اإّنها م�ساألة اختيار!
ّ
يبداأ التغيري فينا، ثم

كيف ساعدتَك ممارسة اليوغا إليجاد السالم والتوازن 
في حياتَك؟

ة، لكن اليوغا هي طريقة عي�س. هي فل�سفة 
ّ
ة يربطون اليوغا بالّلياقة البدني

ّ
الغالبي

ل، 
ّ
التاأم الرتكيز،  بالتنّف�س،  تتعّلق  الآخرين.  ومع  اأنف�سنا  مع  نتعامل  كي  قدمية 

اليوغا  من   
ّ

التجاري اجلانب  من  الغرب  ا�ستفاد   .Samadhi ملرحلة  الو�سول 

ات 
ّ
و�سعي �ساعدتني  اليوغا.  عن   20% �سوى   

ّ
يعرب ل  وذلك  ة، 

ّ
جتاري وبطريقٍة 

خالل  من  اجل�سم  اأن�سجة  يف  املرتاكم  التوتر  من  للتخّل�س  اليوغا  يف   Asana
ة بدًل 

ّ
ل على اإيجاد ال�سعادة الداخلي

ّ
ن املزاج. �ساعدين التاأم

ّ
اإطالق الطاقة، ليتح�س

ي�سيطر  اأن  للمرء  ، ميكن 
ّ
اليومي التدريب  البحث عنها يف اخلارج. من خالل  من 

ة يف العقل وخلق م�سافة بني الـ"اأنا" و"الوعي"، ويف هذه 
ّ
على الرثثرة امل�ستمر

امل�ساحة، يوجد ال�سالم.  

أخبرنا عن رحلتيَك إلى النيبال والهند.
مع  ع�ست  النيبال،  يف  والهند.  النيبال  يف  ع�ستها  التي  للخربات  كثرياً  ممنّت  اأنا 

ات 
ّ
، كما تعّلمت تقني

ّ
ل اليومي

ّ
ة فوق ال�سحاب، ق�سيت �سهراً من التاأم

ّ
عائلة حملي

الطهو وفق نظام Ayurveda. تعّلمت اأن اأجد الطاقة املوجودة يف كّل ج�سم، واأّن 

لدينا القدرة على تغيري حياتنا وظروفنا من خالل ا�ستيعاب م�ساعرنا واأحا�سي�سنا 

الهند، كنت يف جنوب  الوعي والفهم للحالة. يف   على 
ً
فاتنا بناء

ّ
والتحّكم بت�رض

عرزال  يف  �سهر  ملّدة  ع�ست  ة. 
ّ
اأ�سا�سي حاجات  بوجود  اأدغال  و�سط   Goa منطقة 

و�ساركت يف �سفوف يوغا. �ساعدين منط احلياة "اخلام" يف الّت�سال مع الطبيعة 

فت 
ّ
ومع ذاتي، اإدراك الفرق بني رغباتي واحتياجاتي، تعّلمت فل�سفة Yogic وتعر

بة جّداً.
ّ
اإىل اأ�سحاب قلوب طي

السعادة تبدأ 
من الداخل

RABEE YOUNES
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أوروبا  في  الفّن،  أحضان  بين   Rahel Guirogossian نشأت 
حياتنا.  في  االستدامة  أهمّية  البداية  منذ  وفهمت  ولبنان، 
هدفها  فّنانة،  مصّممة  تصبح  أن  إذًا  مستغربًا  يكن  لم 
البيئة. تحّول لوحات جّدها،  الوعي أكثر حول موضوع  نشر 

والدها وأخويها الفنّية، إلى أزياء!

فّن، موضة 
واستدامة!

لماذا قّررِت أن تّتبعي نظام االستدامة البيئّية بداًل من 
اختيار الطريق األسهل كما تفعل الدور األخرى؟

واأن نخلق يف  ة 
ّ
نفّكر بحري اأن  امني، وتعّلمنا 

ّ
ر�س ترعرعنا �سمن عائلة 

ت�سميم  جمال  اأخو�ش  اأن  رت 
ّ
قر عندما  خمتلفة.  نظٍر  وجهات  عملنا 

االأزياء، �ساألت نف�سي كيف ميكنني اأن اأترك اأثراً، ويف الوقت نف�سه اأن اأقوم 

�سنوات  بع�ش  لندن، جمعت  ة من 
ّ
اجلامعي �سهادتي  نلت  حّقًا؟  اأريد  مبا 

 اأدركت اأّن املو�سة هي 
ّ
اخلربة، لكن كنت اأ�سعر باأّن اأمراً ما ينق�سني، ثم

ة يف االأقم�سة 
ّ
اإحدى اأكرب املجاالت تلويثًا، من ا�ستخدام املواّد الكيميائي

رميه.  قبل  تني 
ّ
مر من  اأكرث  لب�ش 

ُ
ي يكاد  واحداً  ت�سميمًا  اأّن  حقيقة  اإىل 

رت اأن تكون درا�سة املاج�ستري حول "اال�ستدامة يف املو�سة" 
ّ
حينها، قر

من جامعة ESMOD يف برلني. 

قمِت بتطوير أّول نسيج ترتر صديق للبيئة. هل كان من 
الصعب إيجاد المصادر الصحيحة؟ 

كّلما زاد بريق ف�ستان من اخلياطة الراقية، زاد جماله، لكن ال اأحد يدرك 

ة 
ّ
اٍت كيميائي

ّ
 بعملي

ّ
اأّن الف�ستان م�سنوٌع من البال�ستيك. كّل تف�سيٍل مير

ة 
ّ
احل�سا�سي من  تعاين  والدتي  اأّن  اأدركت  كما  الطبيعة،   

ّ
ت�رص خمتلفة 

للتحّلل،  القابل  الرتتر  مبفهوم  اأفّكر  جعلني  ما  هذا  الرتتر.  ن�سيج  جتاه 

ة ومع م�سّنع من�سوجات فاخرة يف 
ّ
ة اأملاني

ّ
لذا، تعاونت مع �رصكة طبي

يخ�سع  ال  اأحيانًا  حتى  اأو  قما�ش،   
ّ

اأي هدر  عدم  اأي�سًا  اأحاول  �سوي�رصا. 

، بل للثني حول اجل�سم، مثل النحت. 
ّ

القما�ش للق�ش

RAHEL 
GUIRAGOSSIAN

هل ينطبق "التفكير األخضر" على أسلوب حياتِك أيضًا؟
مبداأ  البلدين،  هذين  يف  �سوي�رصا.  يف  اليوم  واأعي�ش  اأملانيا  يف  كربت 

انًا 
ّ
ة جم

ّ
. اإْذ اإّنِك ال حت�سلني على اأكيا�ش بال�ستيكي

ّ
اإعادة التدوير اإلزامي

يف ال�سوبرماركت مثاًل. جتربِك هذه القوانني على اّتباع خيارات اأف�سل 

 الذي ال يوؤذي 
ّ

ة يف اأ�سلوب حياتِك. اأختار الطعام الع�سوي
ّ
واأكرث طبيعي

الطبيعة. هدفنا هو عدم جعل االأمور اأ�سواأ للجيل القادم. 

برأيِك، هل يمكن للمرء أن يقوم بخيارات تسّوق واعية في 
حين يحافظ على اّتباعه لصيحات الموضة؟ 

�سيبداأ  ذلك  ة. 
ّ
البيئي اال�ستدامة  مبداأ  تّتبع  اأن  الدور  كّل  على  باأّن  اأعتقد 

 ،
ّ
�سيئًا ف�سيئًا مبنح خيارات اأكرث ا�ستدامة، �سواء كان يف االإنتاج املحلي

ة بالبيئة. بالن�سبة 
ّ
ة اأو ا�ستخدام مواّد غري �سار

ّ
ات اخلريي

ّ
ع للجمعي

ّ
الترب

اأن  بل  فح�سب،  ال�سيحات  يّتبع  واأاّل  بوعي  يختار  اأن  عليه  للم�ستهلك، 

ي�سرتي ت�ساميم اأقّل تدوم طوياًل.  

إلى جانب الموهبة، هل تعتبرين أّن ترعرعِك في عائلة 
فّنانين هو السبب الرئيسّي وراء عملِك بتصميم األزياء؟

اإىل  الر�سم  من  خمتلفة،  زوايا  من  الفّن  اإىل  اأنظر  اأن  ال�سغر  منذ  تعّلمت 

 .
ّ

نًا اأكرث وغري تقليدي
ّ
املو�سيقى، الرق�ش وامل�رصح... بداأت اأرى العامل ملو

كربت واأنا اأرى والدي Emmanuel ير�سم ويعّلمني ذلك، فزادت رغبتي 

اأر�سم  كنت  حني  اأتذّكر  زلت  ما  الفّن.  مع  ومزجه  املو�سة  عامل  بدخول 

. بالن�سبة يل، الفّن 
ّ
 باألوان اأزياء الرق�ش ال�رصقي

ّ
راق�سات الباليه واأهتم

مع  ذلك  مزج  ويجب  واالإبداع،  ال�سعور  للتوا�سل،  و�سيلة  يزال  وال  كان 

القما�ش الذي يعّزز قيمة ال�سخ�ش عند ارتدائه. 

في العام 2018، أّسسِت دارِك التي تحمل اسمِك، فيها 
يلتقي الفّن بالموضة واالستدامة. ما كانت رّدات الفعل 

من محيطِك؟
تختلف االهتمامات من منطقة اإىل اأخرى. يف اأوروبا، األقى دعمًا كبرياً 

ة، 
ّ
للنهج الذي اأّتبعه بربط جمال الفّن باأ�سلوب املو�سة واال�ستدامة البيئي

ة للت�سميم. 
ّ
 الرتكيز مبعظمه على الناحية اجلمالي

ّ
ا يف لبنان، فين�سب

ّ
اأم

ة 
ّ

ة حني يدرك النا�ش الق�س
ّ
على الرغم من ذلك، تكون ردود الفعل اإيجابي

وراء الت�سميم.
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عناصرها  وكّل  الحياة  أّن   Rawan Maki آمنت 
عكس  قرار  فاّتخذت  البيئّية،  باالستدامة  مرتبطٌة 
الهندسة  درست  األزياء.  في  مباشر  بشكٍل  ذلك 
البيئّية، لكن انتهى بها المطاف إلى تأسيس دارها 
أقمشًة  تصاميمها  في  تستخدم  التي  الخاّصة 
التدوير. ما  مكّونة من مواّد عضوّية قابلة إلعادة 

هي نظرتها تجاه الموضوع؟

الموضة المستدامة 
هي المستقبل 

ذكرِت في قسم Bio على حساب إنستقرام الخاّص 
بِك، "مجموعة موضة مستدامة، واعية وغير قابلة 

للمساومة". ما الذي أثار اهتمامِك في التصاميم 
المستدامة؟

واعية،  "بطيئة،  بل  "م�ستهلكة"،  تكون  اأن  يجب  ال  املو�سة  اأّن  اأوؤمن 

م�سقط  من  بالبيئة  اهتمامي  ينبع  لالإعجاب".  ومثرية  لالرتداء  قابلة 

داري  اأطلقُت  لقد  لبيئتهم.  مدركون متامًا  النا�ش  البحرين، حيث  راأ�سي 

لقدرتها  كبرياً  ًا 
ّ
عاملي رواجًا  القت   ،2017 اأبريل   1 يف  نيويورك  يف 

اإحدى  ذكرت  ة. 
ّ
البيئي اال�ستدامة  مببادئ  ة 

ّ
ع�رصي ت�ساميم  دمج  على 

التي عر�ست يف   2019 اأّن جمموعتي لربيع و�سيف  ة 
ّ
العاملي املجاّلت 

لندن "تذّكرنا بدار Balenciaga". الت�ساميم اليوم موجودة يف بريوت 

والبحرين، ولديها خدمة التو�سيل عرب االإنرتنت يف كاّفة اأنحاء العامل.

كيف أّثرت دراستِك في الهندسة البيئّية على 

تصميم األزياء؟
ة. خالل درا�سة املاج�ستري، رّكزت كثرياً 

ّ
ة واالقت�سادي

ّ
در�ست الهند�سة البيئي

ث الهواء واإدارة النفايات.  كتبت اأطروحتي حول التاأثريات 
ّ
على املياه، تلو

عملت ملّدة   
ّ
ثم البحرين،  االأرا�سي يف  وا�ست�سالح  احلفر  ات 

ّ
لعملي ة 

ّ
البيئي

 London College of Fashion 3 �سنوات، قبل اأن اأدر�ش املو�سة يف
ة حّددت 

ّ
بهدف اإحداث تغيرٍي يف �سناعة املو�سة. يف الواقع، الهند�سة البيئي

ة.
ّ
ت�ساميمي بطريقتني: روح الدار )املبادئ التي اأّتبعها( والناحية اجلمالي

برأيِك، هل يمكن لبدائل الفرو والجلد أن تبدو رائعة كتلك 
الحقيقّية؟

 
ٌ
ة. توجد دور

ّ
ًا، هناك بدائل للجلد تبدو راقية اأكرث من اجللود احلقيقي

ّ
حالي

 Goodو Matt & Nat ة البديلة، مثل
ّ
رائدة يف جمال الت�ساميم اجللدي

ا بالن�سبة للفرو، ال يجب اأن نن�سى اأّن 
ّ
Guys Don’t Wear Leather، اأم

ًا تتمّثل يف اإعطاء الدفء. اأعترب اأّن ارتداء الفرو 
ّ
ة تاريخي

ّ
وظيفته الرئي�سي

هو خيار ولي�ش �رصورة. 

أّي جيٍل هو األكثر تقّباًل للرؤية الكامنة وراء عملِك؟
ني، حمامني، اأ�ساتذة... 

ّ
ع زبائننا بني طاّلب، عاملني، فّنانني ومو�سيقي

ّ
يتنو

الكثري  ينجذب  عليهم.  جميلة  تبدو  الأّنها  االأزياء،  امل�ستهلكون  ي�سرتي 

اجلانب  للم�ستهلك،  بالن�سبة   .
ّ
الفني املنظور  من  الدار  اإىل  االأ�سخا�ش  من 

 ل�رصاء ت�سميم من 
ّ
املتعّلق باال�ستدامة "جميل" لكّنه لي�ش ال�سبب االأ�سا�سي

 .Rawan Maki

يّتخذ العديد من التصاميم التي تبتكرينها قّصاٍت 
فضفاضة، فهل لألزياء الضخمة عالقة باالستدامة البيئّية؟

تنبع اال�ستدامة من املواّد التي ن�ستخدمها والطريقة التي ن�سنع بها االأزياء. 

االأمر متعّلق اأكرث باأ�سلوب دارنا. 

هل ينطبق "التفكير المستدام" على أسلوب حياتِك أيضًا؟
ة 

ّ
بالتاأكيد! اأنا اأح�رّص اأطروحة الدكتوراه املتعّلقة مبو�سوع اال�ستدامة البيئي

ًا م�ستهلكة واعية يف خياراتي. 
ّ
واأحاول اأن اأكون �سخ�سي

RAWAN MAKI



JAMALOUKI.NET71

عارضة الشهر

 Bridget ة 
ّ
االأ�سرتالي االأزياء  عار�سة  على  ال�سهر  هذا  اختيارنا  وقع 

اجل�سم"،   "�سورة  مع  معاناة  ة 
ّ

ق�س اجلميل  الوجه  هذا  وراء   .Malcolm
Chronic Anxiety اأي القلق املزمن وفقدان الثقة بالذات. عندما ترينها 
ة، متلك كّل �سفات اجلمال، اإاّل 

ّ
تعتقدين اأّنها يف اأف�سل حاالتها، هي مثالي

اأّنها مل تكن مرتاحة خالل فرتة طويلة من حياتها. بهدف الو�سول اإىل حلم 

ل ذلك فيما 
ّ
عر�ش االأزياء، كانت متنع نف�سها من تناول الطعام، لكّن حتو

. كرثت ال�سغوط عليها 
ّ
 وانهيار نف�سي

ّ
ة، ف�سعف ج�سدي

ّ
بعد اإىل حالة مر�سي

ممنوع،  الزائد  الكيلوغرام  حيث  املو�سة  جمال  يف  تعمل  اأّنها  خ�سو�سًا 

ة. 
ّ
اأمريكي تغذية  ة 

ّ
اخت�سا�سي لها  و�سفتها  �سعبة  ة 

ّ
غذائي حمية  فاّتبعت 

ت منط 
ّ

رت اأن ت�سيطر على الو�سع فغري
ّ
بعد مرور �سنة على هذه احلالة، قر

رت اأن تلهم االآخرين، فاأ�س�ست 
ّ
ة. كما قر

ّ
ة �سحي

ّ
حياتها، اّتبعت حمية نباتي

من  تتوا�سل   www.bridgetmalcolm.com.au بها  ة 
ّ

خا�س نة 
ّ
مدو

ة"، فتن�سحها وتقّدم 
ّ
خاللها مع كّل فتاة وقعت يف فّخ "الو�سول اإىل املثالي

اأّن  اأن تتدهور حالتها. تعترب  الثقة بالذات قبل  التي تعّزز  لها االإر�سادات 

 والدعم 
ّ
ة هي اأ�سا�ش ال�سعادة يف احلياة، كما تعرتف اأّن احلب

ّ
ال�سحة النف�سي

الذي يقّدمه االأ�سدقاء واأفراد العائلة، ي�ساعد كثرياً. مل تر�َش اأن تكون فقط 

اأن تفيد املجتمع وتنقل ر�سالة ملهمة مل�ساعدة  اأرادت  بل  اأزياء،  عار�سة 

،Ralph Lauren ة مثل
ّ
ات دور عاملي

ّ
االآخرين. نذكر اأّنها م�ست على من�س

 .Victoria’s Secret واأي�سًا Stella McCartney
اإعداد: نور عرموين

26 سنة/ أسترالية
3 نوفمبر 
179 سم

321 K

B r i d g e t  M a l c o l m
"هكذا أعتني بنفسي: 

أتنّفس، أتأّمل الطبيعة، 
أقضي وقتًا بمفردي، 
أطالع الكتب، أتناول 

طعامًا صحّيًا وأكون قريبة 
من أحّبائي." 

ة عر�ش 
ّ

على من�س

 Ralph Lauren
 Pre-Fall ملجموعة

2014

ة عر�ش 
ّ

على من�س

Victoria's Secret
2016

ة عر�ش 
ّ

على من�س

 David Jones
ملجموعة ربيع 

و�سيف 2017

الوصول إىل "المثالّية" مستحيل
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تحقيق موضة

نعم، ال يجب أّن نّتهم الموضة فقط بأّنها مجرمة في حّق البيئة، بل نريد أن نلقي الضوء على مصّممين عملوا جاهدين 
لاللتحاق بتّيار "الموضة المستدامة" وتطبيق معاييره. ليس باألمر السهل ابتكار أقمشة صديقة بالبيئة أو إيجاد بدائل للمواّد 
البيئة وعصرّية في  التي تقّدم تصاميم تحترم  الدور  الدليل على ذلك، عدد من  المستحيل!  باألمر  الحيوانّية، لكّنه ليس 

الوقت نفسه. تعّرفي إليها لتكوني أكثر إدراكًا لما تتسّوقينه.

أزيائِك بتوقيع دوٍر مستدامة

اإعداد: دميا فرحات – جووي غ�سطني 

نفوذها الإحداث تغيرياٍت  ة 
ّ
العاملي  H&M ت�ستخدم متاجر 

 عرب ت�ساميمها. اأ�سبحت اليوم �سناعة 
ّ
يف العامل ال�سناعي

 
ّ

الع�سوي القطن  ا�ستخدام  من  اأبعد  امل�ستدامة  االأزياء 

 Conscious كامل  خّط  باإطالق   H&M فقامت  فقط، 

خمّلفات  من  البيئة  حماية  معايري  يتبع    Exclusive
تلبية  اإىل  االأخرية  هذه  تهدف  ثة. 

ّ
امللو االأزياء  �سناعة 

حاجات العمالء ذوي الفكر املتقّدم الذين ي�سعون اإىل حتقيق 

ة. 
ّ
الطبيعي وامل�سادر  البيئة  على  املحافظة  يف  يذكر  فارٍق 

من  فقط  لي�ش  يرتدون،  مبا  عمالوؤها  يفتخر  اأن  الدار  تريد 

ة، بل اأي�سًا من خالل الر�سالة التي حتملها 
ّ
الناحية اجلمالي

 على البيئة واملجتمع.
ّ
الت�ساميم، وهي التاأثري االإيجابي

 تخدم جياًل جديداً من الن�ساء الّلواتي يقّدرن اجلودة 
ٌ
دار

والت�سميم ب�سكٍل مت�ساٍو دون امل�ساومة على معتقداتهّن 

�سة 
ّ

Hiraeth املتخ�س دار  ة. هذه هي مبادئ 
ّ
االأخالقي

باالأزياء امل�ستدامة. اأبرز ما ابتكرته، ت�ساميم م�سنوعًة 

ة، 
ّ
نباتي  

َ
مب�سادر لكن  وال�سوف،  الفرو  اجللود،  من 

ة 
ّ
ياباني ة، 

ّ
فرن�سي ة، 

ّ
اإيطالي مطاحن  من  م�ستوردة 

ت�ساميم  اإطالق  اإىل   Hiraeth تهدف  ة. 
ّ
وبريطاني

ة وجودة مرتفعة ومراعية حلقوق 
ّ
مبتكرة وفق قيٍم حرفي

ة.
ّ
وراحة جميع الكائنات احلي

H&M

Hiraeth

الدار من املواّد والطبيعة، كما  ا�ستلهام مفهوم هذه  مّت 

�سعار  بينها.  املوجود  التاآزر  ال�ستك�ساف  ا�سمها،  يدّل 

خالل  من  وراحة  بجمال  العي�ش  هو   Matt & Nat
ة املوجودة يف 

ّ
ة، االإبداع واالإيجابي

ّ
تقدير الروح االإن�ساني

ة 
ّ
الدار هي امل�سوؤولي التي تّتبعها  القيم  اأبرز  اإن�سان.  كّل 

االأ�سالة  النزاهة،  ة، 
ّ
ال�سمولي ز، 

ّ
التمي ة، 

ّ
االجتماعي

الطبيعة  ، جميعها م�ستوحاٌة من مبادئ 
ّ
وبالطبع احلب

ة 
ّ
بهدف اال�ستمرار يف احلياة. عدم ا�ستخدام اجللود اأو اأي

ة 
ّ
ة يف الت�ساميم، هو اأحد ال�رصوط االأ�سا�سي

ّ
ماّدة حيواني

لدى الدار، باالإ�سافة اإىل مالحقة الطرق املبتكرة الأزياء 

املواّد  خمتلف  ا�ستخدام   
ّ
يتم للبيئة.  و�سديقة  م�ستدامة 

املعاد تدويرها كالنايلون، الكرتون، املّطاط والفّلني. 

Matt & Nat
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يف  املو�سة  اأ�سبوع  اإىل   Nanushka دار  و�سول 

الذي  الوعي  ب�سبب  بل  �سدفًة،  يكن  مل  نيويورك، 

الن�ساء جتاه  بها من  باأ�ش  به �رصيحٌة ال  تتمّتع  باتت 

ة، 
ّ
النباتي اجللود  الدار عن  تبحث  امل�ستدامة.  ال�سناعة 

اإىل  للو�سول  الوقت  الكثري من  ا�ستغرق  االأمر  اأّن  علمًا 

النتيجة  لكن  ة، 
ّ
الطبيعي باجللود  �سبيهة  عالية  جودٍة 

اأّن الفروقات باتت �سبه معدومة بينها.  رائعة، لدرجة 

طبقاٍت  من  ة 
ّ
النباتي اجللود  ت�سنيع   

ّ
يتم الواقع،  يف 

هي  اجللود  هذه  اأّن  فهو   ،
ّ
ال�سار اخلرب  ا 

ّ
اأم ة. 

ّ
بال�ستيكي

داعي  لذا ال  االأقم�سة،  اآخر من  نوٍع   
ّ

كاأي للغ�سل  قابلة 

من  ة 
ّ
عملي قطع  اختيار  باإمكانِك  اليوم!  بعد  للقلق 

ال�سهل تن�سيقها كالقمي�ش، ال�رصوال، احلقائب...

Nanushka

النجمات  لدى  لة  املف�سّ امل�ستدامة  الدور  اإحدى  تكون  قد 

 .Kaia Gerberو  Meghan Markle مثل  والدوقات، 

اأجنلو�ش  لو�ش  مدينة  يف   Reformation دار  ترتكز 

راأفًة  واملمار�سات  ات 
ّ
التقني اأكرث  �سناعتها  يف  وت�ستخدم 

ال فيها تتجاوز احلّد االأدنى 
ّ
بالبيئة، كما اأّن جميع اأجور العم

بتقدمياٍت  املوّظفني  جميع  ويحظى  كاليفورنيا  والية  يف 

برامج  اإطالق  مّت  موؤّخراً،  ة. 
ّ
االإن�ساني ال�رصوط  توايف  ية 

ّ
�سح

خالل  من  امل�سّنع،  الفريق  لدى  التحفيز  لزيادة  جديدة 

االأ�سبوع،  يف  تني 
ّ
مر ة 

ّ
االإنغليزي الّلغة  يف  ة 

ّ
اني

ّ
جم دوراٍت 

ن�سيج  يعترب  ة. 
ّ
اأ�سبوعي تدليٍك  تلّقيهم جلل�سة  اإىل  باالإ�سافة 

اليو�سل االأكرث ا�ستخدامًا يف ت�ساميم Reformation وهو 

اأ�سجار االأوكالبتو�ش دون  اإمّنا م�سنوٌع من  مطابق للقطن، 

ة.
ّ
ا�ستخدام مواّد كيميائي

Reformation

ت�سنيع  اأثناء  ة 
ّ
لالأذي خملوٍق   

ّ
اأي �ش 

ّ
يتعر ال 

بيئٍة  على  املحافظة   !Rafa دار  يف  حذاء   
ّ

اأي

�سة 
ّ

 املخت�س
ّ
االأ�سا�سي الدار  �سليمة، هي هدف 

ت�ساميم  تقّدم  الفاخرة.  االأحذية  ب�سناعة 

باألواٍن جريئة ال يحّدها الزمن. كّل قطعة هي 

ني 
ّ
ني حملي

ّ
 على يّد حرفي

ّ
مة ب�سكٍل فردي

ّ
م�سم

الدار فيما  اإذاً  اأجنلو�ش. جتمع  يف مدينة لو�ش 

ة 
ّ
النباتي املواّد  ني 

ّ
احلرفي اأيادي  بني  ت�سنعه 

تدويرها  املعاد  واملواّد  العالية  اجلودة  ذات 

واملعاجلة بطرٍق م�ستدامة.

Rafa

 Stella دار  اليوم  حتى  تزال  وال  كانت 

االأزياء  الرائدة يف جمال �سناعة   McCartney
الغريب عن  باالأمر  لي�ش  هذا  وامل�ستدامة.  الراقية 

 ،Vegan نظام  تّتبع  �سغرها  منذ  الأّنها   ،Stella
جلود  ا�ستخدام  عن  االمتناع  يف  اقة 

ّ
ال�سب فكانت 

اإدارة  على  حر�سها  اإطار  يف  احليوانات،  وفرو 

اأحدث  وم�سوؤولة.  واعية  حديثة،  بطريقٍة  الدار 

بالبيئة  �سديقة  نّظارات  جمموعة  ابتكاراتها: 

 Kering Eyewear عمل  فريق  مع  بالتعاون 

موادَّ  وبا�ستخدام  حديثة  اٍت 
ّ
بتقني ي�سّنع  الذي 

من  امل�سنوعة   
ّ

احليوي كاالأ�سيتات  م�ستدامة 

 اخل�سب.
ّ
األياف لب

Stella McCartney

Kaia Gerber Meghan Markle رانيا فواز
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مستعّدة  أكن  لم  التحّدي،  قبلُت  حين 
%100، أردُت االنسحاب قبل البدء! فكيف لي 
أن أتوّقف عن تناول ألّذ المأكوالت وخصوصًا 
زميلتي  ساندتني  المقلّي!  والدجاج  الشاورما 

نادين، وخضُت المغامرة. 

 
ُ
ة، فكنت

ّ
 �سعوبة يف اختيار املاأكوالت النباتي

ُ
واجهت

ال اأرحم نادين من ال�سوؤال املعتاد: "هل هذا الطعام 

 
ُ
علمت عندما  كانت  االأوىل  ال�سدمة  ال؟"  اأم   

ّ
نباتي

االأحيان  االأبي�ش هما يف معظم  وال�سكر  الع�سل  باأّن 

عند  فكانت  الثانية،  ال�سدمة  ا 
ّ
اأم ني، 

ّ
نباتي غري 

 مرعب! 
ٌ

ام... كابو�ش
ّ
ة 10 اأي

ّ
التخّلي عن ال�سوكوال ملد

ة 
ّ
، الكعكة املح�سو

ّ
لة لدي عت وجبة الفطور املف�سّ

ّ
ود

كما  بالدب�ش.  وا�ستبدلتها  املوز  بال�سوكوال مع قطع 

بال�سّكر  ة املحاّلة 
ّ
ال�سباحي  عن قهوتي 

ُ
اأّنني تخّليت

 اإليها حليب جوز 
ُ
ة التي اأ�سفت

ّ
ل�سالح القهوة النباتي

ة 
ّ
ة اأعادتني اإىل املاأكوالت التقليدي

ّ
الهند. حمية نباتي

�سوربة  الزنكل،  الربغل،  رة، 
ّ
املجد مثل  ة، 

ّ
ال�سعبي

 قد 
ُ
ة التي كنت

ّ
النباتي اخل�سار وغريها من االأطباق 

 
ُ
الحظت احلمية،  هذه  بعد  عليِك،  اأكذب  لن  ن�سيتها! 

املاأكوالت  ب�سبب  ن�سارًة  اأكرث  اأ�سبحت  ب�رصتي  اأّن 

جهة  من  لكن  تناولتها.  التي  بالفيتامينات  ة 
ّ
الغني

تي، 
ّ
على �سح �سلبًا  ة 

ّ
النباتي احلمية  انعك�ست  اأخرى، 

ي، 
ّ
ام التحد

ّ
 ببع�ش الدوران والتعب خالل اأي

ُ
اإذ �سعرت

 
ّ
اأمد اأن  ويجب  الدم  فقر  من  اأعاين  اأّنني  خ�سو�سًا 

ة دون ا�ستثناء.
ّ
ج�سمي بكّل العنا�رص الغذائي

تستحّق التضحية!

ساندرا عبود
Fashion & Beauty Editor

وصفة الزنكل بحسب والدتي: 
•املكّونات:

�ش )الكمية بح�سب رغبتِك(
ّ
•حبوب احلم

•كوب من الربغل
ة بح�سب رغبتِك( 

ّ
•طحني ) الكمي
•ب�سلة مفرومة

طريقة التحضير:
�ش باملياه 

ّ
•يف امل�ساء، اإنقعي حبوب احلم

حتى اليوم التايل.

�ش.
ّ
•يف ال�سباح، قومي ب�سلق احلم

•ح�رّصي عجينة الربغل من خالل غ�سل الربغل 
باملياه، اإ�سافة الطحني، زيادة القليل من 

امللح، البهار والقرفة. بعد ذلك، امزجي الطحني 

ليهما اإىل كراٍت �سغرية. 
ّ
والربغل معًا وحو

•بعد االنتهاء من كرات الربغل والطحني، 
�ش وقومي باإ�سافة الب�سلة 

ّ
اأ�سيفيها اإىل احلم

ة مع ر�ّسة من امللح والبهار. 
ّ
املفرومة املقلي

•اأخرياً، اتركي املزيج على النار حتى يغلي 
و�سيكون جاهزاً لتقدميه! 

Vegan for
10 Days

كعكة بالدب�ش، 

بديل ال�سوكوال

ًا، كنُت 
ّ
عند ال�ساعة الثالثة يومي

اأتناول �سلطة الفاكهة يف املكتب 

اأ�سفُت على حميتي، نزهاٍت هادئة يف 

الطبيعة، ودون حمل هاتفي!
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نادين سري الدين
اّتباع هذه احلمية مل يكن بالتغيري  بالن�سبة يل، 

منذ  اأّتبعه   
ّ
غذائي لنظاٍم   

ٌ
امتداد واإمّنا   ،

ّ
اجلذري

على  االأجبان  الدواجن،  الّلحوم،  ة. 
ّ
عد �سنواٍت 

اأح�سان  بني  تركتها  اأن  �سبق  كّلها  اأنواعها... 

هذا  يف  ا 
ّ
اأم اليوم.  حتى  اأفتقدها  ومل  املا�سي 

اأطعمٍة  عن  بحٍث  رحلة  يف   
ُ
فا�سرت�سلت ي، 

ّ
التحد

وال   
ّ

لدي الذوق   
ّ

حوا�ش تدغدغ  ة 
ّ
�سحي ة 

ّ
نباتي

 
ُ
ة ولو حلظٍة واحدة. غ�ست

ّ
ت�سعرين باأّنني يف مهم

الهائل   
ّ
الكم الأكت�سف  ال�سوبرماركت  رفوف  بني 

االأ�سخا�ش  ت�ستهدف  باتت  التي  املنتجات  من 

 Shiratakiالـ بينها:  من  واخرتت  ني 
ّ
النباتي

Noodles، جبنة التوفو، حليب الّلوز غري املحّلى 
 تنكيه... 

ّ
اأي النوري اخلالية من  ورقائق طحالب 

�سوارع  اأحد  يف  جديداً  مقهى   
ُ
اكت�سفت كذلك، 

 
ُ
فحظيت ة، 

ّ
النباتي االأطعمة  على  يرتكز  املدينة، 

الكنافة  ا 
ّ
اأم ة. 

ّ
النباتي الّلوز  جبنة  ق 

ّ
تذو بفر�سة 

 يف قرية 
ّ

 خا�ش
ٌ
ة، فكان لها طعم

ّ
باجلنب النباتي

كفرقطرة ال�سغرية يف جبل لبنان يف اأحد البيوت 

االأطباق  اإىل  امل�ستخدمة،  االأواين  من  القدمية. 

نوعها  من  فريدة  بتجربة   
ُ
ا�ستمتعت ة، 

ّ
النباتي

ام 
ّ
االأي هذه  خالل  د. 

ّ
جتد اإىل  ي 

ّ
التحد هذا  لت 

ّ
حو

 
ُ
حاولت اإّنني  اإْذ  مذهلة،  بخّفة   

ُ
�سعرت الع�رصة، 

وكّل  الكريوهيدرات  اأبتعد عن  اأن  امل�ستطاع  قدر 

ة ال�رصيعة واأن 
ّ
ما يقع يف خانة الوجبات النباتي

10 أّيام هي حتمًا ليست 
كافية للشعور بآثار هذا 

التغيير بشكٍل كّلي، لكّنني 
أستطيع أن أؤّكد لِك أّن 

الرأفة بالحيوانات واالبتعاد 
عن المأكوالت غير الصحّية 
كفيلة بأن تزيد من حّسِك 
اإلنسانّي ومن قدرتِك على 

التعاطف مع محيطِك.

مزجت  املغّذية.  االأطعمة  على  حميتي  يف  اأرّكز 

مة 
ّ
نودلز الـShirataki مع �سل�سة الطماطم املدع

باخل�سار، مثل الربوكويل، الكو�سى والباذجنان. 

بالربوتني  ة 
ّ
الغني التوفو  جبنة  اأنّكه  اأن   

ُ
حاولت

 ،
ّ
اإيجابي ب�سكٍل   

ّ
علي انعك�ست  اخلّفة  بال�سعرت.  

ارتديته.اخلّفة  ما  كّل  يف  مطلقة  براحٍة   
ُ

ف�سعرت

 من تعب ع�رص 
ُ

رت
ّ
لت اإىل طاقة ون�ساط، فتحر

ّ
حتو

ن�سارة   
ُ
اأ�ساءت وجهي، فالحظت اخلّفة  اله�سم! 

يف ب�رصتي وزوال البثور ال�سغرية احلمراء.

Branded Content Manager

ذاتي،  أتحّدى  أن  قّررُت  األّول،  اليوم  في 
أتحّلى  أن  أردُت  الثاني،  اليوم  وفي 
أن  اخترُت  الثالث،  اليوم  وفي  بالشجاعة! 
 10 لمّدة  دواليك.  وهكذا  ملتزمة...  أكون 
أّيام ارتأيُت أن أكون أقرب إلى الطبيعة، أن 
أنصفه  وأن  كثب  عن  جسدي  إلى  أصغي 
لمّدة  النبات.  على  يرتكز  غذائّي  بنظامٍ 
هذا  إلى  وضممُت  ذاتي  تحّديت  أّيام،   10
التحّدي زميلتي ساندرا، فكّنا دعمًا واحدة 
كلتانا  التزمت  طريقتها،  على  كلٌّ  لألخرى. 

بنظام حمية نباتّية.

انعكست علّي 
بالخّفة واإليجابّية

Noodles Shirataki مع 
�سل�سة اخل�سار والربوكويل

ة
ّ
كنافة باجلبنة النباتي

مطعم Coara يف قرية كفرقطرة 

ة لذيذة
ّ
ة يقّدم اأطباق نباتي

ّ
اللبناني

تابعي هذا احل�ساب على اإن�ستقرام

@LiveKindlyCo
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قّصة صيحة

تنادي  قطعة  إلى  للرجال  مخّصص  قميٍص  من 
عديدة  بمراحل  التيشرت  قميص  مّر  بالمساواة! 
كّل  خزانة  في  عصرّية  قطعًة  يصبح  أن  قبل 
امرأة تطمح بأن تكون على الموضة. هو قميص 
مباشر،  بشكٍل  بالرياضة  يرتبط  بنفسه،  محتاٌر 
على  ويتأّلق  اليومّية  العفوّية  اإلطالالت  يرافق 
إذًا  التيشرت  قميص  يعد  لم  الحمراء.  السّجادة 
بل  القطن،  من  مصنوعة  بيضاء  قطعة  مجّرد 
أطلق العنان للفّن واإلبداع فيه، فاقتحمته ألوان 
يدعوِك  فكرّية.  حالٍة  أو  رأي  عن  تعّبر  وتطريزات 
أسلوب  وصاحبة  مرتاحة  أنِت،  كما  لتكوني 
الطريق  هي  هذه  مجهود.  بذل  دون  من  عصرّي 
هو  ما  إلى  ليصل  التيشرت  قميص  سلكها  التي 

عليه اليوم من أضواء وأصداء إيجابّية.

التيشرت: 
أنِت... كما أنِت!

اإعداد: جووي غ�سطني

2017
Victoria Beckham

POWER
T-SHIRT

 Beduwins تي�رشت من جمموعة

Arwa Al Banawiلـ

Dima Ayad
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كيف أصبح التيشرت قطعًة أساسّية في 
خزانة كّل امرأة؟

القمي�ش  �سورة  فوراً  تاأتي  تي�رصت،  نقول  عندما 

يف  ة. 
ّ
الكال�سيكي ال�سورة  اأي  اأذهاننا،  اإىل  االأبي�ش 

خالل  ة 
ّ
ع�سكري قطعة  االأبي�ش  القمي�ش  كان  البداية، 

ة الثانية يف العام 1910. بعد ذلك، 
ّ
فرتة احلرب العاملي

، اإىل اأن جاءت 
ّ
 كلبا�ٍش داخلي

ّ
ا�ستخدم القمي�ش القطني

 
ّ
ن�سائي لبا�ٍش  اإىل  لته 

ّ
وحو  Coco Chanel ة 

ّ
العبقري

ال�سينما خالل  ات. �ساهم جنوم 
ّ
 يف الع�رصيني

ّ
وع�رصي

 James Deanو Marlon Brando ات، مثل
ّ
اخلم�سيني

 ليكون قطعًة 
ّ
يف الرتويج لهذا القمي�ش كلبا�ٍش ر�سمي

ات 
ّ
الت�سعيني مو�سة  التي�رصت  طبع  كبرية.  ة 

ّ
�سعبي لها 

الدور  كبار  اختاره  وبالتايل،  تن�سيقه  �سهولة  ب�سبب 

مي االأزياء مثل Karl Lagerfeld ليظهر على 
ّ
وم�سم

ة اجلديدة، 
ّ
اإىل االألفي اأن و�سلنا  اإىل  ات العرو�ش. 

ّ
من�س

بات  كبري،  ب�سكٍل  به  ة 
ّ
احلري فتحّكمت 

االألوان  ومبختلف  مكان  كّل  يف  متوّفراً 

من  ور�سائل.  �سعاراٍت  ويحمل  واالأ�سكال 

مها 
ّ
اأبرز قم�سان التي�رصت، تلك التي �سم

هوب  الهيب  باأ�سلوب   Kanye West
بالتعاون مع دار A.P.C يف العام 2015، 

وانت�رصت بالتايل قم�سان مطبوعة عليها 

 
ّ
منر اأن  ميكن  ال  ة. 

ّ
مو�سيقي فرق  اأ�سماء 

ة جناح هذه القطعة 
ّ
اأمام قو مرور الكرام 

قبل  من  اعتمادها  مّت  فقد  التاريخ،  عرب 

والثقافات  االأجنا�ش  الطبقات،  خمتلف 

القاعدة وتتاأّلق  اأّنها و�سلت لتك�رص  حتى 

اجلينز  يبقى  احلمراء.  ادة 
ّ
ال�سج على 

 
ّ
ل للتي�رصت، فيعتربان الثنائي

ّ
ل االأو

ّ
املكم

 يف عامل املو�سة!
ّ

القوي

1995

Jaclyn Smith

Jacqueline Kennedy
 يعتمد تي�رصت عليه �سعار للمدر�سة 

ّ
جندي

 Life ة على غالف جمّلة
ّ
احلربي

لعدد 13 يونيو 1942 

70's

Marilyn Monroe

1948 1976
Madonna
90's
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1963
John Kennedy

قّصة صيحة

صديق للبيئة
اأ�سبح  قمي�سِك.  على   

ٌ
مكتوب هو  ما  خالل  من  مزاجِك  عن  ي 

ّ
عرب

ادة 
ّ
ال�سج التي�رصت معتمداً يف كّل املنا�سبات، وحتى على  قمي�ش 

 Statement احلمراء! بات متوّفراً على �سكل ف�ستان اأو حتى كقطعة

على  ماألوفًا  واأ�سبح  اجتماعي،  اأم   
ّ
�سيا�سي موقف  عن  للتعبري 

اأّن  نن�سى  اأن  ميكن  ال  الراقية.  اخلياطة  حتى  العرو�ش  ات 
ّ

من�س

التي�رصت يعترب القطعة االأعّز على قلب كّل �سخ�ٍش ي�سعى للحفاظ 

ة 
ّ
ع�سوي مواّد  من  م�سنوعًا  يكون  حني  خ�سو�سًا  البيئة،  على 

كالقطن، اجلوت، ال�سوف اأو حتى ال�سليلوز امل�ستخرج من اخليزران. 
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2018
Bella Hadid

50rs 
Juliette Gréco

' 1974
Jane Birkin

1985
Brooke Shields

2015
Kendall Jenner

2017
Kathreen Khavari

2017
Rita Ora

2018
Michelle Obama

2018
Meghan Markle

1994
Leonardo DiCaprio

1976
Farrah Fawcett 
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Sarah Jessica Parker  يف 
Carrie Bradshaw ّة

�سخ�سي

Johnny Depp يف �سل�سلة
21f Jump Street

Marlon Brando يف فيلم
The Wild One 

 Jennifer Aniston
Friends يف �سل�سلة

وسيلة للتعبير عن الرأي
ة 

ّ
القطني القم�سان  طالت  ة 

ّ
ثوري حركة  �سهدنا 

يف  ها 
ّ

اأوج اإىل  و�سلت  وقد  ات، 
ّ
ال�ستيني حقبة  منذ 

ات. دار Dior هي اإحدى الدور التي اختارت 
ّ
الت�سعيني

We Should All Be Feminists وطبعتها  عبارة 

و�سيف  ربيع  جمموعة  يف  البي�ساء  القم�سان  على 

 Chimamanda ة 
ّ
للروائي حديٍث  من  بوحي   ،2017

Ngozi Adichie. خالل العام املا�سي، اأقيم معر�ش 
T-Shirt: Cult – Culture – Subversion الذي 
ة من التي�رصت حتمل 

ّ
 اأكرث من 200 قطعة تاريخي

ّ
�سم

 Fashion and ر�سائل خمتلفة، مّت عر�سها يف متحف

باملو�سيقى  القمي�ش  هذا  ارتبط  لندن.  يف   Textile
 The Rolling Stone كتي�رصت  مبا�رص،  ب�سكٍل 

T-Shirt: Cult – Culture – Subversion معر�ش
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أمام أضواء هوليوود
فيها  التي ظهر  االأفالم  كّل  تذّكر  �سبه م�ستحيل   

ٌ
اأمر يكون  قد 

بطولة  من   The Wild One فيلم  نذكر   !
ّ
االأيقوين التي�رصت 

املمّثل Marlon Brando الذي �ساهم يف ن�رص هذه ال�سيحة، 

 Black Mama White Mama ال�سبحة وتظهر يف فيلم 
ّ
لتكر

ويف �سل�سلة 219Jump Street. ال ميكن اأن نن�سى مدى �سهرة 

تلفزيون   
ّ
�سل�سلتي  

ّ
اأهم اإحدى  ات يف 

ّ
الت�سعيني التي�رصت خالل 

ة جديدة 
ّ
Beverly Hills, 90210 وFriends. حمّطة تاريخي

من  القمي�ش  اعتمدت  حني   Sarah Jessica Parker مع 

قته 
ّ
Dior يف اجلزء الثاين من فيلم Sex and The City ون�س

نة بالك�ساك�ش.
ّ
ة مزي

ّ
مع تّنورة بنف�سجي

 John  
ّ
الفني املدير  ت�سميم  من   

ّ
االأيقوين

اأند  الروك  مو�سيقى  عن   
ّ

عرب الذي   Pasche
ة 

ّ
 حّلًة �سيا�سي

ّ
رول. لب�ش اأي�سًا القمي�ش القطني

مة 
ّ
امل�سم اعتمدته  حني  ات 

ّ
الثمانيني خالل 

لقاٍء  Katharine Hamnett يف  ة 
ّ
الربيطاني

 Margaret بريطانيا  وزراء  رئي�سة  مع  لها 

اللنديّن،  املو�سة  اأ�سبوع  خالل   Thatcher
.58%fDon’t Want Pershing حمل عبارة

2017
Alessandra Ambrosio

 Linda Evangelista
 Chanel يف عر�ش

خلريف 1991

Christy Turlington يف 
عر�ش Fendi لربيع 1991

The Rolling Stones

Margaret Thatcherو Katharine Hamnett
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Lana El Sahely يف تي�رصت 
 La نتيجة تعاونها مع Power

Terre Est Folle

التيشرت بأنامل 
المصّممين العرب

عامل  يف  كبرية  ة 
ّ

ح�س العرب  مني 
ّ
للم�سم

التي حتمل  تلك  التي�رصت، خ�سو�سًا  �سناعة 

معتمدًة   Rihanna النجمة  ر�سدنا  ر�سالة! 

 Lama ة
ّ
مة اللبناني

ّ
تي�رصت Kodak للم�سم

 Maison Rabih دار  اأطلقت   .Jouni
Kayrouz خالل مو�سم خريف و�ستاء 2018 
 .It’s Couture Baby تي�رصت حتمل عبارة

مة 
ّ
للم�سم  Beduwins جمموعة  برزت 

 
ّ
ت�سم والتي   Arwa Al Banawi ة 

ّ
ال�سعودي

جمموعة من التي�رصت، اأبرزها تلك التي كتب 

كما  ة، 
ّ
واالإجنليزي ة 

ّ
العربي بالّلغتني  عليها 

 Lana El Sahely ة 
ّ
اللبناني نة 

ّ
اأطلقت املدو

 La Terre Est Folle دار  مع  بالتعاون 

ات 
ّ

والق�س االألوان  مبختلف   Power تي�رصت 

كر�سالة لدعم املراأة.

 
ّ
 عليه الزمن، يبقى التي�رصت القطني

ّ
مهما مر

ة موجودة يف 
ّ
باللون االأبي�ش قطعًة اأيقوني

ل 
ّ
خزانة كّل رجل وامراأة على حّد �سواء. ت�سه

فباالإمكان  احلياة،  ة 
ّ
االأيقوني القطعة  هذه 

�سواء  االإطالالت  من  العديد  يف  تن�سيقها 

ة. 
ّ
ر�سمي حتى  اأو  ة 

ّ
يومي ة، 

ّ
ريا�سي كانت 

 �رصوال اأو تّنورة، 
ّ

باإمكانِك اعتمادها مع اأي

حتت �سرتة الـBlazer اأو الف�ستان، فتكونني 

فا�سيني�ستا دون مبالغة.

STYLE YOUR T-SHIRT

Zadig & Voltaire

Mira Mikati
net-a-porter.com 

Stella McCartney

 It's Couture تي�رصت

 Maison Rabih من Baby
Kayrouz بن�سختها املحدودة

Rihanna يف تي�رصت من 
Lama Jouni

مه 
ّ
تي�رصت Rami Kadi �سم

ي�سًا حلدث 
ّ

خ�س

JamaloukiCon 2018
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Miu Miu

 Blouse
net-a-porter.com

'

•اّتخد التي�رشت �سكل T، ليطلق عليه ت�سمية 
."T-Shirt"

ن اخرتع 
ّ
اأكيدة عم ة معلومة 

ّ
اأي •لي�س هناك 

اأّن �رشكة  قمي�س التي�رشت، لكن من املوؤّكد 

اأوىل  من  واحدة  كانت   Tropix Togs
ال�رشكات التي قامت بالطباعة عليه.

من  ل 
ّ
الأو العقد  يف  التي�رشت  اخرتاع  •مّت 

بعد  اإّل  ينت�رش  مل  لكّنه  الع�رشين،  القرن 

اعتماده من قبل جنوم ال�سينما.

التي�رشت، كانت  بت�سنيع  بداأت  ل �رشكة 
ّ
•اأو

ة.
ّ
�سة للألب�سة الداخلي

ّ
خم�س

من  القمي�س  هذا  حياكة  مّتت  البداية،  •يف 
القطن  لي�سبح  والكّتان،  ال�سوف   

ّ
مادتي

ة الأن�سب ل�سناعته.
ّ
فيما بعد املاد

FACTS
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DID YOU KNOW?
 Mark Zuckerberg يعتمد 

 .
ّ
يومي ب�سكٍل   

ّ
الرمادي التي�رشت 

ًا 
ّ
ح�س ميلك  ل  لأّنه  لي�س  ملاذا؟ 

والأزياء،  املو�سة  عامل  يف  مرهفًا 

الختيار.  يريد  ل  بب�ساطة  لأّنه  بل 

اّتخاذه،   
ّ
علي قرار  "كّل  فيقول: 

حتّكمًا  اأقّل  اإبداعًا،  اأقّل  يجعلني 

واأقّل تركيزاً".

Mark Zuckerberg

 LHD
net-a-porter.com
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STYLING

Loewe

SPORTY

يمكنِك استخدام 
هذه القطعة 

أيضًا كوشاح فوق 
أزيائِك

Gucci

Nick Fouquet

 Brunello
Cucinelli

Yuzefi

 Carolina Santo
Domingo

Sies Marjan
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Paola Vilas

Current/Elliott

Balmain

GAME
اإعداد: نور عرموين

نعم للفرو 
اإلصطناعي! 

البيئة  تراعي  اليوم   األزياء  دور  أصبحت 
لديها  وبات  وأكثر  أكثر  والطبيعة 
أفعاٍل  نحو  تخطو  جعلها  الذي  الوعي 
خطوة  منها  العديد  اّتخذت  تطبيقّية. 
واستبداله  الحيوان  فرو  استخدام  عدم 
الفرصة  تبقى  كي  إصطناعّي،  بفرو 
الصيحات.  وآخر  التأّلق  تحّب  لمن  متاحة 
 Faux Fur Stole اخترنا لِك هذا التصميم
بطريقتين  لِك  ونّسقناه   Gucci من 
وأخرى  مريح  بستايل  واحدة  مختلفتين، 

بستايل كاجويل وعصرّي.    
SMART CASUAL

Stella McCartney



INDICI

تحت المجهر

وا�سعة  اأبحاٍث  نتيجة  هي  ال�سموع،  من  ة 
ّ
ال�ستثنائي املجموعة  هذه 

ة 
ّ
اللبناني اأطلقت  الأو�سط!  ال�رشق  يف  القدمية  احل�سارات  عن  النطاق 

Indici بهدف ن�رش عبرٍي منع�س م�ستلهم  Loulwa Dimachkie دار 
ة 

ّ
، يذوب يف قلب كّل �سمعة مع اندماج مل�سة ع�رشي

ّ
من امل�رشق العربي

اأفق  تراعي  لكّنها  باجلذور،  كة 
ّ
متم�س دار  هي  اجلديد.  اجليل  حتاكي 

ال�سموع،   بني احل�سارات. مّت ت�سمية كّل �سمعة من 
ٌ
ر كاأّنها ج�رش

ّ
التطو

ة، 
ّ
كال�سومري قدمية  لغات  من  م�ستوحاة  ة، 

ّ
عربي نفحة  حتمل  بكلمة 

بني  الو�سل  يف  القدرة  على  كدليٍل  ة، 
ّ
والآرامي ة 

ّ
الفار�سي ة، 

ّ
الأكادي

املا�سي، احلا�رش وامل�ستقبل. هي دار جديدة، ترتك ب�سمة فارقة يف 

ة 
ّ
خ�سبي بنفحات  الأجواء  يلّطف  �سذى  �سمعة  كّل  تبّث  ال�سموع.  عامل 

جميلة.  ة 
ّ
ثقافي ة 

ّ
خلفي وحتمل  وغريها،  الفانيل  البات�سويل،  ونغمات 

.store.wallpaper.com عرب موقع Indici ق �سموع
ّ
ميكن ت�سو

شموٌع تحكي
الّلغة العربّية

اإعداد: نور عرموين

 ON OUR
RADAR �سمعة Petra متّثل البرتاء، املدينة 

ة العظيمة ال�سامدة يف 
ّ
الأثري

وجه ال�سحراء. تنبثق منها روح 

الربتقال، النعناع، البات�سويل 

والعنرب.

هذه �سمعة Saba التي تعني 

ة ملكة ال�رشق. تبعث 
ّ
بالعربي

بعبرٍي مفعم بالربغموت، 

ة، امل�سك، 
ّ
النفحات اخل�سبي

البات�سويل والفانيل.

م�سادر الإلهام وراء ال�سموع
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اإعداد: جووي غ�سطني

عندما نقول نجوم هوليوود، أّول ما سيراود 
عالٌم  الترف،  حياة  عن  مثالّية  صورة  ذهنِك: 
آخر! لكن، ال تنسي الوجه اآلخر لهم، هناك 
لألعمال  اهتمامًا  يولون  منهم  العديد 
اإلنسانّية، يستثمرون شهرتهم وسلطتهم 
تعّرفي  صوتًا.  يملك  ال  من  أصوات  إليصال 
على أبرزهم، وعلى اإلنجازات التي حّققوها 

بهدف أن يكون عالمنا أفضل.

نجوم يجعلون 
األرض أجمل!
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"ال معنى لحياتي، إْن لم 
أعشها لخدمة اآلخرين."

اإىل  هم 
ّ
و�سم والأعراق  ات 

ّ
اجلن�سي خمتلف  من  لأطفال  تبّنيها 

 !Angelina Jolie ة تقوم بها
ّ
عائلتها، هي اأعظم نخوة اإن�ساني

لي�ست فقط ممّثلة وخمرجة بارعة، ولي�ست فقط من اأجمل ن�ساء 

العمل  بداأت   .
ّ
م�ستمر بجهٍد  ة 

ّ
اجتماعي م�ساعدة  هي  بل  العامل، 

منذ  �سفريتهم  وكانت  الّلجئني  �سوؤون  يف  املّتحدة  الأمم  مع 

العام 2001. جالت يف الكثري من البلدان من �رشيلنكا، كينيا، 

�سوريا، هايتي وغريها بهدف زيارة امليادين وم�ساعدة ال�سعوب 

ة. هي اأي�سًا من 
ّ
اء احلروب اأو الكوارث الطبيعي

ّ
املنكوبة من جر

 ق�سايا النزوح من خلل م�ساهمتها 
ّ

�سانعي القرار فيما يخ�س

لي�ست  وهي  كلل،  بل  تعمل  الظاهرة.  لهذه  احللول  اإيجاد  يف 

ة لأعمالها 
ّ
حا�سدة فقط على جوائز اأو�سكار، اإّنا لأخرى تكرميي

يزداد   .Global Humanitarian Award كجائزة  ة 
ّ
اخلريي

، فمن يدري؟ قد نراها يومًا 
ّ
موؤّخراً ن�ساطها يف املجال ال�سيا�سي

دة البيت الأبي�س!
ّ
ما ع�سواً يف الكونغر�س اأو حتى �سي

Angelina Jolie
أّم من دون شروط

"الوقت المناسب للرّد 
على أكبر تحدٍّ لوجود 

اإلنسان، هو اآلن! 
بإمكانك صنع التاريخ أو 

تشويهه."

اأعماٍل  نحو  كه 
ّ
ويحر الكثري،  له  يعني  البيئة  مو�سع 

ة 
ّ
جمعي �س 

ّ
اأ�س التوعية.  ن�رش  يف  ت�ساهم  ومبادراٍت 

Leonardo DiCaprio، اأي LDC يف العام 1998 التي 
ية املتبّقية يف العامل، تقدمي احللول 

ّ
تعنى بحماية البقع الرب

 املهّدد 
ّ
امل�ساهمة يف اإعادة التوازن يف النظام الإيكولوجي

املدى  على  املخلوقات  جميع  ة 
ّ
�سح و�سمان  بالإنهيار 

ة اأوقاتهم حلماية 
ّ
�س املنتمون اإىل هذه اجلمعي

ّ
الطويل. يكر

احليتان يف كاليفورنيا، النمور يف اآ�سيا، الفيل يف اأفريقيا... 

ة على عّدة برامج منها: حماية حقوق 
ّ
كما ترّكز هذه اجلمعي

 ...
ّ
 التغيري املناخي

ّ
ني، التوعية فيما يخ�س

ّ
ال�سّكان الأ�سلي

Leonardo DiCaprio
حارس كوكب األرض

Angelina Jolie

Leonardo DiCaprio



86JAMALOUKI.NET

واإطللت  اأخبار  متابعة  عن  نكّف  مل  زواجهما،  منذ 

بهدفهما  اأي�سًا  تاأّثرنا   !Amal Clooneyو  George
منهما  واحد  كّل  العامل.  ين�سف  الذي  ال�سامي  امل�سرتك 

ة 
ّ
ل، وهي حمامي

ّ
بارٌع يف جماله، هو ممّثل من ال�سّف الأو

 وحقوق الإن�سان، احّتدا معًا 
ّ
�سة يف القانون الدويل

ّ
متخ�س

�سة 
ّ
ة العدالة يف املجتمعات املهم

ّ
مل�ساعدة الغري. تبّنا ق�سي

الّلجئني،  الأطفال  على  اهتمامهما  ا 
ّ
و�سب وال�سعيفة 

 يف 
ّ
�س الثنائي

ّ
دين واملحرومني من فر�س العلم... اأ�س

ّ
امل�رش

 The Clooney Foundation for ة
ّ
العام 2016 جمعي

�سني 
ّ
املهم للأطفال  العلم  تاأمني  على  تعمل  التي   Justice

املدار�س،  بناء  امل�ساعدات،  تقدمي  خلل  من  والنازحني 

ال�سعي لدعم حقوق الأفراد...

ثنائّي يحارب الظلم!

الفقر،  معنى  ًا 
ّ
جلي تفهم  هي  �سهلة،  تكن  مل  حياتها  لأّن 

الغت�ساب... ها هي اليوم من اأغنى اأغنياء العامل، لي�س فقط 

ة. 
ّ
الجتماعي اإّنا يف مبادراتها  ة، 

ّ
امل�رشفي يف ح�ساباتها 

اأ�سّد  على  التغّلب  يف  ي�ساهم  بال�سرب  التحّلي  اأّن  تعتقد 

عت 
ّ
ترب الفقر.  ملحاربة  احلّل  هو  العلم  واأّن  امل�ساعب، 

ة 
ّ
خريي اٍت 

ّ
جلمعي باملليني   Oprah الّلمعة  ة 

ّ
الإعلمي

والطفل.  املراأة  حقوق  بالعلم،  تعنى  ة 
ّ
اإن�ساني اٍت 

ّ
ومنظم

يف  فاأطلقت  ة، 
ّ
الأ�سا�سي اأهدافها  اأحد  هو  املراأة  متكني 

 Oprah Winfrey Leadership �سة 
ّ
موؤ�س  ،2007 العام 

مدر�سة  وهي  اأفريقيا،  جنوب  يف   Academy for Girls
�سة للفتيات الّلواتي ينحدرن من اأ�رٍش فقرية، 

ّ
ة خم�س

ّ
داخلي

العام  ة. حازت يف 
ّ
ذهبي ة 

ّ
تعليمي بفر�ٍس  تزويدهّن  هدفها 

ة. 
ّ
اخلريي اأعمالها  عن  ة 

ّ
فخري اأو�سكار  جائزة  على   2011

ت�ستحّق كّل التقدير!

تعليم البنات قبل كّل شيء

George & Amal Clooney

Oprah Winfrey

"العلم هو المفتاح 
لتوسيع آفاق العالم، 

وجواز سفٍر نحو الحرّية."
Oprah Winfrey
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رحلٌة واحدة اإىل جنوب اأفريقيا، اأعطت معنى اأكرب حلياة 

ة Alicia Key! �سغفها يف م�ساعدة املحتاجني نا 
ّ
املغني

 
ّ
مو�سيقي حفل  اإحياء  يف  �ساركت  اأّن  بعد  عامًا   17 منذ 

والتوعية  للوقاية   MTV مبادرة  من  كجزٍء   ،
ّ

خريي

احلالت  راأت  اأن  بعد   .HIV املناعة  نق�س  فريو�س  من 

يف  �سيئًا!  اإفعلي  لها:  يقول  عقلها  اأّن  �سعرت  املزرية،  

 Keep a ة 
ّ
جمعي تاأ�سي�س  يف  �ساهمت   ،2003 العام 

ة 
ّ
الجتماعي النا�سطة  مع  بالتعاون   Child Alive

Leigh Blake، تهدف اإىل دعم منّظمات من حول العامل 
من  املجتمع  يف  النخراط  اإىل  ودفعهم  الأفراد  ملعاجلة 

�ست 
ّ
تعر اأّنها  نن�سى  ل  ة. 

ّ
وترفيهي ة 

ّ
تعليمي برامج  خلل 

ر، لكّنها توؤمن بقدراتها وتفتخر مبنحنيات ج�سمها، 
ّ
للتنم

حياٍة  اأ�سلوب  تّتبع  نف�سها،  مع  كثرياً  مت�ساحلة  هي 

ر من كّل �سيء!
ّ
ق املاكياج كي تتحر

ّ
ًا ول تطب

ّ
مينيمالي

"النصيحة األولى التي 
اكتسبتها من خبرتي، أّن 
على جميع الحكومات 

أن تكون أّواًل مدافعة عن 
قضّية حقوق اإلنسان."

"ما يكسر قلبي هو 
المعاناة من أّي نوع. 

عالمنا فيه الكثير من 
القسوة، ويحتاج إلى 

الوحدة والمحّبة."

Alicia Keys
تسعى لخدمة اإلنسان!

Amal Clooney

Alicia Keys



هذا الشهر

What's  up
م اللبنايّن رامي قا�سي 

ّ
ة الأوىل، قّدم امل�سم

ّ
للمر

ز 
ّ
جمموعة ربيع و�سيف 2019 خلل عر�ٍس ممي

 للخياطة الراقية. 
ّ
�سمن اأ�سبوع املو�سة الباري�سي

  Éternité   Éphémère حملت املجموعة ا�سم

و�سّكلت مزيجًا بني ال�سخب واجلراأة من جّهة وال�سحر 

ة 
ّ
ة من جّهٍة اأخرى .افتتحت العار�سة العاملي

ّ
واجلاذبي

Coco Rocha العر�س.

غمو�س الطبيعة هو م�سدر الإلهام وراء 

 .Piaget من Sunlight Escape جمموعة

د الإح�سا�س الذي ت�سعرين به حني 
ّ
جت�س

ع 
ّ
عة بالنجوم. تتفر

ّ
لني ال�سماء املر�س

ّ
تتاأم

هذه املجموعة اإىل 3 خطوط، يجمعها الذهب 

نها الأحجار الكرمية، 
ّ
مبختلف األوانه، وتزي

د.
ّ
مثل املا�س والزمر

بح�سوٍر لفت كالعادة، اأطّلت النجمة 

هيفاء وهبي خلل اأ�سبوع املو�سة 

 للخياطة الراقية باإطللٍت 
ّ
الباري�سي

جريئة. ح�رشت عرو�س اأزياء زهري مراد 

ونبيل يون�س.

 Audemars Piguet احتفلت دار

 Code 11.59 باإطلق جمموعة �ساعات

اجلديدة، يف جنيف بح�سور 120 �سيفًا. 

هذه املجموعة كناية عن �سفحة جديدة 

ر 
ّ
يف تاريخ الدار مليئة باجلراأة، التطو

.
ّ

والأ�سلوب الع�رشي

ة هدى قّطان 
ّ
طرحت خبرية التجميل العاملي

ة 
ّ
جمموعة جديدة من الرمو�س ال�سطناعي

 Jacqueline بالتعاون مع جنمة بوليوود

 .Fernandez Beauty
Queen
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Burberry

 Giorgio Armani افتتحت دار

 بها يف ال�رشق 
ّ

ل بوتيٍك خا�س
ّ
Beauty اأو

الأو�سط داخل Red Sea Mall يف اململكة 

ة -جّدة، ويعترب الأكرب 
ّ
ة ال�سعودي

ّ
العربي

لدى الدار. هناك جتدين كّل م�ستح�رشات 

املاكياج والعناية بالب�رشة اإىل جانب 

ة.
ّ
ة والرجالي

ّ
اأجمل العطور الن�سائي

ت�سيف دار Louis Vuitton ن�سخة جديدة 

من �ساعة Tambour Horizon التي 

جتمع املو�سة بالتكنولوجيا، اإىل جانب 

ة بت�سميٍم 
ّ
اعات الل�سيلكي

ّ
ت�ساميم من ال�سم

ة.
ّ
فريٍد من نوعه. متوّفرة باألواٍن ع�رشي

What's  up

ك�سفت دار Burberry عن حملتها 

 
ّ
ة الأوىل مع مديرها الإبداعي

ّ
الإعلني

اجلديد Riccardo Tisci. عمد هذا 

رين 
ّ
الأخري اإىل جمع عدد من امل�سو

والعار�سات من خمتلف الأجيال 

ة 
ّ
رة والهوي

ّ
لرتجمة نظرته املتطو

ة.
ّ
اجلديدة التي منحها للدار الربيطاني

ة، خطفت املغّنية 
ّ
بجراأتها الع�رشي

ة Celine Dion الأنظار 
ّ
العاملي

 
ّ
خلل اأ�سبوع املو�سة الفرن�سي

للخياطة الراقية. تاأّلقت خلل 

 Alexandre ح�سورها عرو�س

...Valentino ،Vauthier

ة Beyoncé على ح�سابها 
ّ
ن�رشت النجمة العاملي

ع من خللها متابعيها 
ّ
عرب اإن�ستقرام حملة ت�سج

للن�سمام اإىل م�رشوع Greenprint. هو دعوة 

 بالبيئة بنظاٍم 
ّ
 امل�رش

ّ
ل�ستبدال النظام الغذائي

 Plant-Based. اإذا اّتبعِت هذا النظام 
ّ
نباتي

ة حل�سور حفلت 
ّ
�سيكون لديِك فر�سة فوز تذاكر اأبدي

Beyoncé وJay-Z. من يعلم، قد تكونني حمظوظة!
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هذا الشهر

اأحيت املغّنية Mariah Carey  حفًل 

ل 
ّ
ًا يف منطقة الريا�س، لتكون اأو

ّ
مو�سيقي

ة 
ّ
ة تغّني يف اململكة العربي

ّ
جنمة اأمريكي

ة. ارتدت ف�ستانًا اأ�سود لمعًا.
ّ
ال�سعودي

، افتتحت 
ّ
ة يف منطقة اخلليج العربي

ّ
ل مر

ّ
لأو

 
ّ

دار Yves Saint Laurent  بوتيكها اخلا�س

يف دبي مول، ليكون الأكرب يف العامل. �ستفرح 

عا�سقات املاكياج، لأّن اأمامهّن م�ساحة وا�سعة 

لل�ستمتاع مب�ستح�رشات التجميل، ولديهّن فر�سة 

مة 
ّ
احل�سول على م�ستح�رشاٍت وعطوٍر م�سم

ي�سًا لكّل واحدة.
ّ

خ�س

What's  up
 
ّ
ة الأوىل التي يتم

ّ
نادين لبكي هي املراأة العربي

تر�سيح فيلمها "كفرناحوم" جلائزة اأو�سكار عن 

ة. نتمّنى لها كّل التوفيق!
ّ
فئة الأفلم الأجنبي

يف مبادرة اأوىل من نوعها، 

ل جمموعة 
ّ
اأطلقت دار Chanel اأو

ة 
ّ
من امل�ستح�رشات اجلمالي

�سة بالرجال حتمل 
ّ

املخ�س

ز 
ّ
ا�سم Boy de Chanel. تتمي

ن 
ّ
بت�سميمها الأنيق وتت�سم

ة التي 
ّ
امل�ستح�رشات الأ�سا�سي

يحتاجها الرجل من مرطب 

ال�سفاه، قلم حتديد احلاجبني... 

 Jennifer اأ�سبح خرب خطوبة

 Cooke Maroney من Lawrence
هما يف ربيع 

ّ
ًا! بداأت علقة حب

ّ
ر�سمي

2018 ونذكر اأّن حبيبها بعيد عن 
.
ّ
عامل التمثيل فهو مدير ملعر�ٍس فني

Oscars
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املو�سة  عامل   Sneakersالـ اأحذية  �سيحة  اجتاحت 

عن  احلذاء  هذا  وخرج  الأخريتني،  ال�سنتني  يف 

دار  لأّن  الأ�ساليب.  خمتلف  لينا�سب   
ّ
الريا�سي الإطار 

يها 
ّ
حمب دائمًا  تفاجئ   Christian Louboutin

ة تتما�سى مع املو�سة، اأطلقت جمموعة 
ّ
بت�ساميم ع�رشي

ربيع  ملو�سم   Run Loubi Run اأ�سمتها   Sneakers
األواٍن  درجات  عّدة  بني  م 

ّ
امل�سم دمج   .2019 و�سيف 

اأي�سًا ن�سخات بلوٍن  م 
ّ
زة و�سم

ّ
�ساخبة يف ن�سخاٍت ممي

عة 
ّ

واحد اأبي�س، اأ�سود اأو اأحمر. الت�ساميم الّلمعة مر�س

ة 
ّ
هوي يف  ًا 

ّ
اأ�سا�سي جزءاً  ت�سّكل  التي   Studs بتفا�سيل 

 عري�س، يقّدم راحة مطلقة وبلم�سٍة 
ٌ
ة. كعب

ّ
الدار الفرن�سي

�رشائط  ن 
ّ
يت�سم ل  لأّنه   ،

ّ
عملي �سّك  دون  وهو  جريئة، 

 مرور 
ّ
الربط. اعتماد هذه القطعة الـStatement ل مير

ملب�س  اأو  �رشوال  تّنورة،  ف�ستان،  مع  تتما�سى  الكرام، 

ة جعلت من كّل ت�سميٍم قطعة خالدة، 
ّ
ة. احلرفي

ّ
ريا�سي

ًا يجمع بني الراحة والأناقة. حذاء 
ّ
ليكون حذاء ريا�سي

التي  فا�سيني�ستا  كّل  خزانة  يف   
ّ
اأ�سا�سي  Sneakers

ز يف خياراتها.
ّ
تبحث دائمًا على التمي

What's  up

Louboutin
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اإعداد: ماندي مرعب

كي نفهم عطرًا ما، ال بّد أن نتنّشق روحه ونختبر تركيبته من حيث أتت! لذا لّبيُت دعوة دار GUCCI إلى 
لوس أنجلوس الكتشاف أجدد نسختين من مجموعة Guilty تحت عنواٍن واحد ForeverGuilty#. عشُت 
خطط  أّن  وأكثر  أكثر  وتأّكدت  المفّضلة،  مدينتي  الجريئة،  أنجلوس  لوس  وسط  اإليطالّية  الدار  جنون 

 .Jared Letoو Lana Del Rey تتخّطى الواقع... حلٌم هوليوودّي بطاله Alessandro Michele المبدع

هوليوود... أنِت المتعة المذنبة!

-

تحقيق عطور

-
-

GUCCI
خالل حفل إطالق العطرين 

في لوس آنجلوس
-
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ال�سينما، ل ميكن  اأجنلو�س، لأّنهما كنجوم  عطران ي�سبهان لو�س 

عدم الوقوع حتت �سحرهما. خلقا ليكونا حتت الأ�سواء وليجعل 

، وللأبد! عطر 
ّ
، ذنبه اأّنه حر

ّ
ن يعتمدهما �سخ�سًا مدركًا ملا يحب

َ
م

ين�سج   Gucci Guilty Eau de Parfum Pour Femme
الدار اجلريئة، فيبعث مبزيج من  باأنامل  اأنوثة جنمات هوليوود 

 ينب�س بروح الأزهار والورود وقاعدة 
ٌ
ة، قلب

ّ
نفحاٍت عليا حم�سي

 
ّ
الرجايل العطر  ا 

ّ
اأم والعنرب.  كالبات�سويل  ة 

ّ
ال�رشقي نات 

ّ
املكو من 

ر 
ّ
Gucci Guilty Eau de Toilette Pour Homme، في�سو

ل  ة، فياأتي عطره املف�سّ
ّ
رجل الدار الذي ل يرتبط اأبداً بالكل�سيكي

مزيجًا بني رائحة اخلزامى، الّليمون، اخل�سب والبات�سويل. كّل هذه 

اأجنلو�س  لو�س  يف  العطر  اإطلق  حفل  خلل  لم�ستها  العنا�رش 

حيث اجتمع �سفريا العطرين و�سيوٌف كان وا�سحًا مدى تعّلقهم 

األي�ست  التي مت�سي عك�س املعهود.  اأفكارهم  لأّنها تعك�س  بالدار، 

ر!
ّ
دار Gucci كتلًة من الفّن والتحر

هي  ة... 
ّ
الع�رشي حّلتها   ،

ّ
ال�سينمائي تاريخها  بفّنها،  اأجنلو�س  لو�س 

 Jared Lana Del Rey واملمّثل  ، املغّنية 
ّ
الثنائي الت�سوير.  موقع 

املدير  اإ�رشاف  وحتت   Glen Luchford املخرج  بعد�سة   Leto
 Forever :عنوان الفيلم الق�سري .Alessandro Michele 

ّ
الإبداعي

يف  املدينة،  يف  جولتهما  خلل   Jaredو  Lana نرافق   .Guilty
ال�سوبرماركت، املنتزه، حمّل غ�سيل امللب�س ويف مقهى حيث تلعب 

، ت�سلية، جنوٌن، 
ٌ

ة Courtney Love دور النادلة. رق�س
ّ
فيه املغني

ة من ال�سعادة التي 
ّ
، بكمي

ّ
ة والأهم

ّ
 باحلياة، احلري

ّ
 ت�سج

ٌ
األوان و�سور

يختربها ال�سخ�س يف هوليوود، هناك كّل �سيٍء متاح!

 GUCCI
 Guilty Eau de
 Parfum  Pour

Femme

 GUCCI Guilty
 Eau de Toilette
  Pour Homme

يف كوالي�س الت�سوير
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J a r e d  L e t o

INTERVIEW

تحقيق عطور

ال يعتبر Jared تعاونه مع Gucci عماًل، بل مبادرة نابعة عن حّب 
 Alessandro واقتناع بمبادئ الدار. تربطه صداقة متينة مع

Michele، مّما جعل التناغم حقيقّيًا في هذا المشروع الجديد. 
أمام عينيه الزرقاوين الساحرتين، جلست وسألته...

كيف تعّرف دورَك في دار Gucci؟
�ساأكتفي بالقول اإّنني �سديق الدار، واأنا جزء م�ساهم من عائلة 

نا 
ّ
Gucci. ل يكاد الأمر يبدو كعمل اأقوم به مع الدار، فنحن كو

�سداقات متينة. 

ما هي متعتَك المذنبة مؤّخرًا؟
لقد كنُت عاقًل موؤّخراً! لكن ميكنني اأن اأقول اإّن الطعام قد يكون 

اأتناول  بداأُت  انتهت،  وعندما  جولة،  يف  كنُت  املذنبة.  متعتي 

تناول  عن  لأ�سهٍر  امتنعُت  اأن  بعد  الد�سمة،  والأطعمة  ال�سوكول 

بعد  الفندق  غرفة  اإىل  اأعود  كنت  املثال،  �سبيل  على  ال�سّكر. 

 
ّ
ثم بال�سوكول،  مليئًا  كي�سًا  واأتناول   Netflix اأ�ساهد  العر�س، 

 باخلجل من نف�سي!
ُ
اأ�سعر

Alessandro Micheleو Lana Del Rey ،Jared Leto
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ما هي رسالتَك عبر دار Gucci؟
ِع�س حياتَك وا�ستمتع بها! 

أكثر  من   Gucci بدار  عالقتَك  تكون  قد 
تحافظ  فكيف  واستمرارًا،  حقيقة  العالقات 

على شغفَك؟
ينهم. العمل هو 

ّ
اأ�سخا�س حتب الأمر �سهل حني تعملني مع 

ف على الأ�سدقاء وال�ستمتاع معًا. 
ّ
حّقًا فر�سة اأخرى للتعر

�س لها 
ّ
وفريق عمل Gucci رائع، دائمًا ما نقوم باأموٍر نتحم

 .Alessandro لدى  اجلميلة  البتكار   روح 
ّ
واأحب ب�سدق، 

لذا، فهي مغامرة! 

كيف تصف رائحة العطر؟ وما هي الذكرى 
المفّضلة لديَك المتعّلقة به؟

ة... حني كنت �سغرياً، كان ي�سعدين كّل 
ّ
موقدة، األعاب ناري

ما يتعّلق بالنار. 

صف لنا يومًا نموذجّيًا تقضيه في لوس 
أنجلوس.

ة، لكن اأوّد لو يكون يومي كالتايل: 
ّ
ام نوذجي

ّ
 اأي

ّ
لي�س لدي

ال�سخور،  واأت�سّلق  ماليبو،  يف  طويلة  مل�سافاٍت  اأم�سي  اأن 

من  العليل  بالن�سيم  اأ�ستمتع  اأن  ًا، 
ّ
�سحي طعامًا  اأتناول   

ّ
ثم

 اأتناول املزيد واملزيد من الطعام... بكّل ب�ساطة!
ّ
املحيط، ثم

"ال يكاد األمر يبدو 
كعمل أقوم به مع 
Gucci، فنحن كّونا 

صداقات متينة."

Courtney Love



96JAMALOUKI.NET

تحقيق خاّص

"ما سّر جمالِك"، سؤال طرحته على مدّلكة تايالندّية خالل جلسة تدليك في إحدى 
أسواق بانكوك الشعبّية، طمعًا بأجوبة أستطيع من خاللها كتابة مقال عن أسرار 
جمال النساء في تايالند. أّما اإلجابة فكانت "السعادة"! محاولتي بالتذاكي باءت 
اإلجابة ظّلت  أّن هذه  إال  الزمن،  لفترة من  اعتقدته  األقّل، هذا ما  بالفشل... على 
عالقة في ذهني لسبٍب من األسباب. لم أعتقد يومًا أّنني، بعد سنتين، سأنطلق 

منها في رحلتي للبحث عن السعادة!

اإعداد: نل�سي با�سط 

السعادة... لن تجديها!

Think Less, Feel More

Frown Less, Smile More

Talk Less, Listen More

Judge Less, Accept More

Watch Less, Do More

Complain Less, Appreciate More

Fear Less, Love More
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"السعادة"! هدف كّل إنسان. لكن هل هو حقيقّي أم وهمّي؟ لإلجابة، كان ال بّد لي من خوض بحٍث عميق، فأنا ال أملك 
اإلجابة، وال أعتبر نفسي "سعيدة"! أنا من الماليين الذين وضعوا السعادة، هدفًا أمامهم في العام 2019.

بحثي الطويل أوحى لي باآلتي: السعادة لن نجدها، إّنما... تابعيني لتعرفي ماذا أقصد، لكن أّواًل لنتحّدث عن جمالِك!

Stress كلمة الع�رص... الإجهاد هو اأكرب العوائق اأمام ال�شعور 
ًا 

ّ
�شلبي تاأثرياً  للتوّتر  اأّن  ة 

ّ
العلمي الدرا�شات  اأثبتت  بال�شعادة. 

يوؤّدي  هو  ة. 
ّ
واخلارجي ة 

ّ
الداخلي اجل�شد  ة 

ّ
�شح على  وا�شحًا 

ة تظهر وا�شحة على الب�رصة والوجه. 
ّ
اإىل تفاعالٍت كيميائي

 اجل�شم على تعزيز هرمون الكورتيزول 
ّ
يحّث ال�شغط النف�شي

الب�رصة،  يف  الزيوت  لإفراز  الغدد  اإىل  اأمراً  ير�شل  الذي 

اٍم 
ّ
باأي ين 

ّ
متر عندما  لحظي  عليها.  البثور  ظهور  وبالتايل 

ع�شيبة كيف ت�شبح ب�رصتِك، على الأقّل هذا ما لحظته يف 

نف�شي وبُت اأوؤمن به. لقد عاي�شت هذا الواقع ل�شنواٍت طويلة، 

ب�رصة  ملداواة  ة 
ّ
الطبي احللول  اأنواع  كّل  اإىل  خاللها  جلاأت 

الدائمة  احلّكة  الحمرار،  اإىل  �شة 
ّ
واملعر ا�شة 

ّ
احل�ش وجهي 

والبثور، لكّنني اأدركت موؤّخراً، وبعد اأن اأعلنت معركتي على 

اأف�شل  اأ�شبحت  ب�رصتي  اأّن  بجولت،  اأفوزه  وبداأت  التوّتر 

 
ّ
ة الذي اأ�شابني �شببه الرئي�شي

ّ
حاًل. علمُت اأّن مر�ض الوردي

ة والكرميات لن تقوم بعملها 
ّ
، واأّن كل الأدوي

ّ
ال�شغط النف�شي

ة 
ّ
جمالي نتائج  لالإجهاد  الداخل.  من  ج�شدي  اأعالج  مل  ما 

ال�شعر بكرثٍة، فقدان الربيق من  اأخرى مثل ت�شاقط  مبا�رصة 

مالمح  ب�شبب  تظهر  التي  التجاعيد  حزنِك،  ب�شبب  عينيِك 

من  �شتقّلل  عوامل  جميعها  العاب�ض...  اأو  الغا�شب  الوجه 

تِك يف نظرِك )واأ�شّدد على عبارة "يف نظرِك"(.
ّ
جاذبي

من  ينبع  فعاًل  اجلمال  اأّن  لِك  لأبرهن  احلّد،  بهذا  �شاأكتفي 

الداخل، فاإذا اأردُت املتابعة، �شاأحتاج اإىل كّل �شفحات هذا 

مفهوم  ن�شاأة  واأخري:  اآخر  برهانًا  ن�شيت  لقد   !OH العدد... 

م�شاكل  عالج  على  يرتكز  الذي   Psychodermatology
ة.

ّ
ات نف�شي

ّ
الب�رصة بوا�شطة تقني

أن تكوني جميلة... ليس هذا ما 
سُيسعدِك! لكن أن تكوني سعيدة، 

فذلك سيزيدِك جمااًل! 

 I N N E R
B E A U T Y

تصّدرت الدنمارك 
3 مّرات الئحة 
البلدان األكثر 

سعادًة في تقرير 
السعادة العالمّي 
الذي صدر 5 مّراٍت 

حتى اليوم. 
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وّزعت درا�شة النا�ض على جمموعتني ومنحت كّل فرد منهم 

�رصاء  الأوىل  املجموعة  اأفراد  من  طلب  دولر.   1000 مبلغ 

املجموعة  اأفراد  ومن  بها،  يرغبون  اأو  تنق�شهم  اأغرا�ض 

بعد  املبلغ.  هذا  بوا�شطة  لأحد  امل�شاعدة  تقدمي  الثانية 

التي  املجموعة  اأّن  النتيجة  اأّكدت  الختبار،  من  العودة 

ابتاعت  التي  تلك  �شعادة من  الأكرث  امل�شاعدة كانت  قّدمت 

واأّن  ال�شعادة،  يجلب  امل�شاعدة  تقدمي  اأّن  �شّك  ل  اأرادته.  ما 

بالفرح.  لل�شعور  احلوافز   
ّ
اأهم من  هو   

ّ
الجتماعي التعاطف 

ة 
ّ
كّلما كان الإن�شان عر�شًة لهذا التدّفق من امل�شاعر الإيجابي

خ.
ّ
ة، زاد �شعوره بال�شعادة وتر�ش

ّ
يف الن�شاطات الإن�شاني

ل اأدعوِك اإىل تو�شيب حقيبتِك وال�شفر اإىل الهند )اإّل اإْن اأردِت 

يف  ما  كّل  "يوغي"...  اإىل  ل 
ّ
التحو عليِك  اأقرتح  ولن  ذلك!(، 

10 دقائق من  يتطّلب  ن�شاٍط  فني على 
ّ
�شتتعر اأّنِك  الأمر هو 

الطماأنينة  نحو  ل 
ّ
الأو مفتاحِك  و�شيكون  املنزل،  يف  وقتِك 

لتعريف  �ض.26  اإىل  )عودي   Mindfulness البال:  وراحة 

�رصح امل�شطلحات(، الكلمة التي تت�شّدر كل الكتب و�شفحات 

على  الرتكيز  ة 
ّ
تقني اإّنها  بال�شعادة.  ُتعنى  التي  ان�شتقرام 

 ل�شتيعاب كّل امل�شاعر التي 
ّ
احلا�رص والتمّتع بالوعي التام

الن�شاط  يندرج هذا  بها.  التي تقومني  الأفعال  تنتابِك وكّل 

ل، وهدفه حترير اجل�شم من التوّتر، الكتئاب، 
ّ
حتت راية التاأم

الآلم  تخفيف  على  قادرة  املمار�شة  هذه  اأّن  كما  القلق... 

ة.
ّ
بها ال�شغوط الع�شبي

ّ
ة التي ت�شب

ّ
اجل�شدي

التي  ة 
ّ
الو�شعي يف  وحدِك،  بانتظام!  ًا... 

ّ
يومي 10دقائق 

ري 
ّ
ة ال�شهيق والزفري، حتر

ّ
تريحِك. ا�شرتخي، رّكزي على عملي

راأ�شِك، ورّكزي على فكرة واحدة  التي تدور يف  الأفكار  من 

ة التنّف�ض وحدها.
ّ
 واحد، اأو حتى على عملي

ّ
اأو اأمٍر  اإيجابي

اأّن  اأثبتت  الإن�شان  عقل  عن  لة 
ّ
مطو درا�شة   20 من  اأكرث 

العقل!  ة 
ّ
هيكلي ت�شكيل  تعيد  ل 

ّ
التاأم من  النوع  هذا  ممار�شة 

ة 
ّ
هِك حول كيفي

ّ
�شت�شاعدِك وتوج التي  ات 

ّ
املن�ش كثريٌة هي 

ل، كّل ما عليِك فعله هو زيارة موقع يوتيوب اأو 
ّ
القيام بالتاأم

Happier التطبيقات على هاتفِك:  اأحد هذه  تنزيل 

،Smiling Mind ،Aura ،Headspace ،Calm
...Stop Breathe and Think

10 دقائق يومّية... %10 أسعد

إذا أردِت السعادة ... قّدميها! 
M

in
d

fu
ln

e
s

s

تحقيق خاّص

أوكيناوا هي مجموعة 
جزر يابانّية يعيش فيها 
أكبر عدٍد من السّكان 

الذين تجاوزوا عمر 
الـ100 سنة. هم سّكان 

ممتلئون بالّطاقة 
اإليجابّية. من هنا، 

ُوجدت حمية أوكيناوا 
التي تضمن عمرًا طوياًل 

وبشرة شاّبة.

10% 

Ellen DeGeneres
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ق!"، 
ّ
ف على الت�شو

ّ
ن قال اإّن املال ل يجلب ال�شعادة، مل يتعر

َ
"م

الن�شاء  معظم  اأّن  واأعتقد  واأحببتها،  دائمًا  رّددتها  مقولة 

ي�شاركنني هذا ال�شعور. نحن �شحايا عامل الإعالن وال�شتهالك! 

اإّن غرقنا حتت اآلف ال�شلع التي ل نحتاج  اإليها، دعا اإىل انت�شار 

نحتاج  ل  ما  كّل  من  د" 
ّ
"التجر  

ّ
اأي  ،Minimalism الـ  تيار 

لل�شغط  واأجده متنّف�شًا  ق 
ّ
الت�شو  

ّ
اأحب زلُت  لنعي�ض! نعم ما  اإليه 

ه 
ّ
التنب اإىل  اأدعوِك  ما  هو  علينا  املالذ  هذا  تاأثري  لكن   ،

ّ
اليومي

ِت يومًا ماذا يح�شل بعد اأن ت�شرتي وحت�شلي على 
ّ
له. هل فكر

ما اأردِت؟ نعم يف حلظتها، �شت�شعرين بالر�شا ولكن ماذا بعد، 

هل اأنِت �شعيدة الآن؟ كال! وهذا متامًا ما يح�شل لن�شف �شّكان 

عن  يبحثون  يزالون  ما  الأثرياء  الأقّل.  على  ة 
ّ
الأر�شي الكرة 

ال�شعادة، مثل الفقراء.

اأطلقها  التي   The Minimalists بي فكرة جمموعة 
ّ
مَل ل جتر

خو�ض  على  العامل  خاللها  من  ي�شاعدان  ان 
ّ
اأمريكي ان 

ّ
�شاب

ة، 
ّ
وثائقي اأفالم  كتب،  بف�شل   ،

ّ
احلياتي النمط  هذا  جتربة 

مقابالٍت وموقع اإلكرتويّن... واأي�شًا من خالل حتّدي الـ30 يوم: 

التجربة معِك. حتّديا  ال�شخ�ض امل�شتعّد خلو�ض هذه  ًل جدي 
ّ
اأو

يوٍم  كّل  التخّل�ض  با�شتطاعته  �شهٍر، ملعرفة من  بع�شكما ملّدة 

ام. 
ّ
الأي عدد  بح�شب  اإليه،  بحاجٍة  لي�ض  منزله  يف  غر�ض  من 

لو �شغري، يف  �شيٍء واحد حتى  تتخّل�شان من  ل 
ّ
الأو اليوم  يف 

اليوم الثاين ترميان غر�شني، ويف اليوم الثالث تتخّل�شان من 

اأطول  لفرتٍة   
ّ
ي�شتمر الذي  الرابح هو  دواليك.  اأغرا�ض، وهكذا   3

ًا، كالكما �شرتبحان بعد اأن تدركا 
ّ
يف هذا التحّدي، لكن �شمني

اأّنكما ا�شتطعتما التخّل�ض من اأموٍر ظننتما اأّن حياتكما متعّلقة 

بها! حتّديات كثرية اأطلقها املوؤمنون بهذه الفكرة، جتدينها على 

حول  احلا�شل  ال�شجيج  وكّل   Project 333 منها  الإنرتنت، 

.Marie Kondo حمبوبتنا اجلديدة

اكتبي على غوغل هذه الجملة...
 Instagram ة 

ّ
الإنكليزي بالّلغة  واكتبي  غوغل  موقع  افتحي 

وحت�رّصي   Facebook Makes Me اأو   Makes Me
ل 5 احتمالت يقّدمها لِك غوغل تكمل اجلملة مع 

ّ
للمفاجاأة! اأو

واحدة من هذه الكلمات: ح�شودة، حزينة، مكتئبة، غا�شبة، غري 

�شعيدة. وهذه القرتاحات هي الأكرث بحثًا على املوقع. اأعتقد اأّن 

هذا يكفي لتدركي ما اأريد اإي�شاله. ل، ل تغلقي ح�شاب اإن�شتقرام 

اعلمي  التوا�شل بوعي.  بل ت�شّفحي مواقع  اآخر،   ح�شاب 
ّ

اأي اأو 

ال�شعادة  عن  فة 
ّ
مزي �شوراً  لِك  يقّدم   

ّ
الفرتا�شي العامل  هذا  اأّن 

ج�شمًا  اأّل  تاأّكدي  احلقيقة.  من  �شغرياً  جزءاً  ترين  ويجعلِك 

ة 
ّ
ًا دون عيوب، ل وجهًا خاليًا من ال�شوائب، ل حياة عائلي

ّ
مثالي

ة، ل طبقًا اآتيًا من دنيا العجائب! 
ّ
مثالي

نمط حياة بسيط... متجّرد!  

"علم النفس 
اإليجابّي، كيف 

يكون المرء أسعد": 
هي الحّصة 

األكثر شعبّية منذ 
سنيٍن طويلة في 

 Harvard جامعتّي
.Yaleو

"اكتشفُت أّن الفرح 
ليس مفاوضة األلم، 

إّنما تقّبل وجوده 
والشعور بالسعادة 

بالرغم من ذلك".
Lupita Nyong'o
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مّرة في األسبوع ... على األقّل:
        دّوني 5 أمور أنِت ممتّنة لها.

        قومي بعمٍل لطيف تجاه أحد.

        شاهدي على يوتيوب حلقة من TED Talks التي 
تهدف إلى نشر األفكار اإليجابّية.

        مارسي أّي نشاط تحّبين القيام به: تسّلق الجبال، 
المالكمة، التلوين، الطبخ، الزراعة، القراءة...

        ضعي قلمًا في فمِك بالعرض مّدة 5 دقائق، 
الكتساب عادة االبتسام.

        خّصصي وقتًا لِك وحدِك، لتدليل نفسِك: جلسة 
شاي، يوغا، االستحمام بالزيوت األساسّية، االهتمام 

بالبشرة، الحصول على تدليك.
        اغلقي موبايلِك لمّدة ساعة يومّيًا.

        شاهدي فيلمًا كوميدّيًا أو مسرحّية كوميدّية 
أو ستاند أب كوميديا، مباشرًة أو عبر التلفزيون.

تحقيق خاّص

"سعادة كّل شخٍص هي 
مسؤولّيته الخاّصة!"
Abraham Lincoln

فنلندا هو البلد 
األكثر سعادًة 
للعام 2018.

لحظات السعادة مجانّية...
6 خطوات احرصي على القيام بها: 

ئة 
ّ
1- تنمية القدرة على التعافي من المحن: الظروف ال�شي

كاملر�ض واملوت هما من اأق�شى العوامل، اإّل اأّن مترين النف�ض على 

 اأ�ش�ض الر�شا.
ّ
تخّطيها هو من اأهم

بي نف�شِك وعقلِك لكت�شابها رويداً رويداً. 
ّ
2- السعادة مهارة: در

راحة  اإىل  طريقِك  فعاًل  واكت�شفي  مبتهجة  تكوين  اأن  على  ين 
ّ
متر

لن  غريِك  ي�شعد  فما  لآخر،  �شخ�ٍض  من  تختلف  املعادلة  البال. 

ي�شعدِك بال�رصورة.

ة، 
ّ
جديدة: مهما كانت تلك التجارب، اجتماعي تجارب  خوض   -3

ة... خّططي للبدء بها، ا�شتمتعي بالّلحظة 
ّ
ة، فني

ّ
ة، ثقافي

ّ
ة، حياتي

ّ
فكري

وتعّلمي منها.

4- االمتنان: قّدري كّل حلظة تعي�شينها، كّل نعمة متتلكينها. انظري 
"اأريد  غريِك.  ميلكه  ما  اإىل  ولي�ض  اليوم  حتى  عليه  ح�شلِت  ما  اإىل 

ة ال�شعادة، ول اأتكّلم هنا طبعًا عن الطموح، 
ّ
املزيد"، هذه اجلملة عدو

ة. 
ّ
بل عن الطمع بالأمور املادي

اأّن  الدرا�شات  اأثبتت  والداعمين:  بالمقّربين  نفسِك  إحاطة   -5
 من العائلة والأ�شدقاء، هم 

ّ
الأ�شخا�ض الذين يتلّقون الدعم املعنوي

اأ�شعد بكثري من الأ�شخا�ض الذين يختارون البتعاد عن النا�ض. كوين 

ة مع الآخرين، 
ّ
ة اأكرث وكرمية يف م�شاركة امل�شاعر الإيجابي

ّ
اجتماعي

ول حتكمي على غريِك.

عليه،  اأنِت  ما  ت�شتحّقني  ل  اأّنِك  يومًا  تفّكري  ل  الذات:  تقدير   -6
وت�شاحلي  نف�شِك  �شاحمي  الكثري.  لِك  ويحّق  الأف�شل  باأّنِك  واآمني 

 .
ً
معها، ل حتكمي عليها ول تنتقديها، اإّل اإذا كان النقد فعاًل بّناء
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•إنضّمت اإلمارات 
العربّية المّتحدة 

إلى الئحة أكثر 20 
بلدًا سعادًة في 

العام 2018.

ما الذي يحدّد السعادة؟

 50%
الوراثة

 10%
الظروف 

االجتماعّية
األفكار واألفعال

40%

"ال طريق للسعادة ... 
السعادة هي الطريق".

Gautama Buddha

جميعنا ولدنا سعداء
ال�شعادة  داخلِك.  يف  فهي  حولِك،  ال�شعادة  عن  تبحثي  ل 

الّلحاق  على  رّكزت  فكّلما  عنها.  بحثِت  اإذا  جتديها...  لن 

بها، بحثِت يف الأماكن اخلاطئة ون�شيِت اأن تكوين �شعيدة. 

ت�شلكينه  م�شار  هي  اللحظة.  هذه  يف  الآن،  هي  ال�شعادة 

طيلة حياتِك، هي لي�شت هدفًا بل واقعًا، اإْن اأدركِته، ملكِته. 

ال�شعادة لن جتديها... اإْن ظننِت اأّنها حالة مطلقة. ال�شعادة 

حلظات مكت�شبة، تكون ثمرة راحة بال، امتنان وتعاطف. 

ال�شعادة لن جتديها... اإّل يف داخلِك!

ل وزيرة لل�شعادة 
ّ
عهود الرومي اأو

ة املّتحدة
ّ
يف الإمارات العربي
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تحقيق جمال

الدور  اّتخذت  ته، 
ّ
واأهمي البيئة  مو�شوع  حول  الوعي  انت�شار  مع 

وا�شتخدام  امل�شتح�رصات  لتطوير  ًا 
ّ
اأخالقي منهجًا  ة 

ّ
اجلمالي

ة فقط يف الرتكيبات، مثل ال�شاي الأخ�رص واملوز 
ّ
ناٍت نباتي

ّ
مكو

ا 
ّ
اأم والبل�شم.  الراأ�ض  فروة  تق�شري  �شامبو   ،

ّ
النباتي ال�شامبو  يف 

امل�شتح�رصات  تركيبات  يتداخل يف  باملاكياج، فال   
ّ

مبا يخت�ض

الع�شل اأو �شمع الع�شل، احلليب وم�شتّقاته، اجليالتني اأو الالنولني، 

وهو دهن ال�شوف امل�شتخرج من الغنم وكّل املواد الأخرى التي  

ة احليوانات. �شمن هذا الإطار، 
ّ
 احل�شول عليها من خالل اأذي

ّ
يتم

ياأتي مو�شوع Cruelty-Free )عودي اإىل �ض.26 لتعريف �رصح 

الذي  احليوانات  على  امل�شتح�رصات  جتربة  اأي  امل�شطلحات(، 

الـ م�شتح�رصات  لدى  ممنوعان  وعنف  ا�شتغالل  فيه  عماًل  يعترب 

املّتحدة  اململكة  مثل  الأمر،  هذا  عديدة  دوٌل  منعت   .Vegan
 2014 العام  يف  الهند   ،2013 العام  يف   

ّ
الأوروبي والحّتاد 

الكثري  قفت 
ّ
تو القانون،  ت�رصيع  بعد   .2016 العام  يف  واأ�شرتاليا 

ة عن جتربة املواّد على احليوانات بعد اأن كانت 
ّ
من الدور اجلمالي

قد مّتت اأكرث من 5000 جتربة تهدف اإىل ابتكار منتجات جتميٍل 

فاإّن   ،Peta احليوان  حقوق  ملنّظمة  وفقًا  للب�رصة.  واآمنة  جديدة 

تكلفة عدم النتباه ملا ت�شرتينه ت�شاوي حياة 100 مليون حيوان 

 مغٍر 
ٌ
اأمر اأّن م�شاهدة برامج على يوتيوب  كّل عام! نحن نعلم كم 

اجلمال  نات 
ّ
مدو ت�شتخدمها  التي  امل�شتح�رصات  ل�رصاء  ويدفعِك 

التفكري  يجب  ولكن  عنه،  تبحثني  الذي  املظهر  على  للح�شول 

للبيئة.  اأف�شل  هو  ما  العتبار  بعني  الأخذ  مع  مغايرة  بطريقٍة 

عندما يتعّلق الأمر باجلمع بني القيم واجلمال، فخيارِك �شيكون 

 Oribe :مثل الدور التالية التي نن�شحِك بها ،Vegan Makeup
Rahua ،Daily Concepts ،Elf Cosmetics،... اّتباع نظام 
احل�شول  يف  ي�شاعد  بل  اأقّل،  ة 

ّ
فعالي يعني  ل   

ّ
النباتي اجلمال 

ة وفيتامينات. هو 
ّ
اٍت طبيعي

ّ
 مبغذي

ّ
ة، لأّنه غني

ّ
على ب�رصٍة �شحي

ة ونا�شجة لإ�شافة املزيد من الوعي حول ما ن�شرتيه 
ّ
طريقة ذكي

وللم�شاهمة ولو بخطوٍة �شغرية يف اإنقاذ الأر�ض.

بشكٍل  يعني  للجدل!  مثير  مصطلٌح   ،Veganism
مبّسط عيش نمط حياٍة نباتّي دون استغالل الحيوان. 
الجمال  الفلسفة في مستحضرات  اّتباع هذه  يمكن 
 Veganأيضًا. مستحضرات الماكياج النباتّية المعروفة بـ
بموضوع  الصحّي  لاللتزام  امتداٌد  هي   ،Makeup
حماية األرض. بإمكان األشخاص العادّيين تبّنيها أيضًا 
كنقطة انطالق نحو نمط حياٍة مستدام. اعرفي كّل 

األوجه المتعّلقة بهذه المستحضرات.

 Veganism
حتى يف الماكياج! 

اإعداد: نور عرموين

 VEGAN TREE OWL
Patchouli Essential Oil

 BEAR
Protect

 DOCTOR ROGERS
Restore Face Wash

 COVER FX  Perfect
 Light Highlighting
Palette in Medium

 REVIVE
 Moisturizing

Renewal Eye Cream

 RAHUA
 Omega 9
Hair Mask

 ORIBE
 Radiant
 Drops

 Golden Face
Oil

 BARE ETHICS
Serenity Now
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 Essentialبـ تعرف  التي  ة 
ّ
العطري الزيوت  لأّن 

 بالبيئة، ميكن 
ّ
Oils م�شتّقة من النباتات ول ت�رص

اأن تكون مبثابة اإ�شافة اإىل اأ�شلوب حياٍة م�شتدام.  

كثرية،  ة 
ّ
�شحي لفوائد  الزيوت  هذه  ا�شتخدام   

ّ
يتم

كمعاجلة اآلم اجل�شم، مثل ال�شداع، حت�شني النوم، 

حماربة ت�شاقط ال�شعر، وحتى ت�شل منافعها للعقل 

ة.
ّ
والروح، مثل ال�شفاء من ال�شطرابات الع�شبي

•تحتوي المستحضرات النباتّية 
على نسبة عالية من مضاّدات 

األكسدة الفّعالة لتغذية بشرتِك، 
إعطائها وهجًا طبيعّيًا، التخّلص 

من البقع الداكنة ومنع ظهور 
التجاعيد.

•تغّلف هذه المستحضرات 
بأوراٍق مصنوعة من موادَّ معاد 

تدويرها. 
•المستحضرات النباتّية الخاّصة 

بالشعر فّعالة جّدًا لمنحه 
الكثافة.

 E.L.F COSMETICS
 Aqua Beauty Molten
 Liquid Eyeshadow in

Brushed Copper

 COVER FX
Blurring Primer

 BEAUTY
 BAKERIE

 Cake Pop Lippies
in Skinny Dip

 LVX Nail
 Polish in
Bordeaux

نجمات 
يستخدمن 

مستحضرات 
صديقة للبيئة

 DAILY
 CONCEPTS

 Charcoal
 Konjac
 Sponge

Josie Maran  Jessica Alba

Drew Barrymore

ما هي فوائد الزيوت العطرّية؟

راحة للعقل 

واجل�شم

ة 
ّ
تنّظم عملي

الطمث

ت�شاعد يف 

اله�شم

تزيل رائحة 

اجل�شم 

حتارب الكريهة

الكتئاب 

تقّلل من 

ت�شاقط 

ال�شعر

تعالج 

ال�شّطراب 

ّ
الع�شبي

ن النوم
ّ
حت�ش

net-a-porter.com من Vegan جمموعة م�شتح�رصات
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تحقيق خاّص

هو  هذا  الحياة"،  جوهر  هي  شيء،  كّل  هي  "الطاقة 
بالكريستال  العالج  عليه  يبنى  الذي  األساسّي  المبدأ 
واألحجار الكريمة. من المؤّكد أّنِك سمعِت عنه سابقًا، 
تؤمني  لم  لرّبما  أو  تفاصيله  في  تتعّمقي  لم  لكّنِك 
القديمة،  الحضارات  في  العالج  هذا  ظهر  بمفاعيله! 
أيضًا  وبات  السبعينّيات،  في  كبيرة  شعبّيًة  اكتسب 
 Cara Delevingne ،Adele محّببًا لدى النجمات، مثل 
وغيرهما. "جمالِك" أجرت مقابلة مع وداد علم الدين، 
تقنّية  تستخدم  والّتي  بالطاقة  العالج  اختصاصّية 
معرفته  عليِك  ما  كّل  لِك  لتنقل   ،Quantum Touch

عن هذا الموضوع. 

أحجار الكريستال 
مصدر كّل الطاقة

اإعداد: ميادة اأبوخزام 

اأماكن  يف  الكرمية  الأحجار  الأ�شخا�ض  بع�ض  ي�شع 

عملهم اأو �شكنهم، اأو اأحيانًا و�شط اأغرا�شهم يف احلقيبة 

مرتاحني  يجعلهم  هل  ذلك؟  ينفع  فماذا  اجليب.  اأو 

 
ّ
اخت�شا�شي اإىل  يلجاأ  الآخر  بع�شهم  ني؟ 

ّ
واإيجابي

يعرف متامًا كيف ي�شع احلجر املنا�شب على ال�شاكرا 

املنا�شبة يف اجل�شم... ماذا تعني ال�شاكرا؟ هذا لي�ض علمًا 

جديداً ول �شيحة رائجة على مواقع ال�شو�شيال ميديا، 

الكرمية  الأحجار  القدم. وجدت  منذ  مّتبعة  بل طريقة 

يف  ا�شتخدامها  ومّت  ال�شنني  ماليني  منذ  الأر�ض  على 

ة 
ّ
وال�شومري املايا  ة، 

ّ
امل�رصي القدمية، مثل  احل�شارات 

. هل كّل ذلك 
ّ
 والنف�شي

ّ
، العقلي

ّ
كم�شدر للعالج اجل�شدي

ة.
ّ
؟ فلناأخذ راأي الخت�شا�شي

ّ
حقيقي

 SKIN GYM
 Rose Quartz
 Crystal Facial

Roller

 KORA ORGANICS
Amethyst Luminizer

"أضع على الطاولة 
بجانب السرير وعاء 

كريستال مليئًا ببّلورات 
روز كوارتز على شكل 
قلوب، أهدتني إّياها 
والدتي في عيد األّم."

Kate Hudson
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INTERVIEW

ما هو العالج باألحجار الكريمة؟
مفهوم  نذكر  اأن  دون  الكرمية  الأحجار  عن  التحّدث  ميكننا  ل 

اأ�شا�ض  هي  اأي�شًا.  ونحن  طاقة،  من  نة 
ّ
مكو فالأحجار  الطاقة، 

ئة توؤّثر على طاقتنا، 
ّ
ة. لذا، الأفكار ال�شي

ّ
ة والنف�شي

ّ
تنا اجل�شدي

ّ
�شح

ويرتكز العالج على ا�شتخدام الأحجار الكرمية لتقوية طاقتنا.

ما هو دور األلوان؟
توؤّثر  بذبذباٍت  تبعث  الكرمية  الأحجار  يف  املوجودة  الألوان 

الأحجار على  ن�شتخدم هذه  ني، 
ّ
تنا. نحن كاخت�شا�شي

ّ
على �شح

7 �شاكرات، اأي دواليب الطاقة املوجودة يف اجل�شم. عندما تكون 
جمالت الطاقة هذه م�شدودة، كّل ما فينا يتزعزع. احلّل؟ و�شع 

ال�شدود  لنفتح  ال�شاكرات  تلك  على  مبا�رصًة  الكرمية  الأحجار 

ونبعث فيها الطاقة من جديد. لكّل �شاكرا لوٌن يتنا�شب مع لون 

ون. فال�شاكرا احلمراء 
ّ
احلجر الكرمي الذي ي�شتخدمه الخت�شا�شي

 اأحمر.
ٌ
مثاًل ينا�شبها حجر

َمن المستفيد من جلسات العالج بالطاقة؟
ميكن للجميع اأن ي�شتفيد من اجلل�شات، من ال�شغار اإىل كبار ال�شّن. 

ي 
ّ
تقو الطاقة  لأّن  العالج،  من  اأي�شًا  ي�شتفيد  اأن  للمري�ض  ميكن 

من  يعانون  الذين  اإىل  بالن�شبة  الأمر  كذلك  اجل�شم،  يف  املناعة 

ة 
ّ
التعب والتوّتر. مهما كانت الطريقة، �شواء كانت با�شتخدام تقني

Quantum Touch ،Reiki، الكري�شتال، وغريها، الهدف واحد: 
زيادة م�شتوى الطاقة يف اجل�شم.

أخبرينا كيف تتّم الجلسة العالجّية بالطاقة؟
 

ّ
 اأو م�شتلقيًا على �رصير خا�ض

ّ
يكون ال�شخ�ض جال�شًا على كر�شي

للتدليك، بكامل مالب�شه، وي�شع يده اأعلى من اجل�شم قلياًل، اأو على 

ا�شرتخاء ق�شوى،  ًا جلل�شة 
ّ
مثالي الغرفة   

ّ
يكون جو اجل�شم. كذلك، 

اإىل نافورة املياه والإ�شاءة اخلافتة. يف  الهادئة  من املو�شيقى 

 �شخ�ٍض اأن يدر�ض علم الطاقة بكّل �شهولة. وعلى 
ّ

الواقع، ميكن لأي

طاقة  اأزيد  حني  هو  العمل  من  جزء  اأجمل  باأّن  يعلم  اأن  اجلميع 

 مريح جّداً. 
ٌ
�شخ�ٍض خالل اجلل�شة، تزداد طاقتي اأي�شًا، وهذا اأمر

ما هي الطريقة األبرز التي تّتبعينها في عملِك؟
والعالج   Quantum Touch طريقتني:  بني  اأمزج  اجلل�شة،  خالل 

ة. 
ّ
بالكري�شتال، فكل ما مزجنا طرق العالج، كانت النتيجة اأكرث فعالي

لكّل لون، قدرة عالجّية
الكوارتز،  مثل  ال�شّفافة،  اأو  البي�شاء  الكرمية  الأحجار 

امت�شا�ٍض  بخ�شائ�ض  تتمّتع  القمر،  وحجر  ال�شيلينيت 

ة للتعّلم. ي�شتخدمها الكثريون يف �شفوف 
ّ
عالية، هي مثالي

ة، مثل 
ّ
البني الأحجار  بدورها،  الذهن.  تنّقي  لأّنها  ل، 

ّ
التاأم

حجر عني النمر والهاليت، تعمل على اإر�شادِك اإىل الطريق 

اإىل  لتدخلي  ا�شتخدميها  حياتِك،  يف  وحتميِك  ال�شحيح 

اأو  ة 
ّ
العاطفي الناحية  �شواء من  مرحلة جديدة من حياتِك، 

ة 
ّ
غني والياقوت،  العقيق  مثل  احلمراء،  الأحجار  ة. 

ّ
العملي

ا الأحجار 
ّ
ء! اأم

ّ
بالطاقة التي تعمل مبثابة اإنذار من اأمٍر �شي

فتطرد  ال�شم�ض،  وحجر  كالنحا�ض   ،
ّ
الربتقايل الّلون  ذات 

ال�شرتين  الأ�شفر يف حجر  تِك. 
ّ
وتعّزز �شح ة 

ّ
ال�شلبي الطاقة 

التخّل�ض من  فيها  رين 
ّ
تقر التي  الأوقات   يف 

ّ
مثايل مثاًل، 

عادًة  ي�شتخدم  وامللكيت،  د 
ّ
كالزمر الأخ�رص،  ئة. 

ّ
�شي عادة 

ة والعالج من الأمرا�ض. الأحجار الزرقاء، 
ّ
ة اجل�شدي

ّ
لل�شح

يف   
ّ
النيلي الّلون  والتوا�شل.  بالنفتاح  تتعّلق  كالياقوت 

الالزورد ي�شتخدم للتهدئة، الأ�شود يف الرتمالني للحماية، 

.
ّ
 يف حجر الروز كوارتز، فهو للحب

ّ
ا الزهري

ّ
اأم

وداد علم الدين
Miranda Kerr ت�شع الأحجار 
ة 

ّ
ل اخلا�ش

ّ
الكرمية يف غرفة التاأم

بها، كما اأّنها تّقدم حجر الروز كوارتز 

لتدليك الوجه �شمن م�شتح�رصات 

 .Kora Organics ة
ّ
دارها اجلمالي

Victoria Beckham ت�شع 
الأحجار الكرمية كعادة يف 

كوالي�ض عرو�ض اأزيائها جللب 

د.
ّ
احلّظ اجلي

"أجمع أحجار الكريستال 
وأضعها في منزلي 

ومكتبي لخلق 
طاقة إيجابّية."

Victoria Beckham
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YOGA SKIN
صيحة من إنستقرام 

تستحّق التجربة!
ة تعرف 

ّ
تقني واأكرث على  اأكرث  ال�شوء   

َ
اأُلِقي العام،  بداية هذا  مع 

ما  ة، �رصعان 
ّ
ن�شارًة وحيوي الب�رصة  Yoga Skin، متنح  با�شم 

الن�شاء  من  العديد  بتها 
ّ
وجر اإن�شتقرام  غزت  �شيحة  اإىل  لت 

ّ
حتو

بهدف احل�شول على ب�رصة متوّهجة. للوهلة الأوىل قد تعتقدين 

تعني  اأّنها  �شتكت�شفني  اإّنا  الوجه،  بب�رصة  ة 
ّ

خا�ش متارين  اأّنها 

 بالوجه، الهاياليرت ال�شائل، 
ّ

دمج كرمي الأ�شا�ض مع الزيت اخلا�ض

  Sara ة
ّ
وامل�شتح�رص امل�شيء. اأطلقت خبرية التجميل الربيطاني

نتيجة  تعطي  لأّنها   ،Yoga Skin ا�شم  ة 
ّ
التقني هذه  على   Hill

 يوغا. 
ّ

املراأة بعد م�شاركتها ب�شف التوّهج كالذي حت�شل عليه 

بل  املاكياج،  تطبيق  العيوب من خالل  باإخفاء  يتعّلق  ل  الأمر 

ة!
ّ
خلق ب�رصة ثانية طبيعي

BEAUTY
HIT

اإعداد: �شاندرا عبود

Nikki Wolff ماكياج من توقيع خبرية التجميل
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الخطوات األساسّية لتطبيق 
:YOGA SKIN

داً بغ�شول الوجه 
ّ
الخطوة األولى: نّظفي ب�رصتِك جي

وح�رّصيها من خالل تطبيق التونر.

ال�شريوم  من  قليلة  ة 
ّ
كمي قي 

ّ
طب الثانية:  الخطوة 

�رصط اأن يكون خاليًا من ال�شيليكون.

الخطوة الثالثة: �شعي على راحة يدِك 3 اإىل 4 نقاط 
 

ّ
اخلا�ض الزيت  من  وقطرة  ال�شائل  الأ�شا�ض  كرمي  من 

 اأ�شيفي الهاياليرت ال�شائل.
ّ
بالوجه، ثم

الخطوة الرابعة: بعد دمج هذه امل�شتح�رصات على 
القيام  خالل  من  ب�رصتِك  على  بتطبيقها  قومي  يدِك، 

ة حتى حت�شلي على تغطية �شاملة.
ّ
بحركاٍت دائري

الكون�شيلر  من  القليل  قي 
ّ
طب الخامسة:  الخطوة 

ال�شائل على املناطق التي تريدين تغطيتها اأكرث، مثل 

املنطقة حتت العينني وحول الأنف.

ة.
ّ
قي بودرة اخلدود الكرميي

ّ
الخطوة السادسة: طب

تًا 
ّ
اأن تنرثي رذاذ مثب الخطوة السابعة: باإمكانِك 

ة 
ّ
للماكياج �رصط اأن يكون خاليًا من املواّد الكيميائي

حتى حت�شلي على ب�رصة رطبة.

 CHANEL
 Les Beiges Healthy
 Glow Sheer Colour
Stick in Blush Nº21

 GIVENCHY Teint
 Couture Radiant

 Drop 2-in-1
 Highlighter in Nº2

Radiant Bronze
 YVES SAINT

 LAURENT
 Touche Éclat Glow

Shot Highlighter
in Sunrise

Sara Hill من اإن�شتقرام خبرية التجميل

 DIOR
 Hydra Life Deep
 Hydration Sorbet

Water Essence

 LANCÔME
 Absolue

Precious Oil

Sara Hill ماكياج من توقيع خبرية التجميل
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عطري

BURBERRY

B e s p o k e 
C o l l e c t i o n

لكّل  ة 
ّ

خا�ش دعوة  مبثابة  هي   Burberry من  اجلديدة   Bespoke جمموعة  عطور 

ة 
ّ
الطبيعي وللمناظر  للعنا�رص  للفّن،  جت�شيٌد  هي  ة. 

ّ
الربيطاني الروح  تخترب  كي  امراأة 

ر �شانع العطر Francis Kurkdjian املجموعة وقد اآمن اأّن للعطور 
ّ
ة. طو

ّ
الربيطاني

ة، 
ّ
 املجموعة 7 عطور ح�رصي

ّ
قدرة على حتريك امل�شاعر واإعادة الذكريات اجلميلة. ت�شم

 
ّ

متوّفرة فقط يف بوتيكات الدار، حيث هناك خدمة حفر اأحرف ال�شم على القارورة. اأي

م الورود، High Tide فيه روح البحر، 
ّ
عطٍر �شتختارين؟ Garden Roses الذي يكر

ورود... اأنواع  عّدة  بني  ميزج   Tudor Rose الربيع،  د 
ّ
يج�ش  Hawthorn Bloom

تنّشقي الروح 
البريطانّية
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ضفيرة واحدة ومريحة
بطريقٍة مغايرة ملا �شهدناه يف ال�شابق، حني كانت ال�شفائر ترمز 

اليوم طويلة  ال�شفائر  اأتت  ة ومن�شّقة باأ�شلوٍب ناعم، 
ّ
الرومان�شي اإىل 

ات عرو�ض 
ّ

ة من�ش
ّ
وجريئة، متامًا كالت�رصيحات التي راأيناها على عد

 .Cushnieو  Max Mara مثل   2019 و�شيف  ربيع  مو�شم  يف 

ميكنِك اأن تالحظي كيف اأّن ال�شفرية مم�شوكة نحو الأ�شفل على �شكل 

ة 
ّ
عملي عليِك  لي 

ّ
ت�شه كي  الأمام.  من  متامًا  وم�شدودة  ح�شان  ذيل 

 بال�شعر.
ّ

تطبيق هذه الت�رصيحة، ا�شتخدمي الزيت اخلا�ض

اإعداد: نور عرموين
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 L’ORÉAL
 PROFESSIONNEL

Mythic Oil

تسريحة سهلة 
التطبيق:

•اربطي شعرِك على 
شكل ذيل حصان

•قومي بتطبيق 
ضفيرة طويلة

•ضعي ربطة شعر 
كبيرة للمسة عصرّية

Jennifer Behr
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رّكبي عطرِك 
الخاّص

عطري

GUCCI

T h e 
A l c h e m i s t ’ s 

G a r d e n 
C o l l e c t i o n

ل جمموعة عطور راقية لها 
ّ
ة فاخرة واأطلقت اأو

ّ
ت دار Gucci بالعام 2019 بخطوة عطري

ّ
رحب

حتمل ا�شم The Alchemist’s Garden. لأّن الدار تبتكر وتلحق اآخر ال�شيحات، اأرادت من 

خالل هذه املجموعة اأن تقّدم فر�شة اعتماد عّدة طبقات عطور. حّققت ذلك من خالل النظرة 

 Alessandro Michele ومن خالل اإح�شا�ض �شانع 
ّ
ة التي ميلكها املدير الإبداعي

ّ
امل�شتقبلي

على  املراأة  متزج  كي  اخليمياء!  فّن  الإلهام:  م�شدر   .Alberto Morillas  
ّ
الأيقوين العطور 

ن 
ّ
تت�شم توقيعها.  يحمل   

ّ
�شخ�شي على عطٍر  بتاأثريها وحت�شل  املرهفة  النفحات  هواها بني 

ة و3 نفحات من املياه املعّطرة التي 
ّ
املجموعة 7 عطور Eaux de Parfum،     زيوت عطري

 الذي اخرتِته. 
ّ
با�شتطاعتِك مزجها مع العطر الأ�شا�شي

4

Lana El Sahely
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أفضل نصيحة جمالّية تلّقيتها:
ا�شتخدمي زيت الخروع على الرمو�ض والحاجبين، 

ن�شيحة  اإلى  بالإ�شافة  جّدتي.  ن�شيحة  هي 

والدتي با�شتخدام الفيتامين C على ب�شرة وجهي 

عند ال�شباح.

اإلطاللة المفّضلة لدّي:
.Boots دنيم، قمي�ض اأبي�ض وحذاء

ال أخرج من المنزل من دون:
هاتفي،  الخفيفة،  الوجبات  بع�ض  الماء،  قنينة 

.
ّ

 الحيادي
ّ

مفّكرتي واأحمر ال�شفاه بالّلون الزهري

ماكياجي اليومّي يرتكز على:
 ،Dior من   Pump’N’Volume ما�شكارا 

بلون   Nars من   Radiant Creamy كون�شيلر 

 Pillow Talk ال�شفتين  تحديد  قلم   ،Custard
 Lip ال�شفاه  ع 

ّ
ملم  ،Charlotte Tilbury من 

 MAC ر من
ّ
Glow من Dior بلون 001 وم�شم

 .Cosmetics

تسريحة الشعر المفّضلة لدّي:
 Phyto اإ�شافة رّذاذ   ة، مع 

ّ
كعكة منخف�شة عفوي

والأن�شب  الأ�شهل  هي  ال�شغيرة،  ال�شعيرات  على 

 Phyto اأّن م�شتح�شرات دار  ل�شعري الق�شير، كما 

ة تمامًا.
ّ
نباتي

أساهم في إنقاذ البيئة من خالل...
اأ�شتخدم  يتابعني!  ن 

ّ
مم البع�ض  ن�شحني  كما 

الطعام  اأهدر  ل  اأقّل،  والبال�شتيك  اأكثر  الزجاج 

اأ�شابيع،   6 اأو   4 كّل  بالثياب  ع 
ّ
بالتبر اأقوم  اأبداً، 

اأحارب من  ة.  كما 
ّ
البيئي اأوؤمن بال�شتدامة  لأّنني 

"الأيادي العاملة ال�شغيرة" التي تخلق  اأجل هذه 

اأعمالهم،  يقتل  ال�شخم  الإنتاج  رائعة.  ت�شاميم 

وهذا اأمر يحزنني كثيراً. 

وصفة طعام صحّية من توقيعي:
اأ�شع  ًا على طريقتي: 

ّ
لبناني ر عادًة كوكتيل  اأح�شّ

ن�شف اأفوكادو في الخاّلط مع ملعقتين كبيرتين 

اأ�شع  الع�شل.  الّلوز وملعقة �شغيرة من  من حليب 

الحمراء،  بالفاكهة  نه 
ّ
واأزي وعاء  في  المزيج 

الكيوي، الّلوز المق�شور ور�ّشة من بذور ال�شيا. 

منتبهة لخياراتها
LANA EL SAHELY

لحساب  متابعتِك  خالل  من 
إنستقرام،  على   Lana El  Sahely
الصحّي.  حياتها  نمط  ستالحظين 
التمارين الرياضّية ال تفارق يومّياتها، 
حتى خالل فترة حملها، وهي دائمًا 
الصحّية.  الخاّصة  أطباقها  تحّضر 
الجمالّية  أسرارها  على  تعّرفي 
اهتمامها  كيفّية  على  وكذلك 

باالستدامة البيئّية.
اإعداد: جويل الدكا�ض

My beauty
routine

عطري 
المفّضل:

 Neroli
Portofino من 

.Tom Ford

"عالم الموضة مجنون، 
وعلينا أن نساهم 

في االستدامة البيئّية 
من خالل التبّرع بالثياب 

ودعم المواهب 
الناشئة."

 DIOR
 Pump’N’Volume

Mascara

 PHYTO
  Phytopolléine
 Botanical Scalp

Treatment

V
ic

to
ria

 B
ec

kh
am

مالمح وجهي 
المفّضلة:

عيناي.

أيقونات الجمال 
المفّضالت لدّي:
 Victoria ،والدتي

Bekcham والأميرة 
.Diana

نصائح لجعل صور 
إنستقرام أجمل:

ل ت�شتخدمي الفلتر اأبداً، وتاأّكدي 

دة. 
ّ
دائمًا من اأّن الإ�شاءة جي

لون أحمر 
الشفاه 

المفّضل لدّي:
 MAC

 COSMETICS
 Satin Lipstick in

.Twig

طريقة االعتناء بشعري:
Phyto، فتعّلمت قراءة  اأ�شبحت موؤّخراً �شفيرة 

ات 
ّ
اإلى كمي الم�شتح�شرات، والنتباه  مل�شقات 

ة. اأقوم بالديتوك�ض لفروة راأ�شي 
ّ
المواّد الكيميائي

 Phytopolléine ام با�شتخدام زيت
ّ
كّل 10 اأي

زيت  واأ�شع  بالكامل،  النباتات  من  الم�شتخرج 

�شعري  اأغ�شل   
ّ
ثم الأطراف،  على   Phytoelixir

ق 
ّ
اأطب ال�شتحمام،  بعد  ال�شامبو.  با�شتخدام 

الكريم لحماية �شعري من حرارة مجّفف ال�شعر.

Lana El Sahely
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كيف يصبح الشاي 
جرعة طبّية 

وجمالّية؟
سواء  متعّددة،  فوائد  له  الشاي  احتساء 
كان أسود أو أخضر، يحتوي على مضاّدات 
االسترخاء.  على  يساعدِك  وهو  لألكسدة، 
ألّننا ال نحّب الملل وننثر دائمًا رّشات خاّصة 
طبيعّية  مكّونات   5 جمعنا  التسلية،  من 
يمكنِك أن تضيفيها إلى الشاي لنكهة ألّذ. 
من  فيها  تفّكري  لم  وتوابل  أعشاب  هي 
قبل، تفيد جسمِك وجمالِك. ستستمتعين 

بجلسة شاي ممّيزة مع صديقاتِك!
اإعداد: جووي غ�شطني

قائمة  اإلى  اأ�شيفيه  الأغاف:  �شراب 

هذا  تجربتها!  عليِك  التي  نات 
ّ
المكو

الأغاف  نبتة  من  م�شتخرج  الأخير 

 .
ّ
الأميركي ار 

ّ
بال�شب المعروفة  الزرقاء 

هو  اإذاً  لل�شّكر،   
ّ

ع�شري كبديٍل  يعتبر 

ز بمذاقه 
ّ
منا�شب لمر�شى ال�شّكري، يتمي

الحلو والّلذيذ، لذا ا�شكبي منه القليل.

الأطباق  في  ي�شتخدم  ما  اأكثر  الأ�شود:  الفلفل 

المالحة، لكن يمكن اأن يرافق ال�شاي اأي�شًا! يحتوي 

ة، 
ّ
الدموي الدورة  المنافع، يحّفز   هائٍل من 

ّ
كم على 

الزكام،  من  تعانين  كنِت  اإذا  للر�شح.  مفيد  وهو 

ملعقة  ال�شاي،  مع  المزيج  هذا  بتناول  نن�شحِك 

الطازج  المطحون  الأ�شود  الفلفل  من  �شغيرة 

�شت�شكريننا   .
ّ
النباتي ال�شّكر  من  �شغيرة  وملعقة 

حتمًا على هذه الن�شيحة!

ر: لن تعاني بعد اليوم من م�شاكل 
ّ
ال�شم

 
ّ

ال�شاي �شتحت�شين  لأّنِك  اله�شم،  ع�شر 

ال�شمر. منافعه: يخّفف من  مع محلول 

الأي�ض،  ة 
ّ
عملي ع 

ّ
ي�شر البطن،  انتفاخ 

ينّظم  الدم،  �شغط  ارتفاع  يعالج 

يزيل  ال�شترخاء،  على  ي�شاعد  ة، 
ّ
ال�شهي

 للديتوك�ض!
ّ
ال�شموم من الج�شم... مثالي

بع�ض  اإ�شافة  النعناع:  زيت 

�شتجعلِك  ال�شاي  اإلى  منه  القطرات 

الأع�شاب.  بهدوء  ت�شتمتعين 

يعطي   ،
ّ
الفم في  البكتيريا  يقتل 

على  وي�شاعد  منع�شة  رائحة  النف�ض 

يحارب  كما  ال�شعال.  من  التخفيف 

التي  ة 
ّ
الدهني الإفرازات  الزيت  هذا 

توؤّدي اإلى ظهور البذور على الوجه.

5 مكّونات 

 NATURAPLAN
 Organic Agave

Syrup

هل  لكن  بالقهوة،  يرتبط  الهيل: 

مع  يتما�شى  اأي�شًا  اأّنه  تعلمين  كنِت 

اإّل  لذع،  مذاقه  اأّن   
ٌ
�شحيح ال�شاي؟ 

�شيخّفف  ال�شاي  في  ا�شتخدامه  اأّن 

فهو  عديدة،  فوائده  حّدته.  من 

ال�شعال،  من  التخفيف  على  ي�شاعد 

ة اله�شم، يخّف�ض �شغط 
ّ
ن عملي

ّ
يح�ش

ال�شّكر  ة 
ّ
كمي ويعّدل  المرتفع،  الدم 

الموجودة في الج�شم...
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الشموع 
تعالج مزاجِك!

اأجواء الدفء يف منزلِك، وهي  ال�شموع  ن لِك 
ّ
توؤم

حتتاجينه،  ما  هذا  مزاجِك!  ن 
ّ
يح�ش عالج  فعاًل 

اأعماق  اإىل  يدخل  منع�ش  وعبري  هدوء  راحة، 

دِك 
ّ
اأحا�شي�شِك. كّل نوع من اأنواع هذه ال�شموع يزو

 
ً
ا�شرتخاء متنحِك  ة 

ّ
اإيجابي بطاقٍة  مفعم  ب�شعوٍر 

 
ٌ
�شعور انتابِك  اإذا  حتى  ة. 

ّ
بالرفاهي و�شعوراً 

ت�شاعدِك  قد  ال�شموع  فاإ�شاءة  القلق،  اأو  باخلوف 

على التخّل�ش منها. اخرتنا لِك باقة من ال�شموع 

اأّن  نن�شى  ال  حتمًا.  �شتعجبِك  عة 
ّ
متنو بنفحاٍت 

ن االأجواء 
ّ
ال�شموع هي دائمًا �شديقة للبيئة، حت�ش

من دون اإيذاء الطبيعة.

BEST 
OF

CANDLES

 SONORA CANDLE
Wisteria & Willow

paddywax.com

 YVES ROCHER
 Baies des Merveilles

8$8$

26$

 MOLTON BROWN
 Dewy Lily of  the

 Valley & Star Anise
Three Wick Candle

78$

 GOODLIGHT
 Eucalyptus Citrus

 Apothecary Jar
 naturalcandles.com

9$9$

 ECOYA Cassis
 Berry & Mango

Madison Jar
ecoya.com

42$

 JO MALONE
 English Oak &

  Redcurrant
67$

 DIPTYQUE
Myrrhe

farfetch.com
68$
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 ما هي قّصة Flor:ish؟ 
واملو�شة.  الغرافيكي  الت�شميم  عامل  اإىل  اأنتمي 

 Maison دار  لدى  ة 
ّ
رقمي اّت�شاالت  كمديرة  عملت 

ًا يف 
ّ
Margiela يف باري�ش. كّل ذلك لعب دوراً هام

 Flor:ish االأزهار. ولدت  رغبتي بالعمل يف جمال 

ة. لقد اأم�شيت 
ّ
من رغبة بالعودة اإىل جذوري االإبداعي

مي اأزهار من اجليل 
ّ
اأ�شهراً بالغو�ش يف اأعمال م�شم

اجلديد يعملون على حتديث واإعادة حتديد هذا الفّن، 

عًا، 
ّ
ما يف نيويورك. اأعمل بامل�شاريع االأكرث تنو

ّ
ال �شي

اإخراجها  خالل  من  االأزهار  تنظيم  اإعادة  اأمل  على 

.
ّ

من �شياقها التقليدي

هل يعّد عملِك فّنًا أم موضة؟
ال اأظّن باأّن النا�ش تنظر اإىل ت�شميم االأزهار على اأّنه 

 من التحّدي الذي اأواجهه. يعترب 
ٌ
، وهذا جزء

ّ
نوع فني

د منتج اأو �شلعة، اأريد 
ّ
الكثريون باأّنهم ي�شرتون جمر

عملي،  اأ�شّنف  اأن  يل  بّد  ال  كان  اإذا  نظرتهم.  تغيري 

لقروٍن  ة. 
ّ
التطبيقي الفنون  من  نوع  باأّنه  �شاأقول 

االأزهار  قائمًا بني  الالمتناهي  احلوار  كان  عديدة، 

باجلمال،  مرتبطًة  االأزهار  دائمًا  كانت  واملو�شة، 

االإح�شا�ش واالأنوثة...

أليست الزهرة هي أكثر المخلوقات 
ضعفًا للعمل معها؟ هل يعتبر الفّن 

الذي تقومين به صعبًا؟
عليِك  كثرية   

ٌ
اأمور للغاية.  جمهٌد  باالأزهار  العمل 

النقل  التخزين،  من  االعتبار،  بعني  تاأخذيها  اأن 

ة، و�شواًل اإىل ما اإذا كان �شيتوّفر 
ّ
والظروف املناخي

قة... هو �شباق مع الوقت 
ّ
م�شدر مياه لالأزهار املن�ش

ل يف: 
ّ
على الدوام. دائمًا ما يتمّثل �شوؤال النا�ش االأو

ال  االأزهار  م 
ّ
م�شم التن�شيق؟  �شيدوم  الوقت  من  كم 

اأ�شعب  باأّن  اأعتقد  ًا. 
ّ
فعلي االأمر  بهذا  التحّكم  ميكنه 

ة، 
ّ
اللوج�شتي جزء يف عملي ال يكمن فقط يف االأمور 

االأزهار. فيعترب  النا�ش ّتاه  اأي�شًا يف مواقف  لكن 

الأّن  للمال،  هدر  هو  االأزهار  �رشاء  اأّن  الكثريون 

االأزهار متوت يف نهاية املطاف. 

F L O R : I S H  S T U D I O

INTERVIEW

اإعداد: جووي غ�شطني

مقابلة

 FLOR:ISH أثمر   Sybil Layous شغف 
فريٌد  بيروت،  في  جديد  مشروٌع   .Studio
عالمين  خالله  من  جمعت  نوعه،  من 
مندمجين: الفّن واألزهار. عملها هو أشبه 
بتحدٍّ يمنح الحياة والتجّدد إلى األزهار، هي 
التي تؤمن بقدرتها على بّث السعادة في 
هذا  على  أكثر  تعّرفي  يقتنيها.  من  قلب 

المفهوم في هذه المقابلة.

حين تأخذ األزهار 
شخصّيات أخرى

ما الذي يلهمِك بالفعل في عملّية 
االبتكار الخاّصة بِك؟ 

كّل م�رشوع يواجه الكثري من القيود، لذا ال ميكنني 

نة، لكن اأ�شتطيع اأن اأ�شمن 
ّ
اأن اأعد دائمًا بزهرة معي

لذلك،  حمّددة.  األوان  ولوحة  نة 
ّ
معي روح  حتقيق 

ة، ال�شور، املو�شة، 
ّ
اأتطّلع دائمًا اإىل الّلوحات الفني

االأزهار  ت�شميم  عامل  خارج  هو  ما  وكّل  االأقم�شة 

ة يف عملي. 
ّ
الأحافظ على الروح املنع�شة والع�رشي

ًا لالإلهام. غالبًا 
ّ
يعّد موقع اإن�شتقرام م�شدراً اأ�شا�شي

يل  يقول  وقد  زبائني،  مع  بالتفاعل  اأ�شتمتع  ما 

بِك"،  اأثق  "افعلي ما تدينه منا�شبًا، فاأنا  زبون: 

ة كبرية.
ّ
وهذه م�شوؤولي

في صناعة األزياء، يميل المصّممون 
البتكار صيحاتهم الخاّصة. ماذا عن 

عالمِك؟
مدى  لروؤية  متفاجئة  كنت  البداية،  يف  بالتاأكيد. 

ما يف منهاتن، حيث 
ّ
تاأّثر االأزهار بال�شيحات، ال �شي

االأزهار كّل يوم.  يولد عدد ال يح�شى من �شيحات 

العام 2018، كان عام زهرة اأنتوريوم التي لطاملا 

اأ�شجار  كانت  كما  لة،  املف�شّ اأزهاري  اإحدى  كانت 

ة على املو�شة هذا العام، 
ّ
النخيل واالأزهار اال�شتوائي

ة يف ال�شنوات 
ّ
على عك�ش تن�شيق االأزهار الرومان�شي

حقبة  عودة   2018 العام  �شهد  كذلك،  ال�شابقة. 

 Time’s 
ّ
ات، خ�شو�شًا بعد ظهور حركتي

ّ
الثمانيني
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Star Style
موضة نجمة

تعمل لمجتمٍع أفضل!
بقيت  بل  ة، 

ّ
اأناني  Miley Cyrus تعل  مل  املبكرة  ال�شهرة 

 Liam وزوجها  هي  رت 
ّ
وقر ال�شليم  احلياة  منط  ّتاه  واعية 

هذا  ق 
ّ
تطب بداأت  ني. 

ّ
نباتي اأي   Vegan يكونا  اأن   Hemsworth

تعد  مل  اأّنها  و�شعرت  كلبها  مات  اأن  بعد   ،2014 العام  منذ  النمط 

حت اأي�شًا باأّنها م�شتعّدة باأن تكون مثااًل 
ّ
تريد تناول الّلحوم. �رش

"ن�رش  هدفها   .
ّ
النباتي الطريق  هذا  ي�شلك  اأن  يريد  �شخ�ش  لكّل 

احليوانات،  حقوق  ة 
ّ
بق�شي بااللتزام  فقط  تكتِف  فلم  ال�شعادة"، 

ة Happy Hippie Foundation التي حتارب 
ّ
�شت جمعي

ّ
بل اأ�ش

هي  االأزياء،  عامل  اإىل  بالن�شبة  ال�شباب.  له  �ش 
ّ
يتعر الذي  الظلم 

 عن ت�شاحلها مع 
ّ

ة يف اإطالالتها االأخرية، وكاأّن ذلك يعرب
ّ
مينيمالي

ذاتها، وعن ذهنها ال�شايف، بعد اأن كانت لفرتٍة جمنونة ومغامرة. 

Met Gala 2018، حيث  اإطاللتها يف حفل  انطبعت يف ذاكرتنا 

مرتديًة   Stella McCartney ة 
ّ
العاملي مة 

ّ
امل�شم برفقة  ظهرت 

للق�شايا  بدعمها  معروفة   Stella اأّن  نذكر  توقيعها،  من  ف�شتانًا 

 Vivienne من  اأبي�ش  ف�شتانًا  زفافها  يوم  يف  اختارت  ة. 
ّ
البيئي

ووفائها  ها 
ّ
بحب معروفة  ة 

ّ
بريطاني مة 

ّ
م�شم وهي   ،Westwood

اإىل  يرمز  الذي  ال�شم�ش  ار 
ّ
دو زهرة  و�شم  ة 

ّ
املغني لدى  لالأر�ش. 

ني. هي نا�شطة على مواقع ال�شو�شيال ميديا وتظهر 
ّ
جماعة النباتي

ة كرتويٍج وت�شجيع على عي�ش 
ّ
من خاللها بدائل للمنتجات احليواني

منط حياة "اأخ�رش".

Versace يف قمي�ش منVivienne Westwood يف بّزة من

اإعداد: نور عرموين

يف حفل تكرمي 

Chris Cornell

Stella  McCartney  برفقة

MILEY CYRUS

يوم زفافها برفقة والديها، ترتدي 

Vivienne Westwood ف�شتان من
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اإعداد: ميادة اأبوخزام

المياه الحرارّية: 
تنّقي الروح والجسد

في ظّل مجتمٍع يتوق إلى المزيد من الرفاهّية وكّل ما هو صحّي وطبيعّي، تبقى 
المياه الحرارّية بالنسبة له، مصدرًا ثمينًا للجمال والنضارة. هي عالج ينّقي الروح 

والجسد وتعتبر خطوة جمالّية ال يمكن االستغناء عنها. فما هي المياه الحرارّية؟ 
وفي أّية مستحضرات تجدينها؟ كّل ما عليِك معرفته في هذا التحقيق. 

ملّف الجمال 
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ما هي المياه الحرارّية؟ 
 احل�شول عليها من منبعها 

ّ
هي مياه �شاخنة حتت االأر�ش، يتم

عند  ة 
ّ
املعدني واالأمالح  النادرة  بالعنا�رش  ة 

ّ
غني وت�شبح 

مالم�شتها ال�شخور. تختلف خ�شائ�ش هذه املياه اإذاً، بح�شب 

ة للرتبة امل�شتخرجة منها. باخت�شار، هي 
ّ
الطبيعة اجليولوجي

اأو  ة ت�شفية 
ّ
�شة الأي

ّ
ة بطبيعتها، لي�شت معر

ّ
ة وع�شوي

ّ
مياه نقي

ة.  
ّ
مواّد كيميائي

فوائد المياه الحرارّية
وميكنِك  للب�رشة  ة 

ّ
مثالي ة 

ّ
احلراري املياه  ة: 

ّ
االأ�شا�شي املعلومة 

مياه  ة 
ّ
اأي لكن   .

ّ
اليومي روتينِك  �شمن  ب�شهولة  ا�شتخدامها 

يف  ة 
ّ
احلراري املياه  ُت�شتخدم  الواقع،  يف  تختاري؟  اأن  عليِك 

ة. 
ّ
اجللدي االأمرا�ش  اأو  التنّف�ش  ال�شطرابات  كعالٍج  ال�شبا 

باجلمال  اأي�شًا  لكن  ة، 
ّ
بال�شح ُتعنى  كثرية  بفوائد  تتمّتع 

تختلف  ة، 
ّ
احلراري املياه  من  كثرية  اأنواٌع  هناك  والب�رشة. 

الأّنها  ا�شة، 
ّ
احل�ش للب�رشة  ة 

ّ
مثالي وكّلها  م�شدرها،  بح�شب 

فقد  ًا، 
ّ
يومي ا�شتخدامها  ميكنِك  بلطف.  الرتطيب  على  تعمل 

 URIAGE Thermal Water مثل  رّذاذ،  �شكل  على  تكون 

 
ّ
الغني  Hydrating ،Soothing and Protective Spray
ة 

ّ
احلراري املياه  املغني�شيوم.  الكال�شيوم،  ة، 

ّ
املعدني باالأمالح 

Avène، حتافظ بدورها على  املوجودة يف م�شتح�رشات دار 

 .
ّ
الطبيعي الب�رشة  توازن  يحرتم  ما  حمايدة،  حمو�شة  درجة 

 .AVÈNE Thermal Spring Water ا�شتخدام  ميكنِك 

ة ب�شكٍل 
ّ
La Roche-Posay، فهي غني ا م�شتح�رشات دار 

ّ
اأم

 باملعادن، ما مينح ب�رشتِك احلماية والهدوء والفوائد 
ّ
اأ�شا�شي

LA ROCHE- امل�شاّدة لالأك�شدة، ونذكر مثاًل م�شتح�رش

يف   .POSAY Thermal Spring Water Face Mist
ة االختيار ح�شب احتياجات ب�رشتِك! 

ّ
النهاية، لديِك حري

ماذا عن إزالة الماكياج؟
ت�شمح  فهي  اأي�شًا!  ومنّظفة  مرّطبة  فوائد  ة 

ّ
احلراري للمياه 

ث بعد 
ّ
التلو الب�رشة من  اآخر مل�شات املاكياج وتنظيف  باإزالة 

تعمل  كما  نظيفة،  غري  بيئة  و�شط  االإرهاق  من  طويل  نهاٍر 

ا�شتخدامها  اإنعا�ش ب�رشتِك، فاكرثي من  ة على 
ّ
املياه احلراري

ة، 
ّ
اجللدي لاللتهابات  مهّدئة  تعّد  اأخرياً،   !

ّ
احلار الف�شل  يف 

ة 
ّ
الأ�شع �ش 

ّ
التعر بعد  اأو  ال�شعر،  اإزالة  بعد  تطبيقها  ميكنِك  لذا، 

ة اأو االإكزميا.  
ّ
ال�شم�ش، اأو حتى اإذا كنِت تعانني من احل�شا�شي

كيف تطّبقين المياه الحرارّية؟
لرتطيب  الوجه  كامل  على  الرّذاذ  بع�ش  تر�ّشي  اأن  يكفي 

 نّظفي املياه الزائدة 
ّ
ب�رشتِك، دعي املياه لدقيقتني اأو ثالث، ثم

تعانني  كنِت  اإذا   .
ّ
ورقي منديٍل  با�شتخدام  الرتبيت  بوا�شطة 

يف  ة 
ّ
مر من  اأكرث  ذلك  تطبيق  ميكنِك  جّداً،  جاّفة  ب�رشة  من 

تلّقي  على  ة 
ّ
احلراري املياه  ت�شاعد  ذلك،  اإىل  باالإ�شافة  اليوم. 

العالجات، لذا، ميكنِك تطبيقها قبل كرمي النهار اأو الّليل. 

ماذا عن تثبيت الماكياج؟!
تثبيت  على  اأي�شًا  ت�شاعد  ة 

ّ
احلراري فاملياه  بي، 

ّ
تتعج ال  نعم، 

الرذاذ بعيداً عن وجهِك  اأن تر�ّشي بع�ش  ماكياجِك! لذا، عليِك 

كلم�شة اأخرية الإنعا�ش اإطاللتِك.

المياه الحرارّية في قلب المنتجعات الصحّية 
مراكز   

ّ
ت�شم التي  ة 

ّ
ال�شحي املنتجعات  عدد  اليوم  يكرث 

ة. فلماذا 
ّ
ما عالجات باملياه احلراري

ّ
ة، ال �شي

ّ
عالجات مائي

من  وتوازنِك  طاقتِك  لت�شتعيدي  اأحدها  اإىل  هني 
ّ

تتوج ال 

ومركزاً  منتجعًا  متتلك  ذكرناها،  التي  الدور  معظم  جديد؟ 

اأي�شًا،  فرن�شا.  يف  بها،  ًا 
ّ

خا�ش ة 
ّ
احلراري باملياه  للعالج 

العالج،  من  النوع  هذا  تقّدم  منتجعات  اإىل  ه 
ّ

التوج ميكنِك 

كاليفورنيا،  يف   Indian Springs Resort & Spa مثل 

يف    Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad
�شوي�رشا، وغريهما الكثري...

 AVÈNE
 Thermal

Spring Water

 URIAGE
 Thermal Water

 Hydrating,
 Soothing and

Protective Spray

 VICHY
 Mineralizing

Thermal Water

LA ROCHE-
 POSAY

 Thermal Spring
Water Face Mist

 PETER THOMAS
 ROTH Hungarian
 Thermal Water Mineral
Rich Moisturizer
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اإعداد: ميادة اأبوخزام

الطبيعة يف خدمة 
شبابِك الدائم 

األزهار واألعشاب، سواء كانت معروفة أم نادرة الوجود، تهدي عالم 
الجمال والعناية بالبشرة أفضل المكّونات المكاِفحة للشيخوخة 

وعالمات التقّدم في السّن. اكتشفي أبرزها في هذا الملّف! 

ة 
ّ
ا ال �شّك فيه اأّن اأكرث ما ت�شتثمر فيه الدور اجلمالي

ّ
مم

وت�شل  ال�شّن،  يف  التقّدم  وعالمات  التجاعيد  مكافحة 

التي  اجلزيئات  واأف�شل.  اأف�شل  نتائج  اإىل  �شنة  كّل 

ت�شتخرجها الدور من النباتات واالأزهار حتدث ثورًة يف 

تركيبات امل�شتح�رشات وتثمر نتائج �رشيعة وموّفقة. 

الفاكهة
لمحاربة اإلجهاد التأكسدّي

ة املوؤذية، مثل 
ّ
�ش الب�رشة للعوامل البيئي

ّ
عندما تتعر

ة، تخ�رش قدرتها على الدفاع 
ّ
ة ما فوق البنف�شجي

ّ
االأ�شع

االأ�شباب  اإحدى  ة، 
ّ
احلر اجلذور  فتكرث  نف�شها،  عن 

 تركيز املختربات 
ّ

ة لل�شيخوخة. هذا ما يف�رش
ّ
الرئي�شي

نات 
ّ
املكو من  االأك�شدة.  ات 

ّ
م�شاد على  ة 

ّ
اجلمالي

امل�شتح�رشات  يف  ا�شتخدامها   
ّ
يتم التي  ة 

ّ
الطبيعي

البوليفينول   ،C الفيتامني  نذكر  عادًة،  ة 
ّ
اجلمالي

الفيتو�شرتول  التّفاح،  ق�رشة  من  امل�شتخرج 

والبوليفينول امل�شتخرجني من املوز، وغريها الكثري. 

 
ّ

التاأك�شدي االإجهاد  حماربة  على   
ّ
املواد هذه  تعمل 

الرتطيب،  ة 
ّ
عملي ن 

ّ
حت�ش اخلاليا،  له  �ش 

ّ
تتعر الذي 

داً. 
ّ
تخفي التجاعيد ومتنع ظهورها جمد

النبات
مفتاحِك لمهّمة ناجحة!

بفوائدها  عليِك  تغدق  التي  بالنباتات  مليئة  الطبيعة 

 
ّ
ة على الدوام! كثريٌة هي، ال بل ال تعد

ّ
وتع�شق روؤيتِك �شاب

ف على خ�شائ�شها. 
ّ
للتعر لِك بع�شها  وال حت�شى، جمعنا 

لن  ة 
ّ
اجلمالي والدور  ت�شتمر،  الاّلئحة  اأّن  تن�شي  ال  لكن 

تتوّقف عن اكت�شاف املزيد واملزيد �شنة تلو االأخرى. الكّل 

يف خدمة �شبابِك الدائم! 

لي�ش  مطبخِك  يف   
ّ
االأ�شا�شي ن 

ّ
املكو هذا  الجبل:  إكليل 

و�شبابِك!  جمالِك  حليف  اأي�شًا  بل  فقط،  اأطباقِك  حليف 

اأكرب  لالأك�شدة  ة 
ّ
م�شاد بقدرة  اجلبل  اإكليل  يتمّتع  ال�شبب؟ 

اأ�شبحِت  كما   .E فيتامني  ميلكها  التي  القدرة  من  بكثري 

حماربة  على  ج�شمِك  ت�شاعد  االأك�شدة  ات 
ّ
م�شاد تعلمني، 

م يف ال�شّن. 
ّ
االلتهابات وعالمات التقد

ة، هدفه تاأخري 
ّ
األرونيا: هو نبات م�شدره اأمريكا ال�شمالي

املوجودة  االأك�شدة  ات 
ّ
م�شاد بف�شل  اخلاليا  �شيخوخة 

املكافحة  بفوائده  ومعروف  للربد،  مقاوم  االأرونيا  فيه. 

 
ّ
م�شاد باالأنثو�شيانني،   

ّ
غني والفريو�شات،  للبكترييا 

لالأك�شدة موجود عادًة يف الفاكهة احلمراء. 

 
ّ
 منذ �شنني يف عامل الطب

ٌ
 م�شتخدم

ٌ
غوتو كوال: هو ع�شب

امل�شتح�رشات  نات 
ّ
مكو يف  الغرب  يف  وموؤّخراً  اآ�شيا،  يف 

ة 
ّ
عملي اإحباط  على  كوال  غوتو  نبات  يعمل  ة. 

ّ
اجلمالي

ة.
ّ
ة والعقلي

ّ
ال�شيخوخة اجل�شدي

ولالأك�شدة  لاللتهابات  ة 
ّ
امل�شاد خ�شائ�شه  الكركم: 

بة للتجاعيد، 
ّ
ة امل�شب

ّ
ت�شاعد على حمايتِك من اجلذور احلر

 يف روتينِك للعناية بالب�رشة. 
ّ
وهو اأ�شا�شي

 الأ�شباٍب كثرية، 
ٌ

ن حمبوب
ّ
شجرة الكاكاو: الكاكاو مكو

ن 
ّ
مكو هو  بالب�رشة.  للعناية  ميزاته  اإىل  الّلذيذ  طعمه  من 

ظهور  يوؤّخر  اأّنه  اإىل  باالإ�شافة  ب�رشتِك،  لتغذية   
ّ
اأ�شا�شي

املغن�شيوم  على  احتوائه  بف�شل  ال�شّن  يف  م 
ّ
التقد عالمات 

ثات. 
ّ
ة، كما اأّنه يخّل�ش ب�رشتِك من امللو

ّ
واالأحما�ش الدهني

االألب  جبال  يف  املعروفة  الوردة  هي  إديلويس:  نبتة 
ة لالأك�شدة وحماربة 

ّ
 زهرتها فوائد م�شاد

ّ
ة، ت�شم

ّ
ال�شوي�رشي

خاليا  حماية  على  ت�شاعد  ة. 
ّ
البنف�شجي فوق  ما  ة 

ّ
لالأ�شع

رة!
ّ
ة املدم

ّ
ب�رشتِك من اجلذور احلر

ملّف الجمال 
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مستحضرات الموسم
تعشق الطبيعة! 

طرحنا  ال�شحيحة!  امل�شتح�رشات  عن  البحث  رحلة  ابدئي 

ناتها من 
ّ
عليِك بع�ش امل�شتح�رشات اجلديدة التي ت�شتقي مكو

 ESTÉE ال�شيخوخة. دار 
ّ
الطبيعة، لت�شاندِك يف معركتِك �شد

 Advanced Time اأطلقت م�شتح�رش  LAUDER مثاًل، 
 Zone Night Age Reversing Line/Wrinkle
واخلمرية.  الفاكهة  خال�شات  على  يحتوي  الذي   Creme
 Benefiance WrinkleResist24 Intensive Eye كرمي

خال�شات   
ّ
ي�شم  ،SHISEIDO من   Contour Cream

وطحالب   Mukorossi �شجرة  اأبرزها  النباتات،  بع�ش 

 Capture Youth Redness �شريوم  بدوره،  كلوريال. 

 Soother Age-Delay Anti-Redness Soothing
Serum من DIOR، يحتوي على خال�شة زهرة ال�شو�شن. 
جل  فاأطلقت   ،PETER THOMAS ROTH دار  ا 

ّ
اأم

ناته 
ّ
مكو ترتكز   ،Anti-Aging Cleansing Gel منّظفًا 

فروت  اجلريب  الزيزفون،  الّليمون،  اخلوخ،  خال�شات  على 

وغريها... االحتماالت كثرية، ال ميكن اأن نح�شيها يف بع�ش 

ال�شفحات، بل تتطّلب كتابًا، ال بل اأكرث! لذا، حان الوقت االآن 

ة ال�شديقة 
ّ
لتنتقي اأنِت ما ينا�شبِك من امل�شتح�رشات الثوري

للطبيعة ول�شبابِك الدائم! 

NATURE

 PETER
 THOMAS ROTH

 Anti-Aging
Cleansing Gel

 LANCER
 The Lancer
Method Anti-

Aging Regimen

 ESTÉE LAUDER
 Advanced Time
 Zone Night Age
 Reversing Line
Wrinkle Crème

 DIOR Capture
 Youth Redness

 Soother Age-Delay
 Anti-Redness

Soothing Serum

 SHISEIDO
 Benefiance

 WrinkleResist24
 Intensive Eye
Contour Cream

 ORIGINS
 Plantscription

 Anti-Aging Power
Serum
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عالمي

ECO-FRIENDLY
HOTELS

إذا كنِت تبحثين عن عطلٍة للهروب من الروتين وضغوط الحياة، ال بّد من تجربة رحلة 
من  ويقّربها  الروح  يعالج  بقالٍب  متوّفرة  الراحة  للبيئة.  صديٍق  منتجٍع  إلى  جديدة 
خالقها. االبتعاد عن الضجيج يساعدِك على إعادة االّتصال بذاتِك، والتأّمل بالطبيعة 
ينّقي ذهنِك. في هذا النوع من المنتجعات، ستقومين بديتوكس يجعلِك مدركًة 

ألهمّية الوعي لما حولِك واالمتنان لكّل لحظٍة تعيشينها!

عطلة من دون ذنب

اإعداد: جووي غ�شطني
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ECO-FRIENDLY

الب�شيطة.  احلياة  وعي�شي  ة 
ّ
الكيني الطبيعة  اأدغال  يف  غو�شي 

ال�رشب  ة واحدة! مياه 
ّ
لن تعرثي هناك على زجاجة بال�شتيكي

املياه  ا 
ّ
اأم قريب،   

ّ
طبيعي نبٍع  من   

ّ
ح�رشي ب�شكٍل  م�شتخرجة 

 
ّ
يتم فقط،  اليوم  يف  �شاعات   10 ملّدة  متوّفرة  فهي  ال�شاخنة، 

الطعام،  اإىل  بالن�شبة  وال�شماد.  اخل�شب  بوا�شطة  ت�شخينها 

ة باملطبخ 
ّ

نات من احلديقة اخلا�ش
ّ
، حت�شد املكو

ّ
فم�شدره حملي

اأن  و�شك  على  املنتجع  هذا  جماورة.  قرى  من  �رشاوؤها   
ّ
يتم اأو 

ة التي تعطي الطاقة 
ّ
ًا بف�شل االألواح ال�شم�شي

ّ
ي�شبح مكتفيًا ذاتي

م�شتدامة  لتجربة  نف�شِك  وح�رّشي  اأمتعتِك  بي  و�شّ ث. 
ّ
تلو دون 

فريدة من نوعها!

Cottars 1920s Camp
KENYA

االكتفاء الذاتّي على جميع األصعدة
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 جديٌد من نوعه، يثبت اأّن البيئة وعامل الفنادق 
ٌ
مفهوم

من  فريدة  تربٍة  خللق  ًا 
ّ
�شوي يندجما  اأن  باإمكانهما 

نوعها. يف Whitepod، هناك توفري للطاقة واملياه، 

النقل  و�شائل  اأّن   
ّ
واالأهم النفايات  تدوير   

ّ
يتم كما 

اأفكارِك  �شيجعل  االآلب  جبال  بني  وجودِك  حمدودة. 

ت�رشح نحو ال�شالم، وقلبِك يرتاح عند التقائه مبناظر 

ة 
ّ
ة االأن�شطة الريا�شي

ّ
ة خاّلبة، دون اأن نن�شى كمي

ّ
طبيعي

نها هذا املكان. 
ّ
التي يوؤم

Whitepod
SWITZERLAND

 لدى �شل�شلة فنادق 
ّ
حتقيق اال�شتدامة هدف اأ�شا�شي

ة 
ّ
Jetwing منذ اأكرث من 40 عامًا. ترتكز ا�شرتاتيجي

اإطاٍر �شامل من املبادرات  هذا املكان على تعزيز 

ا�شتخدام  اأّن  كما  ة، 
ّ
والفردي ة 

ّ
االقت�شادي ة، 

ّ
البيئي

اإ�شدار  اإىل  توؤّدي  التي  الفندق  يف  ثة 
ّ
امللو املواّد 

ا الرتف فلن يغيب 
ّ
ة، �شبه حمدود. اأم

ّ
الغازات ال�شام

ة 
ّ
تقليدي اأجواٍء  �شمن  �شتمكثني  الأّنِك  رحلتِك،  عن 

 Ayurveda عالج  مبتكرة.  ة 
ّ
ا�شتوائي بنكهٍة 

.
ّ

 واجل�شدي
ّ

�شيكون مفتاحِك لتعزيز النقاء الفكري

Jetwing
SRI LANKA

عالمي

نقاء وسالم داخلّي

االستدامة في كّل الخدمات
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ية 
ّ
�شح بطريقٍة  الزائد  الوزن  من  التخّل�ش  توّدين  هل 

ة؟ اقطعي تذكرة باأ�رشع وقٍت ممكن اإىل الفيليبني 
ّ
وطبيعي

برناجمه  يف  و�شاركي  املنتجع  يف  عطلة  لق�شاء 

ة الطازجة من حديقة 
ّ
. �شتواكبِك االأطباق النباتي

ّ
اخلا�ش

تتلّقني   
ّ
ثم الدم،  بتحليل  الربنامج  هذا  تبدئني  الفندق. 

رفلك�شولوجي،  باالإبر،  كالوخز  العالجات  من  عدداً 

العالجات  هذه  جدولة   
ّ
تتم ل... 

ّ
التاأم اليوغا،  التدليك، 

بعنايٍة للتخّل�ش من الدهون، فقدان الوزن والتخّل�ش من 

، كما �شينعك�ش اأي�شًا ذلك ن�شارًة 
ّ
ال�شموم ب�شكٍل طبيعي

على ب�رشتِك.

The Farm at San Benito
PHILIPPINES

للتوا�شل  اأنِت على موعٍد  ة، 
ّ
االأفريقي اجلبال  و�شط 

 Martaba منتجع  يف  وجودِك  نف�شِك!  مع 

عطلة  بِت 
ّ
جر لو  فكيف  ذاته،  بحّد  عالجًا  ي�شّكل 

الرحلة،  هذه  يقّدمها؟ من خالل  التي  اال�شتجمام 

خالل  من  ة 
ّ
والعقلي ة 

ّ
اجل�شدي طاقتِك  ت�شتعيدين 

ل، 
ّ
تاأم وقفات  الرحلة  هذه  ت�شمل  اليوغا.  جل�شات 

امل�شي بني اأح�شان الطبيعة، دون اأن نن�شى تناول 

اّتباعه  املنتجع،  هذا  ز 
ّ
ميي ما  ة. 

ّ
ال�شحي الوجبات 

للّنظام ال�شديق للبيئة من خالل ديكوره وال يتوّفر 

.
ّ
فيه الـWifi بهدف االبتعاد عن العامل الرقمي

Martaba Safari Lodge
SOUTH AFRICA

العودة إلى الطبيعة

غذاء نباتّي لجسٍم صحّي
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اإعداد: جووي غ�شطني 

على  سيطرأ  ما  أّول  نباتّي،  غذائّي  ونظام  صحّية  أطعمة  عن  نتكّلم  حين 
إّن  قال  َمن  لكن،  مقاومتها.  علينا  يسهل  والتي  الممّلة  األطعمة  أفكارنا 
األطعمة النباتّية هي خالية من األجبان أو ستمنعِك عن تناول البرغر، البيتزا، 
موقع  حسابات  أشهر  على  تعّرفي  الشهّية؟  األطباق  من  وغيرها  التاكو 

إنستقرام المختّصة بتحضير هذه األطباق وقاوميها إذا استطعِت!

َمن قال إّن النظام النبايّت 
هو أقّل تسلية؟

@AlphaFoodie

@LoniJane 

طبق البيتزا

طبق ال�شو�شي
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ات الوجبات ال�رشيعة! مل يعد من 
ّ
 ملحب

ّ
 �شار

ٌ
خرب

 عزل الربغر، البيتزا، التاكو والبا�شتا 
ّ

ال�رشوري

، الأّنها باتت حت�رّش 
ّ
 النباتي

ّ
عن نظامِك الغذائي

 Ella النمط.  لهذا  ومالئمة  ية 
ّ
�شح بطرٍق 

 Deliciously نة 
ّ
مدو �شاحبة   Woodward

 
ّ
الغذائي  Plant-Basedالـ نظام  تّتبع   ،Ella
)عودي اإىل �ش.26 لتعريف �رشح امل�شطلحات(، 

نة 
ّ
لت�شبح اليوم االأ�شهر يف هذا املجال. من مدو

من  فمجموعة  كتب،  تطبيق،  اإىل  ة 
ّ
�شخ�شي

من   Ella متّكنت  ة، 
ّ
النباتي ة 

ّ
الغذائي املنتجات 

ة. 
ّ
ة من الو�شفات ال�شهي

ّ
بناء اإمرباطوري

J u n k  F o o d

وجبات سريعة على الطريقة النباتّية

@AlphaFoodie@Bianca @PlantBasedGeneration

@DeliciouslyElla @DeliciouslyElla
@StarInfiniteFood
طبق البطاطا على 

ة 
ّ
الطريقة املك�شيكي

ّ
طبق الربغر النباتي

طبق البا�شتا بالبي�شتوطبق التاكو

طبق البطاطا املقرم�شةطبق التاكو

طريقة تحضير البطاطا المقرمشة 
 Bianca الصّحية، على طريقة المدّونة

:Zapatka
•قّطعي البطاطا وانقعيها يف مياه الن�شى.

د.
ّ
•بعد ا�شتخراجها من املياه، جّففيها ب�شكٍل جي

•اأ�شيفي اإليها زيت الزيتون وم�شحوق الفلفل االأحمر 
د.

ّ
)البابريكا( واخلطي املزيج ب�شكٍل جي

الثوم،  م�شحوق  ور�ّشي  ة 
ّ
�شيني البطاطا يف  •�شعي 

امللح والفلفل االأ�شود قبل اإدخالها اإىل الفرن.

•بعد 15 دقيقة اقلبي البطاطا واتركيها 25 دقيقة 
حتى ت�شبح مقرم�شة.
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G r a i n

السلطة والشوربة بأسلوٍب مبتكر
من   

ٌ
مزيج هو  ال�شلطة  طبق  اأّن  تظّنني  كنِت  اإْن 

اخل�رشاوات فقط مع اإ�شافة ب�شيطة لبع�ش الّلحوم، 

بطرٍق  اليوم  يح�رّش  بات  الأّنه  خطاأ،  على  فاأنِت 

ًا من طبق 
ّ
اأ�شا�شي احلبوب جزءاً  ت�شّكل  ابتكاراً!  اأكرث 

املنتجات  عن  ًا 
ّ
جدي بدياًل  اأ�شبحت  الأّنها  ال�شلطة، 

وغناها  ة 
ّ
ال�شحي منافعها  ب�شبب  ة 

ّ
احليواني

تها يف مكافحة 
ّ
بالربوتني، دون اأن نن�شى مدى اأهمي

ة 
ّ
�شحي فهي  ال�شوربة،  ا 

ّ
اأم القلب.  اأمرا�ش  خماطر 

ماذا  وجبة.  ة 
ّ
اأي قبل  املعدة  لتح�شري  مالئمة  جّداً، 

وال�شّكر  الغلوتني  من  خاليًة  ال�شوربة  هذه  كانت  لو 

ة؟ لتح�شري هذه اجلبنة 
ّ
وحتتوي على اجلبنة النباتي

 Oh نة
ّ
على طريقة Angela Liddon �شاحبة مدو

She Glows حتتاجني اإىل:
- 190غ من البطاطا

بات
ّ
-  55غ من اجلزر على �شكل مكع

- 6غ من اخلمرية

 
ّ
- 30 ملل من الزيت النباتي

)جوز الهند اأو بذور العنب(

- 37.5 ملل من املياه

- 7.5 ملل من ع�شري الّليمون

- ن�شف ملعقة �شغرية من امللح

- 4غ من الثوم

S- 2.5 ملل من اخلّل o u p / S a l a d

طريقة التحضير:
•اغلي البطاطا واجلزر يف وعاء يحتوي على املياه 

ملّدة ترتاوح بني 10 و15 دقيقة.

الّليمون،  ع�شري  املياه،  الزيت،  اخلمرية،  •اأ�شيفي 
امللح، الثوم واخلّل اإىل اخلاّلط.

قّطعيها  نا�شجة  واجلزر  البطاطا  ت�شبح  اأن  •بعد 
العنا�رش  جميع  لتمتزج  اخلاّلط  اإىل  واأ�شيفيها 

وت�شبح تركيبتها كاجلبنة.

منافع الحبوب:
ة كاالألياف، 

ّ
ة املهم

ّ
ة بالعنا�رش الغذائي

ّ
•غني

م�شاّدات  الربوتني،  املعادن،  الفيتامينات، 

ة.
ّ
االأك�شدة واملرّكبات النباتي

•تقّلل من خماطر اأمرا�ش القلب.
ة.

ّ
•تخّف�ش خطر ال�شكتة الدماغي

ة بروز خماطر ال�شمنة.
ّ
•تقّلل اإمكاني

•تقّلل خطر اإ�شابتِك بداء ال�شّكري.
ة اله�شم.

ّ
ل عملي

ّ
•ت�شه

•تقّلل خماطر االلتهابات املزمنة.
•تقّلل خماطر اإ�شابتِك بداء ال�رشطان.

•ترتبط بتخفي�ش حاالت املوت املبكر.

الحبوب: البديل الغذائّي األّول
النظام  من  احلبوب  ا�شتثناء  امل�شتحيل  من 

ة 
ّ
ال�شحي فوائدها  ب�شبب   ،

ّ
النباتي  

ّ
الغذائي

 بغناه 
ّ
عرف املطبخ ال�رشق اأو�شطي

ُ
الهائلة! ي

ة. 
ّ
باحلبوب ويرتاأّ�ش قائمة االأطعمة ال�شحي

اختاري طبق الفالفل مع اخل�شار وتاأّكدي 

كما  ة. 
ّ
االأ�شا�شي باملنافع  �شتحظني  اأّنِك 

على   
ّ
اللبناين املجّدرة  طبق  تناول  ميكنِك 

نة Lina Sinno املبتكرة. 
ّ
طريقة املدو

@OhSheGlows 

@FitFoodieFinds @LinaSinno 

@ChoosingChia 

@CupfulOfKale

ة
ّ
طبق احل�شاء بالربوكويل واجلبنة النباتي

طبق �شلطة النودلز

طبق الفالفل مع اخل�شار

�ش
ّ
طبق البطاطا احللوة واحلم

ة
ّ
طبق البطاطا احللوة املح�شو

طبق املجّدرة ال�شفراء

ّ
طبق احل�شاء مع احلر

@GreenJunkie

@DeliciouslyElla



JAMALOUKI.NET127

وصفة الـEnergy Balls على طريقة  
 Fit صاحبة مدّونة Lee Hersh

:Foodie Finds
املكّونات:

•كوبان من الّلوز النيء
•كوب من التمر

•كوب من الكرز املجّفف
•ن�شف ملعقة �شغرية من خال�شة 

الفانيليا

•ر�ّشة من امللح
•ملعقة من املياه

طريقة التح�ضري:

ل 
ّ
•اطحني الّلوز ملّدة دقيقة حتى يتحو

اإىل م�شحوق ناعم.

•اأ�شيفي التمر، الكرز، الفانيليا، امللح، 
املياه واخلطي املزيج ملّدة ترتاوح بني 

دقيقة واثنتني حتى ي�شبح اأ�شبه بعجينة. 

•اإْن �شعرِت اأّن املزيج جاّف، اأ�شيفي 
ن�شف ملعقة �شغرية من املياه.

يل العجينة اإىل كرات �شغرية 
ّ
•حو

اد.
ّ
و�شعيها يف وعاٍء مغلق يف الرب

الحلوى الصحّية إلرضاء رغباتِك
لن تكون احللوى متعًة  اليوم ف�شاعداً،  من 

ة 
ّ
ال�شحي بالفوائد  مليئًا  طبقًا  بل  مذنبة، 

بالدهون!  املليئة  االأطباق  من  واأ�شهى 

 ،
ّ
الطبيعي بال�شّكر  ة 

ّ
الغني الفواكه  بف�شل 

ا�شتبدال  باإمكانِك  بات  والبلح،  كاملوز 

الع�شائر،  الفطائر،  ال�شّكر امل�شّنع لتح�شري 

بي اأي�شًا م�شحوق 
ّ
ال�شموثي، الب�شكويت... جر

ذلك  من   
ّ
واالأهم اجلميل  بلونه  ال�شبريولينا 

ة.
ّ
ئ فوائد �شحي

ّ
اأّنه يخب

S w e e t s

@StarInfiniteFood @MinimalistBaker 

@MarieReginato @SweetSimpleVegan 

@FitFoodieFinds 

@ChoosingChia 

�شموثي بال�شبريولينا

تورتة ال�شوكوال وال�شوفان

 باملوز
ّ
البانكيك النباتي

ّ
طبق ال�شوكوال النباتي

ية بالكرز
ّ
كرات الطاقة ال�شح

ع�شري بذور ال�شيا والفواكه
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الـ24 الذي  اأقيم هذا احلفل يف كاليفورنيا بن�شخته 

والتلفيزيون.  ال�شينما   
ّ
عاملي يف  املبدعني  م 

ّ
يكر

االأبي�ش   
ّ
الثنائي واحتّل  احللل،  باأبهى  النجوم  اأطّل 

خمتلفة   
َ
باأ�شاليب ولكن  احلمراء،  ادة 

ّ
ال�شج واالأ�شود 

 Lady اأّن  اإىل  االإ�شارة  تدر  مت�شابهة.  وغري 

ممّثلة  كاأف�شل  فئتني  عن  بجائزتني  فازت   Gaga
.A Star is Born وك�شاحبة اأف�شل اأغنية يف فيلم

 CRITICS’
 CHOICE
 AWARDS

2019
األبيض واألسود 

حليفا الحفل

Mandy Moore يف ف�شتان من 
Michael Kors Collection

Nicole Kidman يف 
Armani Privé ف�شتان من

Amy Adams يف 
Zac Posen ف�شتان من

Charlize Theron يف 
Givenchy ف�شتان من

 Calvin يف ف�شتان من Lady Gaga
Klein by Appointment Celine يف ت�شميم من Claire Foy

Olivia Munn يف 
Andrew Gn ف�شتان من

Nina Dobrev يف 
Valentino ف�شتان من
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Constance Wu يف 
Rodarte ف�ستان من

Indya Moore يف 
Louis Vuitton ف�ستان من

Emily Blunt يف ف�ستان من 
John Krasinski برفقة Prada

 Maison يف ف�ستان من Chrissy Teigen
John Legend برفقة Yeya

Julia Garner يف ف�ستان 
Brock Collection من

Linda Cardellini يف 
Zuhair Murad ف�ستان من

 Maggie Gyllenhaal
Prada يف ف�ستان من

Timothée Chalamet يف ت�سميم 
Alexander McQueen من

 Amandla Stenberg
Khaite يف ف�ستان من

 America Ferrera
A.L.C يف ت�سميم من

Rami Malek يف ت�سميم 
Givenchy من

Allison Janney يف ت�سميم 
Alberta Ferretti من
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ّ
العاملي ال�سالون  هام�ش  على 

 SIHH 2019 الراقية  لل�ساعات 

 IWC دار  احتفلت  جنيف،  يف 

�ساعاتها  باإطالق   Schaffhausen
جمموعة  اإىل  تنتمي  التي  اجلديدة 

من  العديد  ح�سور  و�سط   ،Pilot
مثل  ات 

ّ
والعربي ات 

ّ
العاملي النجمات 

هند �سربي.

 IWC
SCHAFFHAUSEN

تحتفل في جنيف

Karolina Kurkova

Franziska GsellAlex Riviere

Bradley Cooper

Adriana Lima
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Janine Chang

Rosamund Pike

رايا اأبي را�سدالنا ال�ساحلي

Monika Radulovic

Negin Mirsalehi

Maria Fagerström

Sonam Kapoor

هند �سربي
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يف  الـ25  بن�سخته  احلفل  هذا  اأقيم 

 Shrine Auditorium and موقع 

Expo Hall يف لو�ش اأجنلو�ش، حيث 
اإطالالت  احلمراء  ادة 

ّ
ال�سج ا�ستقبلت 

زت باأقم�سة 
ّ
النجمات املتقنة التي متي

التول والك�ساك�ش.

 SAG AWARDS
2019

الرومانسّية تطغى 
على اإلطالالت!

مجوهرات Lady Gaga من 
مجموعة Blue Book  من 
.Tiffany & Co  استقطبت 

كّل األنظار

أحببنا الدبابيس البّراقة 
 Emily على تسريحة شعر
التي فازت بجائزة "أفضل 

أداء متمّيز لدوٍر داعم"

Samira Wiley يف ف�ستان من 
Georges Chakra Couture

Constance Wu يف ف�ستان 
Oscar de la Renta من

Mandy Moore يف 
Jason Wu ف�ستان من

Emily Blunt يف ف�ستان من
Michael Kors Collection 

Emma Stone يف ت�سميم 
Louis Vuitton من

Lady Gaga يف ف�ستان 
Dior Couture من
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ما رأيِك بأكسسوار الشعر 
الذي اعتمدته؟

Aja Naomi يف ف�ستان 
Ralph & Russo من

Danai Gurira يف ف�ستان من 
Ralph & Russo Couture

Gemma Chan يف ف�ستان 
 Oscar de la Renta من

 Madeline Brewer
 Brock يف ف�ستان من

 Collection

Sophia Bush يف ف�ستان 
Monique Lhuillier من

Margot Robbie يف 
Chanel ف�ستان من

Jane Fonda يف ف�ستان 
Valentino من

Susan Kelechi Watson يف 
Christian Siriano ف�ستان من

Yara Shahidi يف ت�سميم 
Fendi Couture من

Lucy Boynton يف 
Erdem ف�ستان من
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كما اعتدنا يف هذه الفرتة من كّل �سنة، ت�ستقبل 

اخلياطة  جمموعات  عرو�ش  متابعات  باري�ش 

النجمات،  اأتت  والثلوج،  الربد  رغم  الراقية. 

اأنحاء  كاّفة  من  ات 
ّ
وال�سحفي املو�سة  نات 

ّ
مدو

 2019 و�سيف  ربيع  ت�ساميم  ملتابعة  العامل 

ل.
ّ
الراقية. �ساهدي جنمات ال�سّف االأو

 PARIS
 COUTURE

WEEK
عاشقات الخياطة 

الراقية

Armani Privé يف عر�ش Amber Heard

Valentino يف عر�ش Celine Dion
Coco Rocha يف عر�ش

Schiaparelli 
Elena Perminova يف عر�ش

Giambattista Valli 

Karlie Kloss يف عر�ش
Dior Couture 

Irina Shayk يف عر�ش
Jean Paul Gaultier 

Valentina وChiara Ferragni يف 
Alexandre Vauthier عر�ش
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Kristen Stewart يف 
Chanel Couture عر�ش

Marion Cotillard يف 
Chanel Couture عر�ش

Natalia Vodianova يف 
Dior Couture عر�ش

Elie Saab النا ال�ساحلي يف عر�ش

Uma Thurman يف 
Armani Privé عر�ش

Valentino يف عر�ش Olivia Palermoو Johannes Huebl

كارن وازن، Camila Coelho ،Olivia Palermo، وفجر الفهد 

Rami Kadi Maison de Couture يف عر�ش

Caroline Daur يف عر�ش 
Ralph & Russo



نحن اجليل األخري الذي يستطيع إيقاف التغّير املناخّي! ماذا ستفعلني حيال األمر؟

 We are the last generation that can stop climate change!

Will you do anything about it ?






