مشروع تخرج
قسم صحافة 2021
جامعة فاورس

ملف التحرش
دينا عيسى:
متخافيش ..
أنت مش
ِ
لوحدك

ذات
شيماء النجار
صاحبة أول فكرة
مالبس مصرية
لمرضى العمليات
الجراحية

قصة فتاة الفيوم من التجارة الي أعلي
قمم جبال مصر وأفريقيا
1

مجلة ذات

اية دبا  ..قصة نجاح بالصدفة

رئيس التحرير والمشرف العام
علي المشروع
أ.د /عزة عثمان
عميد كلية اإلعالم
االشراف المساعد
أ /اماني اشرف
أ /جيهان اشرف
هيئة التحرير
اسراء السباعي
اندريانا جرجس
بسنت عبدالرحمن
ثويبة عصام
رانيا فتحي
روجينا ايوب
سارة علي
صبرينا عزت
فارس انور
مصطفي قصص
مي محمد
نانسي عبدالله
نانسي مجدي
نور إيهاب
هالة الشيخ

كوكو شانيل ..الفتاة التي غيرت
الموضة في باريس

أ.د /محمود محيي الدين

سارة حسن
الشعب المصري رسم صورة سيئة لمهنة الطبال

رئيس مجلس اإلدارة

ذ
ا
ت
42

28

16

أقدم وجبات صحية  ..وزوجي شجعني لخوض التجربة

مجلة متخصصة للمراة
مشروع تخرج قسم صحافة ٢٠٢١

:”Diet
”:
“Diet & Lite
صاحبة مشروع “Lite

ذات

8

47

رانيا وصفي  ..تحدت المرض واالمه بافكار متجددة

52

72

ملف التحرش

لبنى مصطفى تحدت اإلعاقة وحصلت على ١٨٠
ميدالية في السباحة البارلومبية

2
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«ذات» الوجه اآلخر
بعد أن قضينا  4أعوام من حياتنا كطالب وعشنا فرتة الحياة
الجامعية وتخصصنا خاللها ملدة  3أعوام يف قسم الصحافة
والنرش الرقمي الذي أكتسبنا من خالله العديد من الخربات
واملهارات ،كام مرت علينا العديد من التجارب التي غريت
نظرتنا لألشياء وأضافت لنا الكثري؛ لتؤهلنا لسوق العمل
وتضعنا اآلن عىل مشارف أبواب التخرج ،ولدينا أمل كبري يف
أن تصبح تجربتنا التي بني أيديكم ،والتي اختارنا لها اسم
لنا.س
“ذات” أن تنال إعجابكم وتكون خطوة وبصمة مضيئة لنا.
ويف هذا اإلطار سعينا لعرض أفكارنا من خالل هذه املجلة
املتخصصة مبجال املرأة ألننا رأينا أن عامل املرأة أكرث جاذبية
وتوهجاً؛ فهو ميلء بالقصص واألحداث والقضايا واملوضوعات
والشخصيات املُلهمة القوية التي تُ ثل وتوضح املخزى وراء
املقولة الشهرية “املرأة نصف املجتمع” لربنارد شو ،ومقولة
“حياة املرأة سلسلة من املشاعر ،والحب ،واألمل ،والتضحية”
اك.س
لبلزاك.
وقد حرصنا يف مجلة “ذات” عىل تناول املوضوعات التي تهم
املرأة وذات عالقة بها يف املجاالت املتعددة ،بل وحاولنا
تسليط الضوء عىل بعض الجوانب املهمشة يف عامل املرأة وليس
فقط الجوانب الجدلية والشهرية منها ،بالنزول لقلب الشارع
وقلب عامل املرأة واألقرتاب منها؛ ملعرفة تفاصيلها وجوانبها
الرباقة والخافتة أيضاً ،وتناولناها من خالل “ذات” يف أشكال
صحفية مختلفة كالحوارات والتقارير والتحقيقات الصحفية
وغريها من الفنون التي نتمنى أن تكون قد ترجمت رؤيتنا
ثناياه.س
الصحفية لعامل املرأة التي عشناها يف ثناياه.
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مشروعك

”يال نبدع يا ستات“

مشروع “رحيمة” للحرف اليدوية للقضاء على بطالة السيدات

كتبت  -بسنت عبدالرحمن
شجعت السيدات عىل اإلبداع بطريقتها الخاصة،
وكونت مجتمعهم الخاص باملنتجات اليدوية والحرفية
ليصبح سوقا رائجا ميكن محدودي الدخل من الرشاء،
ويوفر فرص عمل للسيدات.
نجحت “رحيمة الرشيف” من خالل سوق “يال نبدع يا
ستات” أن متكن املرأة من العمل بأشياء بسيطة ومن
خالل أفكارها نتيجة عملها كرئيس لجنة التدريب
باتحاد املستثمرين للصناعات الصغرية واملتوسطة،
جعلها تقيض عىل البطالة.
قالت “رحيمة الرشيف” يف حديثها ملجلتنا ،إن نقطة
البداية كانت عرب “جروب” قامت هي بإنشائه وأطلقت
عليه اسم “يال نبدع يا ستات” ،وكانت كل سيدة تقوم
تقدم إبداعتها من خالل املهنة التي تعمل بها ،وتعرض
منتجاتها عىل الجروب ويتبادلن السيدات التساؤالت
عن كيفية عمل هذا املنتج وكم تكلفته والوقت الذي
استغرق عمله.
وأوضحت “رحيمة” أنها وجدت تفاعل كبري عىل
مجلة ذات
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الجروب ورغبة سيدات كثريات يف تعلم الصناعات
اليدوية وتعلم صنعة وامتالك مهنة فقررت تحويل
الجروب إىل “مبادرة الست املرصية” ،وأرصت عىل هذه
الفكرة بعد أن الحظت انتشار السلع املستوردة باهظة
الثمن والتي تحمل الرتاث املرصي ،ويف نفس الوقت
تستطيع فيه سيدات مرص إنتاج مثل هذه الصناعات
وباستخدام خامات ذات جودة عالية ورخيصة.
وأشارت “رحيمة” إىل أنها نفذت دورات تدريبية
للسيدات بأسعار رمزية ويف خالل ثالثة أسابيع تصبح
خاللها الست املرصية ممتلكة لحرفة يدوية مع إلزام
املتدربني عىل اإلنتاج أثناء فرتة التدريب لهذا العمل.
وأضافت “رحيمة” أن املبادرة بدأت منذ خمسة أعوام
وكانت عبارة عن فكرة ملساعدة السيدات يف التعبري عن
حقوقهن وعن أنفسهن ،وأنها ال تسعى للربح املادي
من وراء تلك املبادرة ،وإمنا تحرص عىل إفادة قاعدة
كبرية من سيدات مرص ،وخاصة املطلقات واملعيالت
الاليت ليس لديهن مورد للرزق ثابت.

ولفتت إىل أن مبادرتها استهدفت أيضا فتح سوق عمل
بحرفية متكن فيه السيدات من البيع والرشاء واقتحام
املجال بشكل عميل محرتف مدروس ،موضحة أنها ال
تستقبل السيدات فقط ،ولكن متتد املبادرة الستقبال
ومساعدة ذوي االحتياجات الخاصة والصم والبكم
واملكفوفني باالتفاق مع املدربني باستخدام طريقة
برايل.
وبينت “رحيمة” أن تلك املبادرة بدأت يف محافظة
القاهرة ،لكنها تقوم بوحدات متنقلة إيل مختلف
املحافظات ،حيث استطاعت أن توفر التدريب ألكرث من
خمسني سيدة خالل عرشة أيام مضيفة أنها تتنقل ومعها
مجموعة من املدربني إيل مختلف محافظات وأقاليم
مرص ،مثل (كفر الشيخ – بورسعيد  -البحرية –
اإلسكندرية  -السويس – الرشقية).
وأوضحت “رحيمة” أن رشوط االنضامم للمبادرة هي
أن تكون للمرأة إرادة قوية ذات تركيز عايل وعزمية
وإرصار عىل التحدي وأن يكون لها وقتا كافيا لاللتزام

ة" :بحلم"
م
رحي ص وزارة
صي
بتخ ف اليدوية
للحر
وحضور الكورسات ،موضحة أنها تلقت دعم وتشجيع
كبري من مصمامت أزياء متميزات إلفادة وتشجيع
الصناعة والحرص عىل ظهور املنتج املرصي عىل أكمل
وجه ،ذاكرة عىل سبيل املثال مصممة األزياء خلود
سليامن التي تربعت بتصميم من تصميامتها حتى ينفذ
يف املبادرة ،كام كتبت مصممة األزياء نغم منري عىل
صفحتها الشخصية أنها ستدعم املبادرة وأنها فخورة
بها.
وأضافت “رحيمة” أنها ستقوم بتوفري أكرث من  30مدربا
لهذه املبادرة ،وتوفري كوادر إنتاجية لتعليم السيدات
مختلف الحرف اليدوية املتعددة مثل صناعة الجلود
وتشكيل املعادن والنحاس وصناعة الحيل والتطريز
باإلضافة إيل صناعة الصابون وفن الديكوباج املعروف
بفن الفقراء ،وهو فن فرنيس ظهر من القرن التاسع
عرش هدفه هو إعادة التدوير واستغالل كل املنتجات
القدمية وتحويلها ملنتجات جديدة حديثة لها قيمة
فنية.
وأكدت “رحيمة” أنه متكنت من تدريب أكرث من عرشة
آالف سيدة حتى هذه اللحظة وحرصها عىل متابعة
أعامل كل من قامت بتدريبهم وتأهيلهم إىل سوق
العمل مبارشة حتى يستطيعن أن يسوقن ملنتجاتهم يف
السوق املحيل والدويل من خالل عمل كورس عن كيفية
التسويق ووضع منتجاتهم يف “خان رحيمة” الذي
أنشأته لعرض جميع منتجات السيدات.
وكشفت “رحيمة” عن الصعوبات التي واجهتها منذ
إنشاء املبادرة مشرية إىل أنها متثلت يف توفري أماكن
للتدريب وفرع يف كل محافظة وتوفري أداوات وخامات،
وأزمة كورونا أثرت يف استرياد الخامات بسبب غلق
بعض الدول كليا ،فلجأت إيل األونالين ملتابعة الكوادر
النسائية وهيأت لهم جو نفيس بعمل مسابقات
ودعمهن وتشجيعهن.
وعربت “رحيمة” عن إعجابها مبدينة الروبييك للجلود،

مشرية إىل أنها زارتها لتتعرف عىل كل ما هو جديد يف
عامل الجلود لتدعم به املبادرة ،حاملة بأن يكون هناك
وزارة للحرف اليدوية ،مختتمة حديثها بنصيحة لكل
سيدات مرص بتنفيذ مشاريع خاصة ومامرسة الحرف
اليدوية أو أي يشء تبدع فيه املرأه فالفكرة بسيطة
تحتاج لرتكيز عايل وهي غري مكلفة فكل ما تحتاجه
املرأة املرصية يف غرفة منزلها بعض اآلالت والخامات
وإنشاء صفحة عرب مواقع التواصل بدون رسوم مادية.
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سارة شكرالله

تدرس “العلوم” وتعمل بمشروعها
شيه كابا” للمشغوالت اليدوية“
املشغوالت اليدوية أو الحرفية هي صناعات قامئة عىل العمل باأليدي دون استخدام آالت أو ماكينات ،األمر الذي يخلق منتجا ذو طابع خاص.
وتظهر املشغوالت اليدوية يف عمل اإلكسسوارات واملفروشات وصناعات مختلفة كثرية قامئة عىل الفكر واإلبداع ،منحت كثري ممن يعانون من البطالة
فرصا للعمل.
وخالل السطور التالية نتعرف عىل «شيه كابا» الذي أسسته سارة شكر الله البالغة من العمر  20عاما ،وطالبة يف كلية العلوم بجامعة اإلسكندرية.
كتبت – روجينا أيوب زيك:
ما معنى اسم “شيه كابا ”apaC zehC؟“شيه” تعني “لدي” بالفرنسية ،و”كابا” تعني “سارة”
بالرويس ،والكلمة مجمعة تعني «لدى سارة» ،فهو
مسمى يجمع بني اللغتني الفرنسية والروسية.
ما هو تخصص “شيه كابا”؟“شيه كابا” صفحة عىل اإلنرتنت متخصصة يف عرض
“Stringاملشغوالت اليدوية ،حيث بدأنا بفن الخيط
 ،القائم عىل جلب أي قطعة خشب ثم نحدد”Art
عليها التصميم سواء كان مطبوع أو مرسوم ،ثم ننزل
عىل التصميم بالخيوط عىل مسافات معينة من خالل
املسامري حتى يكتمل الشكل ويظهر أمامنا بوضوح.
ما خطوات تنفيذ منتج بفن الخيط؟أولً نجلب قطعة خشب حجمها مناسب ملا نريد
تصميمه ،ثم نقوم بتحميل صورة عرب محرك البحث
جوجل مثال ملا نريد تصميمه عىل سبيل املثال إحدى
الشخصيات الكرتونية ،أو ميكن رسم ما نريد إذا كان
املصمم لديه موهبة الرسم ،ثم نضع املسامري عىل
مسافات متباعدة عىل التصميم ويتم «دقها” حتي يتم
تثبيتها ثم نجلب الخيوط سواء ملونة أو أبيض وأسود
ونجعلها تتصل ببعضها ومنأل الفراغات حتى ينتهي
التصميم.

كيف أتت إليك فكرة بداية مرشوعك؟كنت أحب املشغوالت اليدوية منذ الصغر ،وقمت
بإصالح قطعة “إسورة” خاصة يب ويف املدرسة أيضً ا كنت
مهتمة باملشغوالت اليدوية وشغوفة بها ،ولكن قمت
بالتنفيذ فعل ًيا يف الصف الثاين الجامعي ،بعد أن وجدت
الكثري قد بدأ مرشوعه الخاص.
من يقوم برشاء الخامات والتسويق لـ”شيه كابا” عرباإلنرتنت؟
أنا أقوم بالتسويق بنفيس وأيضً ا أقوم برشاء أفضل

وأنسب الخامات لتصميم املجسامت واملنتجات
باحرتافية ومتكُن ،وأعرضها من خالل صفحة اإلنرتنت
وأتواصل مع من لديه رغبة يف الرشاء
من كان أكرب داعم ِلك يف مرشوعك؟
الكثري قام بدعمي باستمرار من أصدقايئ الذين شجعوين
يف كل مرة أتحدث فيها عن فكرة مرشوعي والرتتيبات
لتنفيذه ،ولكن الذين تحملوا كل العواقب واإلزعاج
وأكرب داعم يل هم أرسيت ،فتحملوا صوت صنفرة قطع
الخشب التي أستخدمها يف تصميم املنتجات وصوت
دق املسامري.
وجهي نصيحة لكل شخص مازال يدرس خائف من أنيبدأ مرشوعه؟
الكثري يعتقد أنه لن يستطيع املوازنة بني عمله ودراسته
ولكن هذا غري صحيح ،فاليوم به  24ساعة ،بتنظيم
الوقت وإعطاء أولوية لكل يشء ميكنك أن تذاكر
وتحصل عىل تقديرات أيضً ا يف موادك الدراسية ،فأنا
أدرس تخصص صعب إىل ٍ
حد ما لدي امتحانات أغلب
الوقت والجانب العميل يتطلب الكثري من املجهود،
لكن وجهة نظري هي أنه بتقسيم وقتك وجهدك
وترتيب أولوياتك سيكون األمر أسهل بكثري.
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تحول الورق إلي ورود
«دعاء الشين» تركت عالم األرقام لتحقق هوايتها
فأصبحت «ترند» في عالم «الهاند ميد»
كتبت – صابرينا عزت :
بعد  15عاما من العمل يف الحسابات واألرقام،
وجدت نفسها تضيع دون مامرسة هوايتها الوحيدة
فقررت التضحية بعملها وتسلم عقلها لقص ولصق
األوراق امللونة.
«دعاء الشني» ..استطاعت باستخدام الورق امللون
واالٔفكار البسيطة تقديم مجموعة من تصميامت
الورود امللونة ب أحجام مختلفة باالٕضافة إىل صناديق
الهدايا وع رائس االٔطفال ،فحققت ذاتها بعيدا عن
الوظيف الروتينية.

شهر ف رباي ر ،كدعاية ا ٔنها ا ٔول وردة تصمم بعلم مرص”.
وتعمل «دعاء» حال ًي ا عىل تصميـــــــــم تابلوهات
من الورد حتى تصلح لتقدميها
كهدايا مميزة ،وصممت
ا ٔيضً ا صندوق للهدايا
مز ين

تنفيذ األٔفكار املختلفة من الورق امللون القابل
للتطويع وإخرج منه العديد من األشكال الخالقة،
أمر بسيط بالنسبة لـ»دعاء» ،حيث بدا ٔت عملها
بإنشاء «جروب» لألكل البيتي ،وعند ظهور
موضة الديكور الوردى يف األف راح ركزت يف أن
يكون عملها شامل يف املناسبة بحيث تجهز
املناسبة كاملة شاملة الطعام والديكور.
وبدأت الفكرة بالنسبة لـ»دعاء» ثم استهوتها
فكرة تصميم الورود من الورق وبدا ٔت تصنيعها
منذ حوايل  ٧أشه ر ،بعد أن تعلمت طريقة
تصنيعها من عيل اإلنرتنت.
تستخدم «دعاء» ورق كريستال ،وفربيانو،
وكانسون ،وتقوم بتصميم الرسوم وتنفيذها بنفسها،
ويختار صاحب املناسبة اللون الذي يرغبه.

وا ٔضافت «دعاء» ا ٔن امل را ٔة تستطيع ا ٔن تفعل ا ٔشياء
كثرية يف ا ٓن واحد باملقارنة بالرجل فهي تريب االٔبناء
وال ترعى بيتها ،وتهتم بزوجها وتعمل وتنمي
هواياتها ،قائال «فقط الرس يف تنظيم الوقت».
وترى «دعاء» ا ٔن تشكيل الورق امللون يحمل كم
هائل من البهجة والفرحة فكل من شاهدوه ا ٔعجبوا
بالفكرة.
وتابعت« :من ا ٔكرث التصـــاميم التي ا ٔفضـــلها ،هي
وردة صممتها بلون علم مرص والحمد لله اختريت
للعرض يف معرض الحرف اليدوية يف اليابان منتصف

با لو ر د ،
وكاسات الرشبات التي
من املمكن ا ٔن يستخدمها
العروسني كنوع من تكملة
ا ٔناقة ديكور الحفل
املستخدم به ذلك الورد،
وتحاول طوال الوقت ا ٔن
تطور من عملها
بصورة ا ٔحسن من
قبل.

،،

تقول «دعاء» إنها أول من نفذ ورود بلون الخيامية،
حيث ال يوجد ورق بهذا اللون ،كام نفذت فانوس
رمضان ،وعروسة املولد ،وبوكيهات ورد لعيد الحب،
والع رائس ،ومنوذج الكعبة املرشفة يف عيد األضحى،
وابتكرت فكرة جديدة لتقديم الشبكة مل تنفذ من
قبل ،ومن هنا أصبح اسمي معروف ومميز يف عامل
الهاند ميد وأصبحت «ترند».

تشــكيل الورق
ا لملــــــــو ن
يحمـــــل كم
هائــــل من
ا لبهجـــة
والفــــرحة

،،
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مشروعك

صاحبة مشروع “:”Diet & Lite

أقدم وجبات صحية  ..وزوجي شجعني لخوض
التجربة
كتبت – سارة عيل ذوق:

حبها للطعام بكافة أنواعه ،وإتقانها الشديد لكيفية إعداد وتجهيز الوجبات ،جعلتها تقرر االعتامد عىل نفسها يف تنفيذ مرشوعها الخاص.
«نسمة نايل» ذات الـ  29عاما ،قررت أن تتحدى ظروف الحياة بالعمل فيام تجيد صناعته ،حيث تخرجت من كلية آداب قسم لغة عربية ،ومتزوجة ،وصاحبة مرشوع
 Diet & Liteعىل منصة الفيس بوك لصناعة وبيع الوجبات الغذائية الصحية أون الين يف محافظة اإلسكندرية.
التقينا «نسمه» لتحدثنا عن تجرتها الناجحة وكيف نفذت مرشوعها وما هي التحديات التي واجهتها ،وإىل نص الحوار.
من أين أتت ِ
لك فكرة هذا املرشوع؟

الين ،وبدأت بالفعل بعمل الطعام وتسويقه عرب
اإلنرتنت.

أنا أحب الطعام وأيضا عائلتي وأصدقايئ ،ولكن كنا
نرغب يف تناول أطعمة ال تزيد من الوزن أو تؤثر من قام بتشجيعك عىل هذه الفكرة؟
بالسلب عىل الصحة ،فأنا عندما أقوم بعمل الطعام
أحب وضع كمية دهون قليلة وعدم تناول كربوهيدرات عندما قررت أن أبدأ يف تنفيذ الفكرة استرشت أهيل
أو سكريات بكميات كبرية ،حيث نتناول كل يشء وزوجي وأصدقايئ وجميعهم قاموا بتشجيعي عىل
نرغب به ،ولكن مع الحرص عىل التقليل من السعرات الفكرة خاصة أنهم يعلمون أنني أحب إعداد الطعام.
ِ
واجهتك؟
الحرارية بقدر اإلمكان مع الحفاظ عىل النكهة ،ما هي الصعوبات التي
واستبدال املكونات املرضة باملكونات الصحية ،ومن هنا
الصعوبات التي واجهتني كانت متمثلة يف كرثة تفاصيل
جائت فكرة املرشوع.
املرشوع ،فاألمر ليس مقترصا ً عىل إعداد الطعام فقط،
متى ِ
بدأت تنفيذ الفكرة؟
فأنا أهتم بجودته سواء الخرضوات والفواكهة واللحوم
بدأت يف تنفيذ الفكرة خالل فرتة الحجر املنزيل بعد بأنواعها ،وكذلك أهتم بالتعليب والتغليف الخاص
انتشار ڨريوس كورونا ،فأنا أعمل مصورة فوتوغرافية بالطلبات ،وأيضاً أتواصل مع عدد كبري من الناس
وقد قل العمل بعد فرتة الحجر وأنا شخصياً كنت كالشخص الذي يقوم بتوصيل الطلبات للزبائن
أحاول منع االختالط بقدر املستطاع ،فحينها شعرت والشخص الذي يحرض العبوات التي يوضع فيها الطعام
بامللل وكنت قد قررت منذ فرتة أن اتجه للعمل أون وأشخاص آخرون يحرضون اللحوم والخرضوات
وغريهم ،ويف بعض األحيان ال يحرضون الطلبات
بالجودة التي أريدها وقد ال يكون لدي ُمتسع من
الوقت لتغيري تلك املنتجات التي أحرضوها،
فاملوضوع مجهد جدا ً ،وأكرب صعوبة بالنسبة يل
أنني احتاج أن أجد شخص ليساعدين ويعمل
معي واألمر اآلن صعب؛ بسبب ڨريوس كورونا
املنترش ،فأنا ال أستطيع أن أقوم بعمل تسويق
للمرشوع خشية أال أستطيع تلبية جميع
طلبات الزبائن مبفردي.
حدثينا عن رد فعل الناس عىل الفكرة؟

منخفضة ،واإلقبال كان يف حكم الجيد.
هل تقومني بإعداد الطعام كله بنفسك؟
نعم ..أنا أقوم بإعداد الطعام كله بنفيس ويف أحيانا
قليلة قد يساعدين أحد أفراد أرسيت يف حالة الطلبات
الكثرية.
هل يستغرق إعداد الطعام وقت طويل ِ
منك؟
إعداد الطعام نفسه ال يستغرق الكثري من الوقت،
ولكن باقي الخطوات األخرى من التجهيزات ورشاء
املنتجات والتعليب هي التي تأخد مني الكثري من
الوقت.

أواجه تحديات كثيرة في
عملي ولكني أرفض الهزيمة
أقدم وجبات صحية  ..وزوجي
شجعني لخوض التجربة
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كان رد فعل الناس جيد جدا ً،
فقد أعجبتهم فكرة الطعام
جميل الشكل امل ُعد منزلياً
وجودته جيدة جدا ً وأن
الحرارية
سعراته

الطلبات للزبائن؟

ما هي أكرث وجبة عليها
طلب؟
«املحيش» ..يعترب أكرث
وجبة عليها طلب من قبل
الزبائن؛ فأنا أقوم بإعداده
بطريقة معينة ،حيث
تكون فيه النشويات
والدهون بكميات قليلة.
كيف تتم عملية توصيل

تتم عملية توصيل الطلبات من خالل مجموعة من
األفراد والشباب لديهم دراجات يتم توصيل الطلبات
من خاللها أو عن طريق بعض التطبيقات املخصصة
إلرسال الطلبات كتطبيق «مرسول» مثالً.

هل هناك عدد معني للطلبات بشكل يومي؟
بالتأكيد هنالك عدد معني؛ فأنا ال أستطيع إعداد كل
الطلبات التي تتم ،وقد يتم تأجيل وجبات بعينها.
هل سبق وتعرضتي لتعليق سلبي عىل الطعام؟
مل أتعرض لتعليق سلبي عىل الطعام نفسه من قبل،
ولكن كان هنالك عدد محدود جدا ً من التعليقات عىل
تأخُر وصول الطلب أو أن الطعام وصل ومل يكن ساخناً
كفاية.
ماذا عن التخطيط لفتح مطعم خاص؟
ال  ..لن أفتح مطعم يف املستقبل ،بل أرغب يف فتح
مكان كبري مخصص يف تصدير الطعام الصحي
للمؤمترات أو املطاعم وغريها.
مباذا تنصحني النساء الاليئ يرغنب يف تنفيذ مشاريعهن
الخاصة؟
أنصح أي أحد سواء نساء أو رجال يرغبون يف فتح
مشاريعهم الخاصة باالستمرار وعدم االستسالم ،حتى
وإن شعروا أن هناك أمور غري واضحة أمامهم ،وبالتأكيد
أن عليهم باستشارة املتخصصني وعدم تضيع الوقت
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مشروعك

«تربية الدواجن»..
مهنة ارتبطت بالمرأة الريفية

كتبت – سارة عيل ذوق:
«تربية الدواجن» عمل ارتبط إىل حد كبري باملرأة ،فهو مصدر رزقهن ،أو هواية متيزهن ألنها تحتاج لطبيعة
خاصة يف الرعاية واالهتامم.
تعد هذه املهنة هي ما مييز املرأة الريفية فبحسب الدراسات الخاصة برتبية الدواجن فإن املرأة الريفية
تقوم بجميع العمليات الخاصة بهذه املهنة وتقع املسئولية الرئيسية عىل عاتقها لتحسني سبل املعيشة
لها وألرستها.
نرسد خالل السطور التالية مناذج للسيدات العامالت يف هذه املهنة لنتعرف عىل أهمية املهنة ودورها
يف املجتمع.
«أم حمدي»:

«نادية إبراهيم»:

أساعد زوجي عىل مواجهة أعباء الحياة

النظافة رس نجاحي وأبيع كل أنواع الطيور

أبيع الدواجن ومنتجات أخرى مثل األلبان ،والبيض،
وأنواع مختلفة من ال ُجنب والسمن أمام منزيل ،فأنا
أساعد زوجي املريض عىل املعيشة منذ  25عاما ،ولدي
 4أبناء 2 ،منهم متزوجني و 2يعمالن معي ويساعدونني
عىل املعيشة.

أبلغ من العمر  40عاما وأعيش يف محافظة البحرية،
وتخرجت من معهد الخدمة االجتامعية ،ولدى 3
أبناء ،وأساعد زوجي عىل املعيشة برتبية الدواجن منذ
 10سنوات ،حيث بساعدين يف ذلك ابني األكرب.

أنا أقوم بتقسيم أيام األسبوع يف عميل ،حيث أخصص 4
أيام للبيع أمام منزيل ،ويومان أقوم أسافر بالقطار
ملحافظة البحرية ألبيع منتجايت يف أحد األسواق هناك،
ويوم الجمعة هو يوم أجازة بالنسبة يل ،حيث أقيض
نصفه مع أبنايئ وزوجي وباقي اليوم أقوم بتحضري ال ُجنب
والسمن واملنتجات األخرى التي سوف أقوم ببيعها يف
اليوم التايل.
مجلة
مجلةذاتذات
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أقوم برتبية الدجاج ،والديوك الرومي ،والبط ،واألرانب،
وكذلك الحامم البلدي وأنواع أخرى منه لهواة تربية
الحامم ،ومن هذه األنواع حامم «كرك متر هندي»
وسعره يرتواح ما بني  250إىل  300جنيه ،وهنالك أيضاً
حامم « ُمراسالت» ،و»بنيدي كتفات» ،و»كركندي»،
و»حبيش» و»قطقطاي قرش سمك» ،وغريها العديد من
األنواع األخرى .وهنالك العديد من الطلبات الخاصة
التي تأيت يل ،فهنالك بعض املطاعم التي تطلب مني

طلبيا ت
كبرية من الدواجن
مبختلف أنواعها ،وهنالك أُناس عىل اتصال
دائم معي كزبائن ،وهناك من يأتون يل من محافظات
أخرى كل فرتة للرشاء مني ،حيث أنهم جميعاً أشادوا
بنظافة وجودة الدواجن التي أقوم برتبيتها.
ويطلب مني أيضاً طلبيات كبرية من البيض الذي تنتجه
الدواجن ،ويطلب مني طلبيات كبرية من الديوك
الرومي السوداء والبيضاء خاص ًة يف فرتة أعياد املسيحني
وخاصة يف عيد رأس السنة الخاص بهم.

مشروعك

أسستها فنانة سويسرية

مدرسة الفخار تحفة فنية في قرية تونس
وساحرة األجانب

كتبت -هاله الشيخ:

استقرت يف الفيوم منذ  40عاما ،وتحديدا يف قرية
“تونس” ،التي ازدهرت بصناعة الفخار ،حيث
عشقت القرية واستوحت فنها يف تزيني الفخار.
ايلفني بورية” ..فنانة سويرسية يحدثنا عنها مدير“
مدرسة “الفخار” حسني سعداوي ،خالل السطور
التالية ،وكيف استطاعت امرأة سويرسية مساعدة
أبناء القرية يف تعلم الفخار والخزف.
أوضح "سعداوي" ،أن ايلفني من الريف السويرسي،
وهي خريجة فنون تطبيقة من سويرسا وقدمت إىل
مرص سنة  ،1961وكان عمرها  20عاما ،وكانت يف زيارة
ملرص فتقابلت مع الشاعر سيد حجاب وهو السبب يف
مجيئها إىل الفيوم.
وتابع :أنها عندما رأت قرية تونس قررت أن تعيش بها
وتقوم ببناء املدرسة وتعلم أوالد القرية ،وعانت يف
البداية من صعوبات كثرية ،وسافرت سنة  1967وقت
الحرب ،وكذلك عام  ،1973واستقرت بشكل رسمي يف
أواخر الثامنينات.
وأضاف "سعداوي ،أن املدرسة تأسست سنه ،1990
وقامت بتعليم الكثري وأصبح يف القرية  25ورشة ،وتعلم
أصحابها.
وتساعد املدرسة الطالب الخريجني ،بخامات ومعدات
ليقوموا بتأسيس الورش الخاصة وتسويق الشغل
الخاص بهم.
كام أنهم يقومون بتنظيم مهرجان يف القرية ،تحت اسم
قرية تونس للفخار والحرف اليدوية سنويا ،وهو
مايجذب الزوار والسياح.
يف سياق متصل ،تنظم املدرسة دورات مدتها أربعة أيام

يف الصيف ،والطفل بيبدأ يف املدرسة يف سن  8سنوات،
ويتدرب عىل طرق تجهيز طينة الخزف وتشكليها
ورسمها ،و الطينة املستخدمة تأيت من أسوان ويتم
تجهيزها عىل عدة مراحل.
ويعرض شغل املدرسة وأعاملها يف بلجيكا واليابان
وسويرسا ويتم إنشاء معارض خارج وداخل مرص
ملعظم األعامل.
يقول "سعداوي" ،إن الرسومات املصممة مستوحاة من
نس" ،كام أن أسعارwالطبيعة املوجودة يف قرية "تو
القطع اآلن ترتاوح بني  20و  1500جنيها ،ويعود ذلك
إىل مدى الدقة يف الرسومات املستخدمة عىل القطع
والزخارف واأللوان.
كام أضافت منار مصطفى ،أحد العاملني باملدرسة ،أنها
بدأت يف مجال الخزف منذ أن كان عمرها  10سنوات،
موضحة أن املدرسة تقوم بتدريب صيفي ألطفال

القرية ليبدأ العمل عىل مساعدتهم ،ويف أواخر التدريب
يكون من لديه املوهبة فرصة لالستمرار يف املدرسة.
وأوضحت "مصطفى" ،أن مراحل التجهيز تبدأ بوضع
الطني يف املاء ،ويرتك يف أحواض ملدة ترتاوح من  10إىل
 15یوما ،ومن ثم تقوم بغربلته من الشوائب ،ومن ثم
يوضع يف الشمس ملدة  10أيام ،ومن ثم تقوم بتفريغها
.من الهواء عىل قطعة رخام  ،لتصبح جاهزة للتشكيل
وعىل مر السنني ساهمت هذه املدرسة بشكل كبري يف
تنمية القرية بشكل كبري وأصبحت حرفة صناعة الفخار
مأوى ومصدر دخل لكثري من شباب القرية.

11

مجلة ذات

فن وادب

ســلوى محمد علي :صعيدية وكتومـة
وبـ  100راجل
كتبت  -روجينا ايوب

مريفت”“ ،الخالة خريية”“ ،دُرية” ..أدوار تألقت“
ونجحت فيها ممثلة مرصية تركت يف الفن بصامت
واضحة رغم أنها متنت االلتحاق بكلية الهندسة لكن
مجموعها مل يؤهلها فقررت االلتحاق مبعهد الفنون
املرسحية.
الفنانة سلوى محمد التي تنتمي للبيئة الصعيدية مل
تحصل عىل دور البطولة املطلقة يف يوم ما ولكنها
جسدت أدوارا عربت خاللها عن حياة السيدة املرصية
مبختلف أنواعها ،وبعيدا عن الكامريا فهى صعيدية
عنيدة تكره القيود وتعشق التأمل ،وتفضل ركوب
األتوبيس ،وتحب املالبس العملية ،والجالبية الرشقي،
واإلكسسوارات البسيطة.
التقت مجلتنا الفنانة “سلوى” لنتعرف عىل الجزء
الخفي من حياتها خالل السطور التالية:

1212

مجلةذاتذات
مجلة

ما قص أصولك الصعيدية؟
أنتمي للصعيد وجذوره األصيلة ،والدي من سوهاج
ووالديت من األقرص ،وأنا ولدت وترعرعت يف محافظة
قنا ،ولكن أرسيت انتقلت بعد فرتة إىل القاهرة لنستقر يف
منطقة القلعة.
حدثينا عن طفولتك؟
لدي من األخوات  ،6وكانت أمي تعمل ُمدرسة ،وحازمة
يف تربيتنا ،وكنا دامئا نختلف ونتشاجر ،ولكن أيب كان
يعمل مهندسا ،وذو عقل متفتح وال يفرق بني الولد
والبنت ،بل كان يعشق السينام ،ودامئا يشجعني عىل
االهتامم بالفنون املختلفة ،ويصطحبني للسينام يف أيام
اإلجازات.
والدك شجعك عىل التمثيل؟
بالفعل  ..والدي شجعني جدا وكان حريص عىل
اصطحايب ملشاهدة األفالم ،لكن أمي رفضت األمر يف
البداية لكن موهبتي ونجاحي كانا سبب اقناعها،
وارتبطت كثريا بأيب ،ومتنيت االلتحاق بكلية الهندسة
مثله ،لكن مجموعي الصغري مل يسمح يل إال بااللتحاق
مبعهد الفنون املرسحية ،وأىب كان دامئا يرتك يل حرية
االختيار ،بل وشجعني بعد التخرج عىل سفري إىل لندن
مع أخي الذي يدرس هناك ،وعشت عاما كامال بالخارج،
خضت خالله تجربة العمل واالعتامد عىل النفس،
واستفدت كثريا من هذه التجربة.
وبعد عودتك من لندن؟
بعد عوديت من الخارج عينت يف مرسح الطليعة،
وتعرفت بزوجي املخرج الراحل محسن حلمي ،وشعرت
أنه يشبهني كثريا ،فنحن االثنان ال نحب القيود ونفعل

،،

شهرتي جائت بعد
األربعين ..والدوبالج
علمني التمثيل

،،

ما نؤمن به ،فانجذبنا لبعضنا برسعة ،وقررنا االرتباط،
ووسط دهشة الجميع ،تزوجنا بدون دبلتني ،وأقمنا
حفل الزفاف يف حديقة القلعة ،أما أمي فرحبت بزواجي
دون اعرتاض ،ملجرد أن تسرتيح من همى وتطمنئ عىل
بعد أن فقدت األمل يف زواجي بسبب عميل بالفن
.وزواج شقيقتي األصغر منى
حدثينا عن مشوارك الفني؟
بعد الزواج أنجبت توأمي مي ومريم ،وتفرغت لهام،
واتفقنا أنا وزوجي عىل تربيتهام عىل الحس الفني،
فكانتا منذ طفولتهام متارسان املوسيقى والرسم والباليه،
وبعد خمس سنوات عدت للعمل املرسحي وانشغلت
كثريا باملرسح الذي أعشقه ،لكنه مل يحقق يل شهرة
جامهريية،كام انشغلت أيضا بالعمل الصويت يف اإلذاعة
وىف األعامل املدبلجة وقناة ديزىن ،أما الشهرة الحقيقية
فعرفتها مع سن األربعني من خالل دور الخالة خريية يف
مسلسل األطفال «عامل سمسم» ،ثم توالت األدوار من
خالل مسلسالت وأفالم مثل الحارة ،فيلم البطل ،رجل
ضد القانون ،مسلسل ذات ،سجن النسا ،ألعىل سعر،
.وغريها الكثري
ِ
متنيت أن تكوين بطلته؟
ما هو الدور الذي
يف الحقيقة مل أمتنى دور محدد ،ولكنني دامئا أفضل
تجسيد دور املرأة العادية ،ألنني امرأة عادية بالفعل،
والسيدة العادية حياتها مليئة باألحداث املهمة ،سواء
كانت “أم” أو “متزوجة” أو “عزباء” ،ودامئا كنت أترك
.بصمة يف دوري مهام كان بسيط
حدثينا عن أغرب موقف حدث من معجبينك؟
حاول شخص ذات مرة مالحقتي بسيارته للتلويح يل،
.وكانت النتيجة أنه اصطدم بسياريت
عىل أي أساس تقومني باختيار أدوارك يف
التمثيل؟

عىل أساس أهمية املخرج وكاتب السيناريو ،ثم بعد
.ذلك يأيت دوري كممثلة ،فأكون جزء من عمل مهم
كيف أثر “الدوبالج” عىل تطورك يف التمثيل؟
الدوبالج هو الذي مكنني من تعلُم التمثيل ،ألنني
استمع لدور املمثلة األساسية فأستطيع تقمص أدوارهن
وأتعلم التمثيل
معلومة ال يعرفها أحد عن سلوى محمد عيل؟
ال توجد معلومة غري معروفة عني “أنا ست بسم الله ما
شاء الله كتومة” ،ولكنني أحب جدا الذرة املشوي وإذا
.مررت بأحد بائعي الذرة البُد أن أتوقف لرشائه
رغم شهرتك وأهميتك كفنانة ملاذا تحبني التنقل
باملواصالت العامة من وقت ألخر؟
ال أحب االبتعاد عن أرض الواقع فقد يبدو كالمي مثايل
لكنه حقيقي جدًا ،فانا أعشق الناس واحب ان أعيش
.طبيعتي
شعرت فيه أنه أقرب لشخصيتك؟
ما الدور الذي
ِ
دُرية” يف مسلسل بـ  100وش ،تشبهني يف أنها ال“
تختلط كث ًريا بالتكنولوجيا ،وتقوم باتباع نظام غذايئ
جديد من وقت آلخر ،فيام عدا أنها أرستقراطية ،قائلة
”“أنا مش أرستقراطية
كيف ميكنك مساعدة كل مرأة تتعرض لعنف جسدي-
أو نفيس من خالل عملك بالتمثيل؟
بإعالن رفيض لظاهرة العنف ،واالشرتاك يف أي ورشة
عمل هدفها مناهضة العنف ضد املرأة ،وإذا حدث
أمامي موقف ما أتصدى له شخص ًيا“ ..لو شوفت ست
بتترضب من جوزها يف الشارع هتخانقلها حتى لو
”!هترضب ،طول عمري كدا
كلمة تشجيع توجيهها لكل سيدة وفتاة مرصية فامذا
تقويل لهن؟
”إحنا ستات جدعان وحنينني“
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تصميماتها ذات صبغة فنية

س“أوفيليا” ..بطلة “هامليت” انتقلت من األدب
“أوفيليا”..
ليرتديها المشاهير
كتبت  -روجينا ايوب
تأثرت بفن املرسح يف مجاالت التصميم والديكور ،فكان ملهام لها لتؤسس مرشوعها الخاص الذي
جعلت بطلته بطلة رواية “هاملت”.
تؤمن دامئا بجامل املرأة حتى يف أصعب حالتها ،فهي دامئا متلك من الرقة واإلحساس اللذان
يجعالها تظهرهام يف كل قطعة تصممها من ال ُحيل الذي يزين النساء.
التقينا “سامح سليامن” لتحيك لنا عن قصة مرشوعها “أوفيليا” الذي برعت يف تأسيسه
وحقق رواجا كبريا غري حياتها.

يف البداية عرفينا بنفسك؟
أنا “ ” أبلغ من العمر  25سنة ،وتخرجت من كلية اآلداب قسم علوم ومرسح،
وتخصصت يف شعبة الديكور واألزياء ،حيث كنت أعمل يف تصميم وتنفيذ الديكور يف
املرسح وصاحبة ماركة “أوفيليا”.
احيك لنا عن سبب تسمية مرشوعك “أوفيليا”؟
كنت متأثرة جدًا بدراستي للمرسح فأنا أحب البطلة “أوفيليا” يف رواية “هامليت”
لشيكسبري ،وحني توفت من كرثة جاملها صورها رسامني ذلك العرص ،وجثامنها يطفو
يف النهر محتفظة بجاملها ،فوجدت ذلك يتشابه كثريا بتفكريي باملرأة ونظريت لكل
امرأة أنه مهام كانت أسوأ حاالتها وهي منهمكة يف عملها أو حياتها الشخصية
“فهي بردو جميلة”.
من أين أتت ِ
لك فكرة املرشوع؟
يف عام  2018عندما تعرضت والديت لوعكة صحية كان البد
من أن أرافقها يف املنزل ملدة عام كامل ،وكنت أحب كل فرتة
أن أقوم بصنع قطعة فريدة من تصميمي وأرتديها ولكن
يف املالبس فقط ،وذات مرة قمت برسم مجسم لسيدة
وفكرت يف أن أحوله إلحدى قطع ال ُحىل ،فاتجهت
للنحاسني يف شارع األزهر واملعز حتى توصلت للورشة
التي أعمل بها حال ًيا ،وتم تنفيذ أول حلق بنجاح ،ثم
نفذت أول مجموعة خاصة بأوفيليا.
من دعمك لتحقيق الطفرة يف تاريخ املرشوع؟
خطيبي هو اليل ميش معايا الطريق” ..وكان يف تلك“
الفرتة يف البداية مجرد صديق يل يعاوين ويساعدين،
وبدأنا نبحث عن أماكن للطباعة وكل ما يحتاجه
وخصوصا
املرشوع ،بجانب عائلتي أيضً ا دعمتني
ً
والديت.
هل متاح توصيل منتجات “أوفيليا” عرب اإلنرتنت؟
نعم ..مرشوع “أوفيليا” مازال عرب اإلنرتنت من خالل صفحة
متخصصة عىل مواقع السوشيال ميديا إىل أن يتم رشاء متجر
خاص ،ومتاح التوصيل يف أي مكان يف مرص والعامل ،فاملنتج
املرصي املصنوع بأيا ٍد مرصية مثل “أوفيليا” وصل إىل أمريكا
وكندا.
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هى
برضـــــه جميــــلة

ما الخامات املستخدمة يف منتجات “أوفيليا” ؟
أستخدم بشكل رئييس النحاس املطيل بالفضة أو
الذهب ،وميكن أيضً ا استخدام الفضة الخالصة ولكن
حسب الطلب؛ ألنني أقوم بتمويل املرشوع بنفيس مام
يصعب صناعة كمية كبرية من الفضة.
كيف ِ
تأت لك أفكار املنتجات وتصميمها؟
أفكار املجموعة األوىل من “أوفيليا” اعتمدت عىل
النحاس املفرغ املطيل بالذهب ،أغلبها كانت مجسامت
لشكل الجسم األنثوي وشكل الوجه وتفاصيله.
واملجموعة الثانية من أوفيليا هو الرئييس بالنسبة يل
ألنني استخدمت ألوان فيه ويف الحقيقة فكرة التلوين
عىل املعدن غري متعارف عليها كث ًريا ،هذا فيام يخص
التصميم.
أما فيام يخص األفكار ،فدراستي كانت تعتمد عىل الفن
التشكييل وأيضً ا عملت فرتة طويلة يف الفن التشكييل
وتنظيم املعارض وتحليل اللوحات ،لذلك أنا متأثرة
بفنانني مثل سلفادور دايل ودافنيش وغوستاف كليمت،
فأرى لوحاتهم بانبهار كيف متكنوا من تصميم لوحات
بهذا الشكل.
فمثل كيف متكن سلفادور دايل الفنان األسباين يف لوحة
ً
“إرصار الذاكرة” من رسم الساعة بهذا الشكل ،فقمت
بأخذ الساعة وتصميمها يف شكل ُحىل.
والفنان البلجييك رينيه ماغريت يف لوحته “العشيقان”
رسم شخصان يف حالة من الحب ،فقمت بأخذ هذا
املشهد وتصميمه يف شكل عقد مفتوح من املنتصف
وكل منهم عىل حده والعقد هو الذي يقربهم من
بعضهام.
وهكذا تأيت األفكار من أجزاء من اللوحات وتحويلها
لقطعة فريدة من نوعها تقومني بارتدائها.
هل هناك مشاهري ارتدوا منتجات “أوفيليا”؟-
بالطبع ..مصممة األزياء إيناس شاهني ،ودانا حمدان،
وميس حمدان ،وأروى جودة ،والناقدة عبلة الرويني،
وأخ ًريا املمثلة اللبنانية الفرنسية العاملية دارينا الجندي،
وكان يوجد بيننا صديقة مشرتكة هي من قدمت لها
حلق من منتجات أوفيليا ،فارتدته يف مهرجان الجونة
وأيضً ا مهرجان القاهرة السيناميئ.
ماذا تقويل للسيدة املرصية؟-
ال تخايف أبدًا من الفشل ،فأنا بدأت أوفيليا بقطعة

واحدة وكنت أصمم وأنفذ قطعة واحدة فقط ،فإذا
ِ
كنت تفكرين يف بدء مرشوعك الخاص فال ترتددي أبدًا
وال تبخيل بوقتك وجهدك و ُحبك فيام تقومني بصناعته
وسريي نحو خطواتك بكل ثقة يف الله.
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سارة حسن
الشعب
المصري رسم
صورة سيئة
:
الطبال
لمهنة

عشـــــقت فن
الطـــــــــــبلة
وتتمـــــــــنى
السفر لليابان

كتب :مصطفي قصص مي عبداملنعم
تلعب عىل الطبلة منذ الصغر ،والتحقت بكلية تربية
نوعية شعبة موسيقي ،لتصقل مهارتها أكرث ..شاركت
يف العديد من املهرجانات واالحتفاالت يف مرص،
وخارجها ،حتى أصبحت أشهر سيدة عازفة للطبلة.
التقت مجلتنا سارة حسن البططي والتي تبلغ من
العمر  36عاما ،لتحيك لنا عن قصة عشقها للطبلة
وكيف كان مشوارها الفني.
تحديث لنا عن تطوراتك مع الطبلة وأثر ذلك عيل
حياتك الشخصية؟
بدأت لعب الطبلة حني كنت صغرية جدا عندما كنت يف
املرحلة االبتدائية مثال إيل أن وصلت للمرحلة اإلعدادية،
وظللت أبحث عن غرفة للموسيقي واستغرقت فرتة
طويلة للبحث أيضا عن آالت ليس لها عالقة باإليقاع،
وكنت أقوم باللعب يف طابور املدرسة وأيضا الحفالت،
وكان هناك العديد من الحفالت التي تقيمها إدارات
محافظتي القاهرة والجيزة.
ينظر أحيانا ملهنة الطبلة بصورة سيئة كيف تفرسي
ذلك؟
هذه حقيقة ليست صحيحة ،وذلك من ابتداع الشعب
املرصي الذي قام برسم صورة سيئة لهذه املهنة ،وربطوا إيل املنزل ليال مبفردي أو بصحبة مجموعة من األفراد ال
مهنة الطبلة بأن ميارسها الرجل ولكن مل يكون هناك أعرفها ،حيث كانت تبدأ الحفلة يف متام الساعة الحادية
الكثري من الجمهور قد قام بحضور حفل ألم كلثوم أو عرشا ليال وتنتهي الساعة الواحدة صباحا.
حفالت موسيقية حيث كان كل العازفني من الرجال ،ما حكاية الفيديو الرتيند؟
وكانت الصورة دامئا رجل يقوم بالطبل وسيدة ترقص كنت من الناس التي ال تهتم بالسوشيال ميديا وال أحب
وظهرت فكرة أن ال يوجد راقصة دون طبلة بيد الرجل ،الصور ،وعند سؤال بعض الناس عن أعاميل كنت أجيب
وهذه هي األفكار املغلوطة يف املجتمع يف ارتباط الطبلة بعدم حبي لتصوير أعاميل ،فلم أسعي للرتيند وال كنت
بوجود الرجل ،فالطبلة ال تكون دامئا مع الراقصات اهتم بالسوشيال ميديا ،ثم بدأت أجمع املادة الجيدة
ولكن الطبلة يشء أسايس مع األغاين السعيدة والحزينة من عميل ألن الغالبية العظمي من الناس تقوم بتوجيه
ومع أغاين األفراح أيضا ويشء رضوري يف األغاين الوطنية االنتقادات للشغل عموما ،فصممت عىل امتالك
فالطبلة هي امليزان ألي نوع من أنواع املوسيقي.
فيديوهات صالحة ليك أقوم بالدعاية من خاللها وتكون
هل األهل عارضوا مهنتك عىل الطبلة؟
بشكل احرتايف ،وانترشت بعض أعاميل وحققت
لهم،
بالنسبة
نوعه
يف البداية كان األمر جديد وفريد من
مشاهدات عالية فوجدت فيديو به مشاهدة تصل إيل
وتصميمي عيل هذه اللعبة جعلهم يشجعوين ،حيث  10آالف مشاهدة ووجدت العديد يقومون بالتواصل
كانت معظم الحفالت يف اإلسكندرية وليست القاهرة معي مثل وائل اإلبرايش وقمت بعقد لقاء معه
فقط ،وكان العمل ليال له الكثري من املشاكل يف البداية بالربنامج.
مع أرسيت وكانت املشكلة الرئيسية هي كيفية العودة ما هو شعورك عند مكاملة أحمد جامل؟
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كنت يف قمة السعادة وقمت بعمل “منشن” للصفحة
الرسمية ألحمد جامل ،وعربت عن حبي لألغنية ،لدرجة
أن هناك بعض الناس قامت بالتعلق باألغنية من خالل
روحي الخاصة باألغنية.
كيف كان شعورك بحصولك عيل لقب “صانعة
البهجة”؟
كنت سعيدة للغاية ومل أصدق ما حدث ،وفرحت كثريا
وكان هناك العديد من التعليقات املضحكة واملشجعة
عيل االستمرار والعديد من التعليقات التي نالت
إعجايب.
حدثينا عن تجاربك يف الحفالت خارج مرص؟
كانت أويل السفريات هي انجلرتا وكانت مع فرقة بنات
النيل ،وكنت أعمل مع هذه الفرقة منذ أن كان عمري
عرشين عاما ،حيث تكونت قبل التحاقي بها منذ 15
سنة أو  20سنة ،وكانت الفرقة بنات فقط وكل األعضاء
يعملون كمدرسني ومعيدين يف دار األوبرا املرصية ،أما
ثاين مرات السفر فكانت اليونان والكويت مع فرقة

بنات أخري وكانت مبناسبة العيد القومي للكويت،
وذهبت إيل البحرين حفلتني لألرس امللكية وكانت
هناك حفلة خاصة يف السودان وكانت بخصوص مرور
 60عاما عيل إنشاء كنيسة مشهورة.
حدثينا عن لقائك مع الصحفي الياباين؟
كان لقاءا جيدا ،فهذا الصحفي حرض الحفلة وانبهر بها
جدا وبعد الحفلة قام بإجراء حوار معي وقام برتجمته
إيل اللغة اليابانية ،ومن أكرت األشياء سعادة هو أنه يريد
أن يطلع شعبه عيل الفنون والثقافة املرصية ،وأمتنى
أسافر اليابان.
كيف مرت علييك فرتة كورونا؟
جلست يف املنزل مثل باقي املرصيني ،واملوسيقيني من
أكرث الفئات التي ترضرت من هذه الفرتة ،وكنت أجلس
يف املنزل مع أوالد أختي أقوم باللعب معهم ،كام
تواصلت مع مجموعة من األطباء وقمت برشاء الكحول
والكاممات وقمت ببيعها ألصدقايئ ،وذهبت إيل منطقة
الدقي وقمت بعمل بث مبارش ملدة ساعة وقام الناس
بالتصوير معي وبهذا الفيديو قمت بعمل أكرث من لقاء
يف أكرث من برنامج.

“

دخلت مجال
السوشيال ميديا
لمواجهة
االنتقادات للمهنة

“
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فن وادب

“نانسي” ُتبدع في تجسيد الفنانين
بـ”الماكياج”  ..وتحلم بالشهرة

نانيس زيدان ،خبرية تجميل مرصية ،وموهبه الفته نالت نصي ًبا كبريًا من الشهرة خالل األشهراألخرية ،يتابعها ما يقرب من نصف مليون
ُمتابع عىل تطبيق "تيك توك" ليطلق عليها البعض لقب "املُبدعة".
تستغل موهبتها باملاكياج يف تقمص عدد من الشخصيات الشهرية مثل محمد رمضان ،سهري البابيل ،وأحمد ميك وغريهم من الفنانني،
كام تتقمص شخصيات "ديزين" الشهرية مبهارة ودقة كبرية.
تحدثنا مع "نانيس" خالل السطور التالية عن موهبتها وكيف بدأت ورس االنتشار والشهرة الواسعة التي حققتها.
كتبت :نانيس مجدي
متى بدأ شغفك باملاكياج؟
منذ وقت طويل ،وتحديدا ً يف عام  ،2012وكنت أمارس
التجميل كهواية وعمل إضايف إىل جانب عميل األسايس ،وذلك
لشغفي الشديد به ،ثم بدأت يف التفرغ الكامل للتجميل يف
عام 2016
منذ متى وأنت تتواجدين يف تطبيق “تيك توك”؟
محتوى
منذ نحو عامني ونصف ،وكنت يف البداية أقدم
ً
ترفيهياً ولكن دون إسفاف ،وكان هذا هو التحدي الذي
واجهني منذ البداية يف أن أحقق انتشارا ً ونجاحاً عىل وسائل
التواصل االجتامعي من دون أن أضطر للجوء إىل اإلسفاف
واالبتذال الذي رمبا يلجأ إليه البعض كطريق مخترص ورسيع
نحو للشهرة ،فإتجهت له يف البداية كأي شخص وامليزة فيه
أنه قصري فال ميّل من يشاهده
.ويضع بصمة أيضً ا يف كل من يراه
َمن كان الداعم األسايس ِ
لك؟
أهيل ،كانوا الداعم األسايس يل فكنت عندما أنرش فيديو كانوا
يقومون بالشري عىل صفحاتهم الخاصة ،وكنت دامئًا أرى
السعادة والفرح يف
عيونهم وتشجيعي يف تقديم املزيد
ما هي األسباب التي ساعدتك يف تحقيق هذا االنتشار
الواسع يف رأيك؟
التزامي نحو املتابعني بأن أقدم لهم محتوى هادف ،لذا
بدأت يف تقديم عدة فيديوهات تساعدهم يف تعلم
الخطوات األساسية لعمل “املاكياج” بشكل علمي ،وخاص ًة
لهؤالء ممن مل تتوفر لهم فرصة الحصول عىل ورش عمل يف
.هذا املجال
كيف جاءتك فكرة تجسيد الشخصيات الفنية الشهرية؟
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أنا شغوفة بأفالم “ديزين” تحديدا ً ،وأرى أنها تفتح آفاقاً
واسعة لألطفال وحتى الكبار عىل الحلم والتأمل ،لذا بدأت
باستغالل موهبتي يف الرسم ،يف تجسيد بعض شخصيات عامل
“ديزين” الشهرية مثل“ :األسد سكار”“ ،رابونزل”“ ،مريدا” ،
“باريب”“ ،بوكاهانتس” ،وغريها ،ثم بدأت بعد ذلك أجسد
شخصيات حية مثل شرييهان وسهري البابيل ،إىل جانب
الشخصيات التي يؤديها محمد رمضان وأحمد ميك مثل
“.األسطورة” و”الكبري” و”حزلقوم” وغريها
أي شخصية من الشخصيات التي دفعتك للشهرة
ونالت إعجاب كبري؟
الفيديو الذي نال إعجاب كثري من ناس وحققت الشهرة به
.وقتها كان فيديو تجسيد شخصية الفنانة سهري البابيل
ما هي الشخصيه التي أحبب ِتها كثريًا؟
من الفيديوهات امل ُحببة جدًا لقلبي حزلقوم والفنان عادل
.إمام
هل يوجد شخصية صعبة أو شخصية سهله؟
مبدأيًا ال توجد شخصية سهلة ،ولكن من املمكن أن تكون
قليل من
هناك شخصية قريبة من شكيل فتكون أسهل ً
.غريها ،ومن أصعب الشخصيات عادل إمام وحزلقوم
عىل أي أساس يتم اختيارك للشخصية؟
الشخصية التي أميل لها بقلبي وأكِ ّن لها ُحب وأقوم مبتابعتها
.وأشعر أن الجمهور أيضً ا يحبونها وهناك رابط بينهم
كم من الوقت يستغرق التحول التام يف املظهر إىل تلك
الشخصيات؟
األمر يختلف وفقاً لكل شخصية ،فبعض الشخصيات مثل
“الكبري” و”حزلقوم” ،استغرقت مني من أسبوعني إىل ثالث،
من متابعة ودراسة لتعبريات الوجه وحركات الجسد يك

أستطيع أن أحايك الشخصية باألداء التعبريي كذلك وليس
.باملكياج فحسب
كيف استطعت توفري املالبس التي جسدت بها تلك
الشخصيات املختلفة؟
من املنزل ..هناك بعض مالبس والديت ،إىل جانب مالبيس
.القدمية التي أعدت إعدادها وتنسيقها لتخرج بهذا الشكل
ما هي الشخصية التي تودين كثريًا تجسديها؟
ٍ
شخصيات ِعدة ،ولكن اآلن أ ّود القيام
يف الحقيقة هناك
بتجسيد فنانني األبيض واألسود ،ألن املالمح ال تظهر بشكل
.كبري مثل اآلن بتفاصيلها
ما الذي تطمحني للوصول إليه من خالل عملك يف عامل
املاكياج؟
أحلُم بتأسيس املرشوع الخاص يب يف عامل التجميل ،وأن
أقتحم مجال املكياج يف السينام ،فهو حلم يراودين منذ فرتة
.طويلة
ِ
ىل السوشيال ميديا هل
إذا ُعرض عليك العمل كبلوجر ع ّ
س ُتوافقني؟
ىل كث ًريا عىل االنستاجرام ولكني أقوم
ع
عرض
بالطبع ..ي
ُ
ّ
فعل وسيستفاد منها َمن
باملوافقة لألشياء التي أراها ُمفيدة ً
.يقومون مبتابعتي ،وليس كل ما يُعرض عىل أقبل ب ِه
هل ُعرض علييك عمل قبل ذلك يف السينام أو غريها؟
نعمُ ..عرِض عىل ولكن ال أعرف أي تفاصيل وإن شاء الله
.تروين قريبًا
ما هي أحالمك الفرتة القادمة؟
أحلم كث ًريا باملزيد من الشهرة وأن أكرب يف هذا املجال أكرث
وأن أصل إىل التليفزيون فهو حلم بالنسبة يل وأن يستفيد
.منه الناس سواء األطفال أو الكبار

فن وادب

المطربة السورية لينا شماميان :
مصر مصنع الفن والموسيقى
كتبت – روجينا أيوب زيك
تالقت بأغنية “هنعيش ونشوف” يف مسلسل “إال أنا” ،وأرست بها قلوب املرصيني حتى حققت القبول لها
يف وطنها الثاين مرص.
املطربة “لينا شام ميان” ..ولدت لعائلة سورية ،فاألب من أصول أرمنية واألم من مدينة ماردين الواقعة يف
تركيا ،وولدت لينا يف مدينة دمشق  ،1980وتلقت فيها تعليمها.
تخرجت من كلية التجارة بجامعة دمشق عام  ،2002ويف نفس العام انتسبت إىل املعهد العايل للموسيقى
بدمشق وتخرجت منه كمغنية كالسيكية عام .2007
قدمت أول أغنية بسن الخامسة عندما طلبت منها مديرة الحضانة الغناء عىل مرسح املدرسة ،وبدأ شغفها
باملوسيقى يزداد بعد ذلك أعادت الفنانة السورية “شام ميان” إحياء موسيقى “وات رينبو” وعرفتها عىل
الجمهور العريب.

حدثينا عن املرة األوىل ليك يف الغناء؟
كنت يف عمر الخامسة بالحضانة ،وكانت مبناسبة احتفال
رأس السنة ،وكان مرسح حقيقيًا وكانت أول مرة أعرف
ما معني املرسح والجمهور.
وأول مرة وقفت عىل املرسح كمغنية محرتفة كانت يف
السنة األوىل باملعهد العايل للموسيقى عام  ،2002حيث
كان احتفالً بعيد ميالد إحدى العازفات معنا.
من أول شخص دعمك يف بداية طريقك؟
أمي ..ولكن فقط حينام كنت هاوية ،وعندما أخذت قرار
احرتاف الغناء واملوسيقى وترك عميل األسايس أمي مل
تكن مؤيدة لهذا القرار.
كيف وصلت بك الحياة إىل مرص بعد سوريا وباريس؟
دامئًا تلعب الصدفة بحيايت دور كبري ،أتيت إىل مرص
صدفة وبدأت أشعر أنني يف فرنسا افتقد مشاعر
مثل الدفء ،وأن مرص هي مصنع الفن ،وهي
املطبخ الذي يُصنع فيه كل ما يتعلق بالفن
واملوسيقى واألفالم ،فالتصدير الرشقي للفن
الرشقي يف الوطن العريب أساسه مرص.
هل تفكرين االنتقال ملرص؟
نعم ..أحببت كث ًريا سعة األفق التي تخلقها مرص
للفرد ،فأفكر جديًا يف االنتقال ملرص ،فعائلتي
اختارت سوريا والحرب أجربتني عىل
الذهاب لفرنسا ،أما أنا سأختار
مرص.
كيف كانت مشاعرك عند
انطالق أغنية “هنعيش
ونشوف” ؟
كان املنتج “تامر مرتىض
متأكد من نجاح األغنية
فهو يثق يف موهبتي،
وحينها كنت أمر بفرتة

,,

إحنا أقوى
مما بيقولولنا ..

“

صعبة يف حيايت فلمستني كلامت األغنية وغنيتها
بإحسايس الحقيقي ،وهذا هو السبب الذي جعلها تصل
إىل قلوب مستمعيها ،ألن املوسيقى هي مرآة الروح.
ما هي خططك يف مرص الفرتة القادمة؟
يوجد بعض املشاريع املطروحة خارج صعيد الغناء مثل
التمثيل من املحتمل أن يتم توقيع ترت مسلسل ،وحفالت
جديدة ،لكنني مل أوقع شيئ حتى اآلن.
ِ
تعرضت له من أحد املعجبني؟
ما أغرب موقف
أىت أحد األشخاص يف مهرجان الجونة السيناميئ وسألني
عام إذا كنت مغنية “هنعيش ونشوف” فأجبته “نعم”،
ثم بدأ بالرقص معي وتحريك يديه عاليًا ،ثم رأيته
مبهرجان القاهرة السيناميئ لكني “هربت” رسي ًعا.
ما أفضل أغنية عربية ِ
لك؟
تعلمت أشياء جديدة من أغنية وحدُن لفريوز التي تم
تسجيلها بسنة  1979موسيقى زياد الرحباين ،وكانت
فريوز تغني يشء جديد به ثورة عىل املدرسة التقليدية
الرحبانية.
مباذا تشجعي كل سيدة قوية؟
رغم أنه كان يوجد أشياء كثرية مل أكن أمتكن من إكاملها
لوال وجود رجال رائعني بحيايت ،إال أنني مررت بأشياء
صعبة أيضً ا بسبب الرجال ،فالكلمة التي أود توجيهها
للنساء“ :إحنا أقوى مام بيقولولنا بحنيتنا وبقدرتنا عىل
االحتضان وبعاطفتنا ،كل ما قدرنا نحط حنية ومشاعر
أكرت كل ما األرض ظلت مطرح أحىل”.
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كتبت  -بسنت عبدالرحمن
الطبيعة الخاصة للمكان فرضت عليهن مهنة شديدة
الصعوبة ..فقررن أن يكافحن من أجل “لقمة العيش”
والعمل يف مهنة الصيد مثلهن مثل الرجال يف محافظة
كفر الشيخ.
تحسني املستوى املعييش يف ظل الظروف الصعبة
للمواطن جعل قرى السكرى ومدينة الربلس والجزيرة
الخرضاء ،يتخذون من الصيد حرفة لرجالهم ونسائهم
وأوالدهم باستمرار األجيال.
التقت مجلتنا األسطى “صباح” ،إحدى
محرتفات مهنة الصيد ،لتحدثنا عن
مهارتها وخربتها يف الصيد للحصول عىل
قوت يومها ،حيث قالت“ :نخرج باك ًرا
إيل ضفاف البحرية وننزل فيها بكامل
مالبسنا الصطياد األسامك بأيدينا وهذه
الطريقة تسمى الطبشه ،وحني يأيت
وقت الظهر نخرج من البحرية بكمية
األسامك التي تم صيدها ونستبدل
مالبسنا لنبدأ رحلة البيع من خالل الدوران عىل القرى
املحيطة وعرض األسامك مبقابل مادي بسيط”.
وتابعت األسطى صباح“ :قد ال يتناسب الدخل املادي
مع ظروف املعيشة لكنه يكفي لرشاء قوت يومنا من
السوق الذي نتجه له بعد انتهائنا من بيع األسامك،
وحني يأيت الغروب ومع شدة اإلرهاق والتعب ننام
لنستيقظ ملامرسة نفس املهام كل يوم
وأضافت “صباح” ،أن ما سبق يحدث يف فصل الصيف،

لكن الوضع يختلف يف فصل الشتاء ،حيث يكون النزول
للبحرية يف وقت الظهرية لتكون درجة الحرارة مناسبة
نظر ًآ لربودة الجو التي نتحملها داخل املاء حتى
نستطيع صيد األسامك والتي تكون غري متوفرة بنسب
كبرية يف الشتاء فيتم صيد عدد قليل من األسامك مع
مراعاة رسعة الخروج من البحرية لبيعه قبل أن يعم
الظالم يف القرية ،فتنعدم وسائل املواصالت بحلول
الظالم.

مهنة الصيد أيضا ،وهي الحاجة عزيزة السيد صاحبة
الخمسني عاما حيث قالت :صالرغم من كرب سني
ووشعري األبيض إال إنني أمارس املهنة ألساعد أرسيت
عىل العيش ،فال يتوفر لنا أي مصدر دخل أخر”.
وأضافت عزيزة “أقوم بكل متطلبات أرسيت ودخيل
الوحيد يأيت من بيع األسامك التي أصطادها”.
قررت عزيزة أن تشرتي املالبس الخاصة بالصيد لتحمي
نفسها أثناء الصيد يف املياه وذلك بعد
أن هجرها زوجها واصبحت هي
املعيلة ألرستها ،علام بأن هناك
الكثريات من النساء ليس معهن حق
هذه املالبس األمر الذي يزيد الخطورة
عليهم اثناء عملية الصيد وما قد ينتج
عنها من أمراض.
طالبت عزيزة اللواء جامل نور الدين
محافظ كفر الشيخ ،باالهتامم مبهنة
الصيد والعاملني بها خاصة النساء وإدراج أسامئهن
ضمن معاش تكافل وكرامة ملساعدتهن خاصة أن رحلة
الصيد ال ينتج عنها دخل مادي كبري قائلة“ :ممكن
نعمل بـ  50جنيه يف اليوم”.
وناشدت مسئويل الصحة بتوفري الرعاية للنساء العامالت
يف الصيد وتوفري مستشفيات يف القرى تكون قريبة ،ألن
كل املستشفيات بعيدة عن القرى وال يوجد مركز طبي
قريب.

معاش تكافل وكرامة وبناء
مستشفيات  ..أهم مطالبنا
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وأشارت “صباح” إىل أنها وزميالتها أنشأن لجنة تضم
بائعات السمك ،لتعمل عىل إقراض وأيضا ادخار
الصيادين يف وقت األزمات ،حيث تساهم كل العامالت
بالصيد والبائعات يف هذه اللجنة أسبوعيا وحسب
الناتج من عملية الصيد ،وأكدت أنهن يف أشد الحاجة
للعمل وتطالب الدولة بدعم العامالت بهذه املهنة
الشاقة خاصة أن معظم العامالت بالصيد من األرامل
واملطلقات واملعينات ألزواجهن املرىض.
ويف نفس السياق تحدثت ملجلتنا مع إحدى املاهرات يف
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نساء وسط المخاطر
سيدات “السكري والبرلس والجزيرة الخضراء”
”يعملن بصيد األسماك لتوفير “لقمة العيش
”يعملن
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DHS

جرعات السعادة اليومية
Dareen Hatem Elsaharty

Founder Of
Daily Happiness shots
كتبت – روجينا أيوب زيك
حملت عىل عاتقها إسعاد األخرين وتحفيزهم منذ أن كانت طالبة  ..رسم االبتسامة عىل وجوه األخرين وتشجيعهم
باستمرار رسالتها يف الحياة ألنها محبة للحياة.
دارين حاتم السحاريت  ..تبلغ من العمر  22عاما وتخرجت من كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة
اإلسكندرية ،ومؤسسة مبادرة «دي اتش اس» التي تقوم عىل رفع الهمم وبث روح التفاؤل.
تحدثنا معها خالل السطور التالية لنتعرف منها عىل رس املبادرة ،وأهميتها ،وكيف استطاعت تحقيق االنتشار
لفكرتها التي القت الرتحيب من الجميع.
كيف بدأت فكرة املبادرة؟
عندما بدأت الدراسة الجامعية كنت أحاول تشجيع
زماليئ من خالل كتابة كلامت تحفيز عىل ورق
وتوزيعها عليهم ،وحينها بدأت أرى مدى تأثري
الكلمة عىل كل شخص ،ثم بدأت توزيع الكلامت
عىل أشخاص ال أعرفهم ،فاتجهت للنادي وكل الدائرة
املحيطة يب وكانت االستجابة رسيعة.
وبدأت بعدها يف تأسيس مبادرة «دي اتش اس» أو ما
يُ عرف بـ “جرعات السعادة اليومية” ،وسبب
التسمية هو أول كل حرف من اسمي الثاليث.
ما الوسيلة التي ِ
قمت باستخدامها لتوسيع نطاق
املبادرة؟
أصدقايئ اقرتحوا عيل استخدام وسائل التواصل
االجتامعي لتوصيل رسالتي عىل أوسع نطاق ،فقمت
بإنشاء صفحة للمبادرة عىل الفيسبوك عام 2018؛
نظ ًرا ألنه أكرث الوسائل استخدا ًم ا ،وبدأت املبادرة
تؤيت مثارها.
كيف نفذت الفكرة؟

مثل
قمت بكتابة ُج مل مأخوذة من ك تُ ب انجليزية ً
عىل ألواح ورق مقوى ثم ترجمتها للعربية وهديف
كان تقوية اللغة العربية وأن يفهمها أكرب عدد من
الناس ،وتصل لهم واضحة.
من كان أكرب داعم ِ
لك؟
أمي ..دعمتني كث ًريا فهي التي تكتب كل ال ُج مل،
وأيب أيضً ا يساعدين حيث يقوم بتقطيع ورق الكرتون،
فعائلتي هي السبب الرئييس وراء كل هذا ،ثم يأيت
أيضا تشجيع أصدقايئ يل.
ِ
توقعت نجاح املبادرة؟
هل
ال ..مل أتوقع ذلك ،ولكنني مع الوقت اكتشفت يشء
مهم وهو أن جميع البرش يحتاجون كلامت الدعم
والتشجيع لالستم رار يف حياتهم ،حتى أنا السبب
وراء استكاميل ملا بدأته هو تشجيع ودعم الناس
يل.
ما األنشطة التي ساهمت فيها املبادرة؟
بدأت ما يسمي بـ “زيارات جرعات السعادة اليومية”
وهي عبارة عن زيارات لدور أيتام ودور مسنني،

ومدارس ُص م وبكم ومكفوفني مرة كل أسبوع أو مرة
كل شه ر.
وجهي كلمة تشجيع لكل مرأة؟
ال ترتددي يف بدء مرشوعك أو مبادرتك ،فستتسع
دائرة تأثريك يف اآلخرين ،فاليشء الوحيد الذي أفخر
به دامئًا وأب دًا يف حيايت هو “مبادرة جرعات السعادة
اليومية”.
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علمت النساء وقضت على البطالة بقريتها..
الحاجة كاملة”  60 ..عاما في صناعة الخوص ومنتجاتها تجوب“
محافظات مصر

كتبت -هاله الشيخ:

تبلغ من العمر  60عاما لكنها مازالت تتقن فن صناعة
الخوص " ..الحاجة كاملة" تعيش يف قرية األعالم
مبحافظة الفيوم التي تشتهر بالصناعات الحرفية
واليدوية لكرثة شجر النخيل بها.
تقول "الحاجة كاملة" إنها تحب مهنتها منذ الصغر،
وتعمل مبهنة تصنيع الخوص ،حيث أنها تحول سعف
النخيل إيل منتجات مميزة تعيش عمرا طويال ،حيث
أنها ومنذ أن كان عمرها  6سنوات بدأت تتعلق بهذه
املهنة وتبدع فيها.
من شغفها للمهنة رأت "الحاجة كاملة" الكثري من نساء
القرية عاطالت بال عمل ويحتجن إيل مصدر دخل،
فقررت أن تعلم جميع نساء القرية صناعة الخوص
فساعدتهن جمعيا عيل التخلص من البطالة.
أكدت "الحاجة كاملة" أن حرفة صناعة الخوص جميلة
ومتقنة يتم تصنيعها باأليدي بدون تدخل أي آلة مام

22
22

مجلة
مجلةذاتذات

يجعلها حرفة رائعة ودقيقة ،وتنال إعجاب العديد من
السياح األجانب عند زيارتهم للمحافظة.
وتابعت "الحاجة كاملة" بقولها :إن خامات صناعة
الخوص متواجدة يف البيئة الطبيعية ،وهي مهنة
تناسب الفتيات أكرث من الشباب ،ألنها تحتاج إىل تفرغ،
ويف نفس الوقت غري ُمر ِهقة ،موضحة أنها تحرص عيل
تسويق منتجاتها بنفسها ،وتقوم باملشاركة يف مختلف
املعارض ومنتجات الخوص تلقي روجا يف املعارض كثريا،
باإلضافة إيل تصدير املنتجات ايل بعض الدول ،فقامت
بتصدير منتجاتها للسعودية ولدول الخليج ،مؤكدة أنها
تصنع مختلف األحجام واألشكال من الخوص.
وطالبت "الحاجة كاملة" ،محافظ الفيوم واملسئولني
باملحافظة باالهتامم بإقامة املعارض دامئا بالتعاون مع
باقي املحافظات لتسويق منتجات الخوص واالهتامم
باملهنة أكرث وتشجيعهم.

جدير بالذكر أن قرية األعالم تعد قرية بال بطالة
وتشتهر بذلك ويعمل جميع سيداتها يف تصنيع الخوص
وأصبحت منتجات القرية تجوب جميع محافظات
مرص.
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الحاجة عزيِزة:
تربيت في ظروف عصيبة علمتني أن ال أترك محتاجا
كتبت -هاله الشيخ:
ثالثون عاما قضتهم يف عمل الخري وما زالت مستمرة
فيه رافعة شعار “لن نرتك محتاج”“ ..الحاجة عزيزة
عبد العليم” التي متتلك من الشهر يف منطقة إمبابة
الكثري ،العتيادها عىل عمل الخري.
مطبخها الخريي مفتوح دامئا لتقديم الوجبات
للمحتاجني ،وتطور األمر ليصل عمل الخري لتدبري
مصاريف الزواج ملن يحتاج.
التقينا “الحاجة عزيزة” لنجري معها هذا الحوار
خالل السطور التالية:

الحاجة عزيزة:
أتمنى أن يشعر الناس ببعضهم
البعض
وحب الخيرهدفي في الحياة .
يف البداية نريد أن نتعرف علييك؟
أنا الحاجه عزيزة عبد العليم رئيس مجلس إدارة جميعة
أحباب الكريم ،وأعمل منذ سنوات يف األعامل الخريية
وخدمة الناس.
كيف بدأيت عمل الخري؟
بدأت عمل الخري منذ  32عاما ،ألين كنت أعيش يف
الريف حياة بسيطة ،ومررت بظروف عصيبة يف حيايت
وأنا طفلة ولكن ذلك كون يل هدف أن ل ا أرى محتاج
إال وأقدم له املساعدة والحمد لله قدرت أحقق ذلك.
حدثينا عن مبادرة أحباب الكريم؟
املبادرة بدأت من  32سنة ،وتقوم عىل توفري الوجبات
الغذائية للمحتاجني واملساكني ،وكانت يف البداية تقدم
املبادرة  10وجبات لكن األن وصلنا لتقديم 3000
وجبة ،باإلضافة إيل عربية متنقلة يف الشوارع توزع
وجبات أمام املدارس لألطفال أيضا ،وأحلم بانتشار
الفكرة يف ربوع مرص كلها وال ينام أحد وهو يشعر
بالجوع.
كيف يبدأ يومك؟
يبدأ من الصبح باكرا من الساعة  8أكون متواجدة يف
املطبخ أشغل الطباخني ،وأتابع شغل البيوت يف
الرتميم.
فريقك يتكون من كام فرد؟
الفريق الثابت يتكون من  26فرد باإلضافة للمتطوعني.

بتوزعي كام وجبة يوميا ؟
أقل يوم بنقدم فيه  400وجبة
وأحيانا تصل إىل  1000وجبة
يوميا.
غري الوجبات إيه األعامل الخريية األخرى؟
كفالة الطفل اليتيم ثابتة ،وكفالة مريض ،وكفالة مسنني،
ونزوج العرائس ،ونعيد تأهيل املنازل اآليلة للسقوط،
وتسقيف بعضها ،وإدخال وصالت املياه أيضً ا إىل
املناطق الفقرية.
كيف بدأت فكرة التربعات ؟
بدأت التربعات بعرض الفكرة عىل األصدقاء والجريان
وأهل الخري الذين مل يرتددوا إطالقا يف املشاركة لعمل
الخري ومساعدة املحتاج.
هل تقدم الجمعية أنشطة تساعد املرأة؟
نعم  ..نقوم بفتح مرشوعات تساعد املرأة وخاصة

ما هي وسائل التواصل مع الجمهور؟
أنا معروفة بأم الغالبة ومن يحتاجني بتواصل معه
عيل الفور.
ما هي نظرتك املستقبلية للجمعية؟
أن ال أجد بيت محتاج ،وأجعل املطعم ومطبخي عيل
أعىل مستوى ويساعد محتاجني أكرث.
ما هي أكرث حالة أثرت بك يف العمل الخريي؟
كانت فتاة لن أنساها ابدا ..أصيبت بالفشل الكلوي
وكانت محتاجه عملية ،ودبرت لها املال الالزم رغم
ضيق الحال وقتها ،ولكن يف أخر لحظة أجرينا لها
العملية وبعدها هاتفتني لتشكرين ثم توفت.
كونك رئيسة الجمعية هل تسعي للمنافسة مع
الجمعيات األخرى؟
كتري جدا اري املنافسات من الجمعيات األخري ألن
الجمعية شغالة  24ساعة.

عرفت بـ “أم “
الغالبة
املعيلة لتدر دخل وتبني مستقبل أوالدها.
بعد  30عاما من العمل الخريي مباذا تنصحي الناس؟
أنصح الناس باإلقدام عىل عمل الخري وأن نشعر ببعضنا
البعض ،وننفذ قول الرسول -صيل الله عليه وسلم-
""الخري يف ويف أمتي ليوم القيامة.
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الفرنسي
رفضت الخضوع لالستعمار
..
جميله بوحريد" المناضلة الجزائرية التي ُحفر"
اسمها على مر التاريخ

كتبت :نانيس مجدي
جميلة بوحريد؛ مناضلة جزائرية ُحفر اسمها يف ذاكرة
التاريخ ضمن النساء املناضالت ضداالستعامر يف العامل
العريب ،وتحديدًا ضد االحتالل الفرنيس للجزائر ،الذي
استمر أكرث من  130عا ًما.
ت ُعترب "بوحريد" ،التي ُولدت عام  1935يف حي القصبة
بالعاصمة الجزائرية ،من املناضالت الاليت ساهمن
بشكل مبارش يف الثورة الجزائرية أثناء االستعامر
الفرنيس ،يف أواخر القرن العرشين.
كانت لوالدتها الفضل األكرب يف تنمية روح الوطنية
بداخلها؛ فاألم التونسية األصل ،زرعت يف جميلة من
حب الوطن وعملت عىل تذكرتها دامئًا بأنها:
صغرها ّ
"جزائرية ال فرنسية".
وعندما كان الطالب الجزائريون يرددون وقتذاك يف
طابور الصباح "فرنسا أُ ُمنا" ،كانت ترصخ وتقول:
"الجزائر أً ُمنا" ،فأخرجها ناظر املدرسة الفرنيس من
طابور الصباح وعاقبها لكنها مل ترتاجع.
ويف عام 1954؛ اندلعت الثورة الجزائرية ،قررت
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"بوحريد" االنضامم إىل جبهة التحرير الوطني الجزائرية،
وهي يف العرشين من عمرها ،ثم التحقت بصفوف
الفدائيني وكانت أوىل املتطوعات مع املناضلة جميلة
بوعزة ،التي قامت بزرع القنابل يف طريق االستعامر
الفرنيس.
وأصبحت األوىل عىل قامئة املطلوبني لدى االحتالل،
حتى أصيبت برصاصة عام  1957وألقي القبض عليها
عندما سقطت عىل األرض تنزف د ًما.
من داخل املستشفى؛ بدأ الفرنسيون يف تعذيب
"بوحريد" ،التي تعرضت للصعق الكهربايئ ملدة ثالثة
أيام من طرف املستعمر يك تعرتف عىل زمالئها ،لكنها
أبت وتحملت التعذيب ،وكانت تغيب عن الوعي وحني
تفيق تقول الجزائر أُ ُمنا.
وفشل املعذِّبون يف انتزاع أي اعرتاف منها ،وتقررت
حكم باإلعدام عام
محاكمتها صوريًا وصدر بحقها
ً
 ،1957وأثناء املحاكمة وفور النطق بالحكم رددت
يل
جملتها الشهرية" :أعرف أنكم سوف تحكمون ع ّ

باإلعدام لكن ال تنسوا إنكم بقتيل تغتالون تقاليد
الحرية يف بلدكم ولكنكم لن متنعوا الجزائر من أن
تصبح ح ّرة مستقلة".
وبعد  3سنوات من السجن تم ترحيلها إىل فرنسا
وقضت هناك مدة ثالث سنوات ليطلق رساحها بعد
ذلك مع بقية الزمالء.
تحدد يوم  7مارس  1958لتنفيذ الحكم ،لكن العامل كله
ثار واجتمعت لجنة حقوق اإلنسان باألمم املتحدة ،بعد
أن تلقت املاليني من برقيات االستنكار من كل أنحاء
العامل ،تأجل تنفيذ الحكم ،ثم ُعدّل إىل السجن مدى
الحياة.
وبعد تحرير الجزائر عام  ،1962خرجت جميلة بوحريد
من السجن ،وتزوجت محاميها الفرنيس جاك فريجيس،
عام  ،1965الذي دافع عن مناضيل جبهة التحرير
الوطني خاصة املجاهدة جميلة بوحريد والذي أسلم
اسم له.
واتخذ منصور ً
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“هدى
تعرف على ُ
”شعراوي
رائدة الحركة
النسائية في مصر

خـــــاضت فـــى حياتهـــا معارك في سبيل
،تحرير المــــــــــــــرأة
كتبت :نانيس مجدي
ُولدت نور الهدى محمد سلطان الشعراوي ،يف مدينة
املنيا بصعيد مرص يف  23يونيو  ،1879ووالدها محمد
سلطان باشا ،رئيس املجلس النيايب األول يف مرص يف
عهد الخديوي توفيق.
تنتمي إىل الجيل األول من الناشطات النسويات
املرصيات الاليت شكلن تاريخ الحركة النسوية يف مرص
يف نهايات القرن التاسع عرش وحتى منتصف القرن
العرشين.
خاضت هدى شعراوى خالل حياتها معارك عدة يف
سبيل تحرير املرأة ،وكتبت ودعت مرا ًرا إىل حياة أكرث
انفتاحا للمرأة تتجاوز نطاق األرسة ،ودافعت عن حقها
يف العمل والتعليم.
وتلقت دروسا يف اللغة العربية ،والرتكية ،والفرنسية،
والبيانو ،وحفظ القرآن يف املنزل ،بينام تويف والدها
وتوىل ابن عمها "عيل باشا شعراوي" الوصاية عليها
ورعايتها ،ثم تزوجها رغم عدم قبولها يف البداية ،وهو
ما كان له أثر كبري يف تكوين شخصيتها وتحول أسلوب
تفكريها وحياتها كذلك سفرها ألوروبا وانبهارها

بامتيازات املرأة األوروبية.
كام كان لنشاط زوجها السيايس أثر كبري عىل نشاطاتها،
فقادت مظاهرات السيدات عام  ،1919وأسست "لجنة
الوفد املركزية للسيدات كام أسست جمعية لرعاية
األطفال عام 1907ونجحت يف إقناع الجامعة املرصية
بتخصيص قاعة للمحارضات النسوية عام .1908
ودعت هدى شعراوي أثناء استقبال املرصيني لسعد
زغلول عام  1921إىل رفع السن األدىن لزواج الفتيات
ليصبح  16عاما ،وكذلك للذكور ليصبح  18عاما ،ووضع
قيود للرجل للحيلولة دون الطالق من طرف واحد ،كام
أيدت تعليم املرأة وعملها املهني والسيايس ،وعملت
ضد ظاهرة تعدد الزوجات ،كام دعت إىل خلع غطاء
الوجه وقامت هي بخلعه.
كام أسست "االتحاد النسايئ املرصي" عام ،1923
وشغلت منصب رئاسته حتى عام  1947كام كانت
عضوا مؤسساً يف "االتحاد النسايئ العريب" وتولت رئاسته
يف عام  ،1935وأصبحت نائبة رئيسة لجنة اتحاد املرأة
العاملي.

وحرضت عدة مؤمترات دولية ،منها مؤمتر روما عام
 1923ومؤمتر باريس عام  1926ومؤمتر أمسرتدام عام
 1927ومؤمتر برلني عام  1927ومؤمتر اسطنبول عام
 ،1935وكذلك دعمت إنشاء نرشة "املرأة العربية"
الناطقة باسم االتحاد النسايئ العريب ،وأنشأت مجلة"
اإلجيبسيان "عام  1925واملجلة املرصية عام 1973
نالت هدى شعراوي عدة أوسمة ونياشني من الدولة
املرصية يف حياتها ،وتويف يف 12ديسمرب  ،1947وأطلق
اسمها عىل العديد من املؤسسات واملدارس والشوارع
يف مختلف مدن مرص تكرميا لها بعد وفاتها.
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كتبت :نانيس مجدي
اشتهرت بتصاميمها الخالدة وحبها للفساتني السوداء،
توفت يف عام  1971وتركت شقتها يف باريس والتي
عاشت فيها قرابة الـ 30عا ًما كإرث ملعجبيها يزورونها
ويشاهدون صورها التي تتحدث
.عن خطوطها وأسلوب تصميمها
كوكوشانيل” ..فتاة استطاعت تغيري عامل املوضة يف“
باريسُ ،ولدت عام  ،1883وتوفت أمها وهى يف سن
صغرية وهجرها والدها الذى كان بائعا متجوال ،عاشت
“شانيل” يف دار لأليتام وتعلمت الخياطة ،وكان لها
مهنة قصرية كمغنية قبل افتتاح أول متجر لها لبيع
املالبس عام 1910
يف العرشينيات ،أطلقت أول عطر لها وقدمت للعامل
الطقم األسود والفساتني السوداء القصرية ،مع الرتكيز
.عىل جعل مالبس النساء أكرث راحة
يف عام  ،1884تزوج والداها ،وكان للزوجان خمسة
أطفال ثالثة بنات وصبيني عاشوا بغرفة واحدة
وعندما  Brive-la-Gaillarde ،مزدحمة يف بلدة
كانت “شانيل” يف سن  12عاما ،توفيت والدتها مبرض
السل ،وأرسل والدها ابنيه للعمل يف املزارع ،وبناته
يف وسط فرنسا ،إىل دار لأليتام  Corrèze،الثالث إىل
وعىل الرغم من مأساة حياتها يف تلك الفرتة ،إال أن
وضعها يف دار األيتام كان أفضل يشء حدث ملستقبل
“شانيل” ألنها تعلمت الخياطة يف تلك الفرتة ،وتركت
دار األيتام عندما بلغت  18عاما ،وانتقلت للعيش يف
دار داخلية مخصصة للفتيات الكاثوليك يف بلدة
Moulins
بعد أن أتقنت فن الخياطة خالل  6سنوات لها يف
غنت لفرتة يف ملهى يرتاده الضباطAubazine
الفرنسيني ،ويف هذا الوقت حصلت “شانيل” عىل اسم
بسبب أغنيتني شعبيتني اشتهرت بغنائهام Coco،
يف تلك الفرتة تعرفت عىل الكثريين من مديرين األزياء
البارزين مثل إتيان دي بالسان الذى اكتشف موهبتها
يف تصميم القبعات بعد أن نصحها برتك الغناء يف
املقاهى واالتجاه إىل عامل األزياء ،ورسعان ما انترشت
تصميامتها بني نساء املجمتع الراقى ،ما جعلها تنتقل
للعيش يف باريس عام 1908م
افتتحت “شانيل” أول متجر لها يف باريس عام 1910
وبدأت ببيع القبعات ،وأضافت يف وقت الحق املالبس،
وجاء نجاحها األول يف املالبس من فستان صممته من
قميص شتوي قديم
يف عام  ،1925عرضت شانيل تصميمها األسطوري لطقم
مكون من سرتة بال طوق مع تنورة من نفس قامش
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السرتة ،حيث كانت تصاميمها ثورية وكانت تستعري
تصاميم للرجال وتعدلها بحيث تكون مريحة لالرتداء
من قبل النساء
كان للركود االقتصادي الدويل يف الثالثينات تأثري سلبي
عىل رشكتها ،ولكن اندالع الحرب العاملية الثانية أدى إىل
إغالق أعاملها ،وخالل االحتالل األملاين لفرنسا ،ارتبطت
شانيل مع ضابط عسكري أملاين حيث حصلت عىل إذن
خاص للبقاء يف شقتها يف فندق الريتز ،بعد انتهاء
الحرب ،وتم استجواب “شانيل” حول عالقتها مع
الضابط األملاين ،لكن مل توجه إليها تهمة الخيانة
يف حني مل تتهم رسميًا ،ال يزال البعض ينظر إىل عالقتها
مع الضابط النازي كخيانة لبلدها ،وبعدها غادرت
شانيل باريس ،وقضت بعض السنوات يف سويرسا كنوع
من الراحة ،كام عاشت يف منزلها الريفي لفرتة من

الوقتويف سن الـ  ،70عادت “شانيل” إىل عامل املوضة،
وتلقت ألول مرة تعليقات سخيفة من النقاد ،ولكن
بتصاميمها األنثوية املريحة حصلت عىل املتسوقني من
جميع أنحاء العامل
ويف عام  ،1969أصبحت قصة حياة “شانيل” الرائعة
األساس ملرسحية برادواي املوسيقية كوكو ،وباإلضافة
إىل املوضة ،كان شانيل شخصية شعبية يف العامل الفني
 Ballets Russesواألديب البارييس حيث صممت أزياء
 Jean Cocteau Orphéeومرسحية الفنان
توفيت كوكوشانيل يف  ،1971يف شقتها يف فندق الريتز،
وبعد أكرث من عقد عىل وفاتها ،توىل رشكتها أحد
املصممني ملواصلة إرث شانيل ،واليوم رشك شانيل
تحمل نفس األسم وال تزال تزدهر وتحقق مئات املاليني
Karl Lagerfeldمن املبيعات كل سنه

شخصيات ملهمة

كوكو شانيل ..الفتاة التي غيرت الموضة في باريس
عانت من الفقر والتفكك األسري فأصبح اسمها
ماركة في عالم األزياء

شخصيات ملهمة
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شهدت معاناة الفقراء
فقررت أن تحـويل منزلها إلى “مستشفى“

كتبت  -بسنت عبدالرحمن
أصيبت برسطان الثدي ،فأوصت عند وفاتها بتحويل منزلها إىل مركز متخصص يف عالج هذا املرض السيدة بهية وهبي حرم املهندس حسني أحمد عثامن مرصية ومن
عائلة عريقة ،سافرت للخارج للعالج فوجدته باهظ الثمن فالحظت مدى معاناة املريضات من الفقراء ،فقررت أن تكون وصيتها تحويل منزلها إيل مركز متخصص يف
عالج رسطان الثدي وحرص أوالدها عىل تنفيذ ذلك ليتحول منزلها الخاص “ بيت العيلة ” ملركز متخصص يف
عالج رسطان الثدي باملجان لكل سيدات مرص
خالل السطور التالية نتحدث عن مركز بهية لالكتشاف املبكر وعالج رسطان الثدي ،ودوره يف خدمة املجتمع
مرحلة التأسيس
قالت ناهد السعدي أحد املسئولني يف مستشفى بهية،
إن املركز تأسس عام  ،2015ويتكون من  6أدوار،
وأجهزة ت ٌقدر قيمتها املالية بـ  150مليون جنيه ،مع
تخصيص وحدات للكشف املبكر فقط ،متمنية أن
يصبح ملركز بهية الريادة عامليا يف الكشف املبكر وعالج
رسطان الثدي ،وذلك باستخدام كل الطاقات البرشية
واإلمكانات التكنولوجية األحدث عاملياً ،مشرية إىل أن
مهمتهم يف املؤسسة هي إنقاذ حياة اآلالف من
السيدات عن طريق تقديم خدمة متميزة ومتكاملة يف
االكتشاف املبكر وعالج رسطان الثدي ،من خالل
منظومة متعددة التخصصات ترتكز عىل خدمة املريضة
كمحور أسايس هدفها السيطرة عىل انتشار رسطان
الثدي محلياً عن طريق خدمات الفحص املبكر والعالج
والتثقيف والبحث العلمي.
مجلة ذات
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أقسام متخصصة

أوضحــــــت “السعدي” أن مركز بهية ينقسم إيل
وحدات الكشف املبكر ،وقسم الجراحة ،وقســــــــــــم
األشعة التشـــــــخيصية ،ومعامل التحــــــــــــاليل
الطبية ،واللجان الطبية ،وقسم الباثولوجي ،وقســــــــم
العالج الكمـــــيايئ ،وقسم العالج اإلشعاعي ،والصيدلية
اإلكلينكية ،وقسم العالج الطبيعي ،وقسم التكنولوجيا
واالبتكار ،ومركز بهية البحثي ،وإدارة بهية للتدريب،
وقسم الدعم النفيس ويعترب هذا القسم من أهم
األقسام يف املستشفى فالدعم النفـــــيس  ٪٧٠من
العالج كام إننا ننظم رحالت ألســــــــــــرة املريضة
دون أي رسوم مادية ونعطي مســـــــاحة لكل سيدة
تعرب عن مواهبهــــــا ســــــــــــواء يف الرسم أو
الكورشــــــيه وغريها ويتم عرض منتجاتهم يف بازار
املؤسسة.

أكرث من مليون مريضة

السعدي” أن مركز بهية استطاع خالل خمس سنوات“
ُمنذ افتتاحه استقبال أكرث من  120,5568سيدة ما بني
فحص مبكر ،وتحاليل طبية وكشف أورام ،ومن خالل
الجهود املستمرة لفريق العمل وصلنا لالكتشاف املبكر
لـ  3000سيدة شهرياً ،والعيادات الخارجية لـ 18000
مريضة شهرياً أما العمليات الجراحية  160عملية
شهريا (تتم العمليات بواسطة أطباء بهية يف مستشفيات
خارجية) ،أما بالنسبة للعالج الكياموي فأكرث من 1000
جلسة شهرياً والعالج اإلشعاعي  3000جلسة شهرياً
كام إنها كشفت أن مستشفى بهية تحلم مبرص خالية
من رسطان الثدي لذلك تسعى لتوسيع برامج العالج
وتخريج كوادر طبية وفق املعايري العاملية.
وأشارت “السعدي” إىل أن مركز بهية يسعى إلنشاء
بهية الشيخ زايد بحيث سيتم إنشاء الحى األول لها

طرق الفحص الذايت..

ومن جانبه قال الدكتور ماهر حسن رئيس قسم جراحة
الثدي مبؤسسة بهية ،إنه عىل كل سيدة أن تقوم
بالفحص الذايت للثدي بشكل شهري وذلك بعد انتهاء
الدورة الشهرية من ثالث إىل خمس أيام ،وذلك ألن
التغيريات الهرمونية التي تحدث قبل الدورة الشهرية
ميكن أن تسبب الشعور بثقل يف الثدي ولكن هذا الثقل
يتالىش بعد انتهائها.
ولفت “حسن” إىل أن خطوات الفحص الذايت هي
الوقوف أمام املرآة بعد التجرد من منطقة الصدر ،ثم
وضع الذراعني عىل الجانبني ،والتأكد من شكل الثدي أو
الحلمة أو أي تغريات يف الجلد عن ما كان عليه يف
السابق ،أما الخطوة الثانية وضع اليدين عىل منطقة
الحوض مع الضغط قليالً واالتجاه إىل األمام ،ثم التأكد
من حدوث تغيري أو تورم يف شكل الحلمة ،والخطوة
الثالثة هي وضع اليدين خلف الرأس ثم توجيه الكتف
إىل األمام مع الرتكيز يف شكل حلمة الثدي ،والخطوة
الرابعة تقسيم الثدي إىل أربعة أماكن ،والخطوة
الخامسة فحص الثديني براحة األصابع الثالثة بطريقة
دائرية مقابل القفص الصدري ،ثم الضغط بشكل
منتظم عىل كل مساحة الثدي خاصة املنطقة التي
خلف الحلمة ،والخطوة السادسة ال تنيس فحص
املنطقة التي تحت اإلبط براحة يديك ألنها جزء أسايس
من الفحص ،والخطوة السابعة الضغط عىل الحلمة مع
مالحظة وجود أي إلفرازات خاصة لو كانت مصحوبة
بدم ،وأخ ًريا االستلقاء عىل الظهر مع تكرار الخطوة
الرابعة ،ثم وضع وسادة تحت الكتف األيرس ليصبح
الثدي مسط ًحا وسهل الفحص الكتشاف أي تكتل ،و
باستعامل اليد اليمنى يتم فحص الثدي األيرس ثم فحص
الجهة الثانية بنفس الطريقة ،ويف حالة الشعور بأي
كتلة غري عادية أثناء الفحص الذايت ،يجب التوجه
للطبيب والتحقق من السبب ولكن من بعد سن ٣٥
يجب عىل السيدات التوجه ايل املركز ويتم الكشف
املبكر باستخدام الجهاز اإلشعاعي و السونار ألن يف هذا
العمر من املمكن أن يتكون املرض دون الشعور بأي
تكتل.

ولفت إىل أن مدة العالج الكياموي ترتاوح
من  ٤أشهر إيل  ٦أشهر ،والعالج اإلشعاعي ٣
أسابيع وبالنسبة للجراحة فقد تخرج املريضة يف
نفس اليوم أو اليوم التايل ولكن يوجد بعض
الحاالت الهرمونية ممكن أن تجلس يف املستشفى
خمس سنوات ،مضيفا أنه يوجد حاالت كتري من
املرىض يرفضون العالج وهذه األشخاص تكون
بحاجة إيل دعم نفيس كبري.

محـــــــــــــــاربـــــة للرسطان

هالة” سيدة من العمر  ٤٨عاما ومن“
املحاربات ملرض الرسطان طوال  4سنوات،
حيث اكتشفت املرض عن طريق الصدفة
وكانت بجوار مستشفى بهية وقررت أن تدخل
للفحص ألن والدتها كانت مصابة برسطان الثدي أيضا،
وأظهرت التحاليل واإلشاعات أنها حاملة للمرض
وبدأت املستشفى تتخذ اإلجراءات الالزمة يف مراحل
العالج بدون أي مقابل مادي ،وتم متابعتها نفسيا من
خالل قسم الدعم النفيس لدرجة أنها أحبت املستشفى
أكرث من املنزل.
وقال “هالة” “ :املستشفى ليس اهتاممها األول العالج
فقط ولكن الحالة النفسية يف املقام األول ،فكانت
املستشفى تنظم بشكل دوري رحالت وكنا نتعلم
حاجات كتري جدا زي الخرز والرتيكو فزادت ثقتنا
بنفسنا وبقينا نحارب املرض وحيايت اتغريت إيل األحسن
ألين حبيت الحياة”.

،،

مبستشفى الشيخ زايد وذلك عىل قطعة األرض املخصصة
لها من قبل هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة
اإلسكان ،وبدأت مرحلة اإلنشاءات والحفر عىل مساحة
 5927.61مرت مربع.

باستخدام غرس اصطناعي ،ورفرف من األنسجة من
مكان آخر عىل الجسم (إعادة اإلعامر الذايت) ،مهام
كان العمر أو الحالة االجتامعية ،موضحا أنه عىل
الرغم من أن إعادة بناء الثدي تعيد بناء شكل
الثدي ،لكنها ال تعيد اإلحساس بالثدي ،مبرور
الوقت ميكن أن يصبح الجلد املوجود فوق
الثدي املعاد بناءه أكرث حساسية للمس ،لكنه
لن يكون متا ًما كام كان قبل الجراحة.

مركز بهية لعالج
سرطان الثدي
وصية سيدة مصرية
أنقذت ماليين النساء

،،

حلول بديلة

أوضح “حسم” أن السيدات قدميا كانت تتعرض
ملشكالت نفسية كبرية عند شعورها أن هناك جزء من
جسدها ناقص يف حالة إجراء عملية استئصال للثدي،
وذلك ال يساعدها عىل االستجابة للعالج ومن املمكن
أن تتعرض الكتئاب شديد ،ولكننا وفرنا عمليات
تجميلية وهي إعادة بناء الثدي أو الثديني نقوم
بالعملية بعد استئصال الثدي أو بعدها بعدة أشهر
حيث يقوم جراح التجميل بإنشاء شكل للثدي
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مؤسسات عالج اإلدمان “نور” في طريق الظالم

حياتي” ..أول مركز“
طبي في الشرق األوسط
لعــــــــالج االضطرابات
النفسية للمرأة

كتبت  -بسنت عبدالرحمن
مؤسسات عالج اإلدمان تقدم مجهودات عظيمة يف هذا
املجال وأدت إىل مساعدة العديد من املرىض وأرسهم
وانتشالهم من ذلك الطريق املظلم ،وذلك باتباع
طريقني أحدهام يستهدف غري املدمنني واآلخر يستهدف
املدمن نفسه.
مؤسسة حيايت ..هي إحدى املؤسسات التدريبية
العالجية وتعمل يف مجال الطب النفيس وأيضاً لعالج
اإلدمان منذ أكرث من اثني عرش عاما ،حيث نجدها تضم
مجموعة من كبار االستشاريني يف مجال الطب النفيس
وعالج اإلدمان.
تتعاون مؤسسة حيايت مع مركز مطمئنة الطبي يف
منطقة الخليج وذلك تحت إرشاف أستاذ دكتور طارق
الحبيب بروفيسور واستشاري الطب النفيس بالتعاون
مع أطباء ومتخصصني وخرباء بهذا املجال.
يعمل املركزعىل نرش الوعي املجتمعي ملجال الصحة
النفسية ويعترب أول مركز يف الرشق األوسط متخصص
للمرأة مع حاالت االضطرابات النفسية بكافة أنواعه
وعالج اإلدمان.
رصح رشيف كميل نائب رئيس مجلس اإلدارة ملؤسسة
حيايت ،إن املركز يقدم خدمات ومساعدة متتاز بالتفرد
والتنوع فهو أول مركز يقدم خدمة شاملة للمرأة يف
الجانب النفيس وعالج جميع أشكال االضطرابات
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النفسية باإلضافة إيل عالج اإلدمان ،وهو من أهم أقسام
العالج يف املركز ،ويتميز عن غريه يف أن كل العاملني بهذا
املجال من النساء املتميزات وهذا يضيف جانب من
الحرية يف التعامل كام إنه يقدم فرق عالجية فعالة يف
العالج النفيس سواء كان عن طريق العالج الفردي أو
العالج الجمعي عن طريق املجموعات العالجية إيل
جانب برامج الدعم األرسي كام إنه يهتم بشكل كبري
بالدعم النفيس من قبل أكرب االستشاريني املتميزين.
وأضاف “كميل” أن املركز يوجد به برامج إقامة عىل
أحسن حال وأعىل مستوى وخصوصية ،فنجد أن كل
تلك الخدمات تقدم عىل مدار  ٢٤ساعة ،مؤكدا أن
اختيار مركز حيايت نقطة تحول لحياة أفضل ،موضحا أن
املركز كان له حظا وفريا يف اإلعداد والتنظيم للمؤمتر
العريب األول للصحة النفسية بجامعة اإلسكندرية والذي
أقيم يف شهر يونيو من عام  ٢٠١٩وكان موضوع هذا
املؤمتر مناقشة ملراحل التطور النفيس لإلنسان منذ
الطفولة املبكرة وحتى مرحلة البلوغ ،وشارك يف ذلك
النقاش الكثري من املتخصصني من شتى الدول العربية
مثل (العراق ،األردن ،السعودية).
ومن جانبها قالت دينا كارينا ،وهي تعمل مبركز حيايت
كمتخصصة لتنمية املهارات وتعديل السلوك ،إن املركز
يقدم العديد من الخدمات يف كل ما يخص املرأة بشكل

عام ويركز عىل عالج اإلدمان بشكل خاص فهذا القسم
يف املركز يستقبل أعداد كثرية من النساء ومرحلة تأهيل
املهارات تكون املرحلة الثانية من العالج ويقوم بتقديم
العديد من طرق العالج سواء كان من املندمجني من
دبلومات مختلفة مثل العالج الجمعي والسيكودينامك
وغريه.
وأشارت “كارينا” إىل أن هدف هذه املرحلة الرتكيز عىل
منط الشخصية واملعتقدات التي تتحدث عنها املريضة
يف رحلتها لهذا العالج وذلك ميكن أن يؤثر بالسلب عىل
سلوك تلك املريضة ويؤدي إيل املعاناة وتغيري العديد
من السلوكيات فذلك النمط يوضح مدى خطورة الحالة
للنفسية ومدى فاعليتها ،فاملؤسسة هدفها الرئييس
مساعدة املريضة للوصول إيل مرحلة أفضل بدون وجود
أي تاثري سلبي أو مؤثرات خارجية ميكن أن تؤثر عىل
حالتهم فالعمالء أو املرىض الذين يعانون من مرض
معني فمن املتوقع أثناء رحلتهم العالجية التعرض
الضطرابات نفسية أخرى غري التي يعانون منها.
وأكدت “كارينا” أن الهدف من ذلك ليس اإلقالع فقط
عن املخدرات أو منع املريض ولكن أن يكون املريض
قادر عىل التخطي واالستجابة والرغبة يف تلقي العالج،
وقادر عىل التواصل مع العامل الخارجي فهي رحلة تغيري
وتطوير يف منط الشخصية ولكن الرحلة ال تكون

مسئولية املركز فقط وإمنا عمل جامعي وعبارة عن هرم
عائيل سواء كان الزوج أو األباء او األبناء فالبيت هو
الحافز األسايس والرئييس لرحلة العالج.
ويف نفس السياق قالت إميان عبد الحميد استشاري
الطب النفيس وأمراض املخ واألعصاب وعالج اإلدمان
واملدير الفني يف مركز حيايت لعالج املرأة“ :نستقبل يف
هذا املركز حاالت كثريه من النساء ونقوم بتشخيص
الحالة سواء من االضطراب النفيس أو عالج اإلدمان
فبعد التشخيص تتم مراحل العالج عىل ثالثة مراحل
يقوم املركز بشكل مبدأي بربامج تأهيل “الهاف واي”
وهي املرحلة األوىل من العالج التي نقوم من خاللها
بسحب السموم والتخفيف منها ويختلف كل شخص
عن غريه يف هذه املرحلة فيوجد عمالء يأتون ايل املركز
بكامل إرادتهم لتلقي العالج وهناك بعض األهايل
يفقدون األمل يف أبنائهم فيقوموا باالتصال باملركز ومن
خالل خدمة إحضار املريض يقوم املركز بإرسال سيارة
بها متخصصني إلحضار املريض رغامً عنه ولكن نتلقى
صعوبة كبرية يف التعامل معه خاصة تلقي العالج فمن
املمكن أن يتعاىف املريض الذي يأيت بإرادته يف شهر بينام
األخر قد يستغرق من ثالث ةإىل أربعة أشهر.
وأكدت أن املرأة دامئا وابدا ً لها خصوصيتها كعضوة يف
املجتمع ويقع عليها ضغوط كبرية بسبب عالقاتها
االجتامعية واألرسية وغريها فهي تتأثر بشكل كبري
وأيضا العالقة الزوجية وكونها أم وتحمل مسئولية كبرية
ومن كرثة الضغوط النفسية ال تستطيع التعبري يف بعض
األحيان عن ما بداخلها لذلك نجد اضطرابات نفسية
كثرية.
واخريا ً قدمت الدكتورة نصيحة للمرأة وهي التعبري عن
صورة الغضب والحزن وعدم كتامن ما بداخلها وهو ما
يسمي بـ”الكبت” فهذا قد يؤدي إيل اضطرابات نفسية
كثرية فالتعبري عن النفس من أهم النصائح التي وجهتها
ألنه يخرج األفكار السيئة السلبية ويجعل العديد من
الحلول متاحة ملساندة املريضة عىل تخطي املرحلة كام
أكدت عىل رضورة الذهاب إيل أي مركز نفيس عند
الشعور بأي اضطراب نفيس لرسعة العالج وعدم تطور
حالة املريضة.
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شيماء النجار صاحبة أول فكرة مالبس مصرية
لمرضى العمليات الجراحية
كتبت – سارة عيل ذوق:ا

تصميم املالبس وصناعتها فن راقي يحتاج لكثري من الدراسة ،األمر الذي جعل "شيامء النجار" ،الحاصلة عىل بكالوريوس هندسة معامرية ،تعمل كمهندسة
ومديرة تصميامت بأحد رشكات املالبس.ن"شيامء" خريجة كلية الهندسة من األكادميية البحرية قسم عامرة باإلسكندرية ،دفعة  ،2008وتبلغ من العمر 36
عاما ،وهي عضو مجلس إدارة يف مؤسسة ومصنع النجار لصناعة املالبس ،حيث إنها ولدت وسط عائلة متلك مصنعا للمالبس وتعمل بها منذ أعوام طويلة،
فعملت عىل انطالق أول ب راند مرصي باسم متخصص يف صناعة املالبس التي تتناسب مع املرىض ،وباألخص الذين ينتهون من عمليات ج راحيه وكسور.

وإىل نص الحوار:
ما سبب دخولك مجال تصميم املالبس خاصة أنه
مختلف عن مجال دراستك؟
أنا مل اخرت املجال ،لقد ولدت فيه ،فهذه مهنة عائلتي،
فأمي تعمل يف هذا املجال منذ أن كان عمرها  12عاما،
والعائلة بأكملها تعمل يف مجال تصميم وإنتاج املالبس.

من جسده للكشف الدوري عىل الجروح أو الكسور،
متى تم إنشاء مصنع النجار؟
فعىل سبيل املثال هنالك مالبس مخصصة لجروح أسفل
تم إنشاء املصنع منذ عام  ،1980وأطلقنا عليه اسم البطن كالوالدة القيرصية والرضاعة.
«مصنع النجار» ،ونعمل يف مجال املالبس.
وأكدت أن الفكرة إنسانية يف حد ذاتها للتخفيف عن
تصميم مالبس ملرىض الكسور والعمليات الجراحية ..املرىض خاصة املصابني بالكسور.
كيف متت الفكرة؟
متى ِ
بدأت بتنفيذ الفكرة؟
خضع زوجي لعملية جراحية يف كتفه منذ  7سنوات،
فأصبح ارتداء مالبسه من املهام يف البداية قمت بعمل عينات ،وعمل أبحاث عن الجروح
الصعبة واملؤملة يف نفس الوقت ،وأماكنها منذ شهر فرباير املايض لعام 2020م ،ثم بعدها
ففكرت والديت وهــــي السيدة بدأت التنفيذ.
فاطمة خاطر يف تصنيع «تيشريت» كيـــــــــف ق ِ
ُمت بالتــــرويــج لهــــــــــذه املالبس؟
واسع يسهل عليه املهمة ،وكانت هذه
هي رشارة البداية التي دفعتني لتصميم يف البداية انترش األمر بيـن عــائـلتـي ومعــارفــي
أزياء مخصصة ملرىض العمليات وأصـدقائـي ،ثم أتـجهــت إىل منصات التواصل
الجراحية.
االجتامعي.
بعدها توالت األفكار كيف استقبل الناس الفكرة؟
بإصابة ابني بكرس
وكذلك أصدقايئ ،جميع ردود الفعل كانت إيجابية ،عدا تعليقني سلبيني
وقد عملت يف من شخصني غري مدركني بالفكرة وأبعادها جيدا ً ،لكن
البداية قبل الفكرة نجحت وانترشت وأصبحت «ترند».
ا إلعال ن حدثينا عن الخامات املستخدمة يف صناعة هذه املالبس
عن ؟

شيماء النجار :فكرتي إنسانية
في المقام األول  ..وإنتاجي
يستهدف العالمية
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يتم استخدام خامات طبيعية خالصة ،كخامة (التنسل
واملودال) وهام يصنعان بغزل السليليلوز املستخرج من
أشجار الزان وهي خامات طبيبعة وأمنة جدا ً ومضادة
للبكترييا وأيضاً ناعمة امللمس ومتتص الرطوبة بشكل
جيد ،وتعترب أفضل من القطن فهو ليس أفضل خامة يف
صناعة هذه املالبس ،ولكن الثقافة العامة هنا يف
مجتمعنا تعتمد القطن؛ فلذلك معظم عميل يكون من
الفكرة بشكل أكرب عىل القطن الطبيعي الخالص.
الكسور ،ثم جائت
بعدها تصميامت هل تُباع هذه املالبس يف فروع مؤسسة النجار؟
العمليات الجراحية ،ال ..فهي منفصلة وتُباع أونالين ،واستهدف يف الدعاية
ولقد تأثرت أيضاً املستشفيات ،وقد طلب أحد األطباء يف مؤسسة مجدي
بالجانب
النفيس يعقوب لجراحة القلب شُ حنة مخصصة لعمليات القلب
ضطر
ي
الذي
للمريض
ُ
املفتوح.
للكشف عن جزء كبري

مجال البيع والرشاء يقترص عىل املحيل فقط؟
أغلب نطاق البيع محيل ،ولكن هنالك تاجر من إيطاليا
قد طلب شُ حنة ملحالته املتواجدة يف إيطاليا ،والعاصمة
الفرنسية باريس ،ونحن نسعى يف املستقبل عىل توسيع
النطاق أكرث.
كم تستغرق صناعة هذه املالبس من الوقت؟
كانت تستغرق يف املايض حوايل  3أيام ،مقسمة (يوم
للتصميم ويومان للتنفيذ) ،لكن اآلن مع زيادة الطلب
أصبح من املمكن أن تصل امل ُدة لحوايل  7أيام ،ويف
املستقبل سأقوم بتقسيم التصميامت لفروع متخصصة
لكل نوع من الجراحات أو الكسور.
هل ميكن استخدام هذه املالبس لفرتات طويلة أم أن
لها فرتة زمنية معينة؟
ال ،ليس لها فرتة زمنية محددة ،فهي مثل املالبس
العادية ميكن االحتفاظ بها واستخدامها لفرتات طويلة.
التصميامت لكافة أنواع الكسور والعمليات الجراحية؟
ال أستطيع القول أن التصميامت تغطي كافة
االحتياجات ،فكلام طلب مني شخص تصميم لكرس أو

جرح معني يُضيف إ ِيل فكرة
جديدة ،وكذلك ميكن استخدام
نفس التصميم ألكرث من غرض،
فمثالً هنالك يت-شريت مصمم
لجروح وكسور الكتف والذراع
ميكن ملرىض الغسيل الكلوي
ارتدائه أثناء الجلسات.
مباذا تنصحني الشباب؟
أنصح الشباب بتعلم كل ما
يُتاح أمامه ،وأال يقول أن هذا
بعيد عن مجال دراستي أو
مباذا سيفيدين هذا املجال،
فعىل سبيل املثال الكثري من
الناس تسألوا ماذا استفديت من
دراستك لهندسة العامرة وهي
بعيدة عن مجال عملك ،وهذا
الكالم خاطئ ،فقد علمتني
هندسة العامرة معنى كلمة
تصميم من األساس وعلمتني
الدقة وكيفية التفكري واختيار
األلوان بشكل صحيح.

شيماء النجار:
الشباب يجب أن يعمل في كل
المجــــاالت وال يتوقـــف عند
شـــــهادته
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مرحلة المراهقة سالح ذو حدين
التغييرات الفسيولوجية والنفسية تتحكم في
شخصية الفتاة
:كتبت :نانسي مجدي محمد
املراهقة والبلوغ من أهم املراحل االنتقالية يف ُعمر
اإلنسان ،حيث يصاحبها العديد من التغيريات الجسدية
بشكل رسيع ومتباين ،وهذه التغيريات تؤثر نفس ًيا عىل
الفتاة فيتيغر السلوك واملظهر والعواطف ،ويكون
رشا لبداية مرحلة جديدة من عمرها.
مؤ ً
تحدثنا إىل دكتورة (نرسين مربوك ) نساء وتوليد ،عن
التغيريات الجسمية "الفسيولوجية" للفتاة يف مرحلة
املراهقة والبلوغ ،فأوضحت أن مرحلة البلوغ تبدأ من
سن  8سنوات إىل  12سنة وتختلف من فتاة ألخرى،
حسب طبيعة الجسم ،والوزن ،ولون البرشة.
وتابعت الدكتورة أمل نوفل ،مشرية إىل أن الغدة
النخامية يف الدماغ تقوم بتنشيط عمل الغدد الجنسيّة
لتبدأ َمرحلة تكامل األُنوثة عند الفتاة ،فتبدأ األعضاء
التناسليّة بأداء عملها بإفراز الهرمونات ،فتظهر حالة
الحيض أل ّول م ّر ٍة كأول عالمة من عالمات النمو التام
للجهاز التناسيل ،وبدء عمل املبايض يف الرحم ،باإلضافة
إىل النم ّو العضوي الرسيع من زيادة يف الوزن ،والطول،
وبروز الثديني ،مع ظهور الشعر يف بعض أجزاء الجسم
وأوضحت أن ّ من ّو الفتاة يستمر بشكلٍ رسيع يف البداية،

وتقل رسعته تدريج ّياً ما بني سن الثامنة عرشة والواحد
ّ
والعرشين ،ونظرا ً لهذا النشاط الهرموين  ،قد تظهر
بعض حبوب الشباب والبثور عىل وجه الفتاة ،وتختلف
مم يدفعها إىل شدة االهتامم بجسمها
هيئتها الجسدية ّ
وحول ماهية الهرمونات ،أوضحت أنها مواد كيميائية
تنزل من غدد موجودة يف الجسم تسمى الغدد الصامء
بتأثري املاسرت الذي يرأسهم وهي الغدة النخامية التي
تقع أسفل املخ ،ويف قاع املخ يقع "الهيبو ثالموس"وهو
جزء صغري يقوم بإرسال اشارات للغدة النخامية.
وأشارت إىل أن التغريات الهرمونية التي تبدأ يف مرحلة
الطفولة املتأخرة أو املراهقة املبكرة والتي تحدث عند
وصول الطفل إىل سن  10سنوات تقريباً تعترب هي
األساس البيولوجي الذي تقوم عليه باقي التغريات
الجسدية والنفسية التي مير بها االنسان.
وذكرت أنه يف هذه املرحلة بالذات يكمن تحول الفتاة
من طفلة إىل بالغة عىل املستوى البيولوجي وهذه
الفرتة هي التي تسمى مرحلة البلوغ الجنيس ،ويصاحب
هذه املرحلة مجموعة من اإلفرازات من عدة غدد
بدأت تأخذ مهمتها يف جسم االنسان.

وأشارت إىل أن هذه اإلفرازات تتمثل يف الهرمونات
الرضورية الكتامل التطور والنمو البدين والجنيس
الطبيعي ،ففي بداية البلوغ يقوم الدماغ بإفراز هرمون
عىل الغدة النخامية ،ومثل هذه الهرمونات يف سن
املراهقة لها تأثريات مختلفة عىل الذكور واإلناث
رضورية لتحفيز املبيضني للبدء يف إنتاج هرمون
(األسرتوجني) وبالنسبة لإلناث وهو واحد من الهرمونات
الجنسية األنثوية األساسية.
وعن الدورة الشهرية أوضحت أن الهرمونات التي تنزل
من الغدة النخامية تقوم بتنشيط املبيض الذي يوجد
بداخله بويضات صغرية من لحظة والدة الفتاة ويف كل
شهر يطلع من هذه البويضات عدد ليس بقليل،
وواحدة منهم فقط تكتمل وتكون جاهزة لإلخصاب و
باقي البويضات تتالىش وألجل أن تكون البويضة جاهزة
لإلخصاب يجب أن يكون مقاسها بني  18إىل  22مليل
وأضافت أن مرحلةLHوقتها تنفجر بفعل هرمون
املراهقة هي مرحلة حرجة مهمة يف حياة اإلنسان ،ألنها
عبارة عن الجرس الذي يعرب اإلنسان من خالله من
مرحلة الطفولة إىل مرحلة الرشد والبلوغ ،وأن بداية

الدكتورة نسرين مبروك
األمهات يتحملن مهمة الوقوف
بجانب أوالدهم
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الدكتورة أمل نوفل:
اآلباء البد
أن يتحاورا مع أبنائهم
هذه املرحلة تختلف من شخص إىل آخر ومن مجتمع
إىل آخر أيضً ا ولكن ميكن القول أنها متتد من سن  15إىل
 25حدًّا أقىص.
ويف نفس السياق تحدثنا أيضا إىل الدكتورة (امل نوفل)
قسمت
استشاري صحة نفسية أطفال ومراهقني ،والتي ّ
مرحلة املراهقة إىل عدة مراحل أولهام مرحلة املراهقة
األوىل أو املبكرة التي يبدأ بها حدوث تغريات بيولوجية
رسيعة والتي تبدأ من لحظة بلوغ البنت من  11عاما
مثل إىل  15عاما ،ثم مرحلة املراهقة املتوسطة وتكتمل
ً
بها التغريات البيولوجية التي بدأت يف املرحلة السابقة
مثل إىل  17عاما ،ثم مرحلة
والتي تبدأ من  15عاما ً
الطفولة املتأخرة والتي بها يتحول الفرد من طفل صغري
إىل إنسان راشد وناضج يف مظهره وترصفاته والتي
تنتهي عند سن الـ  21عاما.
وحدثتنا أيضا عن التغيريات االنفعالية التي متر بها
الفتاة يف مرحلة املراهقة ،حيث أنها تتميز بأنها
انفعاالت غري متزنة واندفاعية شديدة ،وأحيانًا تصبح
االنفعاالت ُمبالغ فيها ،حيث ال يتناسب رد الفعل مع
حجم الحدث الذي أثار االنفعال ،وتبدأ لدى املراهقات
مشاعرعاطفية جياشة حيث تتميز املشاعر بأنها خيالية
تتأثر بكل املؤثرات الخارجية ،وميلؤها الشعور بالحنني
والتضحية ،ويف بعض األوقات تصاب املشاعر
باالزدواجية ،بحيث تحمل شعو ًرا متناقضً ا وتتعامل مع
األشخاص بشعورين متقابلني يف نفس الوقت ،كالتعامل
بالحب والكراهية ،الحامس والالمباالة ،التطرف والتدين
وهكذا.
وأشارت إىل أن الفتاة تحاول أن تكون شخصية مستقلة
عن البيت واألهل ،وهذه املحاوالت تشمل إثبات الرأي
والعناد ومحاولة إلثبات الذات ،وقد تشعر الفتاة
بالحاجة إىل االنطواء والبعد عن الناس ،خاصة يف وقت
الدورة الشهرية ،حيث تختلف انفعاالتها تجاه
التغيريات الجسدية ،ويف معظم األوقات تفشل يف
التعامل معها ،فيعمل ذلك عىل حدوث اضطرابات
نفسية.
وتابعت أنه أحيانًا يلجأ عقل املُراهقات إىل الخيال،
ويعترب الخيال هو وسيلة التنفيس النفسية للعقل ،بني
ما يريده وبني ما ال يستطيع ،لذا تكون الحياة يف عامل
الخيال هي امللجأ التي تلجأ إلية الفتيات يف تلك املر
حلة ،وقد تشعر بعض الفتيات بالذنب والخطأ ملجرد
دخول تلك األفكار إىل عقلهن ،وهناك نوعان من
الخياالت ،خيال يرتبط بتحقيق الذات وأحالم اليقظة
وأن الفتاة أصبح لها شأن أو مركز أو ما إىل ذلك،
وخياالت أخرى ترتبط بالجنس األخر أو املشاعر أو
األحالم الرومانسية ،وهو شئ طبيعي جدًا يف فرتة

املراهقة مادام ال يؤثر بالسلب عىل الحياة الشخصية
للفتاة ،وأغلب الفتيات متيل إىل أحالم اليقظة
الرومانسية ألنها ال تستطيع تحقيقها عىل أرض الواقع
وأشارت إىل أنه تتأثر التغيريات االجتامعية كث ًريا
بظروف النشأة النسوية داخل محيط األرسة ،حيث
تلجأ الفتيات إىل تكوين جامعتها املستقلة ،حيث
ترغب يف بناء مجموعات من األصدقاء خارج نطاق
األرسة والعائلة وتكوين صالت اجتامعية كبرية ،ويبدأ
لدى الفتاة يف سن املراهقة االهتامم باملظهر الخارجي
حيث تحاول دامئًا الظهور يف شكل أنثى جميلة وترفض
كل مظاهر الطفولة ،ومن ثم تبدأ يف محاولة التقرب
من الجنس األخر ،ويصبح لها فتى أحالم سواء من
املحيط القريب من األهل أو األصدقاء ،أو من خالل
التعلق باملشاهري ،ولكن أحيانًا يترصف األهل بشكل
خاطئ يف تربية الفتيات من خالل التنشئة االجتامعية،
حيث يتم التهويل والخوض الشديد من التقرب إىل
الجنس األخر والخوف أيضً ا من مرحلة البلوغ ،ويف كل
األحوال عىل األرسة تفهم خطورة تلك املرحلة ،ومعاملة
الفتيات باحرتام ،ومنحهم الثقة الالزمة يف أنفسهم،
لضامن أال تؤثر تلك املرحلة سل ًبا عىل مستقبلهن.
وأضافت أنه يحدث يف فرتة املراهقة تغيريات جسدية
البد وأن يتم توضيح هذه التغيريات من ِقبل األم قبل
حدوثها حتى ال تكون مصدر إزعاج أو إحراج لها،
فالدورة الشهرية األوىل للفتاة قد تكون تجربة أليمة
جدًا ما مل يتم توضيح األمر لها من قبل بشكل بسيط
ومطمنئ ،وعىل األم أن تنتظر هذا الحدث باعتباره
دليل الخصوبة والنضوج واألنوثة ،وليس عبئًا عليها
تحمله طيلة عمرها.
ولفتت أيضا إىل ما يتعلمه املراهق يف هذه الفرتة،
حيث تعد مرحلة املراهقة مرحلة حاسمة يف حياة

الفرد لتطوير عادات اجتامعية وسلوكية سليمة تعود
بالنفع عىل الصحة النفسية للفرد وتكيّفه مع عامله
املحيط فمن خالل خرباته يف فرتة املراهقة يتعلم الفرد
كيفية حل املشكالت ومهارات التعامل والتواصل مع
اآلخرين ،وكيفية إدارة العواطف ،ومن املهم أن تكون
البيئة األرسية واملجتمعية بيئة داعمة لهذا التغري ،ألن
يف فرتة املراهقة سيقع الفرد يف الكثري من األخطاء التي
تؤدي به يف النهاية إىل هذا اإلنسان الناضج.
وشددت أيضا عىل دور اآلباء وكيفية التعامل مع الفتاة
يف فرتة املُراهقة ،مشرية إىل أنه غال ًبا ما يقول املراهقون
"أنتم ال تعرفون شيئًا عام منر به" ،لذلك يجب فهم ما
مير به أوالدك املراهقون ،وعليك باالستامع إليهم مبهارة،
وعىل األهل اختيار لحظة يكون فيها األوالد يف حالة
مزاجية جيدة.
وأوضحت أنه ميكن أن نطلب من األوالد التحدث عام
جرى يف يومهم والتأكد من إظهار إشارات تدل عىل أن
الوالدان مستمعان جيدان ،مثل إظهار الود واالهتامم
بالحديث ،واإلمياء بالرأس ،والجلوس يف نفس مستوى
األوالد ،والنظر ألعينهم مبارشة ،وتجنب مقاطعتهم
واالنتظار حتى ينتهوا من الحديث ،ويجب طرح عليهم
أسئلة إلظهار االهتامم بالفعل مثل :ماذا حدث؟ وماذا
ِ
فعلت؟ ،ويجب تجنب إصدار األحكام وإلقاء
املحارضات عليهم إذا قالوا أنهم ارتكبوا خطًا ما ،فقد
مينعهم ذلك من إخبارك الحقًا ،ويجب االنتظار حتى
يستطيع الوالدان التفكري يف أساليب ممكنة ملعالجة
هذا السلوك السلبي يف وقت الحق.
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تارينا” قصة نجاح سيدة فقدت زوجها وابنها بسبب“
السرطان لم يهزمها فقدان الزوج واالبن

كتبت -هاله الشيخ
مل يكن لها دخل مادي ثابت ومل تجد وظيفة تعوضها تارينا مع رشيكها بالعمل عبيدة حجازي املسئول عن الدعم من األهل واألقارب حتى استطاعت أن تقف عىل
فقدان زوجها وابنها بسبب مرض الرسطان ،ولكنها متويل املرشوع.
قدميها ،مشرية أن املوقع يسوق منتجات خاصة بالعناية
اللغة
من
"تارينا"
اسم
اختارت
أنها
أسامة"
كانت تتقن فن الكروشيه ،فقررت أن تصنع مرشوعها تضيف "دينا
بالبرشة وأخرى طبيعية وأخرى يدوية.
الخاص " ..دينا أسامة" صاحبة مرشوع "تارينا" صممت الفنلندية وهو يعني حكاية ،موضحة أنها قصدت أن وتابعت "دينا أسامة" بأنها تواجه دامئا صعوبات يف
تقول " وراء كل قطعة تصنعها السيدة يكون حكاية".
عىل تحقيق النجاح رغم التحديات.
البحث عن املواد الخام التي تستخدمها يف صناعة
تقول "دينا أسامة" إن املرشوع يهدف لتجميع أكرب عدد وتكمل "دينا أسامة" حديثها لنا قائلة" :بعد فرتة املنتجان ،ودامئا تبحث عن املواد بأقل األسعار وبجودة
من السيدات للعمل اليدوي ،مشرية أن مرشوع "منصة املرشوع انترش فكانت تفكر عيل عدم تركيز املرشوع عالية حتى تستطيع أن توفر عائد مادي للعاملني
تارينا" خلق أفكارا جديدة ،وأصبح لدينا خرباء عيل الحرف اليدوية فقط ،ألنه أثناء أزمة كورونا تأثرت باملرشوع.
واستشاريني يعرضون أغراضهم عىل منصتنا.
فئة كبرية ،فبدأت الفكرة يف عمل موقع إلكرتوين "ويب وكشفت أن املرشوع ال يهدف للربح بقدر هدفه يف
ونجحت
املنتجات
عرض
خالله
من
يتم
سايت"
أعامل"
أتقنت
دينا أسامة" صاحبة مرشوع تارينا،
الوصول ألكرب عدد من السيدات ومساعدتهن لتقديم
الكروشيه والرتيكو وبدأت ترسل تصميامتها لكل من الفكرة.
أعاملهم بجودة عالية وتحقيق دخل مادي مناسب،
تعرفه فوجدت استجابات رسيعة فاقت الخيال ،ونتيجة وتوضح "دينا أسامة" أنهم كانوا ينفقون من مالهم مشرية أن فريق مرشوع "تارينا" يضم  13فردا ،ويساهم
زيادة املطلوب أصبحت "دينا" تحتاج سيدات أخريات الخاص عىل املرشوع يف بدايته لكن األن وبعد تحقيق املرشوع يف األعامل الخريية من أرباحه.
للمشاركة بالعمل وبدأت التفكري وتأسيس مرشوع االنتشار الكبري أصبح لديهم ممول خاص ،ووجدت

“

دينــــا:
أتقنت فن التريكو
ونجحت في صناعة
مشروع تارينا

“

انتي تقدري
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مجتمع

ملف خاص

التحرش

هو تنمر أو إكراه عىل فعل جسدي ،أو وعد غري
الئق أو غري مرحب به مبكافآت مقابل خدمات
جنسية.
ويف معظم القوانني الحديثة يعد التحرش الجنيس
غري قانوين ،وتقول عنه لجنة تكافؤ فرص العمل
األمريكية“ :أنه ملن املؤسف تعرض شخص (موظف
أو متقدم للعمل) للمضايقة فقط بسبب جنسه.
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“
تطبيق ’
لمحاربة التحرش الجنسي في مصر

كتبت – روجينا أيوب زيك:

أنت مش لوحدك
دينا عيسى :متخافيش ِ ..

االستغالل والتحرش اللفظي أو الجنيس ..كثري من املضايقات تتعرض لها النساء داخل املجتمع ،األمر الذي استوجب وقفة من قبلهن ملحاولة مواجهة
هذه االعتداءات وتوفري األمان لكل فتاة.
دينا عيىس”  ..فتاة تعرضت لكثري من املضايقات منذ صغرها مام جعلها تصمم عىل محاربة هذه األفعال املشينة ممن وصفتهم بـ”مرىض نفسيني”.
وخالل السطور التالية تحيك لنا “دينا” كيف واجهت التحرش مبساعدة زوجها “عمرو فخري” من خالل تطبيقها املحمول لفضح املتحرشني.
كيف جائت الفكرة؟
كنت قد تعرضت للتحرش الجنيس منذ املرحلة الثانوية،
وكان هذا املوقف مبثابة صدمة يل مل أستطيع نسيانها،
ونتيجة تكرار األمر أصبحت ال اشعر باألمان يف أي
مكان ،وتكون لدي انعدام ثقة باألخرين خاصة أن
املضايقات مل تنته بل تتابعت بشكل يومي ،وهذا ما
شجعني عىل التفكري يف حل يقيض عىل هذه الظاهرة
الشنيعة بعد أن اقرتح زوجي هذه الفكرة.
نريد أن نتعرف عىل توصيف التطبيق؟
هو تطبيق جديد عىل الهاتف املحمولDARE”” ،
أو من خالل ” “Androidميكن تحميله عىل جهاز
ومتاح استخدامه للنساء فقط“Apple Store”، ،
وهدفه خلق منصة مبميزات فعالة وتصميم بديهي
سهل االستخدام يساعد عىل محاربة التحرش مبختلف
أنواعه سواء اللفظي أو الجسدي أو اإللكرتوين.
ملاذا تم تسمية التطبيق بهذا اإلسم؟
اسم التطبيق مستوحى من جرأة املتحرشني أثناء
فعلهم لهذا الترصف ،وعام إذا كان سيستمر هذا
الترصف بعد انطالق تطبيق داري.
كيف أتت فكرة التطبيق؟
نحن نؤمن أن كل شخص عليه دور يف مجتمعه ،ونؤمن

بقوة وسائل التواصل االجتامعي فنحن نريد أن نؤثر يف
مجتمعنا للحد من السلوكيات السلبية ،ومع ازدياد
وقائع التحرش الجنيس وانتشار هذه الظاهرة بشكل
يومي ومبا أنه من الصعب أن نوثق كل واقعة تحرش
تحدث يف يومنا املليئ باألحداث الكثرية ،قررنا فضح
املتحرش عىل نطاق واسع ليكون عربة.
وألن الضحايا الناجيات من التحرش تخاف من
“الفضائح” خوفًا من أن يتم التشهري بهن عىل وسائل
التواصل االجتامعي ،قررنا حجب هوية النارش عىل
التطبيق لتشجيع الناجيات عىل التحدث عام تعرضن له
من مواقف بكل حرية ،أملني يف خلق مجتمع سوي
صالح للعيش فيه وحياة أفضل للجميع.
متى بدأ العمل عىل التطبيق؟
بدأنا العمل عىل التطبيق يف يوليو  ،2020وانطلق
بالفعل يف ديسمرب  ،2020وميكنك اآلن تحميله
والتعامل معه.
ما هي التحديات التي واجهتكم؟
كنا سعداء بتخطي الكثري من التحديات ،حيث هذه
أول مرة نصمم تطبيق خاص بنا ،كام أنه تطبيق غري
ربحي فتحملنا نفقات بنائه وانطالق  ،وتجربة التطبيق
والتأكد من أنه يعمل بالشكل املطلوب ،والتواصل مع

فريق الفيسبوك لضامن حرص استخدام التطبيق للنساء
فقط ،والحصول عىل ترصيحات النرش عرب “جوجل
ستور” و”أبل ستور” لتمكني السيدات من تحميله
بسهولة ويُرس.
واستهدفنا أيضا تحذير عائلتنا وأقاربنا من أن ميسنا
رضر أو اللحاق بنا لنرشنا البيانات الخاصة باملتحرشني
وصورهم عىل التطبيق.
ما هي اآللية التي يعمل بها التطبيق؟
ميكن التطبيق أي فتاة تتعرض ملوقف صادم أن تلتقط
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ملتقى ميدفيست مصر عن الصحة واألفالم..
”مش عادي “
كتبت  -روجينا أيوب زيك:
ميدفيست مرص هو ملتقى سيناميئ عن الصحة واألفالم ،يسلط الضوء عىل قضايا العنف ضد املرأة بالتعاون مع مهرجان القاهرة السيناميئ الدويل ومع صندوق األمم
املتحدة لسكان مرص والوكالة اإليطالية للتنمية والتعاون.
مينا النجار” هو مؤسس ملتقى ميدفيست مرص وحملة “مش عادي” ،وتم اختياره من ضمن أكرث األشخاص الذين كان لهم تأثري قوي عىل املجتمع لعام “ .2020

54
54

مجلةذاتذات
مجلة

حملة مش عادي:
هي حملة بدأت يف بداية شهر نوفمرب  2020عن
العنف ضد املرأة ،وطرحت ً
سؤال “إيه اليل عادي وإيه
اليل مش عادي؟!”  ،وقمنا بتنفيذ أكرث من مرحلة من
مبادرة “مش عادي”  ،واشتملت املبادرة عىل جزء له
عالقة بتصوير صور شخصية “بورتريهات” للمشاهري
يف مهرجان الجونة السيناميئ ،مرتديني كاممة سوداء
مكتوب عليها “مش عادي” ،ويف نفس التوقيت كنا
نقوم بعمل ورش عمل داخل املستشفيات مع ااألطباء
وطاقم التمريض نقوم بعرض أفالم لهم ونعلمهم
أسس التعامل مع السيدات املعنفات ،ثم قمنا بعمل
أربعة عروض ألفالم تعرض عرب اإلنرتنت ،تناقش قضايا
 Doubleو “تحقيق ” Stopالعنف وهم “ :محطة
” Groupو”املجموعة ” Animalو حيوان ”Speak
وبعد االنتهاء من عرض الفيلم تدور مناقشات بني ،
أطباء وفنانني أو مخرجني وجمهور متابع عرب اإلنرتنت
يتحدثون خالل املناقشة عن أنواع العنف املختلفة
سواء العنف األرسي الذي تتم مامرسته عىل األطفال
أو العنف الزوجي أو العنف االجتامعي يف مجال
العمل وأيضً ا قمنا بعمل أربعة جوابات حقيقية
مكتوبة من سيدات تعرضن للعنف مبختلف أشكاله.
قرار بدء ملتقى ميدفيست:
كان من املفرتض أن يبدأ امللتقى  12مارس ،2020
وقمنا بإرسال الدعاوي وأعددنا الالزم ،ثم تغريت
الخطة وقررنا التأجيل وكان هذا القرار من أفضل
القرارات التي حدثت ،ألن هذا القرار فتح الباب
أمامنا لكل يشء قمنا به بعد ذلك ،فتمكنا حينها من
القيام بتنفيذ برنامج ميدفيست من النص للشاشة ،ثم

طلبنا من أطباء مختصني كتابة أفالم ورتبنا للقائهم
مبخرجني محرتفني وعملنا عىل تطوير األفالم ملدة
شهرين ،مام أتاح لهم تواصل جيد وعرض لألفكار
املختلفة ،وأنتجنا ثالثة أفالم قصرية ألشخاص من هؤالء
الكتاب واملخرجني ،ومنذ ذلك الحني آمنت أن قدرة
الناس عىل نرش حكاياتهم للعامل كله يشء قيم جدً ا
البد أن يستمر يف  2021عىل نطاق واسع .
سألنا دكتور مينا النجار عن وجهة نظره فيام يراه-
:غري عاد ًيا مام يتعرض له السيدات يف مرص والعامل
ليس عاديًا أن يتواجد يف املجتمع أنواع من العنف
نتسرت عنها ،ليس عاديًا أن يرى املجتمع سلوكيات
سيئة ويتغافل عنها ،ليس عاد ًيا أن تشعر
السيدات عىل اختالف طبقاتهن االجتامعية وأيًا
كان مكانها أن تشعر بعدم األمان أو أن
حقوقها مهدورة ،فأصبحنا جمي ًعا منيش يف
الشارع مملوئني شحنات غضب يفرغها كل
من السيدات والرجال عىل بعضهم البعض،
فليس عاديًا أن نعيش يف مجتمع عنيف
نصارع فيه أن نريب األطفال تربية
صحيحة.
كيف يساهم الفن يف عرض قضايا
العنف:
أحيانًا ميكن أن يجعل الفن العنف عاديًا!
وهذا ليس عاد ًيا باملرة !!فنحن تربينا عىل
أن نرى السيدة يف هيئة الشخص الضعيف
الذي يتحمل العنف الزوجي الواقع عليها
وتكون مطالبة بأن تتقبله !وأيضً ا ربط الفن
العنف بال ُحب ،مثل سلوك “الغرية” ،فتشكك
املرأة يف مصداقية حب الرجل لها إذا وجدته ال
يغار عليها.
فأعتقد أن كل هذه التفاصيل مل تكن موجودة
داخلنا بالفطرة بل صدرتها الدراما لنا بشكل أو
بأخر ،لذلك فالفن سالح ذو حدين يجب أن نعي
كيف نستخدمه وما الرسائل التي نصدرها للمجتمع
من خالله.
وجه كلمة تشجيع لكل سيدة تواجه عنف يف-
مرص :اليشء املشجع هو أن الجيل األصغر أصبح
واعي بقضايا العنف ويدافع بقوة عن حقوق املرأة،
كام أنه يوجد عدد مهول من السيدات والرجال الذين
يحاولون الدفاع عن قضايا املرأة .
وأخريًا :أنتوا مش لوحدكم ..إحنا معاكم ومع بعض
نقدر نخلق مساحة تغيري.
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سارة :مفيش واحدة بتنسى التحرش اللفظي
اللي اتعرضتله

كتبت –روجينا أيوب زيك
التحرش” سواء كان لفظا أو فعال فهو يعد شكال“
من أشكال اإليذاء تجاه الفتيات والسيدات،
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وانتشاره يف املجتمع ميثل خطورة كبرية تهدم القيم
واألصول واألعراف
بني األرس
سارة أمين” ..قررت التعبري عن رفضها لهذا الجرم ،من“
خالل فكرة جديدة توضح مدى قبح التحرش يف
املجتمع ،وخالل السطور التالية ترشح لنا فكرتها
سارة أمين محمد رجب ،تخرجت من كلية الفنون
التطبيقية ،قسم اإلعالن ،ودرست باملعهد العايل لإلعالم
أيضا ،وصاحبة العمل املنترش الذي يتكلم عن التحرش
اللفظي والذي تم عرضه يف معرض “مرشبية”.
كيف جائت ِ
لك فكرة العمل الفني ملواجهة التحرش؟
فكرت يف أن أستخدم مالبيس التي أرتديها يوميًا يف
الخروج للشارع سواء لرشاء بعض األغراض ،أو وقت
انتظاري لوسائل املواصالت العامة ،وكتابة الكلامت التي
أسمعها باستمرار التي تعرب عن التحرش اللفظي وذلك
بتطريزها عىل املالبس.
ما الذي شجعك التخاذ تلك الخطوة الجريئة؟
قمت بإعداد هذا العمل منذ عامني ،ولكن تم رفضه من
وكذلك ” “ME TOOأكرث من معرض ،ثم بدأت مبادرة
حيث بدأت بعض  “Assault Police”،انترشت صفحة
الفتيات بالتحدث عن مواقف التحرش اللفظي
والجسدي التي تعرضن لها ،مام جعلني أصمم بشدة
عىل عرض العمل ،فحاولت للمرة األخرية عرضه يف
معرض “مرشبية” وتم قبوله بالفعل.
كيف تري تأثري التحرش اللفظي عىل املرأة؟
أرى أننا كسيدات ال يجب أن نتهاون بالتحرش اللفظي
أو نقلل منه ،ففي املايض كان مجرد التعبري عن اإلعجاب
من شخص ال نعرفه يف الشارع يعترب يشء مشني ،أو
حتى مجرد كلامت مثل “يا عسل ،يا جميل ”..أما نحن
حال ًيا نحمد الله لو توقف األمر عند ذلك فقط! فكل
فتاة تراها يف حياتك تسمع ألفاظ جنسية وشتائم
باستمرار يوميًا يف الشارع.
هل الفتاة تنىس ما تعرضت له من تحرش لفظي؟
ال ..فنحن نعود بيوتنا متأثرين بكل ما سمعناه “مفيش
واحدة بتنىس التحرش اللفظي اليل اتعرضتله”.
كيف كان تفاعل جامهري وسائل التواصل االجتامعي
مع العمل؟
بعد نرش العمل ،قمت بإعداد استبيان لسؤال الفتيات
عام تعرضن له من تحرش لفظي يف الشارع ،وقد وصلني
أكرث من  70رسالة ،ويف الحقيقة ُصدمت؛ ألنني اعتقدت
أن ما كتبته من ألفاظ عىل العمل الفني هو أقىص ما
ميكن التعرض له ولكنني وجدت قصص أصعب بكثري،
ولكنني كنت سعيدة من التفاعل ونجاح العمل وخروج
الفتيات من دائرة الصمت املعتاد وثقتهم يف أن يفصحن
عن تجربتهن.

تم شطب بعض األلفاظ نظ ًرا للرقابة
من إدارة الجامعة
ِ
تعرضت لها بعد انتشار العمل؟
ما االنتقادات التي
البعض انتقد نرش األلفاظ الخارجية عىل املالبس
وعرضها ،وكان ردي أن هذه األلفاظ تسمعها الفتيات يف
الشارع يوم ًيا ،ومن أغرب االنتقادات “البنت طاملا
عارفة إنها بتتعرض للتحرش بتنزل الشارع ليه؟!!” والرد
الوحيد هنا هو إننا بني آدمني فلذلك من حقنا أن ننزل
الشارع !!”.
وأيضً ا من ضمن االنتقادات “كيف للعمل الفني أن
ينرش تلك األلفاظ يف حني أن الفن يرتقي باملجتمع!”
والرد هنا هو أنه مثلام يرتقي الفن باملجتمع ،فاألعامل
أيضً ا يجب أنا تطرح القضايا التي يعاين منها الناس
وتعمل عىل إيجاد حلول لها ،فأكرث ما مييز العمل الفني
هو أنه يتحدث عن قضايا يهرب الجميع من الحديث
عنها.
ما وجهة نظرك وتحليلك لسلوك التحرش؟
أنا أعرتض عىل وصف املتحرش باملريض ،ألنه إذا كان
كذلك فال يوجد سوى أن يتم عالجه أو أن يتم وضعه يف
مصحة أمراض عقلية ،ولكن الحل القاطع لهذا السلوك
هو وضع عقوبة وتغليظها وتطبيقها وعدم التهاون أبدًا،
مام سوف يحد من هذه الظاهرة البشعة وسيفكر أي
متحرش ألف مرة قبل القيام بهذا السلوك.
وجهي كلمة تشجيع لكل فتاة تعرضت للتحرش-
الجنيس أو اللفظي؟
أمتنى أن كل فتاة تعرضت لهذه الكارثة املأساوية أال
تصمت أبدًا عام تعرضت له وأن تتوجه ملختصني
ملساعدتها وذلك من خالل بعض الصفحات عىل مواقع
التواصل االجتامعي التي قدمت دعم هائل مؤخ ًرا يف
هذه القضية.

مجتمع
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فتاة نوبية تتحدى العادات والتقاليد لتحقق
حلمها في الصحافة

كتبت :مي عبد املنعم و مصطفي قصص
أحبت مجال الصحافة واإلعالم ،رغم التحاقها بكلية اآلداب قسم الرتبية والتخطيط االجتامعي ،إال أنها صممت أن تدخل مهنة املتاعب لتحقق ذاتها
وسط عادات وتقاليد الصعيد التي تصعب من حركة املرأة.
تحدثت مجلتنا مع مروة السيد ،ابنة النوبة مبحافظة أسوان ،لنتعرف عىل أحالمها وطموحاتها وكيف التحقت مبجال الصحافة واإلعالم لتحقق ذاتها.

مجتمع

حدثينا عن عادات وتقاليد أهل النوبة؟
تنوعت العادات والتقاليد النوبية بشكل كبري وأبرزها عادات الزواج التي ما زالت
حارضة بقوة وتتمثل يف أن النويب ال يتزوج إال نوبية مثله ،وال يشذ عن تلك القاعدة
إال قليل ،ويف املايض كان الشاب النويب الذي يخالف هذه العادة ،يتعرض للعقاب،
ويعزف باقي أقاربه عن الزواج من إخوته البنات جزا ًءا له عىل ارتباطه من خارج
النوبة.
ما هي أشهر العادات؟
تعميد الطفل يف يوم السبوع ،هي عادة قبطية كانت موجودة قبل التهجري ،وكانت
تتضمن رش اللنب يف النيل وغسل وجه الطفل الرضيع مبياه النيل تربكا به ،لكن هذه
العادة اندثرت بعد إقامة النوبيني بعيدًا عن النيل.
نريد أن نتعرف عن تجربتك يف مجال الصحافة؟
يف البداية واجهت العديد من األزمات واملشكالت نظرا ألين متزوجة ولدي أطفال،
،حيث كنت أعمل ومعي أطفايل ،ونذهب ألماكن بعيدة وقد يكون بها مسجلني خطر
وكنت أحيان أعمل يف أماكن كان البد وأن يكون معي مرافق نظرا لخطورتها وأيضا
مصور ،وكنت أواجه كثري من املخاطر ،وكنت أحذر زماليئ بالعمل من األماكن التي
أذهب إليها بحيث نقوم بدراسة البيئة املحيطة قبل الزيارة ،لكن يف حالة الحوادث
املفاجئة ال يكون لدينا رفاهية دراسة البيئة املحيطة ،فعندما يكون هناك حادث يكون
هناك العديد من الصحفيني يف موقع الحادث ،ويف أغلب األوقات نقوم مبساعدة
بعضنا البعض من خالل إرسال الصور ،بحيث يكون دورنا جمع املعلومات من مصادرنا
املبارشة التي لها عالقة باملوضوع.
كيف بدأت عملك بالصحافة؟
بدأت يف العمل يف مجال الصحافة نظرا لحبي الشديد لها ،ومنذ تخرجي التحقت
بالعمل بجريدة صوت النوبة ،ثم جريدة أسوانية أسمها “الشعب األسواين” ملناقشة
أحوال أسوان ،ثم بدأت العمل بجريدة الوفد ،وبدأت بكتابة التقارير املتنوعة ،وكنت
مراسلة ملحافظة أسوان ،وأقوم مبراسلة عدد من الجرائد ،كام قمت بالعمل كمراسلة
لربنامج “مواطنة مسئولة
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هل تؤيدي فكرة أن البنت الصعيدية ال تستطيع تحقيق أحالمها بالعمل؟
خطأ كبري أن نعتقد أن البنت الصعيدية ال تستطيع تحقيق أحالمها بالعمل ،ومثال
عىل ذلك أنني اقتحمت العديد من املجاالت ،وأثبت جدارة نفيس وجدارة بنت
الصعيد القادرة عيل تحقيق الطموحات واألحالم ،مع عدم وجود كلمة مستحيل،
وسقف الطموح ال يقف عند حد معني يف بالد النوبة وباألخص أسوان وجميع
القبائل بأسوان حيث أن كل الفتيات يعشقن العمل االجتامعي وهناك تناغم
بينهن.

مجتمع

ﺑﺪأ ﻣﺤﺎم ﻣﺼﺮي ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﻜﺮة "زواج اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ" اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮل إﻧﻬﺎ
اﻟﻨﻤﻮذج "اﻧﺴﺐ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ" وﻳﻬﺪف" ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ،

اﻟﺒﺪاﻳﺔ

وﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ،ﻗﺎل اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﻬﺮان
إﻧﻪ اﺳﺘﻮﺣﻰ اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻦ "ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت" ،وﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻌﺎدات
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج ،واﻟﺘﻲ ﻳﻮﺛﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ
وﻳﻮﻗﻊ اﻟﺰوج ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت وﻳﻘ ّﺮ أﻧﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﺮدﻫﺎ
إذا ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ.

اﻗﻮال
ﻣﻘﺘﺮح
اﻟﻔﻜﺮة

وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ،اﻗﺘﺮح ﻣﻬﺮان ﻓﻜﺮة ﻋﻘﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻠﺤﻖ
ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺰواج ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺸﺮوط ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﺰوﺟﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج ،ﻟﻴﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ رادع ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ
ﻳﻠﺘﺰم أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮوط.

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
زواج
اﻟﺘﺠﺮﻳﺔ

وأﺻﺪر ﻣﺮﻛﺰ ازﻫﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﺘﻮى ﺑﻴﺎﻧﺎ وﺻﻒ ﻓﻴﻪ زواج اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺄﻧﻪ
"اﻟﺰواج ﻣﻴﺜﺎق ﻏﻠﻴﻆ" ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻌﺒﺚ ﺑﻪ ،واﺷﺘﺮاط ﻋﺪم وﻗﻮع اﻧﻔﺼﺎل
ﺑﻴﻦ زوﺟﻴﻦ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات أو أﻗﻞ أو أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ #زواج_
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﺷﺘﺮاط ﻓﺎﺳﺪ ﻻ ﻋﺒﺮة ﺑﻪ ،واﺷﺘﺮاط اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء
ُﻣﺪة ُﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃ ًﻠﺎ و ُﻣﺤ ﱠﺮ ًﻣﺎ
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مجتمع

"..هما مننا"
ه
ُ "..
مبادرة أطلقتها "رياض األطفال" بجامعة
اإلسكندرية للتضامن مع ذوي االحتياجات الخاصة
كتبت:نانيس مجدي.
ذوي االحتياجات الخاصة دامئا يحتاجون لرعاية
واهتامم يف كافة املجاالت ،خاصة الرتبوية والتعليمية
منها ،والبد عىل أفراد املجتمع األصحاء أن يحرصوا عىل
إدماج ذوي االحتياجات بينهم ويف الفرتة األخرية أولت
الدولة الكثري من االهتامم لذوي االحتياجات الخاصة
حيث وفرت لهم العديد من األنشطة الخاصة ،وظهر
ذلك جليا يف املؤمترات الرئاسية واهتامم رئيس
الجمهورية بهذه الفئة من املجتمع.
تحدثنا مع هايدى أحمد السيد مؤسسة مبادرة " ُهام
مننا" ،والتي تدرس بكلية الرتبية قسم طفولة مبكرة
قسم "التدخل املبكر" ،عن ذوي االحتياجات ودور
جامعة اإلسكندرية يف تنفيذ املبادرة.
قالت "هايدي" يف حديثها ملجلتنا ،إن دراستها تقوم عن
ذوي االحتياجات الخاصة وهناك كثري من الناس ال
يعرفون شئ عنهم ،لذلك تم تنفيذ مبادرة "هام مننا"
تحت رعاية جامعة اإلسكندرية وتنفيذ كلية الرتبية،
مشرية إىل أن ذلك تزامن مع ظهور "التنمر" حني
ذاك.
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وأضافت "هايدي" أن املبادرة بدأت بأطفال "الكيجي
واإلبتدايئ" لتوعيتهم ومعرفة معنى مصطلح ذوي
االحتياجات الخاصة نفسه ألنهم مل يكونوا عىل دراية
سابقة به ،واكتشفنا أن األهايل هم السبب يف هذه
الفجوه بني أطفالهم وذوي االحتياجات ألنهم يرفضون
االختالط بهم وأيضً ا يف املدارس الدمج كانوا أطفال ذوي
االحتياجات يتعرضون لإلهانة والرضب والتنمر دامئًا.
وتابعت "هايدي" حديثها قائلة" :عندما عزمت عىل
الفكرة ،أتيت بورق رسمي وذهبت به إىل عميدة كلية
الرتبية لتأخذ املوافقة منها ،ورحبت جدًا بهذه الفكرة
وطلبت مشاركة بنات من الجامعة أكرث ليتشكل فريق
كبري ويتم توزيعه عىل عدة مدارس ،وتم بالفعل
مشاركة  84بنت وبعدها أصبحت جميع البنات تريد
الدخول للمبادرة حتى وصلنا إىل  100بنت وحال ًيا
."120
وستكملت حديثها" :بعدها فو ًرا بدأنا بالتنفيذ وذهبنا
إىل عدة مدارس ،فهناك مدارس رحبت بالفكرة وأخرى
رفضت ،واكتشفنا أن الرفض من األهايل خوفًا عىل
أوالدهم من املبادرة رغم أننا مل نكن يف وقت الكورونا،

وكانت أغلب املدارس التي وافقت أنرتناشيونال ،وبدأنا
تقديم عروض لإلبتدايئ وذلك بتعليم الحروف بلغة
اإلشارة ،و"الكيجي" كان عىل هيئة مرسح عرائس وصور
وكانت البسمة والدهشة متأل وجوههم.
استكملت "هايدي" حديثها" :قمنا بالنزول إىل 23
مدرسة يف حي وسط ورشق ،وغرب ،والجمرك ،واملنتزة،
ونظمنا وقفة عند مبنى الجامعة بـ"التيشريتات" الخاصة
باملبادرة واملرسوم عليها اللوجو أيضً ا ،ورئيس الجامعة
رحب ب ّنا والتقطنا الصور معه ومع نائب رئيس الجامعه
أيضً ا وبعضً ا من الدكاترة ،وقُمنا برفع شعار املبادرة وهو
"األطفال ذوي االحتياجات الخاصة اليتجاهلونك  ..إنهم
ينتظرونك لتدخل عاملهم.
وقُمنا بعمل لقاءات عده عىل مستوى اإلسكندرية،
وأصبحت املبادرة عىل جميع صفحات وسائل التواصل
االجتامعي وجميع الجرائد كتبت ع ّنا ،وكان أخر لقاء
من املفرتض أن يقام شهر مارس العام املايض ولكن أتت
كورونا لتتبدل جميع األحوال ،وكان سيكون اللقاء من
خالل ندوة لطالب الثانوي لننشئ جيل أمهات املستقبل
يكون قادر عىل فهم طبيعة ذوي االحتياجات الخاصة.

وتم إعداد قبل بداية "كورونا" أغنية "نفس الحروف"
وكانت بإرشاف عميدة الكلية وتنفيذ بنات الفريق
وق ُمنا بعرضها يف حفلة تابعة للجيش وبعدها قمنا
بعرضها أيضً ا يف مكتبة األسكندرية ،وعىل مستوى
السوشيال ميديا فكان لألغنية صدى كبري ،بعدها قُمت
بااللتحاق بالنقابة الخاصة بلغة األشارة.
وحول نصيحتها لكيفية التعامل مع ذوي االحتياجات
الخاصة املراهقني منهم واألطفال ،قالت "هايدي" إنه
يجب عدم الخوف من األطفال ذوي االحتياجات
الخاصة؛ أل ّن وجود إعاقة ما ال يعني أ ّن األمر ُمخيف،
وأيضً ا التعامل معهم بطريقة طبيع ّية؛ وذلك أل ّن بعض
األطفال واملراهقني يشكون أ ّن لديهم شعورا ً غري واثق
تجاه إعاقتهم ،لذا يجب التعامل معهم بشكل هادئ
وطبيعي ،وأيضً ا يجب التكلّم مع األطفال ذوي
االحتياجات الخاصة بذات الطريقة التي يت ّم بها
أي
التحدث مع أي طفل طبيعي آخر ،دون استخدام ّ
تعبريات طفولية أو نربة صوت غري مناسبة معهم،
والتع ّرف عىل نقاط القوة لديهم ،ث ّم تشجيعهم عىل
إظهار مواهبهم ،والتعامل معهم بذات الطريقة التي
يتم التعامل بها مع
نظرائهم الطبيع ّيني،
و إتاحة ا ملجا ل
أمامهم من أجل
مساندة من حولهم
منسقة المبادرة:
من األشخاص؛ سوا ًء
اكتشفنا أن هناك أهالي
كان ذلك باحتضان
محتا ج
إ نسا ن
يرفضون تعامل أوالدهم
للعاطفة ،أو تقديم
مع أصحاب اإلعاقة
املساعدة يف حال
احتاج أحدهم مساعد ًة
حل ا لو ا جبا ت
ّ
يف
املدرسيّة.
وأضافت "هايدي" أنه يجب حث
األباء واألمهات عىل تربية أبنائهم عىل النظر
إليهم بالطريقة التي يودّون من اآلخـــــرين رؤيتهم
بهـــــا ،مع مراعــــاة احتيــــــاجـــــــاتهم
واالستـــــــــامع لهم ،وبالطبع التع ّرف عىل
ماهــــــــــية اإلعــاقة امل ُصاب بها الطفل ،والتحدث
مع أهل ذوي االحتياجات الخاصة للحصول عىل
معلومات لتحديد احتياجاته بشكل دقيق ،واحرتام
اختالف الطفل عن اآلخرين ،مع تعليمه أال يخجل من
األدوات التي يستخدمها ،وأال يحاول الظهور بشكل
طبيعي كباقي رفاقه ،بل عليه تق ّبل حاله وإعاقته ،كام
يجب تعليم من حوله بأن يق ّبلوا اختالفه عنهم ،دعوة
الطفل للتعرف عىل أطفال آخرين ذوي احتياجات
مم يُساهم يف إشعاره
خاصة ،وتعريفه عىل قصصهمّ ،
بأ ّن الحياة الجيدة ممكنة مع وجود إعاقة ،وأخ ًريا تقبّل
الطفل كام هو ،وتعليمه بأ ّن الكرامة اإلنسانية ال تتأث ّر
بوجود اإلعاقات لدى اإلنسان.

هايدي” :قدمنا ندوات وعروض
االبتدائية
المرحلة
ألطفال
وعلمناهم لغة اإلشارة
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السمكة الذهبية بطلة العالم والعرب
لبنى مصطفى تحدت اإلعاقة
وحصلت على  ١٨٠ميدالية في
السباحة البارلومبية
كتبت  -بسنت عبدالرحمن

مل متنعها إعاقتها من تحقيق أهدافها وأحالمها التي بدأت
معها منذ الطفولة ،حتى أصبحت بطلة بعزميتها القوية
تفتخر بها عائلتها.
تحدثت ملجلتنا بطلة ذوي الهمم ،لبنى مصطفى ،والتي
ولدت يف عام  ،١٩٩٣وامللقبة بالسمكة الذهبية ،والعبة
بفريق السباحة يف نادي الزمالك ،عن مشوار بطولتها
ملجلتنا.
قالت “لبنى” يف بداية حديثها :حصلت عىل الكثري من
البطوالت وامليداليات منذ بداية مشواري للقلعة البيضاء،
وجلبت  ١٨٠ميدالية يف السباحة البارلومبية،
والتحقت بقسم الدراسات الحرة يف معهد
الباليه لتنمية قدرايت ،ولعبت أيضا البولينج
والسلة وشاركت يف كورال األوبرا الغنايئ،
خالل ذلك املشوار ،وشاركت يف كورال مرص
الغنايئ يف حفل افتتاح قناة السويس الجديدة
أمام الرئيس عبد الفتاح السييس ،ورؤساء
العامل.
وعن شعورها وهي يف االفتتاح أمام الرئيس
السييس ،أكدت أنها كانت سعيدة للغاية
وشعرت بفخر شديد يف هذه اللحظة ،وأنها
شاركت يف هذا الحفل البهيج رغم أنها من
ذوي اإلعاقة.
وحول مساعدتها من أقاربها يف مشوارها،
أكدت “لبنى” أن والدتها ساعدتها كثريا وكانت
تقف بجوارها وتساندها لتحقيق أهدافها
وأحالمها ،وهي لها الفضل الكبري عليها يف هذا
النجاح الذي وصلت له.
أضافت “لبنى” أنها يف الحقيقة كانت من البداية تريد أن
تكون عارضة أزياء ،ومع مرور الوقت حاولت تحقيق ذلك
وبالفعل شاركت يف عرض أزياء ذوي القدرات الخاصة أمام

رياضة
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الرئيس السييس أيضا ،يف احتفال عام ذوي اإلعاقة،
وأمنيتي هي تعليم األجيال القادمة السباحة.
وبسؤالنا للسيدة صفاء والدة “لبنى” عن تجربة ابنتها،
أوضحت أن ابنتها تبلغ  ٢١عاما ،وهي داون سيندروم،
وحدثت لها صدمة كبرية عندما ولدت البطلة ولكن بفضل
الله تجاوزت كل الصعوبات وحمدت الله عىل إعاقتها،
وقمت بدارسة كل ما يخص مجال اإلعاقة وحصلت عىل
دورات لكيفية التعامل مع ابنتي “لبنى” ،وحققت نجاحا
بالفعل وقمت بتأهيلها بنفيس حتى تستطيع مواجهة الحياة
بنفسها وتكون عىل دراية بكل يشء حولها.

وحول الصعوبات التي واجهتها ،قالت السيدة “صفاء”:
“بالفعل واجهت الكثري من املتاعب وكان الله يقف معي يف
كل محنة ومتر بخري ،وكنت أوجه إحباط مجتمعي كبري،
وتخلصت منه رسيعا ،وجعلته حافزا يل ودفعه قوية وتغلبت

عليه يف أرسع وقت ممكن ،ومن بني املتاعب أيضا كانت
املدارس ترفض ابنتي خوفا منها ومن أولياء األمور يف املدرسة،
وكانت الصعوبات منذ الحضانة ،حتى أن ألحقتها بحضانة
خاصة منذ الصغر ،وبأصحاب داون سيندروم
ودرست بها ملدة عام ،ويف وقت ذهابها للمدرسة
رفضت أيضا جميع املدارس أن تقبلها وتعرضنا
لكثري من التنمر ،واستطعت أن أدخلها مدرسة
دولية ،ولكن قسم تربية خاصة ،وكان تحصيلها
للدروس بطئ وتطوعت أنا معها للتدريس يف
نفس املدرسة ،وكان رشطهم أن أدرس يف فصل
أخر غري الذي تدرس به ،ووافقت طاملا قبلوا
وجودي معهم يف املدرسة ،واصبحت أعمل
متطوعة يف املدرسة ملدة  ١٧عاما ،نذهب ونعود
سويا من املدرسة ،حتى أنهت دراستها بها
ونجحت يف دراستها”.
وأشارت “السيدة “صفاء” ،إىل أنها مل تجد صعوبة
كبرية عندما لعبت “لبنى” رياضة السباحة ،لكنها
شعرت خالل سنوات دراستها بأنها ال تستطيع
الحصول عىل درجة علمية ،ألنها كان تحصيلها
للدروس بطئ ،فألحقتها بفريق السباحة لتامرس
الرياضة ،وتقبلت الرياضة وكانت مستمتعة بها جدا ،وبعد
فرتة تدريب ،شاركت يف أول بطولة جمهورية وفازت
مبيداليتني ذهبيتني ،وبعدها شاركت يف بطوالت كأس مرص،
وفازت أيضا مبيداليتني ذهبيتني ،وتتابع فوزها بالعديد من

رياضة

البطوالت بعد ذلك فازت بالبطولة الوطنية يف عام  ،٢٠٠٥مام
أهلها للمشاركة يف البطولة العربية ،وحصلت فيها عىل ٣
ميداليات ذهب ،وكذلك تأهلت لبطولة العامل والتي فازت
فيها بثالثة ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.
وتابعت األم حديثها قائلة“ :واستمرت البطوالت ،ولكني
واجهت أيضا الكثري من رفض املجتمع ،وتحديت مخاوفهم
ورفضهم ،وصممت أن أجعل من ابنتي بطلة يفتخر الجميع
بها؛ وبالفعل استطاعت ابنتي أن تثبت قدراتها للجميع،
وحصلت عيل بطولة العامل  ٤مرات ،منهم  ٣مرات متتالية
من  ٢٠١٦اىل  ،٢٠١٩وهي وبطلة الجمهورية وكأس مرص من
 ٢٠٠٠إىل األن ،وكذلك هي بطلة العرب  ٦مرات من ٢٠٠٥
إىل  ،٢٠١٤وحصلت ابنتي عىل  ١٨٤ميدالية ذهبية وفضية
وبرونزية؛ و ١٩ميدالية عاملية ودولية عربية وإفريقية،
وأصبحت حديث العامل فعال بإنجازها وبتميزها الريايض،
وكذلك فزت أنا أيضا بلقب األم املثالية األوىل عىل الجمهورية
 ٢٠٢٠وكانت ابنتي لها الفضل يف ذلك الفوز”.
وأوضحت السيدة “صفاء” أن ابنتها طالبة مبعهد البالية
ومشرتكة يف كورال األوبرا ،وشاركت يف الغناء أمام الرئيس يف
افتتاح قناة السويس ومثلت استعراضات وقامت بعرض
أزياء أمام الرئيس يف احتفاالت قادرون باختالف  ١و،٢
وتكرمت من الرئيس ومن سفراء الكثري من الدول ،وتم إنتاج
تقرير مصور عن إنجازاتها ،وحصل هذا الفيلم عيل املركز
الثالث يف مسابقة عاملية شارك فيها  ٣٣دولة.
واختتمت حديثها بأن كل هذه اإلنجازات والبطوالت
والجوائز أثبت بها لآلخرين أننا مختلفون لكن مميزون رغم
هذا االختالف فلقد أصابني الكثري من اإلحباط نتيجة نظرة
األخرين لها ،ولكني أدركت أن ليس بالرضورة أن يكون
التميز يف الشق العلمي فهي أصبحت متميزة وبطلة يف
السباحة ،ومشهورة عامليا.

غنت ورقصت
أمام الرئيس
السيســي ..
وحققــــــــت
ا لشـــــــهر ة
عالميــــــا
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كان حلمها منذ الصغر ..

فريدة مهاب” ..طفلة “سكندرية” تحصد  13بطولة
في رياضة الجمباز
كتبت – سارة عيل ذوق

وإىل نص الحوار
متى بدأيت مامرسة رياضة الجمباز؟
رياضة الجمباز كانت بالنسبة يل حلم منذ الطفولة،
وبدأت يف مامرستها منذ أن كان عمري  3سنوات،
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وانجذبت إليها أكرث بعد فهمي
لهذه الرياضة ،ومنذ طفولتي
كنت أحب الرقص جدا.
احيك لنا تفاصيل أول بطولة
ليك داخل مرص؟
كنت خائفة جدا من عدم
تحقيق البطولة األوىل يل ولكن
مهاريت وتدريبي الجيد ومساعدة
من حويل ،جعلني أحصد أول بطولة
داخل مرص يف عام  ،2014وبعدها أصبح
تحقيق البطوالت هديف األول يف هذه
الرياضة ،ومع مرور الوقت والتدريبات
املكثفة دخلت مرحلة االحرتافية.
وماذا عن أول بطولة ليك خارج مرص؟
أول بطولة يل خارج مرص كانت يف عام ،2017
وحصلت عىل امليدالية الفضية يف بطولة اليونان،
وكنت سعيدة جدا أنني حصلت عىل املركز الثاين بعد
الالعبة الروسية وكان الفرق بيننا عرش درجات ،برغم
أن روسيا من الدول الرائدة يف الجمباز اإليقاعي.
كم عدد البطوالت التي حصلتي عليها داخل مرص
وخارجها؟
حصلت داخل مرص عىل  11بطولة ،وعدد البطوالت
خارج مرص كان بطولتني ،وكل واحدة منها كانت مبثابة
ٍ
تحد كبري لكن نجحت يف عبوره.
ما هي الصعوبات التي كانت تواجهك؟
أكرث الصعوبات التي كانت تواجهني أثناء مامرسة
الجمباز هي عدم قدريت عىل املوازنة بني الدراسة
والتمرين؛ ألن التمرين يحتاج للكثري من الوقت
والجهد ،وكنت أحتاج أيضا للتفوق الدرايس ولكن مع
مرور الوقت نجحت يف تحقيق التوازن

،،

الحصول عىل بطوالت يف رياضة الجمباز مل يكن أمرا سهال بالنسبة لها ،ودامئا كانت تقع يف مشكلة
التوازن بني دراستها والرياضة املفضلة إىل قلبها.
بدأت مامرسة رياضة الجمباز وعمرها  3سنوات ،وحققت  11بطولة داخل مرص ،وبطولتان خارجها
 ..التقت مجلتنا الطفلة فريدة مهاب ذات الـ  11عاما وبطلة رياضة الجمباز باإلسكندرية لتحيك
لنا مشوارها الريايض الذي حصدت من خالله عىل العديد من البطوالت عىل مستوى مرص
والعامل.

فريــــــــــــــدة:
“اليونــــــان”
كــــــانت تح ٍد
كبـــــــــــير ..
وأحــــــــــلم
بتحقيــــــــق
المـــــــــزيد

،،

ما هي أصعب بطولة واجهتك يف الجمباز؟
أصعب بطولة قُمت بخوضها هي بطولة اليونان ،ألنها
كانت أول بطولة يل خارج مرص ،وكانت بطولة صعبة
ومليئة بالتحديات ولكن حصويل عىل املركز الثاين بها
أسعدين كثريا.
ماذا عن اإلصابات؟
مل يحدث يل أي إصابات خطرية من قبل يف رياضة
الجمباز ،بل بعض اإلصابات الخفيفة كسقوط الطوق
عىل عيني لكن كلها إصابات بسيطة.
من العبة الجمباز املفضلة ليك داخل مرص وخارجها؟
العبة الجمباز املفضلة يل داخل مرص هي سارة حسام،
وخارج مرص الكسندرا سولدتوڨا.

التشجيع والدعم عامالن مهامن فمن يقوم بهذا الدور
تجاهك؟
ُ
أكرث من يقوم بدعمي وتشجيعي هي أمي ،ومدربتي
سارة عبداللطيف ،حيث واجهت صعوبات كثرية
وتحديات ووالديت كانت تساعدين يف التأهيل النفيس
وحل املشكالت ،وأيضا مدربتي تحملت معي الكثري
وجعلت مني محرتفة يف الجمباز.
ماذا تريدين أن تصبحي عندما تكربين؟
أود عندما أكرب أن أصبح مدربة جمباز ،وأيضاً العمل يف
مجال الفن واألزياء واملوضة.

الحصول على
بطوالت في رياضة
الجمباز لم يكن أمرا
سهال بالنسبة لها
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نور الشربيني أول وأصغر العبة مصرية تحصد
بطوالت على مستوى العالم

كتب – مصطفي قصص  -مي عبداملنعم
نور الرشبيني” ..العبة اسكواش محرتفة ،ومصنفة األوىل عىل مستوى العاملُ ،ولدت يف  1نوفمرب عام  ،1995وتبلغ من العمر  25عاما ،وتعد أول العبة مرصية تحقق لقب“
بطولة إنجلرتا املفتوحة لالسكواش تحت سن  13عام  ،2009وأول العبة إسكواش مرصية واألصغر يف العامل التي تنجح يف التأهل لنهايئ بطولة بريطانيا املفتوحة عام 2012
لكن حلم التتويج تأجل ألربع سنوات.
أحرزت “الرشبيني” بطولة العامل لالسكواش بعد فوزها بالبطولة التي أقيمت يف ماليزيا عىل اإلنجليزية لورا مارسو ،املصنفة األوىل عامل ًيا يف املباراة النهائية ،بعد أن عادت
من تأخرها بشوطني مقابل ال يشء.
التقت مجلتنا “نور الرشبيني” لنتعرف عىل مشوارها الريايض خالل السطور التالية..
كيف كانت البداية مع لعبة االسكواش؟
كانت بدايايت مع االسكواش وأنا أبلغ من العمر 6
سنوات وسبب اختياري لهذه اللعبة أن أخي األكرب كان
يلعب االسكواش وكانت اللعبة الوحيدة التي لعبتها يف
حيايت.
ما رس استمرارك يف اللعبة؟
يف البداية كانت مجرد لعبة ولكن من الصغر عندما
بدأت أحقق بطوالت ظهر اهتاممي بشكل أكرب
فأحبيت أن أستمر وأحقق بطوالت أكرث وأسافر.
كيف تتمرين للبطوالت؟
كل بطولة لها تجهيزات مختلفة ،ولكن بداية املوسم
من شهر  6إىل شهر  ،8وبطولة العامل يف نصف املوسم
وأغلب الوقت بطولة يف الشهر ،وتدريبايت تكون وفقا
للتوقيت بني البطوالت وأجهز نفيس بشكل كامل.
ماذا عن اإلصابات؟
دامئا اإلصابات من أسواء األشياء ،وهناك كثري من
األوقات ألعب وأنا مصابة نظرا لظروف البطولة،
وأحيانا توجد إصابات ال نستطيع تحملها ،ودامئا عيل
الالعب أن يحرص عيل صحته وعدم التعرض
لإلصابات.
كيف كان استقبال املرصيني ليك بعد بطولة العامل؟
كنت أشعر بالسعاده ألين حققت أول مكسب يف
حيايت وأصبحت أول مرصية وأصغر العبة عيل مستوى
العامل تفوز ببطولة العامل فاملوضوع جديد ومختلف،
واملرصيني استقبلوين بفرحة ،وكنت فخورة أنني حققت
هذا اإلنجاز ملرص.
حدثينا عن فرتة “كورونا”؟
فرتة كورونا كان لها أثر سلبي عيل الجميع ،وكانت فرتة
صعبة حيث ال يوجد أماكن للتمرين ومصري البطوالت
مجهول ،ولكني كنت حريصة عىل التامرين حتى أكون
جاهزة يف أي وقت.
ما هو شعورك بعد العوده؟
يف غاية السعادة والحامس ألين تعودت عىل التمرين
والتدريب من أجل حصد البطوالت ،وعودتنا للنادي
والتدريبات جعلتني أعود للحياة مرة اخرى.
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ما هي أصعب بطولة بالنسبة ليك؟
من الصعب تحديد أصعب بطولة ألن كل بطولة لديها
مخاوفها وصعوبتها ،ويف نظري كل بطواليت كانت
صعبة وتحقيقي للفوز مل يكن سهال وجعلني أشعر
بالسعادة ومثار مجهودي.
ما هي رسالتك للمرأة يف املجتمع؟
أري يف أخر األعوام أن للمرأة إنجازات
كثرية والشعب أيقن وصدق أن ألي
أمرأة أو فتاة قادرة عيل إنجاز نجاحات
يف أي مجال كانت.
ما هي نصيحتك للفتيات الاليئ لديهن
موهبة ويخفن من االنتقادات؟
االنتقادات دامئاً تحدث ،وعىل
الفتيات أن تتخذ النقد
كحافز يدفعها لألمام
ويجعلها تعيش التجربة
دون التفكري يف الفشل
وبعد كل هذا
سيشعرن بالسعادة
املحاولة،
ملجرد
فالخوف ال ميكن أن
يكون عائق لطريق
نجاحهن.

فترة كورونا كان
لها أثر سلبي
علي الجميع

ال يجب أن نجعل الخوف يهزمنا
 ..وأبناء بلـدي استقبلوني بـفرحة

رياضة

المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجزة
الطفله ُ
كتب – مصطفى قصص ،مي عبداملنعم
تصدرت هنا جودة ،العبة النادي األهيل لتنس
.الطاولة ،التصنيف العاملي لتنس الطاولة للناشئات
وكانت دينا مرشف قد تأهلت ملونديال فردي
السيدات بعد إحرازها لقب بطولة كأس إفريقيا لتنس
.الطاولة والتي أقيمت يف تونس خالل فرباير املايض
وأصبحت العبة النادي األهيل هنا جودة صاحبة الـ12
عا ًما ،أول فتاة مرصية وعربية وأفريقية تتصدر
التصنيف العاملي لتنس الطاولة للناشئات تحت 15
عا ًما ملدة عام كامل.
وودعت العبة تنس الطاولة املرصية دينا مرشف
مسابقة كأس العامل لفردي السيدات مبدينة ويهاي
الصينية بعد خسارتها ملباراتيها يف املجموعة الرابعة
للبطولة ،فيام سيبدأ البطل املرصي أحمد صالح
مشواره يف مسابقة فردي الرجال يوم الجمعة 13
نوفمرب الجاري.
ملاذا استمرتني يف التنس الطاوله عيل
رغم ان يوجد لعب اخري؟
و انا يف عمر  3سنوات كونت
امارس الجامز و مرستها
لليقاقه فقط و بعدها
السباحه
مارست
علشان اخي كان ميرسها
و علشان اعرف اعوم و
بعدها كورة اليد كونت
جيده فيها الكن اشعرت انها
رجايل اكرت و بعدها مارست تنس
طاوله و اعجبتني و الجميع شجعني ف
االستمرار فيها و حمدالله اختيار موفق.
بتمرين كل اقد ايه؟
امترن يوميا معادا الجمعه و من  5ل  6ساعات يف اليوم
يف البيت مع كابنت محمد السيد مترينات بدنيه و يف
النادي.
حديثنا عن الطاوله التي كانت مخصصه ليك يف بدايتك
مامرسة التنس الطاوله ؟
عندما بدائة اللعب كونت قصريه جدا عيل اللعب
عندما كونت اقف رأيس فقط التي كانت تظهر من
الطاوله فقالو البنت ديه ممكن يطلع منها حاجه
فقصو طاوله مخصصه ليا مكنش حد غريي البيتمرن
عليها غريي و ملا طولت حمدالله مكنش فيه غري اختي
االمترنت عليها و دلوقتي موجوده يف صالت النادي
ذكره ليا.
من شجعك عيل مامرسه التنس الطاوله؟
العائله كلها و بس اكرت ناس كانو ماما و بابا و جدي
داميا بيقولويل استمري انشاءالله حتكوين بطلة العامل و

هو ده حلمي
حققت جزء منه و
حققت بطلة العامل
تحت  15سنه.
هل التمرين تأثر
عيل دراستك ؟
فرته
هذه
ال
اذهب ايل مدرسه
بسبب فريوس كورنا و
روتني يومي هذه الفرته استيقذ  7صباحا ادرس حتي
معاد مترين يف املنزل بعدها التمرين يف النادي.
حدثينا عن فرتة الغلق كل شيئ بسب فريس كورنا ماذا
كنتي تفعلني؟
كان مينفعش اقوف متارين و اقعد فرته كبريه كده
كونت بتمرن يف البيت يوميا الكابنت كان بيجي ميرين.
حديثنا عن أول بوطوالتك الدوليه ؟
اول بطواليت كونت يف عمر  7سنوان االوله كانت يف
السويد و خرست كل املتشات لكن مياستش وكان
عندي هدف اين افوز مبادليه عيل االقل و يف تاين بطوله
يف الجزائر و حمدالله فوزت مبركز االول.
ما كان شعورك عندما فوزيت ببطوله الجمهريه
للسيدات و فوزك عيل فرح عبدالعزيز منصفه 2
افريقا و تيلغ من  27عاما؟
انا اصال ملا بلعب اي عمر مل اكون متوتره عندي ثقه اين

اعمل العليه و اكسب و مدرب قايل اقبل املباراه العبي
عيل راحتك مش فارقه تكسبي او تخرسي ده نهايئ
سيدات لكن قدامي هدف لهذا االنجاز و حمدالله
فوزت 3:0
حدثينا عن تحديك مع محمد صالح ؟
يف االول كان عادي قولت ارسل و اجرب حظي مكنتش
وخداه بجد و بعد ما ارسلت باسبوع و بعد بطولة
الجمهريه للسيدات رد عليا و قال “ لعبي مكه االول
بعدها انا” و اعت فرته علشان استوعب انه رد عليا.
حديثنا عن متثيل مرص يف بطولة العامل؟
انا كونت بلعب بطوله افرقيا و االول فيها يتهل لبطولة
العامل و كان بطولة كانت صعبه بس حطتيت هدف و
فوزت ببطوله و اتهلت لبطولة العامل و حمدالله حققت
بطولة العامل و بقيت اول مرصيه تفوز بطولة العامل
تحت  15سنه.
حدثينا عن اجندة بطوالت القادمه ؟
يوم  2021/ 1/1عندي بطولة الجمهوريه للسيدات و
حلمي احقها للمره الثانيه عيل التوايل و قامت بفوز
بالبطوله للمره الثانيه عيل التوايل.
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حاصلة على أول جواز سفر مالحي
الضابط بحري ميادة السهيلي  ..قصة كفاح على
ظهر سفن الصيد
السالمة البحرية،ثم وظيفة ضابط مناوبة سفن الصيد
 مراقبة مرحلة الصيد وخط سري السفينة ،-موضحة أناملهام تشمل أيضا حل أي مشكلة قد تتعرض لها سفن
الصيد عرب اتخاذ قرارات رسيعة وحاسمة.
مهنتك تناسب الرجال أكرث ما سبب التحاقك بها؟
ليس هناك مهنة حكرا للرجال دون النساء ،وعليه
قررت االلتحاق بكلية املصايد واالستزراع املايئ نظرا
ألنها تنتمي إىل عائلة تعمل يف ذلك املجال منذ
األجداد،وحالة الشغفدفعتني لاللتحاق بهذه الكلية ألن
عائلتي متتلك سفن للصيد وقد شجعتني عىل خوض
تلك التجربة ،وساعدتن�يإىل ماوصلت إليه من تفوق
ونجاح.
من يقف وراء دعمك؟
الدكتور إسامعيل عبد الغفار إسامعيل فرج ،رئيس
األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل
البحريكان له دور عظيم األثر عىل مسرييت خالل سنوات
الدراسة كلها؛ حيث كان دائم التشجيع يل ،والدكتور
حاتم حنفي “عميد الكيلة” دعمني أيضا من أجل
تحقيق الحلم الذي طاملا واصلت الليل بالنهار لتحقيقه.

كتبت :بسنت عبد الرحمن
حصلت عىل أول جواز سفر بحري بعد أن تخرجت من كلية املصايد واالستزراع املايئ ،وحققت العديد من
األلقاب يف مهنتها كأول ضابط مناوبة مالحية.
ميادة رمضان السهييل ..قصة نجاح من الطراز األواللفريد ،وتعترب من النامذج النسائية املرشفة ..التقتها
مجلتنا لنتعرف عىل قصة كفاحها حتى أصبحت منوذجا نسائيا مرشفا ملرص والوطن العريب.
وإىل نص الحوار:
مع مرتبة الرشف،وعندما تخرجت من كلية املصايد
احيك لنا تجربة الدراسة؟
واالستزراع السميك ،وعقب تخرجي من الكلية قررت
تخرجتمن األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا ،استكامل املشوار إىل نهايته ،وبالفعل حصلت عىل دورة
وحصلت عىل الرتتيب الثاين عىل دفعتي بتقديرامتياز الحتميات إىل جانب االختبارات التأهيلية من هيئة
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هل الكلية وراء تأهيلك للعمل عىل ظهر سفن الصيد؟
بالفعل فالكلية التؤهل فقط إىل العمل عىل ظهر سفن
الصيد ،بل تؤهل الدارسني أيضا للعمل يف إدارة املصايد،
والرثوة السمكية ،ومراقبة املصايد ،وتنظيم تقييم
املخزون السميك وهيئة البحث العلمي.
عملك يف هذه املهنة هل ميثل مشقة؟
إطالقا  ..وكل عمل به مشقة وتخويف الوحيد رفض
الرشكات الكربى العاملة يف مجال الصيد قبويل كضابط
مناوب كون�يإمرأة ،لكن املرأة املرصية قادرة عىل تحقيق
كل شيئ والنجاح يف أي عمل،وتحتاج إىل الفرص
والظروف املواتية لتشيجعها عىل خوض التجارب
املختلفة ومنها تغيري نظرة املجتمع إىل املرأة.
كيف حصالي عىل الجواز البحري؟
حصلت عىل جواز بحري مرصي،من خالل الدورات
التدريبية وعميل يف مهنة الصيد ،وأيضا حصلت عىل
شهادة عمل صادرة مبقتىض أحكام االتفاقية الدولية
ملستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعامل
املناوبات للعاملني عىل سفن الصيد لعام  1995م.
ماذا عن طموحاتك؟
أرغب يف استكامل املشوار بالعمل يف مجال دراستي؛
حتى ال أشعر بأن مجهودايت ذهبت هبا ًءا مع الريح،
خاصة وأن مرشوع التخرج الخاص يب كان بالتعاون مع
منظمة (الفاو) فيام يتعلق بتقييم املخزون السميك،
وكان مرشوع التخرج عن (الرسدين)وحقق نجاحا باهرا
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حققت النجاح في عملها واالستقرار في منزلها

كتبت ـ ثويبا عصام ورانيا فتحى
متثل األمن واألمان يف منزلها وعملها ،ورغم مشقة
مهنتها استطاعت أن تكون زوجة ناجحة ،فلم ميثل
عملها بجهاز الرشطة أية عوائق تنسيها أنها يف النهاية
“أم”.
الرائد ضحي الرشبطيل ،تحيك لنا خالل السطور التالية
كيف استطاعت التغلب عىل التحديات التي واجهتها يف
عملها ،وأبرز امللفات التي تعمل عليها األن ،ونجاحها يف
التوفيق بني عملها كرشطية وبيتها.
وإىل نص الحوار:
يف البداية نريد أن نتعرف عىل الرائد ضحى؟
أعمل كرئيس لقسم التواصل املجتمعي وإدارة حقوق
اإلنسان مبدرية أمن اإلسكندرية ،وعميل به الكثري من
امللفات أهمها حقوق اإلنسان وتطبيق ذلك داخل
السجون.
كيف استطعت الفصل بني عملك كضابط رشطة وبيتك
كزوجة؟
أنا ىف الشغل الرائد ضحي ،وىف البيت “مدام ضحي”
وقياس نجاح املرأة ىف عملها يتوقف عىل تقييمها ىف
عملها ومنزلها ،واملرأة الذكية يجب أن تتناىس طبيعة
عملها وتصبح زوجة وأم ىف منزلها“ ،فأنا قبل ما أدخل
بيتى بخلع الرتب خارجه”.
ِ
تعرضت ملواقف صعبة أو مضايقات أثناء عملك؟
هل
بالطبع ..هناك مضايقات تعرضت لها كثريا ،وبالفعل
أتغلب عليها ،وأتذكر اين يف إحدي األماكن السياحية
واجهت بعض املواقف الصعبة ولكن بفضل الله تغلبت
عليها ونجحت وربنا أكرمني نتيجة حبي لعميل.
مشكلة التحرش زادت وانترشت كيف نواجهها؟
املشكلة هى مشكلة اجتامعية من الدرجة األوىل،
والشخص املتحرش هو الذى مل يحسن أهله تربيته ومل
يعلمه أحد أن ما يفعله بالتحرش باملرأة حرام وعمل
غري أخالقى ،وديننا اإلسالمي يرفض كل ماهو خارج
األخالق متا ًما ،ويكمن حل املشكلة ىف دور املجتمع
واملسجد والكنيسة ىف تعريف الشباب والنشء الجديد
مبكارم األخالق والرتبية الحديثة ،فالرشطة ليست الحل
ويجب أن تكون الرشطة والقانون يف مثل هذه األمور
أخر الحلول.
ما هى طموحاتك بعد قرار الرتقية بصفة خاصة
وللرشطة النسائية ىف مرص بصفة عامة؟
طموحاىت كبرية وعندى أمل أن تسري مرص ىف طريقها
الستعادة أمجادها ،حيث تقاس حضارة األمم من خالل
دور املرأة ىف املجتمع ،وبلدنا حاليا ىف الطريق الصحيح
لتحقيق ذلك.
والحمد لله أنا براعى ربنا ىف عمىل جيدا وال أنتظر غري“
قضاء الله وإن شاء الله يكون للمرأة دور فعال الفرتة
املقبلة ىف مجال الرشطة النسائية خاصة بعد أن أثبت
عدد منهن نجاحهن ومتيزهن ىف عملهن مام يعد مبثابة

انتصار للمرأة بصفة عامة ،وأمتنى أن ينعكس ذلك عىل
نظرة املجتمع للمرأة بشكل عام ،ومتكينها من الوصول
.إىل جميع املناصب القيادية التى مل تصل إليها من قبل
هل ترغبني أن تلتحق ابنتك بالرشطة أيضا؟
أرفض ذلك ألن طبيعة العمل يف الرشطة تختلف متا ًما
عن أي عمل أخر ،ألنها مهنة شاقة ودامئا تضع من
يعمل بها تحت ضغط ،فدامئا يف اإلجازات
واملناسبات نحن ىف حالة استنفار تام ،ونكون ىف
الحالة “ج” وال يسمح لنا باإلجازة نهائيا ىف تلك
املناسبات وكل منا ىف مكان عمله ومكان
خدمته ،كام أن الضابطات يواجهن تحديات
أخرى مع املجتمع وهناك أسباب أخرى وىف
النهاية أنا اترك لها حرية القرار.

ضحي الشربطلي“:
أخلع رتبتي قبل
دخولي “ لهذا السبب

الرائد ضحي“
الشربطلي”:
المرأة الذكية
تتناسى طبيعة
عملها بمجرد
دخولها المنزل
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الرقي” أساس التعامل بين الرجل والمرأة
واإلتيكـــيت يدخل في كل مجـــــاالت حيـــاتنا
كتبت :نانيس مجدي
اإلتيكيت” ..كلمة كلام ترددت عىل أذهاننا اعتقدنا أنها مجرد تنظريأو محاولة لتعقيد األمور ،لكنها يف الحقيقة تحمل بني طياتها معاين طيبة ورقيقة ،رمبا إذا استدنا لها يف
حياتنا لتخلصنا من املشاحنات والنزاعات والرصاعات اليومية التي نتعرض لها بسبب سوء التفاهم وعدم القدرة عىل التواصل مع اآلخرين.
التقينا إميان عفيفي ،خبرية إيتيكيت وتنسيق مظهر ،وخريجة آداب القسم الفرنيس ،ودرست بجامعة الرسبون عن الحضارة الفرنسية ،ويف عمر الـ  18عام دخلت مجال
عروض األزياء ،وحصلت عىل دكتوراه يف فن اإليتيكيت من فرنسا،لنتعرف منها عىل كيفية التعامل مع األخرين بشكل بسيط وسهل قائم عىل االحرتام.
:وإىل نص الحوار"
يف البداية نريد أن نعرف
ما هو اإلتيكيت؟
هو فن التعامل مع
اآلخرين ليس من خالل
مجموعة من القواعد
املعقدة ،إمنا يختزل يف
جملة واحدة "الكلمة أو
املعاملة الطيبة" ،فال يصح
أن نوجه الحديث لشخص
ونخربه بأن وجهه شاحب
أو مريض ،وال يجوز أن
نستخدم كلمة أجنبية مع
شخص ال يجيد اللغة ،إمنا
نبتسم يف وجه الصديق
والقريب ونحاول أن نتعامل برقة واستخدم دامئًا كلامت
مثل "لو سمحت ،بعد إذنك" حتى تسهل عىل نفسك
املهام وتسهل الحياة عىل املحيطني بك.
متى بدأت إميان عفيفي بالظهور عىل التليفزيون؟
كثري جدًا ،تقريبًا منذ حوايل  18عام ،ولكني ال أحب
الظهور دامئًا عىل شاشة التليفيزيون ،وأحب عندما أظهر
لدي ،فال
أضع بصمتي وأفيد الناس و َمن هم حويل مبا ّ
أحب الظهور  24ساعة عىل التليفزيون دون فائدة.
كيف نريب الطفل عىل اإليتيكيت؟
منذ والدته ميكن لألم أن تعلم طفلها فنون اإلتيكيت
وهناك الكثري من الكتب التي تستطيع األمهات االطالع
عليها كام توجد عدة فيديوهات عىل اليوتيوب وجوجل
وغريه عن كيفية تربية األوالد ،ومن خالل صفحتي
الخاصة عىل الفيسبوك أنا ال أبخل عىل أحد بأي
معلومة.
ما هو الفرق بني اإليتيكيت والربوتوكول؟
ال يوجد فرق كبري بني اإليتيكيت والربوتوكول ،فهام فن
التعامل بصفة يومية بشكل الئق ،ولكن ما ُييز
الربوتوكول عن اإليتيكيت هو اهتاممه بالقواعد الخاصة
بالرسميات واالحتفاالت الرسمية واملراسم الدولية
والهيئات الدبلوماسية.
كيف تساعد قواعد اإليتيكيت يف تنمية الثقة بالنفس؟
اإليتيكيت الحريك يساعد يف ضبط لغة الجسد التي ت ُنم
عن شخصية واثقة بذاتها ،باإلضافة إىل االهتامم
مجلة ذات
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بالنظافة واملظهر الخارجي فهو من اإليتيكيت الذي
يُعزز ثقة الفرد بنفسه ،فاإليتيكيت قاعدة ذهبية أال
وهي االبتعاد عن كل ما يثري أعصابك يف الغري ،لطريقة
الحديث أو طريقة تناول الطعام ،وغريها من السلوكيات
التي تثري أعصابك إذا رأيتها أو سمعتها من اآلخرين.
ما هو فن اإليتيكيت الذي يجمع بني الرجل واملرأة؟
يف فن اإليتكيت يقع العبء األكرب عىل الرجل فيجب أن
رجل مبا تحمله الكلمة من معنى وليست
يكون ً
مقصورة فقط عىل أدبيات التعامل الظاهري مع املرأة
ولكن املسأله أعمق من ذلك ،فهنالك ترصفات وتحمل
للمسؤولية واحرتام لحقوق املرأة ،وأيضُ ا يجب أن تكون
املرأةحريصة منذ بدايةًإسلوبها يف امليش والحركة
والكالم ،مرو ًرا بتنسيق املظهر الخارجي وذلك يبدأمن
سن مبكر حتى اختيار الرياضة التي تلعبها.
من الذي يبدأ بالسالم الرجل أم املرأة؟
ففي مقابالت العمل مثال أو األنرتفيو (املقابالت
الشخصية) يجب بعد إلقاء التحية االنتظارحتى أرى
رغبة الطرف األخر الذي ت ُعقد معه املقابلة فهو من
سيقرر طريقة السالم سواء باليد أو شفهيًا ،ومن
اإليتيكيت أيضً ا أن املرأة هي من تبادر بالسالم ،فهي
من سيحدد طريقة السالم كام يروق لها هى.
هل يوجد إيتيكيت بني الزوجني؟
نعم بالطبع ،االحرتام أول األشياء التي يجب أن تكون
كل
موجودة بني أي زوجني ،ففي بداية الزواج يتعرف ً
منهم عىل اآلخر ألن لكل طرف طبيعة حياة سابقة

مختلفة عن اآلخر
فيبدأ الطرفني مبعرفة
األخر،
طبيعة
واالستامع لوجهات
النظر ،واالبتعاد عن
إهانة الزوجة أو
السخرية منها خاص ًة
أمام الناس أو األهل،
وعىل الزوج التعرف
عىل شخصية زوجته
واهتامماتها حتى
يسود التفاهم يف
وأيضً ا
العالقة،
الزوج
مساعدة
لزوجته يف بعض أعامل

املنزل لتخفيف العبء عليها.
ما هو إيتيكيت التعامل مع سن املراهقة؟
سن املراهقةحرج للغاية ويجب التعامل معه بحذر
شديد من األب واألم ،فيجب االستامع لألوالد جيدًا
وعدم مقاطعتهم وعدم االستهانة بآرائهم ،وأيضً ا عدم
انتقادهم عىل املأل أمام اآلخرين ،وإذا جاء يتحدث
معك فيجب أن تشعره باالهتامم والتقدير ملا يقوله،
وأيضً ا تشجيعهم عىل تكوين صداقات ويجب أن ال
تشعرهم أنهم تحت املراقبة طوال الوقت ،ومن أهم
األشياء أن تتعرف عىل أصدقائهم وتستضيفهم يف املنزل
وتتحدث معهم ،وتشجعهم عىل الرياضة وعدم
إجبارهم عىل رياضة معينة ،وأخ ًريا محاولة الدخول
لعاملهم والتعايش معهم ومعرفة مشاكلهم
ومعاناتهم.
ما هو أغرب موقف حدث عىل التليفيزيون غاب عنه
اإليتيكيت؟
فلنتفق أن أي شخص مهم يظهر عىل شاشة التليفزيون
فهو البد وأن مير بكورسات االيتيكيت وخاص ًة لغة
الجسد ألنها مهمة جدًا ألن التعامل بالجسد يُشري إىل
كالم ال يُنطق ،أيضً ا املالبس لها دالئل والجرافت ،فمن
تعرث يف هذه األشياء ليس باألهمية التي تُقام لها الدول
من الخطأ وليسوا بأفراد ذو أهمية.
هل غياب اإليتيكيت خلق مشاكل بني الناس؟
بالطبع ،أننا افتقدنا لألصول والعادات القدمية التي

خبيرة اإلتيكيت
إيمان عفيفي:
فقدنا الكثير من
العالقات بسبب
تعقيد األمور

نشأنا عليها يف فن التعامل مع الغري ،فلم يعد أحد اآلن
يهتم بها ،حيث افتقدنا االبتسامة التي كنت تشاهدها
عىل وجه الغري عندما يقابلك يف الشارع أو العمل أو أي
مكان آخر ،حيث أصبحنا متجمدين يف تعامالتنا مع
بعض وهو ما يجعلنا مشحونني بالطاقة السلبية ،لذلك
يجب أن نعود ألصولنا الجميلة التي كانت من سامتنا
وعاداتنا اليومية ،فاالبتسامة يف وجه غريك وحدها
صدقة.
حدثينا عن إيتيكيت بشأن تناول الطعام؟
هناك قواعد للطعام ،فال يجوز نهائيا فتح الفم أثناء
مضغ الطعام ،كذلك من غري املقبول إحداث صوت
خالل التناول للطعام ،ويف حالة الحديث عىل الطعام
نحرص عىل أن يكون بعد االنتهاء من بلعه متاما ،كام
يجب أن نضع املنديل عىل أرجلنا أثناء الجلوس لتناول
الطعام وال يوضع عىل املائدة ويستخدم فقط يف مسح
الفم برفق إلزالة العوالق فقط من أثر الطعام والرشاب
وبعد االنتهاء من الطعام يوضع عىل املائدة وليس
بداخل الطبق،كام يجب أن ال متتلئ امللعقة بالطعام
واالكتفاء مبقدار قليل يف كل مرة ،أما الشوربة فنتناولها
قبل الرشوع يف تناول الطعام نفسه حيث نبدأ بها،
واالتيكيت أن منرر امللعقة من منتصف الطبق لألمام
وليس العكس ،وتكون مبقدار قليل يف كل مرة ،وبعد
االنتهاء من الشوربة نرفع الطبق بعيدا ً عن باقي
الطعام.
ما هو إيتيكيت الجلوس؟
إتيكيت الجلوس هو أن يكون الظهر مفرود والصدر
والذقن ألعىل قليالً ،وال تكون األرجل مفتوحة ومتباعدة
عن بعضها ،ويكون الفستان أو الجيب مشدود ،وتكون
األرجل للوراء قليالً وتوضع اليدين فوق بعضهام عىل
أحدهم ،أما الوقفة الصحيحة للمرأة يجب أن تكون
مثل امللكة بحيث تتقارب األرجل مع بعضها وال يجوز
تباعدهام ،ويأخذ الجسد وضع جانبي بعض اليشء

وليس أمامي ،مع تقديم القدم اليرسى إىل األمام
واألخرى مائلة مع الجسم للجانب والخلف.
إيتيكيت الزيارة يف حال وجود األطفال؟
عند زيارة أحد يف منزله يجب أن نجلس األطفال
بجانب اآلباء وال يقومون باللعب يف األثاث ومحتويات
املنزل أو يتجولون يف الغرف ،وهو ما يجب أن نعلمه
ألبنائنا لتصبح عقيدة لديهم ،كذلك يف العزومات أو
تناول الطعام نغرز فيهم األصول واحرتام اآلخرين،
كذلك علينا تعلميهم إتيكيت تنسيق وترتيب غرفهم
وإعادة األلعاب إىل أماكنها بعد االنتهاء منها.
حدثينا عن إتيكيت تقديم الهدايا؟
يجب أوال أن نعرف ذوقه وما يحب ،فاذا كان مثال
يحب العطور فذلك سيكون سهال ونقدم له العطر
الذي يستخدمه ،أو إذا كانت صديقة وتحب أعامل
املطبخ فيمكن أن نختار هدية عىل شكل أطباق
بايركس أو األطباق امللونة املزخرفة الجميلة ،ولكن
هناك قواعد هامة يف فن تقديم الهدية هو أن تكون
مغلفة وملفوفه بطريقة جميلة وشيك ،ويجب أال

ننىس وضع كارت صغري يحمل اسم مقدم الهدية حتى
ال يختلط بهدايا أخرى دون أن نعرف صاحب الهدية،
كام أن هناك أمر هام يجب مراعاته فال يجوز أن نسأل
من سنقدم له الهدية عن األشياء التي يحب أن نقدمها
له إال يف حالة واحدة وهو أن يكون صديق مقرب إيل
أقرب درجة ،ولكن ميكن أن نستشري األصدقاء فيام
بينهم عن ما يحبه هذا الصديق ويفضله ،وأيضا يجب
أن ال تكون الهدايا متشابهة لذلك نتفق فيام بيننا عن
كل هدية سنقدمها ،واإلتيكيت يهتم دامئا بالحالة
االجتامعية ومن املمكن أن تكون الهدية املقدمة مادية
وليست عينية وذلك يف حالة تقدميها عند زيارة مريض
بحيث يتم تجميع مبلغ مادي من األصدقاء وتقدميها
لصاحب الهدية ،فضال عن الزهور التي نقدمها عند
زيارة مريض.
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نائب محافظ مطروح
استطعت مواجهة العادات والتقاليد البدوية وكسب ثقة الناس
كتبت ـ ثويبا عصام ورانيا فتحى
منذ تعيينها نائ ًبا ملحافظ مطروح ،وهي تعمل جاهدة
لتكون صوت املرأة بهذه املحافظة الحدودية التي
تحكمها عادات وتقاليد قبلية.
الدكتورة دينا عثامن ،شغلت العديد من املناصب،
حيث كانت معلمة لرياض األطفال ومدرب خبري
بوحدة مرشوع املدارس اليابانية ،بوزارة الرتبية
والتعليم ،ثم منسق املدارس املرصية اليابانية مبديرية
الرتبية والتعليم مبطروح.
حصلت عىل بكالوريوس تربية رياض أطفال من
جامعة طنطا عام  ،1999ودبلوم مهني يف علم النفس
عام  ،2000ثم متهيدي ماجستري صحة نفسية عام
 ،2001وماجستري صحة نفسية ودراسات طفولة من
جامعة القاهرة عام  ،2015ودكتوراه دراسات
طفولة وتعليم ابتداىئ من جامعة القاهرة.
:وإلى نص الحوار

كيف تقيمي تجربة وجود نواب للمحافظني؟
نواب املحافظني فكرة جديدة يف مرص حيث تتجه
الدولة لعمل صف ثاين من القيادات يتم تدريبه
عيل أعيل مستوى ،ومؤهل لطرح أفكار جديدة
ومبدعة يف إدارة األزمات ،وبصفتي نائب محافظ
خاصة محافظة مطروح كانت تجربة فريدة ألن هذه
املحافظة لها طبيعة خاصة ،سواء يف العادات والتقاليد
املختلفة عن باقي محافظات مرص.
ماذا كان رد الفعل يف مطروح؟
يف بداية األمر كانت هناك عالمات استفهام مرفوضة
إيل حد ما كامرأة تشغل منصب قيادي باملحافظة لكن
مع مرور الوقت وبداية العمل شعرت الناس بأن هناك
أحد ميثلهم وحلقة وصل مع املحافظ ومسئول مهتم
ملشاكلهم يوفر حلول رسيعة ملشاكلهم وذلك أدى إيل
أن أكون أقرب من أهل املحافظة بصفة أكرب وأصحح

لهم مفهوم تويل امرأة ملنصب قيادي.
ما هي أهم القضايا التي تتويل مسئوليتها اآلن؟
هناك أشياء مهمة جدًا يف املجتمع املطروحي ،وهي أن
املرأة مبدعة بالفطرة وأعاملها متميزة جدًا خاصة يف
املنتجات البيئية لكن ال تستطيع التسويق ملنتجاتها ،وال
تعلم قيمة األشياء التي تقوم بعملها فكان الهدف من
مرشوعات كثرية نقوم بها أننا نربز هذه املنتجات
ونسوق لها.
كيف تم التسويق لهذه املنتجات؟
تم بالفعل عمل صفحات للتسويق اإللكرتوين ،تحمل
اسم "املرأة املطروحية" ،ومرشوع جمعية تعاونية
لتسويق منتجاتها باإلضافة إيل الندوات
واللقاءات

لتخصيص قطعة أرض بعد موافقة محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب داخل مدينة مريس مطروح إلنشاء
مدرسة يابانية بدال من املدرسة املوجودة مبدينة الحامم
والتى نسعى لتسويقها جيدا خالل املرحلة املقبلة.
ماهي املشاكل التي واجهتك منذ أن توليتي املنصب؟
من وجهه نظري ال أعدها مشاكل بل تحديات ،واألهم
فيها أن أكون قادرة عيل إقناع األخرين مبجهودي،
وتحدي تغيري فكر وثقافة مجتمع تحكمه العادات،
ونرش األلفة بيننا هذه أكرث التحديات التي واجهتها وأنا
أسعي إلزالة كل هذه العقبات يف طريقي حتى أنجح يف
مهمتي.
ما هي أحالمك التي تريدين تحقيقها من خالل
منصبك؟
أمتني إن بلدنا تسري مبنتهي القوة وتستخدم
شبابها وكفاءتها وكل طاقة أوالدها يف التطوير ،وان
تؤمن الناس بالعمل ويكون هدفها الرئييس العمل
من أجل الوطن.
وعيل املستوي الشخيص علمني منصب نائب
املحافظ أن أسعي جاهدة لرتك أثر يف مكاين
يتذكره الناس يف غيايب ،وطموحايت كثرية جدًا يف
املستقبل بأن أوفر فرص عمل للشباب مبطروح
ومنصة يتواصلون من خاللها بالعامل الخارجي وليس
الداخيل فقط.

حملت على عاتقها هموم
المرأة
و ا لتد ر يبا ت
للبنات لتوصيل فكرة أنك قادرة عيل تحقيق رغباتك من
خالل مبادرة "هي تستطيع" ومن الرضوري أن يكون
للمرأة دور مؤثر وصوت وتتواجد يف أي حدث يف
.املجتمع ألنها قادرة عيل النجاح
ما هي رؤيتك لتطوير العملية التعليمية باملحافظة؟
من أهم أولويايت تبنى فكرة إحياء مرشوع التعليم
الفني ،خاصة وأن هناك ىف مطروح مدارس التعليم
الصناعي ،والزراعي ،والفندقة ،باإلضافة إىل مدرسة
الضبعة النووية وتفعيل دور التعليم الفني لتخريج
شباب قادر عىل اقتحام سوق العمل ،حيث أسعى
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أوسة” :أعيش مع األسود في المنزل  ..وأعرف“
لحظة غدرهم جيدا

أصغر مدربة أسود..
في عائلة الحلو
كتبت -هاله الشيخ:
أجرت مجلتنا حوارا مع "أوسة الحلو" مدربة األسود
بالسريك القومي ،حيث أنها مل يكن غريبا عليها أن
تسلك مسلك عائلتها ىف ترويض الحيوانات املفرتسة،
فوالدها املدرب الكبري محمد الحلو ،وجدتها املدربة
الشهرية محاسن الحلو.
أوسة" تعد أصغر مدربة أسود يف عائلة "الحلو""
وجدت ىف مهنة أرستها مالذها وسعادتها ،حيث
تخرجت من كلية التجارة ،وعملت مبجال السياحة من
قبل ولكن مل تجد نفسها بسبب شخصيتها القيادية
وعىل الرغم أنها كانت تفضل العمل اإلداري إال إنها
وجدت نفسها بجوار أختها "لوبا الحلو" مبجال تدريب
األسود والنمور.
وإىل نص الحوار
متي بدأت مامرسة مهنة تدريب األسود؟
بدأت مامرسة مهنة التدريب بعد الدراسة ،وكنت
بالفعل أذهب كل خميس مع والدي للربوفات لكن
كنت أشاهد فقط ،وبعد الجامعة دربني والدي وأختي
"لوبا" حتي متكنك من التدريب وعمل عروض مبفردي
مع األسود.
أختارىت املهنة أم املهنة اختارتك؟
أنا خريجة كلية التجارة قسم محاسبة ،وعملت بالفعل
فرتة قصرية يف مجال السياحة ،لكننى مل أستطع العمل
بعيدا عام يحبه ويحرتفه كل أفراد عائلة الحلو.
فاكره أول أسد دربتيه؟
أول أسد كان برنس ،بدأت معه التدريب ونجحت يف
ذلك.
كم متتليك من األسود ؟
أمتلك  6أسود ومنرين.
األسود مفرتسة؟
ليست مفرتسة نهائيا وتعيش معي يف العمل واملنزل
أيضا ،فهي أليفة ومدربة ،وأنا أتعامل مع الحيوانات
بالحب ليس بشئ أخر.
لدييك أسود يف منزلك؟
بالتأكيد لدي أسود يف منزيل واعيش معهم أفضل من
اإلنسان ،فهم مبثابة أوالدي.
أقرب أسد لييك؟
أقرب أسد يل هو "أوسة".
احيك لنا عن تجربتك يف أول عرض أمام الجمهور؟
أول مرة عرضت مع شقيقتي لوبا الحلو ،وكان العرض يف
دولة الكويت ،ونجح العرض واستطعت تحقيق أفضل
ما يطمح إليه أي مدرب لألسود يف تقديم عرض قوى.
هل تدريب األسود صعب؟
ال ..تدريب البني أدم هو األصعب لكن االسود تدريبهم

سهل ،وأنا حاليا بشتغل من أكرث من  ١٠سنوات
كمدربة ،وتدربت ملدة خمس سنني ،وأختى لوبا دربتنى
ىف السريك ،وبقيت مساعدة ليها ،لحد ما بقاىل سنتني
بقدم منرىت املستقلة.
كم يحتاج األسد وقتا ليصبح جاهزا للعرض؟
األسد يحتاج ملدة تدريب من أربعة إىل خمسة أشهر،
بعدها يكون جاهز بشكل كامل لتقديم العروض.
هل يختلف النمر عن األسد؟ وأيهام األصعب يف
التدريب؟
النمور هي األرشس من األسود ،واألصعب يف التدريب،
وتظهر استجابة األسد وفقا لذكائه ،فهناك أسود تأخد
وقت طويل يف التدريب وال تقدم شيئا وأخرى تنفذ
الحركات من أول مرة.
كيف يكون عقاب األسود؟
العقاب بالنسبة يل يكون بعدم الذهاب للعب معهم،
واألسود بتفهم كويس جدا إين بعاقبهم.
هل تعرضتي لإلصابة؟
نعم  ..تعرضت لإلصابة من النمر.
أين تقدمي عروضك؟
ذهبت لتقديم العروب يف الكثري من محافظات مرص،
وبالخارج قدمت عرضا يف الكويت والبحرين ،وأقدم

أيضا يف الرسك القومي مع شقيقتي لوبا.
ماذا اعن األسود التي شاركت يف األفالم السينامئية؟
شاركت أسود كثرية يف أعامل سينامئية ،فاألسد كارال
شارك الفنان محمد رمضان يف فيلم امللك ،وقلب األسد،
وأيضا شاركت األسود يف فيلم أفريكانو.
األسود غدارة؟
أكيد طبعا ،لكن هم يأخذونها عيل أساس اللعب ،لكن
لو األسد حس إىن خايفة منه ،مش هيسمع كالمي ،ألنه
هيشم األدرينالني الىل ىف جسمى ،ولذلك داميا ببقى
مركزة وحاسمة وعندى ثبات انفعايل ،وداميا ال اشعر
بأمان مهام كانت درجة التعلق والحب ،وبحس بلحظة
".األسد بتقف وعينه توسع ويهز ديله wالغدر ملا "ودان
ماذا أضافت لك مهنتك كمدربة أسود؟
أعطتني القدرة عيل فهم الناس أكرث.
لو بكلمه توصفي بها كل فرد يف عائلة الحلو؟
محمد الحلو "حيايت" ،وجديت محاسن "امرأه قوية"،
وإخويت "الدعم الكبري".
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