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أزياء الصيف
كي ال يلتهمك الحّر

كارين إليان ضاهر

فـــي فــصــل الــصــيــف، ثــمــة تفاصيل 
ــك، ال بـــــــّد أن  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــيــــرة فـــــي إطـ ــثــ كــ
تعيريها اهتمامًا خاصًا. واملسألة 
ــة الــافــتــة، التي 

ّ
ال تــقــتــصــر، هــنــا، عــلــى الــطــل

تــتــبــعــن فــيــهــا املـــوضـــة فــحــســب، فـــا بـــد لك 
مـــن الــتــركــيــز، أيـــضـــًا، عــلــى اخــتــيــار املــابــس 
واألقــمــشــة املــريــحــة لــهــذا املــوســم. الختيارك 
الشعور  على  تساعدك  معينة،  معايير  هــذا 
بــاالرتــيــاح فــي كــل إطــالــة لــك فــي أيــام الحّر. 
احـــذري األقــمــشــة الــتــي ال تــائــم هــذا املوسم 
الذي ترتفع فيه درجات الحرارة، وإن كانت 
املوضة قد تدعوك إلى اختيارها. في املقابل، 
ــة منتعشة 

ّ
اعــتــمــدي تــلــك الــتــي تــؤمــن لــك طــل

ومريحة في الوقت نفسه.
ــام  ــم أيــ ــائــ ثـــمـــة أقـــمـــشـــة تــعــتــبــر خــفــيــفــة وتــ
اختيارها. من  تترددي في  أال  الحر، فيجب 
ــرز هـــذه الــخــيــارات، الــقــطــن؛ إذ ُيــعــرف أنــه  أبـ
مـــن األقــمــشــة املــريــحــة والــخــفــيــفــة املــنــاســبــة 
القطن  يعتبر  الحر.  وأليــام  الصيف،  ملوسم 
املثلى، ســواء بالنسبة إلى  مــن االخــتــيــارات 
الجميلة،  الصيفية  الفساتن  أو  القمصان، 
أو غيرها. واألهم، أن املابس القطنية قابلة 

)Getty( يُفّضل تجنّب البولييستر صيفًا

في  ارتـــداؤهـــا  يمكن  بحيث   ،
ً
ــادة عــ للتبديل 

التعديات  إجــراء  بعد   ،
ً
ليا وأيضًا  النهار، 

املناسبة. 
ــر بــالــنــســبــة لـــلـــكـــتـــان؛ إذ يــعــتــبــر  ــ كـــذلـــك األمــ
مـــن أفــضــل األقــمــشــة الــصــيــفــيــة الــتــي يمكن 
اعــتــمــادهــا بــســهــولــة، ومـــن دون جــهــد ُيــذكــر 
في أي وقــت كــان. فعلى سبيل املثال، يمكن 
 crop top الـــكـــتـــان مـــع تــنــســيــق ســــــروال مـــن 
املساء  فــي  أن ترتديه حتى  أو يمكن  نــهــارًا، 
مع قميص الفت، يائم املناسبات الصيفية 
املــتــنــوعــة. مــن املــؤكــد أن الــكــتــان يعتبر من 
عند  خصوصًا  بامتياز،  الصيفية  األقمشة 

اختياره بألوان زاهية منعشة. 
كما ُينصح بنسيج الـ chambray. يبدو هذا 
الــنــوع مــن الــقــمــاش أقـــرب إلــى الجينز. فــإذا 
قماشًا  تفضلن  إنما  الجينز،  تحبن  كنت 
الشمبراي  الحر، يعتبر نسيج  خفيفًا أليــام 
االخــتــيــار األمــثــل لــك بــن مختلف األقــمــشــة 
املــــتــــوافــــرة. هـــو نــــوع مـــن الـــقـــمـــاش الــقــطــنــي 
الخفيف، مع تلّون بسيط فيه، بشكل يبدو 
أقـــرب فــي املــظــهــر إلـــى الــجــيــنــز. تــتــوافــر منه 
التنانير والفساتن الصيفية املريحة أيضًا 

والسراويل والقمصان. 
هناك أيضًا قماش الـ seersucker، وهو نوع 

مـــن الــقــمــاش الــقــطــنــي املــخــطــط. يــعــتــبــر من 
القطنيات املجّعدة الناعمة والخفيفة بشكل 
أمثل أليام الصيف. ويمثل أحد االختيارات 
املــريــحــة، ملختلف  الــصــيــف  لفساتن  املــثــلــى 
املــنــاســبــات، ومــنــهــا الــحــفــات عــلــى شــاطــئ 
البحر. إلــى جــاب ذلــك، يعتبر الجرسيه من 
األقمشة املفضلة صيفًا في مختلف األوقات 
ملــرونــتــه الــعــالــيــة. قـــد يــكــون اخــتــيــارًا رائــعــًا 
لــلــفــســاتــن الــخــفــيــفــة الــصــيــفــيــة أو الــبــدالت 
املناسبة  الخفيفة  والقمصان  الكاسيكية 

للحفات في موسم العطات.
في سياق آخر، قد تعجبك قطع من املابس 
األولـــى، ومنها ما قد ُيصنع أحدث  للوهلة 
صــيــحــات املـــوضـــة لـــهـــذا املـــوســـم وأكــثــرهــا 
جــــاذبــــيــــة. لـــكـــن، يـــجـــب أال تــقــعــي فــــي الــفــخ 
وتعتمدي أيًا من هذه األقمشة التي تعتبر 
ــام الـــحـــر. ســـرعـــان ما  ــوأ االخـــتـــيـــارات أليــ أســ
مــريــحــة، وال تائم  ليست  أنــهــا  ستاحظن 
ــام الــتــي تــرتــفــع فــيــهــا درجـــات  ــ ــدًا تــلــك األيـ أبــ

الحرارة.
عــلــى رأس هـــذه األقــمــشــة، الــنــيــلــون. هــو من 
املــواد الصناعية تمامًا، بعيد كل البعد عن 
األقمشة الخفيفة التي تبحثن عنها صيفًا. 
لــلــمــاء، ولــه  الــنــيــلــون بشكل مــقــاوم  فُيصمم 

معدل منخفض من القدرة على االمتصاص. 
وبــالــتــالــي، تــحــفــظ املـــابـــس املــصــنــوعــة من 
الجلد.  بمحاذاة  والتعّرق  الــحــرارة  النيلون 
وبالتالي، ال تعتبر من االختيارات املناسبة 
أليام الحر. وتمامًا كالنيلون، فإن األكريليك 
كثير  فــي  الطبيعية.  األنسجة  مــن  يعتبر  ال 
ـــصـــنـــع فـــســـاتـــن وقــمــصــان 

ُ
ــن األحـــــيـــــان، ت مــ

النوع من  صيفية من األكريليك، إال أن هذا 
يجعلها  مــا  بالحر،  الشعور  يــزيــد  األقمشة 
من أسوأ األقمشة التي يمكن اعتمادها في 

موسم الصيف.
ــل تجنبها، أيــضــًا، 

ّ
مــن األقــمــشــة الــتــي ُيــفــض

الــبــولــيــيــســتــر. هــــي، مـــن جــهــة، مـــن األقــمــشــة 
ــا ال  ــهــ ــر، كــــونــ ــ ــفـ ــ ــسـ املــــائــــمــــة لــــلــــرحــــات والـــ
تتجعد بسهولة، إنما في الوقت نفسه هي 
مقاومة  للرطوبة، بحيث ال تعتبر أبــدًا من 

االختيارات املناسبة للمناخ الحار.
الفينيل  يبدو  قد  والــرطــب،  الامع  بمظهره 
جـــذابـــًا. لــكــن، تــبــقــى املــشــكــلــة األســاســيــة في 
كونه أيضًا من األقمشة الصناعية املقاومة 
لــلــمــاء املــعــتــمــدة لــتــنــجــيــد األثـــــــاث، فــيــمــا ال 
يعتبر اختيارًا أمثل للمابس الصيفية. ففي 
حال الرغبة في اعتماد الفينيل في اإلطالة، 

يمكن اختياره للحذاء واإلكسسوارات.
قد يبدو غريبًا أن يكون الصوف املعتمد في 
الــبــرد لتدفئة الجسم، مــن االخــتــيــارات  أيـــام 
املتاحة صيفًا. بعض أنواع الصوف هي في 
الواقع مائمة للصيف، ومنها ما تكون من 
الــصــوف الــخــاص بــالــصــيــف، إنــمــا الــصــوف 
هو من مشتقات البولييستر؛ فتبرز بالتالي 
ــة عــــن اعـــتـــمـــاد  ــاتـــجـ ــنـ املــــشــــكــــات نــفــســهــا الـ
التهوية  ومنع  الحرارة  كحفظ  البولييستر 

الطبيعية للجسم والجلد.

يعتبر القطن من 
االختيارات املثلى، سواء 
بالنسبة إلى القمصان، 
أو الفساتني الصيفية 
الجميلة كما يمكن 

ارتداء املالبس القطنية 
 ونهارًا

ً
ليال

■ ■ ■
يمكن تنسيق سروال 
 crop من الكتان مع
top نهارًا، أو يمكن 

ارتداؤه حتى في املساء 
مع قميص الفت، يالئم 

املناسبات الصيفية 
املتنوعة

■ ■ ■
يعتبر قماش الـ 
seersucker من 
القطنيات املجّعدة 
الناعمة والخفيفة 
بشكل أمثل أليام 

الصيف. ويمثل أحد 
االختيارات املثلى 
لفساتني الصيف 

املريحة

باختصار

تقترح كثير من شركات المالبس واألزياء، في فصل الصيف، مالبس تبدو أنيقة وجميلة ومناسبة، بألوان زاهية، إال أنّها مصنوعة 
ومنسوجة من أقمشة ال تالئم هذا الفصل الحارّ أبدًا

هوامش

معن البياري

لــم تــتــيــّســر بــعــد مــشــاهــدة فــيــلــم املــخــرج اإلســرائــيــلــي، 
عيران كوليرين، »ليكن صباحا«، والذي ُعرض، أخيرا، 
كــان. واحتّج 12 ممثال وعامال فيه، من  في مهرجان 
وجنسيتهم   ،1948 فــي  املحتلة  األرض  فلسطينيي 
إسرائيليا،  املــهــرجــان  فــي  تصنيفه  عــلــى  إســرائــيــلــيــة، 
السينمائية  التظاهرة  فعاليات  من  انسحابهم  وأعلنوا 
الفيلم،  منها  خــذ 

ُ
أ التي  الــروايــة  قــراءة  تيّسرت  العاملية. 

وهـــي بــاالســم نــفــســه. كتبها صــاحــبــهــا، ســيــد قشوع 
)مواليد 1975(، بالعبرية، وعلى ما أفيد )والله أعلم(، أنه 
اب الفلسطينيني في دولة إسرائيل 

ّ
الوحيد من بني الكت

ــذا. أصــدرتــهــا دار الــســاقــي، فــي بـــيـــروت، في  يــفــعــل هــ
الفرنسية(.  2012، بالعربية بترجمة ماري طوق )عن 
وعلى البساطة الضافية فيها، في سرد الراوي بضمير 
م، إال أنها تنهّم بموضوعٍة شديدة التعقيد، هوية 

ّ
املتكل

التي يحمل جنسّيتها،  الفلسطيني في دولة إسرائيل 
عــنــدمــا تــتــصــادم مــع مــقــتــضــيــات االنــتــســاب إلـــى هــذه 
الغريبة  »الــوقــائــع  فــي  إمــيــل حبيبي،  كــان  الــدولــة. وإذا 
املــتــشــائــل« )1974(، قد  ــحــس 

ّ
الــن أبـــي  الخــتــفــاء سعيد 

ــبــا، وأفـــاد مــن تقنيات الحكي املــوروثــة، 
ّ
أقـــام بــنــاًء مــرك

الفلسطيني،  هــذا  لــوضــع  الــخــاص  التعقيد  تمثيل  فــي 
بسخريٍة حاّرٍة وبديعة، سيما في اإلحالة إلى مفارقات 

غـــزيـــرة، فـــإن ســيــد قــشــوع اخـــتـــار الـــنـــأي عـــن اإليــحــاء 
ومــنــحــى الــتــجــريــب ومـــــداورة األزمــنــة واألمــكــنــة، وأخــذ 
مسلك التصوير والتعبير املباشرْين، وبقيت املفارقات 
والسخرية  م 

ّ
التهك بتوّسل  ليس  حاضرتنْي،  وظاللها 

)وإْن تقع على شيٍء منهما(، وإنما لقول ما ينُدر قوله، 
 وتمّزٍق ُيغالبه الفلسطيني املواطن 

ٍّ
ليس فقط عن تشظ

في دولة إسرائيل، وإنما أيضا للتأشير إلى تشّوهاٍت 
الحساسية  انعدام  وإلــى  هــذا،  الفلسطيني  املجتمع  في 
لدى بعض هذا املجتمع في تحبيذه العيش تحت جناح 

دولة إسرائيل.
تنصرف في قراءة »ليكن صباحا« إلى منطوٍق ظاهر 
الحيرة  إلى مواقع  العام،  املضمون  إلى  وآخــر مستتر، 
ي املشار إليهما، أكثر من االكتراث 

ّ
في التمّزق والتشظ

 لك التوازي الذي صنعه 
ُ

باملبنى العام للرواية. وإْن يروق
مع  املنزل  في  اليومي  بني  والــعــام،  الخاص  بني  الكاتب 
ــارات عائلية والــيــومــي الــعــام في  ــ الــزوجــة والــطــفــلــة وزيـ
واحتكاكات،  الثانية،  الفلسطينية  االنتفاضة  غضون 
ــلـــي. الـــــراوي  ــيـ ــع الــجــيــش اإلســـرائـ ــحــٍة أحـــيـــانـــا، مـ

ّ
مــســل

املؤلف  )كما  عبريٍة  مطبوعة  فــي  فلسطيني  صحفي 
الـــذي عمل فــي »كـــول هــاعــيــر«، وكــاتــبــا فــي »هــآرتــس« 
املــتــحــّدة(، يتحّدث عن  الــواليــات  إقامته حاليا في  قبل 
»الدولة«،  بـ العام، عن والده املؤمن »إيمانا أعمى«  وعيه 
م اجتماعاٍت 

ّ
ويقترع لحزب العمل في االنتخابات، وينظ

فــي املــنــزل، يحضرها يــهــود. .. مــن دون مــواربــة، تقرأ 
في الرواية، وبلغٍة عالية املباشرة، إن األمور التي ُعّدت 
 في الثمانينيات 

ً
 في ما مضى أصبحت مشروعة

ً
خيانة

والتسعينيات، »لم يقتنع عرب إسرائيل بتقّبل املواطنة 
ــمــوا أيــضــا أن يحّبوها، 

ّ
اإلســرائــيــلــيــة فــحــســب، بــل تــعــل

يكونوا  أن  فكرة  »أصبحت   .. منهم«  تنزع  أن  وخــافــوا 
العربي تخيفهم«. ليست هذه مرسلة  العالم  جزءا من 
األمني  التحّسب  على  وفــيــرة  مقاطع  تأتي  إذ  الــروايــة، 
ــؤالء الــعــرب،  ــــة« مـــن هــ ــــدول والــبــولــيــســي الـــواســـع فـــي »ال
املواطنني، على حديٍث إسرائيلي عن »طابور خامس« 
و»مــشــكــلــة ديــمــغــرافــيــة تــهــّدد هــويــة الـــدولـــة الــيــهــوديــة« 

ــة«. يــقــع إطــــالق نـــار على  ــ و»ســـرطـــان يــتــآكــل قــلــب األمـ
جــنــود إســرائــيــلــيــني، فــيــمــا »لــيــس عــنــدنــا حــمــاس وال 
الجهاد، وال أي جبهٍة من أي نوع كانت .. لكن يبدو أن 
بأعمال  ليقوم  الحجة  هذه  اخترع  اإلسرائيلي  الجيش 
ــــرى، يــأتــي الــحــكــي على  انــتــقــامــيــة«. وفـــي مـــواضـــع أخـ
إلى حماس«، وجرائم  بــدأوا يبيعون األسلحة  »زعــراٍن 
ومخّدرات و»قــذارات محصورة في الدساكر العربية«. 
وتنتهي الرواية بما يشبه الحلم، جالء دبابات إسرائيل 
وســلــطــتــهــا عــن املــــدن والـــقـــرى الــعــربــيــة، عــن الــنــاصــرة 
السلطة  إلــى  هــذه  لتنتقل  وغيرها،  الفحم  وأم  والطيبة 
العرب اإلسرائيليني في حيفا  الفلسطينية. وآالف من 
ويــافــا ومـــدن مختلطة أخـــرى سيبقون فــي إســرائــيــل، 
يبتهج  ال  فلسطينية.  تصبح  الثبوتية  أوراقــهــم  ولــكــن 
والد الراوي بهذا، يرى إسرائيل املالئمة للعمل واإلقامة 
وحفظ األمن والنظام. تبقى األم صامتة. يرى األخ األمر 
مشيئة الله. ويجد البائع في الدكان أن »اليهود باعونا«، 

أما الراوي فينشغل بمقالٍة سيكتبها.
ــة الــروائــيــة  .. هـــو مــقــطــٌع ضــئــيــل الــحــضــور فـــي املـــدونـ
يكتبه سيد قشوع في نص  )بالعبرية!(،  الفلسطينية 
الذين لسنا هناك.  بما ال نعرف، نحن  يعّرفنا  شجاع 
إسرائيلية  سينما  فــي  الــحــضــور  ضئيل  مقطٌع  وهــو 
للمنظور  فيلٍم مــضــاد  فــي  يتمثل  والــتــمــويــل،  اإلخــــراج 

ا نشاهده بعد.
ّ
الصهيوني، على ما عرفنا عنه، ومل

»ليكن صباحا«... الرواية قبل الفيلم

وأخيرًا

مقطٌع ضئيل الحضور 
في المدونة الروائية 

الفلسطينية، بالعبرية، 
يكتبه سيد قشوع في 

نص شجاع
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