




لـغـز
 أنتمي للنجمة التي 

سرقت األنظار

وهجي وملعاين حّير األفكار

1 القاعـــة 
مقدمة



هل تعلم؟
تعكس هذه القالدة التاريخ الطويل لصيد 

اللؤلؤ يف اإلمارات. ويدّل اكتشاف أقدم لؤلؤة 
طبيعية معروفة يف العالم يف جزيرة مرّوح 
عىل أن سّكان املنطقة كانوا يصطادون الآلئل 
ويعتزون جبمعها منذ ما يقارب 8 آالف سنة.
هذه القالدة اجلميلة هي هدية من صاحب 
السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
رحمه اهلل، مؤسس دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، للمطربة العظيمة أم كلثوم. 
تتألف القالدة من تسعة صفوف تزيّنها الآلئل 

واألحجار الكرمية والقطع الذهبية املتدلية.

نشاط
 لو حصلتم عىل هذه القالدة املتأللئة،

فأين ستلبسونها؟



لـغـز
 كالقمر والنجوم يف
 السماء الظلماء

لشعري األسود وآللئي ضياء

2 القاعـــة 
أصول الرفاهية



هل تعلم؟
كان نوع املجوهرات الظاهر يف هذه اللوحة 

األغىل واألكرث انتشاراً يف العرص الروماين منذ 
2000 سنة، أما أجمل الآلئل وأكثرها ندرة 
فكانت تأيت من جزيرة دملون )البحرين اليوم(.

نشاط
حاول العثور عىل قطع مثينة أخرى مزخرفة 

باللؤلؤ يف املعرض.



لـغـز
ستجدين يف فنجان الشاي

مرتاحاً عىل أنغام الناي

أدور يف دوائر كما تَرى

هل هذا ممتٌع يا تُرى؟

4 القاعـــة 
رفاهية املوائد وفن إقامة الوالئم



هل تعلم؟
كانت املالعق جزءاً من ممتلكات الناس 

 الشخصية يف أوروبا منذ 500 سنة. 
وعىل الرغم من أن هذه امللعقة ليست 

 للشاي، إال أن الكثري من الضيوف 
 اعتادوا عىل إحضار مالعقهم معهم إىل 

الوالئم الفاخرة.

نشاط
مقبض امللعقة مصنوع من الفضة، أما رأسها 

فمصنوع من مادة فاخرة جداً.
هل تعرف ما هي؟

• الـــــــعــــــــــــــــاج
• الصدف
• الصخــــــر



لـغـز
 أنا معدين، المع،
 تلّفني الكلمات

احبث عني.. وحني تراين..

لن يكون الوقت قد فات

5 القاعـــة 
الرفاهية بألف وجه ووجه



هل تعلم؟
 صنع حرفيو املوصل يف العراق الكثري 

 من هذه املصنوعات املعدنية الفاخرة منذ 
حوايل 800 سنة. رمبا يكون هذا الطست 
 جزءاً من مقتنيات أحد أمراء العراق، 
أو رمبا تكون هدية مقّدمة مللوك آخرين. 

نشاط
انظر إىل القطع املوجودة يف هذه القاعة.

أّي القطع ستختار لتقدميها كعربون للصداقة؟



لـغـز
 توأم مزخرف 

بزهٍر نادر

 تأمل وِجدهُ 
إن كنت قادر

7 القاعـــة 
رفاهية البالط



هل تعلم؟
كانت زهرة التوليب من الزهور النادرة يف 
أوروبا منذ 400 سنة، وقد ُكّلف الكثري 

من الفنانني بصنع مزهريات مزخرفة بزهرة 
التوليب للتعبري عن ثرائهم.

نشاط
ما أجمل زهرة تنمو يف وطنك؟
 ما سبب اختيارك هذه الزهرة 

لتزخرف مزهريتك؟



لـغـز
 دعَك من قروين 

وأنيابي وناري

 ال ختَف مني.. 
قف جبواري

8 القاعـــة 
الرشق األقىص والرفاهية القصوى



هل تعلم؟
متثل هذه القطعة “يش-لني” وهو حيوان 
أسطوري صيني ارتبط اسمه باحلكمة 

والسالم واالزدهار.

نشاط
تأمل القطعة واحبث عىل التفاصيل التالية:

• حلية
• أزهار حمراء

• حراشف زرقاء



لـغـز
 خذين معك إىل
 احلديقة يف رحلة

 لتأكل وتستمتع 
بأبهى حّلة

9 القاعـــة 
رفاهية تتجاوز الرفاهية:



هل تعلم؟
تُعترب عدة الغداء هذه منوذجاً ملا ميكنك أن 

 جتده يف املتاجر الفرنسية الفخمة منذ 
 300 سنة. كما كانت هذه املتاجر تبيع 

قطعاً فاخرة أخرى مثل األثاث واللوحات.

نشاط
تأمل املتجر أمامك، واستمتع بالبحث عن 

قفص للطيور وعلبة للقوارير.



لـغـز
 من داخيل تسطع 

أشعة زرقاء

 تعكس معاين 
الكلمات بَنقاء

10 القاعـــة 
صناعة املنتجات الفاخرة



هل تعلم؟
قبل مئتي عام، أُعِجب األوروبيون بالقطع 
الفنية القادمة من الرشق: آسيا وشمال 
أفريقيا والرشق األوسط. وكان الفنانون 

 األوربيون حياولون تقليد أشكال 
هذه القطع وزخارفها.

نشاط
أهم ما مييز القطع املعروضة داخل هذا 

الصندوق الزجاجي هو اخلط العربي األنيق.
 إذا أردت أن تصمم مصباحاً لغرفتك، 

ماذا ستكتب عليه؟



لـغـز
 ثعالب، سناجب، 

ببغاء وأرنب

 يف غابتي حيوانات 
ترتع وتلعب

11 القاعـــة 
تناقضات الرفاهية



هل تعلم؟
كان هذا الستار املزخرف يزيّن غرفة طعام 

 أحد مصممي األزياء املشهورين! 
أُعِجب الكثري من الضيوف بتفاصيل هذا 
 الساتر الرائعة، والطريقة التي تعكس بها 

خيوطه الذهبية الضوء.

نشاط
 إذا أردت أن تعيد صناعة هذا الستار

فماذا ستغري؟
ما األلوان أو احليوانات التي ستضيفها؟



لـغـز
 أبقيك من البرد 

دافئاً وسعيد

 أسرع وِجدين! 
قد أُباُع من جديد

12 القاعـــة 
الرفاهية البسيطة



هل تعلم؟
ُصنعت هذه السترة املحاكة يدوياً من ريش 
النعام. يعد فن احلياكة بالريش من الفنون 
الدقيقة القدمية، لكنه ما يزال يُستخدم يف 

صناعة األزياء حتى اليوم.

نشاط
يوجد يف صندوق العرض أمامك فستان 

مصنوع من الريش، هل تراه؟
ما الفرق بينه وبني السترة؟



لـغـز
 ال أرجع للوراء
لألمام دامئاً

 مع كل هذا الوقت
لن تكون ضائعاً

13 القاعـــة 
الوقت: الرفاهية العظمى



هل تعلم؟
 تشري هذه الساعة الرملية إىل الوقت 
ر بثمن هذه األيام.   وقيمته التي ال تُقدَّ

تبّين احلبيبات الصغيرة امللّبسة بالذهب 
أهمية كل حلظة متّر يف حياتنا.

نشاط
 توقف للحظة وفكر بالعالقة بني هذه 

الساعة الرملية والرفاهية.
ما أهمية الوقت بالنسبة لك؟
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