
مجوهرات  تصميم

أكتوبر  ٢٠١١    ٢٧   

شهر في ا�عــالم  وسائل  ضّجت 
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نص  | هال الخوري

يزخر متحف فيكتوريا 
وألبرت الشهير بمجوهرات 
فريدة تفتح نافذة على تراث 

الحضارات السابقة

كنوز 
ورموز

رافقت المجوهرات ا5نسان 
في رحلته عبر الحياة منذ 

الحضارات ا>ولى، وحملت رموزاً 
ذات أهمية كبرى، منها ما كان 
شعبيًا وشائعًا ومنها ما أحيط 

بهالة من السر والغموض.



تصميم   مجوهرات 

   ٢٨    أكتوبر  ٢٠١١
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احتواء خواتم الزفاف على 
رسالة كامنة يزيد من وقع 
الشعور بالخصوصية بين 

الزوجين
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