






ندعوكم لتعودوا بالزمن خطوًة إلى الوراء،

تفّضلوا من هنا...





من المهم أن نكتشف قيمة الماضي من جديد، فتنبثق عن ذلك الرغبة 

في التناغم واالهتمام بعافية النفس التي تبثها ألياف طبيعية تزيد من 

متعة النوم، وهذا االكتشاف هو أيضًا عبارة عن شعور جديد يتمّيز 

بحّس األناقة والبساطة. ينبع كل ما أفعله في عملي من الذكريات 

والرائحة والذوق والحّس والروح وروح العائلة، األشياء التي تعطي 

للحياة حالوتها وتملؤها سعادًة وسحرًا... ركِّزوا على التفاصيل حتى 

تكتشفوا متع الحياة مكتشفين في نفس الوقت تراث العالم الذي يكمن 

في قلبه غزارة سوف ترّبي أجيال جديدة من الحرفيين، الغّزالين 

والنّساجين. هذا العالم من الزخارف الداخلية والقطع الفّنية والتراث 

الثمين مصّمم ليدوم معنا طوال حياتنا ويصبح جزءًا مهمًا منها.

اللون األبيض يضفي نسمة من الصفاء، والنتيجة فّتانة وساحرة 

وكأنها حكاية من حكايات الماضي المنسية، كأنها رسالة من عالم 

غير عالمنا. َمن يهتّم بالدنيا متناسيًا روحه يفقد األصالة.

من أهم قيمنا التميز والصفاء  واحترام العالم ككل.



جداي (سالوميا ويانوش) مع أم جدتي (ّآنا).



كان لجَدي والَدي (آّنا وفينسينت فارنو) وولَديهم (سالوميا ونابوليون) مزرعة 

كّتان رائعة في قرية (بوجياوي) على ضّفة النهر الملتوي بين أشجار خضراء 

قديمة، وقد حصلت كارثة في هذا العام حيث أضاعوا مزرعتهم عقب الغزو 

السوفيتي لبولندا.

وهّجر السوفيت العائلة وأجبرها على النزوح إلى سيبيريا لكن لحسن الحّظ 

جلبت (سالوميا) قطعتي ميراث فريدتين معها وهما قماش النجود المطّرز يدويًا 

وغطاء الحصان الجميل المطّرز يدويًا أيضًا والذي كانت تستخدمه العائلة لتدفئة 

أحصنتها وهي تنتظرهم  أمام الكنيسة طوال القّداس المسيحي صباح كل يوم 

أحد.

بفضل جرأة (سالوميا) وُبعد نظرها تمّكنت العائلة من النجاة عند إجبارها على 

العمل في أعماق غابات سيبيريا الجليدية المغطاة بالثلوج فلقد استبدلت 

(سالوميا) ميراثها الفريد ببقرة وكان حليب هذه البقرة هو سبب بقاء األسرة على 

قيد الحياة خالل السنوات القاسية.

وخالل العوام السبع الطويلة كان الحنين للوطن واألمل في العودة مصدر قوة 

العائلة وسبب صبرها حتى  أنقذهم الصليب األحمر ورجعوا إلى بولندا وبدأوا 

حياة جديدة فيها.

شركة                             مهووسة بحب تراث محبوبتنا بولندا وبتقديرنا 

الصريح له.





,,
هو ليس إسمي وحدي بل إنما إسم العائلة الذي اعتّز به، ونحن عائلة لها 

قيم عالية وحماس وال نرضى بشيء غير الجودة العالية، ولنا جميعًا رؤية 

واحدة: أن نقّدم لكم المتعة في الحياة.

لقد جاء اإللهام إلنشاء شركة                       من جدتي (سالوميا) وأمي 

الحبيبة (آّنا)، وهما طّرزتا كل الشراشف باليد ومّيزتاها بأحرف إسميهما 

األولى وهما منهمكتان في الحب والذكريات حيث كان هذا بالنسبة لهما 

رمزًا لألنوثة كما عرفتاها وعلى تلك الطريقة تعلمتا الحياة العائلية والحب 

وفن التدبير المنزلي. وقد ُنقلت أسرار العائلة من جيل إلى جيل، من أم 

,,جدتي إلى جدتي، ومن أمي إلّي، ميراثنا العائلي، فن الحياة.

(آلدونا إيليزابيث ماجدالينا بولد)

Aldona Elizabeth Magdalena Boldt



الكّتان األصلي بأعلى جودة المطّرز بأحرف اإلسم األولى المصّممة شخصيًا.





أنسجة طبيعية من تراثتا.





حيث كان الهواء دافئ فيه رائحة الزهور والكّتان الصافي

المنشور في حقول الخزامى حتى يجّف...





هذه المنشفة األنيقة المصنوعة من الّكتان األصلي لها حواٍف ذات عقد 

كتلك المستعملة في الحّمامات البخارية وعليها ورود مطّرزة بخيوط 

من الذهب والفّضة. 





السرير رمز الحياة فجميعنا بدون استثناء نحتاج إلى 

النوم واالستراحة والطمأنينة واألحالم.





ينبع فن الكّتان األصلي المعاصر من التراث والخيال معًا.





الكّتان األصلي رمز للحب المتأصل في اإلنسان للجمال والتناغم في الحياة.





بساطة الطاولة األنيقة وعليها مفرش من ّكتان أصلي 

وكؤوس بلورية ترمز لألناقة والذكريات التي تشّكل جزًءا 

جوهرًيا من حياة متكاملة.





األلعاب الطرية التقليدية ترجع لنا ذكريات عن فّن األطفال.





فوائد استعمال الكّتان األصلي

ال يسّبب حّساسية

خيط الكّتان يخلق مناخ أفضل لبشرة اإلنسان من كل الخيوط الطبيعية 

األخرى، وقد استرجع شعبيته في القرن الـ٢١ عندما تم اكتشاف أنه يساعد 

في الشفاء من أمراض كثيرة منها الجذام.

تأثيره اإليجابي على الصحة

يحتوي الكّتان األصلي على حمض أوميغا-٣ ويمكن استعماله لمعالجة 

الجروح والحرق.

يهّدئ النفس

يساعد الكّتان األصلي على النوم العميق.

ليس إليكتروستاتيًا

معّدل الكهرباء الساكنة في الكّتان األصلي ُيعتبر ضئيل جدًا واألهم أنه ليس 

مصدرًا لها مّما يجعله مفّضًال من قبل أولئك الذين يتحّسسون ويتضايقون من 

مّس الكهرباء الساكنة الصادرة عن المواّد الصناعية، وفضًال عن ذلك فهو 

بارد في الصيف ودافئ في الشتاء.

قماش قوي

من بين كل أنواع األنسجة الطبيعية األخرى ُيعتبر الكّتان األصلي هو األكثر 

مقاومًة لالحتكاك والمّط (بثالثة أضعاف مقاومة القطن مثًال) وهو نسيج قوي 

ال تفسد ألوانه وال يتقّلص عند الغسل في درجات حرارة عالية.

صديق للبيئة

الكّتان األصلي قابل للتحّلل الحيوي بشكل كامل ولهذا فإنتاجه ال يزيد من 

النفايات، وال يحتوي الكّتان األصلي المنتقى بعناية فائقة على معادن ثقيلة أو 

مواد ضارة.





تعليمات الغسل

للغسل في الغّسالة

درجة الحرارة

الغسيل األبيض ٥٠/٦٠ درجة ميئوية

الغسيل الملّون ٣٠/٤٠ درجة ميئوية

ُينصح دائمًا الغسل في أقل درجة حرارة ممكنة.

للحصول على نتيجة أفضل ُينصح بنقع الغسيل لساعة

 كاملة قبل الغسل بدًال من رفع درجة حرارة الماء.

أّول غسلة

الغسلة األولى تؤثر بشكل كبير على جمال القماش مستقبًال ولهذا ُينصح بأخد العناية الالزمة في ذلك.

إبدأ بنقع الغسيل في ماء بارد وماّدة منّظفة لمدة ساعة كاملة  ومن ثم إغسله كما ُذِكر أعاله.

الغسيل الملّون

أِضف نصف كوب من الخّل األبيض مع مسحوق التنظيف للغسيل الملّون.

التنشيف

ُيستحسن تنشيف الكّتان األصلي بسرعة متوّسطة (بمعّدل ٤٠٠-٦٠٠ دورة في الدقيقة).

التجفيف

عند استخدام المجّفف ال ُينصح بالتجفيف عند درجات حرارة عالية أبدًا ولكن ُينصح بالتجفيف عند 

درجة حرارة وسرعة متوّسطة حتى تستشعر جفاف القماش باللمس. ال تقم بتجفيفه أكثر من الالزم 

ألن ذلك يؤذي األنسجة. وانا شخصيًا أجّفف أقمشتي الكّتانية في الشمس والهواء الطلق وبعد ذلك 

أمدها على السرير عطرة ومنعشة حتى تشعر بشرتي بذلك اإلحساس الطبيعي الناعم.

الكّي

ُينصح باستعمال مكواة بخارية جيدة وبكّي الشراشف وهي رطبة.

أنا شخصيًا ال أكوي شراشفي الكّتانية.





مّحلنا في كيب تاون

جنوب إفريقيا











www.aldonapurelinen.com
aldonapurelinen@aldonapurelinen.com


