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EDITOR'S LETTER

 ...2021والدة جديدة!
بفارغ �ل�صبر نترقّب جميع ًا حلول �لعام  .2021و�آمالنا لهذه �ل�صنة �لجديدة كبيرة وكثيرة ...بحيث نتوقع �نتعا�ص ًا �قت�صاد ّي ًا هائ ًال ،وعودة �لحياة �إلى طبيعتها في ك ّل
وللتو�صع في جميع قطاعات �لرفاهية� .أ ّما �لم�صار �لذي �ختارته ماري كلير �لعرب ّية ال�صتهالل
مكان من �لعالم ،ال �ص ّيما و�ال�صتئناف �لديناميكي لن�صاطات �لمو�صة
ّ
�لعام  ،2021فيتم ّثل في روؤية �لم�صتقبل بعيون �لمو�هب �ل�صابة �ل�صغوفة و�لحيو ّية و�الإبد�ع ّية و�لمتفائلة� .إنّنا نتحدث عن �لمغنية وموؤلفة �الأغاني �ل�صعود ّية ،Tamtam
ذ�ت �لنبرة �لعالية و�ل�صعر �لذهبي� .إنّها ت�صتلهم من �أفكار �لمعا�صرين �لعظماء ومن �أقو�لهم�" :إذ� ثمة �صخ�س يجل�س في �لظل �ليوم ،فذلك ال ّأن �أحدهم زرع �صجرة
�لحب على �ل�صعيد �لعالمي بقولها" :بغ�س �لنظر عن �لمكان �لذي �أتينا منه ،يمكننا جميع ًا �لتعاي�س ونحن جميع ًا و�حد!"
منذ وقت طويل" .وهي نف�صها تد�فع عن ّ
و�صحيح �أنّه مع وباء كورونا ،كان  2020عام ًا من �الكت�صافات �لعظيمة وبمثابة �صحوة لنا جميع ًا في مختلف �لنو�حي �لحيات ّية .لذ� في هذ� �ل�صياق �لمح ّدد ،تق�صي
ن�صيحة  Tamtamوفل�صفتها للعام  2021بالدعوة �إلى �حت�صان مفهوم �ل�صبر.
فو�قع �لحال �أنّه تع ّين علينا تعديل طريقتنا في �لعمل ،عبر �الإنترنت ،في عزلتنا �أم بدو�م جزئي ،ف�ص ًال عن �أ�صلوب حياتنا كاأ�صرة في �إطار �لحجر �لك ّلي �أو �لجزئي �أي�ص ًا.
و�كت�صفنا كيف يبدو �لعي�س مع �أطفالنا للم ّرة �الأولى على �الإطالق ،من خالل �لتو�جد معهم ب�صكل د�ئم ال �ص ّيما في �إطار مر�قبة در��صاتهم عبر �الإنترنت .كما ��صترجعنا
�لمخ�ص�س لل�صبكات �الجتماع ّية و�الت�صاالت عبر �الإنترنت ...وعلى عك�س �لمعتاد� ،بتعدنا
�صلتنا باالأ�صدقاء و�لمعارف �لقد�مى و�لبعيدين بف�صل �لتوفر �لكبير للوقت
ّ
ً
يومي في �ل�صابق .وال ّ
�صك في � ّأن �لوباء هذ� قد زعزع �القت�صاد �لعالمي في �لعام  2020ولم ي�صهم مطلقا في رفع �أ�صعار �لمو�د
عن �الأ�صدقاء �لذين تو��صلنا معهم ب�صكل ّ
�لخام .من هنا ،نع ّلق �آما ًال كبيرة على �النتعا�س �القت�صادي في �ل�صنة �لجديدة .وبالن�صبة �إلينا نحن �صكان منطقة �لخليج ،فا ّإن قطاع �لنفط و�لغاز له تاأثير كبير على حياتنا
�ليوم ّية .وبمنا�صبة �لعودة �لجديدة �إلى �لعمل� ،أر�دت ماري كلير �لعرب ّية �أن تق ّدم لك ملف ًا �صغير ً� �إنّما مكتم ًال تمام ًا عن هذه �ل�صناعة ،من وجهة نظر ن�صائ ّية� .إذ �صنجعلك
تكت�صفين جميع نو�حي قطاع �لنفط و�لغاز بف�صل �لمقابالت �لتي �أجريناها مع عدد من �لن�صاء �لنا�صطات في هذ� �لمجال.
متخ�ص�صة في ق�صايا �لطاقة �لعالم ّية
وبالحديث عن هذ� �لملف� ،أو ّد �أن �أ�صكر �لدكتورة � Carole Nakhleلمو ّؤ�ص�صة و�لرئي�صة �لتنفيذ ّية ل�صركة ،Crystol Energy
ّ
خ�صتنا بها حول هذ� �لقطاع ومقابلتها معنا .وفي �لقابالت
و�لترتيبات �لتعاقد ّية �لدول ّية للبترول و�الأنظمة �لمال ّية ،على تعاونها �لبارز وتحديد ً� على مقالتها �لتي ّ
ً
تج�صد م�صتقبل هذ� �لقطاع ،هذ� ويتّفقن جميعا على � ّأن �نخفا�س معدل وجود
�لتي �أجرتها مع زميالتها في �ل�صناعة� ،تّ�صح لنا � ّأن ّ
لديهن �إيمان ر��صخ با ّأن �لمر�أة ّ
�الإناث فيه �صا ّر جد ً� ،على عك�س �الأحكام �لم�صبقة .بحيث تتط ّلب ��صتد�مة هذ� �لمجال تعزيز �لجانب �الإبد�عي و�البتكاري ،ودمج تط ّلعات مختلفة للمر�أة ،حتى
يتمكن من �ال�صتجابة ب�صكل �أف�صل لتحديات �لم�صتقبل .لذ� فا ّإن تحفيز �لنمو في هذه �ل�صناعة له تد�عيات مبا�صرة �إلى ح ّد ما على جميع �لقطاعات �الأخرى
وخ�صو�ص ًا على قطاع �الأزياء و�لرفاهية...
إيجابي على �لرغم من ك ّل �صيء .من
وفي �لمقلب �الآخر ،بما � ّأن �ل�صعادة تت�صاعف عندما ن�صاركها ،فاإنّنا بحاجة �إلى جرعة يوم ّية من �لفكاهة للم�صي قدم ًا ب�صلوك � ّ
قدرتهن على �لت أالّق فيه من خالل �إن�صاء محتوى غير �عتيادي!
هنا ،وبينما �كت�صب �لرجال �صهرة عالم ّية منذ فترة طويلة في مجال �لكوميديا� ،أثبتت �لن�صاء �أي�ص ًا
ّ
يبرعن في �لكوميديا ،لي�س الإ�صحاك �لنا�س فح�صب و�إنّما �أي�ص ًا لتناول �لق�صايا
وفي هذ� �لعدد ،نلقي �ل�صوء على ثالث �ص ّيد�ت
َ
منهن بح�صب �صخ�ص ّيتها و�أهد�فها .لذ� ر�فقينا ما بين �لمملكة �لعربية �ل�صعود ّية و�الأردن و�الإمار�ت
�الجتماع ّية و�لعلم ّية ،ك ٌل ّ
وفل�صطين و�لواليات �لمتحدة للقاء �لدكتورة هتون قا�صي و�لممثلة مي�صون ز�يد و�صانعة �لمحتوى �صالم قطناني.
�أتمنّى عام ًا �صعيد ً� للجميع ،فلنحاول مع ًا ��صتعادة م�صتقبل كوكبنا وم�صيره بيدنا...

Farah Kreidieh
Editor in Chief

CONTRIBUTORS

Marie SCHMIDT
marieschmidtcom

مصورة
ّ

Emna Hedi
مديرة إبداع ّية

لمن�صة تجارة
عملت م�صترية اأزي��اء ّ
اإل�ك�ت��رون� ّي��ة عالم ّية عقب تخ ّرجها
من معهد Institut de Relooking
 .Internationalوبما اأنّها معروفة
كم�صت�صارة اأزي��اء �صاملة للكثير من
من�صقة
دور الأزي��اء في قطر ،تبقى ّ
اأزي� ��اء �صخ�ص ّية وم��دي��رة اإب��داع� ّي��ة
م�صتق ّلة مطلوبة.

م�ص ّورة اأزي��اء وجمال األمان ّية مقيمة في
ك��ول��ون�ي��ا .تعمل م��ع الكثير م��ن ال��زب��ائ��ن
ّ
والمجالت في جميع اأنحاء العالم .عملها
ً
وبديهي ،وغالبا ما يكون م�صتوحى
اأنثوي
ّ
من التفاعل المتبادل بين الق ّوة وال�صعف.

Noaf A. ALNAMLAH

Davor JELUSIC
davorjelusic

منسق أزياء
ّ

ت�صمل خ�ب��رت��ه الإب ��داع � ّي ��ة ال�ع�م��ل مع
مجموعة م��ن العمالء العالم ّيين في
مجال المو�صة والإع� ��الن والتحرير.
باأ�صلوبه الفريد في الأزي ��اء ومهاراته
ال�صخ�ص ّية الناعمة ،ي�ع� ّد ال�صخ�ض
المثالي لت�صوير الم�صاهير .و�صرعان
ما اأثبت نف�صه كمبدع مطلوب عالم ّي ًا مع
�صبكة معارف متف ّرعة.

stylingsbynoaf

منسقة أزياء
ّ

ُولدت ون�صاأت في ال�صعود ّية ،ولطالما تمتّعت بمهارة
في المو�صة اإلى اأن ح ّولتها اإلى مهنة .اإ ّنها من�صقة اأزياء
�صخ�ص ّية وتحرير ّية عملت مع اأف�صل المتاجر والمواقع
العالم ّية ،وموؤخر ًا باتت من�صقة خا�صة لزبائن اإحدى
اأبرز المن�صات الرقم ّية.

Sleiman DAYAA

Hayat OSAMAH

slimi7

hayatosamah

منسق أزياء
ّ

مصورة
ّ

ول��دت ع��ام  1993في ج �دّة ون�ش�أت
فيهاّ ،ثم انتقلت اإلى الريا�ض حيث تقيم
حال ّي ًا .في العام ،2009تع ّلمت ت�صوير
الأزي ��اء فا�صترت اأ ّول كاميرا رقم ّية.
وتبلورت روؤيتها بتركيزها على مو�صوع
التن ّوع عبر ت�صوير الأفالم .عملت مع
اأبرز ّ
المجالت واختارتها وزارة الثقافة
متحدثة في  Fashion Futuresاأ ّول
من�صة اأزياء في ال�صعود ّية.
ّ

Sama AL WASMI
samaalwasmi

عاشقة موضة

اأثبتت نف�صها كمحترفة في مجال الأزي��اء
الفاخرة .وي�صمل عملها الت�صويق والعالقات
ال�ع��ا ّم��ة و� �ص��راء الأزي� ��اء ،م��ع اأك�ث��ر م��ن 10
�صنوات خبرة في �صناعة الأزياء بالتجزئة.
وعملت مع كبار بائعي التجزئة والعالمات
العالم ّية في المنطقة.

اخ �ت��ار طريقه اإل ��ى ع��ال��م المو�صة
والإب��داع منذ �صغر �ص ّنه ،فعمل بك ّد
وت�ص ّلم منا�صب مختلفة في اإدارة
الت�صويق الب�صري لعالمات تجار ّية
من�صق
مرموقة .واليوم ف�ص ًال عن اأ ّنه ّ
خا�ض ومدير اإب��داع� ّ�ي فهو يخو�ض
ّ
عالم الإع��الم عبر بابه الوا�صع بعد
اأن اأطلق .Slimi Magazine

إطـاللـتـك

• في األلوان
البوهيم ّية
المحايدة أم
األحجار الكريمة
الملونّة أم مظهر
الروك القاتم ...أين
تجدين نفسك
أكثر؟
BALENCIAGA CRUISE 20 - 21

المفضلة
• مختاراتنا
ّ
من اإلكسسوارات
ذات الطابع المرح
والعملي لتتز ّيني
بها مع بداية العام
الجديد.
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TREND #1
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بوهيمية
ألوان
ّ

الملمس واأللوان المختلفة تعكس جمال المالبس المحايدة بأفضل طريقة ممكنة.
إذ سترتقي هذه الصيحة بأحالم تلك الطفلة الصغيرة في كتاب Prairie Dreams

4

بجلود غن ّية بظالل الشوكوالتة وألوان الصوف الرملي المريحة إنّما الراقية ،إلى جانب
تنسي أن تبرزي إطاللتك التراب ّية
األناقة العمل ّية لتد ّرجات الجينز الكالسيك ّية .وال َ
آن مع ًا.
في
ة
ي
والعمل
األنيقة
واألقنعة
بإكسسوارات ذهب ّية فاخرة كاألساور المتأللئة
ّ
ٍ
1 Jacquemus 4352 AED - 362 KWD, 2 Johanna Ortiz 275 AED - 23 KWD, 3 Gergei Erdei 778 AED - 64 KWD, 4 Isabel
Marant 1432 AED - 119 KWD, 5 Etro Price Upon Request, 6 Bottega Veneta 3200 AED - 266 KWD, 7 Fendi 9415 AED
783 KWD, 8 Marni 2455 AED
204 KWD, 9 Burberry 4214 AED - 350 KWD, 10 Louis Vuitton 3861 AED - 321 KWD, 11
Totême 334 AED - 28 KWD, 12 Max Mara 606 AED - 50 KWD, 13 Gucci Price Upon Request, 14 Chanel 5142 AED - 427 KWD.
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TREND #2
6

7

ّ
الحظ
تد ّرجات تجلب

8

استدعي كل حظوظ العالم لتبدئي هذا العام بتألق كبير ،بما في ذلك األحجار الكريمة كالملكيت

9

القوة! ال تخشي
الذي يجلب الوفرة والكوارتز الوردي الذي يستقطب الجمال والياقوت الذي يبعث
ّ
األلــوان المتكاملة ،بل امزجي بين األخضر الساطع وظــالل الــوردي الجذّ ابة! فال داعــي للقلق حيال
المستقبل عندما تتز ّينين بألوان المجوهرات التي ستستحوذ على الجمال الكامن في العام .2021
1 The Attico 7798 AED - 648 KWD, 2 Fenty 3342 AED - 278 KWD, 3 Mukhi Sisters 8036 AED - 668 KWD, 4 Victoria Beckham 1232 AED
102 KWD, 5 La DoubleJ 325 AED - 27 KWD, 6 Chanel 16529 AED - 1374 KWD, 7 Missoni Home 694 AED - 57 KWD, 8 L'Objet 515 AED - 43 KWD,
9 Loewe 1008 AED - 83 KWD, 10 Balenciaga 5291 AED - 440 KWD, 11 Dior 15059 AED - 1252 KWD, 12 Taller Marmo Price Upon Request,
13 Saint Laurent 7621 AED - 633 KWD,14 Roi du Lac 268 AED - 22 KWD, 15 Gucci 1658 AED - 137 KWD.
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FASHION HOTLIST

مظهر الروك القاتم

تجمع صيحة اللون األسود الجديدة بين األنسجة التي ال تم ّلي منها أبداً من جهة وجرعة كبيرة
نسقي بين األقمشة الشفافة والرقيقة
من إطاللة نجوم الروك المستحدثة من جهة أخرىّ .
والصنادل األنثو ّية الرائعة ،وأضيفي مك ّبر صوت جمي ً
ال للحصول على لمسة الروك المم ّيزة تلك!
بالقوة ،مثل النظارات المعتّمة في صباح اليوم
تنسي إكسسواراتك البسيطة إنّما المفعمة
ّ
ال َ
التالي بعد جلسات التسجيل التي قمت بها حتّى وقت متأخر من الليل.
1 Seletti 1435 AED - 119 KWD, 2 Self-Portrait 1485 AED - 123 KWD, 3 Loewe 4000 AED - 332 KWD, 4 Marshall 842 AED - 70 KWD, 5 Fendi
5893 AED 489 KWD, 6 Missoni Home 733 AED - 61 KWD, 7 Valentino 3795 AED - 315 KWD, 8 L'Objet 1031 AED - 85 KWD, 9 Prada 2020
AED - 167 KWD, 10 David Koma 2975 AED - 247 KWD, 11 Saint Laurent 2732 AED - 226 KWD, 12 Be@Rbrick 74304 AED - 6174 KWD,
13 Gucci 1546 AED - 128 KWD, 14 Louis Vuitton 3150 AED - 261 KWD, 15 Jacquemus 2424 AED - 201 KWD.
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SAINT LAURENT
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ACCESSORY TREND

مرح في إطاللتك الفاخرة

ّ
بكل ما للكلمة من
 خلفك واستبدليه بالخفة والمرح مع هذه القطع الشباب ّية والفاخرة2020 أتركي ثقل العام
 وعزّزي جمال أقنعتك وحقائبك،تمدك بالطاقة
ّ معنى! احرصي على إضفاء لمسة يافعة على إطاللتك بأحذية رياض ّية
!وإكسسوار منزلك بألوان جريئة وممتعة وبشخص ّيات حيو ّية وإنّما أنيقة في الوقت نفسه
1 Bottega Veneta 20418 AED - 1694 KWD, 2 Fendi 1321 AED - 109 KWD, 3 Casa Cabana 308 AED - 25 KWD,
4 Olympia Le-Tan 5066 AED - 420 KWD, 5 Burberry 1321 AED - 109 KWD, 6 Gucci X Disney Rhyton 2898 AED - 240 KWD,
7 Dolce & Gabbana 356 AED - 29 KWD, 8 Once Milano 1262 AED - 104 KWD, 9 Christopher Kane 74 AED - 6 KWD, 10 Versace
925 AED - 76 KWD, 11 Anya Hindmarch 248 AED - 20 KWD, 12 Roi du Lac 3132 AED - 260 KWD, 13 Laboratorio Paravicini
994 AED - 82 KWD, 14 Mukhi Sisters 661 AED - 54 KWD, 15 Ruslan Baginskiy 881 AED - 73 KWD.
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JEWELRY TREND

مجوهرات
تُذهل العيون
ت ــز ّي ــن ــي ب ــم ــج ــوه ــرات تــحــبــس
ألن أكثر مــا نحتاج إليه
األنــفــاس ّ
ف ــي ال ــع ــام  2021ه ــو الــتــبــاهــي
بــالــرفــاهــيــة بــا خــجــل! ل ــذا مــا رأيــك
بفعل ذلك على أكمل وجه من خال
مرصعة بالكامل أو سوار يخطف
قادة ّ
األنظار مث ً
ا؟ مهما انتقيت ،من المؤكد
أن خيارك سيجذب العيون إليك.
ّ

5

1

2

4

3
التصويرMaximilian Gower :
التنسيقSima Maalouf :

Lower Gulf 16

1 Dior High Jewellery
2 Tiffany & Co.
3 Chaumet
4 Chanel High Jewellery
5 Bvlgari
Prices Upon Request.

حقيبة تتشابك فيها الخيوط والقلوب معا ً
بد لك من امتالكها بدون
كيف لنا أن نختار القطع التي ال ّ
أن نذكر حقيبة  11.12الكالسيك ّية؟ وه ــذه الم ّرة
باللونين ال ــوردي واألخــضــر من صنع مشغل Les
 Ateliers de Verneuil-en-Halatteالــذي هو
جزء من  .Chanel Métiers d’Artوستبدو
أن ابتكارها
أكثر جاذب ّية بعد إذا أخبرناك ّ
يتط ّلب اســتــخــدام الحرفيين لتقنية
الخياطة العكس ّية التقليد ّية ،لتتم ّيز
بخيوطها القطن ّية المجدولة يــدو ّيـاً
فض ً
قصتها المبتكرة بشكل فردي
ال عن ّ
ويدوي عن طريق تقنية قطع القوالب .فهل ما
زلت بحاجة إلى مزيد من األسباب لتقعي في ح ّبها؟

التصوير:

Maximilian Gower

ا لتنسيق :

Sima Maalouf

Lower Gulf
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ارتقي بمستوى أناقتك
هل القت إطالالت نور عريضة المتألّقة إعجابك حديث ًا الس ّيما بعدما أصبحت الوجه
ألن
اإلعالمي الجديد لدار Boucheron؟ ال تقلقي فهي ليست صعبة المنال إطالق ًا ّ
أقراط  Serpent Bohème Sleepers L Motifالجديدة سترتقي بمظهرك إلى مستوى
والرقي واالنتعاش مع مطلع العام  2021لتتز ّيني بـ 64ح ّبة ألماس
آخر من األناقة
ّ
مصمم
خرزي
تامة واحدة تلو األخرى ومصقولة بد ّقة في قالب
دائر ّية
ّ
مرصعة بعناية ّ
ّ
ّ
من الذهب الوردي عيار  2.55قيراط ًا.

Lower Gulf 18

BOSS FW20

1
2
3

BEAUTY TREND

أوال
ّ بـــشـــرتـــك

ّ
،بكل ما للعبارة من معنى
تعكس هذه اإلطاللة المكياج الطبيعي المتألّق
والطريقة األسهل للحصول عليها تعتمد على تهيئة البشرة باستخدام
،ثم تطبيق مهيئ للبشرة لتنعيمها
ّ ،مستحضر ج ّيد من شأنه ترطيب وجهك
 وإليك المنتجات التي من شأنها أن...يليه كريم أساس يمنحها مظهراً صح ّي ًا
.تساعدك على التألّق بهذا المظهر في العام الجديد

4

 استخدمي،للحصول على هذه اإلطاللة
:ما اخترناه لك من مستحضرات

bareMinerals
Complexion
Rescue Tinted
Moisturizer with
Hyaluronic Acid
and Mineral
SPF 30

Juice Beauty
Stem Cellular
Cc Cream
SPF 30

Erborian
CC Cream
Radiance Color
Corrector
Broad Spectrum
SPF 25

Honest
Beauty Clean
Corrective
with Vitamin
C Tinted
Moisturizer
Broad Spectrum
SPF 30

1 IT Cosmetics CC+ Cream with SPF 50+ 143 AED - 11 KWD, 2 Dolce & Gabbana Passioneyes Intense Volume Mascara
158 AED - 13 KWD, 3 Gucci Beauty 201 The Painted Veil, Rouge à Lèvres Mat Lipstick 154 AED - 12 KWD, 4 Fenty Beauty
Gloss Bomb Cream Color Drip Lip Cream - Fenty Glow 105 AED - 8 KWD, 5 111Skin Vitamin C Brightening Booster
Price Upon Request.
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الالمع  ،Soleil Blanc Shimmering Body Oilكالهما من  .Tom Fordهذا وال
�أ�شتغني عن �أحمر �شفاه  Matt lipstickمن  Macبتد ّرج  Chiliو .Mehrودائم ًا ما
تر�فقني بودرة �لإ�شر�قة �ل�شح ّية و�لطبيعية Les Beiges Healthy Glow Sheer
 Powderمن  Chanelوما�شكار� .Le Volume de Chanel
ّ
المفضلة لديك ،وكيف تحافظين
ما مستحضرات العناية بالبشرة
على بشرة رائعة في ّ
اليومي المزدحم؟
ظل جدولك
ّ

�أ�شرب �لكثير من �لماء � ،أتناول مك ّمل �لبيوتين م ّرة ك ّل ب�شعة �أ�شهر� ،إذ يعمل ب�شكل ر�ئع
على �لب�شرة و�ل�شعر و�لأظافر .وبالن�شبة �إلى �لعناية بالب�شرة� ،أ�شتخدم م�شتح�شر�ت
� ،SkinCeuticalsلتي ت�شاهم في �لوقاية و�لحماية و�لت�شحيح مثل �شيروم C E
 Ferulic® With 15% L-Ascorbic Acidو�شيروم  ،Serum 10 AOX +ف�ش ًال عن �أ ّنني
�أ�شتخدم �شيروم �لعينين  AOX + Eye Gelوقناع �لوجه Clarifying Clay Mask For
 Acne Prone Skinم ّرتين في �لأ�شبوع للتنظيف �لعميق .وموؤخر ً� ،بد�أت بتطبيق بودرة
�لكولجين  Super Collagen Powderمن  NeoCellو�أح ّبها كثير ً�.
البدنية ،وما التمارين التي تمارسينها؟
كيف تحافظين على لياقتك
ّ

عاد ًة ما �أبد�أ يومي ب�شرب �لماء �لد�فئ و�شاي �لزنجبيل و�لليمون �أو �لكرف�س مع ع�شير
�لخيارّ � .
أف�شل ممار�شة �لريا�شة في �ل�شباح �لباكر � 3إلى  4م ّر�ت في �لأ�شبوع ،لذ�
�إ ّما �أق�شد جل�شة تمرين جماع ّية من ركوب �لدر�جة في �لد�خل تليها تمارين  HIITم ّما
ح�شة يوغا �أكثر ��شترخا ًء عندما �أريد تحقيق
يمنحني تد ّفق �لأدرينالين ،و�إ ّما �أختار ّ
�لتو�زن في نف�شي .كما �أحر�س على �لتع ّر�س لأ�شعة �ل�شم�س لمدّة  15-20دقيقة م ّرتين
في �لأ�شبوع للح�شول على جرعة ج ّيدة من �لفيتامين د.

ZEINAB ALHASHEMI
التحول الهائل الذي شهدته
إن زينب الهاشمي التي يبهرها
ّ
ّ
ّ
تجسده من تناقض بين األشكال
وكل ما
اإلمارات العرب ّية المتّحدة
ّ

ّ
المفضل لديك؟
ما العطر

أحب �لرو�ئح �لكال�شيك ّية �لخفيفة� ،إ ّنما ّ
�لمف�شل لدي هو عطر
المعمار ّية التجريد ّية الحديثة والمناظر الطبيع ّية لمدينتها،
� ّ
� Eau de Parfum Sprayلذي ينا�شب
تشاركنا اليوم روتين جمالها والكثير غير ذلك...
جميع �لف�شول ويتم ّيز بتركيبة
جريئة وفريدة وثابتة على �شورة
الجمالي؟
عالم يقتصر روتينك
ّ
َ
أحب �عتماد روتين متو�زن في �أ�شلوب حياتي و�للتز�م به حتّى �أتم ّكن من روؤية �لنتائج  Mademoiselle Cocoتماماً.
� ّ
ي�شم روتين �لجمال �لخا�س بي �لتغذية
لذ�
�لطويل.
�لمدى
على
عليها
و�لحفاظ
ّ
وحب �لذ�ت.
�ل�شاملة و�لعناية بالب�شرة ّ
ما الجانب
ّ
األهم في الجمال بالنسبة إليك ،أهو الشعر أو البشرة أو 1

Chanel N ° 19

3

غيرهما؟

�أجد �أ ّنه نهج �شامل ،لذلك �أحر�س على �لهتمام بب�شرتي وج�شدي وروحي و�لحفاظ
عليها ب�شحة ج ّيدة.
ما المستحضرات التي تحتفظين بها في حقيبتك دوم ًا؟

Bobbie Brown 1
Intensive Skin Serum
Foundation SPF 40

عندما يتعلق �لأمر بالمكياج ونوع ب�شرتي ،فاإنّ �لعالمة �لمعتمدة بالن�شبة � ّإلي هي
أحب مهيئ �لب�شرة وكريم �لترطيب Vitamin Enriched Face
 .Bobbi Brownو� ّ
 Baseوم�شتح�شر �لأ�شا�س  ،Intensive Skin Serum Foundation SPF 40ف�ش ًال
عن قلم تحديد �لحو�جب متعدّد �ل�شتخد�مات Natural Brow Shaper & Hair
 .Touch Upكذلك� ،أبقي معي قلم تحديد �لعيون  Eye Defining Penوزيت �لج�شم
Lower Gulf 20

Chanel 2
Les Beiges Healthy Glow Sheer
Powder
SkinCeuticals 3
C E Ferulic Serum-30mL

2

Tom Ford 4
Eye Defining Pen

4

Hayo'u
Body Restorer
Massage Tool
189 AED
15 KWD
Act+Acre
Cold Processed
Hair Cleanse
102 AED
8 KWD

Roen Beauty
52° Cool Eye
Shadow Palette
154 AED
12 KWD

BEAUTY HOTLIST

جانبك المشرق
Marc Jacobs
Beauty
O!mega Gel
Powder Eyeshadow
106 AED
9 KWD

Artis
Elite Smoke Palm
Brush
225 AED
18 KWD

Dyson
Corrale Hair
Straightener
1943 AED
161 KWD
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Victoria Beckham
Beauty
Smoky Eye Brick Tuxedo
205 AED
17 KWD

Sarah Chapman
Skinesis Lash
Boosting Eye
Cleanse, 70ml
134 AED
11 KWD

STYLE

عطر يبعث سالما ً داخليّا ً في نفسك
استوحي Le Gemme

 Erea Eau de Parfumمن
 Bvlgariمن الحجر الكريم Green
 Agateال ــذي ُأطــلــق عليه اس ــم نهر
 Achatesفي صقلية .و ُيقال وفق ًا للتقاليد
الــقــديــمــة أ ّنـ ــه يــبــعــث الــشــعــور بالحماية
والسالم ويو ّفر طاقة إيجاب ّية .والدليل على
أن اسم  Ereaمستوحى من الكلمة
ذلك ّ
اليونان ّية  Eireneالتي تعني "السالم"
الــذي يتجلى بروائح العنبر والخشب
والفانيال لتنبضي باألنوثة الفاخرة
مطلع العام الجديد.

التصوير:

Maximilian Gower

ا لتنسيق :

Sarah Rasheed
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غ ّذي يديك برحيق العسل

ّ
تطوراً من
معقم اليدين  Abeille Royale Soft Hands Hygiene Gelاألكثر
اكتشفي
ّ
ّ
المكون من العسل المركّ ز .ستحتاجين إليه حتم ًا لتنظيف يديك وترطيبهما
Guerlain
ال س ّيما في هذه األوقات التي فرضت علينا عادات وقائ ّية باتت ضرور ّية.

Lower Gulf
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فستان طويل باللون األسود
سوار وخاتم وعقد ض ّيق
حذاء  Dior Questباللون األسود
ك ّلها من Dior

TAMTAM

&

HEART

' ' Soult
التصويرHayat Osama :
اإلدارة الفنّ ّيةFarah Kreidieh :
التنسيقNoaf A Alnamlah :
تصفيف الشعرHind :
المكياجNoura Osamah :
المساعدة في التصويرTaj :
اإلشرافHatem Alakeel :
اإلبداعيةHind Khalid :
اإلدارة
ّ
اإلنتاجية Mustafa Alamasi :لدى Authenticité
اإلدارة
ّ
اإلطالالت ك ّلها من مجموعة كروز  2021من Dior
حوارFarah Kreidieh :

لحل ّ
ّ
"أختار الصبر كلمةً
تردده والدتي على مسامعي ،أال وهو
وثمة اقتباس باللغة العرب ّية كثيراً ما ّ
كل شيء في العام ّ .2021
ً
لمن ينتظر" .وال أعتقد أنّه ثمة ما
تأتي
دة
ي
الج
"األمور
أن
ا
ي
حرف
تعني
التي
ة
ي
اإلنجليز
المقولة
يوازي
الذي
الفرج"
"الصبر مفتاح
ّ ّ
ّ
ّ
َ
ُيعتبر مبالغة في الصبر ،فمن الجيد دائم ًا التح ّلي بهذه السمة والعمل على هذا األمر".
لدينا المفتاح إلطالق عام  2021رائع .وفي العام  ،2020بعثنا رسائلنا المفعمة باألمل إلى المستقبل من خالل أكثر من 16
موهبة عرب ّية وأرسلناها إلى الكون بينما قبع العالم ك ّله في هدوء وسكينة .غنّينا من أجل األرض ودعونا السماوات لنُ شفى
تم إصدارها بعد توحيد الجهود مع
في بعضنا البعض ومن خالل بعضنا البعض ،في نسخة مذهلة عن أغنية ّ ،Earth Song
 Mohamed Sqalliو ،Malcaوجمع األصوات األكثر تأثيراً في الشرق األوسط بما فيها  Xena Elshazliiمن مصر و Popytirzمن
وأن التعاون
تونس .ومصدر إلهامنا لهذا الشهر هي المغنية وكاتبة األغاني السعود ّية  .Tamtamوالحقيقة أنّنا لم نتوقف يوم ًا ّ
وباء آخر حتّى يصغي العالم،
مع األشخاص الملهمين يدفعنا أكثر فأكثر لدعوتك اليوم إلى رفع صوتك عالي ًا .إذ ال يتطلب األمر
ً
بل ّ
كل ما عليك فعله هو رفع صوتك ،صوت الحر ّية والصبر والفرادة والعاطفة وصوت التعبير واالزدهار والشفاء .نعم الشفاء،
وال يتط ّلب األمر أرض ًا من الملح ،مثل موقع جلسة تصويرنا في الرياض لغالف هذا الشهر ،لنُ شفى .بل إنّنا اليوم نضبط إيقاع
العام  2021ليكون مزدهراً ،ونختار أن نرى العالم من خالل العيون الجديدة للمواهب الشا ّبة الشغوفة مثل  .Tamtamهذه
الفنّانة السعود ّية التي اشتهرت بأمور كثيرة بخالف صوتها عالي النبرة وضفائرها الذهب ّية الفريدة .ولدت في الرياض ،وارتادت
ثم التحقت بالكل ّية في سان دييغو واليوم في الثامنة والعشرين من عمرها إنّها تعيش بين الرياض
المدرسة في كاليفورنياّ ،
ولوس أنجلوس فيما تصنع الموسيقى.

REGIONAL CELEBRITY

سترة وسروال مصبوغان بالربط
قميص باللون األبيض
سوار من الجلد باللون األسود
خواتم
ك ّلها من Dior

سترة وسروال مصبوغان بالربط
قميص باللون األبيض
سوار من الجلد باللون األسود
خواتم
ك ّلها من Dior

فستان طويل من الحرير باللون الوردي الساطع
عقد وخواتم
حذاء  Dior Questباللون األسود
حزام  D-waistباللون األسود
ك ّلها من Dior

فستان طويل من الحرير
باللون الوردي الساطع
من Dior

عيني على
"كان العام  2020بمثابة دعوة يقظة وفتَ ح
ّ
الكثير من األمور في الحياة"

التي اأتاحتها البالد ،حتّى أا ّنها �شاركت في اإحدى الم�شابقات فيها .ولك ّنها
في هذا العام لم تكن قادرة على فعل ذلك قبل �شهر اأكتوبر ،نظر ًا اإلى جميع
قيود ال�شفر التي فر�شها الوباء .فبالن�شبة اإليها ،الوطن هو الريا�ص ولو�ص
اأنجلو�ص على ح ّد �شواء الأنّ الريا�ص تم ّثل مكان وجود عائلتها وذكرياتها
كما اأنّ لو�ص اأنجلو�ص موطنها الثاني والمكان ال��ذي ا�شتلهمت منه عزف
المو�شيقى وحيث ت�شعر بالراحة وتكون على طبيعتها ،ف�ش ًال عن اأ ّنه اأي�ش ًا...
مكان ًا رائع ًا للتن ّزه في الطبيعة!

الخا�ص ،اإ ّنما نتّفق جميع ًا على اأنّ العام  2020كان بمثابة جر�س
لك ّل م ّنا راأيه
ّ
اإنذار للكثير م ّنا .وفي مقابلتنا مع  ،Tamtamقالت هذه الموهبة ال�شا ّبة اإ ّنه
مهم حق ًا في الحياة ،ال �ش ّيما واأ ّننا في بع�ص
بات باإمكانها االآن اأن تدرك ما هو ّ
االأحيان ننغم�ص في ك ّل االأمور الماد ّية ونميل اإلى ن�شيان اأنّ الروابط العائل ّية
يهم حق ًا .وفي هذا العام ،تع ّلمت  Tamtamكيف ّية اإنتاج المو�شيقى،
هي ما ّ
حتّى اأ ّنها اأقامت �شل�شلة  Quarantoon Seriesعلى  IGTVو Soundcloud
 ،@tamtamsoundحيث جمعت بين مقاطع الفيديو الكرتون ّية القديمة التي "عائلتي سعيدة اآلن ألنّه بات بإمكاني اعتبار السعود ّية
ً
وجدتها على االإنترنت مع اأغانيها
ّ
الخا�شة ،وجعلتها في متناول النا�ص .اإذا مكان ًا حيث يمكنني االزدهار في عالم الموسيقى"
راحتها.
منطقة
من
وخرجت
الكثير
كان  2020عام ًا تع ّلمت فيه
وتخبرنا  Tamtamكيف اأنّ والديها متح ّم�شان ج ّد ًا للمو�شيقى وكيف اأ ّنهما
يم ّثالن نظام دعم هائ ًال لها عندما يتع ّلق االأمر بهذا المو�شوع .فهما يريان
"أتاحت الرياض الكثير من فرص الموسيقى في العامين حال ّي ًا الكثير من الفر�ص لها وي�شعران بالفخر الأنّ الريا�ص اأ�شبحت مركز ًا
للفنون والمو�شيقى.
الماضيين"
وعاد ًة ما تزور  Tamtamال�شعود ّية م ّرة واحدة على االأق ّل في ك ّل عام ،الأنّ
هذا المكان الذي ن�شاأت فيه عائلتها .واأخبرت ماري كلير العرب ّية اأ ّنها ق�شت "يمكن للطاقة أن تجمع الناس مع ًا دائم ًا"
قوي بين االأ�شخا�ص ،ف إا ّنهم يجتمعون مع ًا بدون
في العام الما�شي �شهرين في الريا�ص نظر ًا اإلى فر�ص المو�شيقى الكثيرة عندما يكون ث ّمة تطابق ّ
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سترة بال أكمام مصبوغة بالربط
سروال مصبوغ بالربط
سوار من الجلد األسود
ك ّلها من Dior

محاولة تبرير التجربة التي تجمعهم .من هنا ،كانت  Earth Songعمل ّية
اإبداع ّية اجتمعت فيها ومن خاللها الطاقات على الرغم من الم�شافات ،ودعت
وتج�شد هذا المزيج
الكثير من المواهب اإلى اكت�شاف اأنف�شهم وقدراتهم.
ّ
في اأغنية جميلة ما زلنا ن�شمعها حتّى اليوم .والواقع أا ّنها كانت اأ ّول تعاون
ل�  Tamtamمع مواهب متن ّوعة من بلدان واأماكن مختلفة .ولكن على الرغم
من ك ّل التّحديات التي ُفر�شت ،فاإ ّنها تق ّر باأنّ الم�شروع كان ناجح ًا وممتع ًا
ولم تتوقع اأبد ًا اأن يبداأ النا�ص في عزف المو�شيقى بهذه الطرق االإبداع ّية
والمبتكرة من اأن�ح��اء مختلفة من العالم وم��ع بع�شهم البع�ص في العام
 .2020كما تخبر الف ّنانة ماري كلير العرب ّية عن م�شروعها االأخير الذي
�شي�شمل  5اأغ��انٍ على االأق � ّل في العام  ،2021وهي متح ّم�شة ج��د ًا له الأ ّنه
حقيقي لجذورها العميقة من العالم العربي.
انعكا�ص
ّ

ذلك .لذا ابحثي عن المفتاح لحياة من االن�شجام في التن ّوع ،وف ّكري في
التعاي�ص مع التقاليد الثقاف ّية المختلفة كم�شدر اإلهام ل�شغفك في الحياة.
وعندما �شاألناها عن التّحديات التي تواجهها كونها ف ّنانة عرب ّية في بلد
أجنبي ،تعتقد  Tamtamبوجود تحديات طبيع ّية للف ّنانين في ا ّأي مكان في
ا ّ
العالم ،غير اأنّ التّحدي االأ�شعب يق�شي باالبتعاد عن العائلة .فبالن�شبة
اإليها ،اإ ّنه لتحول كبير يم ّر به المرء عند االنتقال واكت�شاف ثقافة جديدة
ومكان جديد .فحينها ،تدركين اأمور ًا مختلفة عن نف�شك" .عندما اأكون في
الريا�ص ،اأدرك عدد االآثار التي تركتها لو�ص اأنجلو�ص في داخلي ،والعك�ص
�شحيح أال ّنني اأ�شتطيع ال�شعور باالختالفات بين ك ّل بلد " .وياأتي التوا�شع
في المقام االأ ّول بالن�شبة اإليها ،اإذ اإنّ اال ّت�ح��اد مع العالم والتعاي�ص مع
المجتمعات االأخرى اأمر ال ب ّد منه للعي�ص ب�شعادة وحر ّية في نهاية المطاف.

"بغض النظر عن المكان الذي أتينا منه ،يمكننا جميع ًا
التعايش ...ونحن جميع ًا واحد"

وأحب
"أعتبر نفسي جسر ًا بين الشرق األوسط والغرب.
ّ
صنع الموسيقى التي تطلق المحادثات لجميع الناس،
ّ
توسع أذهانهم ومنظورهم"
وتحث على
ّ

تع ّلمي اأن تتق ّبلي االأ�شخا�ص المختلفين عنك ج�شد ّي ًا ،والذين يتح ّدثون
لغة اأخرى ،ولديهم عادات جديدة .اإذ اإنّ هو ّيتك تكمن في احت�شانك ك ّل اأطلقت نجمة البوب ال�شعود ّية م�شيرتها مع اأغنية
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Little Girl

عندما

وشاح منقوش بشكل مائل باللون األزرق
حزام  D-laceباللون األسود
قميص أبيض بال أكمام
أقراط
ك ّلها من Dior
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في الواقع ،اإ ّننا جميع ًا نركب االأفعوان ّيات من اأجل ال�شعود ولي�ص الهبوط ،ولكن
المهم اأن نالحظ اأ ّنه ال وجود لواحد بدون االآخر .هكذا تقارن  Tamtamالحياة
من ّ
ً
ّ
باأفعوان ّية وتدعو م�شتمعيها اإلى التحلي بالتوا�شع دائما واالإ�شغاء اإلى اأنف�شهم
واال�شترخاء واال�شتمتاع بالمنظر اأثناء ال�شعود ،وحينها تو�شيهم باأخذ نف�ص عميق
واال�شتعداد لما �شيحدث بعدها ،كما والحر�ص على القيام بذلك اأثناء اال�شتماع
اإلى اإحدى اأغانيها!

كانت ال ت��زال غير معروفةّ ،ثم اأظهرت نف�شها في  ،Gender Gameوهي
اأغنية تتناول التحديات التي م� ّرت بها كونها مغن ّية �شعود ّية تك�شف عن
وجهها للعالم .لديها �شوت مم ّيز يربط بين ال�شرق والغرب من خالل اللغة
واالأغاني واالألحان .عا�شت  Tamtamفي الواليات المتّحدة منذ �شنّ مبكرة
وتعتبر نف�شها و�شيط ًا بين االثنين ،ومزيج ًا جمي ًال من االإلهام من كليهما ،ال
�ش ّيما واأنّ لو�ص اأنجلو�ص تع ّد مركز ًا للثقافات المتن ّوعة واأنّ ال�شرق االأو�شط
دائم ًا ما ا�شتقبل االإلهام من العالم الغربي .وتُع ّد اأغنيتها  Riseخير مثال
على هذا االن�شهار ،حيث تعاونت في الفيديو مع زميلها المخرج ال�شعودي "اأ�شعر بالذهول من الدعم الهائل ا ل��ذي اأح�شل عليه من المعجبين
ي�شجعونني ويلهمونني دا ئ �م � ًا  .و ي�ق��و ل��ون اإ ّن�ن��ي األهمهم،
الحائز ج��وائ��ز  .Meshal Al Jaserوه��ذه االأغ�ن�ي��ة ال�ت��ي اأن�شدتها باللغة ب��ي ،اإذ إا ّن�ه��م ّ
ً
االإنجليز ّية تتح ّدث عن االرتقاء اإلى ما فوق �شجيج المجتمع واتّباع الحد�ص ولك ّنني اأو ّد اأن يعرفوا اأن هذا ا أال م��ر متبادل ،و اأ ن��ا ممت ّنة ج��د ا لذلك!
أغاني الجديدة معهم هذا العام اإن �شاء اهلل .اإذ
الذاتي .وقد اختار � Al Jaserشرد ّ
الق�شة من منظور الزيجات المرتّبة التي و أا ت��وق اإ ل��ى م�شاركة ا ّ
ُتُع ّد مو�شوع ًا �شائع ًا في ال�شرق االأو�شط اأكثر من الغرب.
كان من المفتر�ص اأن اأطلق بع�ش ًا منها في العام  ،2020ولكن مع
ك ّل ا الأ ح��داث غير المتو ّقعة ،اأدر ك��ت اأ ّن��ه لم يكن الوقت
"في عالم اليوم ،من الطبيعي أ ّلا
المنا�شب تمام ًا لفعل ذلك .و اأنا ممتنة ج ّد ًا الأنني
ا خ �ت��رت اال ن�ت�ظ��ار ح� ّت��ى اأ ��ش�ع��ر ب� �اأنّ ا ل��و ق��ت قد
نفقية"
تملكي رؤية
ّ
ح��ان .وي�شعدني اأن اأ ق ��ول اإنّ ا ل �ع��ام 2021
من خ��الل روؤي��ة العالم بعد�شة اأو��ش��ع ،يمكنك
يبدو بالفعل منا�شب ًا لمو�شيقاي هذه" .
اأن تطمئني نف�شك اأنّ ح��ا��ش��رك �شيتغ ّير،
من دون الهبوط
ولم ُيطلق عليه ا�شم "الحا�شر " عن طريق
وبالعودة اإ ل��ى ال�شبر ،ف�اإ ّن��ه يعني اأي�ش ًا
الخطاأ اأبد ًا ،لذا ق ّدريه واعت ّزي به وا�شتغ ّليه
المتمثل في
ّ
عدم و ج��ود تو ّقعات ،أال ّننا ال نعرف اأ ب��د ًا
وتخ ّل�شي من منظورك ال�ش ّيق بحيث ي�شبح
العقبات
ً
ما �شيحدث تاليا  .وتذ ّكرنا  Tamtamباأنّ
الواقع اأق ّل تح ّدي ًا لك .وا�شتلهمي ِمن مقولة
للصعود
وجود
ال
التناغم م��ع �شوتنا ا ل��دا خ�ل��ي واال�شتماع
" :Warren Buffettث ّمة �شخ�ص يجل�ص في
اإ ل� ��ى ح��د � �ش �ن��ا ه��و اأ ف �� �ش��ل ط��ر ي �ق��ة ال ّت �خ��اذ
وقت
الظل اليوم الأنّ اأحدهم زرع �شجرة منذ
والنجاحات!
القرارات ال�شحيحة.
طويل " .وحينما �شاألناها ع ّما اإذا كانت �شتجعل
من الريا�ص مق ّرها الرئي�ص ،اأجابت  Tamtamقائلة
ً
تحب دائما
إا ّنها ال تف ّكر في االأم��ر بهذه الطريقة واإ ّنها ّ
كلمة لحل ّ
ً
كل شيء في العام
"أختار الصبر
اأن ترى اإلى اأين تاأخذها الحياة .وحال ّي ًا ،اإ ّنها ت�شتمتع بالفر�ص
"2021
في الريا�ص وتاأمل اأن ترى نف�شها في العام المقبل وهي تتن ّقل بين اأماكن
للتحلي بال�شبر� ،شواء كنت تاأملين اأن يعود
هذه دعوة لك من ّ Tamtam
ً
ً
مختلفة� ،شواء افترا�ش ّيا اأو فعل ّيا ،اإذ يتع ّين علينا تو�شيع منظورنا في هذه عملك اإ ل��ى طبيعته ،اأم تتط ّلعين اإ ل��ى ع��ام اأف�شل ،اأم تتر ّقبين انتهاء
الدنيا العالم ّية التي نعي�ص فيها.
ا الإ غ ��الق م � ّر ة اأ خ ��رى ،ف��اإنّ ال�شبر ه��و ا ل�م�ف�ت��اح .و�شحيح اأنّ ال�شبر
ف�شيلة وقد ط ّو رنا هذه ال�شمة حتم ًا في هذا العام ،اإ ّنما دعونا ننتهي
ّ
"اإنّ اأغنياتي الجديدة تقارن الحياة باالأفعوان ّية والتقلبات من حيث الهبوط من هذه الكلمات ونبد اأ العام باأمنية اأخيرة من :Tamtam
وال�شعود وك ّل ما بينهما ،وذلك الأنّ الحياة حق ًا عبارة عن رحلة اإفعوان ّية ،وبدون
الهبوط المت ّمثل في العقبات ،ال وجود لل�شعود والنجاحات .لذلك علينا احت�شان "ع�شى اأن نحت�شن عام ًا جديد ًا بغ�ص النظر ع ّما �شياأتي به ،فاإ ّننا ن�ش ّكل
ً
ّ
الرحلة باأكملها واال�شت�شالم لالأمواج وموا�شلة ال�شباحة .اإنه اأي�شا تذكير باالأمل ،ق ّو ة مع ًا  .ومع �شلوك اإيجابي و�شبور ،يمكننا االطمئنان ب أا ّننا �شنتط ّو ر
وال يجب اأن نفقد االإيمان اأو االأمل اأبد ًا الأ ّنه في "الم�ش ّقة راحة" ،ولي�ص فقط بعدها
با�شتمرار ونتق ّد م نحو ا الأف�شل .عام � 2021شعيد لكم جميع ًا ! "
اأو قبلها ،واإ ّنما اأي�ش ًا في خ�ش ّمها".
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فستان طويل باللون األبيض
حزام  D-laceبلون Camel
عقد
ك ّلها من Dior
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إطـاللـتـك

LOUIS VUITTON CRUISE 20 - 21

• رغم الوباء ،ما زلنا
ّ
متعطشين للرفاه ّية
وأساليبها التي تبعث فينا
الحياة من جديد
• تع ّرفي معنا عن كثب
إلى المبدعة وراء
Aura Headpieces

FASHION

أن حقبة
هل تظنّين ّ
السبعينات ولّت وليس
بإمكانك البروز بأسلوب
الـ Vintageمع بداية العام
بد من أنّك تسيئين
2021؟ ال ّ
الظن الس ّيما في عالم الموضة
ّ
الواسع الذي يطرح أمامك خيارات شاملة!
انضمي معنا إذاً إلى جلسة التصوير الرائعة
ّ
هذه حيث جمعنا لك قطع ًا استثنائ ّية تتألّقي
وتستمدي منها مصدر إلهامك وترسمي
بها
ّ
مالمح بداياتك الجديدة.

التصوير Marie Schmidt :لدى Tobias Bosch Fotomanagement
اإلبداعية والتنسيق Davor Jelusic :لدى MMG Artists
اإلدارة
ّ
الشعر والمكياج Dennis Brandt :لدى Bigoudi Agency
العارضة Priscilla :لدى  V Managementولدى Mirrrs Models
المساعدة في التصويرMaximilian Mouson:
المساعدة في التنسيقAna Marija Knezevic :

اإلطاللة ك ّلها
من Dior

اإلطاللة ك ّلها من
Alexander McQueen

فستان وحذاء وخاتم وحقيبة
ك ّلها من Lanvin
جوارب من Falke
مجوهرات من Chanel High Jewellery

Versace فستان من
Celine عال من
ٍ كعب
Falke جوارب من
ّ
Gucci  منVintage نظارات
Pilgrim أقراط من

قميص من
Alexandre Vauthier
Gucci  منVintage ق ّبعة
Aeyde مجوهرات من

Maison Schiaparelli معطف من
Aeyde جزمة من
Falke جوارب من
Pilgrim مجوهرات من

سترة وسروال من Tory Burch
خاتم من Pilgrim
ّ
نظارات وأقراط Vintage

اإلطاللة ك ّلها
من Chanel

فستان وجزمة من Celine
مجوهرات Vintage

REPORT

. في باريس، في سبتمبرRachele Regini  وابنتهاMaria Grazia Chiuri

MARIA GRAZIA CHIURI
RACHELE REGINIو
THE FIRE BENEATH THE GRACE
Catherine Castro :اإلعداد
Inès Manai :التصوير
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 ،Mariaهي المديرة

األولىGrazia Chiuri ،
أما ابنتها Rachele Regini
اإلبداع ّية لدار ّ .Dior
فانضمت إليها كمستشارة
البالغة من العمر  24عام ًا،
ّ

ثقاف ّية حول مواضيع تقلق عصرنا ،بدءاً من "دراسات
الثقافي مروراً بالبيئة.
جندر ّية" وصوالً إلى االستحواذ
ّ
إنّهما امرأتان عازمتان تتشاركان اإلرادة القو ّية لتحرير
األجساد واألزياء من جميع األغالل .هما اللتان نادراً ما
تتحدثان مع ًا للعلن ،قد وافقتا على القيام بذلك ،هنا
تمام ًا ،خصيص ًا من أجل ماري كلير الفرنس ّية.

عندما تقابلينها للم ّرة الأول��ى� ،سرعان ما تخطر
في بالك كلمة واحدة ،األ وهي "بركان".
لي�ست  Maria Grazia Chiuriطويلة القامة لك ّنها
بك ّل ب�ساطة ملفتة للإعجاب ،ول تحتاج اإلى الكحل
ّ
المف�سل لديها لإب��راز النار الم�ستعلة في اأعماق
عينيها .نراها ب�سعر بلتيني مال�س ومربوط اإلى
الخلف بت�سريحة على �سكل ذيل الح�سان ،و�سندل
اأ� �س��ود ب�سيط م��ن دون ج ��وارب وقمي�س اأبي�س
رمزي
و�سروال جينز ،وماذا اأي�س ًا؟ خاتم جمجمة
ّ
مثل مغ ّني  Swing Punkمتم ّرد ،يعلوه لون ًا اأخ�سر
يعك�س تق�سف ال�ج��ران�ي��ت ويحمل توقيع Attilio
� Codognatoسائغ البندق ّية الأ�سطوري.
اإ ّن��ه تناق�س وا�سح ،يترجم �سخ�س ّيتها المتم ّردة
والملتزمة بالم�سار المعتاد في اآنٍ مع ًا ،التي تجعلها
ق��ادرة على الوقوف في وجه الذكور الم�سيطرين
والمترفين الذين ّ
الرقي بح ّد ذاته.
وظفوها .إا ّنه
ّ
حيث اأنّ المديرة الفن ّية ل� ،Diorالتي ان�س ّمت اإلى
دار الأزياء هذه منذ اأربع �سنوات ،اختارت بو�سوح
فئتها ،وهي لي�ست فئة المظهر .اإذ اأرادت اأن تكون
على طبيعتها ،ل ��س��يء ��س��وى نف�سها ،ب ��دون ا ّأي
�سمة م�سطنعة ،مع ك ّل ما تم ّثل من موهبة وحر ّية
وثقافة ،وك ّل ما تم ّثل من �سغف.
تقول  Maria Graziaاإنّ الملب�س ه��ي المنزل
الأ ّول للج�سد .اإ ّنما لدى روؤيتها ،تخبرين نف�سك
ب �اأنّ الملب�س الأجمل للمراأة تتم ّثل في ذكائها.
وعند روؤيتها تجتمع مع ابنتها  Racheleفي جل�سة
الحب الذي يربط بين
الت�سوير ،نقول لأنف�سنا اأنّ
ّ

هاتين الثنتين يم ّثل اأولو ّيتهما الق�سوى.
و Racheleالبالغة من العمر  24عام ًا ،ان�س ّمت اإلى
 Maria Graziaفي  Diorكم�ست�سارة ثقاف ّية .اإ ّنها
طويلة القامة ،وتبدو رائعة في �سروال من الدنيم
البني فتظهر وكاأ ّنها
م��زدان بم�س ّد جلدي باللون ّ
بركان �سغير تلتهب النار في عينيها ،تمام ًا مثل
والدتها .وعندما تقفان اأم��ام عد�سة الكاميرا،
وت �ن �ظ��ران اإل ��ى بع�سهما ال�ب�ع����س ،ن�سهد ت�ح� ّو ًل
ح ّي ًا .حيث تذوب وجوههما مثل مثلجات الفانيليا
الإيطال ّية ،وت�سيء ملمحهما وت�سبح اأكثر نعومة.
كم اأنّ ق��وة النظرات جنون ّية! اإذ تمتلك Chiuri
نظرة �سخ�س يعرف كيف ينظر وينقل الق ّوة اإلى
اأولئك الذين يعتقدون اأ ّنهم ل يملكونها.
ونحن نعني بذلك الحرفيين الذين تعاونت معهم
على مجموعاتها في اإفريقيا اأو الهند اأو بوليا.
والن�ساء اللواتي ل تُ�سنع منهنّ دمى ال�سيليكون
واإ ّنما كائنات ح ّرة تتّخذ خطوات كبيرة في الحياة.
ومعها ،ت�سبح �سناعة المو�سة اأكثر ت�سويق ًا من
مج ّرد اإنتاج ملب�س باهظة الثمن .فمع مجموعاتها
من الأزياء الجميلة ج ّد ًا التي ي�س ُهل التعامل معها
بحيث ل نخ�سى ارتداءها منذ ال�سباح الباكر في
ال�سارع ،ما تق ّدمه فعل ّي ًا ه��ذه ال�م��راأة الإيطال ّية
المتاأ�سلة في اأر�س الواقع للن�ساء ،هو رحلة .رحلة
ا�ستك�ساف لعلقتنا بالعالم وبالآخرين وباأنف�سنا وبالرموز.
اإذ كتبت في العام " :2016يجب اأن نكون ً
جميعا ن�سويّات" على
ً
اإحدى القم�سان من ت�سميمها التي لقت ً
نجاحا فوريّا وانت�سرت
في الم�سيرات الن�سائيّة المناه�سة لترامب في

Maria Grazia Chiuri:
تي شيرت "Sisterhood is
" Globalمن Dior
خاصة بها
وخواتم
ّ
Rachele Regini:
بلوزة من التول القطني
مط ّرزة بنمط منقّ ط من Dior
خاصة بها
وخواتم
ّ
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ال��ولي��ات الم ّتحدة .اإ ّن��ه اقتبا�س من
 ،Adichieالكاتبة النيجيريّة التي اختارت  Chiuriالتعاون معها
على مجموعتها الأولى من  Diorالتي اأف�سحت عن ال ّتجاه الذي
�ستعتمده ،فا ّت�سح اإثرها اأ ّن المديرة الفنيّة �ستعمل مع جمهور
عالمي على تفكيك ال�سور النمطيّة ّ
وتخطي الحدود وترجمة
المن�ساتّ ،
وكل ذلك برق ّي مطلق .كم اأ ّن
توجّ هاتها الفكريّة عبر ّ
قوة الملب�س جنونيّة!
بعد ذل��ك باأربع �سنوات ووب��اء عالمي ،اأظهر عمل  Chiuriعن
نجاح تجاريّ ق��وي .والتقينا ب��الأم وابنتها قبل اأ ّي��ام قليلة من
العر�س .فوجدنا  Chiuriتهرب من الأنظار ّ
لتدخن على �سرفة
مكتبها التي تحاكي بف�سل عنايتها بها حديقة اإيطاليّة تذ ّكرها
بمنزلها في روما ،مع اأ�سجار الزيتون والنعناع واأ�سجار الليمون،
وبرج اإيفل والن�سيم العليل في الخلفيّة .اإذ في غ�سون اأ�سبوع،
�ست�سهد ب��اري����س اأوّل اأ��س�ب��وع للمو�سة بعد ال�ح�ج��ر ،و�ستبدو
�سينوغرافيا عر�س دي��ور لربيع و�سيف  2021غام�سة .فعلى
المن�سة� ،ست�ستعر�س عار�سات الأزياء اللواتي ل يقت�سرن على
اأ�سحاب الب�سرة البي�ساء ح�سري ًّا ويتميّزن بهويّات وجن�سيّات
لمحدودة ً
وقطعا روحانيّة في تعبير عن مو�سة تن�سجم مع عالم
اليوم.
ف��ي نهاية ال�ع��ر���س� ،سنتفاج أا ب�اأح��د النا�سطين ف��ي الحركة
المتمرّدة للتنديد بال�سناعة الأكثر ً
تلويثا في العالم Extinction
 ،Rebellionتقتحم ال�ع��ر���س وت �ل �وّح ب��لف�ت��ة" :ك ّلنا �سحايا
المو�سة" ،ممّا �سيدفعنا اإلى التفكير .األم يكن هذا الحتجاج
اللطيف ليبدو منطقي ًّا اأكثر على من�سة عر�س اإحدى علمات
الأزياء ال�سريعة؟ بالتاأكيد ،ولكن على اأيّ حال� ،ستفعل Maria
 Graziaوملهمتها ً Rachele
�سيئا ما حيال ما ح�سل .ولكن في
الحقيقة تحت اأ�سعة ال�سم�س ال�ساطعة ،نحن نعلم ج� ّي� ً�دا أا ّن
الحفل والفخامة اللذان لطالما رافقا اأ�سبوع المو�سة ً
دائما
�سيبدوان كعنا�سر غام�سة من عالم الما�سي.
لقد ه � ّزت الأزم ��ة ال�سحيّة ب�سدة ه��ذه الم�سمّمة التي تبنتّ
ال �ع �ب��ارة ال��لت�ي�ن� ّي��ة " ،"Memento Moriال�ت��ي تعني "تذ ّكر
أا ّن��ك �ستموت" .هذه الكلمات ،التي هم�سها الودعاء في اآذان
الجنرالت الرومان المنت�سرين لدعوتهم إال��ى التوا�سع ،هي
ا�سم خواتم  Codognatoالخا�سّ ة بها.
في خلل هذا اللقاء الرائع ،وجدنا اأ ّنه ل ب ّد لهذه الكلمات اأن
تميّز  ،Maria Graziaبما تم ّثله من قوّة وح�سن تقدير .ث ّم بعد
�ساعتين من الحديث ،نرحل مع انطباع باأ ّننا نلنا �سفعة اإ ّنما
رائعة وجميلةً ،
وحتما غير متوقعة.
Chimamanda Ngozi

Rachele Regini:
بلوزة وسروال من قماش
الحرير والقطن من Dior
قميص بدون أكمام من
البوبلين من Dior
Maria Grazia Chiuri:
قميص من الحرير وسروال
جينز من Dior
خاصة بها
مجوهرات
ّ

اأن يتنا�سب مع المفهوم الوحيد للأنوثة.
 :R.Rه��ذه الكلمات التي ت� ّم ابتكارها لجعل النا�س ي�سعرون
بالأمان .حيث ي�س ّنف نوع مح ّدد من الملب�س في فئة الأنوثة،
ونوع اآخر في فئة الرجولة ،وهكذا ي�سعر الجميع بالطمئنان.
و�سخ�سي ًّا ،اأجد اأ ّنه من الممتع اأكثر عدم التوافق مع الأنماط
التي ورثناها.
ً
خ�سو�سا الآن .اإذ
 :M.G.Cبالتاأكيد يُعتبر ذلك اأكثر ت�سلية،
غيّر الوباء ب�سكل عميق علقتنا باأنف�سنا وبج�سمنا .حيث اأُجبرنا
على البقاء في المنزل ،وحرمنا من علقاتنا مع الآخرين ،ممّا
�ساعدنا على تعريف اأنف�سنا والنظر اإلى ذاتنا في المراآة ،بدون
اأيّ من المراجع والأنماط ،وبدون تلك الفئة التي ت�ساعدنا على
تعريف اأنف�سنا ،و إا ّن ذلك لأم��ر �سعب .ولكن في النهاية ،من
المهم اأن نملك علقة جيدة مع الآخرين بقدر ما يعتبر ً
مهما اأن
نن�سئ علقة جيدة مع اأنف�سنا.
 :R.Rهذه القاعدة الأولى والأهم.
 ،Maria Graziaهل أنت موافقة على هذه القاعدة
األولى؟

 :M.G.Cنعم ،بالتاأكيد .يمكنني اأن اأفعل ما هو اأف�سل ،لك ّنني
اأ�سير على الطريق ال�سحيح .فالحقيقة اأ ّنني عملت ً
كثيرا على
هذا الأمر ،اإذ اإ ّن وجود علقة جيدة مع الآخرين اأمر معقد ً
جدا
ما لم تكوني جيدة بحق نف�سك.
� :R.Rسخ�سي ًّا اأجد الأمر ً
�سعبا ،واأعي�س الكثير من التبديلت
والتق ّلبات.

 ،Racheleهل تعتبرين والدتك "قدوة"؟

 :R.Rنعم بالطبع .كل (ت�سحك) .نعم ،اأنت مثال
الخا�سة .لأ ّننا عاد ًة ما
ُيحتذى به ،على طريقتك
ّ
نتخ ّيل ال�ق��دوة ك�سخ�س مثالي .إا ّن�م��ا وال��دت��ي هي
قدوتي لأ ّنها لي�ست مثال ّية ،وهي مرتاحة جد ًا حيال
ذلك .اأ ّما اأنا ،فاأ�سعى اإلى اأن اأكون الأف�سل في ك ّل
�سيء .ودائم ًا ما ع ّلمتني أا ّنه يمكنني اأن اأح ّقق ا ّأي
اأمر اأريده بدون اأن اأكون مثال ّية.
 :M.G.Cلي�س جيد ًا هذا ال�سغط الذي ي�سعه البع�س
على جيل ال�سباب خ�سو�س ًا ،ليكونوا الأوائل في ك ّل
�سيء .بل يبدو لي اأنّ تقدير ما نفعله وال�ستمتاع به،
اأكثر اأهم ّية بكثير.
هل هذا ما يعنيه أن يكون الشخص حر ًا؟

 ،Maria Graziaمنذ وصولك إلى  Diorوأنت  :M.G.Cكل ،لي�س هذا ما يعنيه الأمر فح�سب .اإذ
تتساءلين حول الهوية األنثو ّية بدون كلل .هل ما اإ ّننا نعي�س في مجتمع حيث تعمل ال�سغوطات على
زال مفهوم األنوثة ساري المفعول؟
قمع المتعة المثال ّية.
 :M.G.Cتوجد فينا جوانب وتناق�سات كثيرة ،ول يمكن لهذا ك ّله  :R.Rبالن�سبة ا ّإلي ،اأجد اأنّ الأمر مرتبط بالحر ّية
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بالفعل .ف �اإذا قمت بما تريدينه ،ه��ذا يعني اأ ّن��ك
ح ّرة لجهة تو ّقعات النا�س والمجتمع الذي يخبرك
بما لديك من حقّ وبما لي�س من ح ّقك .ول ّ
�سك في
اأ ّنه من ال�سعب الو�سول اإلى هذه المرحلة.
 :M.G.Cبالمنا�سبة ،ل علقة للأمر بالعمر .بل
يكمن ال�س ّر في اأن تخبري نف�سك اأ ّنه يمكنك القيام
باأمر جديد ك ّل يوم .والمفتاح هو اأن تختاري ال�سير
بد ًل من تحديد نقطة الو�سول .اإذ لي�س مهم ًا ا ّأل
علي ال�ستفادة من هذا
اأعرف اإلى اأين اأذهب ،بل ّ
الطريق يوم ّي ًا وفي النهاية �سنرى اأين �سياأخذني.
من أين تنبع هذه الرؤية للحياة؟

هل تتّ فقان مع قول
بأن تي شيرت "يجب أن
ّ Ngozi Adichie
يغير العالم؟
نكون جميع ًا نسو ّيات" لن
ّ
Chimamanda

 :M.G.Cاأجل ،يبدو الأمر �سعب ًا .ولكن يمكن لك ّل
الخا�سة ،اأن يقوم ب��دوره
�سخ�س م ّنا بموهبته
ّ
ويبذل ق�سارى جهده .والحقيقة اأنّ عملي يتجاوز
ت�سميم ال �م �ج �م��وع��ات ،وي�ع�ت�ب��ر م �ه � ّم��ة .واأري ��د
اأن اأغتنم فر�سة وج��ودي ف��ي  Diorللتعبير عن
روؤيتي للعالم ولإعطاء �سوت للمراأة ولم�ساعدة
ال�سركات التي تم ّثل ق�س ّية ما لتكون م�سموعة
اأكثر.
 :R.Rكما اأ ّنك تريدين م�ساركة المعرفة اأي�س ًا.

 :Rachele Reginiاإ ّنها نابعة من ع�سر �سنوات من
العلج النف�سي ،يا عزيزتي!
في ّ
ظل أزمة اليوم ،هل ما زالت صناعة
 :M.G.Cهذا �سحيح ،ل ّ
�سك في اأنّ الف�سل في ذلك األزياء ذات معنى؟
ً
يعود اإلى العلج النف�سي .غير اأنّ ّ
توجهي لم يكن يوما  :M.G.Cل ت�ق�ت���س��ر ال �م��و� �س��ة ع �ل��ى ال�م��لب����س
ً
مختلف ًا ج ّد ًا ،ولكن اأو ّد اأن اأقول إا ّنني اليوم اأكثر وعيا .فح�سب ،اإذ اإ ّنها تتح ّدث عن الأزم��ان ،وتت�ساءل
حولها .ومن خللها ،يمكن اأن نك ّون فكرة ذهن ّية
وأنت يا  ،Racheleهل تستمتعين ع��ن ال�م��و��س��ة .فبالنظر اإل ��ى المناق�سات ح��ول
بالطريق أم أنك تركّ زين على الهدف؟
الثقافي والموا�سيع الجندر ّية ،ندرك
ال�ستحواذ
ّ
 :R.Rاأنا من النوع الذي يح ّدد ما يريد .حتّى اأ ّنني اأنّ هذه الأفكار ك ّلها تم ّثل محور عملنا.
و�سعت قائمة لنف�سي �سابق ًا م�سمونها :اإن�ه��اء  :R.Rبالفعل ،تتك ّلم المو�سة عن الهو ّية والبيئة.
درا�ستي الجامع ّية في عمر ال� ،23بدء الدكتوراه حتّى اأ ّنها جزء من هو ّيتنا التي تعتمد على المكان
في العام التالي ،وفعل ه��ذا وذاك .وف��ي ي��وم من الذي نعي�س فيه.
الأيام قالت لي اأمي" :تو ّقفي".
 :M.G.Cلناأخذ المن�سوجات على �سبيل المثال،
 :M.G.Cقلتها لها "  " Bastaا ّأي تو ّقفي بالإيطال ّية .اإ ّن�ه��ا من اأول��ى الأ�سياء التي �سنعتها الب�سر ّية.
 :R.Rولهذا ال�سبب نتوافق ب�سكل جيد .ا ّأي لأ ّنها وبالتالي ف �اإنّ تاريخ اأنماط الن�سيج اأو التطريز
امتلكت ال�سجاعة لفعل ذل��ك ،واأق�سد اأن اأق��ول
ق�سة من تاريخ الب�سر ّية نف�سه.
ّ
�سجاعة لأ ّنني قد اأكون عدوان ّية في بع�س الأحيان.
ولكن باخت�سار ،اأق � ّدر اأ ّن�ه��ا اأم�سكتني من كتفي  ،Maria Graziaأنت ترتدين سروا ًال من
أما أنت ،Rachele
وقالت" :هذا يكفي".
الجينز وقميص ًا أبيضّ .
ً
ّ
ّ
متعددة األلوان
قصيرة
بتنورة
ين
ل
فتط
 :M.G.Cعلينا اأن نفكر جد ّيا في ما نتوقعه من حياتنا.
ّ
لأ ّننا نفعل الكثير من الأ�سياء لمجرد اعتقادنا باأ ّنه وقميص أبيض .ماذا تقول هذه المالبس
م��ن المفتر�س بنا القيام بها ،ون��ول��ي الكثير من عنكما ؟
الهتمام لحكم الآخرين .بينما ل ب ّد لنا اأن نتع ّلم اأن  :M.G.Cاإنّ الملب�س هي المنزل الأ ّول للج�سم.
نرى اأنف�سنا باأعيننا ولي�س باأعين الغير .وهذا معنى ل��ذا اأخ�ت��ار ارت��داء قطع ت�سعر ج�سمي بالراحة،
أح�س اأنا فيها بالثقة في نف�سي .بالمخت�سر ،ل
عملي بالتحديد ،ف�سحيح اأ ّنني اأقدّم اإطللت اإ ّنما وا ّ
اأفكر في ا ّأي معيار �سوى الراحة.
الأمر متروك لك لتظهري ما تريدينه.
 :R.Rباقت�ساب ،ما تقولينه اإ ّن��ه" :لي�س ِمن طريقة  :R.Rك��ذل��ك الأم� ��ر بالن�سبة إال� � ّ�ي ف��ي م��ا يتع ّلق
واحدة لتكوني جذابة ولتثقي بنف�سك .بل يمكنك بالأحذية .اإذ اأكره ا ّأل اأكون قادرة على الم�سي اأو
التح ّرك ،اأو اأن تعيقني الأحذية.
اأن تكوني ن�سخ ًا متع ّددة من نف�سك".
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Rachele Regini:
قميص بدون أكمام من
البوبلين من Dior
Maria Grazia Chiuri:
قميص من الحرير من Dior

مهمة .وأريد أن أغتنم
يتجاوز عملي تصميم المجموعات ،ويعتبر
ّ
فرصة وجودي في  Diorإلعطاء صوت للمرأة.
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أي رادع في
إذ ًا ال تريدان أن يوقفكما ّ
مساركما ...

 :R.Rل اأريد ل ّأي عائق اأن يوقفني ول اأن ي�سايقني ول اأن
يج ّمد حركتي .وها اإ ّننا نعود مجدد ًا اإلى مو�سوع الأنوثة.
فتقليد ّي ًا ،اإذا اأردت اأن تكوني اأن�ث��و ّي��ة ،ه��ذا يعني ا ّأل
تتح ّركين واأن تعيقك ملب�سك.
 :M.G.Cبالن�سبة ا ّإلي ،اإنّ الترويج لفكرة المراأة غير الح ّرة
اأمر ل يمكن ت�س ّوره.

 :M.G.Cاأع�سق المو�سة حق ًا ،والأزي��اء تم ّثل الرغبة
الب�سر ّية اأي���س� ًا .اإذ نحن نعلم اأنّ ال�سناعة ت� ؤو ّث��ر
ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة .ل��ذا ه��ل يكمن ال �ح � ّل ف��ي ع��دم ابتكار
وا�ستهلك ا ّأي �سيء؟ كل ،فنحن ب�سر والرغبة هي
علي اأن اأحقق توازن ًا بين
دافعنا .وباعتباري م�س ّممةّ ،
الق�سية ال�سائكة للتاأثير البيئي وم�ساألة الرغبة هذه.

مشد ًا ،أليس هذا متناقض ًا
ومع ذلك ابتكرت
ّ
مع هذه الفكرة؟

ّ
فـــإن تأثير هذه
كــل شـــيء،
بــالــرغــم مــن
ّ
الصناعة ال يمكن إنكاره ...

 :M.G.Cلدى المراأة الحر ّية في ارت��داء م�س ّد اإذا اأرادت
ذلك! لكن يجب اأن تكون قادرة على ارتدائه في ال�سارع.
واأو ّد الإ�سارة اإلى اأنّ الم�س ّد الذي ابتكرته خفيف ج ّد ًا
ومريح.
ً
ً
 :R.Rيع ّد الم�س ّد القطعة الأك�ث��ر ج��دل حال ّيا في عالم
المو�سة .فاإذا و�سعت م�س ّد ًا �سمن المجموعة ،حتّى واإن
لم يعق الج�سم ،يعتبرون اأ ّنك ل�ست ن�سو ّية.

 :M.G.Cالأمر مع ّقد .اإذ ل ترتبط ال�ستدامة والتاأثير
بالملب�س فح�سب ،ب��ل اأي���س� ًا بوظائف الأ�سخا�س
الذين يعملون في هذه ال�سناعة .اإذ اإ ّننا نعي�س في
عالم راأ�سمالي .وعلى ما يبدو اأنّ هذا النظام له تاأثير
�سلبي جد ًا على البيئة .ح�سن ًا ،ولكن هل تعتقدون اأ ّنه
من الممكن تغيير ك ّل ذلك في ثانية؟ ل اأحد ي�ستطيع
ت�سديق ه��ذا الأم��ر .لهذا علينا اإيجاد حلول و�سط
لتقليل اأثرنا ،مع الحفاظ على الوظائف.

 :M.G.Cولكن لماذا ل يمكنني ابتكار م�س ّد؟! اإنّ اأحد
اأ��س�ب��اب عملي م��ع  Chimamandaوم��ا ل اأح � ّب��ه على
الإطلق هو ال�سورة النمط ّية التي تمنع المراأة الن�سو ّية
م��ن و��س��ع اأح �م��ر ال�سفاه اأو ارت� ��داء الكعب العالي.
فالملب�س تعتبر اأي�س ًا اأزياء تنكر ّية ،ولعبة! اإنّ الثياب
ت�سمح لنا باإظهار اأم اإخ�ف��اء الجوانب المختلفة من
�سخ�س ّيتنا .فلماذا ل اأكون ح ّرة في اأن اأبدو مثل الملكة
اإليزابيث مث ًل؟
 :R.Rبالإ�سافة إال��ى ذل��ك ،اإنّ م�س ّدك ال��ذي ابتكرته،
ي�سمح لنا ب �اأن نتنف�س فيه وه ��ذا م��ا يجعله ف��ري��د ًا.
كما اأ ّننا ل�سنا بحاجة اإلى ا ّأي �سخ�س لرتدائه .وفي
اإبداعات  ،Maria Graziaث ّمة رغبة في عدم الهروب
يوم ًا من التعقيدات :بل اأن تكوني ن�سو ّية وترتدي م�س ّد ًا
وتر�سمي الكعب العالي ،وتعملي مع عار�سات الأزي��اء
بقيا�سات العار�سات ولي�س بمقا�سات كبيرة .ف�سحيح
اأنّ عملها ي�ستك�سف العالم الذي نعي�س فيه ،غير اأ ّنه
مليئ بالت�سويات .وما تقوله هو اأ ّنه على الرغم من هذه
التنازلت ،يمكننا التح ّرك ،األي�س كذلك؟
 :M.G.Cاأج��ل ،ل وج��ود للأ�سود اأو الأبي�س .فلتتوقف
الب�ساطة ،لأنّ الواقع �سديد التعقيد .وبالطبع ،دائم ًا
ما �سيبقى ثمة اأ�سخا�س اأمثال الم�س ّممين الآخرين
يعتبرون ما اأقوم به �سطح ّي ًا.

ّ
ظل أزمة
 Rachele Reginiولد جيلك في
البيئية
المناخ .ما رأيك في التكلفة
ّ
للموضة؟

المشد رمز أسر للمرأة؟
سياسي ًا ،هل ما زال
ّ
ّ
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في هذا الصدد  ،هل تؤمنان بنهاية الموضة
يدعي البعض؟
كما ّ

 :R.Rت�غ�ط��ي ��س�ن��اع��ة الأزي � ��اء ال�ك�ث�ي��ر م��ن الحقائق
المختلفة تمام ًا ،مثل الإنتاج .بحيث ل يمكن مقارنة
الإنتاج في اأوروبا مع الإنتاج في البلدان النا�سئة .اإ ّنما
يعتقد جيلي اأنّ المو�سة كك ّل تطرح الم�سكلة نف�سها،
في حين اأنّ ثمة م�ساكل كثيرة .لأنّ �سناعة المو�سة
قد ت�ستري ملب�س عتيقة اأو تدوم ،ولكنّ الرغبة في
المو�سة تبقى على حالها.
ً
ً
ً
ّ
 :M.G.Cل يجب اأن نعتقد اأنّ حل واحدا واردا فح�سب،
المهم اأن يقوم ك ّل
و إا ّنه من ال�سهل ج ّد ًا اإيجاده .اإ ّنما
ّ
�سخ�س بدوره.
 :R.Rيعمل الكثير من النا�س في هذه ال�سناعة .ولكن
اإذا قررنا التوقف عن الإنتاج في مكان مح ّدد ،ماذا
�سيحدث لك ّل اأوؤلئك النا�س؟ اإ ّنهم بحاجة اإلى  1يورو
في ال�ساعة ،كيف �سنجد لهم وظيفة اأخرى؟ اإذ ًا لنكن
م�ستدامين للنا�س اأي�س ًا.
ً
فإن  Racheleهي
وفقا لمجلة ،Grazia UK
ّ
السري".
"سالح Maria Grazia
ّ

( :M.G.Cت�سحك) نعم! اإنّ  Racheleذات قوة مد ّمرة.

ثقافية لدى الدار :R.R ،اإ ّنه عمل �ساق ،إا ّنما لي�س مخيف ًا .لأنّ وجودي كابنة
راشيل  ،أنت مستشارة
ّ
ً
ً
ً
ّ
يعتبر عمل �ساقا اأي�سا .اإنها اأم عظيمة ،واأنا اأعرفها
أليس كذلك؟
 :R.Rنعم ،في الواقع يق�سي دوري في موا�سلة الحوار جيد ًا ك�سخ�س .بل اإ ّنها اأم و�سخ�س مق ّرب.
حول درا�سات الجندر وال�ستحواذ الثقافي وك� ّل هذه
وأي نوع من البنات هي Rachele؟
ّ
الموا�سيع التي ل يفهمها اأحد حق ًا .كذلك ،اأحر�س على
وقا�س جد ًا على نف�سه واأحياناً
ّ
 :M.G.Cإانها �سخ�س عميق ٍ
اأن تتبع ك ّل مجموعة م�سروع الدمج هذا.
على الآخرين .واآمل اأن تجد التوازن بين الثنين.
كيف يجري التعاون بينكما على أرض الواقع؟

 :R.Rيبداأ الأم��ر بالكتب والأف ��لم .اإذ تحدّد
 Graziaم��و��س��وع البحث ال��رئ�ي����س .وبالن�سبة اإل��ى
مجموعة كروز الأخيرة ،فوقع اختيارها على منطقة
بوليا الإيطال ّية وحرف ّيتها والعلقة بين  Mariaوهذه
المنطقة .والحقيقة اأننا نتحدث كثير ًا .فمث ًل ،تذ ّكرت
كتاب ًا بعنوان Magic: A Theory from the South
من تاأليف  ،De Martinoالذي يعك�س طاقة المنطقة
ب�سكل ج ّيد ،وانتهى به الأم��ر ليكون اأح��د الن�سو�س
المرجع ّية الرئي�سة لتغذية اإلهامنا .هذا و�ساهدت اأي�س ًا
�سورة لفتاة �سغيرة تحترق بري�سة .Céline Sciamma
واإث��ره��ا� ،س ّكل الم�سهد على ال�ساطئ حيث ترتدي
الممثلت الأو�سحة الجميلة م�سدر اإلهام لت�سميم
اأو�سحة العر�س.
 :M.G.Cمع اأ ّنها رف�ست هذا المن�سب في البداية.
 :R.Rإا ّنها تعتبرني محترفة من جهة العمل ،هذا ك ّل ما في
الأمر .واأحيان ًا ما يجب اأن اأذ ّكرها ب أا ّنني ابنتها.
Maria

 ،Maria Graziaقمت بتربية أطفالك بالتوازي
مع العمل .هل تشعرين وكأنّك كنت أم ًا غير
متاحة؟

 :M.G.Cاإطلق ًا.
� :R.Rسحيح اأ ّنني ق�سيت واأخ��ي الكثير من الوقت مع
والدنا ،لك ّنها لم تكن بعيدة .بل اأ ّنها عملت وعمل والدي
بدوره اأي�س ًا ،وكان ذلك طبيع ّي ًا .وب�سراحة ،لم اأرغب في
اأن تكون موجودة طوال الوقت .كان ذلك ليكون كابو�س ًا!
 :M.G.Cاأردت في بع�س الأوقات في حياتي التوقف عن
العمل .إا ّنما اعتقد زوجي  Paoloاأ ّنها فكرة �س ّيئة .ولك ّنني
اأخذت ا�ستراحة بالفعل عندما ولدت  .Nicoloثم بعد
عام ،قال لي  :Paoloهذا يكفي ( ،)Bastaعودي اإلى
العمل
أقيم عرض  Dior 2020-2021في مسقط
رأسك بوليا ،لماذا هناك تحديد ًا؟

 :M.G.Cتتمتّع دار مثل  Diorبالح�سا�س ّية اللزمة لإن�ساء
هل أنتما متط ّلبتان جد ًا؟
 :M.G.Cاأنا قا�سية جد ًا مع الأ�سخا�س الذين اأعمل معهم ،حوار حول حرف ّية البلدان المختلفة والترويج لها .وهذا
تتم فيه مناق�سة م�ساألة
اأم��ر مهم ،ل �س ّيما في وق��ت ّ
ومع الجميع .لأ ّنني كذلك مع نف�سي.
ال�ستحواذ
الثقافي .ومع  ،Diorاأري��د اأن اأجعل �سوت
ّ
ً
ً
الحرفيين م�سموعا في جميع اأنحاء العالم ،وغالبا ما
تقدمة  Racheleلك؟
ما الذي ّ
 :M.G.Cلطالما اأعطتني وجهة نظر �سادقة ،بدون القلق يكنّ من الن�ساء اللواتي ل يقدّرن جمال عملهنّ .
ب�ساأن اإر�سائي .وهذا ي�ساعد على عدم فقدان التّ�سال
ختام ًا ،رأيتك ترقصين أثناء التصوير ...
بالواقع ،ولي�س حب�س نف�سي في عالمي الخا�س.
أحب الرق�س.
 :M.G.Cاأجل ،ا ّ
لكل منكما تعريف  :R.Rاأحيا ًنا اأوقفها عن ذلك.
ّ
بأي كلمة يمكن
ّ
أ�سا�سي،
 :M.G.Cالرق�س يمنحك طاقة ج ّيدة .اإ ّنه اأمر ا ّ
عالقتكما؟
ل �س ّيما في هذا الوقت الذي ل يوجد فيه الكثير من
 :R.Rاإ ّنها عميقة.
ً
 :M.G.Cإا ّنها كذلك بالفعل ،فنحن عائلة ذات علقة الأمل .وقد رق�سنا كثيرا في المنزل اأثناء الحجر.
عميقة ج��د ًا .بحيث نناق�س علقتنا ك ّل يوم ،لذا فهي
ما الذي يجعلك ترقصين فور ًا؟
لي�ست فاترة اأبد ًا.
 Donna Summer :M.G.Cو  Diana Rossيجعلنني
أليس مخيف ًا بالنسبة إليك أن تكبري إلى اأر ق ����س ف��ي ثانيتين ...ف�اأن��ا م��ن جيل الدي�سكو،
أحب ذلك.
وا ّ
الحد؟
أم قو ّية إلى هذا
جانب ّ
ّ
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رغــــم الــــوبـــاء،
ّ
متعطشين
ال نزال
إلى الـــرفــــــاهــــــيــة
اإلعدادSama Wasmi :

إنّه عام جديد نعيش فيه الوباء نفسه الذي أحدث
الكثير من االضطرابات في عالم البيع بالتجزئة.
أن الحاجة العمل ّية للمالبس الجديدة
وفي حين ّ
أن شهية المستهلكين
قد انخفضت ،إلّا ّ
للرفاهية لم تنقطع .وبينما ندرك تماماً
أن الوباء قد أ ّثر على اقتصادات األسرة
ّ
المعيش ّية على المستوى العالمي،
أن المحظوظين الذين احتفظوا
إلّا ّ
متوقعة،
بوظائف ثابتة ورواتب
ّ
يكدسون األموال
وجدوا أنفسهم
ّ
القابلة لالستهالك .ومع الحجر
الصحي العالمي الذي ق ّلص
ّ
النزهات ورحالت السفر ،أفسحت
المقتصدة المعتمدة
هذه العقل ّية
ِ
حديث ًا الطريق لحسابات التوفير
المتزايدة في بعض الحاالت.
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الخا�سة لدى
ولكن مع الموافقة على اللقاح في اأواخر العام الما�سي ،راح النا�س يت�ساءلون
ّ
عن م�ستقبل التوا�سل االجتماعي وال�سفر ونفقاتهم .هل لديهم ما يحتاجون Threads Styl-
اإليه االآن للعودة اإلى الو�سع الطبيعي الجديد؟ ومتى �سيبداأ هذا الو�سع ب�سورة  ،ingوت�ستاأنف
ملمو�سة؟ ومتى �سيكون زفافهم االأ ّول ما بعد الوباء ،هل بعد  8اأ�سابيع اأو  8كالمها قائل ًة:
"اأظنّ اأنّ الجميع
اأ�سهر؟
ا�ستغرقوا بع�س الوقت الإعادة التفكير وتحديد ما بداأوا اال�ستثمار فيه".
يبدو اأ ّنه نظر ًا لوجود الكثير من ال�سك والتغ ّيرات ،يق�سي ال�سعور ال�سائد ث ّمة اأمر واحد موؤ ّكد وهو اأنّ االإنفاق على الرفاه ّية قد بلغ ذروته في �ستّى
با�ستثمار االأموال في قطع طويلة االأمد �ستخدمنا بغ�س النظر ع ّما يخ ّبئه المجاالت في المنطقة "لقد �سهدنا زيادة بن�سبة  ٪70تقريب ًا في مبيعات �سلعنا
الم�ستقبل .اأي ال�سلع الفاخرة التي ت�ستحقّ قيمتها وتتجاوز الناحية العمل ّية الفاخرة ذات االأ�سعار المرتفعة في االأ�سهر الما�سية ،ومنذ اأخبار اإيجاد اللقاح
لتنا�سبنا في ا ّأي لحظة .فاإذا تريدين اإحدى مجوهرات  Serpentiمنذ �سنوات ،من اأي�س ًا" ،بح�سب قول  Resham Khanمن العالمة التجار ّية الفاخرة للمجوهرات
المحتمل اأن يكون هذا الوقت االأف�سل للح�سول عليها .اإذ اإنّ فر�س ا�ستفادتك .Arkay Jewellery
ً
في الم�ستقبل من حقيبة  Hermès Bolideالتي ا�ستريتها اأخير ًا وافرة جد ًا على ويبدو االأمر كما لو اأنّ ب�سي�سا من االأمل الذي انبثق عن اأخبار الموافقة على
اأقل تقدير .حتّى اأنّ رغبتنا في تعزيز الرفاه ّية في مالب�سنا اليوم ّية باتت تتج ّلى اللقاح قد دفع الكثير م ّنا اإلى نزع بيجاما  Fendiالتي ارتديناها مط ّو ًال لن�ساأل
في المالب�س المنزل ّية المريحة ذات االأ�سعار المرتفعة اأمثال ت�ساميم  Suzieاأنف�سنا ماذا �سنفعل االآن حتّى نعود اإلى العالم الطبيعي م ّرة اأخرى .ولر ّبما
 ،Kondiمن الكارديغان
الك�سميري المليئ باالأزرار اإلى الق ّبعات ال�سوف ّية اآن االأوان لنعيد الرفاهية اإلى حياتنا بعد اأ�سهر من الم�ستقبل المجهول وذلك
ّ
ً
ً
والمالب�س الريا�س ّية" .اأعتقد حقا اأ ّننا ق ّررنا اال�ستثمار في القطع االأزل ّية ،اأي حتما عن طريق االإنفاق ،اإ ّنما بحكمة قبل اأن نغرق في االلتزامات االجتماع ّية
من�سقة االأزياء  Aimée Parfittومديرة الزبائن واالقت�ساد ّية التي �سيجلبها العام .2021
قطع اال�ستثمار الحقيق ّية" ،تقول ّ
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W H AT Y O U W E A R
Opt For These Sketches By Urs Fischer
اإلعدادJessica Bounni :

إن الرسم التخطيطي  Sketchهو رسم يدوي تقريبي ُي ّ
نفذ بسرعة وال ُيقصد به عاد ًة أن يكون
وفق ًا لويكيبيدياّ ،
عم ً
ليصور
ال نهائ ّي ًا .إنّما ما لم تعرفه ويكيبيديا هو أنّه عندما يستخدم فنّان منتجات  Louis Vuittonكلوحة له
ّ
تفسيره الخاص للمونوغرام الشهير ،يتّضح االتجاه الذي يسير نحوه ويكون العمل منتهي ًا ومكتم ً
ال وتتّخذ النتيجة
النهائية شكل مجموعة واسعة من السلع الجلد ّية والمالبس الجاهزة واألحذية واإلكسسوارات ،ك ّلها جاهزة
الرتدائها واعتمادها والوقوع في ح ّبها!

خا�ص به لمجموعة  ،Artycapucinesعمد
بعد تزيين حقائب  Louis Vuittonبالفواكه كتف�سير ّ
ال ّفنان ال�شوي�شري المعا�شر  Urs Fischerاإلى اإعادة ت�شكيل النمط الأيقوني للدار الذي ابتكره
 Georges Vuittonفي العام  ،1896مع اإعادة تخ�شي�ص اأزهار مونوغرام الدار واأحرف
 LVفي ن�شخات جديدة مر�شومة باليد اأطلق عليها ا�شم  Memory Sketchesاأي "ر�شومات
الذاكرة " .ليق ّدم لنا رموز ًا اأ�شبه بدنيا الأحالم تبدو وك أا ّنها تطفو وتتح ّرك اأمام عيوننا ،وقد
ع ّدلها لتتنا�شب مع ك ّل قطعة .كما ا�شتخدم الفنان لو َني الأ�شود والأحمر مع ًا ،والأبي�ص والأ�شود
مع ًا كرمز زخرفي اأ�شا�شي وارد على نموذجين من الأحذية الريا�ش ّية المنخف�شة والعالية
واإك�ش�شوارات ت�شمل اأو�شحة من �شوف الحرير وو�شاح من ال�شوف وو�شاحين مر ّبعين من
مبطن مزدوج الجوانب وكنزة فريدة ّ
الحرير وو�شاح ّ
ومبطنة بغطاء راأ�ص؛ وقطع من المالب�ص
الجاهزة ت�شمل تي �شيرت و�شترات ب�شحاب و�شراويل وف�شاتين وقمي�ص.
كما تز ّينت �شبع حقائب مم ّيزة بتقنية  Tuffetageالتي ت�شتخدم ما ّدة ت�شبه المخمل
لإعطاء ملم�ص اإ�شافي ملمو�ص ،وهي ت�شمل حقيبة  Keepallو  Cabasو Onthego
وحقيبتي  Neverfullو  Speedyو  Pochette Accessoiresوحقيبة اآ�شرة �شلبة الجوانب
لأدوات التجميل .كذلك ،ابتكر الفنان اأ�شكال حيوانات وعنا�شر ت�شبه الخيال بطبعة
مرحة تمالأ و�شاح ًا مر ّبع ًا حرير ّي ًا ومل ّون ًا .ولتكتمل اإبداعاته ،ياأخذنا  URS Fischerاإلى
عالم مرئي كامل داخل متاجر  .Louis Vuittonاأ ّما المونوغرام واأ�شرة ال�شخ�ش ّيات
الكاملة المعرو�شة على �شا�شات عالية التقن ّية ،فتح ّول المتاجر الكثيرة التي تق ّدم
المجموعة من خالل اإطالق يتم ّيز بمحتوى جديد على ك ّل ِمن الو�شائل الرقم ّية وو�شائل
التوا�شل الجتماعي ،م ّما يجعل ال�شخ�ش ّيات والمجموعات وهذا التعاون التاريخي اأقرب
اإلينا و اإلى الحياة نف�شها ،على اأن يتم الإطالق هذا ال�شهر ليمنحنا بداية ناب�شة بالحياة
للعام .2021
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ALSERKAL

ّ
محفزة للحوار
أصممها
أرغب أن تكون المجوهرات التي
ّ
اإلعداد| Arzé Nakhlé :

التصويرMaximilian Gower :

ومصممة مجوهرات من اإلمارات العرب ّية المتّحدة .منذ تخ ّرج نورة السركال من الكل ّية الملكية
هي فنّانة
ّ
للفنون بشهادة ماجستير في فنون المجوهرات والمعادن ،ما لبثت إعادة إنشاء ما تعنيه المجوهرات لها
مستخدمةً مواد جديدة كي تدفع دائم ًا بحدود ما يمكن تقديمه للعالم عبر تصاميمها .استعرضت نورة
أعمالها في دبي ولندن وميونيخ والنمسا ،حيث شاركت أيض ًا في محادثات التصميم .كما أقامت ندوات
وورش عمل في اإلمارات العرب ّية المتحدة ولندن حول صناعة المجوهرات والعطور .وفي سنة  2019فازت
بمنحة التصميم للشباب التي
تقدمها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون  ADMAFبدعم من مدرسة
ّ
فنون المجوهرات  .L’Ecole Van Cleef & Arpelsوبفضل هذه المنحة ،نالت السركال الفرصة ألخذ دورات
قصيرة في المدرسة هذه في باريس باإلضافة إلى ابتكارها سلسلة أعمال بعنوان "سحر الرائحة" .تع ّرفي
معنا إلى هذه الفنّانة اإلمارات ّية المم ّيزة وجوهر تصاميمها في ما يلي.

مجوهراتي تع ّبر
عنّي كامرأة إمارات ّية
وعرب ّية
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من خالل عملك ،تعيدين إنشاء ما تعنيه
المجوهرات لهويتك وثقافتك باستخدام مواد
مثل البخور واألقمشة .هل يمكنك إخبارنا المزيد
عن هو ّية عالمتك؟

بطبيعتي ،ل �أح� ّ�ب ما يتو�جد في �لأ��ض��و�ق ،لذ� �أف�ض ّل �أن
�أت�ح� ّدى �لو�ضع �لر�هن و�أدف��ع بعيد ً� بحدود ما يمكن �أن
نر�ه في �لعالم .فاأنا �أرى نف�ضي �أ ّو ًل ف ّنانة وبعدها م�ض ّممة
مجوهر�ت ،لذ� �أرغ��ب �أن تكون �لمجوهر�ت �لتي �أرتديها
و�أ�ض ّممها ع�ب��ارة ع��ن قطع ل نجدها ع ��اد ًة ف��ي �لأ� �ض��و�ق
لدي مجموعات ذ�ت طابع
ومح ّفزة للحو�ر .وفي �إطارعملي ّ
ف ّني ومجموعات �أخرى تاأخد بعين �لإعتبار �لوجه �لت�ضويقي.
ولكن ك ّل ما �أ�ض ّممه هو ذ�ت طابع تجريبي يدفع بحدود ما
يمكن تقديمه للعالم .فك ّل ما نر�ه في �لأ�ضو�ق مثالي ،بينما نحن �أ�ضخا�ص غير عرضت عملك في الكثير من البلدان حول العالم .ما
مثال ّيين فلماذ� ن�ضنع مجوهر�ت مثال ّية؟ وبالإ�ضتناد �إلى خبرتي �لفن ّية � ّ
الفن
أن
ّ
أحب التغييرات التي الحظتها في ذوق المشاهد مع العلم ّ
�أن �أ�ضتخدم مو�د ل نر�ها عاد ًة في �لمجوهر�ت مثل �لدخون �لذي ّ
عالمية؟
تم�ضكت به لغة
ّ
في �ضناعتي كمعدن �أ�ضا�ضي ج ّر�ء تاأ ّثري با�ضتخد�م و�لدتي له بعد �أن ورثت عندما تعر�ضين �أعمالك كاإمار�ت ّية في بريطانيا يختلف �لأمر عن عر�ضه في
أحب �أن �أظهر �لجمال في غير �لمثال ّية
هذ� �لتقليد من ج ّدتي� .أنا � ّ
�لإمار�ت .فنحن لدينا هنا جماهير متن ّوعة وغن ّية ولديهم خلف ّية عن
وفي �لأ�ضياء �لتي ل نالحظها في �لعالم .وهذ� كان �أي�ض ًا من
�لعرب و�ل�ضرق �لأو�ضط .ولكن في بريطانيا مث ًال هناك تحد ّيات
�لأ�ضباب �لتي دفعتني �إل��ى ��ضتخد�م �ل��دخ��ون ،حيث �أنّ
مختلفة ونظر�ت مغايرة للفنّ حيث يمكن في بع�ص �لأحيان
ر�ئحته جميلة �إ ّنما مظهره غير ج � ّذ�ب ل��ذ� �أحببت �أن
و�ضع �لف ّنان في خانات وت�ضنيفات مع ّينة� ،إ ّنما ذلك ل
�أغ ّير مظهره و�أدمجه مع �لذهب لي�ضبح �أكثر جاذب ّية.
ينبغي �أن يوؤ ّثر �أبد ً� عليه حتّى �إن �ختلفت �لنظرة للعمل
شكرًا
أقول
�لف ّني ،فهو بحاجة �إلى ك ّل �أنو�ع �لنقد للتقدّم.
اإلماراتية في تصاميك
كيف تظهرالثقافة
ّ
وكيف تصفين عالقتك بتراث بلدك؟

لدولة اإلمارات

تظهر �لثقافة في �أعمالي بطريقة تلقائ ّية ،فاأنا ل �أ�ضتطيع
ف�ضل ثقافتي ع ّني ك�ضخ�ص فهي ت�ض ّكل جزء ً� م ّني .وهي تبرز
من ناحية �لمو�د و�لق�ض�ص �لتي �أتلوها .حيث �أنّ مجوهر�تي تع ّبر
ع ّني كامر�أة �إمار�ت ّية وعرب ّية .و�ل�ضيء �لالفت في �لإمار�ت هو �لتط ّور
�لكبير �لذي ح�ضل على �ضعيد �لدولة في خالل  49عام ًا فح�ضب .وهذ�
ما يعطيك حافز ً� للتط ّور ك�ضخ�ص .فاإذ� دولتك تط ّورت في هذه �ل�ضرعة،
�لمهم �أي�ض ًا هو
ما �لذي يمنعك على �ل�ضعيد �ل�ضخ�ضي من ذلك؟ و�لأمر
ّ
و�لتخ�ض�ضات وبدون
كيف ّية دعم �لإمار�ت للمر�أة في مختلف �لمجالت
ّ
تمييز .فعلى �ل�ضعيد �ل�ضخ�ضي ،لم �أكن لأقوم بالماجي�ضتر �لذي قمت به
في  The Royal College of Artمن دون دعم �لدولة .حتّى �أنّ �ضفير �لإمار�ت
في بريطانيا ح�ضر معر�ص تخ ّرجي وهذ� دليل �إ�ضافي على �هتمام �لدولة
ودعمها ل�ضبابها ون�ضائها.
من �ضمن �أعمالي �لف ّنية ،هناك قطعة فن ّية مكتوب عليها "�لمر�أة لي�ضت
متاع " وهي جملة ��ضتخدمتها و�لدتي في مقال في �ل�ضبعينات .في ذلك
�لوقت كانت �لدولة قد فتحت مجال �لدر��ضة خارج �لإمار�ت ،وقد ��ضتعملتها
للدللة على �أنّ �لمر�أة قادرة على �ل�ضفر و�لدر��ضة و�لتّقدم .فحف ّزتني
هذه �لجملة و��ضتلهمت من و�لدتي �لتي حملت هذه �لمبادئ �لتقدم ّية منذ
�ل�ضبعينات وكانت قدوة لي لتحقيق �أهد�في.

إذا كان عليك تصميم قطعة مجوهرات تحتفي
تتصورينها؟
باإلمارات ،فكيف
ّ

عملي ي�ضتند على �لروحان ّية و�لأ�ضياء �لتي ن�ضعر بها .لذلك
�ضتكون ه��ذه �لقطعة بمثابة تعبيرعن �ل ��دفء و�لإح���ض��ا���ص بال�ضالم
يح�ص به �لإن�ضان عندما يعانقه �أح��د فيعلم �أ ّن��ه ي�ضانده.
و�ل�ضعور�لذي ّ
فهذ� هو �ل�ضعور �لذي �أ�ضعره كوني �إمار�ت ّية ،و�أريد لهذه �لقطعة �أن تم ّثله.
و�ضيكون ت�ضميمها �أي�ض ًا خارج ًا عن �لماألوف ويمكن �أن يدخل فيه مث ًال
أحب دعم �لحرف .كما من �لممكن �أن يتخ ّللها �أي�ض ًا
�لخياطة �أو �لتلي فاأنا � ّ
�لدخون مث ًال بطريقة معا�ضرة.
عدة ،تحتفل اإلمارات العربية
فيما تعصف بالعالم تحد ّيات
ّ
المتّ حدة بالذكرى الخمسين لتأسيسها في عام  2021وقد بدأت
الحكومة بالتخطيط للخمسين القادمة .ما هي رسالتك في هذا
الصدد إلى وطنك والمواطنين اإلماراتيين؟

�أقول �ضكر ً� لدولة �لإمار�ت ،ولإخو�ني �لإمار�تيين �أقول �أنّ �ل�� 50ضنة �لقادمة
�ضتكون ر�ئعة بقدر تلك �لما�ضية �إن لم تكن �أف�ضل .فاإذ� �ضهدت �ل� 49عام ًا
�لما�ضية هذ� �لتط ّور �لهائل ،تخ ّيلو� كيف �ضتكون �لأعو�م �لقادمة �إذ ما من
حدود �ضتقف �أمام �لتط ّور �لذي �ضنعي�ضه في ك ّل �لمجالت ،وجميل �أ ّننا �ضنكون
جزء ً� منه.
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هــــــالة مـــتــأللـــئـــة
تــــــــز ّيــــــــن شــــعــــرك
اإلعدادSleiman Dayaa :

تسمى  Auraباإلنجليز ّية ،ومع عالمة Aura
ُيقال إ نّه باستطاعتنا معرفة الشخص من الهالة التي تحيط به والتي
ّ
 Headpiecesلن يخبو بريق هالتك يوم ًا  ،بل ستجدين مجموعة آسرة من المجوهرات لتز ّيني بها خصال شعرك
ّ
كل ما تهدف إليه  ،Carolina Chammasالشخص ّية المذهلة
وتعكسي من خاللها تأ لّقك الدائم .وهذا بالفعل
للتعمق في مفهوم عالمتها ،لع ّلها تستم ّر في
تحد ثنا معها
وراء هذه العالمة التجار ّية الرائعة .وفي ما يلي،
ّ
ّ
إلهامك وتزويدك بقطع ف ّن ّية تفيك ّ
وتتو جك على عرش الجاذب ّية.
حقك
ّ
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الشخصية التي تقف وراء عالمة Aura Headpieces؟
من
ّ

الم�سممة والم� ّؤ�س�سة وراء عالمة
ا�سمي  Carolina Chammasواأنا ّ
ً
ً
 .Headpiecesمنذ �سنّ مبكرة جد ًا ،اعتبرت ال�سعر جزءا اأ�سا�س ّيا من الجمال
لدي �سغف باإك�س�سوارات ال�سعر .وبداأت رحلتي مع مجوهرات ال�سعر
وكان ّ
عندما كنت فتاة �سغيرة مفتونة بعالم ديزني وتحديد ًا ب�سعر �سخ�س ّية الجميلة
النائمة واآرييل ،ونما �سعوري ذاك حتّى رحت اأجمع اإك�س�سوارات ال�سعر من
جميع البلدان التي زرتهاّ .ثم حينما اأ�سبحت بالغة ،در�ست للح�سول على
�سهادة في مجال التّ�سالت والأزياء .وحتّى اليوم ،م ّر  15عام ًا منذ تواجدي
في �سناعة الأزياء ،وعملت مع العالمات التجار ّية الراقية وبعد اأن حزت
�سهادة الماج�ستير في الأزياء والت�سويق في معهد الأزياء والمو�سة Istituto
 Marangoniفي لندن ف�س ً
ال عن �سهادة دورات من كل ّية Central Saint
 ،Martinsواأي�س ًا بعد م�سيرة مهن ّية في ال�سحافة ،اأطلقت عالمتي التجار ّية
الخا�سة بي.
ّ
Aura

لماذا اخترت ابتكار إكسسوارات الشعر على وجه التحديد؟
وهل تصنعين قطع ًا غيرها؟

بداأت ق�سة ح ّبي مع ال�سعر منذ زمن بعيد عندما كنت ل اأزال طفلة �سغيرة.
ثم كبرت وك ُبر معي هذا الفن العاطفي ل�سنع اإك�س�سوارات ال�سعر .ولكن ف�س ًال
عن ذلك ،ل�سنا ن�س ّمم وننتج ونو ّزع اإك�س�سوارات ال�سعر فح�سب ،اإ ّنما الأقراط
والأ�ساور واأ�ساور كعكة ال�سعر  Bun Cuffsوم�سابك ال�سعر والقالدات والخواتم
وما اإلى ذلك .وموؤخر ًا ،اأطلقنا مجموعتنا  Eternal Bouquetsالتي تتاأ ّلف من
مر�سعة بالمجوهرات مع الكري�ستال واللوؤل ؤو كي تدوم اإلى الأبد.
اأزهار معدن ّية ّ
واليوم ،انغم�سنا اأكثر في عالم العرائ�ص من خالل اإن�ساء �سناديق Aura Love
 Boxesالجديدة التي تق ّدم هدايا للعرو�ص ،اإلى جانب مجموعة من القطع
المفيدة والقابلة للتخ�سي�ص تحت عنوان  ،Something Blueمن األبومات
و�سناديق مجوهرات وتعاليق واأخفاف واأثواب وحقائب نقد ّية و�سال�سل مفاتيح
نحب اأن نكون في طليعة ال�سيحات ودائم ًا
واإطارات للباقات اإلخ .فالواقع اأ ّننا ّ
ما ننغم�ص في الإبداع ،فهذا ما يجلب ال�سجاعة اإلى اأنف�سنا.

يميز  Aura Headpiecesعن باقي العالمات التجار ّية؟
ما الذي ّ

خا�سة بها بالفعل .وتتم ّثل قيمنا
اأعتقد اأنّ  Aura Headpiecesلها هالة ّ
حب الطبيعة والحتفاء بالمراأة واحترام الحرف ّية نعم ،لقد ُد ّمر متجرنا وم�سغلنا اأثناء النفجار ،ولكن الحمد هلل لم يتاأثر ا ّأي
الرئي�سة الثالثة في ّ
فرد من فريقي .اإ ّنما كانت م�ساألة دقائق ،اإذ تواجدنا جميع ًا هناك
أهم من ذلك هو التزام العالمة بالم�ساهمة في
الأ�سيلة .ولكن ال ّ
في نهاية اأحد اأ ّيام العمل المعتادة ،وك ّنا ّ
نو�سب اإك�س�سوارات
المجتمع ،من خالل ت�سجيع الن�ساء والعمل مع المحرومات في
ال�سعر بعد اأن غادرت اإحدى الزبونات المتجر للت ّو .ولم نكن
مخيمات الالجئين في جميع اأنحاء لبنان .وحقيقة اأنّ جميع
نعلم أا ّنها �ستكون اآخر مرة نرى فيها متجرنا بهذه الحال.
قطعنا م�سنوعة يدو ّي ًا بالكامل باأنامل �س ّيدات حرف ّيات،
نحب أن
ّ
ولكن مع ذلك ،ن�سعر باأ ّننا محظوظون للغاية كفريق
حب بحقّ  ،كما
تعتبر �سهادة على اأنّ ما نقوم به هو عمل ّ
أنفسنا
نعتبر
لوجود بع�سنا البع�ص ولنجاتنا بمعجزة .واأو ّد اأن اأع ّزي
اأنّ التقن ّية والجهود الم�ستخدمة في عمل ّية �سنع الت�سميم
ً
ّ
كل اللبنانيين الذين فقدوا منازلهم واأحبائهم ب�سبب هذه
مه ّمة ج ّد ًا ،ناهيك عن خدمة التخ�سي�ص التي تلعب دورا "سحرة الشعر"
الماأ�ساة.
كبير ًا اأي�س ًا ،اإذ اإنّ جوهر الأمر يتم ّثل في طريقة ال�سنع.
بحيث ت�ستغرق ك ّل قطعة ما ل يق ّل عن � 10-15ساعة من العمل
المستقبلية؟
ما خططك
اليدوي الدقيق من قبل الحرفيين لدينا ،با�ستخدام اأ�ساليب المجوهرات
ّ
ّ
ّ
ً
ّ
ّ
التو�سع في العالم العربي واأوروبا والعثور على المزيد
الراقية الأكثر دقة ،ف�سال عن طريقة ّ
خا�سة ابتكرناها واأتقناها باأنف�سنا نحن نخطط الآن اإلى ّ
لبتكار اإك�س�سوارات الراأ�ص! وكذلك ،ي�سهم واقع اأ ّننا �سركة عائل ّية �سغيرة في من نقاط البيع حتّى نتمكن من تزويد عمالئنا بفر�سة النغما�ص في تجربة
نحب اأن نق ّدم للجميع تجربة عالمتنا
تم ّيزنا ،لأنّ ك ّل ما نقوم به "م�سنوع في المنزل ّ
بحب" على يد فريق �سغير Aura Headpieces ،المثال ّية .اإذ ّ
ً
ويتما�سى اأي�س ًا مع جمال اأ ّمنا الطبيعة .فنحن مخل�سون لنباتاتنا ول نتوقف الغامرة تماما حيث يغو�سون في عالم من مجوهرات واإك�س�سوارات ال�سعر.
مخ�س�سة بالكامل لتجميل
يوم ًا عن ال�ستلهام منها بك ّل طريقة ممكنة! بد ًءا من ك ّل ورقة ن�ستخدمها ،وعلى اأر�ص الواقع ،من النادر اأن نجد م�ساحة
ّ
و�سو ًل اإلى الأقراط واإك�س�سوارات ال�سعر ،وموؤخر ًا باقات  .Eternal Bouquetsال�سعر فح�سب وهذا ما نقوم به تمام ًا.
ونحب اأن نعتبر اأنف�سنا "�سحرة
ّ
ال�سعر "!
هل تأثرت بانفجار بيروت؟

من الجمهور الهدف لعالمتك؟

الخا�سة والزفاف ب�سكل
متخ�س�سون في قطع ال�سهرات والمنا�سبات
اإ ّننا
ّ
ّ
اأ�سا�سي .لذا فاإنّ �سوقنا الهدف تتم ّثل في الن�ساء اللواتي تتراوح اأعمارهنّ
بين �سنّ  17اإلى  ،77بحيث نل ّبي احتياجات جميع الأعمار ومن جميع
مناحي الحياة .وعلى الرغم من ارتفاع الأ�سعار ،لدينا ما ينا�سب ك ّل الأذواق
والميزان ّيات في  .Aura Headpiecesفالواقع اأ ّننا نف ّكر في الجميع ون�سبو اإلى
اأن نكون في متناول اأكبر عدد ممكن من الن�ساء بغ�ص النظر عن الميزانية،
طالما اأنهنّ �سيملكن اإك�س�سوار ًا لمع ًا على �سعرهنّ !

كيف أ ّثر االنفجار على مشهد التصميم في لبنان؟

طبع ًا اأ ّثر النفجار على الجميع وعلى ك ّل لبناني داخل بيروت اأو خارجها،
ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر .وبحكم معرفتي بال�سعب اللبناني  ،اأنا مدركة اأنّ
�سيئ ًا لن يوقفنا ،ل �س ّيما بف�سل قدرتنا على ال�سمود وبفعل ك ّل ما مررنا به.
والآن نحن ننظر اإلى تلك الحادثة ونرتقي اإلى الأعلى ونغو�ص بعمق في اإبداعنا
ول نتو ّقف اأبد ًا عن البتكار اأكثر واأكثر بعد ،حتّى عندما نبلغ الح�سي�ص.ما
دمنا نتعا�سد مع ًا!
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 LacosteوNational
 Geographicفي مجموعة
كبسول ّية صاخبة بالحياة
البر ّية

ما الذي قد يكون اأف�ضل من االحتفال بجمال العالم
الطبيعي مللن خللال مجموعة تعاون ّية تجمع بين
ق�ضات  Lacosteاالأزل ل ّيللة وقطعها ال�ضهيرة مع
ّ
المطبوعات الغن ّية واالأ�ضكال الرائعة لمملكة
الحيوانات من عالم National Geographic
ومراع ومياه.
بك ّل ما فيها من اأدغال وغابات ٍ
وياأتي االإلهام االأ�ضا�ضي لمجموعة الماب�س
الرجال ّية والن�ضائ ّية واالأطفال من م�ضروع National Geographic
الطموح بعنوان  The Photo Arkبعد�ضة  Joel Sartoreالم�ض ّور
الحائز جوائز متعدّدة .ويع ّد الم�ضروع جهد ًا طويل االأمد لتوثيق ك ّل
االأنواع التي تعي�س في حدائق الحيوانات واالأحوا�س المائ ّية والمحم ّيات
في العالم وتهدف اإلى االحتفاء بتن ّوع مملكة الحيوانات.

تــعــد بــســنــة 2021
ِ Chaumet
والقوة
بالحب والعاطفة
مليئة
ّ
ّ

قدّمت  Chaumetاليوم  12رمز ًا اأيقون ّي ًا ّ
ي�ضطر تاريخ الدار
المتم ّيز الذي يمت ّد على مدار  240عام ًا ،فا�ضترجعت و�ضولها
في العام  1907اإلى �ضارع  12 Vendômeوالرموز الفريدة
التي تع ّبر عن ثللراء اأ�ضلوبها .وتم ّثل مجوهرات  LiensوBee
 My Loveو Laurierو Joséphineالمذهلة ،اإلى جانب �ضاعات
 Dandyو ،Laurierكنوز ًا ال تقدر بثمن لتقديمها واكت�ضافها
بتاأثيرها الرمزي .وهكذا يعود الرقم  12والنحلة والقمحة
وورقة الغار واالألما�س باأ�ضلوب القطع  Pear-cutوالزنبقة وحرف
 Jلمجموعة  ،Joséphineوعمود  Vendômeوالتاج وحرف
 Cلل Chaumetو�ضندوق المجوهرات ،Chapel Jewelry Box
لي�ضفوا اأناقة متاألقة على عامنا.
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إبق عينيك على هذه الحقائب إذا
ِ
ّ
تخططين للسفر في العام 2021

عندما يتع ّلق االأمر بتنظيم رحاتنا وتو�ضيب اأمتعتنا ،دائم ًا ما
تز ّودنا  Tumiبما نحتاجه! وهذه الم ّرة ترتقي العامة بنف�ضها
اإلى م�ضتوى مختلف كل ّي ًا مع ابتكار ُ�ض ّمم ح�ضر ّي ًا لل�ضرق االأو�ضط،
حيث ا�ضتوحى  Victor Sanzالمدير االإبداعي لل Tumiوفريقه من
الدكتور Dr. Hassan Ghoneimالموؤثر ال�ضعودي ال�ضغوف والم�ضهور ومن اأ�ضلوب حياته كثير التنقل ،باعتباره
من م�ضتخدمي ابتكارات  Tumiمنذ فترة طويلة .اإ ّنها مجموعة كب�ضول ّية ح�ضر ّية جديدة وم�ض ّوقة لمنطقة اآ�ضيا
والمحيط الهادئ وال�ضرق االأو�ضط بلون اأ�ضود وف�ضي مذهل .وت�ضتمل المجموعة الموؤ ّلفة من  6قطع على حقائب
�ضفر وحقائب ظهر ومجموعة �ضفر ،اأعيد ت�ض ّورها من مجموعات  19 Degree Aluminumو Alpha Bravo
و Ashtonباللون االأ�ضود المك ّرر بعاج المع من الخطوط الف�ض ّية .وتتم ّيز اأي�ض ًا بمظهر ر�ضومي مم ّيز يبرز ب�ضكل
مذهل ،كما تنفرد ك ّل قطعة اأي�ض ًا بلم�ضات ت�ضميم من الجير ال�ضاطع .وبالمقابل ،ثمة خط الحقائب الرقيقة
الجديد الذي اأطلقته  Rimowaتحت ا�ضم  ،Never Stillوهي مجموعة جديدة ذات طابع ع�ضري وعملي تع ّد من
اأ�ضا�ض ّيات التنقل لرحات الذهاب اإلى العمل الح�ضر ّية اليوم ّية ومن اأجل االأعمال التجار ّية .وما بعد ذلك ،كجزء
من اإعادة توجيه العامة نحو عامة تجار ّية للتنقل اليومي .فا ّأي واحدة تختارين؟

 10فنّانين يتعاملون مــع حقيبة Lady
 Diorاأليقون ّية وكأنّها قطعة فن ّية!
الأ ّنلله ال ي�ضعنا االكتفاء قل ّلط من الفنّ اأو الحقائب اأو من كليهما! اأقيمت
الن�ضخة الخام�ضة مللن مل�لضللروع  Dior Lady Artو� لضللارك  10ف ّنانين
مللن جميع اأنلحللاء العالم فللي اإع للادة تف�ضير حقيبة Lady Dior
االأيقون ّية وتحويلها والتعامل معها كعمل ف ّني حقيقي .من
ال�ضين اإلللى مدغ�ضقر ،ومن الهند اإلللى جنوب اإفريقيا
ومن رو�ضيا اإلى الواليات المتحدة ،االآن اأكثر من ا ّأي

وقللت م�ضى اأ�ضبحت
ً
مللو�لضللوعل ًا فلنل ّيل ًا مللرغللوب لا ،واحلتلفللا ًء
ملبللدعل ًا يحتفي بللاللحللر ّيللة واللتلمل ّيللز من
خال تف�ضيرات Joël Andrianomearisoa
و  Judy Chicagoو  Gisela Colonو Song Dong
و  Bharti Kherو  Mai-Thu Perretو  Recycle Groupو Chris Soal
و  Claire Tabouretو  ،Olga Titusالذين ق ّدموا هذا البيان الحديث
مللن  Diorليعك�ضوا جللوهللر روح اللعللامللة با�ضتخدام الللرمللوز التي
وتج�ضد خبراتها في ت�ضميم االأزيللاء الراقية فتبرز اأجمل
تم ّيزها
ّ
ً
ّ
المواد التي تعتمدها وتعك�س هو ّية دار متعلقة ج ّدا برموزها.
Lady Dior

إبزيم ُ The Buckleيلهم مجموعة أخرى
مــن  Roger Vivierلالرتقاء بإطاللتك
للعام 2021

نعود اإلللى اللعللام  ،1942اإلللى اأ ّول ظهور للاإبللزيللم على زوج
من االأحللذيللة ذات الكعب العالي من ت�ضميم Roger
 .Vivierومنذ ذلك الحين ،اأ�ضبح هذا التف�ضيل
رمللز ًا مبدع ًا للدار يعك�س �ضنوات من ت�ضاميم
تج�ضد اأنللاقللة �ضانع
االأحللذيللة اللفللريللدة اللتللي ّ
االأحللذيللة الباري�ضي واأ�لضللاللتلله .وهللذا اللعللام،
األهم الكعب العالي المتم ّيز باالإبزيم الرمزي
ملجلمللوعللة اأخل للرى بللا� لضللم  ،Très Vivierمع
الحفاظ على نف�س خ�ضائ�س الطراز االأ�ضلي.
اإ ّن لله ت�ضميم اأيلقللونللي بلحل ّد ذات لله ،يلبللرز البريق
الق�ضة الهند�ض ّية التي تعود اإلى
بمثال ّية ويلكل ّرم
ّ
ال�ضتينات .يبدو الكعب العالي هذا ح�ض ّي ًا واأنيق ًا ومثال ّياً
لمظهر اأنيق يتنا�ضب مع ا ّأي اإطالة.
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FENDI FW 20 - 21

• دليلك الشامل لكيف ّية العناية
ببشرتك في العام الجديد.
• سافري إلى أماكن تجلب السعادة
النفس ّية والصفاء الذهني.

BEAUTY

STORY

أساليب جديدة للعناية ببشرتك في العام 2021
اإلعدادSarah Rasheed :

فإن المفتاح لتحقيق ذلك ال
في حال تريدين أن تبدو بشرتك في أفضل حال ممكنةّ ،
المتقدمة أو منتجات التجميل األثمن ،بل في معرفة
يكمن في تطبيق أحدث العالجات
ّ
أي وقت مضى،
ما تحتاجه بشرتك ،ونظامك الغذائي وأسلوب حياتك .واآلن أكثر من ّ
صحة بشرتنا وأهم ّية رفاهنا .والدليل على ذلك
أدركت الكثيرات منّا فوائد الحفاظ على ّ
أن مبيعات منتجات العناية بالبشرة شهدت ارتفاع ًا ملحوظ ًا بينما انخفضت مبيعات
ّ
المكياج نسب ّي ًا .وبطبيعة الحال ،تفاقمت هذه األنماط السلوك ّية بسبب وباء .COVID-19
بناء على ّ
نود أن نوضح لك في ما يلي كيف ّية اكتساب المعرفة الذات ّية والحصول
كل ذلكّ ،
ً
على البشرة األمثل في العام . 2021
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الخاصة على روتينك
ضعي لمستك
ّ

اإنّ تنويع روتينك اليومي للعناية بالب�سرة واإدراك ما عليك ا�ستخدامه من
م�ستح�سرات من �ساأنه اأن يكون مربك ًا بع�ص ال�سيء ،ولكنّ تخ�سي�ص روتين
أ�سا�سي جد ًا .حيث اأ ّنك بحاجة اإلى معرفة الملم�ص ال�سحيح وتحديد
جمالك اأمر ا ّ
ما يعتبر حيو ّي ًا لب�سرتك ،التي تميل اإلى اأن تكون اأكثر جفاف ًا من المعتاد في
درجات الحرارة الأكثر برودة وبالتالي تحتاج اإلى �سيروم ذي ملم�ص خفيف،
وزيت مغ ّذي اأكثر للحفاظ على ترطيبها .ومع ذلك ،عندما يتعلق الأمر بالأ�سباب
الرئي�سة لتلف الب�سرة ،فنحن جميع ًا بحاجة اإلى نف�ص المك ّونات الن�سطة الرئي�سة
للحماية من العتداءات الخارج ّية العالم ّية التي تعتبر عوامل توؤثر على ك ّل م ّنا
ولكن بطريقة مختلفة .على �سبيل المثال ،يظهر تلوث الب�سرة الآ�سيو ّية على �سكل
ت�س ّبغ ،وعلى الب�سرة القوقاز ّية كتجاعيد .والمده�ص اأنّ الق�سم الوحيد الذي
يحتاج اإلى نهج اأكثر تخ�سي�س ًا غالب ًا ما يتم تجاهله؛ اإ ّننا نتحدث عن التنظيف.
اإذ اإ ّنها الخطوة الأولى في عالج الب�سرة واإذا اأخطاأت في تطبيقها ،فاإ ّنها توؤدي
اإلى م�ساكل منها الح�سا�س ّية والجفاف ،ويقال اأي�س ًا اإنّ طريقة تنظيف ب�سرتنا
توؤثر على �سحتها .وفي هذا ال�سدد ،تقول خبيرة التجميل " :Joanna Czechاإذا
ح�سا�سة فهذا يعني اأ ّنك تفرطين في تنظيفها اأكثر
�سعرت اأنّ ب�سرتك م�سدودة اأو ّ
من الالزم� .سخ�س ّي ًا ،اأحب البل�سم اأو الزيوت لأ ّنها تخترق المكياج والأو�ساخ ولكن
ل ّ
تق�سر الب�سرة ،كما اأ ّنها تعمل ب�سكل ج ّيد على الب�سرة الدهني ّة حيث اأنّ الزيت
يذيب الزيت".

إجري مسح ًا لبشرتك

بف�سل التكنولوجيا ،بات تخ�سي�ص تجربة العناية بالب�سرة اأكثر اأهم ّية من اأيّ

وقت م�سى ،وذلك با�ستخدام التطبيقات التي تحدّد الم�ساكل الأ�سا�س ّية التي ل
تراها العين بعد .فاإذا اأخذنا جهاز تحليل الب�سرة �Visia Complexion Analy
 sisمث ًال ،فاإ ّنه يتط ّلب ب�سع دقائق فقط لم�سح الوجه النظيف وتوثيق ملم�سه
والتجاعيد والم�سام والبكتيريا والت�س ّبغ.كما اأ ّنه ي�ستعر�ص لك مناطق اأخرى من
م�ساكل الجلد قد ل تكون مرئ ّية ،فيكاد يكون مثل لمحة عن م�ستقبل الب�سرة .اأ ّما
ما�سح الوجه  Skin360من  ،Neutrogenaفيحدّد اأكثر من األفي �سمة للوجه بهدف
تو�سية الزبائن بمنتجات مختلفة .كذلك ،تعمد العالمات التجار ّية اأمثال Vitruvi
و The Buffعلى اإجراء اختبارات لتقييم الحال الراهنة للزبونة واأهدافها من اأجل
موجه.
العناية بالب�سرة بنا ًء على تقييم ذاتي ّ

اهتمي بنظامك الغذائي
ّ

اأ�سبح الطعام يعتبر مفتاح ًا لأ�سلوب حياتنا ،ومع ذلك يتم تو�سية الجميع بنف�ص
الأنظمة الغذائ ّية بينما في الواقع نتفاعل جميع ًا مع الأطعمة ب�سكل مختلف
وهذا الأمر ينطبق على لياقتنا البدن ّية اأي�س ًا .وبد ًل من ا�ستبعاد اأطعمة مع ّينة
من نظامك الغذائي اأو اإ�سافة اأنواع اأخرى منها ،من الأف�سل اإجراء مجموعة
من الختبارات ،بدء ًا من فحو�سات الدم النموذج ّية اإلى اختبارات الحم�ص
النووي التي من �ساأنها اأن ت�ساعدنا على فهم كيف ّية ا�ستجابة اأج�سامنا للطعام.
حيث �ستراقب هذه الختبارات اأمور ًا مثل ارتفاع م�ستويات ال�س ّكر في الدم ،التي
يمكن اأن ت�سير اإلى الح�سا�س ّية على الكربوهيدرات والدهون الم�س ّبعة والتفاعل مع
الالكتوز وعدم تح ّمل الغلوتين اإلى جانب اإظهار اأيّ نق�ص في الفيتامينات .وثمة
الكثير من تطبيقات التت ّبع التي يمكن اأن ت�ساعد على التحقق من �سحة الأمعاء
ب�سكل عام ومن الجهاز اله�سمي وت�سمح بتحديد اأف�سل طريقة للعناية بها.
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مـــــاذ يـــرســـم مــامــح
بــدايــاتــك الــجــديــدة

اإلعدادSarah Rasheed :

كان لتفشي فيروس كورونا وانتشاره السريع تأثير غير مسبوق علينا على الصعيدين العاطفي والنفسي.
ومع ذلك ،ثمة بعض الوجهات التي تحلمين بها والتي يمكنك زيارتها للهروب من التوتر اليومي واالسترخاء
ورسم مالمح بداياتك الجديدة في العالم  ،2021أبرزها فندق  Heritance Aarahفي جزر المالديف الذي يم ّثل
وجهة مفعمة بالحيو ّية.

اإذا كنت تف ّكرين في الذهاب اإلى جزر المالديف هذا العام ،فهذا الوقت
المثالي للقيام بذلك ،لأ ّنها واحدة من وجهات العطالت القليلة التي فتحت
اأبوابها لل�ص ّياح العالم ّيين منذ يوليو الما�صي ،بدون الحاجة اإلى الحجر ال�صحي
عند الو�صول .تبداأ الرحلة من  Dubaiاإلى  Maléمن مطار دبي الدولي ،حيث
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تو ّفر �صركة الطيران  Flydubaiرحلتين يوم ّي ًا اإلى العا�صمة المالديف ّية بعرو�ض
تناف�ص ّية ،وك ّل ما عليك فعله هو تقديم اختبار  PCRاأتت نتيجته �صلب ّية قبل يومين
من تاريخ المغادرة .كما اأنّ هذه الخطوط الجو ّية الإمارات ّية تتبع جميع اإجراءات
ال�صالمة ل�صمان و�صول الم�صافرين باأمان من دبي اإلى ماليه.

Heritance Aarah
�صيرحب بك ممثل عن
عند و�صولك اإلى مطار اإبراهيم نا�صر الدولي،
ّ
الفندق الذي تزورينه و�صيتو ّلى اإر�صادك اإلى �صالة الفندق في المطار
ّثم يودّعك عند ركوبك الطائرة المائ ّية التي تتّجه اإلى المنتجع .ت�صتغرق
الرحلة من  Maléاإلى  Aarahحوالي  44دقيقة ،تجدين نف�صك فيها فوق
المياه الالزوردية الوا�صعة ،محاطة بال�صحب الرقيقة والمناظر ّ
الخالبة
التي يمكن روؤيتها من منظور عين الطائر.
لمسة من االستدامة
 Heritance Aarahمنتجع فاخر من فئة  5نجوم ،يق ّدم �صبعة اأنواع من
الإقامة ،بدء ًا من الفيال ال�صاطئ ّية اإلى تلك المز ّودة بم�صبح والجناح المط ّل
على المحيط بحجم اعتيادي اأم بحجم هائل .وما يزيد المكان تم ّيز ًا هو
دمج ال�صتدامة بالكامل في مفهوم الأعمال لإدارة الفندق.
نسمات من الهواء المنعش
يمكنك اأن ت�صعري بالحياة ال�صاكنة ِمن حولك وتحت�صني هدوء المكان
هناك .كما ير ّكز الفندق كثير ًا على الخ�صو�ص ّية فيح�صل ك ّل �صيف
على ما يرغب فيه ،اإذ يمكنك اختيار ركوب ا لأمواج اأو الغو�ض تحتها،
مثلما باإمكانك ق�صاء اأ ّيام ك�صولة في حمام ال�صباحة فيما تحت�صين
ّ
المف�صل لديك وتدعي ا لأطفال ي�صتمتعون بالكثير من وقت
الكوكتيل
اللعب ا لإبداعي .ف�ص ًال عن ك ّل ذلك ،اإنّ مجموعة المرافق التابعة
للفندق تجعل من المكان الخيار المثالي بين منتجعات العطالت في
جزر المالديف لق�صاء عطلة مليئة بالرومان�ص ّية اأو عطلة عائل ّية مليئة
بالمرح.

نكهات من آسيا
يوجد  12مكان ًا لتناول الطعام في  Heritance Aarahوتعتبر الأف�صل من
بين المنتجعات الأخرى .بحيث يمكنك النطالق في رحلة طهي بنكهات
غريبة من �صريالنكا .ومن المهم اأن نذكر هنا اأنّ Aitken Spence Hotels
تم ّثل مجموعة �صيافة �صريالنك ّية ،واأنّ الفندق وجهة ذ ّواقة بقيادة ال�صيف
التنفيذي الحائز جوائز بارزة  Amila Silvaالذي يق ّدم لك خيارات وا�صعة
من الأطباق .أا ّما مطعمهم المم ّيز فهو  Ambulaالذي يق ّدم الماأكولت
ال�صريالنك ّية بطريقة ع�صر ّية ،كما اأنه يتم ّيز ببع�ض الأطباق المالديف ّية.
ول ب ّد لك من تجربة طبق ا لأخطبوط بالكاري الملفوف بخبز ""Roshi
المالديفي .وفي حال كنت تبحثين عن تجربة طهي م�صتوحاة من طوكيو اأو
بانكوك ،فعليك زيارة  .Hathaaولن ت�صعري حق ًا باأ ّنك بعيدة عن منزلك
في الفندق ،لأنّ فيه ترا�ض على الطراز اللبناني في  Baaniوهو عبارة عن
مكان رائع لال�صترخاء وال�صتمتاع ببع�ض الماأكولت الع�صر ّية .وبالرغم
من اأنّ هذا المطعم ح�صري فقط ل�صيوف  ،Ocean Suiteيمكن لل�صيوف
الآخرين اأي�ص ًا تجربة عرو�صه الح�صر ّية عن طريق اإ�صافة رمز ّية.
داخلية
سعادة
ّ
ّثم ن�صل اإلى  MediSpaالمكان الأكثر �صمول ّية بعد ال�صاطئ في
 ،Aarahحيث ي�صاعد على تهدئة الع�صالت المتعبة من ال�صفر اأو بعد يوم
�صت غرف عالج ّية تقع
طويل على ال�صاطئ .ويحتوي المنتجع ال�صحي على ّ
فوق مياه البحيرة الهادئة وتحتوي على غرفة بخار ،كما يو ّفر �صبعة
عالجات جوهرها الجمال ّيات والنظام الغذائي والتغذية والعافية وفقدان
الوزن واللياقة البدن ّية.
Heritance

Lower Gulf

69

SERVICE

Only
&
e
n
O

محلية شاعر ّية في فندق
إقامة
ّ
 One&Only Royal Mirageفي دبي
في حال تبحثين عن مكان يتيح لك اأق�صى قدر من ال�صترخاء ،ل ب ّد لك من
ي�صم هذا الفندق منتجع ًا
تفقّد اأكثر المنتجعات رومان�ص ّية في دبي .بحيث ّ
على الطراز العربي ويتاأ ّلف من  3اأق�صام متم ّيزة :الق�صر والبالط العربي
واأخير ًا الفندق مع المنتجع ال�صحي .ويحتوي ك ّل ق�صم من هذه الأق�صام على
غرف فريدة من نوعها ومطاعم ذات طابع خا�ض .وتقدّم مطاعم One&Only
الثمانية اأطباق ًا �صه ّية من جميع اأنحاء العالم ،بما في ذلك الماأكولت المتو�صط ّية
والمغرب ّية والهند ّية الأوروب ّية.
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للتنعم بالسالم
مالذ
ّ
انغم�صي في المنتجع ال�صحي المنعزل �صمن م�صاحة تزيد عن 26
هكتار ًا من الحدائق في مركز ال�صحة والجمال الأنيق Health and
مخ�ص�صة لك وفق ًا
 ،Beauty Instituteوانطلقي في رحلة �صاملة
ّ
لمبادئهم التوجيه ّية المتم ّثلة في ال�صترخاء والتجدّد والرتقاء .واإذا اخترت
اتّباع ن�صيحتنا ،ل ب ّد من اأنّ التجارب المم ّيزة التي تقدّمها اأيادي الخبراء في
مالذ ال�صكينة هذا �صتمدّك فع ًال بالهدوء والطاقة والحيو ّية .كذلك ،احت�صني
ال�صحر الذي يبعثه  12جناح ًا عالج ّي ًا ح�صر ّي ًا م�صتوحى من الهند�صة المعمار ّية
التقليدية العرب ّية .ولتكن رحلة العافية الخا�صة بك مع  ESPAو�صط اأجواء من
الخ�صو�صية التامة ،مع تدليك للج�صم تتخلله خلطات تنظيف ولفائف منع�صة،
ل �ص ّيما وعالجات الوجه وعالجات ال�صم�ض المهدئة .ول تف ّوتي غرف البخار
وال�صاونا واأحوا�ض الغط�ض قبل العالج وبعده.

Anantara

جاذبية وراحة في منتجع  Anantara The Palmالمناظر الطبيع ّية ال�صتوائ ّية الخ�صراء الم�ص ّممة بعناية لتحقيق اأق�صى قدر
ّ
من الخ�صو�ص ّية .هذا وتتم ّيز  293غرفة وفيال فاخرة بفخامة م�صتوحاة من
 Dubai Resortفي دبي
تنم عن ذوق رفيع وتتغ ّنى باإطاللت ّ
خالبة على
ل مكان ي�صاهي التجربة التي تق ّدمها دبي من حيث الراحة والرفاهية .اإذ الطراز الآ�صيوي ومفرو�صات ّ
ت�صم المدينة مجموعة متنوعة من الفنادق الراقية التي تجلب الخبرات البحيرات اأو النخلة.
ّ
ّ
ً
ً
الدول ّية اإلى ال�صاحة المحل ّية .اأ ّما منتجع  Anantaraفيعتبر ا�صما تجار ّيا حان وقت االسترخاء
فاخر ًا في قطاع ال�صيافة للم�صافرين الع�صريين ،ويربطهم باأماكن واأ�صخا�ض يوفر المنتجع  24غرفة عالج ّية بما فيها غرفة ا�صترخاء �صاملة وغرفة
وق�ص�ض حقيق ّية من خالل تجاربهم ال�صخ�ص ّية.
الطب الهندو�صي  Ayurvedaو  5اأجنحة لالأزواج مع حمام بخار اأو �صاونا
كما يق ّدم المنتجع رحالت ا�صتكت�صاف غن ّية يتج ّلى فيها كرم ال�صيافة ود�ض فريد وحو�ض �صباحة منفرد وجاكوزي بتقن ّية  .Microsilkاأ ّما اإذا
التايالندية ال�صهيرة في دبي .فيق ّدم لك مالذ ًا فريد ًا من الهروب الح�صري كنت من كبار المعجبات بالحمام التركي ،فال تف ّو تي ذلك اأبد ًا  .ول
في اأكثر مدن الإمارات العرب ّية المتّحدة عالم ّي ًة .والمالذ الأول تابع تن�صي اأي�ص ًا تجربة ال�صاونا من الخيزران والحمام با لأع�صاب والم�صبح
لـ Anantaraفي دبي عبارة عن منتجع �صاطئي فاخر ل مثيل له ،يقع و�صط
ال�صوتي .
ّ
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NEWS

BEAUTY

1

2

مكونات فاخرة
طبيعية ذات
 .1منتجات
ّ
ّ
ابتكرت  Tata Harperمنتجات فاخرة من مك ّونات طبيع ّية بحتة وخالية من المر ّكبات
ال�صامة تتم ّيز بفعالية عالية لخدمة زبوناتها الوف ّيات حول العالم ب�صورة مثال ّية والعناية
ّ
بب�صرتهن وتنظيفها وترطيبها وتنقيتها خ�صو�ص ًا مع بداية العام الجديد .ونذكر
ّ
من بينها  Clarifying Moisturizerو Clarifying MaskوClarifying Cleanser
وClarifying Spot Solution
 .2جانب جديد ألحمر الشفاه األيقوني
يك�صف  ،Peter Philipsالمدير الفنّي للإبداع وال�صورة لدى ،Dior Makeup
أيقوني من مجموعة The Iconic
عن جانب جديد لأحمر ال�صفاه  Rouge Diorال ّ
 Couture Lipstickيتم ّيز باأ�صلوب الت�صاميم الراقية اأكثر من ا ّأي وقت م�صى.
حرفي C
ع�صري محفور عليه
فيقدم عبوة جديدة قابلة لإعادة التعبئة مع ت�صميم
ّ
ّ
ّ
و .Dوينفرد بتركيبة تعزّ ز اللون وغن ّية بمك ّونات الأزهار مع لم�صات نهائية متوازنة
تلئم ّ
كل الأ�صاليب واألوان الب�صرة.
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 .3من ربيع مدينة صق ّلية
اأ��ص��دل��ت  Dolce & Gabbana Beautyال�صتار ع��ن عطر Velvet
 ،Mughettoاأحدث اإ�صدارات مجموعة  Velvet Collectionالمخمل ّية.
ق�صة رمزية لربيع �صق ّلية بينما ت�صتلقين تحت اأ�صعة ال�صم�س
لت�صرد لك ّ
المعتدلة وتتا ّأملين المناظر الطبيع ّية للجزيرة وتتن�صّ قين رحيق اأزهارها.
 .4ألوان تتراقص على شفتيك
اأطلقت
لتقدم لك اأجمل هدية مع بداية العام في علبة برتقال ّية اللون،
ّ Piano
ً
تحاكي اأغلفة ت�صاميم الدار الأنيقة ،على �صكل البيانو تماما يبلغ طولها
حوالى � 88صنتمتر ًا فيها ّ
كل تد ّرجات الأل��وان التي قد تحلمين بها.
فماذا تنتظرين بعد ل�صرائها؟
 .5مكياج ثابت يدوم طوي ً
ال
طرحت  Benefit Cosmeticsمنتجها الأحدث The POREfessional:
 ،Super Setter Setting Sprayوهو بخاخ م�صا ّد للتع ّرق يعمل على
لمدة تدوم � 16صاعة.
تثبيت مكياجك وتقليل الم�صامات ّ
 Hermèsمجموعة من  24اأحمر �صفاه تحت عنوان 24-Color

4

خاصة
 .6إصدار استثنائي لمناسبة
ّ
ك�صفت  Guerlainعن عطرها  Eau de Fleurs de Cédratباإ�صدار
ا�صتثنائي اح�ت�ف��ا ًل ب��ال��ذك��رى المئوية لب�ت�ك��اره .وت�ج��در الإ���ص��ارة اإل��ى
اأنّ ق��ارورة النحل الأيقون ّية قد ُز ّينت بطلء بلديوم وبنباتات رائعة
م�صتوحاة من منطقة الريفييرا الفرن�صية جمعتها الفنّانة Anne Brun
لإ�صفاء مزيد من ال�صحر عليها.
المعطرة
 .7تشكيلة من الشموع
ّ
تقدم  Aesopمجموعة من ثلث �صموع عطرية �ص ّممت لت�صفي مزيد ًا
ّ
من الهدوء وال�صكينة على ا ّأي م�صاحة داخل ّية وتبعث روائح عطرة وطويلة
الأم��د .وتحمل كل واحدة منها ا�صم عالم فلكي من الع�صور القديمة:
Ptolemy ،Callippus ،Aganice
 .8عالج ثوري لبشرة مشرقة
ت�صم منتج ّين
يعيد  Augustinus Baderطرح  Discovery Duoالتي ّ
رائدين  The Creamو The Rich Creamاللذين يوفّران لك علج ًا
ثوري ًا للتمتّع بب�صرة م�صرقة خالية من العيوب بما أانّهما يعملن على
توجيه الخليا الجذعية.

6

8

3

5

7
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من جلسة تصوير منزل Sherine Geagea

سياحية
قصص ملهمة وبرامج
ّ

احترفن الكوميديا ذات التأثير اإلجتماعي
• مسيرة  3نساء
َ
• تع ّرفي معنا على رؤية  5نساء رائدات في مجال النفط والغاز
انضمي إلينا في زيارة إلى منزل شيرين جعجع في لبنان
•
ّ
• رافقينا في جولة في  Londonمع Sandra Choi

LIFESTYLE

INSPIRATIONAL WOMEN

اإلعدادArzé Nakhlé :

لقد كان العام الماضي صعبًا عمومًا على الجميع في كا ّفة
أن السعادة تتضاعف عندما نتشاركها
أنحاء العالم .وبما ّ
بد أن يكون هناك وقفة يوم ّية من المرح
مع اآلخرين ،فال ّ
والضحك تساعدنا على شحن الطاقة اإليجاب ّية والمضي
قدمًا بالرغم من ّ
كل الظروف التي يمكن أن تطرأ علينا.
وفيما اكتسب الرجال شهرة عالم ّية بصنع الكوميديا
وإضحاك الجمهور عبر أنواع مختلفة من الوقفات الفكاه ّية
سواء على المسرح أو في البرامج التلفويون ّية أو مؤخّ رًا
أن النساء أيضًا أثبتن
على وسائل التواصل االجتماعي ،إلّا ّ
وقدرتهن على التألّق وابتكار المحتوى بإبداع
وجودهن
ّ
ّ
في هذا المجال! وفي هذا التحقيق ،سنس ّلط الضوء على
ثالث س ّيدات احترفن الكوميديا إلّا أنّهن ال ُيضحكن
يلقين الضوء أيضًا على مواضيع
متابعيهم فحسب ،بل
َ
ّ
منهن بحسب خلف ّيتها
كل
ة
ي
وعلم
حيات ّية واجتماع ّية
ّ
ّ
وشخص ّيتها وأهدافها .فأبحري معنا في هذه السطور
بين السعود ّية واألردن واإلمارات وفلسطين وصوالً إلى
الواليات المتّحدة األميرك ّية لنكتشف سو ّيًا مسيرة ّ
كل من
الدكتورة هتون قاضي والمم ّثلة ميسون زايد وصانعة
المحتوى سالم قطناني.
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"ال أشعر بأنّني اخترت
الكوميديا كوسيلة
للتعبير بقدر ما أنّني
كنت أمارسها كجزء من
هو ّيتي وطبعي"
التصويرHekaya Studio :

منصة يوتيوب عام  2011بعد سنة من بداية دراستها للدكتوراة
خاضت الدكتورة هتون قاضي تجربة "نون النسوة" على
ّ
وتحدياتها ومسؤول ّيات األوالد .فكانت
في علم المعلومات .وكان ذلك بالنسبة إليها منفذًا تلجأ إليه من زحام الدراسة
ّ
شجعها في حينها
جدا بتجارب الشباب في البرامج اليوتيوب ّية ،وفجأة ق ّررت البدء ببرنامجها .وما
ّ
في حينها معجبة ًّ
على ذلك هو وجود تدويناتها السابقة حيث كانت قد بدأت قبل ذلك بالظهور على وسائل التواصل عن طريق التدوين.
وكانت ّ
كل تدويناتها اجتماع ّية ساخرة .ومع وجود المحتوى باإلضافة لترحيب شركة يوتيرن بالفكرة ،أكمل البرنامج على
ّ
تقدمه
الحس الفكاهي جزءًا من هو ّيتها ولكنّه لم يتعارض يومًا مع جد ّية ما
يشكل
مدى خمسة مواسم .وبالنسبة إليها
ّ
ّ
أكاديم ّيًا لطالباتها .فتع ّرفي معنا في ما يلي على الدكتورة قاضي وكيف ّية جمعها بين هذين الطرفين الكوميدي من
جهة واألكاديمي من جهة أخرى والمواضيع اإلجتماع ّية التي تركّ ز عليها من موقعها كناشطة وكوميد ّية سعود ّية.

لم وقع اختيارك على الكوميديا كوسيلة للتعبير أثناء
متابعتك تحصيل الدكتوراة؟

الم�صحك في المو�صوع هو اأنّ دخولي عالم �صناعة المحتوى الكوميدي لم
أحب اأن اأ�صف هذين الطريقين
يكن له اأ ّية عالقة بدرا�صتي الأكاديمية .ا ّ
باأ ّنهما متوازيان ل يلتقيان ،فعالم الكوميديا والمحتوى منف�صل تماماً
عن عالمي الأكاديمي .بداأت نون الن�صوة بعد �صنة من بداية درا�صتي
إلي منفذ ًا األجاأ اإليه من زحام الدرا�صة وتحد ّياتها
للدكتوراة وكان بالن�صبة ا ّ
وم�صوؤول ّيات الأولد .ل اأ�صعر باأ ّنني اخترت الكوميديا كو�صيلة للتعبير بقدر
ما اأ ّنني كنت اأمار�صها كجزء من هو ّيتي وطبعي .عندما بداأت نون الن�صوة
اأ�صتطيع القول باأ ّنني ح ّولت هو ّيتي وطبعي لعمل �صبه احترافي .ولكن كنت
ولزلت اأ�صعر باأ ّنني حين اأق ّدم الكوميديا ،فال اأنف�صل عن نف�صي اإ ّنما اأكون
اأنا ،فقط مع ن�ص.
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بالحس
يتّ سم الباحث الجامعي عادةً بالجد ّية والكوميدي
ّ
ومقدمة
الفكاهي .أنت لست فقط كوميد ّية إنّما ناشطة
ّ
جامعية ،كيف استطعت جمع
برامج وكاتبة ومحاضرة
ّ
شخصيتك؟
الخاصيتين مع ًا وماذا يفصح ذلك عن
هاتين
ّ
ّ

�صحيح ،الأكاديم ّيون عاد ًة ما يتّ�صمون بالجد ّية ،ا ّإل في حالت نادرة .اأذكر اأ ّننا كنا
نحتفل اإذا وجدنا اأ�صتاذ ًا جامع ّي ًا مرح ًا ويلقي النكات فك ّنا ن�صعر باأ ّننا ح�صلنا على
الح�ص الفكاهي هو جزء من هو ّيتي ولك ّنه لم يتعار�ص يوم ًا مع
كنز .بالن�صبة ا ّإلي ّ
علي مهمتي الأكاديم ّية،
جدّية ما اأقدّمه لطالباتي .اأ�صعر باأنّ �صخ�ص ّيتي هذه ت�ص ّهل ّ
فاأنا اأحر�ص كثير ًا على ك�صر الجليد مع الطالبات .واأ�صعر با�صطراب بع�صهنّ من
اللواتي يتابع َنني على و�صائل التوا�صل الإجتماعي بداية الف�صل الدرا�صي ،فبالن�صبة
اإليهن يت�صاءلنَ "كيف نتعامل معها؟ هل حق ًا �صتد ّر�صنا اأم اأنّ الو�صع �صيكون عائم ًا؟"
ولكن بعد محا�صرة واحدة نبداأ بو�صع النقاط على الحروف.

كم تستثمرين من الوقت في تحضير المواد التي
شخصية
تتشاركينها مع المتابعين؟ وهل من قواعد
ّ
أي موضوع؟
تتّ بعينها قبل الخوض في ّ

بالن�صبة لمحتوى الحلقات ،عاد ًة ما ناأخذ وقت ًا في الأبحاث .فنحاول قدر الم�صتطاع
اأن ّ
نغطي المو�صوعات من جميع جهاتها ،فناأخذ وقتنا في البحث .أا ّما الكتابة
الفعلية للن�ص مع وجود الأبحاث ،فال تاأخذ م ّني وقت ًا طوي ًال لأ ّنني عاد ًة اأكتب كما
اأفكر .فاإذا كانت لدي مادّة بحث ّية جاهزة ،تم�صي الكتابة الجزء ال�صهل والممتع.
لدي خطوطي الحمراء النابعة من �صخ�ص ّيتي وقيمي ،وبالطبع اأحاول قدر الم�صتطاع
ّ
اأن اأبتعد عن الأ�صلوب ال�صتفزازي رغم اأ ّنه يجلب التفاعل ،ولكن بالن�صبة ا ّإلي هذا
الأ�صلوب ل يخدم على المدى الطويل.
ّ
تفضلين التركيز عليها
اإلجتماعية التي
ما هي المواضيع
ّ
في المواد التي تشاركينها؟

مو�صوعات الأ�صرة وتحد ّياتها ته ّمني جد ًا .فتنطوي على الكثير من الموا�صيع مثل
العالقات الأ�صر ّية وعمل المراأة والتربية والحالة القت�صادية لالأ�صرة وغيرها
الكثير .فاأنا اأنطلق من الأ�صرة اأ ّو ًل لأعالج ما بعدها بدون حدّ.

من موقعك كناشطة وكوميد ّية سعود ّية ما هي المواد
الخاصة المتع ّلقة بالمرأة السعود ّية التي تسعين إلى
ّ
وضعها تحت المجهر؟

تحدثنا في ما م�صى عن الكثير من الموا�صيع مثل قيادة ال�صيارة وولي الأمر وو�صع
ّ
والتح�صن غير
المراأة مع الزواج والطالق .ومو ّؤخر ًا ومع التغييرات المت�صارعة
ّ
م�صبوق في و�صع المراأة �صيتغ ّير الخطاب تباع ًا .مث ًال الآن اأرى اأنّ ال�صغط الذي
يقع على المراأة لتثبت نف�صها والتخجيل الذي تتع ّر�ص له ر ّبة المنزل موا�صيع مه ّمة
ج ّد ًا للنقا�ص والطرح.
أن غالف الفكاهة يسمح لك بإيصال الرسائل
هل تعتقدين ّ
اإلجتماعية التي تريدينها بطريقة أنجح من
التوعو ّية
ّ
وسائل أخرى؟

بالن�صبة ا ّإلي ،حين اأناق�ص مو�صوع ًا اأحاول قدر الم�صتطاع ا ّأل اأطرحه بطريقة
توعو ّية حتّى ولو كان الأ�صلوب كوميدي ًا .الجمهور ذكي و�صعوره اأنّ ال�صخ�ص
يخاطبه ب�صيغة الأ�صتاذ �صيجعله يرف�ص الإ�صغاء حتّى لو كان م�صتمتع ًا .اأنا
اأرى نف�صي جزء ًا من هذا المجتمع بدون ا ّأي اأف�صل ّية .فاأحاول اأن يكون طرحي
نقا�ص ًا اأكثر من كونه محاولة توعو ّية .واإذا نجحت باأن اأجعل المو�صوع مطروح ًا
للنقا�ص في المجال�ص ،فهنا اأعتقد باأنّ الر�صالة و�صلت.
ّ
تفشي وباء كورونا وفترة اإلغالق التي لحقته
كيف أ ّثر
تغيرت نظرتك إلى
تقدمينه؟ وهل
على المحتوى الذي
ّ
ّ
المواد التي يجب أن تشاركينها مع المتابعين بعد هذه
الفترة؟

كانت فترة �صعبة ج ّد ًا .كنت وغيري من مق ّدمي المحتوى نحاول اأن نظ ّل

متفائلين ول نن�صر محتوى من �صاأنه اإثارة المخاوف اأو حتى التقليل من حجم
الوباء .كانت مرحلة م�صوؤول ّية اأكثر من اأي �صيء اآخر.
ردات فعل المتابعين التي يمكن أن
كيف تتعاملين مع ّ
وسلبية أحيان ًا أخرى؟
إيجابية أحيان ًا
تكون
ّ
ّ

في ال�صابق كنت اأغ�صب واأحزن من التعليقات الم�صيئة .لك ّنني تع ّلمت على مدار
ال�صنوات باأنّ من يختار الخروج للجمهور ،فعليه تع ّلم التعامل مع الإ�صاءات .مهما
حاربنا التّنمر وال�صباب وال�صتم ،لن ن�صتطيع التح ّكم ب�صلوك الآخرين .ما ن�صتطيعه
هو التح ّكم باأنف�صنا وتعليمها ا ّأل تتاأثر بك ّل ما ُين�صر .من حقّ ال�صخ�ص الدفاع عن
نف�صه واأخذ ح ّقه قانون ّي ًا ،لكن اأ ّو ًل على ال�صخ�ص اأن يبني "جلد ًا �صميك ًا" ويتع ّلم اأ ّل
يتاأ ّثر كثير ًا بالإ�صاءات.
تقيمين مجال صناعة الفكاهة عموم ًا في الخليج
كيف
ّ
يتطور؟
العربي؟ وكيف يمكن برأيك لهذا المجال أن
ّ

في الخليج لدينا اأعمدة في الكوميديا والطرح الخفيف الذي ي�صل اإلى القلب .اأرى
اأنّ هناك مجا ًل كبير ًا للكوميديا نظر ًا اإلى تو ّفر المواهب ،كما اأ ّنه في ال�صعودية
بداأت اأندية الكوميديا بالإنت�صار واأراها تحت�صن المواهب ب�صورة ممتازة .الم�صوار
طويل ولك ّننا بداأنا بداية جيدة.
عادة ما ُينظر إلى الرجل على أنّه لديه قدرة أكبر على إضحاك
ردك على هذا األمر؟
الجمهور ،ما هو ّ

ردّي دائم ًا هو اأنّ اإ�صرار الرجل على تنح َيتنا من مجال الكوميديا� ،صيجعلنا نلجاأ
للدراما وهذا لي�ص من �صالحه .فاإذا كنتَ يا عزيزي الرجل تظنّ باأنني ل اأ�صتطيع
اإ�صحاكك واأ ّنك فقط من ت�صتطيع ذلك ،فاأب�صر في اأنواع الدراما .ولديك فر�صة
للتراجع!
تشجعين النساء الموهوبات على االنخراط أيض ًا في
كيف
ّ
هذا العالم؟

ح�ص ولكن النكتة �صناعة.
اإبداأنَ  ...فقط اإبداأن! وحاولن تثقيف اأنف�صكن .الكوميديا ّ
ه ّ
ال أخبرتنا أكثر عن كتابك  ،1980بين جيلين؟

ق�صة جيل
هذا الكتاب هو اأحد الم�صاريع التي اأع�صقها واأفتخر بها .د ّونت فيه ّ
الثمانينات عن ل�صاني ومن خالل ما مررت به في حياتي .وا ّأي كالم اأ�صفه به
أحب الكتاب ج ّد ًا ،لكن ما اأ�صتطيع قوله اإ ّنه ومن خالل
�صيكون متح ّيز ًا لأ ّنني ا ّ
تعليقات الق ّراء في موقع  ،Goodreadsح ّقق الكتاب ما كنت اأطمح اإليه ،وهو اأن
يق�صي القارئ وقت ًا ممتع ًا يودّه ا ّأل ينتهي.
هل يمكنك أن تشاركينا أمنياتك للمرأة السعود ّية مع بدء
السنة الجديدة؟

اأتم ّنى لها اأن تكون �صعيدة ومنجزة بغ�ص النظر عن الطريق الذي اختارته .ك ّلنا
ن�صتحق ال�صعور بالفخر وال�صعادة.
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ميسون
زاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
"ولدت ألكون
نجمة وواقع أنّني
فقدت األكسجين
عند الوالدة لم
يكن جزءًا من
قدري هذا"
ّ
األمريكية
ثم درست هذه السيدة
منذ الخامسة من العمر ،عرفت ميسون زايد أنّها تريد الظهور على شاشة التلفزيونّ .
ذات األصول الفلسطين ّية المسرح في الكل ّية وبعد التخ ّرج شرعت في تقديم تجارب األداء .وعلى الرغم من رفضها باستمرار
يؤدي إلى حركة اهتزاز دائمة ،إلّا أنّها وجدت في الكوميديا مكانًا تشعر باالنتماء
بسبب إصابتها بالشلل الدماغي الذي
ّ
إليه .وأدركت ذلك عقب التحاقها بإحدى صفوف الكوميديا في مدينة نيويورك في يناير من العام  .2000وبالفعل ،القى
قدمت فيها أداءها على
عرضها ّ
األول نجاحًا كبيرًا وباتت ممثلة كوميد ّية تنال راتبًا مدفوعًا بحلول المرة الثالثة التي ّ
ّ
تحب الكوميديا وقد تحقق حلمها األساسي :إذ إنّها ممثلة دائمة في المسلسل
خشبة المسرح .وبعد عشرين عامًا ،ال زالت
ّ
التلفزيوني النهاري !General Hospital ،تع ّرفي إليها عن كثب في المقابلة التالية التي تطلعنا فيها على مسيرتها
تقدمه!
الخاصة واكتشفي فحوى المحتوى الكوميدي الذي
كممثلة وكوميد ّية ومدافعة عن حقوق ذوي االحتياجات
ّ
ّ

قررت أن تصبحي ممثلة وكوميد ّية؟
في ّ
أي مرحلة تحديد ًا ّ

��ص��اه��دت التلفاز ك�ث�ي��ر ًا اأ ث �ن��اء ن���ص�اأ ت��ي ،و اأردت اأن اأ ك ��ون ف��ي الم�صل�صل
خا�ص  .ولك ّنني كنت اأي�ص ًا
التلفزيوني النهاري General Hospital ،ب�صكل ّ
ّ
من المعجبين بالممثلة الكوميد ّية  .Lucille Ballو�صحيح اأ نني در�صت
الم�صرح لك ّنني لقيت رف�ص ًا متك ّرر ًا في تجارب ا لأداء ب�صبب اإ�صابتي
الخا�صة
بال�صلل الدماغي .فالواقع اأنّ هوليوود تتج ّنب ذوي ا لإحتياجات
ّ
و اأنا ل�صت با�صتثناء .وناهيك عن حالتي ،فاإ ّنني فل�صطين ّية وم�صلمة وامر اأة
لدي الكثير من العوامل التي لعبت
ذات ب�صرة مل ّونة اأي�ص ًا  ،لذلك كان ّ
�ص ّد ي .اإ ّنما وجدت مكان ًا اأنتمي اإليه عندما بداأت في تقديم الكوميديا
التي تعتبر مجا ًل تمثيل ّي ًا اأكثر تن ّو ع ًا .
Lower Gulf 80

أميركية من أصل فلسطيني ،كيف أثرت نشاتك على
أنت
ّ
شخصيتك وخياراتك؟
ّ

باعتباري فل�صطين ّية ،فهذا يعني اأ ّنني ولدت م�صت�صعفة منذ البداية .واأعتبر اأ ّنني
والدي اأر�صلونا اإلى فل�صطين في ك ّل عطلة �صيف ّية .لذا
كنت محظوظة ج ّد ًا لأنّ
ّ
الخا�صة بي .وكذلك،
فاإنّ روح الدعابة العرب ّية ت�ص ّكل جزء ًا كبير ًا من الكوميديا
ّ
لدي لغة اأخرى لبتكار محتواي
اإ ّنني اأتحدّث اللغة العرب ّية بطالقة ،م ّما يعني اأ ّنه ّ
أحب الكوميديا باللغة العرب ّية لأ ّنها تحتوي على كلمات
الكوميدي .وب�صراحة ،ا ّ
م�صحكة غير موجودة في اللغة الإنجليز ّية .واأعتقد اأنّ هذا ال�صبب الأ�صا�صي
لكوني راوية ق�ص�ص بد ًل من اأن اأكون مج ّرد راوية نكات .ونظر ًا اإلى عدم توف ّر
التلفزيون اأو الإنترنت لدينا في فل�صطين ،اعتدت اأن اأجل�ص مع قريباتي اللواتي

ومرحات ،لذا فاإنّ
�صردن لنا الق�ص�ص .ول اأعتقد اأنهنّ اأدركن كم هنّ م�صحكات ِ
الكثير من عرو�صي نابعة من الت�ص ّكع معهنّ  .كذلك ،فاإنّ هو ّيتي الفل�صطين ّية تعني
الخا�صة بي جدل ّية لمجرد
اأي�ص ًا اأ ّنني لم اأملك ا ّأي خيار ،فقد اعتبرت الكوميديا
ّ
اأ ّنني اعترفت بوجود الفل�صطين ّيين وبح ّقنا في الم�صاواة .اإ ّنما �ص ّهل هذا الأمر
لدي ا ّأي خوف لجهة معالجة
علي الدفاع عن الإحتياجات
الخا�صة ،اإذ لم يكن ّ
ّ
ّ
هذا المو�صوع.
وإن السعادة هي األمر الوحيد
إن الضحك ُيطيل العمر ّ
ُيقال ّ
لم وقع اختيارك على الكوميديا
الذي يفيض عندما ُيشاركَ .
كوسيلة للتعبير؟

الواقع اأ ّنني لم اأختر الكوميديا ،بل اإ ّنها كانت المكان الوحيد الذي قد يتق ّبلني في
اأميركا ،وبالتالي هي َمن اختارني.

نظر ًا إلى أنّك ولدت مصابة بالشلل الدماغي ،كيف أ ّثرت
والمهنية؟
الحياتية
الصحية على خياراتك
هذه الحالة
ّ
ّ
ّ

الخاصة المتع ّلقة
من موقعك كناشطة وكوميد ّية ،ما المواد
ّ
بالمرأة التي تشاركينها؟

اأقمت موؤخر ًا موؤتمر ًا رقم ّي ًا رائع ًا تحت عنوان  Palestine Rightsا ّأي حقوق
فل�صطين .واأو�صي بمراجعة ك ّل موؤ ّلفة في تلك القائمة .اإذ على الجميع قراءة
�صل�صلة  Farah Rocksل� ،Susan Muaddi Darrajواأي�ص ًا كل ما ّ
�صطرته Suheir
 Hammadبقلمها .كذلك فاإنّ  Heam Abbasتُعتبر  Meryl Streepالعرب ،لذا
عليكنّ جميع ًا التح ّقق منها اأي�ص ًا.
أي موضوع؟
هل ثمة قواعد
شخصية تتبعينها قبل الغوص في ّ
ّ

اإنّ اأولى قواعدي مفادها تج ّنب الأذ ّية .كما اأعدُل عن ال�صتائم وخطاب الكراهية
ولغة التمييز �ص ّد المع ّوقين .فما اأريده هو اأن اأروي ق�ص�صي بطريقة ي�ص ُهل على اأكبر
جمهور الو�صول اإليها .وبالن�صبة ا ّإلي ،ل باأ�ص لبع�ص النا�ص باأن يغ�صبوا من المحتوى
الح�صا�ص لديهم ،ل لأ ّنني
الذي اأقدّمه ،لك ّنني اأريد اأن يح�صل ذلك لأ ّنني اأ�صبت الوتر ّ
تف ّوهت باإهانةلهم.

لم توؤ ّثر الإ�صابة بال�صلل الدماغي على اختياراتي المهن ّية على الإطالق .اإذ لطالما
اأردت اأن اأ�صبح ف ّنانة ،ولم اأدرك اأبد ًا اأنّ اإعاقتي �صت�ص ّكل عقبة .واأعتبر اأ ّنني ولدت
لأكون نجمة وواقع اأ ّنني فقدت الأك�صجين عند الولدة لم يكن جزء ًا من قدري هذا.

ّ
تفشي وباء كورونا وفترة اإلغالق التي لحقته على
كيف أ ّثر
التطرق إليها؟
تودين
ّ
نظرتك تجاه المواضيع التي ّ

لقد غ ّير كورونا ك ّل �صيء تمام ًا ،و�صاأخبرك كيف حالما اأدرك اأنا ذلك.

والعملية التي واجهتها في
الشخصية
ما التّ حديات
ّ
ّ
ّ
تخطيها؟
مسيرتك حتّ ى اليوم وكيف نجحت في

كيف تتعاملين مع ردود فعل المتابعين التي من شأنها أن
وسلبية أحيان ًا أخرى؟
إيجابية أحيان ًا
تكون
ّ
ّ

من ال�صعب اأن تكوني فنانة ،لأنّ الفنّ يك ّلفك الكثير من المال لتحقيق النجاح.
واإ ّنه لأمر محبط اأي�ص ًا التعامل مع التمييز الم�صتمر �صواء كان ذلك ب�صبب الجندر
اأو العرق اأو القدرة .وتم ّثل التّحدي الأكبر الآخر في الوثوق بالف ّنانين الذين تعاونت
معهم والذين ت�ص ّببوا في �صرر كبير لأحد م�صاريع اأحالمي .اإذ اإ ّنني بعت برنامج ًا
تلفزيون ّي ًا باء بالف�صل لأ ّنني لم اأحر�ص على امتالك كلمة الف�صل في ما يمكن عر�صه
محام
على ال�صا�صة ،وافتر�صت اأنّ �صركائي لن ي�صكتوني اأبد ًا .لذلك ،بات ّ
لدي الآن ٍ
لك ّل �صيء.
متحدثة في
أنت لست صانعة محتوى كوميدي فحسب إنّما
ّ
الخاصة ،من موقعك
مجال الدفاع عن حقوق ذوي اإلحتياجات
ّ
االجتماعية التي تسعين إلى وضعها
هذا ،ما المواضيع
ّ
تحت المجهر؟

لدي ق�ص ّيتان رئي�صتان ،لأنّ هدفي في الحياة يق�صي باإنهاء الممار�صة المهن ّية
للممثلين غير المع ّوقين الذين يلعبون اأدوار اأ�صخا�ص مع ّوقين ب�صكل وا�صح على
يج�صده اإذ ل يتم ّكن المرء
ال�صا�صة .فاإذا ل ي�صتطيع المرء فهم اأمر ما ،ل يمكنه اأن ّ
من ادّعاء اأمر لي�ص عليه .تمام ًا مثل ق�صية العرق ،ل يمكن لعب دور الإعاقة المرئية،
بل اإنّ ذلك يعتبر غير اأ�صيل وم�صيء .بعبارة اأخرى ،اإذا لم يتم ّكن �صخ�ص على
الكر�صي المتح ّرك من لعب دور بيون�صيه ،فال يمكن لبيون�صيه اأن تلعب دور �صخ�ص
على الكر�صي هذا .أا ّما �صغفي الآخر فهو الن�صال من اأجل حقّ ك ّل طفل في الح�صول
على تعليم مجاني ّ
بغ�ص الطرف عن قدرته.

إا ّنني اأقراأ واأ�صتمع اإلى ك ّل النتقاداتّ ،ثم اأق ّرر ما يجب الحتفاظ به وما يجب
التخ ّل�ص منه .اإذا �صرخت بك لكونك عن�صر ّية و�صعرت بال�صوء اإثر ذلك ،فهذا
رائع .ولكن اإذا لم اأق�صد اإلحاق ال�صرر بك وجعلتك تبكين ،فاأنا اأتع ّلم من ذلك.

تشجعين النساء الموهوبات على اإلنخراط أيض ًا في
كيف
ّ
هذا العالم؟

اإنّ الكوميديا اأكثر متعة م ّما تخ ّيلت وهي واحدة من اآخر الأ�صكال الحقيق ّية لحرية
التعبير في هذا العالم الفترا�صي الذي نعي�ص فيه .اإ ّنها مهنة رائعة لتجربتها،
حتّى لو كان لديك وظيفة بدوام كامل .حيث اأ ّنني امتلكت عم ًال في اأ ّول عامين من
م�صيرتي الكوميد ّية ،لذا لي�ص لديك ما تخ�صرينه حق ًا .اكتبي النكات ك ّل يوم وج ّربي
هذه المهنة ،فاأ�صواأ ما قد يح�صل اأ ّنهم لن ي�صحكوا واأنت �صتم�صين قدم ًا.
العربية مع بدء
هل يمكنك أن تشاركينا أمنياتك للمرأة
ّ
السنة الجديدة؟

اكت�صفي َمن تريدين اأن تكوني وكوني ذلك ال�صخ�ص بالفعل .ك ّل ما عليك فعله هو اأن
تحدّدي َمن اأنت .واتّخذي خيارات يمكنك التعاي�ص معها ،لأنّ الأ�صخا�ص الذين
يحاولون فر�ص اختياراتهم عليك قد يبتعدون بينما تظ ّلين اأنت عالقة فيها لبق ّية
حياتك .كوني بارزة وليكن �صوتك م�صموع ًا ،وع�صى اأن تتح ّقق ك ّل اأحالمك اإن �صاء
اهلل .وفي حال تح ّولت اأحالمك اإلى كابو�ص ،فابحثي عن حلم اآخر ،هذا ا�صم كتابي
 Find Another Dreamوعليكنّ جميع ًا قراءته.
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INSPIRATIONAL WOMEN

"الكوميديا هي
ملح الحياة"

التصويرAli Aljaff :

هي من األردن لكنّها عاشت أغلب حياتها في اإلمارات .بدأت سالم قطناني مسيرتها المهن ّية في مجال الطيران في أبوظبي
حيث أمضت عشر سنوات .إلّا أنّها في سنة  2016اتّخذت مسارًا مختلفًا عندما نصحها أصدقاؤها بنشر محتوى الفيديو
الخاص بها على نطاق أوسع بعدما أعجبوا به واعتبروه مفيدًا وممتعًا .وكانت البداية من انستغرام ،وبعد سنة أكملت على
العلمي.
يوتيوب أيضًا .وفي سنة  2018استقالت من مجال الطيران وباشرت رحلتها الفعل ّية في مجال صناعة المحتوى
ّ
جدًا .فتع ّرفي معنا في
لتشارك محتواها العلمي مع لمسة من الخيال
وحس من الفكاهة مع آالف المتابعين بطريقة فريدة ّ
ّ
المتحدثة في مجال العلوم ومجال حقوق المرأة أحيانًا وعلى كيف ّية انخراطها في مجالها ونجاحها فيه!
ما يلي على قطناني
ّ
لم وقع اختيارك على الكوميديا مع لمسة من الخيال
كوسيلة للتعبير؟

اأعتقد اأنّ مجال التربية والتعليم مازال بدائ ّي ًا في اأغلب المجتمعات الإن�صان ّية بالرغم
من التط ّور الكبير الحا�صل في اللغة وثقافة ال�صباب في ال�صنوات الع�صرة الأخيرة.
وهذا يعني اأنّ طريقة تعليمنا للعلم هي التي تجعلنا نح ّبه اأو ن�صعر باأ ّنه مم ّل .وبما
أحب اأن اأزيد معرفتي بها ،كنت اأ�صتغرب لم النا�ص ل ينجذبون
اأ ّنني اأقر أا العلوم وا ّ
اإليها .وعندما بداأت م�صيرتي على مواقع التوا�صل الإجتماعي ،كنت طبيع ّية ج ّداً
واأتك ّلم بلغة قريبة من ال�صباب وتفكيرهم وثقافة مزاحهم .ف�صعرت اأنّ التفاعل مع
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المحتوى كان جمي ًال ج ّد ًا وقد ارتاح النا�ص لهذا النوع من التثقيف غير الر�صمي.
بحيث اأنّ الر�صم ّية في التعاطي ت�صع حاجز ًا بينك وبين المتل ّقي في�صعر اأ ّنه ل يعرف
كيف ّية ت�صكيل رابط معك.
كم تستثمرين من الوقت في تحضير المواد التي
تتشاركينها مع المتابعين؟

بما اأنّ العلوم هي �صي اأح ّبه في حياتي ال�صخ�ص ّية ،لذا فهي مندمجة ج ّد ًا فيها.
حيث اأق�صي � 10صاعات في اليوم بالعمل من المنزل .ا ّإل اأنّ هناك موا�صيع كثيرة

تحتاج اإلى تراكم �صنوات من المعرفة وكتب ونقا�صات .لذلك فاإنّ الوقت ُيحدّد
بح�صب المو�صوع .ولكن ب�صكل عام ،فاإنّ الموا�صيع العلم ّية تحتاج لتع ّمق وبحث
لمدّة ل باأ�ص بها.
بالحس الفكاهي
تتّ سم العلوم عادةً بالجد ّية والكوميديا
ّ
وأنت تجمعين بين الطرفين المتنافضين ،لتشاركي
جد ًا،
محتواك العلمي مع آالف المتابعين بطريقة فريدة ّ
فكيف تنجحين في ذلك؟

الكوميديا هي ملح الحياة ،خ�صو�ص ًا مع الإنترنت الذي جعل ثقافة الب�صر وال�صباب
ت�صبه بع�صها .لذا في�صتطيعون اأن يتك ّلموا مع بع�ص في ا ّأي وقت .وب�صبب ال�صغوطات
الكثيرة ولدت ثقافة "الميمز" .واأنا اأ�صعر اأ ّنها ثقافة مه ّمة واإ�صارة مه ّمة لتثبت اأ ّننا
أحب
نواجه �صعوبات كثيرة ونلجاأ لل�صخرية للتخفيف عن اأنف�صنا .كما اأ ّنني �صخ�صي ًا ا ّ
الفل�صفة "الرواقية" .حيث اأعتبر اأنّ الحياة ل ت�صتطيع اأن تهزم �صخ�ص ًا ل ياأخذها
على محمل الجدّ .واإح�صا�صي بال�صباب وانتمائي لهم يجعلني اأكون طبيع ّية ج ّد ًا
أحب اإعطاء اأمثلة ق�ص�ص ّية لأ ّنها ت�ص ّد الم�صاهد
اأثناء ت�صويرالفيديو .كما اأ ّنني ا ّ
ولها تاأثيراإيجابي على تثبيت المعلومة .وهذا النوع من الخداع يجعل الدماغ يتق ّبل
المعلومات اأكثرّ ،ثم اإنّ الفكاهة �صفة اأعتبرها �صخ�ص ّي ًا مه ّمة ج ّد ًا للحالة الب�صرية.
متحدثة في مجال العلوم فحسب إنّما في مجال
أنت لست
ّ
حقوق المرأة أيضا ،من موقعك هذا ما هي المواضيع
العربية التي تسعين
الخاصة المتع ّلقة بالمرأة
اإلجتماعية
ّ
ّ
ّ
العلمية؟
المواضيع
إلى
باإلضافة
المجهر
تحت
وضعها
إلى
ّ

ل اأعتبر نف�صي نا�صطة في مجال الحقوق ب�صكل عام .فاأحيان ًا اأناق�ص ق�صايا تتع ّلق
بالمراأة ح�صب الحاجة لها ،ودائم ًا ما اأطرح الأمور من ناحية علم ّية .وهذا ما اأح ّبه
المتابعين و�صعروا باأ ّنني اأعطي وجهة نظر اأخرى لتاريخنا الإن�صاني وطبيعتنا
خا�صة اأ ّنه اأكثر من ن�صف متابعيني من الفتيات بالتالي اأ�صعراأ ّنني اأوؤ ّثر
الب�صر ّيةّ ،
ً
ً
ّ
لدي قيود في حياتي .فاأنا
على �صريحة منهم .وبما اأنني �صخ�ص ّيا ح ّرة ج ّدا ،لي�ص ّ
ّ
مرتاحة مع نف�صي واأ�صعر اأ ّنه من الجميل اأن ت�صتطيع الفتاة اأن تكون م�صتقلة وح ّرة
وفي الوقت عينه مرتاحة وتقوم ببناء حياة هادفة ذات معنى.
أن غالف الفكاهة يسمح لك بإيصال الرسائل
هل تعتقدين ّ
والعلمية التي تريدينها بطريقة أنجح
اإلجتماعية
التوعو ّية
ّ
ّ
من وسائل أخرى؟

ب�صكل عام الفكاهة تك�صر الجليد بين النا�ص .نحن كائنات اجتماع ّية ج ّد ًا ،لذا من
المهم ج ّد ًا لنا اأن ننتمي للمجموعة ونتناغم معها .والفكاهة هي تعبير اجتماعي
ّ
ّ
مهم لإي�صال هذه ال�صورة الم�صالمة لالأ�صخا�ص لي�صعروا اأنه بمقدورهم اأن يثقوا
ّ
فينا واأ ّننا ل ن�ص ّكل خطر ًا عليهم .وبما اأنّ الفكاهة ب�صكل عام ق�ص�ص ّية ،والإن�صان
يحب الق�ص�ص كثير ًا بما اأ ّنها �صهلة ال�صتيعاب بالن�صبة اإليه اأكثر من الأفكار
ّ
الجامدة .ف�صعرت اأ ّنها طريقة ف ّعالة وطبيع ّية ومريحة للجميع.
العربية منذ
فلسطينية تقطنين في اإلمارات
أنت شا ّبة
ّ
ّ
عدة ،فكيف ساهم الغنى الثقافي الموجود في
سنوات ّ

وكيفية تحقيقها؟
دبي في تحديد خياراتك
ّ

حياتي في الإمارات ع ّلمتني اأ�صياء كثيرة .كما جعلتني اأرى اأمور ًا كان من الم�صتحيل
روؤيتها في ا ّأي مكان ثاني .وقد �صنحت لي فر�ص ًا كبيرة لالنفتاح وتق ّبل الثقافات
المختلفة .وهذا ما يم ّيز دبي ،فهي فتحت باب ًا جديد ًا لالنفتاح في ال�صرق الأو�صط،
الأمر الذي نحتاج اإليه.
ّ
تفشي وباء كورونا وفترة اإلغالق التي لحقته على
كيف أ ّثر
تغيرت نظرتك إلى المواد
تقدمينه؟ وهل
المحتوى الذي
ّ
ّ
التي يجب أن تشاركينها مع المتابعين بعد هذه الفترة؟

وباء كورونا كان بمثابة ّ
كف على وجوهنا وكان بمثابة  Wake-up Callللب�صر ليفهموا
ّ
اأ ّنهم ياأخذون الحياة على محمل الجدّ .كما ذكرنا اأنّ هذه الح�صارة اللي و�صلنا لها
عبارة عن اأفكار فح�صب ،حتّى اأنّ مقومات الحياة الناجحة اأفكار فح�صب .وهذا
ما كان موؤلم ًا بالن�صبة اإلى كثير من النا�ص .واأعتقد اأ ّننا ك ّلنا دخلنا في حالة نف�ص ّية
غريبة .فقد اأثبت لنا هذا الوباء اأ ّننا بحاجة لكثير من الوعي الفكري والعالمي تجاه
م�صاكلنا الم�صتركة والنظر لالآخر بطريقة مختلفة لأ ّنه لنا م�صتقبل م�صترك .لك ّننا ل
نتّحد فكر ّي ًا كما يجب .ف�صعرت اأنّ المحتوى الذي اأ�صنعه مه ّم ًا لأ ّننا بحاجة لنتع ّرف
على اأفكار كهذه.

عادة ما ُينظر إلى الرجل على أنّه لديه قدرة أكبر في مجال
العلوم كما على إضحاك الجمهور .وأنت تقومين بنشر
ردك على هذا األمر؟
العلوم في إطار فكاهي ،فما هو ّ

اهتمام الرجل في العلوم اأكثر من المراأة اأمر يعود اإلى برمجة وتاأثير اجتماعي بحت
ولي�ص له ا ّأي عالقة في القدرات العقلية .واأعتقد اأنّ �صبب ًا كبير ًا يرجع لدور المراأة
الجتماعي في مجتمعاتنا التي ت�صعها في قالب بعيد اأكاديمي ًا عن هذه المجالت،
ما يح ّد كثير ًا من وجودها فيه .لك ّنني مذ بداأت م�صيرتي ،تاأ ّكدت اأنّ الفتيات مثل
خا�صة مع النفتاح وتد ّفق المعلومات الذي اأ ّكد
ال�صبان لديهنّ اهتمام كبير بالعلوم ّ
اأنّ ال�صور النمط ّية التي كبرنا عليها كانت خاطئة.
والعملية التي واجهتها في
الشخصية
ما هي التّ حديات
ّ
ّ
ّ
تخطيها؟
مسيرتك حتّ ى اليوم وكيف نجحت في

ق ّلة الهتمام الدعائي والرعائي للمحتوى العملي ي�صعني بظروف �صعبة .فاأحاول
بقدر ا�صتطاعتي اأن اأكمل في �صناعة المحتوى مع الحفاظ على م�صدر دخل والدفع
لك ّل الأ�صخا�ص الذين ي�صاعدونني في �صناعة هذا المحتوى العلمي .واأتم ّنى لو
يزيد الهتمام فيه اأكثر ويزداد تق ّبل النا�ص لالأفكارالمختلفة عنهم ول يت�ص ّرعوا في
اإطالق الأحكام.
العربية مع بدء
هل يمكنك أن تشاركينا أمنياتك للمرأة
ّ
السنة الجديدة؟

اأتم ّنى لها الراحة النف�ص ّية والثقة الكافية لتتذ ّكر دوم ًا اأ ّنها قادرة فعلي ًا اأن تقوم با ّأي عمل
تريديه وترغب به .اأنا ل�صت موهوبة ول محظوظة ،لك ّنني مجتهدة ج ّد ًا واأعمل على ا ّأي
ّ
خطة اأريدها لفترة طويلة وبجهد حتّى اأ�صل اإليها .الحياة اأحيان ًا ل تكون عادلة وتجعل
ً
اأ�صخا�صا يتعبون اأكثر من غيرهم .اإ ّنما �صدّقيني اإ ّنك اأقوى اأكثر بكثير م ّما تعتقدين.
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INSPIRATIONAL WOMEN

المرأة في صناعة النفط والغاز
اإلعدادAbdul-Karim Kreidieh :

أن هذا القطاع الصناعي
يعد قطاع النفط والغاز أحد المح ّركات الكبرى لالقتصاد العالمي ال س ّيما في منطقة الخليج .ومن المعلوم ّ
ّ
ّ
أن تمثيل المرأة منخفض
في
ك
نشك
ّنا
ن
إ
واليوم
"الذكوري"،
بطابعه
ّسم
يت
صحة هذا االعتقاد .من الناحية اإلحصائ ّية ،يتّضح بالفعل ّ
ّ
أنهن يم ّثلن ّ
أقل من  20٪من الموظفين ،و  1٪فقط من الرؤساء التنفيذ ّيين في هذه الصناعة...
جدًا في هذه الصناعة .حيث
ّ

ومع �لتق ّدم في �لت�سل�سل �لهرمي ،يتناق�ص وجود �لن�ساء �أكثر بعد.
وما بين "�لرقابة �لذ�ت ّية" �لتي لوحظت بين �لن�ساء �للو�تي ال يتخ ّيلن �أنف�سهنّ
في هذ� �لقطاع وق ّوة �لثقافة �لذكور ّية �لمقتنعة باأنّ هذه �ل�سناعة ال تجتذب
�لن�ساء ،وباأنهنّ �أق ّل مرونة من �لرجال و�أق ّل ��ستعد�د ً� لالغتر�ب ،وباأنّ �لمرور
إجباري ،ال عجب في �أن
بالوظائف �لفن ّية للتط ّور في م�سيرتهنّ �لمهن ّية �سبه �
ّ
نلم�ص تر�جع ًا في حما�سة �لمر�أة تجاه هذ� �لقطاع .ولكن على مد�ر �لثالثين
�سنة �لما�سية �أو ما يقارب ذلك ،لم تعد هذه �الأحكام �لم�سبقة مو�كبة للع�سر
تمام ًا .بحيث �أثبتت ن�ساء ر�ئد�ت في جميع �أنحاء �لعالم �أ ّنه باإمكانهنّ �لت أا ّلق
مثل �لرجال في �سناعة �لنفط و�لغاز وحتى �لتغ ّلب على �لتحديات غير
�لمرئ ّية .و�ليوم� ،أدرك هذ� �لقطاع في محاولته تعزيز �لتو�زن بين �لجندرين،
�أ ّنه لن يح ّقق � ّأي مكا�سب � ّإال عن طريق �ال�ستفادة من �لتن ّوع و�لتع ّددية
و�الحتياط ّيات �لحقيق ّية غير �لم�ستغلة �لتي تم ّثلها �لمر�أة في هذ� �لقطاع.
ومنذ �أكثر من عام ،يو��سل وباء كورونا تعطيل �لحياة �ليوم ّية لالأفر�د
و�ل�سركات ب�سكل عنيف كما ي�س ّعب علينا ت�س ّور م�ستقبل جميع �الأجيال.
�إذ كان تاأثيره مد ّمر ً� ن�سب ّي ًا على �القت�ساد �لعالمي ،ومن �لو��سح �أ ّنه
بعيد ك ّل �لبعد عن �لم�ساهمة في �رتفاع �سعر برميل �لنفط .وبالتالي ،فاإنّ
�لحرمان �لذ�تي حال ّي ًا من �لتنوع �الأنثوي �سي�س ّكل "خ�سارة" كبيرة لهذ�
�لقطاع ،لجهة ح ّل بع�ص �لم�ساكل �لتقن ّية و�القت�ساد ّية �لمحتملة .حيث �أنّ
وجود منظور جديد ومختلف تمام ًا حول جميع �لخطط و�لمو�قف و�لمناهج،
قد ي�سمح لهذ� �لقطاع �أن يتط ّور ب�سكل �أف�سل في مو�جهة �لتحديات
�القت�ساد ّية و�لتقن ّية و�لثقاف ّية �لقائمة فع ًال و�لتي �ستن�ساأ م�ستقب ًال.
من �لو��سح �أنّ هذ� �لقطاع يعاني �ليوم نق�س ًا عام ًا وكبير ً� لوجود �لمر�أة
والإبد�عها وثقافتها وما �إلى ذلك في �لمنا�سب �لفن ّية و�لعلم ّية ،لذ� من
�ل�سروري �أن يتّجه �لجيل �لجديد من �لن�ساء نحو هذ� �لقطاع ب�سكل �أكثر
ن�ساط ًا .و�الأهم من ذلك �أ ّنه �سيتعين علينا ��ستبد�ل جميع �لموظفين �لذين
تزيد �أعمارهم عن  50عام ًا و�لذين �سيتقاعدون تدريج ّي ًا في هذ� �لقطاع �لذي
ال يجب �أن يظ ّل تحت �سيطرة �لرجال! لذ� يجب �أن تكون �لمر�أة جريئة ،وتتغلغل
في هذ� �لقطاع وتثبت نف�سها ،ال �س ّيما و�أنّ �سبل �لعالج تميل �إلى �أن ت�سبح
�أكثر ت�سابه ًا من حيث عمل ّيات �لتوظيف على وجه �لخ�سو�ص! وبعزم و�إ�سر�ر،
أ�سجع �لفتيات بق ّوة م ّرة �أخرى على �النتقال �إلى هذ� �لقطاع ،الأنّ �لرهانات
�سا ّ
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تتع ّلق في �لنهاية بالكثير من �لوكالء �القت�سادي ّين و�لم�سالح �لعالم ّية .كما
�أنّ �لتق ّدم �لهائل في مجال �لروبوتات و�لتكنولوجيا و�لرقمنة �أدّى �إلى تغيير
طريقة �لعمل ب�سكل هائل ،م ّما �أ�سهم في تخفيف �لمهام �ل�سعبة و�لمحفوفة
بالمخاطر و�لتي غالب ًا ما تكون بعيدة جغر�ف ّي ًا .ومن �ل�سائع جد ً� �ليوم �أن يتو ّلى
�أحد �لمهند�سين �الإر�ساد �لف ّني الإ�سالح عطل في � ّأي مكان من غرفة �لتحكم
�لخا�سة به ،وذلك بف�سل طائرة بدون طيار تقوم بالت�سوير في �لوقت �لفعلي.
وعالو ًة على ذلك ،فاإنّ �لتجربة �لتي نعي�سها حال ّي ًا مع �لوباء ،قد �أحدثت
ثورة في طريقة �لعمل في قطاعات كثيرة ،وكذلك في مجال �لنفط و�لغاز،
و�إ ّننا ن�سهد تك ّيف ًا �سريع ًا للكثير من �ل�سركات في �إد�رة �لعمل من �لمنزل.
وبغية ��ستكت�ساف �لمجال �لن�سائي لقطاع �لنفط و�لغاز ب�سكل �أف�سل،
�أجرينا بالتعاون مع ماري كلير �لعرب ّية ،مقابالت مع �سخ�س ّيات محترفة
المعة من مختلف �لمهن في هذ� �لقطاع� .أ ّولهنّ �لدكتورة Carole
 ،Nakhleعالمة �القت�ساد في قطاع �لطاقة .وهي �أي�س ًا �لمو ّؤ�س�سة و�لرئي�سة
متخ�س�سة في ق�سايا �لطاقة �لعالم ّية
�لتنفيذ ّية ل�سركة ،Crystol Energy
ّ
و�لترتيبات �لتعاقد ّية �لدول ّية للبترول و�الأنظمة �لمال ّية .بخبرة و��سعة فريدة
من نوعها ،عملت �لدكتورة مع �سركات �لنفط و�لغاز �لوطن ّية و�لعالم ّية على �أعلى
�لم�ستويات ،ال �س ّيما ومع �لحكومات و�سانعي �ل�سيا�سات و�لمنظمات �لدول ّية
�لمتخ�س�سة على نطاق عالمي� .سنقر�أ
و�لمو ّؤ�س�سات �الأكاديم ّية ومر�كز �لفكر
ّ
في ما يلي مقابلتها وبعدها مقالتها حول تاأثير �سيا�سة هذ� �لقطاع على �لبيئة.
كما �سنتح ّدث �إلى  4ن�ساء عرب ّيات �أخريات في هذ� �لقطاع عبر مقابلة
�سخ�س ّية �ستك�سف لنا �آر�ئهنّ حول مهنتهنّ وروؤيتهنّ ووجهة نظرهنّ ،
�أال وهنّ � :لمهند�سة � .Sara Akbarإ ّنها �سخ�س ّية ن�سطة وذ�ت خبرة
كبيرة في هذ� �لمجال منذ �لعام  ،1982وهي �ليوم �لرئي�سة �لتنفيذية
ل�سركة  Oilservفي �لكويت .و�ل�س ّيدة � ،Intisaar Al Kindiلمديرة
�لعا ّمة الأعمال �ل�سق �لعلوي ونائب رئي�ص �سركة �سل في �سلطنة ُعمان
�سابق ًا .و�ل�س ّيدة � ،Fatima Al Nuaimiلرئي�سة �لتنفيذ ّية ل�سركة بترول
�أبوظبي �لوطن ّية �أدنوك للغاز �لطبيعي �لم�سال ،منذ �لعام .2018
وقد �سغلت منا�سب مختلفة في �أدنوك وتحمل �سهادة في �لهند�سة
�لكيميائ ّية .باالإ�سافة �إلى �ل�س ّيدة  ،Dana Abdulbaqiمهند�سة �لبترول
�لمتخ�س�سة في �لتخطيط و�إد�رة �الأد�ء في �لمملكة �لعرب ّية �ل�سعود ّية.
ّ

Dr.

Carole
Nakhle

عالمة اإلقتصاد في
والمؤسسة
قطاع الطاقة
ّ
والرئيسة التنفيذ ّية لشركة
Crystol Energy
اإلعدادDr. Carole Nakhle :

التعليمية ؟
خلفيتك
ه ّلا أخبرتنا عن
ّ
ّ

�نتقلت �إلى �لمملكة �لمتّحدة في �لعام  1998لمتابعة در��ساتي �لعليا ،بعد
�أن ح�سلت على �سهادتي �الأولى في علوم �القت�ساد من جامعة �لقدي�ص
يو�سف في بيروت .و�لو�قع �أنّ قر�ري هذ� فاج أا �لجميع من حولي الأنني
نادر ً� ما �أتح ّدث �الإنجليز ّية� ،إذ تع ّلمت �للغة �لعربية و�لفرن�س ّية فقط في
ذلك �لوقت ،غير �أ ّنني �أردت تجربة �أمر جديد .وق�ست ّ
خطتي �الأ�سا�س ّية
في ق�ساء عام و�حد فح�سب في �لمملكة �لمتّحدة للح�سول على �سهادة
�لماج�ستير في قطاع �لخدمات �لمال ّية .ولكن بعد ذلك �نجذبت �إلى مجال
�لطاقة .لذلك �لتحقت ببرنامج دكتور�ه حيث �أجريت بحثي في �قت�ساد ّيات
�لطاقة .وفي �لحقيقة ،كان هذ� �لقر�ر �سعب ًا الأنني لم �أح�سل على منحة ولم
يتم ّكن و�لدي من دعمي ماد ّي ًا ،لذلك �نتهى بي �الأمر بالتدري�ص في مختلف
�لجامعات و�لكل ّيات لتمويل تعليمي ،و�ساعدني ذلك �أي�س ًا على تح�سين
لدي� ،الأمر �لذي ما زلت �أجني ثماره حتى �ليوم.
مهار�ت �لتو��سل و�لتقديم ّ
المهنية برأيك؟
ما هي المحطة األبرز في مسيرتك
ّ

ّ
�لمحطات
ك ّل مرحلة من مر�حل م�سيرتي �لمهن ّية تخ ّللتها �لكثير من
عالمي ،من �ساأنه �أن ي�سهم
�لبارزة .لطالما �أردت �إن�ساء ��سم تجاري
ّ
ب�سكل ب ّناء في �لمجتمع و�أن يترك ب�سمة د�ئمة في عالم �لطاقة.
وذلك على �لرغم من عدم وجود تاريخ عائلي الأ�سرتي في هذ�
�لقطاع �إذ �إنّ بع�ص �الأقارب ما ز�لو� ال يفهمون طبيعة عملي حتى
�ليوم! ك ّل ذلك بالرغم من قدومي من بلد ال يز�ل حتى �الآن� ،أحد

�لبلد�ن �لقليلة في �ل�سرق �الأو�سط �لتي ال تنتج � ّأي نفط على �الإطالق.
بعد �إنهاء �سهادة �لدكتور�ه ،عملت مع مختلف �أ�سحاب �لم�سلحة بما
فيهم �لموؤ�س�سات �الأكاديم ّية و�سركات �لنفط و�لغاز �لكبرى� Eni ،الإيطالية
و � Statoilلنرويج ّية �لتي تُعرف �ليوم با�سم  ،Equinorو�لمنظمات
�لدول ّية بما فيها �الأمانة �لعا ّمة للكومنولث و�سندوق �لنقد �لدولي.
خا�سة في �لمملكة �لمتّحدة وكان
كذلك عملت �أي�س ًا م�ست�سارة برلمان ّية ّ
ذلك بحقّ �متياز ً� كبير ً� .وقد كانت جميعها تجارب ر�ئعة و��ستملت
ّ
علي �ختيار
محطات بارزة
على
ّ
خا�سة في م�سيرتي ،ولكن �إذ� تع ّين ّ
و�حدة فقط ،ف�ستكون �إطالق �سركتي �ال�ست�سار ّية و�لبحث ّية و�لتدريب ّية
 Crystol Energyفي �لعام  .2012حيث بد�أت �سركتي تلك كتجربة ،ثم
بعد �ستّ �سنو�ت ح�سلت على جائزة �أف�سل �سركة ��ست�سار ّية م�ستقلة
وتم �إدر�ج ��سمي في قائمة
للطاقة في �لمملكة �لمتّحدة في �لعام ّ 2018
�أف�سل �لمدير�ت �لتنفيذ ّيات في مجل�ص �لطاقة �لعالمي ،وكنت "و�حدة
من �لم�ست�سارين �لقالئل �لذين ��ستطاعو� �لو�سول �إلى تلك �لقائمة ".
الخاصة Crystol Energy؟
تؤسسين شركتك
ما الذي جعلك
ّ
ّ

�عتر�ني �لف�سول لمعرفة كيف يمكن �إن�ساء �سركة من �ل�سفر ،وما �لذي
يتط ّلبه �الأمر الإنجاحها على م�ستوى �لعالم ،و�إلى � ّأي مدى يمكن �أن تتط ّور.
وثاني ًا� ،أردت �ل�سعي ور�ء تحدٍّ جديد ومختلف من �ساأنه �أن يخرجني من
نطاق ر�حتي ويمنحني �آفاق ًا �أو�سع .وثال ًثا� ،أن�ساأت �سركتي �نطالق ًا من
�لخا�سة ،وو�سع جدول �الأعمال و�الأهد�ف
�لرغبة في �إد�رة �أعمالي
ّ
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و�ال�ستر�تيج ّية �لخا�سة بي مع �لتمتّع بمرونة كبيرة ،م ّما �ساعدني ب�سكل
كبير على تحقيق �لتو�زن بين �لعمل و�لحياة .وطبع ًا علمت �أنّ هذه
�لخطوة محفوفة بالمخاطر ،ولك ّنني �سخ�س ّية مجازفة وال �أخاف �لف�سل.
هل أنت سعيدة اليوم بخيارك المهني؟

بالتاأكيد �أنا �سعيدة بالمهنة �لتي �خترتها ،و� ّإال لغيرت م�ساري منذ
وقت طويل .كما �أ ّنه من غير �لممكن �لتف ّوق في عملي ما لم �أكن
�سغوفة به .فالمهنة لي�ست مج ّرد من�سب وظيفي؛ بل �إ ّنها م�سيرة
طويلة من �ساأنها �أن تتف ّرع �إلى �تّجاهات مختلفة بمرور �لوقت،
وغالب ًا ما يح�سل ذلك ب�سكل غير متو ّقع� ،إ ّنما ال ب ّد لها من �أن تاأخذك
�إلى مكان ت�سعرين فيه بالر�سا و�ل�سعادة ،وهذ� ما �أ�سعر به �ليوم.
إذا أمكنك العودة بالزمن إلى الوراء ،فما األمر أو القرار الوحيد
تغيرينه بشأن مسيرتك؟
الذي قد
ّ

كنت الأعود �إلى �سبتمبر  2003و�أو ّؤخر رحلتي من بيروت �إلى لندن،
الأبقى يوم ًا �آخر مع ج ّدتي .فلن �أن�سى �أبد ً� �ليوم �لذي ودّعتها فيه ،عندما
�ساألتني ع ّما �إذ� باإمكاني �لبقاء لفترة �أطول معها .ولك ّنني �أخبرتها باأ ّنه
�لخا�ص بي� ،إذ ك ّنا قد ح ّددنا موعد ً�
علي �لعودة لروؤية م�سرف �لدكتور�ه
ّ
ّ
الجتماعنا وكنت حري�سة على ��ستكمال تح�سيل �سهادتي� .إ ّنما كانت
تلك �لم ّرة �الأخيرة �لتي ر�أيتها فيها .غير �أ ّنني تع ّلمت در�س ًا �سعب ًا �إثر
ذلك ،مفاده �إ ّنه الأمر ر�ئع �أن نك ّر�ص �أنف�سنا لتحقيق �أحالمنا و�متالك
حياة مهن ّية ،ولكن ال ينبغي الأحد �أن يغفل عن �أولو ّيات �الأ�سرة �لم ّلحة.
سافرت كثير ًا في إطار عملك ،ما الرحلة أم الرحالت التي ال
يسعك نسيانها؟

ال ب ّد للمكان �الأ ّول �لذي �ختاره �أن يم ّثل رحلة فريدة جد ً�� :أال وهو
�لقطب �ل�سمالي! وكان ذلك في �لعام  ،2007عندما �ن�سممت �إلى بعثة
��ستك�ساف ّية تتاأ ّلف من مجموعة �سغيرة من خبر�ء �لطاقة �لدول ّيين �لذين
دعتهم �لحكومة �لنرويج ّية .و�سلنا �إلى د�ئرة عر�ص  85درجة ً
�سماال على
متن كا�سحة جليد نرويج ّية .ووجدت �لهدوء و�لجمال �لمهيب لهذ� �لمكان
يم�سها �الإن�سان.
�آ�سر ً� بالفعل ،كما �أ ّنه جعلني �أق ّدر روعة �لطبيعة عندما ال ّ
وكان لزيارة �إحدى �أكبر من�سات �لنفط �لبحر ّية في بحر �ل�سمال تاأثير
�لمن�سة في
علي .ح�سل ذلك في �لعام  ،2005وقد �أده�ستني روؤية
ّ
كبير ّ
�لبحر �لنرويجي �لقا�سي وعلى متنها �أكثر من  200موظف باإد�رة �مر�أة.
وبعد تلك �لرحلة بوقت ق�سير� ،أطلقت مجموعة Access for Women
� .in Energyأو ّد �أي�س ًا �أن �أ�سيف �إلى �لقائمة رحلتي �الأولى �إلى �إفريقيا،
بينما كنت في بعثة �سندوق �لنقد �لدولي �إلى �سير�ليون .فحتى بالن�سبة �إلى
�سخ�ص مثلي لديه تجربة مبا�سرة في فقر �لطاقة في �لحرب �الأهلية في
لبنان� ،سدمت لروؤية �لظروف �القت�ساد ّية �ل�سعبة للنا�ص هناك .وجعلتني
هذه �لرحلة �أكثر تقدير ً� لمدى �أهمية �لح�سول على �لطاقة ال �س ّيما تلك
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�لرخي�سة و�لموثوقة النت�سال هوؤالء �لنا�ص من �لفقر ،و�لو�قع �إ ّنها معادلة
ب�سيطة .فالو�سول �إلى �لطاقة و�لتنمية �القت�سادية �أمر�ن متالزمان.
نراك تدعمين وجود النساء في قطاع الطاقة منذ
الربحية Access for
العام  2007من خالل منظمتكم غير
ّ
 .Women in Energyكيف يمكن للمرأة أن تساهم في صقل
هذا المجال والحفاظ على استمرار ّيته؟

� ّأي �سناعة �أو �قت�ساد ال ي�ستفيد من �لمو�هب �لن�سائ ّية �لتي ت�س ّكل ن�سف
�لق ّوة �لعاملة محكوم عليه بالركود و�النكما�ص .وبالن�سبة �إلى قطاع �ل ّنفط،
فاإنّ هذ� �الأمر �أكثر �أهم ّية بالنظر �إلى �لتدقيق �لمك ّثف حول عمل ّياتها و�سط
�لمعركة �لمكثفة �س ّد تغ ّير �لمناخ .لذ� قد ت�سهم م�ساهمة �لمر�أة في هذ�
�لقطاع ،على م�ستوى جميع �لمر�كز ،في طرح وجهات نظر جديدة وتن�سيط
�سورة �ل�سناعة ،ال �س ّيما في وقت يعتبر فيه نق�ص �لمهار�ت �أحد �الهتمامات
�لرئي�سة لل�سناعة .فمن خالل �لتركيز على جذب �لن�ساء و��ستبقائهنّ
وترقيتهن في جميع �لرتب ،نعود بالفائدة على �ل�سناعة من مختلف �لنو�حي.
تستمرين في
على الرغم من انخراطك في العمل ،فأنت
ّ
التدريس في جامعات رائدة في أوروبا والشرق األوسط .ماذا
تقولين للطالب عندما يطلبون نصيحتك بشأن الخطوة
التالية التي يجب فعلها؟

عندما ي�ساألني �أحد �لطالب ع ّما يجب عليه/عليها �لقيام به تالي ًا ،مث ًال ما نوع
�لوظيفة �لتي يجب �أن ي�سعو� �إليها وهل ينبغي عليهم تح�سيل �سهادة �لدكتور�ه
 ...ال �أو�سيهم بم�سار �أو وظيفة مع ّينة الأنّ هذ� �لقر�ر �سخ�سي تمام ًا ويتاأثر
بالكثير من �لعو�مل بما في ذلك �سخ�س ّية �لفرد و�سغفه و�أحالمه .لذ� بد ًال
من ذلك� ،أطرح عليهم �أ�سئلة تجعلهم يف ّكرون �أكثر في خططهم �لمهن ّية ،منها
ما �لذي ي�ستمتعون بفعله؟ وما �لذي يجعلهم ي�ستمرون في �لمو�قف �لع�سيبة
ب�سكل خا�ص؟ وفي حال كانو� يف ّكرون في �لح�سول على �سهادة �لدكتور�ه،
فلماذ� يريدون تح�سيلها؟ وما �لفائدة �لنهائية �لتي ياأملون في تحقيقها؟ �إذ
يمكن �أن تكون هذه �الأ�سئلة مفيدة لهم �أكثر من تو�سيتهم بم�سار عمل مع ّين.

مشهد الطاقة الجديد

كم من �لم ّر�ت قابلت �مر�أة �سا ّبة قالت بك ّل فخر و�سر�حة" :حلمي �لعمل في �سناعة
�لنفط"� .أو كم من �لم ّر�ت قابلت و�لدين قاال" :حلمنا �أن تنال �بنتنا وظيفة في قطاع
�لنفط"� .أر�هن على �أ ّنك لم ت�سمعي هذ� كثير ً� ،ال �س ّيما عند مقارنة هذه �ل�سناعة
بالقطاعات �الأخرى .ولكن ال يقت�سر هذ� �لو�قع على �ل�سرق �الأو�سط فح�سب .كما
�أ ّنه لي�ص باالأمر �لجديد� ،إذ على �لرغم من مرور �أكثر من قرن من �لزمان ،غير
�أنّ جاذبية �ل�سناعة للمو�هب �لن�سائ ّية لم تتغير ب�سكل جذري على مر �ل�سنين.
ولكن ال ي�سعنا � ّإال �أن نت�ساءل لماذ� هذ� ل�سان �لحال؟ ومن �لمفارقات �أ ّنه لي�ص من
�إجابة و�حدة مقنعة على هذ� �ل�سوؤ�ل� .إ ّنما يمكننا �أن نلقي �للوم �الأكبر على �لت�س ّور �أو
حتى �سوء فهم �ل�سناعة ،على �الأقل في حالتها �لحديثة .حيث ال يعتبر �إخر�ج �ل�سائل
�الأ�سود �لم�سفر �للزج من �الأر�ص م�سهد ً� جمي ًال جد ً� .كما �أنّ �لرجال �ل�سارمين
�لذين ّ
تغطيهم �الأو�ساخ و�لوحل �أثناء نقلهم �لمعد�ت �لثقيلة �لتي تبدو وكاأ ّنها هياكل
خطيرة ،ال يعك�سون ج ّو �لعمل �لمريح تمام ًا .وال ّ
�سك في �أنّ �لعمل �لنفطي يتط ّلب
�لكثير من �لمخاطرة .ففي نهاية �لمطاف� ،إ ّننا ن�ستخرج من �الأر�ص منتج ًا �سديد
�ال�ستعال ّتم ت�سكيله منذ ماليين �ل�سنين وعلق في تكوين �سخري مع ّين ،ما ُيعرف
يتم �لتعامل معه ب�سكل �سحيح.
تقن ّي ًا با�سم �لخزّ�ن ،تحت �سغط قد يكون خطير ً� ما لم ّ
� ّإال �أنّ �ل�سناعة قطعت �سوط ًا طوي ًال ال �س ّيما من حيث �لتط ّور و�سالمة �لعمل ّيات.
وم ّثلت �لتكنولوجيا عام ًال رئي�س ًا في ذ�ك �لتقدّم ،وال تز�ل تلعب دور ً� �أ�سا�س ّي ًا ب�سكل
متز�يد حتى �ليوم .لناأخذ على �سبيل �لمثال �لجيل �لجديد من �لتقنيات ،خ�سو�س ًا
تلك �لمتع ّلقة بالرقمنة ،بما في ذلك ن�سر �لروبوتات و�لطائر�ت بدون طيار
الإجر�ء عمل ّيات تفتي�ص في �لموقع مث ًال .بف�سل ذلك ،بات يمكنك �ال�سترخاء على
�لخا�سة بك.
�أريكة مريحة ومر�قبة �لعمل ّيات في موقع �لنفط من غرفة �لمعي�سة
ّ
ّ
وبغ�ص �لنظرعن �سعور �أي م ّنا تجاه �ل�سناعة ،ال ي�سعنا � ّإال �أن ُنعجب بالتعقيد
�لمطلق لعمل ّياتها .تخ ّيلي فقط كيف يمكن ل�سركات �لنفط تحديد �أف�سل مكان
للحفر تحت �آالف �الأمتار من �لماءّ ،ثم على عمق �أكبر في قاع �لبحر عبر
�ل�سخور للو�سول �إلى خزّ�ن ّثم �إد�رة هذ� �لخز�ن ل�سنو�ت وعقود قادمة ،تحت
� ّأي ظروف جو ّية ،كل ذلك من م�سافة بعيدة مع �العتماد على �سا�سات كمبيوتر
متط ّورة تحاكي �سفن �لف�ساء! وتتط ّلب �لعمليات �لمماثلة �أي�س ًا تن�سيق ًا دقيق ًا
تخ�س�سات مختلفة ،من �لمجال
عبر عدد كبير من �الأ�سخا�ص �لقادمين من ّ
�لتقني �إلى �لمالي �إلى �الإد�ري و�الأمني .لذلك ،بالن�سبة �إلى �أولئك �لذين
يح ّبون عي�ص �لمغامر�ت ،ال ب ّد لهم من �إ�سافة �سناعة �لنفط �إلى قائمتهم.
ومع ذلك ،يمكننا تف ّهم تمام ًا �أنّ �لكثير من �الأجيال ّ
�ل�سابة �ليوم ،رجا ًال ون�سا ًء،
يخ�سون � ّأال يكون لديهم م�ستقبل في قطاع ُينظر �إليه �ليوم على �أ ّنه "�سناعة
محت�سرة"� .أولي�ص �لعالم يحاول جاهد ً� �البتعاد عن �لوقود �الأحفوري� ،أي
�لنفط و�لغاز و�لفحم� ،لتي تُعتبر �لجناة �الأ�سا�س ّية ور�ء �نبعاثات �لكربون
لمحاربة تغ ّير �لمناخ؟ بالطبع ،ال يكاد � ّأي �سخ�ص يرغب في �إنفاق �لكثير
من �لوقت و�لجهد و�لمال في �ل�سعي للح�سول على �سهادة مدّة �سالحيتها
ق�سيرة .لذ� فاإنّ هذه �لمخاوف م�سروعة ،ولكن دعونا نف ّكر في بع�ص �لجو�نب.
�أ ّو ًال ،تتّفق جميع وكاالت �لتنبوؤ �لمحترمة على �أنّ �لنفط و�لغاز لن يختفيا فجاأة
من مزيج �لطاقة لدينا ،في � ّأي وقت قريب� ،أو على �الأقل لي�ص قبل �لعقود �لثالثة

�لمقبلة َ -ومن يدري ما يمكن �أن يحدث بين �لحين و�الآخر .ففي �الأ ّيام �الأولى
ل�سناعة �لنفط�� ،ستُخدم �لنفط لالإ�ساءة .وعندما ّتم تطوير �لكهرباء� ،عتقد
�لكثيرون �أنّ ع�سر �لنفط قد �نتهى ،فقط ليتم تجديده وتمديده لفترة �أطول مع
تطوير مح ّرك �الحتر�ق �لد�خلي� ،أو �ل�سيارة �لتقليد ّية بلغة غير تقن ّية .لذ� فاإذ�
�أردنا �أن نعتبر �لتاريخ �ساهد ً� على � ّأي حقيقة ،فال ينبغي الأحد �أن يق ّلل من قدرة
�سناعة �لنفط على �إعادة �ختر�ع نف�سها ،خ�سو�س ًا عندما تو�جه تهديد�ت وجود ّية.
ثاني ًا ،ال ي�ستخدم �لنفط في قطاع �لنقل فح�سب ،بل يدخل في �سناعة �لمكياج و�سو ًال
�إلى �لعطور و�الأدوية و�لبال�ستيك و�الأثاث و�الإلكترون ّيات ...وك ّل ما قد يخطر ببالك.
�إذ تاأتي �آالف �لمنتجات من �لنفط ،حتى �أنّ مجتمعاتنا �لحديثة تتمحورحول �لنفط.
لذ� فاإنّ مج ّرد �لتح ّول من �سيارة تقليد ّية �إلى �سيارة كهربائ ّية لن ينهي ع�سر �لنفط،
ناهيك عن و�قع �أنّ �ل�سيار�ت �لكهربائي ّة �أمامها طريق طويل لتهدّد ب�سكل خطير
�الأ�سطول �ل�سخم من �ل�سيار�ت �لتقليد ّية� ،إذ� ما �أ�سفنا �إلى ذلك �لطائر�ت وو�سائل
�لنقل �الأخرى �لتي �ستحتاج �إلى كهرباء� .إذ ً� ال عجب في �أن تتّفق معظم �لوكاالت
�لدوليةعلى�أنّ �لنفطو�لغاز�سي�ستم ّر�نفيتوفيرمااليقلعنن�سف�حتياجات�لعالم
من �لطاقة حتّى منت�سف �لقرن �لحالي ،وبعد ذلك بكثير بح�سب �عتقاد �لكثيرين.
ثالث ًا ،ال ّ
�سك في �أنّ تغ ّير �لمناخ يم ّثل م�سدر قلق خطير ال ينبغي �الإغفال عنه.
ولكن في �لكفاح �لعالمي لوقف �رتفاع درجة حر�رة كوكب �الأر�ص ،ال يز�ل باإمكان
�سناعة �لنفط �أن تلعب دور ً� ال يمكن ّ
غ�ص �لطرف عنه ،ال �س ّيما عندما ت�ستخدم
ك ّل ما هو ممكن من �لتقدّم �لتكنولوجي لاللتز�م باأعلى �لمعايير �لبيئ ّية وتقديمها
�إمد�د�ت موثوقة ووفيرة ورخي�سة لالقت�ساد �لعالمي ولل�سناعة وللم�ستهلكين.
و�أخير ً� ،ال يكتمل �أي تعليق على �آفاق �سناعة �لنفط بدون �لتفكير في تاأثير
�أزمة كورونا� ،لتي ت�س ّببت في �نهيار �لطلب على �لنفط ،عندما توقف �القت�ساد
�لعالمي مع توقف �لطائر�ت عن �لطير�ن وتوقفت �ل�سيار�ت عن �ل�سير� .إثر
ذلك� ،نهارت �أ�سعار �لنفط بالتو�زي .وتمثلت ��ستجابة �ل�سناعة في خف�ص
�لتكاليف بما في ذلك تقليل �لقوى �لعاملة ،وهي ��ستجابة نموذج ّية في مثل
هذه �ل�سناعة �لدور ّية .ومن �ساأن هذ� بح ّد ذ�ته �أن يكون بمثابة ر�دع رئي�ص
للمو�هب �ل�سابة �لتي تبحث عن �الأمان �لوظيفي� .إ ّنما علينا �أ ّو ًال �أن نتذ ّكر �أنّ
كورونا هي "�أزمة ال مثيل لها" ،على ح ّد تعبير �سندوق �لنقد �لدولي ،وقد طال
�القت�ساد �لعالمي ب�سدّة� .إذ ً� نعم ،كان قطاع �لنفط وكذلك قطاع �لخدمات من
بين �ل�سحايا �الأكثر و�سوح ًا ،ولكن لم يكن � ّأي قطاع �آخر محم ّي ًا بالكامل من
�الأزمة .ومع ذلك ،ال يز�ل يتع ّين على �سناعة �لنفط �لقيام ببع�ص �الأعمال لتقليل
تاأثير دور�ت �أ�سعار �لنفط على �لتوظيف .وكما هو �لحال مع ك ّل �أزمة ،ث ّمة جانب
�لخا�سة منها و�لمملوكة للدولة على ح ّد �سو�ء،
إيجابي و�سركات تتح ّلى بالحكمة،
ّ
� ّ
و تعمل على �إعادة تمو�سع نف�سها لتخرج من �الأزمة �أكثر ق ّوة ومرونة .لذ� فاإنّ
بناء �لقوى �لعاملة في �لم�ستقبل هو محور �ال�ستر�تيج ّيات �لمن ّقحة للكثير من
خا�ص على جذب �لمو�هب �ل�سا ّبة و�لحفاظ
هذه �ل�سركات ،مع �لتركيز ب�سكل ّ
عليها ،وخ�سو�س ًا �الإناث .وبعيد ً� عن �عتبار �لنفط و�لغاز قطاع �الأم�ص� ،إنّ
�لطريق تنفتح �أمام �ل�سناعة لتكون �لبو�بة �لحقيق ّية لم�سهد طاقة جديد
حيث تتعاي�ص �لطاقة �لقديمة و�لجديدة وحيث تلعب �لمر�أة دور ً� رئي�س ًا.
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INSPIRATIONAL WOMEN

Sara

Akbar

الرئيسة التنفيذية لشركة
أويلسيرف فرع الكويت
ما الذي جذبك للدخول في مجال النفط والغاز وإذا كان عليك
اختيار مهنتك من جديد ،هل ستقومين بالخيار عينه؟

لم �أ َر نف�سي يوم ًا خارج قطاع �لنفط و�لغاز .فمنذ والدتي ،كبرت بين �لمن�ساآت
�لنفط ّية حيث كان يعمل و�لدي .وكانت هذه �لحقول تبهرني وت�س ّكل �لبيئة �لطبيع ّية
�لبديهي بالن�سبة � ّإلي در��سة �لهند�سة للعمل في
بالن�سبة � ّإلي .وعندما كبرت كان من
ّ
يتم �إنتاج �لنفط .وبالرغم من كوني مهند�سة كيميائ ّية يتع ّين
�لحقول �لنفط ّية حيث ّ
عليها �لعمل باالأحرى في �لم�سافي حيث ي�سار �إلى تكرير�لنفط� ،إ ّال �أ ّنني كنت
م�س ّرة على �لعمل في �لحقول .وعمل ّي ًا لم يكن لو�لد�ي �أي تاأثيرعلى خياري� ،إ ّنما
�سجعانني خ�سو�س ًا و�لدتي �لتي لم تتو�نَ يوم ًا عن �الهتمام بي �أو بعائلتي بعد �لزو�ج،
ّ
ّ
حيث كان ذلك بمثابة نعمة �ساعدتني على �لتوفيق بين متطلبات �لعمل و�لعائلة.
ه ّ
المهنية منذ بدايتك؟
ال شاركتنا لمحة عن مسيرتك
ّ

بد�أت م�سيرتي �لمهن ّية عام  1982كمهند�سة ميد�ن ّية في �سركة نفط �لكويت ،KOC
وبقيت فيها لمدّة � 18سنة ،و�أم�سيت  10منها في �لحقل �إلى �أن �أ�سبحت رئي�سة
ثم عملت في ق�سم �لتخطيط قبل �أن �أنتقل في �لعام 1999
ق�سم �لبترول فيهاّ .
�إلى �سركة  Kufpecوعملت كمديرة تخطيط وبعدها كمديرة
لتطوير �الأعمال .وفي �لعام ّ � 2005أ�س�ست �سركة Kuwait
 .Energyو�ليوم �أنا �لمديرة �لتنفيذ ّية ل�سركة  Oilservفي �لكويت.
ما هي العقبات الرئيسة التي واجهتها خالل مسيرتك خصوص ًا
في ّ
ظل سيطرة الرجال على هذا القطاع؟ وكيف تغلبت عليها؟

بعد �نتهائي من �لدورة �لتدريب ّية في بد�ية م�سيرتي �لمهن ّية ،طلبت �لعمل في
بحجة �أ ّنني �مر�أة� .إ ّال �أ ّنني لم �أتخ ّلى عن
�لحقول �لنفط ّية ولم تو�فق �الإد�رة ّ
فتم تعييني في د�ئرة �لبترول
هدفي و�سرعت في تح ّمل م�سوؤول ّية عملي كامل ًةّ .
وبعد �سهر من ذلك ،لم ير�سلوني للحقل فقمت بمر�جعة �الإد�رة من جديد.
وفي �لنهاية ،ر�سخو� لالأمر �لو�قع ،فحققت مر�دي من خالل �إ�سر�ري وعزمي
و�إر�دتي .وقد عملت في ك ّل حقول �لكويت من �ل�سمال �إلى �لجنوب .حيث ق�سيت
� 10سنو�ت ر�ئعة كمهند�سة ميد�ن ّية .وخالل هذه �ل�سنو�ت قمت ببناء �سمعتي
كمهند�سة بترول متق ّوقة تتّ�سم بالم�سد�ق ّية .كما ط ّورت قدر�تي �لفن ّية ومعرفتي
بالو�سع �لفني و�أثبت قدرتي على �أخذ �إجر�ء�ت �ل�سالمة �لالزمة وح ّل �لم�ساكل
و�لريادة و�لتعامل مع �لظروف �لطارئة من دون �لت أا ّثر بال�سغوطات .فعندما ينوجد
�ل�سخ�ص في بيئة يتم ّكن منها فن ّي ًا ويعطي �لتعليمات �لتي تح ّقق �لهدف وتحافظ
على �سالمة �لمن�ساأة و�لعاملين فيها ،يفر�ص �حتر�مه على �لجميع .ومن خالل
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خلق هذ� �لنظام ،كان �لرجال �لذين هم �أكبر م ّني �س ّن ًا ي�ستمعون لي وين ّفذون
ر�أ�س ًا ما �أطلبه .كنت �سغوفة بعملي وك ّر�ست نف�سي له لدرجة �أ ّنه لم يوؤ ّثر بي �سيء.
ه ّ
وشخصي ًا؟
مهني ًا
ان وراء نجاحك
المكونان
ال شاركتنا
الرئيسي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

أحب �لمخاطرة علم ًا �أنّ �لن�ساء بطبيعتهنّ ال ينجذبن �إلى �لقيام
بطبيعتي � ّ
�لمجاذفات .ولكن يجب تدريبهنّ على تع ّلم كيف ّية �لقيام بذلك ،الأ ّنه من دونها
ما من مكافاأة .وثاني ًا ،من �لمهم و�سع �أهد�ف و��سحة منذ �لبد�ية لتحقيقها
في �إطار زمني مع ّين وعدم �لتّخلي عنها وتحدّي �لعقبات لتحقيقها .فمث ًال �أنا
�أردت �أن �أكون مهند�سة ممتازة فعملت في �لحقول للتع ّلم من �لم�سدر وكان
علي تطوير �سبكتي في �ل�سناعة نف�سها و�أن �أ�ستثمر في ذلك .وما �ساعدني
ّ
�أي�س ًا في بد�ياتي هو نظرتي خارج �إطار �سناعتي بناء على مبادرتي �ل�سخ�س ّية
و�الإطالع على �لمجالت �الأخرى �سمنها �لتكنولوجيا الأ�ستثمرها في عملي.
ما هي نظرتك لمستقبل هذه الصناعة؟ هل ترين تعايش ًا أم
تعارض ًا في األفق بين النفط والطاقة الخضراء؟

�ستخ�س�ص
�لطاقة �لمتجدّدة تتع ّلق بق�سم من �الإنتاج �لنفطي ولي�ص باأكمله .فهي
ّ
الإنتاج �لكهرباء و�لنقل �أي �ستح ّل مكان حرق �لنفط و�لغاز لتوليد �لطاقة و�لنقل .وهو
�الأمر �لذي لطالما �عتبرته خطاأ كبير ً� ،وهذ� �النتقال �سيح�سل حتّى ولو بطريقة
بطيئة .ولكن ��ستخد�مات �لنفط �الأخرى في حياتنا �ليوم ّية ال يمكن �الإ�ستغناء
عنها ،فهناك �لكثير من �لمو�د �الأ�سا�س ّية �لناتجة عنه و�لتي لن ين�سب ��ستعمالها.
المترددات
تقدمينها اليوم للفتيات
ما هي النصيحة التي
ّ
ّ
التوجه إلى قطاع
بدخول هذا المجال ويعتقدن أنّه من األفضل
ّ
المتجددة؟
الطاقة
ّ

�سحيح �أنّ قطاع �لطاقة �لمتجدّدة ي�س ّكل جاذب ًا كبير ً�� ،إ ّنما هذ� ال يعني �أنّ
قطاع �لنفط و�لغاز �سيموت .بل �سي�ستم ّر الأ ّنه مبني على منتج ق ّيم �إ ّال �أنّ �سعره
�سينخف�ص .وفي دول �لخليج ،هناك فر�ص جديدة على �الأق ّل للع�سرين �سنة
�لقادمة ،حيث نتم ّيز في هذه �لبقعة من �لعالم بتكلفة �إنتاج منخف�سة .وفي
منطقتنا ما من خطر يحدق باليد �لعاملة في هذ� �لمجال من حيث �لتاأثر
أ�سجع �لعن�سر �ل�ساب وخ�سو�س ًا
في �رتفاع �الأ�سعار و�نخفا�سها .لذلك � ّ
�الأذكياء �لذين يتمتّعون مو�هب وقدر�ت علم ّية على �الإنخر�ط في هذ� �لمجال.

Intisaar
Al Kindy

المديرة العامة ألعمال الشق العلوي ونائب
رئيسة  Shellفي سلطنة ُعمان سابقًا
هل لك أن تعطينا لمحة سريعة عن المراحل الرئيسة في
المهنية؟
مسيرتك
ّ

عقب بد�ياتي �لمهن ّية في �سركة تنمية نفط عمان ،تو ّليت في �لعام
من�سب كبير علماء �لجيولوجيا في �سركة  .Shellكنت �أ ّم ًا عرب ّية �سابة عزباء
لديها ولد�ن وبنت ،وبالتالي م ّثلت �أقل ّية حقيق ّية في عالم �ل�سركات .وتمام ًا مثل
معظم �لذين ت ّولو� �أ ّول من�سب رفيع لهم� ،عتر�ني �لقلق في �لبد�ية� ،إ ّنما عرفت
�أ ّنني �إذ� تجاوزت هذ� �لتّحدي بالتز�من مع تربية �أطفالي ،فيمكنني تحقيق � ّأي
�سيء .وبالفعل هذ� ما ح�سل .وبعد ذلك بب�سع �سنو�ت� ،أ�سبحت ممثلة ل�سركة
 Shellفي �الأردنّ ،
و�سطر ذلك ذروة تط ّوري كامر�أة في �لمنا�سب �لقياد ّية.
وكان لي �سرف بناء م�سروع �سخر زيتي غير �عتيادي كامل من �الألف �إلى �لياء
بالتو�زي مع قيادة فريق قطري باأكمله .حيث كنت و�حدة من �مر�أتين من
ممثالت �سركة  Shellفي ذلك �لوقت .غير �أنّ �الإنجاز �لمهني �لحقيقي ،ح�سل
عندما عدت �إلى ُعمان في �لعام  ،2011فمع خلف ّيتي في  Shellو�سركة تنمية
نفط عمان في بد�ياتي ،ع ّلقت �آما ًال كبيرة على �حتمال و�سولي �إلى مر�كز �الإد�رة
�لعامة �أم �لمنا�سب �لقياد ّية �لبارزة� .إ ّنما خباأت لي �لحياة فر�سة مختلفة ،بحيث
ت�س ّرفت و�سعرت باالإطر�ء لتعييني من قبل مجل�ص �الإد�رة ،مديرة �لتنقيب عن
�لنفط و�لغاز .وكنت بذلك �أ ّول مديرة فن ّية في قطاع �لنفط و�لغاز �لعماني،
بعد  40عام ًا من محاولة تعيين �سخ�ص ع ّماني �لهو ّية في هذ� �لمن�سب.
وبك ّل تاأكيد ،كان هذ� �أمر ً� نادر ً� في هذ� �لبلد وحتّى في جميع �أنحاء �لمنطقة.
1997

متميزة؟
شخصية قياد ّية
أي
السمتان
األهم لدى ّ
ّ
ّ
ّ
ما ّ

أهم �سفتان للتم ّيز في �لقيادة تتمثالن في �لتو��سع و�لف�سول .ف�سحيح �أ ّنه من
� ّ
�لمهم معرفة كيف ّية �إد�رة �لن�ساط �لتجاري من خالل �لروؤية و�ال�ستر�تيج ّية
ّ
و�لتخطيط و�لعمل ّيات و�لقيا�ص وت�سحيح �لم�سار وما �إلى ذلك ،ولكنّ هذ� �أقل من
ن�سف ما يتط ّلبه �الأمر بر�أيي .بحيث يكمن �لجزء �الأكبر من �لعمل في �لحفاظ
على �لف�سول لمعرفة ما تف ّكر به �لقوى �لعاملة لديك وما ت�سعر به و�لقدرة على
�لتك ّيف مع نب�ص موظفيك .وال ب ّد من �لقيام بذلك بتو��سع حتّى في �لمنا�سب
�لعليا ،الإدر�ك �أ ّنك لن تعرفي ك ّل �سيء يوم ًا .كما عليك �لحفاظ على �لف�سول
لال�ستفادة من �أحدث �لتط ّور�ت في مجالك ،بغية �أن تبقي في �ل�سد�رة.
هل تعتبرين الشرق األوسط منطقة ّ
جذابة للشا ّبات اللواتي
يرغبن في ممارسة مهنة في مجال النفط والغاز؟

يج�سد�ن حجر �الأ�سا�ص لمنطقة �لخليج ،وهذه
نعم حتم ًا� ،إذ �إنّ �لنفط و�لغاز ّ
�ل�سناعة هي �سبيلنا للتقدّم� .إ ّنما ما يعجبني في �ل�سرق �الأو�سط هو �لتركيز
على عائلتنا وهذه ميزة ال مثيل لها في �لعالم� .أ ّما بالن�سبة �إلى �الأجيال �ل�سا ّبة
ن�سا ًء ورجا ًال في �لقوى �لعاملة ،لي�ص من غير �لماألوف �لح�سول على م�ساعدة
في رعاية �الأطفال من جهة �الأ ّمهات و�الآباء و�الأعمام و�لع ّمات و� ّأي �سخ�ص �آخر
من �الأقرباء .كما بات لدينا خدمات �جتماع ّية �أف�سل لرعاية �الأطفال �أي�س ًا،
�إذ �إنّ �لمنطقة قد قطعت �سوط ًا طوي ًال بالفعل .و�الآن نحتاج فقط �إلى �لتن�سيق
مع �لبلد�ن �الأخرى �لتي و�سعت �سيا�سات ر�ئعة الإجازة �الأمومة و�الأب ّوة .وبما
�أنّ معظم �الأ ّمهات �ل�سا ّبات ي�سطررن �إلى �لعودة ب�سرعة �إلى وظائفهنّ بعد
�لوالدة� .أو ّد �أن يمت ّد �النتقال �إلى �لوظيفة مجدّد ً� على مدى فترة �أطول من
�لوقت بحيث ال ي�سطر � ّأي �سخ�ص �إلى �الختيار بين طفله و�لوظيفة ،وتبد�أ
هذه �لخطوة من جهة �لحكومة� .أ ّما على �سعيد �لعمل ،فقد �أحرزت �لمر�أة
تقدّم ًا هائ ًال من جهة بروزها وح�سولها على �لدعم وتقديمه لغيرها .وفي
�سركة تنمية نفط عمان و�سركة  Shellعمان ،قمت بت�سكيل وقيادة �سبكة ن�سائ ّية
لكلتي �ل�سركتين ،عبر برنامجين ناجحين ج ّد ً� ال يز�ال قائمان حتّى يومنا هذ�.
ما التأثير الذي خ ّلفته أزمة كورونا على بيئات العمل؟

على �لرغم من �أنّ كورونا كان مدمر ً� لنا جميع ًا وال يز�ل كذلك �إلى ح ّد ما� ،إال �أ ّنه
�أحدث ثورة في طريقة عمل �ل�سركات و�لثقافات .بحيث ع ّلمنا �لعمل عن ُبعد �أ ّنه
لدينا �لقدرة و�لبنية �لتحتية لت�سغيل بع�ص جو�نب �لعمل ّيات خارج مو�قع �لعمل،
وهذ� �أمر ج ّيد جد ً� .كما �أ ّنه منحنا �أي�س ًا �لوقت �لذي نحتاجه ب�سدّة للعودة �إلى
عائالتنا و�أ�سدقائنا حيث لم يعد �لكثير م ّنا يتنقلون و�أ�سبحو� �أكثر �إنتاج ّية في
فتج�سد في فقد�ن �لقدرة على قر�ءة
بيئة �لمكتب �لمنزلي� .أ ّما �لجانب �ل�سلبي ّ
يح�ص به
�الإ�سار�ت غير �للفظ ّية م ّما ي�س ّعب �لعمل �لقيادي عند ��ست�سعار ما ّ
فريقك .فقبل �نت�سار �لفيرو�ص مث ًال� ،عتدت �أن �أ�سير في طابق �لمكتب ك ّل �سباح
الإجر�ء محادثات غير ر�س ّمية ت�ستغرق دقيقتين حيث �أ�ستجمع مختلف �لروؤى حول
�ل�سبل �الأف�سل للقيام بعملي .وبات هذ� �لترف محدود ً� في �لبيئة �الفتر��س ّية.
لذلك ،في عالم �ل�سركات �لجديد� ،إ ّنني �أوؤيد �لنهج �لمختلط .ولكن في �لنهاية،
ُيع ّد ك ّل من �لعمل �الفتر��سي و�لمكتبي غاية في �الأهمية من حيث توفير �لمرونة
وتلبية �أنماط �لعمل لالأجيال �لمختلفة �لتي قد نجدها في �سناعتنا.
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INSPIRATIONAL WOMEN

Fatima

Al Nuaimi

الرئيسة التنفيذية لشركة أدنوك للغاز
الطبيعي المسال

ما الذي جذبك إلى مجال النفط والغاز؟

في وقت مبكر من عمري ،كنت قد �تّخذت �لقر�ر �الأ�سا�سي �لمتع ّلق بم�سيرتي
أن�سم ل�سركة بترول �أبو ظبي �لوطنية �أدنوك ،حال تخرجي
�لمهنية ،وهو �أن � ّ
من كلية �لهند�سة �لكيميائية في جامعة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة .حينها
كنت مدركة لمدى �أهم ّية �سناعة �لنفط و�لغاز في نم ّو �قت�ساد �لدولة
ودعمه� ،الأمر �لذي دفعني لل�سعي الأن �أ�سبح جزء ً� من هذ� �لقطاع �لمهم.
هل سبق لك أن قلقت إزاء الفكر النمطي السائد حول الصناعة
سيما في المناصب العليا؟
كقطاع يهيمن الذكور عليه ،ال ّ

هذ� �سحيح ،فقطاع �لنفط و�لغاز ،تقليدي ًا ،يعتبر من �لمجاالت �لتي يهيمن
عليها �لرجال وهذه ظاهرة عالمية ولي�ست فقط في دولة �الإمار�ت ،ولكنني �أ�سعر
باالإلهام و�الإيجابية مع �لتقدّم و�لجهود �لمبذولة من قبل �لقائمين على �ل�سناعة
لدمج دور �لمر�أة وتفعيله في هذ� �لقطاع على جميع �لم�ستويات .فقد �أ�سبح ر ّو�د
�لطاقة و�س ّناع �لقر�ر في �لقطاع مدركين تمام ًا للعالقة �الإيجاب ّية �لو��سحة بين
وتح�سن �أد�ء �الأعمال وفق ما �أظهرته نتائج �الأبحاث موؤخر ً� .نحن في
زيادة �لتن ّوع ّ
ً
�أدنوك ،نحر�ص على تمكين �لمر�أة في هذ� �لقطاع .و�سخ�س ّيا ت�س ّرفت بتعييني
كرئي�سة الأ ّول لجنة تو�زن بين �لجن�سين في �أدنوك في عام  .2016لقد �سعينا
منذ تد�سين هذه �للجنة على تج�سيد دعم قيادة �أدنوك و�لتز�مها لتمكين �لمر�أة،
من خالل و�سع �أهد�ف طموحة لزيادة تمثيل �لكو�در �لن�سائية في �لمنا�سب
و�الأدو�ر �لقيادية .و�ليوم ،وبف�سل هذ� �لدعم ،تجاوزنا هذه �الأهد�ف عن طريق
تعيين ثالث ن�ساء طموحات في من�سب رئي�ص تنفيذي ،و�سغل �أكثر من � 17س ّيدة
من�سب ًا في مجال�ص �إد�ر�ت �سركات �أدنوك ،و�الآن و�سعنا خطط ًا �أكثر طموح ًا في
زيادة عدد �لن�ساء في �لمهام و�الأدو�ر �لف ّن ّية في حقول �أدنوك �لبرية و�لبحرية.
ما الذي يمكن القيام به لتمكين الكوادر النسائية على جميع
المستويات في قطاع الطاقة؟

ثمة عن�سر�ن �أ�سا�س ّيان ال ب ّد من مر�عاتهما في هذ� �ل�سدد� :أ ّولهما كيف ّية جذب
مزيد من �لن�ساء �إلى هذ� �لقطاع ،وثانيهما كيف ّية تطوير مهار�ت �لكو�در �لن�سائية
ودعمهنّ ليكت�سفن طاقاتهن و�إمكاناتهنّ �لحقيقية .في ما يتع ّلق بالنقطة �الأولى� ،أرى
�أ ّننا بحاجة �إلى �لتو��سل ب�سورة �أكثر فاعل ّية حول �لهدف �الإن�ساني �لذي يدفعنا لهذ�
�لمجال ،ال �س ّيما حول �لم�ساهمة �الإيجاب ّية �لتي يقدّمها قطاعنا للمجتمع �لدولي عبر
تزويد �لعالم بالطاقة .ومن جهة �الحتفاظ بالمو�هب �لن�سائ ّية ،فاإننا نحتاج للنظر في
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�سيا�سات �لعمل ومر�جعتها ،باالإ�سافة
�إلى تعزيز ثقافة �لعمل �لموؤ�س�س ّية ،و�أن
تبقى �الأ�سا�س ّيات متم ّثلة في �لحر�ص
على �أن تكون �سيا�ساتنا محايدة بين
�لجن�سين و�أنّ ينال �لجميع �لفر�ص
عينهاّ ،
بغ�ص �لنظر ع ّما �إذ� كانو� رجا ًال
�أو ن�سا ًء .ف�س ًال عن ذلك ،علينا �أن
نخلق ثقافة من �لدعم و�لتع ّلم بدء ً� من
�لقيادة �لعليا .وعلى �سبيل �لمثال ،وقبل
ً
ً
ب�سع�سنو�ت،لميكن�لعملفي�لحقول�أمر��عتياد ّيابالن�سبة�إلى�لن�ساء،بينما�ليوم،
تعمل�أكثرمن� 800مر�أةفيمختلفعمل ّياتنا�لت�سغيل ّيةفي�لحقول�لبريةو�لبحرية.
كذلك ،فاإنّ حو�لي  45في �لمئة من �ل�سباب �لذين يتلقون منح �أدنوك �لدر��س ّية هم
من�لن�ساء،وقد�س ّممنابر�مجتطوير�لقياد�ت�لن�سائية"لذو�ت�الإمكان ّيات�لعالية".
العربيات على دخول مجال النفط والغاز؟
أتشجعين الشابات
ّ
ّ

بالتاأكيد �أ�سجعهنّ � .إذ يتم ّيز قطاع �لطاقة في �لوقت �لر�هن بالت�سويق لما يم ّر
به من تغ ّير�ت وتحديات مثيرة لالهتمام موؤدّي ًا ذلك لخلق فر�ص عدّة .فالعالم
باأ�سره يبحث عن م�ستقبل �أكثر ��ستد�مة و�سديق للبيئة .وال ب ّد لقطاع �لطاقة
باأكمله �أن يلعب دور ً� ر�ئد ً� في هذ� �لتح ّول ،وتع ّد �سناعة �لنفط و�لغاز �لمفتاح
لنجاح هذ� �لتغيير .و�سخ�س ّي ًا� ،أن�سح ك ّل مهند�سة باأن تبد�أ م�سيرتها �لمهن ّية
بالعمل في �لحقول؛ �إذ �إن �لعمل في قلب �لعمليات �ل�سناعية ي�سهم في �لتع ّلم
و�سقل �لمهار�ت و�لخبر�ت �لمكت�سبة ب�سكل فاعل �لتي �ستر�فقها مدى �لحياة.
وأم ناجحة ،هل واجهت تحد ّيات في الحفاظ على
بما أنّك قائدة ّ

التوازن بين عملك وأسرتك؟ وكيف ترين مستقبل الغاز الطبيعي؟
ال �أعتقد �أنّ ث ّمة و�سفة �سحر ّية لتحقيق تو�زن ناجح بين �لعمل و�لحياة �ل�سخ�س ّية.
�إذ تختلف ك ّل �مر�أة وك ّل زو�ج وك ّل �أ�سرة عن �الأخرى .كما �أنّ ك ّل فرد له مفهوم
مختلف للتو�زن .وب�سر�حة ،كان دعم عائلتي �أمر ً� بالغ �الأهمية بالن�سبة � ّإلي
لتحقيق ما و�سلت �إليه في م�سيرتي �لمهن ّية ،مع �لحر�ص على �ال�ستمر�ر في
ق�ساء �لوقت مع �أطفالي �لثالث .و�أعتبر �أ ّمي وزوجي من �لركائز �الأ�سا�سية في
حياتي ،و�أنا ممت ّنة جد ً� الأ ّنني تمكنت من �العتماد على كليهما .هنا في �الإمار�ت،
تاأتي �الأ�سرة على قائمة �الأولويات .و�أ�سعر �أ ّننا �حتفظنا بهذه �لقيم �الإمار�ت ّية في
�أدنوك ،ون�سعى جاهدين لدعم موظفينا من �أجل تحقيق تو�زن �سحي بين �لعمل
و�الأ�سرة .لذلك قمنا بتفعيل �سيا�سة �لعمل �لمرن ،وقدّمنا �أي�س ًا خدمات لدعم
�لموظفين من �الآباء ،من خالل �فتتاح دور ح�سانة في عدد من مق ّر�ت �لعمل.
و�سط معركة مكثفة �س ّد تغ ّير �لمناخ،
يعتبر �لغاز �لطبيعي و�لغاز �لطبيعي �لم�سال من �أنظف م�سادر �لطاقة
�لهيدروكربونية ،كما �أنها تعد ذ�ت �نبعاثات كربونية منخف�سة وبن�سبة تلوث
�سئيلة جد ً� ،مما يجعل �لغاز �لطبيعي �أحد �أهم م�سادر �لوقود على �لمدى �لقريب
و�لمتو�سط .باالإ�سافة �إلى �أ ّنه يعمل ب�سكل ج ّيد مع م�سادر �لطاقة �لمتجدّدة،
م ّما ي�ساعد على �سمان توفير �إمد�د�ت م�ستمرة من �لطاقة للمدن و�ل�سناعات.

Dana

Abdulbaqi
المتخصصة في
مهندسة البترول
ّ
التخطيط وإدارة األداء
التصويرWaleed Dashash :

يشتهر قطاع النفط على أنّه صناعة يهيمن عليها الذكور .كيف
ً
نتيجة
أي تحديات
وجدت تجربتك في هذا المجال؟ هل واجهت ّ
لذلك وكيف تعاملت معها؟

لطالما كانت م�سيرتي �لمهن ّية وتجربتي مع �سركة �أر�مكو �ل�سعود ّية �إيجاب ّية ،كما
�أنّ طريقة �لتعامل معي ج ّيدة جد ً� .ومع ذلك ،تظهر �لفروق بين �لجندرين في
جميع جو�نب �لحياة بما في ذلك مكان �لعمل .وعاد ًة ما تنبع هذه �الختالفات
من �لعو�مل �الجتماع ّية �لمتاأ�سلة �لتي توؤ ّثر على �سلوك ّيات �لرجال و�لن�ساء.
ف�س ًال عن �أنّ �ل�سور �لنمط ّية �لم�سبقة �لمتع ّلقة باأدو�ر �لجندرين تتاأ ّثر ب�سكل
عام بالعو�مل �لثقاف ّية و�لتن�سئة .وبالتالي من �ساأن هذه �الختالفات و�ل�سور
�لنمط ّية �أن توؤ ّثر على قدرة ّ
�لموظف على �الأد�ء في مكان �لعمل .و�سخ�س ّي ًا ،بعد
�أن و�جهت عقبات في �لعمل نتيج ًة لهذه �لم�ساكل �لمتع ّلقة بالجندر� ،أرى �أ ّنه ال
ب ّد من ت�سليط �ل�سوء عليها ومناق�ستها في بيئة مفتوحة حيث يمكن للموظفين �أن
ي�سبحو� �أكثر �إدر�ك ًا لها .و�سحيح �أ ّنني قد �ختبرت �لتع ّلم و�لنجاح �لم�ستم َرين
كمهند�سة بترول في �أر�مكو �ل�سعودية� ،إ ّنما كما هو �لحال مع � ّأي �سناعة �أخرى،
توجد عقبات في ما يتع ّلق بتقدّم �لن�ساء �لجدير�ت في �سل�سلة �لمر�كز �الإد�ر ّية.
لذ�� ،أوؤمن �إيمان ًا ر��سخ ًا باأهم ّية توفير منفذ حيث يمكن للموظفين �الجتماع مع ًا
لمناق�سة �لق�سايا �لتي من �ساأنها تعزيز �لتفاعالت �الجتماع ّية بين �لجندرين
في مكان �لعمل وناأمل �أن يكون لها تاأثير �إيجابي على بيئة �لعمل وثقافة �ل�سركة.
ومن �أجل �لتغ ّلب على �لتحديات �لتي تن�ساأ عن هذه �الختالفات بين �لجندرين،
ت�سجع على
�تّخذت وزميلتي في �أر�مكو �ل�سعودية زمام �لمبادرة الإن�ساء مجموعة ّ
�لنقا�ص و�لحو�ر �لمفتوح بين �لموظفين حول هذه �الختالفات .و�أطلقنا هذه
�لمجموعة �لتي تحمل ��سم "قدوة" �أم  Qudwaر�سم ّي ًا في �أبريل  ،2012وهدفنا
من خاللها �إلى خلق �لفر�ص حيث يمكن للموظفين �الجتماع مع ًا لمناق�سة وفهم
�الختالفات بين بع�سهم �لبع�ص ،وتحديد ً� �الختالفات �لمن�سوبة �إلى �لجندر.
هل لطالما اهتممت بصناعة النفط والغاز؟

�لتقى و�لد�ي �أثناء �لعمل في �ل�سركة في �أو�ئل �ل�سبعينات .حينما بد�أ و�لدي
�لجيولوجي �لعمل مع �ل�سركة بعقد لمدّة عامين تح ّول �إلى �أكثر من  30عام ًا
من �لعمل مع �أر�مكو �ل�سعود ّية .وبالمثل ،ب��د�أت عالقات و�لدتي مع �أر�مكو
�ل�سعود ّية عندما ّتم قبولها لتل ّقي منحة �أر�مكو �ل�سعودية لتعليمها �لجامعي .و�إثر
ذلك ،عمِ لت في �لتدريب و�لتعاقد الأكثر من  20عام ًا .وهكذ� جمعت �ل�سركة

م�سار�تهما مع ًا ،م ّما �أتاح لهما فر�سة بناء �أ�سرة وحياة ر�ئعة مع ًا .لذلك �أ�سعر
و�سقيقاي �الأكبر �س ّن ًا باالمتنان �لكبير لذلك .ومثل كثيرين م ّمن ولدو� وترعرعو�
في �أر�مكو �ل�سعود ّية� ،أ�سعر حق ًا باأ ّنني مو�طنة �ل�سركة .وبقدر ما �سافرنا وع�سنا
ودر�سنا في �لخارج ،فاإنّ عالقاتنا �لقو ّية مع ك ّل من �ل�سركة و�لمملكة �لعرب ّية
�ل�سعود ّية كموطن لنا ،دفعتنا د�ئم ًا �إلى �لعودة �إليهما�.إذ ً� كان للبيئة �لتي ن�ساأت
فيها تاأثير قوي على �إح�سا�سي بذ�تي وكيف ّية تقديري لحياتي �لمهن ّية وروؤيتي لها.
هل يمكنك تسليط الضوء على بعض من أبــرز اللحظات
المهنية؟ أين ترين
واإلنجازات التي تفتخرين بها في حياتك
ّ
نفسك في السنوات الخمسة المقبلة؟

كنت محظوظة جد ً� بالعمل في �إ�سد�ر �سند�ت �سركة �أر�مكو �ل�سعود ّية
وكذلك في �الكتتاب �لعام في �سنة  .2019حيث كنت جزء ً� من فريق
�لتنفيذ ب�سفتي ممث ّلة قطاع �ل�سقّ �لعلوي .وفي �لوقت �لحالي� ،إ ّنني
�سعيدة حيث �أنا .ولكن �آمل �أن �أ�ستفيد من خبرتي وخلف ّيتي �لتعليم ّية،
�لمتم ّثلة في �سهاد�ت علم ّية في ك ّل من هند�سة �لبترول و�قت�ساد ّيات
�لطاقة ،الغتنام فر�ص �لتع ّلم �الإ�سافي و�لتقدّم �لوظيفي حينما ت�سنح لي.
هل تنصحين شا ّبات أخريات باالنضمام إلى قطاع صناعة النفط

والغاز؟ إذا نعم ،فلماذا؟

أ�سجع �ل�سابات على �الن�سمام �إلى �سناعة �لنفط و�لغاز .ال �س ّيما و�أنّ
بالتاأكيد � ّ
ً
هذه �ل�سناعة ال تز�ل تنمو وقد قطعت �سوطا طوي ًال في دعم �لمر�أة وت�سجيعها.
أن التكنولوجيا الحديثة وخصوص ًا
إلــى أي مــدى تعتقدين ّ
الرقمنة ،من شأنها أن تضاعف مشاركة المرأة في الصناعة؟

�إنّ �لتط ّور�ت في �لتكنولوجيا و�لرقمنة في �سناعة �لنفط و�لغاز قد �أحرز�
تقدم ًا كبير ً�� .إ ّنما ال �أعتقد �أنّ هذه �لتطور�ت �لتكنولوج ّية وتاأثير�تها
على م�ساركة �لمر�أة في �ل�سناعة تتع ّلق بالجندر �أو بالقطاع� .إذ د�ئم ًا
ما �سي�سبح �لعالم مكان ًا �أ�سغر بف�سل �لتكنولوجيا و�لرقمنة ،م ّما يو ّفر
مزيد ً� من �لمرونة .ونتيج ًة لذلك� ،أعتقد �أنّ هذه �لمرونة �لمعزّزة
�ستدعو �لعقول �ل�سا ّبة من �لذكور و�الإناث لالن�سمام �إلى �ل�سناعة.
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Ghita Tazi
"في عالم الرفاه ّية ،ال يشتري الناس السلع والخدمات ،بل العالقات والشعور
بالتم ّيز ،وباالستماع إليهم والعناية بهم"
اإلعدادArzé Nakhlé :
التصويرMaximilian Gower :
الفنيةFarah Kreidieh :
اإلدارة
ّ
التنسيقSima Maalouf :
الموقعWaldorf Astoria DIFC :

في السنوات العشرة الماضية ،عاشت  Ghita Taziودرست وعملت في المغرب وإسبانيا وإيطاليا والواليات المتّحدة واإلمارات
أن هذا االنفتاح
مما منحها القدرة على التواصل بخمس لغات مختلفة .وتعتبر هذه الس ّيدة المغرب ّية الطموحة ّ
العرب ّية المتّحدة ّ
ّ
ً
أن
ا
أبد
تشعر
ال
ّها
ن
أل
ة،
ي
الرياد
مسيرتها
أساس
ترسم
ها
ل
ك
حدود،
أي
يعرفا
ال
اللذين
واالنتماء
التفكير
إلى
الثقافي باإلضافة
ّ
ّ
ّ
المتناه .عقب االنتهاء من دراستها الثانو ّية في
مما يجعل أفق النمو لديها
عملها أو حياتها االجتماع ّية
ٍ
ّ
محددة أو محدودةّ ،
تخصصت في األعمال الدول ّية والمال ّية .بدأت
المغرب ،التحقت بكل ّية جون كوك لألعمال  -جامعة سانت لويس في مدريد حيث
ّ
مسيرتها المهن ّية كمستشارة وشغلت وظائف مختلفة في مجال إدارة الضيافة قبل أن
تنضم إلى شقيقها ،Nacer Tazi
ّ
أسس شركة  Black Edge Conciergeفي ميامي حيث تعاونا لبناء ما يؤمنان به ،وعمدا مع ًا إلى تطوير الشركة وفتحا
الذي ّ
المتنوعة ،ومذّ اك انطلقت مسيرتهما
مكتب ًا لها في اإلمارات العرب ّية المتّحدة ،متس ّلحان بخبراتهما وتجاربهما وشبكتهما
ّ
المذهلة .وفي ما يلي،
نتعمق في عالم  Taziونكتشف معها كيف يمكن للفندق أن يصبح بمثابة منزل!
ّ

كيف تساعدين الزبائن على صنع أفضل الذكريات لهم
أثناء إقامتهم لألعمال أو اإلجازات عبر خدمات االستقبال
تقدمونها في Black
المميزة التي
واإلرشاد الفاخرة
ّ
ّ
Edge Concierge؟

اإنّ � Black Edge Conciergeسركة ا�ست�سارات لرحالت ال�سفر الفاخرة
عن طريق الدعوة فح�سب ،ولها مكاتب في دبي وميامي وتعمل في جميع
اأنحاء العالم .نحن نل ّبي احتياجات ر ّواد الأعمال وكبار مديري الأعمال
الخا�سين وم�ساهير �سناعة
والم�ستثمرين والمكاتب العائل ّية والأف ��راد
ّ
ّ
الترفيه والريا�سيين في ك� ّل اأقا�سي الأر���ض .ويتمثل دورن��ا في م�ساعدة
اأع�سائنا والإ�سراف على تنظيم م�سارات �سفرهم حول العالم ،والو�سول
اإلى الفعال ّيات الم�سهورة عالم ّي ًا اأو ت�سهيل اأي طلب قد يكون لديهم ،بالتعاون
مع �سركائنا العالميين الموثوق بهم .وت�سمح لنا �سراكاتنا العالم ّية بتقديم
الجودة الأعلى باأف�سل �سعر ،بالتوازي مع تل ّقيهم معاملة  VIPفائقة .وتكمن
ق ّوتنا في العالقة ال�سخ�س ّية التي نطورها مع اأع�سائنا ،والتركيز الهائل
ال��ذي ن�س ّبه على تجربة العمالء ،ل �س ّيما والدرجة العالية من المعرفة
ال�ت��ي نجمعها ح��ول ع��ادات�ه��م وميولهم ال�ت��ي ت�سمح لنا ب�اإ��س�ف��اء الطابع

ال�سخ�سي على رحالتهم وك ّل ما يتمحور حولها و�سو ًل اإلى التفا�سيل غير
المحتملة .كذلك ،تعمل خبراتنا الب�سر ّية على تغيير طريقة ا�ستهالكهم
لل�سفر والتجارب وجعلها �سهلة بقدر الإمكان لهم ،فك ّل ما عليهم فعله هو
ركوب الطائرة ونحن نعتني بك ّل �سيء اآخر .والواقع في عالم الرفاهية ،اأنّ
النا�ض ل ي�سترون ال�سلع والخدمات بل ال�سحر والعالقات وال�سعور بالتم ّيز،
وبال�ستماع اإليهم والعناية بهم.
كيف يمكن أن تصبح غرفة الفندق أشبه بمنزل للزبون؟

يميل اأع�ساوؤنا اإلى ق�ساء الوقت في غرف الفنادق اأكثر من منازلهم ،لذا
يق�سي دورنا في جعلهم ي�سعرون وك أا ّنهم في المنزل .ويعتمد تحقيق ذلك
على تف�سيالت ك ّل �سخ�ض ،حيث تتم ّثل الخطوة الأولى في اختيار الفندق
المنا�سب لذوق الفرد ،بالعتماد على الهند�سة المعمار ّية والموقع وو�سائل
الراحة ...ثم النتقال اإلى تفا�سيل الغرفة ال�سخ�س ّية التي ّ
ننظمها مع فريق
ّ
المف�سلة لديهم ،وال�سورالعائل ّية،
الفندق وقد تتراوح من اإعداد الرائحة
واأغطية الو�سائد المط ّرزة و�سو ًل اإلى �سحن نوع مع ّين من الم�سروبات اأم
ال�سوكولتة التي يح ّبونها من بلد مختلف.
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والقواعد على اأ�سا�ض يومي ،وال�سك هو اليقين الوحيد ،يكون العامل الب�سري
بالفعل ،يمكن لبعض الزبائن قضاء الوقت في الفنادق والخبرة اأمرين حيويين .ف�س ًال عن ذلك ،إا ّننا نبقي فرقنا على ّ
اطالع دائم
أكثر من منازلهم بسبب عملهم ،ما الذي يجعل اإلقامة بك ّل تغيير �سغير ي�ح��دث ،واأي���س� ًا على اتّ�سال مبا�سر م��ع محترفين في
مرة �سناعتنا .م ّما ي�سمح لنا بتقديم الم�سورة لأع�سائنا ب�سكل اأف�سل وتج ّنب
مميزة جد ًا للزبون لدرجة أن يرغب في اختيار الفندق ّ
ا ّأي �سغوطات غير �سرور ّية عليهم.
أخرى؟
ويتم
في عالم الرفاهية ،المفتاح هو اأن ي�سعر الزبون باأ ّنه مفهوم ومم ّيز ّ
غير آراء العمالء ومطالبهم بشأن
الهتمام به باأكثر طريقة يق ّدرها .وعندما ن�سل اإل��ى م�ستوى مع ّين من هل الحظت ّ
أن الوباء قد ّ
ّ
الرفاهية ،تميل العقارات اإلى تقديم و�سائل راحة مماثلة ،لذا فالأمر ك ّله الخدمات التي يتوقعونها أو ربما التدابير االحتراز ّية وتلك
تقدمها العقارات ووكاالت السفر؟
يتعلق بالخدمة التي تاأتي معها .والحقيقة اأ ّنه لدينا روابط قو ّية وعالقات التي
ّ
عمل رائعة مع اإدارة ك ّل فندق نعمل معه في جميع اأنحاء العالم ،م ّما ي�سمح كانت الأ�سهر الأولى من الوباء مربكة للجميع ولكن مع الم�سي قدم ًا� ،سررنا
لنا بمنح اأع�سائنا اأف�سل معاملة ممكنة بدء ًا من توافر الغرف في تواريخ بمالحظة اأنّ النا�ض لي�سوا م�ستع ّدين للتخلي عن ال�سفر ،ل �س ّيما من اأجل
تو ّقف الحجوزات  Blackoutو�سو ًل اإلى الترحيب الخا�ض وو�سائل الراحة
ال�ستجمام .غير اأ ّنهم يتع ّلمون التك ّيف مع الواقع الجديد ال��ذي يتع ّين
فيه اتباع بع�ض التدابير الح�ت��راز ّي��ة .وعلى �سبيل المثال،
ال�سخ�س ّية والترقيات المجان ّية  ...يتم ّثل دورنا في م�ساركة
ً
ً
�سهد مكتبنا ف��ي دب��ي ع ��ددا قيا�س ّيا م��ن الحجوزات
اأكبر عدد ممكن من التفا�سيل مع الإدارة حتى تق ّدم
والإي ��رادات على م��دى اأ�سهر قليلة .فبالرغم من
تجربة اإقامة تتنا�سب مع ذلك.
اأنّ الوجهات محدودة للغاية في الوقت الحالي،
ا ّإل اأنّ اأع�ساءنا ي��ري��دون اأن ي�سعروا بمو�سم
هل يمكنك أن تشاركينا ذكرى
في عالم تتغ ّير فيه
الح �ت �ف��الت ،وي��ري��دون ال �ن��زول ف��ي الفنادق
مضحكة حول طلب غير اعتيادي
القوانين والقواعد على
وردك من أحد الزبائن ونجحت في
حتى لو كانت الإقامة في عطلة نهاية الأ�سبوع
العامل
يكون
يومي
أساس
تحقيقه مع فريقك؟
فح�سب ،ويح�سل هذا الأمر اأكثر م ّما نتخ ّيل.
أمرين
والخبرة
البشري
وم��ع ذل��ك ،فقد تغ ّيرت ال��وج�ه��ات المف�سلة
تعتبر الخ�سو�سية اإحدى ركائز خدمة Black
ين
ي
حيو
ل��دى زبائننا .كما اأنّ اأع���س��اءن��ا يميلون اإل��ى
 ،Edge Conciergeم� ّم��ا يحد م��ن الق�س�ض
ّ
ّ
اختيارها بنا ًء على كيف ّية تمكنهم من التعامل مع
المجنونة واللحظات وال�ت�ج��ارب التي ل تُن�سى
 COVID-19والقيود المفرو�سة فيها ودرجة تع ّر�سهم
التي كان من دواعي �سروري تنظيمها والتي يمكنني
م�ساركتها معك .اإ ّن�م��ا اأ�ستطيع اإخ�ب��ارك ب �اأنّ الطلبات
للمخاطر ،وقد يكون ذلك ب�سبب خطر الإ�سابة بالفيرو�ض
اأو خطر ّ
تختلف عن تلك النموذج ّية مثل طلب �سيف مع ّين حائز نجمة
تقطع ال�سبل بهم في مكان ما .هذا ولحظنا اأنّ معظم
التجاري قبل الوباء قد تح ّولوا اإلى الطيران
مي�سالن ونقله عبر القا ّرات لإعداد وجبة لموعد ما اأو الح�سول على دعوات الأع�ساء الذين �سافروا بالطيران
ّ
ال�سف الأول لعرو�ض اأ�سبوع المو�سة اأو �سهرات الغال اأو الأح��داث الخا�ض للحد من خطر التع ّر�ض للفيرو�ض.
من ّ
الريا�س ّية اأو تنظيم �سهر الع�سل بقيمة مليون دولر ويمكن اأن تزداد الغرابة
و�سو ًل اإلى ا�ستئجار طائرة لالحتفال بليلة راأ�ض ال�سنة الجديدة مرتين ،في
يتحول العالم نحو مفهوم جديد للسفر اآلمن والسياحة
ّ
التحول؟
ثم في لو�ض اأنجلو�ض .اإنّ فارق التوقيت البالغ � 19ساعة يجعل الأمر اآلمنة؛ كيف تشاركون في هذا
�سيدني ّ
ّ
ً
ّ
ّ
ممكن ًا ،كما اأنّ و�سائل الترفيه بالغة الحداثة داخل الطائرة تجعل التجربة كما ذكرت �سابقا ،إاننا نبذل ق�سارى جهدنا للبقاء على اطالع دائم بكل
ممتعة .
تغيير يحدث في جميع اأنحاء العالم ،ون�سعى اإلى بناء مقترحاتنا ون�سائحنا
بالعتماد على ا ّ
أدق المعلومات واأحدثها حتى يتم ّكن اأع�ساوؤنا من اتّخاذ
كيف أثر وباء كورونا على عملك ،خصوص ًا مع قيود ق ��رارات ��س��دي��دة ،وي�ك��ون��وا على ا�ستعداد دائ��م ويتج ّنبوا اأي �سغط غير
المتميزة حول العالم؟ �سروري من �ساأنه اأن يف�سد تجربتهم .كما نتاأكد قدر الم�ستطاع ،من اتّباع
السفر وإغالق الكثير من العقارات
ّ
جعل الوباء خدماتنا �سرور ّية ومالئمة اأكثر .ففي عالم تتغ ّير فيه القوانين اأ ّية جهة نعمل معها الإجراءات الحتراز ّية الالزمة.
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AakankshA
Tangri
نشجع النساء
"من الضروري أن
ّ
إلمكاناتهن
على إطالق العنان
ّ
إليهن حينما
وأن نستمع
ّ
يتحدثن"
ّ
اإلعدادArzé Nakhlé :
التصويرMaximilian Gower :
الموقعKulture House Dubai :

عاشت الناشطة  Aakanksha Tangriنشأتها ما
بين  Dubaiو Torontoمروراً بـ New Yorkأيض ًا.
وتعد نفسها من
وهي من أصول هند ّية كند ّية
ّ
أطفال الثقافة الثالثة مع جذور في دبي .وبفضل
وتعدد
ترعرعها في أنحاء مختلفة من العالم
ّ
حد
نمت منظوراً جزئ ّي ًا وكل ّي ًا على ّ
ثقافاتهاّ ،
سواء للتّحديات التي تواجه المجتمع .ناهيك عن
شجعاها منذ نشأتها على طرح
ّ
أن والديها قد ّ
أي موضوع غير
األسئلة وصياغة آرائها بدون اعتبار ّ
قابل للنقاش ،ال س ّيما والقراءة ومتابعة ما يجذب
اهتمامها .وأسهم هذا األمر إلى جانب التعليم
الذي ّ
تلقته ،في تشكيل الشخص ّية التي تتمتّع
بها اليوم كصحف ّية ومنتجة وناشطة في الدفاع
عن الحقوق .تع ّرفي إلى الناشطة Aakanksha
 Tangriالتي ورد اسمها على قائمة Forbes
 Middle Eastتحت عنوان30 under 30
للعام ّ ،2020
تحب
واطلعي على القضايا التي
ّ
منصة
والقصة الكامنة وراء إنشاء
الدفاع عنها
ّ
ّ
 Re:Setالتي ترمي إلى تبديد المخاوف والصور
بالصحة العقل ّية والرفاه
النمط ّية المتع ّلقة
ّ
الخاصة.
والجندر وذوي االحتياجات
ّ
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صحفية؟ وما
قررت أن تصبحي
في ّ
ّ
أي مرحلة من حياتك ّ
األسباب التي دفعتك إلى اختيار هذا المجال المهني؟

ّ
�ل�صف �لأ ّول ،علمت �أ ّنني �أو ّد �أن �أ�صبح �صحف ّية وهذ� ك ّل ما �أردت فعله.
مذ كنت في
حتّى �أ ّنني جعلت و�لدي يتو��صل مع �صحف ّية محل ّية في دبي لي�صاألها �إذ� باإمكاني
ق�صاء �ليوم معها وتع ّلم ك ّل ما يلزم عن عالم �ل�صحافة .و�لحقيقة �أ ّنني كنت طفلة
خجولة ب�صكل كبير ومنطوية على نف�صي� ،إ ّنما ��صتطعت ��صتخد�م �ل�صحافة كدرع
لإ�صباع ف�صولي وطرح �لأ�صئلة ورو�ية �لق�ص�ص .لذ� ،عندما �نتقلت �إلى  Torontoفي
�لعام  2001في بيئة م�صحونة عن�صر ّي ًا �صعرت بعدم �لنتماء و�أعطتني �لكتابة �صوت ًا
و�صمحت لي بمعالجة �أفكاري وتجاربي� .إذ ً� بالن�صبة � ّإلي� ،أعتبر �ل�صحافة �أد�ة قو ّية
�صمحت لي باإي�صال �أ�صو�ت �أولئك �لذين ل �صوت لهم ،و�لذين ل تتناولهم �لكتابات
�ل�صرد ّية ،وقد ��صتطعت من خاللها �إلقاء �ل�صوء على �لمو��صيع �لتي من �صاأنها �أن
تكون �صعبة.

�لعالج �لج�صدي وعالج �لنطق .ونحن في  ،Re:Setلطالما ر ّكزنا على هذه �لمو��صيع
من خالل مقالت �أو مقاطع فيديو تحدّثنا فيها مع �لدكتور  ،Timothy Shriverرئي�ص
منظمة  Special Olympicsحول تاأثير  COVID-19على مجتمع ذوي �لحتياجات
�لخا�صة .كذلك ،فاإنّ ��صتخد�م مختلف �لو�صائل ل�صرد �لق�ص�ص ي�صاعدنا على
�لتعامل معها من زو�يا مختلفة وجعلها في متناول �لجميع.
ما الذي يعزّ ز برأيك ثقة المرأة بنفسها بحيث ال تتجنّ ب
الخوض في المواضيع الصعبة؟ هل ثمة وصفة سر ّية لذلك؟

يتط ّلب �لأمر �أن تبقى �لمر�أة �صادقة مع نف�صها في �لمقام �لأ ّول ،و�أن ت�صتخدم �صوتها
لإحد�ث فرق� ،إذ� ما تمتّعت بامتياز �لتحدّث علن ًا .كما عليها �أن تحدّد ركائزها
�لأخالق ّية و�أن تحافظ عليها طو�ل فتر�ت �لتق ّلبات �لحيات ّية� .إ ّنما ل توجد و�صفة
�صر ّية في �لحقيقة ،فحتّى �أكثر �لن�صاء ثقة في �أنف�صهنّ يمررن باأوقات من ّ
�ل�صك
�لذ�تي وي�صبن بمتالزمة �لمحتال  . Imposter syndromeلذ� عليها �أن تتذ ّكر �أنّ
تهمك ،هذ� �أمر طبيعي و�أن تر ّكز على نقاط ق ّوتها و�إنجاز�تها .فغالب ًا ما نتو ّقع من �لن�صاء
تتبنّ ين الشعار التالي" :حاربي من أجل األمور التي
ّ
ن�صجعهنّ على �إطالق �لعنان
أن
�
�ل�صروري
من
بينما
،
�
أن
ا
�ص
من
�لتقليل
إنجاز�تهنّ
ّ
إنّما افعلي ذلك بطريقة تدفع اآلخرين إلى االنضمام إليك".
لإمكاناتهنّ و�أن ن�صتمع �إليهنّ حينما يتحدّثن.
تهمك إذ ًا ولماذا؟
ما أكثر القضايا التي
ّ
د�ئ�م� ًا ما يلم�صني ه��ذ� �لقتبا�ص عن ل�صان �لقا�صية �لر�حلة Ruth Bader
ّ
ً
كان العام  2020صعبا على الجميع في كل أنحاء العالم.
 .Ginsburgفبالن�صبة � ّإلي� ،إنّ �لو�صول �إلى تعليم ج ّيد لالأطفال من جميع
ومشاركة القصص تساعد الناس على فهم
�لقدر�ت و�لخلف ّيات �لجتماع ّية و�لقت�صاد ّية ،و�إدم��اج �لن�صاء
التّ حديات والصعوبات المشتركة .كيف برأيك
و�أ�صحاب �لهمم ،و�ل�صحة �لعقل ّية و�لرفاه ،من �أكثر �لمو��صيع
بأهمية الصحة
اإليجابية والوعي
يمكن نشر
ّ
ّ
�لقريبة �إلى قلبي .و�أ�صا�ص ًا ،هذه �لق�صايا �لتي تر ّكز عليها
العقلية واإلعاقات والدمج من خالل هذه
الصحافة أداة قو ّية
ّ
من�صة .Re:Set
ّ

سمحت لي بإيصال

العملية؟
ّ

ل جد�ل في و�قع �أنّ �لعام  2020كان �صعب ًا جد ً� ،ل �ص ّيما
ما القصة وراء إنشاء منصة Re:Set؟ وكيف
تساعد على فتح نقاشات حول مواضيع ال أصوات من ال صوت بالن�صبة �إلى �أولئك �لذين فقدو� �أح ّباءهم �أو وظائفهم ب�صبب
لهم
خ�صم ك ّل ه��ذ� ،وبينما نر ّكز على �لتحديات،
�لوباء .وفي
ّ
نمطية؟
تزال تخضع لصور
ّ
�لمهم �أن ننظر �أي�ص ًا في تقديم �لحلول وزي ��ادة �لوعي.
من
ّ
ول��دت � Re:Setنطالق ًا من فكرة تبديد �ل�صائعات و�لمخاوف
وفي  ،Re:Setنع ّلق �أهم ّية بالغة على �لتّحدث عن �ل�صمول ّية في جميع
�لخا�صة.
�لمحيطة بال�صحة �لعقلية و�لرفاه و�لجندر وذوي �لحتياجات
ّ
و�لو�قع �أ ّنه ث ّمة �لكثير من �لمح ّرمات و�لمعلومات �لخاطئة حول هذه �لمو��صيع ،وبما �لمجالت ،وقد �ص ّلط �لوباء �ل�صوء على �لحاجة �إلى هذه �لمحادثات و�إلى مو�رد
�ل�صحة �لعقل ّية و�لإدم��اج
�لمن�صات �لوحيدة في �لمنطقة �لتي تن�صر ق�ص�ص ًا �أ�صيلة يوم ّية حول هذه �ل ّرفاه .لذلك ،جمعنا مو�رد مختلفة لجتياز تحدّيات
ّ
�أ ّننا من
ّ
�لم�صائل ،لذ� فاإ ّننا نرمي �إلى بدء �لمحادثات و�إعطاء �لنا�ص من�صة �آمنة للو�صول �لتي تفاقمت ج ّر�ء �لوباء .هذ� ون�صت�صيف  Re:Set Dialoguesحيث نجمع �لخبر�ء
�إلى هذه �لق�ص�ص و�لمو�رد .وفي  ،Re:Setل يوجد مو�صوع غير قابل للنقا�ص ،بل و�لأ�صخا�ص ذوي �لتجارب �لح ّية للتّحدث عن مو��صيع �أمثال �ل�صحة �لعقل ّية في ظ ّل
�إ ّنها م�صاحة �آمنة حيث يمكن لالأ�صخا�ص م�صاركة ق�ص�صهم و�لتو��صل مع �لآخرين  ،COVID-19وتربية �لأطفال حديثي �لولدة في مثل هذه �لأوقات ،و�جتياز �لطلبات
بما في ذلك �أ�صحاب �لم�صلحة ،و�إيجاد حلول للتحدّيات �لتي يو�جهونها .وبما �لجامع ّية وتغذية �صمة �ل�صمود لدى �لنا�ص ،وغيرها من �لأمور .كذلك� ،صتجدين
�لخا�صة بنا ر�صائل ومطالبات ملهمة لتح ّثك على
�أنّ �لخطوة �لأولى نحو ذلك تتم ّثل باإطالق �لمحادثات حول تلك �لمو��صيع ،فهذ� على و�صائل �لتو��صل �لجتماعي
ّ
�لتركيز على رفاهك وت�صاعد على منحك �لق ّوة و�لطاقة طو�ل �ليوم.
من�صتنا.
بال�صبط ما نفعله هنا في ّ
المتعددة
المهنية
تضطلعين بأدوار كثيرة ضمن مسيرتك
ّ
ّ
كمنتجة وكاتبة ومدافعة عن الحقوق .كيف تستثمرين
اإلنتاج والكتابة في دفاعك عن الحقوق؟ هل لك أن تشاركينا
مثا ًال عن موضوع عزيز على قلبك عملت عليه؟

 Forbes Middle Eastتحت عنوان 30

ورد اسمك على قائمة
 Under 30للعام  ،2020ه ّلا أخبرتنا أكثر عن هذا اإلنجاز
المستقبلية التي تحلمين بها؟
وعن اإلنجازات
ّ

�إ ّن��ه ل�صرف كبير لي �أن �أك��ون على تلك �لقائمة .وهذ� �لأم��ر يح ّفزني على �لعمل
تف�صي  ،COVID-19تم ��صتبعاد �لأطفال و�لبالغين من �أ�صحاب �لهمم عن بك ّد وبذل ق�صارى جهدي لتطوير  Re:Setوجعل �لإدماج و�لرفاه جزء ً� من حياتنا
مع ّ
ّ
�لمن�صة و�لمو�رد �لتي نقدّمها جزء ً�
جعل
في
ل
ث
فيتم
�لم�صتقبلي
هدفي
ا
م
�
أ
ة.
ي
�ليوم
ّ ّ
ّ
مجرى �لأحد�ث� ،إن كان من حيث طريقة م�صاهمة �لوباء في تعزيز م�صاعر �لعزلة
�لجتماع ّية� ،أو لجهة تحديات �لتع ّلم عن بعد� ،أو عدم �لقدرة على �لو�صول �إلى من �لمد�ر�ص و�لمو ّؤ�ص�صات و�صمان �أن ت�صبح هذه �لمو��صيع هي �لمعيار �ل�صائد.
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SHERINE GEAGEA
اإلعدادArzé Nakhlé :
التصويرBernard Khalil :
اإلدارة الفنّ ّيةFarah Kreidieh :

كون والدتها من جزيرة كورسيكا الفرنس ّية
ووالدها من لبنان ،عاشت Sherine
 Geageaبين باريس وبيروت ودرست األدب
في جامعة السوربون .وفي التسعينات،
أول مجلة نسائ ّية في لبنان تحت
أنشأت ّ
وتولت إدارتها
اسم Femme Magazine
ّ
ثم واصلت مسيرتها في
لمدة  10سنواتّ .
ّ
اإلدارة الفن ّية من حيث التصوير والموضة
والجمال وتنسيق مواقع التصوير للمجالت
تهديهن
واإلعالنات .لدى  3 Sherineشا ّبات
ّ
أتين...
أين
ينسين من
َ
 Maison Titusكي ال َ
هذا المكان الذي يم ّثل باألساس منزل عائلة
حولته إلى
شيرين حيث ترعرعت والذي
ّ
مفهوم تلغي فيه الحواجز بين الفنون
المختلفةُ ،يعتبر تراث ًا عاطف ّي ًا أرادت أن تعيد
إحياءه من خالل رؤيتها وذوقها .هو أشبه
بمساحة للتجربة واإلبداع الفنّي وواحة من
اإليجاب ّية ولكنّه قبل ّ
كل شيء بمثابة تكريم
لنساء عائلة  .Sherineفلنتع ّرف عليه مع ًا
تطوره بصورة طبيع ّية منذ
وعلى كيف ّية
ّ
إنشائه!

ّ
كل مساحة
قصة
تحكي ّ
مختلفة ومصدر
اإللهام ينبع من
نساء عائلتي

تحول بطريقة سحر ّية إلى بوتيك ألسلوب
من منزل عائلي ّ
قصة إنشاء Maison Titus؟
الحياة ،ما ّ

في الأ�سا�س ،يم ّثل  Maison Titusمنزل عائلتي حيث ولدت وترعرعت .وفي
الخا�سة .وقد
داخل هذا المكان ،ث ّمة مرايا تف�سل بين الم�ساحة العا ّمة وتلك
ّ
الق�سة بعدما فقدت والدتي واأختي منذ � 5سنوات ،ولم اأعرف ماذا اأفعل
بداأت ّ
بهذا المنزل .وبعد عامين على ذلك ،اأردت ب�سدّة اأن اأعيد المكان اإلى الحياة
وفق المفهوم الذي امتلكته والذي يرتكز على "التنظيم والم�ساركة" .اإ ّنه اإرث
عاطفي وددت اإحياءه من جديد من خالل روؤيتي .اإذ اأردت اأن اأبرهن للنا�س
اأنّ الحياة ت�ستم ّرب�سكل ما ،وم ّثل هذا المنزل الم�ساحة الأف�سل لتكريم عائلتي
ق�ستي ول
وك ّل ما منحتني اإ ّياه لأقوم بالمثل .وواقع الحال اأنّ  Titusيخت�سر ّ
ي�سعني �سردها ا ّإل هنا في هذا المنزل .وهكذا بداأ  Maison Titusكتكريم
لجميع الن�ساء في عائلتي .فعندما قمت بدرا�سة �سجرة عائلتي ،وجدت اأنّ ك ّل
متخ�س�سات في الفنّ  ،اإذ عملت جدّتي في �سناعة الدانتيل،
ن�ساء اأ�سرتي كنّ
ّ
ووالدتي اعتنت بالزهور ،و�سقيقتي في المجال الف ّني ...اإثر ذلك ،دمجت ك ّل
الخا�سة مع المزج
ما قدّمته لي تلك الن�ساء ،واأطلقت  Maison Titusبروؤيتي
ّ
بين الما�سي والحا�سر .ف�س ًال عن ذلك ،اأهدي  Titusلبناتي كي ل ين�سين من
اأين اأتين ،وبالتالي ليعرفن َمن هنّ .

اإعجاب كبير بها ،اإذ اإ ّنني راأيتها ك�سخ�س ّية من رواية ما ،ل �س ّيما واأ ّنها اأخبرتني
الكثير من الق�س�س والمغامرات المتع ّلقة بو�سولها اإلى لبنان .لذا لطالما اأردت
إالم يرمز؟
لماذا اخترت اسم ""Titus؟ َ
ق�ستها ،بالإ�سافة اإلى اأ ّنني در�ست الأدب بف�سلها .انطالق ًا من ذلك،
�سرد ّ
اعتدت واأخي اأن ندعو جدّتنا �سوزان با�سم  Titusلأ ّنها كانت فرن�س ّية وبذلك كلمة عندما ُو لد هذا المفهوم في داخلي ،لم يكن من الممكن ا ّإل اأن اأطلق عليه ا�سم
"تيتا" الم�ستخدمة في لبنان لمناداة الجدّة لن تعني لها .وب�سراحة ،كان ّ
الق�سة التي لم اأكتبها بخط اليد يوم ًا.
لدي  ،Titusاإذ اإ ّنه يم ّثل ّ
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لتطور هذا
هل يمكنك أن تطلعينا على المراحل المختلفة
ّ
المنزل؟

في �سبتمبر 2019من العام ،اأن�ساأت  .Maison Titusوبين ع�سية و�سحاها ،بداأت
باأعمال التحطيم للترميم وولد مفهوم  Titusب�سكل طبيعي ونما مع نم ّو هذه الم�ساحة.
ونظر ًا اإلى اأ ّنني مديرة فن ّية �سابقة ،فاأنا اأح� ّ�ب خلق الحالت المزاج ّية واللوحات
ق�سة بلغة العنا�سر
والأع�م��ال الزخرف ّية .واأردت اإن�ساء عالم محدّد هنا ورواي��ة ّ
والألوان .ول يعتبر  Maison Titusمج ّرد متجر لأ�سلوب الحياة ،بل اإ ّنه مفهوم اأردت فيه
اإلغاء الحواجز بين مختلف الفنون والمو�سيقى وال�سوت ّيات والطهي والزهور و�سناعة
الحلويات والهند�سة المعمار ّية ...اأردت لو�سائل التعبير المختلفة هذه اأن تبدو �سل�سة
مع ًا وتتوافق مع بع�سها البع�س .خ�سو�س ًا اأ ّنني وجدت ثغرة في لبنان ،تتم ّثل في غياب
مزيج الألوان والطابع المرح اأو الجريء اأو الحالم ،لذا اأردت اأن اأبتكر هذا المزاج هنا
بعين تعك�س معرفتي في الإدارة الفن ّية وتم ّثل منظوري لالأمور.
الخاصة؟
يعبر ديكور هذا المكان عن لمستك
ّ
كيف ّ

أ�سح القول اإنّ ذوقي هو الذي ينعك�س هنا .اإذ اإنّ خبرتي في الإدارة الفن ّية
لر ّبما من ال ّ
تجعلني اأرى هذه الم�ساحة كاأجواء اأو ّد ابتكارها بما يتوافق مع روؤيتي .وعندما بداأت
العمل ،اكت�سفت �سناديق من الر�سائل وال�سور التي األهمتني و�ساعدتني على ت�سطير
ق�سة .Titus
ّ
تستعرض ّ
كل غرفة في هذه الشقة مصدر إلهام مختلف .كيف
و ّثقت هذا األمر على أرض الواقع؟

ق�سة مختلفة ،وم�سدر الإلهام ينبع من ن�ساء عائلتي وم ّما
الواقع اأنّ ك ّل م�ساحة تحكي ّ
ً
فعلنه في م�سيرتهنّ  .بحيث يوجد في ك ّل غرفة �سيئا ما من اإحداهنّ اأو من .Titus
ج�سدت وحي ًا ا�ستقيته من عدد من الم�س ّممين لأ ّنني اأجد اأنّ
وبالإ�سافة اإلى ذلكّ ،
ابتكاراتهم تتكامل وتتوا�سل مع بع�سها البع�س .
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Nimerology
Vietnam Candle

ّ
المفضلة
الفنية
ما الغرفة أو القطعة
ّ
لديك في هذا المكان؟

ّ
المف�سلة لدي
إا ّنني اأحبها ك ّلها ،ولكنّ الم�ساحة
هي المكتب والجدار الأبي�س في غرفة الطعام
الذي عملت عليه بنف�سي .اإذ ر�سمته مع مهند�س
معماري ووجدت متعة كبرى في العمل على
ّ
الج�س بيدي ،اإذ بدا لي ذلك ك�سكل من اأ�سكال
ّ
العالج.
رأينا الكثير من النباتات الخضراء
النفسية لكونك
في منزلك .ما اآلثار
ّ
محاطة بها؟

�سخ�س ّي ًا ،اأع�سق الطبيعة ول اأ�ستطيع العي�س
بدونها ،لذا فاإ ّنها عن�سر اأ�سا�سي بالن�سبة ا ّإلي.
هل يمكنك أن تعطينا مثا ًال عن كيفية تج ّلي هذه األفكار
ونظر ًا اإلى وجودي في المدينة ،اأردت اإعادة
الملهمة في إحدى غرف الشقة؟
الطبيعة ا ّإلي .والواقع اأ ّنني اأجد الكثير من الق ّوة والإلهام فيها ،ول ي�سعني
لناأخذ مثال غرفة المكتب التي تحتوي على المكتبة ،حيث دعوت دار Pierre Frey
تخ ّيل غياب الزهور اأو النباتات من حولنا ،فهي تمنحنا الحيو ّية ،وتجعلنا ن�سعر
اإلى تاأثيث الجدران وال�ستائر انطالق ًا من اأغرا�سي .وبما اأنّ جدتي عملت في بالر�سا ،كما نتع ّلم الكثير منها.
وتتج�سد الحداثة في الن�سيج اليوم على يد هذه العالمة ،اأعتبر
�سناعة الن�سيج
ّ
م�سروع تلك الغرفة بمثابة ا�ستجابة للما�سي الخا�س بي وتمثيل لذوقي وروؤيتي هل يمكنك إخبارنا أكثر كيف ومتى بدأت باستضافة ورش
اليوم .وطبع ًا تع ّين ّ
علي و�سع طاولة وكر�سي  Platnerمن  Knollهناك ،لأ ّنني اأرى العمل في هذا المكان؟
اأ ّنهما من اأجمل الكرا�سي والطاولت التي يمكن و�سعها في ا ّأي منزل .ثم قمت في الواقع ،قبل ذلك بداأت في اإعداد نغمات مو�سيق ّية تع ّبر عن الحالة المزاج ّية
ح�س ًا ا�ستثنائ ّي ًا.
بمزج جدار ّيات ت�س ّور الحيوانات لإعطاء الغرفة ّ
التي تعجبني وتجعلني اأ�سعر بالر�سا على  .SoundCloudوبعدها با�سرت في
تنظيم ور�س عمل بهدف ال�ستمتاع والترفيه وتع ّلم ما اأح ّبه بطريقة ممتعة .وكانت
ّ
هل لديك أسلوب ديكور
مفضل؟ وكيف تظهر لمستك ور�س العمل اأ�سبه بم�ساحة الم�ساركة حيث نتع ّلم بينما نق�سي وقت ًا ممتع ًا .هذا
الشخصية من خالله؟
ّ
واخترت موا�سيع ور�س العمل بح�سب ذوقي ،بما في ذلك الزهور والحرف اليدو ّية
ً
ً
ً
ً
ً
ا ّ
تقييد
من
ل
بد
ا
ي
إ�ساف
ا
ا
بعد
أ�سياء
ل
ا
إعطاء
ا
و
ا
ي
غيراعتياد
ا
مزيج
أبتكر
أف�سل اأن ا
ّ
ّ
المتخ�س�سين اإليها .اأ ّما هدفي النهائي فتم ّثل في جعل
والحلويات وا�ستدعيت
ّ
نف�سي باأ�سلوب محدود �سمن اإطار زمني مع ّين .كما ا ّ
أحب الدمج بين اأ�ساليب من النا�س ي�سعرون بحال ج ّيدة واإيقاظ �سوت داخلي وهواية محدّدة بين �سفوف
مختلفة.
تجربة
إلى
ا
والدعوة
جميع الفترات الزمن ّية والألوان ،للحثّ على الأحالم
الم�ساركين.
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ّ
تفشي فيروس كورونا على هذا المكان؟
كيف أ ّثر

في ال�سابق ،لطالما كانت الم�ساحة مفتوحة ط��وال الأي ��ام ،و�سارك النا�س
في ور�س العمل اأو اأت��وا لطلب قطعة قما�س اأو �سراء هد ّية ،وطلب الأث��اث اأو
الح�سول على ا�ست�سارة للديكور .بحيث لدينا مجموعة مختارة من العنا�سر
من  30اإلى  40عالمة تجار ّية اأجنب ّية ،بالإ�سافة اإلى قطع محل ّية من �سنع
عالمات تجار ّية عملت معها في ور�س عمل .ولك ّنني ،اأوقفت الور�س هذه ب�سبب
كورونا ،واأ�سبحت كذلك مه َّمة ا�ستيراد القطع م�ستحيلة .واليوم ،اأوا�سل العمل
في البوتيك لالأ�سخا�س الذين يحتاجون اإلى �سنع القطع بح�سب الطلب ،غير
اأنّ مفهوم المتجر يتغ ّير ولن يكون مثل ال�سابق لأ ّنني أاتّجه نحو التعامل مع
العالمات المحل ّية بن�سبة .100%
ما األضرار التي ألحقها انفجار مرفأ بيروت في  4أغسطس
بهذا المكان؟

�سهد المكان انفجار ًا داخل ّي ًا اأي�س ًا وتد ّمر بالكامل ،حتّى أا ّنني اأن��ا نف�سي
انفجرت .وعقب انفجار المرفاأ ،لم يكن من الممكن اأن يعود  Titusاإلى �سابق
عهده ،بل كان عليه اأن يف ّكر في نف�سه من جديد من دون التظاهر باأنّ �سيئ ًا
لم يحدث .وبما اأنّ منزلي اأمام الإهراءات ،فاإنّ النفجار يع ّد اأي�س ًا جزء ًا من
تاريخ هذه الم�ساحة .والواقع اأ ّنني ب��داأت مفهوم ًا ولكن لن يوقفني اأحد في
العالم ،ولن اأ�ست�سلم .اأنا من �سيق ّرر متى �ساأتوقف ،ولن يجبرني اأحد على
القيام بذلك .بل اأريد اأن اأ�ستم ّر في اإحياء  Titusبطريقة مغايرة ،وهذا �سكل
من اأ�سكال المقاومة.
كيف سيظهر هذا المفهوم بشكل مختلف بعد هذه
الحادثة؟

غ ّيرنا .لذا فاإنّ  Titusيتح ّول ويتاأقلم مع الأو�ساع .واليوم ،هدفي هو القتراب
من الأر�س والطبيعة في مفهومي .ور ّبما لن يحتاج  Titusاإلى التواجد هنا بعد
الآن و�سيكون بال مق ّر .فاأنا اأو ّد اأن يكون عبارة عن ملتقى وتبادل للف ّنانين
المحل ّيين الذين تتوافق معهم روؤان��ا .واآم��ل اأن نتم ّكن في العام المقبل من
القيام بذلك باتجاه بديهي يتوافق مع روؤيتي لعالم الغد.
تميز منزلك؟
هل يمكنك مشاركة  3خصائص ّ

لطالما كان  Titusبمثابة تجربة ،بالإ�سافة اإل��ى ذلك هو م�ساحة تدعو اإلى
ً
يتط ّور مفهوم  Titusب�سكل طبيعي وفقا لما يدور حوله ،ف�سحيح اأ ّنه كان بوتيك الإب��داع وتو ّفرالإلهام لالأفكار الجديدة .اإ ّنه اأي�س ًا واحة من الإيجاب ّية حيث
في وقت ما ولك ّنني اأعتقد اأ ّنه لن يكون كذلك بعد الآن .فالحقيقة اأنّ النفجار يمكن ال�ستجمام.
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جولة في  Londonمع

SANDRA CHOI
اإلعدادArzé Nakhlé :

منذ إنشاء عالمة  Jimmy Chooفي  ،Londonنمت لكتسب زبائن من النخبة حول العالم
وتحظى بشهرة عالم ّية! ووراء هذه العالمة الفاخرة ،تتألّق امرأة مبدعة وطموحة ولدت في
المملكة المتّحدة في جزيرة  Isle of Wightوتابعت تعليمها في  Hong Kongقبل االنتقال
فن
إلى  Londonالستكمال تعليمها الثانوي .وفي تلك الفترة تحديداً ،أتقنت ّ Sandra Choi
صناعة األحذية الراقية أثناء عملها مع قريبها  Jimmy Chooالذي كان آنذاك صانع أحذية
العالمي .وقد
فاخرة يبتكر من قلب الطرف الشرقي في لندن تصاميم لمجتمع النخبة
ّ
تع ّزز شغف قريبة  Jimmy Chooونما إبداعها في التصميم بشكل أقوى يوم ًا بعد يوم.
وترأست قسم
وفي العام ُ ،1996ولدت العالمة التجار ّية فيما تولّت  Choiاإلدارة اإلبداعية
ّ
خضم هذه المسيرة المثمرة شرقي  ،Londonطلبنا من  Sandraأن تصحبنا
التصميم .وفي
ّ
المفضلة
في جولة إلى المكان الذي تعتبره مسقط رأسها لتشاركنا نظرتها إليه وأماكنها
ّ
فيه وتعطينا لمحة عن كيف ّية قضاء يومها حينما ال تتواجد في المشغل!

Lower Gulf

107

TRAVEL

وبالفعل كنت محظوظة لوجود عائلة لي
هنا اأمكنني ال�سكن معها لتحقيق حلمي ".
وفي هذا المكان ،دمجت  Choiروؤية
الخا�سة بها مع المهارات التي
المو�سة
ّ
�سقلتها ك�سانعة اأحذية ح�سب الطلب،
فابتكرت مجموعات اأتاحت جودة الأزياء
الراقية في متاجر التجزئة! حيث اأ ّنها
الق�سات الج ّذابة
منذ بدايتها مزجت بين ّ
والت�ساميم الع�سر ّية مع الحرف ّية
الإيطال ّية  .كما اأ ّنها في � Londonسنعت
ذكريات كثيرة لدرجة اأ ّنها لم ت�ستطع حتى
اختيار واحدة من بينها .وعن هذا الأمر،
حي  ،Hackneyاإذ
تقول" :ا ّ
أحب العودة اإلى ّ
علي من
ّ
لدي الكثير من الذكريات العزيزة ّ
حيث انطلقنا ".

أحب  Londonواأ�سعر ب أا ّنني محظوظة جد ًا
"ا ّ
لعتبار هذه المدينة بمثابة منزل لي"،
بهذه الكلمات ت�سته ّل  Choiكالمها .قبل اأن
ت�سيف" :هذه الوجهة لديها الكثير لتق ّدمه،
ففي لندن تجدين ك ّل ما قد تحتاجينه ،من
حدائق رائعة ومعار�ض فن ّية وفنون ومتاحف
وثقافة وتاريخ وماأكولت �سه ّية واأزياء
والكثير من الأماكن ل�ستك�سافها".
األرض التي تمسي فيها
األحالم واقع ًا

في الواقع ،اأ ّثرت ن�ساأة  Choiكثير ًا على
خياراتها الحيات ّية والمهن ّية .بحيث تقول
المديرة الإبداع ّية لـ " :Jimmy Chooك ّل
�سيء ممكن في  ،Londonاإذ لطالما اأردت
اأن اأ�سبح م�س ّممة اأزياء واأن اأرتاد كل ّية
 Central Saint Martinsمنذ ال�سغر.
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لطالما أردت أن
مصممة
أصبح
ّ
أزياء منذ الصغر
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ّ
المفضلة
األماكن

ّ
المف�سلة التي تزورها  Sandraوالأن�سطة التي تحب القيام بها؟ جواب ًا على
ولكن ماذا عن الأماكن
�سوؤالنا ،ت�ساركنا المديرة الإبداع ّية لـ  Jimmy Choo’sدليلها ال�سخ�سي لزيارة  .Londonفتبداأ باإطالعنا
أحب اأن اأتج ّول في اأرجاء  Green Chelseaواأق�سد اللحام
على ن�ساط �سخ�سي تمار�سه اأ ّيام ال�سبت" :ا ّ
المحلي وبقال الخ�سراوات لتح�سير طعام الع�ساء في المنزل" .ول تن�سى  Sandraالإ�سارة اإلى اأهم ّية
ّ
المف�سل لديها ل�سطحاب
الن�ساطات العائل ّية ،فتخبرنا اأنّ معر�ض  Serpentine Galleryهو المكان
تحب  Choiاأي�س ًا ا�ستك�ساف اأ�سواق ال�سلع العتيقة في جميع
بناتها .ولكن ف�س ًال عن الأن�سطة العائليةّ ،
اأنحاء المدينة من  Chelseaاإلى �سارع  .Brick Laneوفي هذا الإطار ،تخبرنا اأ ّنها تجد The Conran
وتحب العثور على هدايا �سغيرة فيه.
 Shopمتجر ًا رائع ًا تق�سده بعد ظهر اأيام ال�سبتّ ،
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نصيحة لزيارتك المقبلة

عندما يكون المكان عزيز ًا على المرء بقدر المكانة التي تحت ّلها  Londonفي قلب  Sandraوحينما
الكم الكبير من الذكريات التي توؤ ّثر في الم�سيرة ال�سخ�س ّية ،فاإنّ الكلمات
تخ ّبئ منطقة مع ّينة هذا ّ
ل تكفي اأبد ًا لو�سفها!
وقد طلبنا من  Choiاأن ت�ساركنا مكان ًا غير معروف ج ّيد ًا في هذه الوجهة ،كي تحر�سي على زيارته في
ال�سر ال�سغير الذي �ساركته معك والذي
الم ّرة القادمة التي ت�سافرين فيها اإلى لندن .اإذ ًا ،اإليك هذا ّ
يختتم جولتنا معها" :ال�س ّر هو اأنّ ت�سلكي ال�سوارع الجانب ّية قبالة  Brick Laneفي �سرق لندن ،فهذا
ّ
لدي
ي�سم اأف�سل المحال القديمة ومتاجرالتحف وال�سلع العتيقة ،وال�سارع ال�س ّري
المف�سل ّ
المكان ّ
يبقى �سارع ".Cheshire Street
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كنت محظوظة لوجود عائلة لي
في لندن أمكنني السكن معها
لتحقيق حلمي
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PROFILE
لحب
ـســاســة ومــع ـ ّرضــة
لـ ّ
ّ
ـدي بــشــرة حـ ّ
أي منتج
يناسبني
لم
لذلك
الشباب،
ّ
بــقــدر مجموعة العناية بالبشرة من
 .Dr. Barbara Sturmويعمل سيروم
 Hyaluronic Serumعــلــى ترطيب
بــشــرتــي بشكل رائـــع قــبــل أن أطـ ّبــق
المكياج أو أستخدمه ضمن روتيني
الليلي.

4

تستهويني المجوهرات القديمة وغير االعتياد ّية.
فال يمكنني مغادرة المنزل بدون أقراط ،وتتناسب
تلك كبيرة الحجم التي تحاكي
شكل أزرار من الثمانينات مع
ّ
كل اإلطالالت سواء النهار ّية
أو الليل ّية.

3

5

في خــالل األشهر القليلة الماضية ،عمدت إلــى إعــادة تصميم منزلنا
بأن
الجديد .وبما أنّني مهووسة بتصاميم  Kelly Wearstlerوأؤمــن ّ
منازلنا تعكس هو ّيتنا ،استلهمت بشكل كبير من جرأتها في األلوان
وخياراتها من حيث األسلوب.

ختام ًا ،تتم ّثل نقطة
ضعفي في األحذية
وال يمكنني االكتفاء
ّ
ـب األحذية
منها
قــط .وأح ـ ّ
ذات المظهر غير االعتيادي
مثل هــذا الكعب العالي
مــــن تــصــمــيــم Loeffler
 Randallال ــذي يــعــود إلى
بضع مواسم ماضية.

6

WHAT SHE LOVES 2
YASMINE - YAZ
لست من النساء اللواتي
ـددة
يــمــلــكــن رائـــحـــة م ــح ـ ّ
ـن ،بــل إ ّنــنــي
تــع ـ ّرف عــنــهـ ّ
أحــب العطور وأضــع روائــح
مختلفة يوم ّي ًا باالعتماد
عــلــى حــالــتــي الــمــزاج ـ ّيــة.
وعندما أقع في حيرة ،أختار
 Jerseyمن مجموعة Les
.Exclusifs de Chanel

1

ـب الــكــتــب
أح ـ ـ ّ
الواقع ّية
وكتب تطوير
الــــــــذات ،وق ــد
قــــــرأت أخـــيـــراً
 Start with whyبقلم .Simon Sinek
ّ
يحث الشركات واألشخاص على
إذ إنّه
الــتــعـ ّـمــق ف ــي الــبــحــث ف ــي هدفهم
وتوجيه طاقتهم نحوه.
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مؤسسة YAZJEWELS / YAZJEWELS
ِّ

7
إ ّنــنــي أحــب عــالمــة  ،Marc Jacobsال
وأن أصالته وجرأته تنعكسان
س ّيما ّ
في تصاميمه ومن خالل خط التجميل
الـ ــذي أطــلــقــه .وأعــتــبــر مــاســكــارا At
لدي ،إذ ال يمكنني
Lash'd
ّ
المفضلة ّ
مغادرة المنزل بدونها – ألنّها تفتح
عيناي وتجعلهما تبدوان يقظتان!

