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إبــداعــــات
44 - استكشاف اإللهام واإلبداع 

ُيعد فن إلهام رازاين التي ُولدت ونشأت يف   
إيران واملقيمة حالياً يف قطر، جذاباً  والفتاً 
للنظر، ويتسم بكونه بديعاً ورائعاً، جريئاً 

يف بعض األحيان ولكن سمة الجمال ال 
ُتفارقه عىل الدوام.

48 - ألنها موجودة

ال لسبب آخر سوى تنفيذ فكرة رومانسية   
عمدت إحدى الكاتبات إىل السباحة عرب 

برك وبحريات   جزيرة مارثاز فينيارد 
Martha’s Vineyard

52 - نقوش وأبعاد

هناك نقوش وأبعاد مبتكرة ممعنة يف   
الجاذبية عىل أزياء الربيع ذات اإلضافات 

الجمالية التي ال ُتحىص.

58 - مهجور 

        سعى رجل بمفرده إىل الربية لجعل خيال 
جزيرة نائية ومهجورة واقع يف نهاية 

املطاف.

موضة
فرباير - مارس 2٠١٦

إستكشاف الجنة
واحدة من العديد من 
الجزرالصغيرة في األرخبيل 
النائي في الفلبين 
التي رشحها الفارو 
سيريزو ، مؤسس وكالة 
 Docastaway دوكاستواي
لألسفار ،كأحد أبرز الوجهات 
المحتملة لعمالئه.
 تصوير غراهام ميلر
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لمــحـــــة
5 - القوة الجديدة للمالبس

لديَّ تعريف ناجح للقوة خطر يل من قصة   
عن برينس يف ليلة يف نهاية الصيف املايض 
حسب ما حىك يل شخص كان حاضرا يف 
ذلك املكان والزمان، ذهب برينس املطرب 

املراوغ إىل حفلة موسيقية يف نيويورك. 

7 - من هنا وهناك

الرواية املُقلعة   
ُمصممة صنعت إسماً الَمعاً   

         زجاجة عطر
        إطالق العنان للمرح

        عندما تكون يف مراكش

الجـــــودة
27 -  قصات مبتكرة 

آخر ما وصل إليه عالم الخياطة والتفصيل   
يعيد تعريف القصات عارية النحر والحواف 

السفلية غري املكتملة مع الفتحات الطولية 
واألبعاد غري املتوقعة

3١ -  اليشء املميز

 Cartier قد يكون الشريك أكرث رموز كارتري  
وضوحا، ولكن ظل هذا البيت الفرنيس 

العريق يف مجال املجوهرات دائما يحمل يف 
طياته جانبا أكرث تجريدا أيضا.

الحلبـــــة
3٦ -  حب الرتحال والسفر

لم تعد بروكسل كما كانت عىل مدى عقود،   
تتميز بسمعة عىل املستوى األوروبي لكونها 
مركزاً للثقل السيايس، وقد برزت يف املقابل 
كواحد من املحاور اإلبداعية األكرث  تأثرياً يف 

القارة.

 33 -  شأن عائيل

ماذا عساك فعله عندما ترث قصراً يرجع 
تاريخه إىل القرون الوسطى ميلء بأسلحة 

املعارك وبالكنوز واملوروثات القّيمة التي 
يكسوها الغبار  والصور العائلية؟ بالنسبة 

لجيوفاين، ولوسيا جواريني، بدأ األمر  
بالرسم.
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الريف اإليطالي : جيوفاني 
ولوسيا غواريني في غرفة 
المعيشة الرسمية لقصر 
.Palazzo Guarini غواريني
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 أفكار نّيرة: بهو الفندق 
الجديد“صنع في لويز” 
”Made in Louise“
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المحتـــويـــات

لمحة من قطـــر
١٠ - من هنا وهناك

فن إعادة استخدام املستهلكة        
اإلبحار الشراعي السالم والتعايش  

١١ - التألق واإلبداع

اختتم معرض الدوحة للمجوهرات   
والساعات 2٠١٦  دورته الثالثة عشرة  بعد 

خمسة أيام من التألق  بعرض إبداعات دور 
املجوهرات والساعات الفاخرة من حول 

العالم بلغ عددها 5٠٠ عالمة تجارية! 

١٦ - عشق الحرية 

وصلت بايال ميثا، مؤسسة ومصممة   
عالمة املجوهرات املميزة “بايال نيويورك”  

“Payal New York”، إىل الشرق األوسط 
مع مجموعتها من املجوهرات املصممة 

خصيصاً لالفتتاح.

الناشـر

شـركة المها للدعاية واإلعالن ذ.م.م.
qtoday@oryxpublishing.com :ص.ب:  3272 الدوحة - قطــر.  هاتف:  44٦72١39 أو 4455٠983 أو 44٦7١١73 أو 44٦٦7584 )974+( . فاكس:  4455٠982 )974+( . بريد إلكرتوين

حقوق الطبع والنشر
يت، مجلة أسلوب  الحياة من صحيفة نيويورك تايمز، وشعار T  هي عالمات تجارية لشركة نيويورك تايمز، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية، وتستخدم بموجب ترخيص ممنوح لشركة املها  للدعاية واإلعالم يف قطر.  املحتوى مستنسخ من مجلة  يت ألسلوب الحياة  نيويورك 

تايمز، وحقوق الطبع والنشر كلها محفوظة  لشركة نيويورك تايمز و / أو املساهمني فيها 2٠١3  . وجهات النظر واآلراء الواردة يف T قطر ال تعرب بالضرورة عن شركة نيويورك تايمز أو وجهة نظر املساهمني فيها.

مجلة أسلوب الحياة 
من نيويورك تايمز

رئيس التحرير
نيدليمان ديبورا 

املدير اإلبداعي
باتريك يل

نائب رئيس التحرير
ويتني فارجاس

مدير املوضة
جوي مكينا

نائب مدير القسم الفني 
حنان أبو صيام

مساعد مدير القسم الفني 
أيوش أندراجيت

مصمم جرافيك أول 
ماهيش ريدي

مصور فوتوجرايف 
التيمريانو روبرت 

مدير أول التسويق 
الفونسو فريدريك 

مدير التسويق 
ساكاال  ايه ديرباس

مساعد مدير التسويق 
ماتيوس جرييان

محاسب أول
براتاب تشاندرن 

مسؤول توزيع أول 
بيكرم شرستا 

فريق التوزيع
تيميلسينا   ارجون 

بيمال راي

الناشـر ورئيس التحرير 
يوسف جاسم الدرويش 

مدير التحرير
سندو ناير            

نائب املحرر  
ازدهار إبراهيم عيل

كبري املراسلني
كريم إمام

مراسل صحفي أول    
أشواريا موريت
كرتينا هودورو

اريت موهان

مدير القسم الفني 
فينكات ريدي

مدير التحرير
مينجو باك

مدير التصوير
نادية فيالم

نيويورك تايمز
 خدمات األخبار

املدير العام
ميشيل قرين سبون

نائب الرئيس، 
الرتاخيص وسندكيشن

أليس تنق
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نائب الرئيس، املحرر 
نيويورك  التنفيذي 

تايمز لخدمات 
األخبار وسينديكت

نانيس يل

اإلصدارات املرخصة

مدير التحرير
انيتا باتيل

املنسقون
آيان كارلينو

جريي كيصر

حسين الفردان رئيس 
مجلس إدارة مجموعة 

الفردان – المؤسس 
األول لمعرض  الدوحة 

للمجوهرات والساعات-

الحلبـــة من قطـــر
39 -موسوعة عالم اللؤلؤ

إن اللؤلؤ الطبيعي ميلء باألسرار والحكايات، وال يتعامل معها   
إال املحرتفون الذين يقدرون اللؤلؤ الطبيعي ويعرفون الفرق بني 
األصيل والصناعي. حسني الفردان واحد من هؤالء القالئل وهو 

يعد موسوعة يف عالم اللؤلؤ.

رقم الصفحة 39   
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مميزات العصر

القوة
الجديدة للمالبس

بقلم سارة نيكول بريكيت 

لديَّ تعريف ناجح للقوة خطر يل من قصة عن برينس يف ليلة يف نهاية الصيف املايض حسب 
ما حىك يل شخص كان حاضرا يف ذلك املكان والزمان، ذهب برينس املطرب املراوغ إىل حفلة 

موسيقية يف نيويورك. بعد عشرين دقيقة من بداية الحفل طلب بطاطس مقلية من 
مت له بطاطس ماكدونالدز  ماكدونالدز McDonald’s. بعد خمسة عشر دقيقة من ذلك ُقدِّ
املقلية عىل طبق أبيض من الصيني، فتناول الوجبة وهو واقف، فإن مثل تلك القوة ال تأيت يف 

شكل محدد.

يف أواخر السبعينيات والثمانينيات من القرن املايض بدت املوظفات يف األعمال املكتبية يلبسن 
بطريقة تكسبهن املزيد من القوة التي كن يسعني إىل الحصول عليها وليس القوة التي 

كانت لديهن بالفعل. كانت بدلهن رمادية، وربما تميل إىل الزرقة، وكانت ياقاتهن بيضاء. 
كانت املعاطف تزخر باإلضافات من األمام مع صفني رأسيني من األزرار، وكانت من أفضل 

ما يمكن أن يخفي صدر املرأة. إذا كان االتساق هو املقصود من عبارة “قوة املالبس” فإن 
املثل األعىل لذلك هو كاثرين هيبورن، وهي امرأة يبدو أن الجيوب قد اخرُتِعت من أجلها، 

وتلخص كل فكرة الفتاة الفارعة الطول التي أصبحت، بفعل ما تتميز به من الحماس 
الرجويل والفكاهة التي تشبه ما لدى صديقات رؤساء العصابات إىل جانب عدد من 

السرتات املفصلة حسب الطلب، نموذجا للمرأة العاملة يف منتصف القرن املايض. وكما 
قالت هيبورن ذات مرة عن همفري بوغارت من أنه “رجل حقيقي. ال تبدو منه أية عالمة من 

عالمات األنوثة”، فإن املرأة القوية، حسب رأيها، ال يجب أيضا أن يظهر عليها أي يشء من 
عالمات األنوثة.

يف هذا الربيع تحولت االتجاهات، فاألزياء املوحدة بني النساء والرجال لم تعد توصف 
بأنها“رجالية” ولكن توصف بعبارة ُنِحتت يف أواخر القرن التاسع عشر هي أنها “ثنائية الجنس”. 

“ناين تو فايف” Nine to five تعني “من الساعة 9 صباحا إىل الساعة 5 مساءا”، وذلك يعني 
أن مالبس النهار أصبحت تشبه إىل حد كبري مالبس أمسية يوم السبت. لست متأكدة من أن كلمة 

“مناسب” تعني أي يشء. فيما ييل قائمة وضعتها ألشكال املالبس التي يجب عليك أن تجربيها فورا )ما 
لم تكن بالطبع قائمة باألشياء التي لبسها برينس يف يوم من األيام وأحببُتها(، وهي قمصان بيضاء واسعة 

وجاهزة مصنوعة من جلود هاريل Harley مغطاة بدوائر منتظمة من القاع إىل القمة مع جوارب سوداء 
ترتفع إىل الفخذين ومعاطف مبهرجة ومزركشة بابتذال عليها زخارف تعود إىل العصر اإلليزابيثي

Elizabethan وسرتات حريرية باللون البنفسجي أو الربتقايل. ما كانت ترتديه هيبورن يف الخمسينيات 
كانت ترتديه النساء للعمل وبرينس يف الثمانينيات – شاذ ونسوي إىل حد ما ودائما زائد عن الحاجة – هو ما 

نرتديه اآلن. قد يكون الشكل الجديد أعىل صوتا مما يجب أن يكون عليه ليحقق أية قوة، ولكن يف الظروف 
املناسبة، وإذا لم يكن هناك أحد آخر معِك يف املكتب يقرأ هذا املقال، قد يبدو شكلك غري طبيعي إىل درجة 
قد تجعله يبدو وكأنه يستحيل استبداله. غوتيش Gucci تقود هذه الصرعة. يف يناير املايض، حيث لم يكن 

قد ُعِرف بعد كمصمم، تم ترقية اليساندرو ميشيل الذي يبلغ من العمر 43 عاما من مصمم داخيل إىل 
مدير لالبتكار لدى غوتيش Gucci، وهو أهم موقع يف قطاع املوضة عىل اإلطالق. كان معرضه ألزياء ربيع 2٠١٦ 

النسائية، وفقا لذلك، نموذجا للتقدم السريع الذي يمكن أن يحققه إنسان، وكذلك لتجلِّيات املفاجأة. أصبحت 

صارخ وشفاف: 
في اتجاه حركة 
عقارب الساعة من 
أعلى: لقطات من أزياء 
ربيع 2016 من سيلين  
.Lanvin والنفين ،Céline
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فساتني وتنانري السكرتريات املزينة بإيشاربات ملونة ومطرزة بطريقة بازخة تبدو أكرث جسارة ومرحا مع البلوزات املناسبة ومع 
مواصلة العرض، بشرط أن تكون هذه التصميمات منفتحة للمزيد من االبتكارات مثل الحال الذي تفرضه أماكن العمل. 

رنا أنه إذا لم تكن املرأة القادمة مستعدة ليك مالبس  جاءت البنطلونات يف املكان املناسب بكفات غري دقيقة ربما لتذكِّ
الرجال، فإننا اآلن أيضا ال نملك الوقت الكايف لنكوي حتى مالبسنا الخاصة ناهيك عن مالبس الرجال.

يف مـنـتــصـف التــســعـيـنـيـات اقـرتحـت الـكــاتـبـة الــصـحفـيــة كـارول كـليـنـمـــان يف عـمــودها بــعـــنـــوان“املرأة العاملة”
 “Women at Work” يف صحيفة شيكاغو تريبيون Chicago Tribune عىل النساء الاليت مللن من 

القواعد التي تفرضها عليهن املوضة يف الفصل بني الجنسني، أن يلبسن مالبس غري رسمية يوم الجمعة 
ل أن  “مثل أبطال مسلسل ميتي مورفني بور رينجرز “Mighty Morphin Power Ranger”، وُيفضَّ

تكون مالبسهن بألوان فاقعة )أنا أفضل الزهري الالمع( مع أحذية مريحة”، نظرا ألنه مع مثل هذا 
الزي “لن يتجرأ أحدهم عىل العبث معك باقرتاح قائمة من املالبس املناسبة للعمل”. كان باإلمكان لـِ 
)كلينمان( أن ُتعَجب باملشهد االفتتاحي لعرض لويس فيتون الذي قدم فيه عارضة ذات شعر زهري 

ترتدي معطفا جلديا زهري اللون من النوع الذي 
يستخدمه راكبو الدراجات النارية مع تنورة تصل 

إىل الركبتني وأحذية مسطحة النعل. إذا كانت 
“بدلة القوة” وهي ربما تكون من نوع توم فورد 

Tom Fordضيِّقة ومستفزة وتجعل الفتاة 
تبدو مثل محققة من نوع السود الجدد، 
فإن التشكيلة الجديدة من املالبس تتميز 

بتعددية االستخدام وال يمكن تقليدها 
وتوحي بمنظر البطل الخارق الذي يكون يف 
منتصف الطريق لتغيري زيه، وتضم كنزات 

مختلفة من الستان مع بنطلون واسع ذي جيوب 
عىل الفخذين باللونني األبيض واألسود )من فورد بعالمة 

تحمل نفس االسم( وخامات من التويد مصممة بغري نظام 
مع جلد خشن الحواف وأحذية راكبي الدراجات النارية 

)من النفني Lanvin( أو أحذية رياضية خفيفة  من مارك 
جيكوبس Marc Jacobs. أنا شخصيا أتوق إىل لبس بدلة 

 Versace  ضيقة من قطعتني بلون أزرق غامق من فريساتيش
عىل أن تصل التنورة إىل الركبة مع شق تلقايئ عايل االرتفاع ، وأن أترك املعطف مفتوحا من األمام عىل 
قميص اوكسفورد أزرق يكشف الصرة. إذا كنا دائما نعمل إىل وقت متأخر يوم الجمعة كما نقول 

فلنلبس يوم الجمعة مثلما نلبس لسهرة يوم السبت إذن. 
إما هذا أو ليكون اليوم مثل صباح يوم األحد. بالنسبة للربيع كانت املالبس الداخلية ومالبس 

النوم النسائية هي التي تستحوذ عىل االهتمام لدى بالينسياغا   Balenciaga، حيث لم 
 Givenchy يعرض اليكساندر وانغ شيئا لم يكن من األبيض الخالص. أما لدى جيفينيش

د األسود واألبيض والدانتيل  فقد أبرز ريكاردو تييس إمكانيات الساتان الخفيف املجعَّ
املطرز. وحتى لدى سيلني Céline فقد عرض فوبي فيلو  بعضا من الجونيلالت النسائية 
الواسعة. سميها مالبس غرفة النوم وغرفة الطعام وهي تقليعة رومانسية شاذة بشكل 

واضح إىل درجة منفرة – بالرغم من أن برينس الذي لم يكن جديدا عىل الدانتيل قد يكون 
العام له رأي آخر. حتى تكون جذابا، كما قال برينس ملجلة رولينج ستون  Rolling Stone يف 

١99٠“ما عليك إال أن تسأل نفسك: هل هناك أي شخص أخاف منه؟ إذا كانت اإلجابة بال إذن أنت جذاب”. ربما 
قد يكفي أن تكون بال خوف، أن تكون مباِلغا يف مظهرك حتى ُتفِزع اآلخرين، فإن الرجال عىل كل حال يخافون 

من النساء الاليت ال ُيخيفونهن. بالتأكيد – وأنا ال أمزح هنا – فإن إحدى الطرق التي ُتظِهرين فيها أنِك بال خوف 
يف مكان العمل يف الشوارع الجانبية أو يف الشارع العام هي أن تغطي كل بوصة من جسدك.   بعد مرور عقد 

عىل صــــــــــــــــــدور“كتــــــــــاب املالبس النسائية التــــــــــــي تحقـــــــــق النجــــــــــــــــــاح للمـــــــــــــــــرأة”
 “The Woman’s Dress for Success Book” يف العام ١977 بقلم جون يت مولوي الذي يعترب من أكرث الكتب 
التي تتناول طريقة اللبس املهنية عىل طريقة اودري هريورن مبيعا، شىك الكاتب يف صحيفة لوس أنجلوس تايمز 

The Los Angeles Times أن سيدات األعمال يظهرن بأزياء باهرة يف لقاءات القمة الرسمية. وقال: “إنهن 
يرتدين مالبس محافظة وال يغرينها طوال ١٠ مناسبات، وينكرن أنــــــهــــــن قـــــــــاسيــــــات مـــــــثـــــــــل األظـــــــــــــــافــــر حــــتى يــــصــــلــــــــــــــــــــن  إىل  

هـــنـــــــــــــاك، ثـــم يـــــلــــبـــــســــــن عـــلــــى طـــــــريـــــقــــــة النـــســــــــــــــــــاء يف روايــــــــــــــــة  مـــــــــــــــدام   بــــــــــــــوفـــــــاري”  “Madame Bovary” “الكالسيكية”. إذا 
كان مولوي يقصد أال تلبس النساء الاليت يهربن مع الذئاب إال ثياب الخراف ربما يكون محقا هنا بالرغم من أنني أقول 

إن املالبس التي أوىص بها  - تلك املالبس “اململة ولكن القوية التأثري” تختلف ما بني خامات القطن والصوف عديمة 
األلوان – كانت إىل حد كبري أكرث شبها بمالبس الخراف من تلك التي سخر منها عندما سأل: “هل تستطيع أن تتخيل 

رجال يلبس بدلة برتقالية اللون؟” لحسن الحظ تستطيع أن تفعل ذلك اليوم. وبالطبع لم يفكر مولوي يف املواقف التي 
تناقض نظريته عندما تلبس امرأة  كانت تتجنب لسنوات املخاطرة أو االتهام بالسطحية عند اختيار مالبسها بنطلونا 

ح أنها حصلت عليه من عرض ربيع التوزارا Altuzarra، لترتاجع اآلن فقط عن رفضها  بلون الطنجال وكنزة أرجِّ
لذلك الزي. فاالحتمال الراجح هو أن تنظر املرأة التي يعتمد نجاحها عىل أن ُينَظر إليها عىل أنها “رجـــــــــــل” حولها عندما 

تصــــــل إىل تلك املرحلة لتقـــــــــــــــــول: آسفة، لــــــــــم أكن محقة فيما قمت به. 

ما كانت ترتديه هيبورن يف 
الخمسينيات كانت ترتديه 
النساء للعمل، وبرينس 

يف الثمانينيات – نصف شاذ 
ونصف نسوي ودائما زائد 

عن الحاجة – هو 
ما نرتديه اآلن.

مالبس فريدة:
في اتجاه حركة عقارب 
الساعة من أقصى 
اليسار: تصميمات 
 ،Lanvin من النفين
 Versace وفيرساتشي
في عروض ربيع 2016. 
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إحساس مفعم

 من هنا وهناك
كوكتيل ثقايف

ُحجرة تأمل ُمحاطة ذات طبقات خشبية وبأُطر حديدية منحنية األضالع، 
من التطبيق الشهري “Headspace”، الذي يجعلك تنىس العالم من 

حولك يف جو ُمفعم بالراحة واألناقة.   
headspace.com

الرسومات بريشة: 
كونستانتين كاكانياس

مصممة صنعت إسمًا المعًا 
وخطفت األضواء   

عندما قام فناين “الفن والفضاء” بكاليفورنيا خالل الستينيات بإبداع 
منحوتات “تبسيطية” بإستخدام أنابيب النيون وبقايا االكريليك، 
كانوا يتبنون ما كان ُيعرف حينها بالتكنولوجيا الصناعية املُتطورة. 

وبعد مرور أكرث من نصف قرن، ال تزال املُصممة الهولندية سابني 
مارسيليس البالغة من العمر 3٠ عاماً، تستخدم تلك املواد ملا تعتربه 

تأثريها العميق الذي الُيضاهى. حيث تقول سابني: “ُيمثل النيون 
وسيلة سحرية، فال يزال هناك بديل حقيقي لوجوده ولنوعية وجودة 

الضوء الذي ُينتجه” مارسيليس التي تضمنت سريتها الذاتية أعماالً 
لسيلني Céline، وستيال مكارتني Stella McCartney لفتت األنظار  

يف “ميامي للتصميم” “Design Miami”  عرب منحوتاتها الخفيفة 
بعنوان “ُبُزوغ” “Dawn” املكونة من ماديت النيون والراِتيَنج بجالريي 
فيكتور هانت “Victor Hunt Gallery”. تبدأ األسعار من 4٠٠٠٠ ريال 

victor-hunt.com  - قطري. مونيكا خيمسوروف

الراوية الُمقلعة 
ال وجود لقواعد يف عالم األزياء واملوضة هذا الربيع. وربما ال يوجد مصمم شاب 
أقدم عىل إستكشاف هذه الفكرة أكرث من ناتاليا أالفريديان، مع املاركة الخاصة 

بها، A.W.A.K.E. وتهدف كل مجموعة إىل رواية قصة ما. أما تصاميمها هذا 
املوسم، فهي األكرث إثارة للدهشة واألكرث توغالً يف ثنايا الخيال، وهي “ عن 

إفريقيا يف معظمها”  كما تقول، وهي البالغة من العمر 34 سنة، والتي ُولدت 
يف موسكو باإلتحاد السوفيتي سابقاً، وترعرعت يف بلجيكا، وقد عملت أيضا 

كأخصائية أزياء، ومصورة، ومديرة موضة وأزياء.
“كان لدي رؤية لحمر وحشية تضع ساقاً عىل األخرى وُتدخن السجائر”، وهي 

صورة انتهى بها املطاف لوضعها يف دائرة ُمصغرة )حتى ال تشجع عىل التدخني(  
ووضع سرتة، وغريها من املالبس، الستحضار شارة جرنال عسكري إفريقي.

وقد بدأ كبار املصممني وأخصايئ املوضة ومتابعيهاعىل حد سواء، بما يف ذلك 
Take note. a-w-a-k-e.com   .كيم وكاين، يطلبون تصميماتها
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Lookout

منذ سقوط “إقتصادالفقاعة”، كانت نسبة الوعي واإلهتمام بجمع املقتنيات الفنية ُمتدنية للغاية يف املجتمع الياباين، حتى 
أنه كان هناك إستياء من البعض تجاه جامعي وماليك املقتنيات  حملة أقرب ما يكون إىل السلبية. وبما أنني فنان يملك 

أيضا مجموعة فنية بحجم ال بأس به، يبدو أنه من املناسب بالنسبة يل كشخصية ثقافية، إبراز كيف يمكن إستخدام هذه 
املجموعات إلستكشاف هذاالسؤال، ماهو الفن؟ يف الحقيقة، ليس لدي رغبة قوية يف فهم اآلخرين ملجموعتي الفنية، فهي 

ال تتعدى كونها هدف شخيص. ولكن تم إخفاء املجموعة وتخزينها بعيدا يف أماكن عديدة ومختلفة لفرتة طويلة، لذلك 
أنا أتطلع إىل رؤية كل القطع الفنية املكونة لهذه املجموعة يف فضاء واحد وعىل أمل أن هذا سوف يساعدين عىل تنظيم  
أفكاري”. وبالنسبة يل، ما هو الحفاظ عىل األعمال الفنية بحوزيت، لضمان قيمتها الفعلية. وهي وسيلة مباشرة لتجربة 

ومعرفة القيمة التي تعقد ُتعطيها املُقتنيات لجامعيها، وقيمتها بإعتبارها أعماالً فنية فضالً عن معرفة السمات التي يمكن 
تقييمها. أنا يف الحقيقة أُحاول إستكشاف طبيعة الفن، سواء من زاوية النظر االقتصادية أو من منظور عاطفي خاص بجامع 

هذه املقتنيات”.
“مجموعة تاكايش  موراكامي:  من شوهاكو  ور وسانجني إىل أنسلم كيفر” معروضة  يف متحف يوكوهاما الفني

Yokohama Museum of Art  يف اليابان لغاية 3 أبريل 2٠١٦.

يناقش تاكايش موراكامي معرضه العام األول حيث يعرض مجموعته الفنية الشخصية األضخم.

في اتجاه عقارب الساعة من 
اليسار: من بين أعمال تاكاشي 
موراكامي الموجودة ضمن 
مجموعته الفنية: لوحة فنية ترجع 
للقرن 18 للفنان الياباني“الِزْن 
بوذي” هاكوين إيكاكو،   
و“رحلة عاطفية”، وهي صورة 
فوتوغرافية لنوبويوشي أراكي 
1971- ومنحوتة “جوليانا” للفنان 
األميركي فرانك بنسون، 2015.
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ُتصر املؤرخة املتخصصة يف العطور باربارا هريمان عىل كونها “ليست ُمنغمسة يف الحنينية” ومع ذلك، وجدت نفسها تتباىك عىل حقيقة 
أن أكرث العطور “املُثرية” املستخلصة من  “الحيوانات”  والتي كانت ُتفضلها )تجمع باربارا العطور العتيقة، مثل عطر 
“My Sin ” لالنفني Lanvin، وعطر Baghari من روبرت بيجيه Robert Piguet من وقت يعود إىل مطلع القرن العشرين(، فقدت 
بريقها خالل التسعينيات ألسباب تتعلق بتغري أساليب الحياة واألذواق وبحقوق الحيوانات )تم الحصول عىل بعض من املكونات 
بشكل َجاِئر( وهكذا قررت إعادتهم. وألول مجموعة لها يف الخط الجديد، ايريس )Eris(، تعاونت مع خبري العطور الفرنيس الشهري 
أنطوان  يل.  كل عطر من عطور “الجميلة والوحش/ البيل إي ال بيت” “La Belle et la Bête”، والتي تستخدم فقط األلياف الصناعية 
للمستخلصات الحيوانية، وهو كما تقول: “تصادم بني الحيوان واألزهار ” ومن بني املالحظات األكرث استفزازية، غري التقليدية: “ انها 
ليست مجرد صدمة، هي مايجعلك تعيد التفكري يف مفهومك للرائحة ”. السعر 546  ريال قطري للزجاجة 1.7 مل.   
erisparfums.com   — هنا غولدفيلد 

زجاجة عطر  

ما جاء على لسانه

من هنا وهناكلمحة



في اتجاه عقارب الساعة 
من األعلى حقيبة دائرية 
سوداء،3,986   ريال قطري   
حقيبة يدوية سوداء 
مسطحة،3,986   
ريال قطري
 حقيبة يدوية صفراء 
شاحبة،3,986  ريال قطري
حقيبة يدوية 2,894 
ريال قطري.
.bergdorfgoodman.com

إطالق العنان للمرح
استمرار ثالثة من امللكات الاليت جلسن عىل عرش املوسيقى 

األمريكية لسنوات طويلة يف الغناء والعزف بصوت عايل.
معلوم بأن مجال املوسيقى يفضل الطاقات الشابة، ولكن وفقا لبوين ريت، “يف هامش هذا 
املجال، التمييز ضد كبار السن ال ُيمثل شيئاً هاماً”. “ظلت كال من ريت البالغة من العمر ٦٦ 

عاماً من خالل ألبومها الجديد لهذا الشهر” توغل يف األعماق” )Dig in Deep(، ولوسيندا 
ويليامز  ٦3عاما، قابلتان لتلقي اإلشادة من النقاد، منذ أن اكتسنب الشهرة خالل ثمانينيات 

القرن املايض. وهو ما  “ ال ينبغي أن يكون غري عادي”، وفق قول ويليامز  “ولكنه كذلك’’.
وهي ُتبطُن العديد من األسئلة حول نجاحها املُستمر: “يف األساس، ما يقولونه هو،كيف لك 

أن ُتواصيل مسريتك إىل اآلن؟ ”. يف الواقع، ُتشعرَُك وليامز بأنها يف مقتبل مسريتها املهنية، 
وهي مقاربة من خالل ألبومها الثاين عشرة بعنوان “ أشباح الطريق السريع 2٠”

’’The Ghosts of Highway 20’’ الذي يصدر أيضاً هذا الشهر، والذي يربز فيه صوتها 
الخشن الشهري أَْكرَثُ ِغَلًظا وأقوى من أي وقت مىض. وهناك تأثري كبري عىل كل من ريت 

وويليامز من قبل لوريتا لني، التي أصدرت يف 83 من ُعمرها ألبوماً بعنوان “دائرة كاملة” وهو 
أول ألبوم لها منذ مارس 2٠٠4 بالتعاون مع جاك وايت.  وقد صرحت مؤخراً بالقول “طاملا أنا 

عىل هذه األرض، سأحاول أن أكون يف القمة يف مكان ما”. -  ميريل هامبليتون  )4
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ري
اف

 ج
ور

ص
من

ن 
 م

ذن
 بإ

 .E
L 

Fe
nn

ن  
لف

/ ا
ي 

ست
في

نا 
وا

 ج
©

 E
L 

Fe
nn

   
ن 

لف
/ ا

ي 
م

عل
د 

سع
 ©

ر: 
سا

لي
ن ا

م
س

يا
كان

كا
ن 

تي
تان

س
ون

ك
ن  

نا
لف

ة ا
ش

ري
ت ب

ما
سو

لر
  ا

-

ال ُتفوت فرصة التسوق في هذا السوق الرائع
إشتهر فندق“الفن” “El Fenn” بإستقطابه وجذبه ملُرتاديه وظل منذ سنوات وإىل اآلن وجهتهم 

املفضلة نظراً لبهاء سطح مبنى البار وبهرجته مع اإلطاللة الرائعة عىل املدينة العتيقة، فضالً عن 
غرف الفندق املُميزة واملُزدانة بزرابي “الكليم” الفخمة واملنسوجة يديوياً والسجاد الرببرية الحديثة 

 .)SoufianeZarib( من تاجر السجاد الشهري سفيان زريب
اآلن، ومع وجود محل بيع الهدايا الجديد واملرُتف، بإمكان ُمحبي الهدايا التذكارية إقتناء ما يحلو 

لهم من الهدايا املُتاحة باإلضافة إىل إستعراض مجموعة ُمنتقاة بعناية من السلع األخرى من 
املغرب ومن خارجها، بما يف ذلك املجوهرات التقليدية العتيقة والفريدة من نوعها، فضالً عن 
املالبس املُذهلة من تصميم املُصمم الفرنيس تريي كولسون، والقفطان الجلدي الزاِهي واملنمق 

بجلود الثعابني والنعام، من قبل الفنان األمرييك بول روالند،الذي أشرف عىل إدارة املحل.
el-fenn.com  -   جيزيال  ويليامس

عندما تكون في مراكش

هناك تعاون جديد بني مصمم الحقائب املعروف منصور 
جافريل وإمرباطورية النسيج Maharam من خالل سبع 

موديالت جديدة من الحقائب املتنوعة.

 تعاون وتكامل
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لمحة من قطر

فن إعادة استخدام المستهلكة 
عقدت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث ومتاحف قطر يف إطار التعاون بينهما ورش عمل فنية 
قدمها الفنانان، القطري فرج دهام والسعودي صّديق واصل حول فن إعادة استخدام املواد 
املستهلكة يف مركز مطايف التابع ملتاحف قطر الشهر املايض، حيث القت ورشتا العمل هاتان 

حضوراً كبرياً استفاد منها املشاركون بشكل كبري. - ازدهار إبراهيم

اإلبحار الشراعي السالم والتعايش
استضاف ميناء اللؤلؤة يف الدوحة منافسات سباق املرىس الثالث 

يف النسخة السادسة من الطواف العربي لإلبحار الشراعي أي 
أف جي، الذي توج القارب فريق إي.أف.جي موناكو بلقبه للمرة 

الثالثة عىل التوايل بعد تصدره الرتتيب العام للطواف برصيد 
١5.75 نقطة، ونال املركز الثاين فريق املوج مسقط برصيد 22.5٠ 
نقطة، وجاء يف املركز الثالثة فريق أفريدا برصيد 2٦.75 نقطة. 
أجري السباق عىل ثالث جوالت، وشهدت هذه الجولة إثارة 

كبرية وذلك من خالل تحديد أصحاب املركز األول يف السباق، 
بعدما جاءت نتائج املرحلة الثانية والتي قطعها البحارة من 
مرىس قصر اإلمارات بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي إىل مرىس 

اللؤلؤة بالعاصمة القطرية الدوحة والتي بلغت ١٦٠ ميال بحريا، 
بحصول فريق إي.أف.جي موناكو بقيادة الربان سيدين جافنييه 
عىل املركز األول، ويف املركز الثاين جاء فريق النهضة للخدمات 
بقيادة الربان فهد الحسني  وحصد فريق أفريدا بقيادة الربان 
مارسيل هاريرا عىل املركز الثالث .اتجهت القوارب بعد ذلك إىل 
سلطنة عمان نحو والية خصب حيث تبلغ املسافة بني الدوحة 
إىل خصب 2٦٦ ميال بحريا، وكانت املرحلة الرابعة بني خصب 

وصحار، حيث تبلغ املسافة ١4٠ ميال بحريا. وكانت الجولة 
الخامسة من الطواف “صحار ، مسقط” قد انطلقت ملسافة ١٠5 

أميال بحرية. - كريم إمام
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أوركسترا قطر الفلهارمونية 
تقّدم عروض “ألعاب الفيديو الحّية”

نظمت أوركسرتا قطر الفلهارمونية، عضو مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية 
املجتمع، حفاًل مثرًيا من حفالت الوسائط املتعددة تحت عنوان موسيقى“ألعاب 

الفيديو الحية” يوم الجمعة املوافق 4 مارس 2٠١٦. انطلقت عروض هذا الحفل الرائع، 
الذي يمزج بني إثارة املوسيقى السيمفونية الحّية وموسيقى ألعاب الفيديو املتميزة، 

يف تمام الساعة الثامنة مساًء عىل مسرح مركز قطر الوطني للمؤتمرات. بهدف 
عكس تطلعات مؤسسة قطر للمساهمة يف تقدم املجتمع إىل تعزيز الحياة الثقافية 
يف قطر عرب دعم الفعاليات الفنية الفريدة. ساعدت فعالية“ألعاب الفيديو الحية”، 
التي ضمت روض إضاءة متزامنة وإيقاعات إلكرتونّية وعروض فيديو حصريّة ألكرث 
ألعاب الفيديو شعبّيًة يف املايض وحتى وقتنا الحاضر، يف تعريف الجمهور الجديد، 
بما يف ذلك أفراد العائالت وهواة ألعاب الفيديو واألشخاص الذين ال يمارسون هذه 

األلعاب، بالتجربة السيمفونية. - ازدهار إبراهيم

تسلية وفن
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التألق واإلبداع 

تقرير المجوهرات

اختتم معرض الدوحة للمجوهرات 
والساعات 2٠١٦  دورته الثالثة عشرة  بعد 

خمسة أيام من التألق  بعرض إبداعات دور 
املجوهرات والساعات الفاخرة من حول 

العالم بلغ عددها 5٠٠ عالمة تجارية! 

بقلم: كريم إمام وأيسواريا مورتي  تصوير روبرت التميرانو

تأسست شركة املجوهرات العائلية البحرينية“الزين للمجوهرات” يف العام ١93٠، 
وهي تشتهر بحرفيتها وتصاميمها الكالسيكية. وأوضحت مديرة املبيعات اإلقليمية، 
ألني أشقر ليوس، أن العالمة التجارية قد ركزت عىل مدى هذه السنوات الطويلة 
عىل التفاصيل الدقيقة املصنوعة يدويا والتصاميم األنيقة التي لم تتغري، حتى مع 

التطور الدائم للعالمة التجارية واعتمادها لالتجاهات املعاصرة، مضيفة:“إن مثل هذه 
املجوهرات هي بمثابة التزام مدى الحياة، حتى إنها تنتقل أحيانا إىل األجيال القادمة. 
ومن هذا املنطلق فإننا نقدم كل عصارة عقولنا يك نخرج بالتصاميم التي تدوم”. وقد 

بقيت العالمة التجارية وفية لرتاثها، لذا فهي تحصل عىل اللؤلؤ من املصادر املحلية يك 
يكون العنصر الرئييس يف الحيل التي تصنعها، كما أنها تضيف عليها املاس والذهب 
يك تكسبها إطاللة حديثة.  عرضت الزين للمجوهرات هذا العام أيضا مجموعاتها 

املاسية ومجموعات األفراح، كما أنها قد أطلقت أيضا مجموعتني جديدتني هنا ألول 
مرة تستخدمان آلئل طبيعية بحرينية وتهدفان إىل تقريب املرأة التي تتزين بتلك القطع 
من كل يشء طبيعي. وأردفت قائلة:“لدينا مجموعة العنرب واللؤلؤ التي تضم قالدات 

وأقراط فريدة. فالراتنج املتحجر املعالج، أو ما يسمى بالعنرب، يملك قوى تساعد 
عىل الشفاء وتخفف من التوتر. واستمدت مجموعة اللؤلؤ اإللهام من الطبيعة حيث 
ُصممت بطريقة تحايك قطرات الندى يف الصباح الباكر عىل أوراق النباتات”. وُيذكر أن 
شركة الزين للمجوهرات قد شاركت يف معرض الدوحة للمجوهرات منذ سنته األوىل 

قبل ١3 عاما، ونمت معه. وقد بات لديها اليوم عشرة متاجر يف جميع أنحاء دول 
مجلس التعاون الخليجي، إضافة إىل متجرين من املقرر افتتاحهما يف املنطقة يف هذا 

العام، وأربعة متاجر أخرى سيتم افتتاحها بني العامني 2٠١٦-2٠١7 يف عدة مواقع عاملية 
مثل لندن، ونيويورك، وباريس”. 

 الزين

الوحي من الطبيعة

تقوم العالمة التجارية“معوض” دائما بعرض 
قطعة مجوهرات واحدة وفريدة يف كل عام، لكنها 
عىل غري العادة لم تجلب إىل جناحها يف هذا العام 
العديد من املشاهري. غري أن أعمالها التجارية بقيت 
كما كانت يف السابق، إذ يضم جناحها غرفة خاصة 

وحصرية لجعل عمالئها يتمتعون بالراحة التامة 
والخصوصية. ويف هذا العام، عرضت دار معّوض 

سلسلة من املنتجات املصممة بعناية بالغة واملتقنة عىل 
أيدي فريق الخرباء املاهرين لدى هذه العالمة التجارية  

تشتمل عىل تحف فنية فريدة من نوعها ومجوهرات فاخرة 
أُبِدعت يدويا تضم أرقى حّبات األملاس وأكرثها فرادة باإلضافة 

إىل األحجار الكريمة امللونة. وضم جناح معوض أيضا مجموعات 
بوتيك معوض وهي تشكيالت مميزة من املجوهرات التي تم تصميمها 

من الذهب عيار١8  قرياطا والبالتني وترصيعها بحبات املاس، والياقوت، 
 والزمّرد، والسافري وأحجار كريمة ملونة أخرى.

ومن أبرز املعروضات مجموعة أطقم األعراس ومجوهرات العرائس التي 
تتوافق قطعها املميزة مع أعىل معايري الجودة. 

وبصفتها دار فاخرة لألملاس، تحرص معوض من خالل مشروعها 
املشرتك“بريميري دايموند أالينس” الحاصلة عىل ترخيص من دي بريز

 De Beersعىل تطبيق املعايري األخالقية الصارمة  يف سلسلة توريدها، بدءا 
من عمليات استخراج األملاس الخام ووصوال إىل املنتج النهايئ. وأضاف باسكال 
معّوض: “نستحوذ عىل أحجار املاس خاما من املصدر مباشرة، ثم ننقلها إىل 

معمل معّوض لألملاس من أجل فرزها، وقطعها، وصقلها، وتصميمها. وبعد 
ذلك، ُيزيّن كّل حجر بطريقة فّنية يف تصاميم مذهلة تقّدم عربونا للحّب األبدي”.

معوض

 خطوط كالسيكية

لمحة من قطر

ألين أشقر ليوس 
مديرة المبيعات 

اإلقليمية،  لمجوهرات 
الزين
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 ديفيد موريس

تغيير اإلستراتيجية
تأسست العالمة التجارية للمجوهرات ديفيد موريس يف لندن قبل أكرث من 5٠ 
عاما، وبقيت وفية ألصولها التي تركز عىل صياغة املجوهرات الراقية بتصميم 

إبداعي ال يستخدم إال أرقى وأغىل األحجار الكريمة ذات األلوان الرائعة. وتفخر 
ديفيد موريس، مثل غراف، بوجودها يف الدوحة ومشاركتها بمعرض الدوحة 

للمجوهرات والساعات لسنوات طويلة، لكنها، عىل عكس دور املجوهرات 
الفاخرة األخرى، بدأت تشعر بأثر االنكماش االقتصادي. فقد قال جرييمي 
موريس، وهو املالك للعالمة التجارية ديفيد موريس الذي ينتمي إىل الجيل 
الثاين من صناع املجوهرات، إنه إذا لم تشعر دور املجوهرات األخرى بتأثري 

األزمة االقتصادية فإنها ال تقول الحقيقة. وأضاف:“إذا أخربتكم دور الرفاهية 
بأن أعمال الرفاهية لم تتأثر فإن هذه الدور تكذب. فأنا أعلم علم اليقني بأن 

كل دار من هذه الدور تعيد تنظيم إسرتاتيجية عملها يف هذا املناخ الجديد الذي 
يتسم بعدم اليقني ألن عالم األعمال يتغري، وقد أثر تباطؤ االقتصاد العاملي 

عىل الشركات الكبرية. وصحيح أن الناس ما يزالوا يشرتون لكنهم صاروا 
يشرتون أشياء مختلفة”. وعليه فقد أخذت ديفيد موريس هذا االتجاه بعني 
االعتبار وأعادت ترتيب إسرتاتيجياتها بحيث تجعل أسعار العديد من قطع 

املجوهرات التي تنتجها يف متناول الجميع. واستطرد موريس: “عىل الرغم من 
األزمة قد تنجيل بحلول نهاية العام، إال أنه قد مرت علينا حاالت من الركود 
واسع النطاق وهذا أمر طبيعي. ومثل هذه األزمات هي أيضا الوقت املناسب 

للتوسع، فقد افتتحنا متجرا جديدا يف باريس ومتجرا آخر يف مشروع اللؤلؤة 
بالدوحة”. وقد ركز موريس يف هذا العام عىل التصاميم الكالسيكية. وعن 

ذلك يقول: “لقد قمنا بتعديل نفس التصاميم الكالسيكية لإلبقاء عىل سحرها 
وجعل أسعارها مناسبة أكرث لجمهور املستهلكني ولتوسيع قاعدة عمالئنا، 

وهذا ما ركزت عليه ديفيد موريس يف هذا العام. ونحن نتطلع إىل االستحواذ 
عىل مجموعات جديدة من العمالء، بدءا من املتزوجني حديثا وانتهاء برجال 

األعمال الجدد”. وعن انتشار هذه العالمة التجارية قال: “يعيش معظم 
عماليئ املستهدفني يف الشرق وروسيا. فأنا أريد أن أكون يف املناطق التي نحظى 
فيها بشعبية وقبول، لذا فإننا ال نركز عىل الواليات املتحدة عىل سبيل املثال”. 
ويرى موريس أن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات قد نما ليصبح من 

أهم املعارض يف العالم، وأن القطريني الذي يأتون إىل املعرض ينعمون برثوات 
كبرية تجعلهم يشرتون قطعا ترتاوح أسعارها ما بني 5٠٠٠ إىل 5 ماليني دوالر. 

غراف هي من املشاركني الدائمني يف معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، لكنها شاركت 
يف هذا العام بجناح أكرب من جناحها يف السنوات املاضية. وأثناء انتظارنا إلجراء مقابلة 

مع ممثلها يف املعرض رأينا عميال ثريا وهو يشرتي قطعة مجوهرات باهظة الثمن رسمت 
عىل وجه كاليف غوالنسيك ابتسامة عريضة عندما استقبلنا داخل الجناح قائال:“يتمحور 

قطاعنا دائما حول الوقت املناسب للحصول عىل الجوهرة املناسبة من الطبيعة األم 
الستخراجها وقطعها وإنتاجها. وحتى البيع يتمحور حول التوقيت املناسب إذ يتأثر تحديد 

 األسواق واملشرتين أيضا بالتوقيت املناسب”.
لكن ترى هل كان العام 2٠١٦ عاما جيدا بالنسبة لغراف؟ من املؤكد أن غوالنسيك  لن يشكو بعد 

االنتهاء من هذه الصفقة املربحة من توقيت السوق فقد قال: “لقد كان معرض الدوحة للمجوهرات 
والساعات جيدا دائما جدا بالنسبة لنا، فقد تخطينا حتى اآلن أرقام مبيعاتنا يف املعرض يف السنوات 
املاضية. وعلينا أن نحافظ عىل عامل اإلبهار إلبقاء عمالئنا متحمسني من خالل أفضل ما لدينا. لقد 
بعنا 5٠٪ من معروضاتنا يف معرض الدوحة”، مستطردا أن أكرب القطع التي تعرضها هذه العالمة 

التجارية ال ُتعرض إال لفرتة وجيزة إذ يشرتيها عىل الفور إما جامعو املاس أو العمالء األثرياء. 
 ،Golden Empress وعرضت غراف يف هذا العام قطعتني ثمينتني أوالهما هي غولدن إيمربس

وهي قالدة ترصعها قطعة ماس عيار ١32.55 قرياط صفراء اللون، وأما القطعة الثانية فهي 
قرطان عيار كل منهما 5٠ قرياطا بلون غاية يف التفرد لدرجة أنه لم يطلق عليهما أي اسم. وعن 
ذلك قال غوالنسيك:“إن الدوحة هي أول مكان نرى فيه مثل هذه القطعة النادرة التي لم ُيطلق 
عليها أي اسم. والعديد من العمالء يأتون إىل املعرض ألنهم يتوقعون أن يروا مثل هذه القطع 

عندنا وخاصة يف الدوحة”. وكشف غوالنسيك أن الطلب عىل املاس ال يخبو أبدا، مضيفا: “ال تختفي الرثوة 
أبدا، وإنما هي تنقل من سوق إىل آخر. ونحن نتبع هذه األسواق إذ لم يمر علينا أي عام يسء. لذا فمن 

الواضح أننا قد تحولنا تجاه الشرق األوسط”.

غراف

 انجازات متالحقة

 كاليف غوالنسكي
ممثل العالمة غراف

جيريمي موريس، 
مالك العالمة 
التجارية ديفيد 
موريس
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ساعات من الخيال

تقرير الساعات

أخذنا معرض الدوحة للمجوهرات والساعات يف رحلة 
إىل عالم التصميم املعقد، حيث يقدم لنا مجموعة من 
املشاركني أحدث االبتكارات يف عالم الساعات، فتبهرنا 
التصاميم بامليكانيكية املعقدة من جهة، والخيال الذي 

يحمله التصميم من جهة أخرى.

بقلم: ازدهار إبراهيم وسيندو ناير  
تصوير روبرت التميرانو

 ريتشارد ميل

تحفة تكنولوجية
تمثل العالمة التجارية ريتشارد ميل أعىل مستويات 

صناعات الساعات ذات التقنية الحديثة باستخدام مواد 
جديدة، لذا فقد كانت عىل أتم االستعداد للمشاركة 

بمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2٠١٦  من خالل 
النسخة املحدودة من ساعتها املاسية دايموند هورس
Diamond Horse 02-52 RM املصنعــــــــــة خصيصــــــــا 

 للســـــــــــــوق القطرية.
ويقول الرئيس التنفيذي لريتشارد ميل، بيرت هاريسون: 

“نحن عالمة تجارية مستقلة ولسنا جزءا من أي مجموعة، 
لذا فإننا نستطيع أن نؤسس متجرا يف أي مكان غدا ومن 

دون انتظار موافقة من مجلس إدارة يضم مائة عضو. ونحن 

نصنع حوايل 3 آالف ساعة سنويا بسعر متوسط يبلغ 180 
ألف فرنك سويسري لكل ساعة، لذا ال يوجد أحد مثلنا يف 

السوق. وقد صنعنا أول ساعة لنا يف العام 2٠٠١، ومازلنا 
نشعر كما لو كان ذلك باألمس، فقد كانت رحلة رائعة 

تمكّنا خاللها من تكوين الصداقات والعمل مع سفراء 
مميزين لعالمتنا مثل رافائيل نادال والعبي الغولف كريستي 

 كري وبوبا واتسون”.
والساعة دايموند هورس هي قطعة فريدة من نوعها تضم 

حركة ميكانيكية مرصعة باملاس عىل شكل حصان، وقد 
صّنعت خصيصا للسوق القطرية من أجل معرض الدوحة 

 للمجوهرات والساعات 2٠١٦.

لمحة من قطر

بيتر هاريسون
الرئيس التنفيذي 

لريتشارد ميل
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تقرير الساعات

تمثل العالمة التجارية تاغ هوير  TAG Heuer أعىل مستويات صناعات الساعات السويسرية 
ذات التقنية الحديثة باستخدام مواد جديدة، لذا فقد كانت عىل أتم االستعداد للمشاركة 

بمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2٠١٦  وهي تتميز برؤيتها البسيطة والواضحة ملا 
تمثله تاغ هوير TAG Heuer منذ انطالقها “ساعات سويسرية رائدة منذ العام ١8٦٠”. وتقول 

آن كلري ريشوم  مديرة التسويق والعالقات العامة - تاغ هوير الشرق األوسط علينا أن نكون 
يف طليعة املبدعني، من حيث املواد والتقنيات املستخدمة وحتى الساعات بميزة االتصال 

باإلنرتنت. يتوجب علينا االستمرار يف ريادتنا لهذا القطاع.  وال يتوقف األمر يف تمثيل أهداف 
وأسلوب العالمة عىل منتجاتنا فقط، وإنما يتجاوزه إىل االتصاالت والتسويق والرتويج السم 

تاغ هوير TAG Heuer. إنه أسلوب عام، وليس مجرد إدعاء فقط. وتضيف يعّد الشرق 
األوسط سوقاً هامة لعالمة تاغ هويرTAG Heuer، نظراً لغناه بالذواقة ممن يدركون تماماً 

أهمية صناعة الساعات وخصوصاً الساعات السويسرية فالعديد من هواة جمع الساعات 
هم من الشرق األوسط. إنهم يقدرون الجودة العالية والحرفية وهم خرباء يف مجال االبتكار 

والتصميم. كما تعّد قطر واحدة من أسواقنا األقوى يف الشرق األوسط، ومن املهم الحفاظ 
عىل حضور قوي هناك. لقد اغتنمنا الفرصة لكشف النقاب عن الساعة املتصلة باإلنرتنت 

“Connected Watch” وهي الساعة السويسرية األوىل املصممة من مادة التيتانيوم من 
الدرجة الثانية التي تمتاز بخفة وزنها إىل جانب تصميم “TAG Heuer Carrera” العريق 

وأكرث من ١5٠ عاماً من الخربة واملهارة يف صناعة الساعات السويسرية. ومع امليزات التي تتفرد 
بها هذه الساعة من “انتل” و Android Wear من “جوجل”، تالقي هذه الساعة جميع 
املعايري الصارمة للعالمة الشهرية مع فرتة ضمان ملدة عامني. أخرياً وليس آخراً، تحافظ 

الساعة، عىل الرغم من اتصالها باإلنرتنت، عىل تصميم ChronographCarrera الشهري 
من تاغ هوير  TAG Heuer. وستبدأ عمليات التسليم قريباً يف الشرق األوسط، ونرغب أن 

نشارك العرض األول مع ضيوفنا وعمالئنا ومنحهم فرصة اختبارها قبل الجميع يف املنطقة. 
ويشكل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات مكاناً هاماً للفاعلني األساسيني يف مجال 

اإلعالم وصّناع الساعات وعشاقها عىل حدٍّ سواء. إنه ألمٌر هام جداّ أن نشارك يف هذا املعرض 
واإلطالع عىل توجهات السوق بشكٍل معمق. بالرغم من  تباطؤ السوق الذي نشهده، لم 

تتأثر صناعة تاغ هوير TAG Heuer للساعات الفاخرة، وال تزال تحافظ عىل الزخم الكبري 
ملبيعاتها، وعن ذلك تقول آن كلري ريشوم :«تحافظ تاغ هوير TAG Heuer عىل مسريتها 

ومواكبتها للعصر بدافٍع من الرئيس التنفيذي، جان كلود بيفر، والذي يرتأس قسم الساعات 
يف شركة “ال يف ام اتش” وأحد أهم االشخاص ممن يحظون باحرتاٍم كبري يف عالم صناعة 

 "TAG Heuer" الساعات السويسرية. لقد بدأ الزخم الجديد بحصد نتائجه. تحدد تاغ هوير
الرائدة يف عالم الساعات نفسها كعالمٍة تجارية فاخرة بأسعاٍر معقولة. وعن إسرتاتيجية 

الشركة تقول نعمل عىل إعادة الرتكيز عىل املوقع الطبيعي لسعر يرتاوح بني 5٠٠,١ – ٠٠٠,5 
فرنك سويسري، وجذب العمالء األصغر سناً من جديد، واالستثمار يف املجاالت الجديدة 

كالساعات املتصلة باإلنرتنت مع انطالق TAG Heuer Connected بالشراكة مع “جوجل” 
و“انتل”. “نعمل عىل طرح منتجات تجلب املتعة والراحة: متعة االمتالك، والجمال، والجودة 
والدقة، والراحة للحصول عىل أفضل قيمة مقابل املبلغ املايل املدفوع”. بالتأكيد لن تتخىل تاغ 
هوير  TAG Heuer عن حضورها القوي يف عالم سباقات السيارات. يف الواقع، تعد تاغ هوير 

TAG Heuer اآلن شريكة فريق سباق “ريد ُبل” االستثنايئ والفريد والذي جذب العالمة 
الشهرية. كما أعاد هاشتاج #DontCrackUnderPressure موقعه املميز يف منصات 

التواصل ككرة القدم، وركوب األمواج وسباقات املاراثون الكربى. عادًة ما تقوم تاغ هوير
 TAG Heuer، كما جميع رواد صناعة الساعات السويسرية، بالكشف عن تصاميمها 

الجديدة يف معرض Baselworld يف مارس. نستضيف وسائل اإلعالم من جميع أنحاء العالم 
لعرض أحدث منتجاتنا املبتكرة.

تاغ هوير

 رومان جيروم

رؤية واضحة

 جيل األلفية
أحضر مانويل إيمش، الرئيس التنفيذي لشركة رومان جريوم، 
معه إىل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2٠١٦ ساعات 

 “أيقونات األجيال” التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه.
ويقول إيمش: “بما أننا حديثي العهد يف هذا القطاع نسبيا، فنحن 
نتمتع بميزة بأنه ليس لدينا أي تاريخ وإنما نحن من يقوم بصناعة 
تاريخنا. فقد بدأنا هذه العالمة التجارية يف العام 2٠٠4 من خالل 
استخدام قطع تاريخية يف صناعة الساعات املعاصرة التي تعترب 

بمثابة املحرك ألجيال املستقبل. فعالم صناعة الساعات هو عالم 
عاطفي وتتميز عالمتنا التجارية بأنها ممتعة وحرة واستفزازية 

وغري تقليدية، وهي يف الوقت نفسه تحرتم تقاليد صناعة الساعات 
الراقية وخرباتها وتاريخها وبراعتها. وتستهدف ساعات رومان 

جريوم جيل الشباب من الرياضيني واملوسيقيني إضافة إىل مجموعة 
واسعة من جامعي التحف الفنية”.

وقد عرضت رومان جريوم نسختها املحدودة من ساعة سوبر ماريو 
بروس Super Mario Bros للمرة األوىل يف منطقة الشرق األوسط 

من خالل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات  2٠١٦حيث لم 
يتم تصنيع سوى 85 قطعة من هذه الساعة. ويتميز ميناء الساعة 
األسود املنقط بتصميمه ثاليث األبعاد ذي ثالثة مستويات والذي 

يضم عناصر مرسومة باليد. وُعرضت يف املعرض أيضا نسخة 
محدودة من ساعة ذا باتمان دي إن إيه The Batman DNA  التي 
ال تضم سوى 75 قطعة والتي تم إنتاجها قبل عامني وبيعت جميع 
قطعها خالل ثالثة أسابيع من إطالقها. لذا فهي بالتأكيد تحفة فنية 

تهم جامعي الساعات!

لمحة من قطر

مانويل إيمش، 
الرئيس التنفيذي 

لشركة رومان 
جيروم

 آن كلير ريشوم  
مديرة التسويق 

والعالقات العامة - تاغ 
 TAG Heuer  هوير

الشرق األوسط
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أسس هايرنيش موسر العالمة التجارية H. Moser & Cie يف العام ١828 ليكون صانع ساعات صغري من حيث عدد 
الساعات التي ينتجها. وتتخذ هذه العالمة التجارية من منطقة نيوهاوزن آم راينفال Neuhausen am Rheinfall يف 

سويسرا مقرا لها وتوظف حاليا 5٠ شخصا، وتملك ثمانية حركات ميكانيكية خاصة بها، وتنتج ١٠٠٠ ساعة سنويا. وتقوم 
هذه العالمة التجارية بتصنيع العديد من أجزاء الساعات مثل أجزاء تنظيم الحركة ونوابض التوازن التي ُتستخدم يف صنع 

الساعات التي تنتجها هي والشركات الشريكة لها. وإدوارد مايالن من أصغر الرؤساء التنفيذيني يف قطاع صناعة الساعات، وهو 
يتسم بفهم وشغف عميقني بصناعة الساعات، ويتمتع بحس تسويقي مرهف، إضافة إىل فهم للمنتجات التي يصنعها كما 
يتضح من آخر منتجات هذه العالمة التجارية. ومن هذا املنطلق، فقد أطلقت هذه العالمة ساعة مشابهة تماما لساعة آبل 

هي ساعة سويس آلب Swiss Alp  التي وصفها أحد املواقع اإللكرتونية املتخصصة بالساعات بأنها “منتج يتسم بروح القتال”.
فقد بيع يف سوق الساعات الذكية يف العام 2٠١5 أكرث من ٦ ماليني وحدة بقيمة تتجاوز ٦ مليار دوالر، مما جعل هذه السوق 
تنفجر يف األشهر الـ ١2 املاضية، مدفوعة بعمالقة صناعة اإللكرتونيات. وعىل الرغم من أن ميزانية البحث والتطوير يف مجال 

الساعات الذكية تزيد عن 8 مليارات دوالر، وهو رقم يزيد عن حجم مبيعات حتى أكرب مجموعة لتصنيع الساعات السويسرية، 
إال أن الشركات الرائدة يف هذه السوق قد بدأت لتوها األبحاث يف هذا املجال، ومن املؤكد أنها سوف تحدث ثورة مرة أخرى يف هذه 

السوق ستؤدي إىل تغيري سلوك املستهلكني. وملواجهة هذه املخاطر، هنالك عدد من الطرق التي تستطيع شركة الساعات السويسرية 
أن تتبعها إذ يمكنها أال تفعل أي يشء كحال معظم العالمات التجارية للساعات، أو يمكنها أن تجمع عىل املدى القصري بني التقاليد 

والتكنولوجيا، أو أن تكافح من أجل القيم والسمعة التي قامت صناعة الساعات السويسرية عليها خالل عدة قرون. يقول مايالن: “لقد 
اختارت عالمتنا التجارية اتباع هذا املسار األخري إذ تعرّب ساعة  سويس آلب Swiss Alp  عن هذه الروح القتالية. فمنتجاتنا ليست جوابا عىل 

صناعة الهواتف الذكية، وإنما هي بمثابة جرس إنذار لقطاع صناعة الساعات ولتلك العالمات التجارية التي كانت تنتج دائما ساعات ميكانيكية 
جميلة لطاملا حلمُت بامتالكها، لكننا صرنا نراها فجأة وهي تصّنع نسخا رخيصة من هذه الساعات الذكية. فمن شأن ذلك أن يتسبب بتمييع جوهر 

صناعة الساعات. وأفضل إجابة لكل ذلك هي أن نقول دعونا نواصل ما نجيد نفعله، وأال نحاول صنع شيئا غري معروف الهوية يتحول إىل نسخ رخيصة. 
ومن هنا، فإن ساعة سويس آلب Swiss Alp  هي ساعة رمزية تمثل قدرتنا عىل الصمود، ورغبتنا بالقتال بشراسة من أجل قيمنا وتقاليدنا، وهي تجسد كل ما نؤمن 

به”. لذا، وبدال من صنع ساعة بقلب إلكرتوين يك تبدو وكأنها ساعات ميكانيكية، اختارت العالمة التجارية  H. Moser & Cie أن تفعل العكس: فالساعة سويس 
آلب Swiss Alp  مستوحاة من التصميم الحديث للساعات الذكية لكنها ميكانيكية بالكامل. فهي ساعة ذات حركة ميكانيكية سويسرية الصنع بالكامل باحتياطي 

طاقة يبلغ الحد األدىن له ١٠٠ ساعة. وهكذا فإن الساعة سويس آلب Swiss Alp  ساعة مصممة يك تدوم كما أنها مجهزة بشكل جيد للجيل القادم.

موسر

 روجيه دوبوي

 ساعة ميكانيكية ذكية
H. Moser & Cie 

 حرية اإلبداع
يمكن اعتبار العالمة التجارية السويسرية للساعات روجيه دوبوي بأنها ما تزال يف سنوات مراهقتها 
باملقارنة مع مصنعي الساعات اآلخرين، لكنها بدت شامخة القامة أمام العالمات التجارية األطول 

تاريخا واألرسخ تراثا يف جناح عيل بن عيل يف معرض الساعات واملجوهرات. وقال مدير العالمة 
التجارية اإلقليمية، جان سيباستيان بريالند إن ذلك بالضبط هو ما يعطي هذه العالمة حرية 

االبتكار ويوسع مجالها يف الحركة والتصميم، مضيفا: “ليس لدينا حدود وهذا هو اليشء املثري. 
فحداثة سننا تكسبنا الشجاعة للتعامل مع مختلف األمور بصورة مختلفة عن العالمات التجارية 

 القديمة”.
وتحدث بريالند عن املجموعات الفريدة التي جلبتها هذه العالمة التجارية إىل قطر من أجل املعرض 

مؤكدا أن الشركة تستطيع تصميم الساعات التي تعجب عمالؤها يف الشرق األوسط مع بقائها 
وفية قدر اإلمكان لبصمتها املميزة. ومىض قائال: “حظيت مجموعتنا الحالية باستقبال طيب للغاية 
من قبل عمالئنا الدائمني يف قطر”. وأسمت هذه العالمة التجارية عىل مجموعة الساعات النسائية 
التي أطلقتها “فيلفيت Velvet” وذلك تكريما لقيم الجمال والفن واألنوثة الطاغية. وأما مجموعة 
الساعات الرجالية فهي مليئة بالتناقضات الجريئة من قبيل استخدام األحجار الكريمة مع املطاط. ويرى 

بريالند أنه ال توجد أي سمة مميزة لألذواق املحلية أو الثقافية هنا )عىل الرغم من تأكيده بأن الرجال 
هنا ال يميلون إىل ارتداء الساعات الذهبية بعكس الحال لدى العمالء يف آسيا مثال(، غري أنه يوجد هنا 

حب التفرد والتعبري عن الشخصية كما هي الحال يف أي مكان آخر. ويستطيع عمالء روجيه دوبوي 
أن يجعلوا ساعاتهم تعرب عن شخصيتهم بعدة طرق، منها مثال نقش الحروف األوىل من أسمائهم 
عىل آلية الحركة امليكانيكية وعلبة الساعة، وتغيري لون سوار الساعة، وما إىل ذلك، وهو ما يصفه 

بريالند بأنه بمثابة “محادثة بني صانع الساعات والعميل”. ودخلت هذه العالمة التجارية إىل الشرق 
األوسط يف العام ١99٦ عندما كانت ال تتعدى العام الواحد من العمر. ووصف بريالند معرض الدوحة 
للمجوهرات للساعة بأنه مْعلم هام يف روزنامة هذه العالمة التجارية، مضيفا: “لدينا قاعدة عمالء 
قوية يف قطر وهي تنمو عىل أساس سنوي، إذ يشرتي عمالؤنا منا ساعات جديدة باستمرار ويوصون 
أصدقاءهم وأفراد عائلتهم بالشراء من عندنا. وال يزال اإلقبال عىل منتجاتنا قويا جدا عىل الرغم من 

املناخ االقتصادي الحايل”.

جان سيباستيان بيرالند، 
مدير العالمة التجارية 

اإلقليمية

إدوارد مايالن 
الرئيس  التنفيذي  

لعالمة 
H. Moser & Cie
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وتفتتح بايال متجر العالمة األول يف املنطقة، مما يتيح لعشاق 
املجوهرات الفاخرة فرصة الحصول عىل إبداعات “بايال نيويورك” 

الفريدة من متجرها مباشرة.

وتعليقاً عىل ذلك، تقول ميثا: “لطاملا كان تصميم املجوهرات بالنسبة 
يل رحلة اكتشاٍف للذات” فقد أدركت بايال حاجتها إىل منفٍذ للتعبري 

عن حسها اإلبداعي وتمثيل عاملها. تبدو هذه الجرأة واضحة يف جميع 
أعمالها، حيث تتفرد كل قطعٍة لتعكس شخصية املشرتي وتطلعاته، 

فضالً عن تقديم انعكاٍس لشخصيتها وشغفها”.

عملت املصممة منذ العام 2٠٠9 عىل إبراز مفهوم املعادن الثمينة التي 
 .”Payal New York“ ”أصبحت فيما بعد عالمة “بايال نيويورك

وتقول تعليقاً عىل ذلك: “أردت تصميم مجوهرات فريدة وأنيقة تقدم 
ف”.  مفهوماً جريئاً، واألهم من ذلك، يمكن ارتداؤها ببساطة ودون تكلُّ
“إنها إشارٌة واضحة” هذا ما يقوله البعض، نظراً ملا يعنيه اسم بايال يف 

التقاليد الهندية أال وهو القالدة التي ترتدى يف كاحل القدم، رمز األناقة 
واألنوثة.

ومن هذا املنطلق، تقدم بايال مجموعة سنوية بطابٍع خاص من القطع 
األصيلة النابضة بالنشاط والحيوية فضالً عن القطع املصممة تبعاً 

تصميم حسب الطلب

عشق الحرية
وصلت بايال ميثا، مؤسسة ومصممة عالمة 

املجوهرات املميزة “بايال نيويورك” 
“Payal New York”، إىل الشرق األوسط 

مع مجموعتها من املجوهرات املصممة
 خصيصــــــــــــاً لالفتتاح.

بقلم ازدهار إبراهيم   تصوير روبرت التميرانو

لمحة من قطر

للطلب. وتضيف بايال: “أعتمد تصميم قطع املجوهرات كأعماٍل فنية 
يمكن ارتداؤها، وهذا يمثل جوهر أهدايف يف هذا العالم. الشكل يتبع 

الوظيفة، إنها القاعدة ايل أتبعها يف كل ما أقوم به”.

تعد “بايال نيويورك”  “ Payal New York” أول شركة مجوهرات 
مستقلة وأول مصممة أنثى  تشرتك يف فعالية “بال دو ديبوتانتيه” 

السنوية يف باريس، وهي فعالية حصرية يدعى إليها أشخاص مختارون 
َمت تصاميم األزياء الخاصة بـ “ديور”، وإييل صعب، وأوسكار دي  قدَّ

ال رينتي. اختريت الفتيات بعناية من أهم الدوائر االجتماعية األوروبية 
ليأتنَي يف ظهورهن االجتماعي الرسمي األول مرتديات مجوهرات خاصة 

من تصميم “بايال نيويورك”. ويف “بال دو ديبوتانتيه” 2٠١5، أضافت 
بايال ملسًة عصرية إىل الفعالية املرموقة من خالل تصاميم استثنائية 

عكست الروح الفريدة والشخصية املتميزة للفتيات الشابات.

ابتكار قطع  نيويورك” وقتها عند  تأخذ “بايل 
وإىل شخصيتهم بشكٍل  إليهم  التعّرف  فريدة لجميع زبائنها، وذلك عرب 

جيد واالطالع عىل ما يحبونه وما يكرهونه، حيث تعترب “بايل نيويورك”  
“Payal New York”، كالً من عمالئها مصدر إلهام خاص البتكار قطٍع 

جميلة لهم، وذلك بغّض النظر عن مكان تواجدهم حول العالم.
وقد أبدعت “بايال” يف ابتكار قطع وتصاميم خاصة  نالت اعجاب 
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الذوق يف قطر والشرق األوسط وعن ذلك تقول ميثا:“دبي هي مدينٌة تستطيع 
إلهامي كّل يوم، وقد منحتني املزيد من الثقة البتكار ما  أؤمن به، وأنا 
أنتظر بفارغ الصرب الكشف عن مجموعايت الجديدة هنا”. وتضيف تقع 

قاعدة عماليئ األساسيني حالياً يف نيويورك، وباريس، والهند، ويف الشرق 
األوسط اآلن بالتأكيد، ويعترب الشرق األوسط سوقاً مثرية لالهتمام بفضل 

ما يضّمه من جنسيات متنوعة نقّدم لهم فيها عالمة “بايال نيويورك” 
حضور الفعاليات املمّيزة حيث ألتقي  التجارية. وتكمن إسرتاتيجيتي يف 

بالجمهور املناسب، مثل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، الذي 
يعتربمنصًة مثاليًة. وتعترب بايال مشاركتها يف هذا املعرض السنوي االستثنايئ، 

وحصولها عىل فرصٍة لعرض أعمالها يف قطر للمّرة األوىل، أمراً رائعاً للغاية.
 ولكن يف ظّل الظروف االقتصادية املتدهورة،هل 

ستتأثر منتجات املجوهرات الفاخر؟ وهل طرأ أي تغرٍي أو تحّول عىل 
أعمال  العالمات الفاخرة؟  ترد بايال وكلها طموح وتفاؤل قائلة:“تبتكر 

“بايال نيويورك” قطع مجوهرات فريدة بناء عىل طلب عمالء ممّيزين من 
خالل التوصيات والعالقات العامة التقليدية. وال تقتنع بايال بطرح قطع يف 

زمن محدد ألن كّل قطعٍة هي تصميم جديد سواًء كانت قطعًة واحدة مصّممة 
حسب الطلب أو كانت مجموعًة كاملة. وتقول:“يكمن النجاح يف فكريت عرب 

التنفيذ التي أتبعها  الرتكيز عىل املجوهرات املصّممة حسب الطلب ويف عملية 
أّنني أضع ملسًة شخصيًة إضافيًة عند ابتكار  القطع، كما أشعر  لصناعة 

املجوهرات لعماليئ وأحرص أن تطابق منتجايت شخصياتهم، عىل خالف ما 
يقوم به املصّممون اآلخرون”.

 بالرغم من  أّن التصميم هو العامل األهّم لتحقيق نجاٍح مستداٍم ألية عالمة 
تجارية، إال أن اللجوء إىل وسائل التواصل االجتماعي كوسيلٍة إضافية أمر 
حتمي يف الوقت الراهن، وهذا ما توليه بايال اهتماما كبريا إذ تقول:“أجد 

بتصاميمي العامل األهّم بالتأكيد، لكن تقوم املنصات االجتماعية اليوم 
ويف العصر الراهن بدوٍر كبري دون شّك  بمساعدة األعمال التجارية عىل 
االنتشار وتحقيق النجاح. فعىل سبيل املثال، عندما يقوم عماليئ بنشر 

أمٍر يتعّلق بمجوهرايت التي قدمتها،فإن ذلك يسّهل قدريت عىل التواصل 
مع عماليئ حول العالم ويساعدين يف تحديد خطوايت التالية، حيث 
تعترب وسائل التواصل االجتماعي  أفضل طريقة للوصول إىل جميع 

يعيشون يف أرجاء العالم. العمالء الذين 
 لكل مبدع تصميم خاص لقلبه تكمن وراءه قصة مثرية، فبالنسبة مليثا التي 

تعشق الحرية تعترب القطعة املحببة لها هي التي تمثل الحرية الكاملة يف تصميمها 
“ذا بريد كاف” والتي تقول عنها:“تصميمي املفّضل هو“ذا بريد كاف” من 

مجموعتي األوىل، فما يجهله الناس عني هو حّبي الكبري للطيور وعشقي ملا 
تمثله من روح حّرة قادرة عىل التحليق  عالياً بال حدود أينما تريد، األمر الذي 

يمّثل مصدر إلهام لدّي عند تصميم املجوهرات  ألنني أتمنى أّن تشعر كّل امرأة 
ترتدي مجوهرات “بايال” بأّنها حّرة وال يمكن إيقافها”.

يمكن زيارة متجر “بايال نيويورك”  “ Payal New York ”،   بناًء عىل موعٍد 
مسبق فقط، حيث يمكن للعمالء انتقاء قطعهم املفضلة من املجموعات 

املعنونة بطابع معني أو طلب الحصول عىل قطعة مفصلة تبعاً للطلب تعرّب عن 
أهوائهم يف تصميم متفرد واستثنايئ. 

من أقصى اليمين  عكس اتجاه 
عقارب الساعة: مجموعة من 

تصميمات“بايال نيويورك” 
“Payal New York ” المصممة 

حسب الطلب، بايال ميثا، مؤسسة 
ومصممة عالمة المجوهرات 

المميزة “بايال نيويورك” 
“Payal New York” وهي ترتدي 

بعض تصميماتها، القطعة 
المحببة لبايال  “ذا بيرد كاف” 
صورة مقدمة من بايال وهي 
ترتدي بعض من تصميماتها. 
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إبداع استعراضي

مجوهرات تخلب األلباب
تميل تصميمات ديفيد ويب David Webb إىل االستعراضية، ولكن يبدو أن 

ذلك أيضا هو السبب الذي أكسبها شعبية كبرية يف الشرق األوسط. 

بقلم سيندو ناير

حقق ديفيد ويب وجودا طاغيا يف نسخة هذا العام 
الدوحة للمجوهرات والساعات من  من معرض 

خالل جناح خاص مقابل جناح عيل بن عيل اجتذب 
العديد من العمالء الجدد إىل جانب العمالء 

هذه  تفخر  وبينما  الحاليني.  املخلصني  القطريني 
الالمعة  باألسماء  نيويورك  القادمة من  العالمة 

وإليزابيث  بيونسيه،  مثل  لبست مجوهراتها  التي 
وبربارا سرتيساند، وجاكلني  تيلور، وهيلني مريين، 
كنيدي أوناسيس، نحاول نحن فهم سبب العشق 

الذي تحظى به من الجمهور هنا يف الشرق األوسط.
املشارك لشركة ديفيد  املالك  إيمانيويل  يقول مارك 
ويب David Webb: “أصبح العالم اليوم أصغر 
كثريا من ذي قبل مع استمرار التأثريات املتبادلة، 

األرشيفية  أطرنا  عىل  تصميماتنا  تعتمد  وبينما 
الحالية ال نستطيع أن ننكر التأثري الذي يمكن أن 
الدولية عىل  والجمالية  الثقافية  التبادالت  تحدثه 

املجوهرات  بيوت  العديد من  ابتكر  تصميماتنا”. 
االعتبار  للمنطقة واضعني يف  تصاميماً خاصة 

خصوصية الشعوب هنا، لكن السؤال هو: هل 
أثرت تصميمات الشرق األوسط عىل ديفيد ويب 

David Webb ؟
يوافق إيمانيويل عىل أنه نظرا ألننا نعيش يف 

عالم أصغر فإن من شأن هذا التأثري أن يكون عىل 
الطرفني. وقال: “بالرغم من أن أرشيف التصميمات 

األصلية لـِ )ديفيد ويب( كان دائما هو األساس 
الدولية، ال شك  التأثريات  لتصميماتنا بعيدا عن 

بتلبية  الكريمة واأللوان تسمح  أن خيارات األحجار 
إنتاج قطع  ننا من  تمكِّ املحلية، وأن معاملنا  الرغبات 

التي يطلبها  الخاصة  باملواصفات  نوعها  فريدة يف 
املنطقة”. العمالء يف 

وقال وهو يتحسس إحدى قطع ديفيد ويب  
David Webb املفضلة هنا يف منطقة الشرق 
لـِ )ديفيد  األوسط: “ يعترب الحيوان رمزا عامليا 

ويب(، وعمالؤنا يف الشرق األوسط يحرتمون إرث 
العالمة”.

املعرض فرصة عظيمة للعمل  ومىض قائال: “يتيح 
القديمة مع عودة ديفيد  عىل تقوية العالقات 

ويب David Webb إىل املنطقة للعام الثالث عىل 
التوايل من خالل معرض الدوحة للمجوهرات 

الت مع  والساعات، ونحن نتطلع إىل إعادة الصِّ
الحاليني إىل جانب توسيع قاعدة  عمالئنا وأصدقائنا 

جمهورنا يف الشرق األوسط”.
الركود االقتصادي  بالنسبة لديفيد ويب ال يعترب 

لمحة من قطر
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شيئا جديدا. يقول إيمانويل عن ذلك: “تأسست ديفيد ويب يف العام ١948، 
تقلباتها. خالل  لذلك فإنها شهدت صعود وهبوط االقتصادات ومختلف 

العدد. هناك دائما تحديات   ثنائية  السنتني األخريتني  شهدنا نموا بنسبة 
خاصة يف السوق العاملية، ولكن البد من االستمرار يف التطوير حتى نحقق 
النمو”. قيل إن ديفيد ويب David Webb قد أبدعت يف استخدام الذهب 

األصفر بحجة أنه “كلما ازدادت الهمجية يف التعبري كلما كان ذلك أفضل”. 
إيمانيويل سريعا  العميل. كان  الذهب يستفيد  أسعار  تنخفض  لذلك عندما 

يف الدفاع عن األسعار موضحا أن العالمة كانت دائما تجتذب العمالء 
ُتَقيَّم فقط بناء عىل تكلفة املواد  بسبب جودتها ودقة صنعتها، ولم تكن أبدا 

منها.  املصنوعة  والخامات 
تطرح ديفيد ويب باستمرار تصميمات جديدة لم ُتر من قبل أبدا ولم تأِت من 

األرشيف، األمر الذي يجعل تصميمات ديفيد ويب David Webb متجددة 
دائما. ومبتكرة 

يف هذا العصر، عندما ُيقال إن الفخامة قد عادت إىل أصالتها نتيجة لكرثة 
العالمات التي تقع ضمن هذه الفئة الواسعة، فإن إيمانيويل يشعر أن 

“العامل الحاسم يف نجاح أية عالمة يعود إىل الجودة واألمانة، وأن العروض 
املثالية ترتبط دائما برؤية ديفيد ويب”، وذلك هو ثمن النجاح.

لـِ )ديفيد  بينما تمر الصني بأسوأ حاالت الركود االقتصادي فإن سر النجاح وفقا 

ويب( David Webb يكمن يف “أن نتوسع يف دول جديدة ونستمر يف تنمية 
الجوهرية”. قوانا 

إيمانيويل الذي  تضم مجموعة توتم Totem أفضل التصميمات حسب رأي 
يشرح قصة هذه املجموعة قائال: “أطِلقت املجموعة يف العام ١974 قبل عام 
من وفاة ديفيد ويب. أنا أعترب ذلك عالمة عىل ما كان سيحدث له بعد أن 

نضج كفنان، فهو من خالل مجموعة توتم Totem يعربِّ عن موقفه باأللوان 
أيضا  املجموعة  تعترب  التجريدية.  للتعبريات  تناوله  واألشكال، ويعرض سهولة 

رد فعل لظهور األشكال شديدة الصغر يف وقت الركود االقتصادي يف بداية 
السبعينيات. من خالل االقتصاد يف استخدام أحجار شبه كريمة كبرية )بدال 

من األحجار الكريمة( يحفظ ديفيد ويب األبعاد التي يريد أن يربزها وذلك 
كـــــــــــــما  القطاع  السائد يف  الوضع  مع  تنسجم  املجموعة  أن  يبدو  بتكلفة معقولة. 

واملتعددة  الكبرية  بالتصميمات  تميــــــــــزت  التي  القرون  يف  الحــــــــال  كان 
وتفِرح”. تدِهـــــــش  التي 

بالجرأة، والنضارة، والتألق، والحداثة  تتميز   Totem مجوهرات ديفيد ويب
واألناقة، والتنوع، وجميعها ُصِنع يف معمل داخل مقر الشركة يحمل شعارا 
غري مريئ يقول“دائما حديثة”. واملجوهرات كما يقول ديفيد ويب “بالرغم من 

التعامل معها  الفنية يجب  اللوحات  أنها أكرث خصوصية من 
فنية عظيمة”.  كأعمال 

من اليمين عكس عقارب الساعة:  
مارك إيمانيويل المالك المشارك لشركة 

ديفيد ويب David Webb ، تشكيلة من 
أكثر المجوهرات شهرة وإقبال لدى 

David Webb العالمة ديفيد ويب
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لمحة من قطرلمحة من قطر

عشق الساعات

الوقت هو الرفاهية
“ساعات فرانك مولر رمز أكيد واسم 

مرادف لألناقة واالمتياز والدقة”

حوار: كريم إمام 

يف سويسرا موطن اإلبداع والتصميم الراقي ولد فرانك مولر عام ١958، ألم 
الثقافات منذ نعومة أظافره،  إيطالية وأب سويسري ونشأ يف بيئة متعددة 

وقد طور اهتماماً متنامياً يف كل األجهزة اآللية، ولم يمِض وقت طويل حتى 
بدأ الشاب فرانك بتفكيك كل اآلالت يف املنزل ليدرس “ قلوبها”.. وخالل 

سنوات مراهقته أخذ يجمع أدوات الفلك القديمة التي يشرتيها من سوق 
الرخيصة واملستعملة، اآلالت والوقت، معادلة تكشف عن نفسها  األدوات 

بشكل طبيعي بالنسبة ملولر: لقد حان الوقت الذي يكرس نفسه فيه لها.
يف العام ١983، وبعد أشهر من البحث واالختبارات اآللية الصغرية، 

قدم فرانك مولر بكربياء ساعات اليد األوىل، والتي تقدم جميعها قطعاً 
متحركة ذات مزايا خاصة من ابتكاره بالكامل، ويف العام ١989 كان الرجل 

الذي يدعوه منافسوه اآلن “عبقري صناعة ساعة اليد” واالسم األملع يف 

سويسرا قد امتلك امتياز“ساعة اليد األكرث مزايا يف العالم” كانت هذه 
املنافسني. وباعرتاف  املقاييس  بكل  الساعة فريدة 

العام ١992 يعد جوهرة يف مسرية مولر، حيث أسس هذا املوهوب شركته 
الخاصة، باسم فرانك مولر جنيف يف قرية تدعى “جنتهود” يف الريف 

البيئة الساحرة والشاعرية، اإللهام  املجاور ملدينة جينيف وقد وجد يف هذه 
الذي سريوج اخرتاعاته فهدوء هذه الضواحي وسالمها يعكس السعي إىل 

املبدع. إليهما  يطمح  اللذين  والكمال  االنسجام 
ويف العام ١995 كانت الخطوة الهامة يف تاريخ مولر، حيث دشن فيه مركز 

املؤسسة مثابراً يف إخالصه لرغبته بأن يتطور يف بيئة محمية  يؤسسها يف 
القرية نفسها التي بدأ منها نشاطه يف العام ١983، قرية “جنتهود”.

يف العام ١998 تجاوز فرانك مولر مرة ثانية حلم جامع الساعات فأضاف إىل 
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األوىل عام ١992 وعام 
١995 ساعة توقيت بعداد الستني دقيقة، ومؤشرات حفظ طاقة لآللة 

الفوري  الساعة االستثنائية االعرتاف  نالت هذه  املتحركة وقد  والقطع 
بأنها ساعة اليد األكرث مزايا يف العالم، وعام ١998 هو أيضاً العام الذي 

التصور  الساعات،  الكبري للشركة، أرض  املعماري  التوسع  بداية  يميز 
الرائع، الذي يجعل من املمكن الرتكيز عىل جمع املراحل املختلفة يف 

الساعات. صناعة أرض 
يف 3١ مارس من العام 2٠٠١، ويف حضور ممثيل والية جنيف ومشاهري 

السويسرية والدولية والعمالء  العالم، والصحافة  أنحاء  من كل 
واألصدقاء ُدشنت رسمياً أرض ساعات فرانك مولر. وبهذه املناسبة 

التقليدية  بروتوكوالت جنيف  يوماً وأمسية مشهودة حسب  نظم 
البنادق، وهكذا رمزياً افتتح املوقع  النارية من  التي تطلق فيها األعرية 
أزياء وحفلة موسيقية  للعامة، وأقيم حفل عشاء استثنايئ، وعرض 

خاصة أحياها املغني العاملي شارل إزنافور وتبع ذلك حفل فني راقص.. 
التقت )يت قطر( فرانك مولر الذي قال: “إن اختيار العديد من املشاهري 

ارتداء ساعات فرانك مولر ومن بينهم النجمة ديمي مور، التون 
جون، فيفتي سنت، واملدرب جوزيه مورينيو.. يرجع إىل إننا نحظى 

باختيار الكثري من املشاهري بسبب  تفرد وتميز ساعاتنا”، ال سيما 
وأن ساعات فرانك مولر هي رمز أكيد واسم مرادف لألناقة واالمتياز 

والدقة، فضالً عن أن لدينا العديد من اإلصدارات املميزة والخاصة 
املالكني بساعة فريدة وشخصية تزين  بحيث يكاد يحظى أي من 

معصمها.  أو  معصمه 
املستوحى  “العصري”  بروح وسمة األسلوب  وبخصوص اشتهارهم 
عىل األغلب من الساعات األمريكية التي سادت يف ثالثينيات القرن 

املايض، يقول: “بالنسبة للتشكيلة 2٦ من WPHH  فقد قمنا بكشف 
النقاب عنها يف أكرث من ١5 عرضاً أولياً يف العام الجديد، ومن خالل 

هذه الساعات الجديدة، فقد انصب تركيزي عىل إبراز جوانب الدقة، 
الجمال واستخدام املواد الجيدة واملبتكرة مع اإلبقاء يف نفس الوقت 

الحديث”.   العصري  التصميم  املتميز وكذلك  اإلبداع  عىل بصمة وطابع 
التي  الرائعة  الفنية  القطع  إحدى  فانجارد سكليتون  تشكيلة  وتعترب 
القياس  نقدمها ضمن هذا اإلطار. حيث تمتاز هذه الساعة بتقديم 

الجديد لدينا وهو  FM 2001 الذي يقدم دوامة فرانك مولر العصرية 
الريايض  الجانب  الرائعة بطريقة تعكس  الهيكلية  عالوة عىل اإلطارات 

بالكامل يف ورشاتنا،  أناقة وإتقان. وقد تم تصميمها وتصنيعها  بكل 
الرباعة  توربيلون سكليتون شغف  فانجارد  حيث يعكس تصميم 
واإلتقان وفن إبداع أدق التفاصيل، وهي السمة املميزة والعالمة 

فرانك مولر.  لصناعة  الفارقة 
وعن كيفية تسمية أي من التشكيالت والتي يبدو أن لكل منها أهمية 

ومغزى خاصاً يؤكد فرانك مولر قائال: “إن معظم إبداعات فرانك 
مولر هي وليدة خربات الحياة اليومية، وتعترب أكرث ساعات فرانك 
رمزياً واضحاً هي تشكيلة كريزي  التي تحمل معنى ومدلوالً  مولر 

ابتكرتها بينما كنت أقيض إجازة يف موريشيوس، وبالفعل  آروز، حيث 
وأثناء إقامتي يف أحد الفنادق الفاخرة هناك، كان يتوجب عيل التقيد 

القواعد  تلك  الدقيقة، وبالتايل فقد قمت بمقارنة  القواعد  بالعديد من 
مع قواعد الحياة، إذ يتوجب علينا يف كل يوم التقيد وااللتزام بالعديد 

من القواعد، والزمن هو الضابط األكيد لها، وبالتايل فقد قررت 
القيام بابتكار ساعة ال تخضع ألي من الضوابط والقواعد، وهكذا 

كانت قصة ابتكار كريزي آورز”. 
أننا ال  وعن تعريفه للرفاهية يقول: “الوقت هو رفاهية، وحيث 

نستطيع شراء الوقت، فهو بالتايل كنز ثمني وأغىل األمور يف الحياة 
ويجب علينا االستمتاع بكل يوم من حياتنا”.

أما بخصوص رؤيته ملستقبل فرانك مولر فيشري إىل أنهم أعلنوا مؤخراً 
الخاص بهم، حيث يساهم مبنيان بمساحة  عن توسعة ملقر واتشالند 

١٦.٠٠٠ مرت مربع بإضفاء ملسة نهائية عىل املوقع الفخم، وتتيح هذه 
إنتاج وإبداع قطع فنية جديدة،  التوسعة للشركة فرصة لزيادة 

وأضاف كان من دواعي سرورنا افتتاح بوتيك جديد يف دبي يف العام 
املايض باإلضافة إىل بوتيك يف سيدين، ونخطط هذا العام الفتتاح 

بوتيكات جديدة يف ماينامار وكمبوديا.   ر 
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تشكيلة متنوعة 
من ساعات  فرانك مولر 

الرجالية والنسائية 

 “انصب تركيزي عىل إبراز جوانب الدقة، 
الجمال واستخدام املواد الجيدة واملبتكرة مع 

اإلبقاء يف نفس الوقت عىل بصمة وطابع 
اإلبداع املتميز وكذلك التصميم العصري 

الحديث”
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مواهب

إبداعات فنية  بأنامل قطرية
نجمع مجموعة من اللوحات الفنية التي أبدعها  شباب قطريون 

مهتمون بالبيئة القطرية البحرية، والربية، وكذلك الحياة االجتماعية 
يف قطر قديماً وحديثاً، باإلضافة للعمارة املحلية.

من أعلى اليسار: 
أحد األعمال المشاركة 

في المعرض للفنانة 
تهاني الهاجري، صورة 
من مجموعة الفنانة 

أميرة رضي

افتتح فندق شانغريال الدوحة رسمياً أول معرض صور فوتوغرافية له بعنوان 
ر لهدف – مشاهد من السوق #ShangrilART” يف ردهة املعارض بالطابق  “صوِّ

الثاين للفندق.
وقد فّوض الفندق شركة  كيوتالنت )مواهب قطرية( لتنظيم معرض التصوير 

الفوتوغرايف، حيث تعاونوا مع أربعة مصورين قطريني موهوبني قدموا أعماال 
تصويرية ملشاهد ترسم بوضوح الصورة الواسعة والتفاصيل الدقيقة لألسواق 

الشعبية والتقليدية يف قطر. وهذا املعرض سيكون فاتحًة ملعارض وفعاليات 
أخرى مخطط لها لرتسيخ مكانة الفندق كراٍع للفنون والثقافة وداعٍم للمواهب 

القطرية. املحلية 
شارك يف املعرض راشد املهندي وهو مصور قطري محرتف يملك أكرث من ١9 عاماً يف 
مجال التصوير، قام بعرض أعماله يف معارض متعددة محلية وعاملية، وتم اقتناء 

أعماله من ِقَبل العديد من رواد الفن يف أنحاء العالم.
نة ومصورة قطرية، تحب التجوال  كما شاركت تهاين الهاجري وهي كاتبة ومدوِّ
حول العالم اللتقاط صور املواقع األثرية واألماكن الثقافية واألسواق الشعبية. 

اإللهام خلف مجموعتها التصويرية “ماضينا” هو تقديم الحرف التقليدية القطرية 
لألجيال الشابة، وتشجيعهم عىل تعلمها وممارستها إلبقائها حية ألجيال 

املستقبل.
وقالت الهاجري يف لقاء مع )يت قطر( أنها اختارت هذا املوضوع ألن الناس بدأت 

تنىس األشياء التقليدية القديمة مع ما نشهده من حداثة وتطور وعوملــــــــــــــة، 
موضحـــــــــة أن الناس عليها أن تتعلـــــم عن تراثها مــــــن الخـــرباء والعجائــــــــز وحتــــى بائعي 

الســـــوق الذين التقطت لهم معظم صوري، إضافة إىل الحي الثقايف كتارا ومهرجان 
قطر البحري. 

وتقول أنها تهوى التصوير منذ العام 2٠٠8 وتحب السفر وزيارة األماكن املفتوحة 
واملختلفة، مثل بولندا، حيث أهوى توثيق املباين واألماكن، وعربت عن اعتقادها 
بأن قطـــــــــــــــر تمــــــلك توازنا مختلفا بني الحداثة والرتاث، حيــــث يمكن للمرء أن يرى 

املايض واملستقبل.
وأوضحت أنها تأخذ هواية التصوير عىل محمل الجد ولكن ليس كعمل دائم، 

وأنها تسعى لتقديم ورش العمل يف التصوير مع جمعية التصوير الضويئ. الفته 
إىل أن مجال التصوير يحتاج إىل اهتمام أكرب، فبعد أن شهد طفرة يف العام 2٠٠8 

ومع ظهور العديد من املهتمني بفنون التصوير، ظهر الهاتف املحمول وأصبح 
الجميع يعتمد عليه، وأهملت الكامريات التقليدية.

أما خالد الشبيل فهو هاٍو لتصوير الطبيعة، بدأ التصوير من منافسة بينه وبني 
صديق انتهت باقتنائه كامريا احرتافية والتطور من سنة ألخرى يف التصوير. اإللهام 
يف مجموعته “فوق السوق” هو حب خالد للنظر إىل األسواق من زاوية أوسع تتيح 

“املصور القطري يكتسب خربات 
من خالل االحتكاك باآلخر”

خالد الشبيل

بقلم: كريم إمام    تصوير: روبرت التيميرانو

لمحة من قطرلمحة من قطر
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من أعلى اليسار: 
المصور خالد الشبلي 

بجانب احدى أعماله في 
المعرض، أحد أعمال 

الفنان الشبلي، صورة 
المرأة في السوق من 

أعمال أميرة رضي، مريم 
السبيعي مؤسسة 
كيوتالنت مع كون 

ماسيلنك مدير عام 
فندق شانغريال

للمتأمل االندماج يف الصورة وأخذ نظرة كاملة للمنظر، واستغالل إعدادات الكامريا 
يف وضع التصوير البطيء إلظهار حركة األشخاص بطريقة جميلة. 

يقول الشبيل: “مشاركتي يف هذا املعرض جاءت عرب إعالن عىل االنستجرام، تقدمت 
للمشاركة وكان هناك اجتماع تعريفي باملعرض من قبل مريم السبيعي من شركة 

كيوتالنت والفندق طلبوا صوراً من السوق أو األكالت واملطاعم، وهو ما كان متوافر 
لدي يف مجموعة صور تعكس جمال الفن املعماري يف سوق واقف وجماليات 
اإلعدادات يف الكامريا، حيث استغليت حركة الناس يف السوق بطريقة فنية”.

ويرى الشبيل أن املشهد فيما يتعلق بفن التصوير يف قطر يشهد تطوراً كبرياً من 
خالل دمج الجمعية القطرية للتصوير الضويئ مع مركز الفنون الذين يقدمان 

مسابقات عاملية ومحلية يشارك فيها املصور القطري ويكتسب خربات من خالل 
االحتكاك.

ويؤكد أن مهارة التصوير ليست شيئاً مكتسباً وإنما ال بد أن تمارس التصوير، 
يف  البداية لم أكن أعرف أي يشء عن الكامريا، بدأت وحدي ومن خالل اإلنرتنت 

واملشاركة بورشات التصوير األساسية بدأت أتعلم شيئا فشيئا ومن خالل املمارسة 
تمكنت من فهم إعدادت الكامريا. 

يف حني قالت أمرية فريد ريض وهي طالبة يف جامعة فرجينيا كومنولث قطر 
ومصورة ال تهاب استكشاف الجديد، وهي كذلك صانعة أفالم مبتدئة ومؤسس 

فريق “قمرة” للتصوير الفوتوغرايف، هدفها األسايس هو “تحويل األفكار إىل 
مواد مرئية”. تعكس مجموعتها “القديم ذهب” املباين األثرية بحوائطها املميزة، 

وتستخدم الخطوط والسماء إلنشاء ألوان فاتحة، فتقول: "أحببت عرض أعمايل 

أمام أكرب عدد ممكن من املتلقني، حيث تعد هذه هي املرة األوىل التي أعرض فيها 
أعمايل الفوتوغرافية يف فندق، وذلك بعد أن شاركت يف معارض أقامتها الجمعية 
القطرية للتصوير الضويئ، واملركز الثقايف للطفولة، كما شرفت بالذهاب يف رحلة 

إىل الهند مع مصورتني وكان نتاج هذه الرحلة معرض تصوير يف كتارا". 
وترى ريض أن هناك تطوراً يف فن التصوير تشهده الدوحة عاماً بعد عام، حيث بدأ 

الناس يتعرفون أكرث عىل هذا الفن وتأثريه يف الوجدان والعقل الجمعي، وأيضا 
أهميته بالنسبة لعملية التوثيق، فليس كل يشء يمكن التعبري عنه بالكالم.

وأضافت قائلة: “أتمنى أن أترك بصمة يف عالم التصوير وأن يتذكرين الناس بشكل 
فني وأن أمثل دولة قطر بصورة جميلة”. 

 كيوتالنت هي شركة للمواهب القطرية أنشأتها مريم السبيعي، تقدم خدمات 
متعددة للمواهب املحلية بهدف دعم وترويج اقتصاد الصناعات اإلبداعية يف قطر، 

وتقول السبيعي يف هذا اإلطار: “نركز عىل املواهب القطرية بعد أن تأسست الشركة 
بعنــــــــوان “ريادة  بيـــــــــــــع األعمـــــال واملواهــــــــــب، وأقمنــــــــا حدثاً  منذ عام، حيث نعمــــــــل عىل 

“نركز عىل توعية الناس بأهمية الصناعات اإلبداعية 
لتقليل االعتماد عىل النفط والغاز”

مريم السبيعي

 مؤسسة شركة كيوتالنت
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مواهب لمحة من قطر

األعمال يف الصناعات اإلبداعية” ولدينا مشاركات عديدة يف ورش عمل ويف 
تنظيم املعرض. واشتكت من عدم وجود دعم مادي من قبل أية جهة لشركتها، 
مشرية إىل أن هذا يعد املعرض الفني األول والذي خرج إىل النور بسبب املساحة 

التي منحت إلينا من قبل الفندق والذي تكلف بتكاليف الطباعة وتوفري املكان، 
مؤكدة أن الدعم الحكومي والتمويل غري موجود. 

وحول اختيار السوق كموضوع رئييس للمعرض تشري السبيعي أن ذلك يعود 

إىل أن املنطقة التي تعرض فيها الصور بالقرب من مطعم للمأكوالت التقليدية، 
الفتة إىل أنه يف املستقبل القريب ستكون هناك أحداث فنية أخرى مع االفتتاح 

للفندق.  الرسمي 
ولفتت إىل أن لديها صورة مفضلة لدى كل مشارك من املشاركني باملعرض، 

حيث طلبنا منهم إرسال مجموعة من أعمالهم مع السري الذاتية لهم، وكانت 
هناك لجنة من الفندق وشركتنا الختيار األعمال املشاركة. 

وأكدت مريم السبيعي أن كيوتالنت تركز عىل توعية الناس بأهمية الصناعات 
اإلبداعية بحيث يتم تقليل االعتماد عىل النفط والغاز وعىل الحكومة، وهو 

بالتأكيد أمر أفضل لنا كشباب يف املستقبل. وأكدت أن 5٠٪ من املبيعات 
ستذهب إىل الالجئني، ومن منطلق تعويد الناس عىل تقدير وشراء األعمال 

الفنية فإننا نقدم األعمال الفنية بأحجام وأسعار مختلفة، الفتة إىل أن املعرض 
سيتواصل ملدة ثالثة أشهر داخل الفندق، وأن املعرض مفتوح للزوار الكرام من 

الساعة ٦:3٠ مساءاً حتى ١١ مساءاً. 

من أعلى اليسار: صور 
من السوق لحرفيين من 
مجموعة الفنانة أميرة  
رضي، المصورة الشابة 
أميرة رضي

“الناس بدأت تنىس األشياء التقليدية 
القديمة مع ما نشهده من حداثة ”

تهاين الهاجري
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دة
جو

ال
في الموضة

قصات مبتكرة
آخر ما وصل إليه عالم الخياطة 
والتفصيل يعيد تعريف القصات 
عارية النحر والحواف السفلية 

غري املكتملة مع الفتحات الطولية 
واألبعاد غري املتوقعة

تصوير: بين تومز– إعداد: جيسون رايدر  

معطف وبنطلون من 
مجموعة كالفين كلين 
 :Calvin Klein Collection
8.499 رياالً قطريًا، 3.476 
رياالً قطريًا على التوالي،  
 11.648 :Dior بلوزة ديور
رياالً قطريًا، قصات 
مشابهة في
 3467-929 )800( 
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في الموضة الجــــودة

سترة ماكس مارا 
 Max Mara: 11000 ريال قطري،  

يانج لي شوكر
:Yang Li choker 

 السعر عند الطلب
barneys.com ،  قفازات 

:LaCrasia  الكراسيا
  ،lacrasia.com  728 رياالً قطريًا

 :Rick Owens حذاء ريك اوينز
6.501 ريال قطري. 
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صدرية برونزا شولر
:Proenza Schouler 
 11000 ريال قطري،  قميص داخلي من 
مجموعة كالفين كلين:
 3.094 رياالً قطريًا، قميص كوممي دي 
غارسو شيرت
:Comme des Garçons 
 3.258 رياالً قطريًا
،newyork.doverstreet market.com 
 3.531 :Paul Smith بنطلون بول سميث  
paulsmith.co.uk رياالً قطريًا
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معطف وجونيلله 
وبنطلون من مجموعة 

ميشيل كورس :
     Michael Kors Collection

7.199  1.638 رياالً قطريًا، 
3.621 رياالً قطريًا  على 

التوالي
 ،michaelkors.com

 Marni  بلوزة مارني
)ملبوسة تحت المالبس(: 

2.803 رياالت قطرية  
 ،modaoperandi.com

   :Lemaire  حقيبة ليماري
lemaire.fr  ي 1.820 رياالً قطريًا
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الجــــودة

الشيء المميز
قد يكون الشريك أكرث رموز كارتري Cartier وضوحا، ولكن 
ظل هذا البيت الفرنيس العريق يف مجال املجوهرات دائما 

يحمل يف طياته جانبا أكرث تجريدا أيضا. عمل لويس كارتري، 
الذي أوصلته سفراته إىل الهند والشرق األقىص يف بداية 
العقد األول من القرن العشرين، جاهدا لدمج الخطوط 
الهندسية لفن الديكو Art Deco  يف األنماط اآلسيوية 

البازخة. فقد كان مصمم كارتري الرئييس )وحبيبه املزعوم( 
جان توسانت، دائما يعربِّ يف أعماله عن جماليات التالقح 
بني الشرق والغرب يف العقود املتدلية املصنوعة من حجارة 
غري مألوفة شبهها سيسيل بيتون باملسبحات. هذا اليشء 

الفريد من نوعه يمثل نوعا من تلك القطع الفنية الفريدة: 
سلسلة ذهبية مزينة بشرائط مصقولة ومشابك من ماس 
أوبال اإلثيوبي األبيض عيار ١٦ قرياط تقريبا يمتد منها خيط 
أخضر من الياقوت األزرق النادر إىل القالدة املثرية يف شكل 
خلية نحل مصنوعة من الذهب والجواهر ومرصعة بقطع 

يف شكل ثمار الكمرثى من التوباز املليك. ربما ال تكون يف 
خطورة سنوريات الغابة ولكنها تسحر النظر بنفس القدر.

السعر عند الطلب، نانيس هاس  

تصوير: جوانا ماكلور  
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الشيء المميز
يف دعوة موجهة إىل محّبي الجمال وعّشاقه، من أجل 

استكشاف اإلبداعات الفريدة التي تتمّيز بها دار فان كليف 
أند آربلز Van Cleef & Arpels، من املجوهرات الراقية 
والساعات، والتي تجمع بني منتهى الدّقة وقّمة األناقة، 

تعتمد دار املجوهرات الراقية فان كليف أند آربلز
 Van Cleef & Arpelsعىل روح الجمال الطبيعّي الخالد .
ترتبط هذه املجموعة الفاخرة من املجوهرات الراقية ارتباطاً 

وثيقاً مع اإلبداعات الثمينة. واملتمّيز هذا العام أّن ثّمة 
قصصاً غري عادية ترويها “الجواهر التي ُتخرب بالوقت”- 
“Jewels that Tell the Time”، ساعة فاخرة من 

املجموعة، الجوهرة التي ُتخرب بالوقت وهي ساعة
 Rubis Secret باملجوهرات الراقية التي تبدو أوالً كشكل 
السوار ومصنوعة من الذهب األبيض والوردي ومرصعة 
ضمن محيطها بــــــــــــ 4 أدوار من املاس األبيض إضافة إىل 3 

صفوف من ١١5 حجر ياقوت موزمبيقي مدّوراً فاخراً بوزن 
١5١.25 قرياطاً، فيما صنعت أجزاء الساعة املتحركة من 

الكوارتز مع قرص مستطيل أبيض محاط باملاس وإىل جانب 
قرص الساعة 4 حبات من الياقوت الفاخر. 

بقلم  ازدهار إبراهيم

الجــــودة من قطر
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في التصميم

ماذا عساك فعله عندما ترث قصراً يرجع تاريخه إىل 
القرون الوسطى ميلء بأسلحة املعارك وبالكنوز واملوروثات 

القّيمة التي يكسوها الغبار  والصور العائلية؟ بالنسبة 
لجيوفاين، ولوسيا جواريني، بدأ األمر  بالرسم.

بقلم  ماريال  كاراتشولو  شيا
تصوير ريكاردو  البوغل

الريف اإليطالي : في 
اتجاه عقارب الساعة من 
األقرب: جيوفاني ولوسيا 
غواريني في غرفة 
المعيشة الرسمية
 لقصــــر غواريني
 Palazzo Guarini، بعيدًا 
عن غرفة الموسيقى، 
وهي غرفة غير رسمية 
وأكثر إشراقًا مطلية 
باللون األخضر، لوحة من 
زمن السلف بأسلوب 
وارهول، وكوز صنوبر 
من السيراميك للوسيا، 
ومدخل القصر ُمزدان بعبق 
الياسمين.

َقِدَم جيوفاين غواريني إىل روما يف أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، 
وكان يتصف بشعره الطويل وميله إىل موسيقى الجاز والروك والقيثارات 
اإللكرتونية. وبعد وقت قصري من لقاء زوجته، لوسيا، سنة ١982، غادرا 
 ،”Lecce“ ثم لـ ليتيش ،”Puglia“العاصمة للعودة إىل موطنهما بوليا

ليعيشا معاً يف قصر يرجع تاريخه للقرن الــــ١8 اململوك لعائلة جيوفاين.
ولكن يف العام 2٠٠5، غادر الزوجان ليتيش “Lecce”متوجهني لسكورانو 
“Scorrano”، وهي قرية ريفية تتميز ببساطتها تبعد نحو 4٠ كيلومرتا 

 ”Guarini palazzo“ إىل الجنوب، بغية تكريس حياتهم لقصر غواريني
وُممتلكاِته ومساحاته الشاسعة الذي يعود للقرن الــ١7.

وليس من قبيل املبالغة القول بأن تاريخ أسرة غواريني هو تاريخ 
بوليا “Puglia” نفسها. وصل يف ١٠4٠،رجال مسلحون يف غزوة 

بة
حل

ال

شــــأن عـائـلـــي
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في التصميم الحلبــــــة

ة : في اتجاه عكس  حركة  عقارب الساعة من  حياة ملكيَّ
أعلى اليسار: صممت لوسيا  نمط الجدار األزرق إلحياء غرفة 
الَمُؤوَنة،وصنعت الثريا من السيراميك. إطاللة على حديقة محاطة 
بأشجار الحمضيات، وزهرة الحب االغابنثوس“agapanthus”. الُجدران 
الُمبّيضة والبالط العاجي في المطبخ، مع الرفوف المخصصة لوضع 
األواني واألطباق الخزفية، مدخل القاعة، مع ِمسند مخملي صممته 
لوسيا، إضافة لمجموعة من األسلحة التي تعود للعام   1571.

نورمان“Norman”، غزا خاللها فرسان من أصول فرنسية وإسكندنافية املنطقة 
 ”Sicilian“ قبل توسيع نطاقاتها يف أقىص الجنوب، ووضع أسس ململكة صقلية

والنظام اإلقطاعي.
ويرتبع القصر، الذي بناه أجداد جيوفاين عىل بقايا قلعة من العصور الوسطى 

مع أبراج مراقبة وخندق، عىل قمة تلة صغرية مطلة عىل أشجار الزيتون وكروم 
العنب. وتستذكر  واجهة القصر  ثكنة عسكرية، بشكل مناقض للدفء والخشب 

بني ثنايا جدرانه.
وتتطلب الحياة يف سكورانو–وهي قرية زراعية مرتبطة بطبيعتها بشروق وغروب 

د. الشمس – قليالً من التعوُّ
وعىل الرغم من أنه تم إلغاء اإلقطاع واأللقاب رسميا يف إيطاليا يف العام ١8٠8، 

كان من املتوقع أن يؤدي جيوفاين ولوسيا عددا من الطقوس القديمة مثل دوق 
ودوقة سكورانو وبوجاردو . وعىل سبيل املثال،يف 
كل عام يوم ٦ يوليو، يفيقون مع شروق الشمس 

هما وأبنائهما الثالثة لتكريم وتقديم الثناء 
واإلجالل لتمثال سانتا دومينيكا 

“Santa Domenica”،الِقّديٌس َشِفيع القرية، 
كما فعل أجدادهم منذ مئات السنني. يتم إحضار 

الُنْصب الخشبي الطويل إىل حافة فناء القصر 
من الكنيسة املجاورة. ويتجمع القرويون ملشاهدة 
ركوع األسرة وتقبيل ُرفات القديس. وبعد ذلك، 

تقيم عائلة غواريني حفل إفطار يتكون من 
املأكوالت والنبيذ املحيل من األرايض الخاصة بهم. 

يف املُقابل، وللتعبري عن امتنانهم، يلعب القرويون 
باأللعاب النارية يف النهار. “وهي من املستحيل 

رؤيتها، بالطبع” تقول لوسيا ضاحكًة، مضيفة 
“لكنها تنتج ضوضاء مرهقة لألعصاب ويجدها 

أهايل هذه البلدة الهادئة الُتقاوم”. 
عندما  َحلَّ الزوجان،كانت األرايض الزراعية 

املحيطة بها يف حالة سيئة.  وكما قال جيوفاين 
“لألربعة أو الخمسة أجيال املاضية، كان أفراد 

عائلتي يفضلون قضاء بعض الوقت يف املطالعة 
واملوسيقى بدال من امليل إىل املمتلكات”. ويف 

الخمسينيات، تم تخفيض مساحة األرايض إىل 
أقل من ربع حجمها األصيل بعد أن كانت ُمنتجة 
ألكرث من 7.٠٠٠ فدان ُمثمرة تكسوها كروم العنب 

وأشجار الزيتون.
وأدرك جيوفاين،بأنه كان عىل الكيف أن ُيعوض 

فقدان الكم: لذلك شرع سريعاً يف إعادة إنتاج 
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ألوان مفعمة بالحياة:  
في اتجاه عقارب الساعة من 
أعلى اليسار: غرفة ضيوف 
متوسطية زرقاء اللون 
يتوسطها سرير  يرجع 
للقرن الـــ19، غرفة قراءة 
ملونة بعباد الشمس. 
في غرفة البلياردو، سقف 
مزخرف يدويًا َيْعلو صور 
بورتريهات األجداد ولوحة 
لشجرة العائلة ترجع للقرن 
11. تين ُمتسلق في الفناء 
الداخلي للقصر.

النبيذ يف املُْمَتَلكات واألرايض التي تنتج اآلن ١2 صنفاً من 
األصناف املختلفة التي ُتباع يف جميع أنحاء أوروبا والواليات 

املتحدة، جنبا إىل جنب مع خط إنتاج صلصة الطماطم 
واملربيات العضوية.

وكانت عزلة سكورانو صعبة يف البداية بالنسبة للوسيا،التي 
بدأت تركز طاقاتها عىل حديقة القصر املكسوة باألعشاب 

والنباتات الكثيفة، حيث أمضت ساعات بشكل يومي 
يف قطع األشجار وإزالة العشب والزراعة. ويوجد الفناء 

الداخيل الخصب بني الجدران التي تبدو مثل جدران 
قلعة،خارج مدخل ممر مقوس تكسوه ُخضرة نبتة تني 

عمالقة.
زرعت لوسيا الياسمني والورود، وكذلك الخضروات 

واألعشاب يف أحواض مستطيلة ضخمة كانت تستخدم 
يوماً ما لتخزين زيت الزيتون. ويف أقىص الفناء، أنشأت 

لنفسها ورشة خاصة بصنع السرياميك مع أفران وعجلة 
خاصة بصنع الخزف والفخار، وفتحة يف زاوية أخرى من 

الفناء تؤدي اآلن إىل بستان ُمسّيج من الحمضيات وأشجار 
النخيل.

ومع مساعدة جيوفاين، الذي درس الهندسة املعمارية يف 
فلورنسا “Florence”، وشيئاً فشيئاً حوَّلت لوسيا سلسلة 

من الغرف يف الطابق األريض تطل عىل حديقة إىل غرف 
لإليجار للمسافرين لقضاء عطلهم. كما أن هناك درجاً كبرياً 

من الحجر يؤدي إىل الطابق األول مرتامي األطراف، أو مكان البيانو، وهي املساحة 
التي تعيش فيها العائلة فعلياً. تبدو الغرف يف هذا الطابق، والبالغ عددها 2٠ غرفة، 

فريدة من نوعها- بما يف ذلك غرفة املعيشة التي كانت يف السابق َصاَلة للرَّْقص- 
وتتميز هذه الغرف بارتفاع أسقفها  املزركشة بجداريات من القرنني ١8 و١9.    

اتخذت لوسيا من التذويق والتزيني وأعمال الديكور تحدياً وازن بني حضور قوي 
ملوروث أجيال متالحقة يزخر بمجموعات متنوعة من التحف واألدوات املوسيقية 

واألسلحة. فمدخل القاعة، عىل سبيل املثال، ُمزداٌن باصطفاف صور صارمة املظهر 
ألفراد العائلة ومجموعة من األسلحة القديمة، بما يف ذلك اثنني من املدافع 

الصغرية التي تم استخدامها يف معركة ليبانتو “Lepanto” البحرية التاريخية سنة 
١57١، واألسلحة التي استخدمها النورمان “Normans” لالستيالء عىل األرض ذاتها 

التي يرتبع عليها القصر اآلن.
ولكن مع دمج قطع ولوحات حديثة يف كل غرفة، حوَّلت لوسيا ما قد تكون قطعاً 
تاريخية ُمْزِعجة وُمضايِقة إىل قطع زخرفية ُمميزة. كما اختارت للقصر أثاثاً حديثاً 

لتكسر ِثَقل التحف واملقتنيات العتيقة التي يرجع تاريخها للقرنني ١8 و١9، وأعاَدْت 
إحياء أفاريز الباب األبيض البسيطة إىل مجد الرتمبلوي “تقنية خداع البصر” الرخامي 
األصيل. وتم إستبدال املفروشات املتهالكة، وطالء الجدران بألوان زاهية تحبها لوسيا: 

مثل اللون الفريوزي، واألخضر الزمرد، واألحمر الناري.
وقالت لوسيا يف هذا السياق: “ُتلهمني ألوان املناظر الطبيعية املُحيطة بنا باستمرار: 

األرض حقول القمح الصفراء الذهبية، والبحراألزرق العميق” وأضافت بالقول: 
“تزخر هذه املنطقة بالحرفيني املمتازين. كنت يف نفس الوقت أقود فريقاً كبرياً من 

الحرفيني ننكبُّ عىل تعديل السور، وُنجدد األثاث القديم، ونصنع القطع الجديدة 
من أثاث ولوحات وديكورات”.

حتى كنيسة العائلة فقد تم إعادة إحيائها- هذه الكنيسة التي ويف كل ربيع، يف 
تقليد محيل آخر، ُيدعى لها ١2 

من شيوخ املدينة لتناول العشاء 
وبعد ذلك يغسل جيوفاين 

بتواضع ويجفف أقدامهم بغرض 
إعادة إحياء العشاء األخري. 

وتقول لوسيا: “إنها منطقة تجمع 
تناقضات صارخة، حيث ضوء 

الشمس القوي والظالل العميقة” 
مضيفة: “ ال يمكن ألحد أبدا 

الهروب من املايض، ولكن اليشء 
املهم هو عدم اإلستسالم له 

كلِّياً”. 
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تــــرحــــــال

حب الترحال والسفر
لم تعد بروكسل كما كانت عىل مدى عقود، تتميز بسمعة عىل 

املستوى األوروبي لكونها مركزاً للثقل السيايس، وقد برزت يف املقابل 
كواحد من املحاور اإلبداعية األكرث  تأثرياً يف القارة.

بقلم إيميار  لينش   تصوير: فيديريك بايكس

منذ أن أصبحت عاصمة ملنطقة اليورو يف العام ١999، وباعتبار بروكسل وساحة املعركة 
الخاصة باملناقشات والسجال حول سقف الديون وأزمات العملة. ولكن يف السنوات األخرية، 
فإن الفنانني واملهندسني املعماريني املُْبَتِدئني، وأصحاب الفنادق املستقلة ومصممي األزياء من 

مختلف أنحاء القارة انتقلوا بهذه األعداد إلثارة اللقب الحتمي “ برلني الجديدة” – والتي رّسخت 
جذورها يف شكل معارض فنية، واملتاجر املُبتكرة وفندقي “بوتيك” الجميلني. وتمثل بروكسل 
لهؤالء الفنانني واملصممني عنصر َجْذب “عىل املستوى العميل - اإليجارات رخيصة –واملوقفي 

واالّتجاهي. يف هذا السياق تقول إيزابيل ثيلتجي وهي نحاتة عادت مؤخرا إىل بلدها األم بروكسل 
من باريس، حيث عاشت ملدة 3٠ عاما: “ أنا أحب باريس، ولكن الحياة ربما أيسر يف بلجيكا. 

والناس منفتحون ومبتكرون، وهم متقدمون بعض اليشء عن بقية الدول األوروبية”. وُيعترب 
موقع بروكسل من بني عناصر الجْذب األخرى حيث ال تبعد سوى ساعتني بالقطار عن باريس، 

ولندن، وكولونيا، وامسرتدام. ويقول لويس فيليب فان إخوت،مدير املعرض الفني الباروك 
أوفيس “Office Baroque” الذي انتقل من أنتويرب يف العام 2٠١3. “برلني هي جزيرة يف حد 
ذاتها، يف حني أن موقع بروكسل يجعلها مكاناً جاذبا للفنانني لإلقامة ولهواة جمع املقتنيات 

الفنية للمرور عربها يف الجوالت األوربية” ، “وهي ليست مدينة مزدحمة مثل باريس أو مدينة 
عاملية مثل لندن، ولكنها تتميز، بمشهد مفتوح كبري من املعارض والفنانني والقّيمني ” – لدرجة 

أن املعرض الفني املستقل بنيويورك بصدد إطالق نسخة بروكسل يف أبريل 2٠١٦. ويف ما ييل، 
بعض من األماكن املفضلة لدينا:

 ”Made in Louise“ ”فندق “صنع يف لويز
 ”Ixelles“ يف منطقة إيكسال-)B&B( ”يقع هذا الفندق -املعروف بالنمط الحديث “مبيتو افطار

الجنوبية )وهي منطقة تتميز بوجود عدد متزايد من صاالت العرض الفنية واملتاجر املتصلة 
بالفنون(. وقد تم إعادة بناء هذا الفندق من قبل شقيق وشقيقة سنة 2٠١2، ويتكون من 

48 غرفة كلها مزينة بشكل مختلف )يتميز بورق الجدران امللونة باألزهار الزرقاء املرسومة 
باليد(، كما أن هناك غرفة البلياردو مع طاولة بيضاء اللون، فضالً عن غرفة املعيشة أو 

اللوبي التي تتميز بأرضيات مرصفة بالخشب، مع عدد من الكرايس حول مدفأة وبار )حانة( 
madeinlouise.com.

    ”Hôtel des Galeries“  ”قصر غالريي“
يدخل يف كل عام نحو ستة ماليني سائح للتجول يف“غالريي رويال سان هوبري” 

“GaleriesRoyales Saint-Hubert”، وهو رواق تسوق تجاري ضخم من الحديد والزجاج 
ُبني للملك ليوبولد األول يف سنة ١84٠. أما فندق “Hôtel des Galeries” فيقع يف مبنى ضيق 

من أربعة طوابق مجاورة لغالريي دوروا “Galerie du Roi”، وبالتايل فموقعه جيد للغاية. 
وُتدير الفندق الفرنسية نادين فالماريون، وهو مصمم بشكل جميل،مع البياضات والجدران 
البيضاء املشرقة املُتناسقة مع قطع األثاث السرياميكية الخضراء والصفراء – يف شكل مقاعد 

وطاوالت بجانب األِسّرة –املصممة من قبل كاميال ابنة فالماريون  وهي مختصة يف السرياميك 

مصممة لخدمتكم : من اليمين: حدائق خالبة في 
حديقة مونت دي آرت ببروكسل

“Brussels’ Mont des Arts” مع قمة تاون هول
 “Town Hall”. أعلى: فريت فالجي “Frit Flagey” هو 

واحد من أفضل المطاعم ببروكسل الذي يتميز بألذ 
بطاطس مقلية  أو “الفريت” “frites”، والتي يوضع 

عليها المايونيز أو وصلصة “األندلس” البلجيكية 
التقليدية.
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تصميمات في المتناول: 
في اتجاه عقارب الساعة 

من اليسار: لوحات للفنان 
األلماني انكي ويير  في 

جـالـيـري الـمـعــارض 
الـفـنـية مكتب الباروك 
Office Baroque. مجمع 

“شيل” “Chyl” الذي 
يحتوي على منتجع صحي 
ومطعم وصالون تجميل. 

وستيجيل “Stijl” فهو محل 
لبيع المالبس المصممة 

من قبل المصمم ينال 
البلجيكي ألكثر من 20 

 ”Kure“ ”عامًا. بوتيك “كير
ألزياء الموضة. و“تسوكين” 

“tsukune” – طبق اللحم 
والدجاج الياباني-مع األرز 
في مطعم “تاكومي” 

.”Takumi“

والتصميم الداخيل. 
أما مطعـــــــــــــم الفندق، كونتــــــــــــــوار دي غالــــــــــــريي “Comptoir des Galeries”،الواقع يف ورشة 

مجاورة سابقة حاصلة عىل ميدالية، فيشتهر بطعامه وخاصة بُمقبالته الشهية،مثل لحم 
.hoteldesgaleries.be .البصل األحمر espuma الخنزير االيبريي مع طبق

”Takumi“   ”تاكومي“
كان اإلخوان املولودان يف بروكسل الكسيس وأرنو ميستداج متحمسني للغاية بعد أكلهم 

لـــ “جيوزا”  “gyoza” أثناء رحلة إىل طوكيو سنة 2٠١4 حتى أنهما أمضيا عاماً كامالً إلتقان 
النسخة الخاصة بهم من الزالبية. ويف أبريل، أطلق األخوين “تاكومي” )Takumi(، وهو 

مطعم بالقرب من ساحة فالجي “Place Flagey”، الذي إمتأل عىل الفور بشباب بلجيكيني 
يطلبون طبق لحم الخنزير  املتبل بالزنجبيل جيوزا gyoza، وتسوكان “tsukune”، ودونبوري 

.takumi.be  .لحم الدجاج املفروم الذي يقدم مع الكرنب املتبل ”donburi“

”Frit Flagey“  ”فريت فالجي“
من املستحيل اختيار مكان مفضل للفريتس أو البطاطس املقلية الشهرية يف بلجيكا، ولكن 

هذا الكشك دائم اإلزدحام بالزبائن يف ساحة أوجني فالجي “Place EugèneFlagey” هو 
بالتأكيد من بني األفضل. توضع عىل املقليات املايونيز أو صلصة “األندلس” البلجيكية التقليدية 

املصنوعة من املايونيز ومعجون الطماطم والفلفل.
الخدمة ليست سريعة، فتوقع االنتظار ملدة نصف ساعة. ساحة أوجني فالجــــــــــــي

 “Place EugèneFlagey” بإيكسال 
 ”Ixelles“

”Chyl“  ”شيل“
تتميز بروكسل بمتاجرها من النوعية 

الجيدة، فضالً عن املنتجات العضوية، 
واملستدامة. وبالتايل فإن هذا املتجر 

واملطعم والصالون الخاص بالتجميل 
والسبا يقع يف منزل ريفي يرجع للقرن 

الــــ ١9 الذي ال يزال ُيحافظ عىل األرضيات 

الخشبية واملواقد الرخامية الكربى – مع النباتات املتدلية من السقف واملعلقة عىل الجدران. ابدأ 
اليوم بتسريحة يف زاوية الجمال بالطابق األول، ثم جرب نخب األفوكادو وكعكة الشوكوالته 

الخالية من الغلوتني عىل الغداء عىل الشرفة، قبل التقاط جرار املايونيز وكريم الوجه العضوي 
من قبل العالمة التجارية البلجيكية CIME يف طريقك للخروج.

.www.chyl.be 

 ”The Game“  ”ذا غيم“
يقع هذا املتجر املُشرق الخاص بالتصميم عىل بعد خمس دقائق سريا عىل األقدام من املنظر 

الالمع للـــ“قصر الكبري” “Grand Palace”، وهو مملوك لتاجر فنون قام برتتيب املحل لُيشبه 
شقة. وهناك طاولة طعام خشبية رمادية مخصصة لتناول العشاء، كما يتوفر املتجر عىل 

أغطية“ أومربي” “ombré” الفرنسية فضالً عن الرفوف الخشبية املصممة من قبل مصممني 
بلجيكيني وسويسريني، وتحمل هذه الرفوف األدوات املنزلية والتحف الفنية مثل املزهريات، 

والطاسات، واألوعية مع الفواكه والخضروات، حتى أن التجاويف الداخلية لديها شكل 
the-game-online.com .وملمس الشمام، وامللفوف، والقرنبيط

”Kure“  ”كري“
لدى سرييال كريستياينس، التي تحولت من مدونة موضة إىل شريكة يف ملكية متجر/ بوتيك، 

موهبة إليجاد مالبس ذات ألوان ُمغايرة مصممة من قبل الزميالت من مدونني / عارضات أزياء 
/ مصممات: سرتات وبلوزات الصوف املحبوك، واملالبس املطرزة بالَدْنِتيل من تصميم الدنماركية 

أنني بينج، وأحذية ستان سميث “Stan Smith” البيضاء 
للمصممة اإليطالية كيارا فرياين القمصان البيضاء الناعمة عىل 

النمط البارييس ملارجو لونبريغ . ليس من املُدهش أن تكون جمالية 
املتجر عالمة بارزة، وهي تنم عن أسلوب حياة وأحالم املدونة: 

الجدران بيضاء، الخشب البارز والطوب املكشوف، واملالبس معلقة 
عىل القضبان املعدنية، وكريستياينس ُتدير كل يشء بنفسها.

.kure-eshop.com 
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أفكار نّيرة:   في اتجاه عقارب الساعة من اليمين: 
ُتتيح “the Game” مجموعة من منتجات التصميم 
الداخلي لمصممين محليين وعالميين- مفهوم 
المتجر الخاص بالصيد وجمع المقتنيات يغير 
مظهره العام بشكل سنوي – غرفة الضيوف في 
الفندق الجديد“صنع في لويز” 
“Made in Louise” – بهو الفندق نفسه– طابق 
الميزانين لفندق “قصرغاليري” 
“Hôtel des Galeries” وطاوالته السيراميكية ذي 
التجويف المبطن، التي صممتها ابنة المالك.

”Stijl“  ”ستيجيل“
هذا املتجر هو  املكان األصيل لتصميم األزياء البلجيكية منذ العام ١984، وقد تفرع منه العشرات 

من املحالت التي تحيط به اآلن فـــــــــــي شـــــــــــــارع انطــــــــــوان دانصــــــــــايري
 “Antoine Dansaert”. ويزخر املحل بعدد من مصممي املالبس النسائية، ومعظمها تصاميم 

بلجيكية، مع وجود املالبس املعلقة عىل الشماعات املخملية السوداء واألخرى املعروضة عىل 
رفوف بيضاء بسيطة. ال يخفي الفضاء الداخيل للمحل باألسود واألبيض ما يتوفر عليه من 
اعة، والسرتات املطرزة باألزهار من  مجموعة ُمنتقاة من الفساتني السوداء، والبلوزات اللمَّ

قبل بعض املصممني األكرث شهرة يف البالد مثل درايز فان نوتن،  وآن ديميليميسرت، وفريونيك 
برانكينهو. فضالً عن قطع أخرى مصممة من قبل أسماء جديدة عىل الساحة مثل سويف دور.  

وهناك أيضا محل خاص باملالبس الرجالية عند الزاوية “بالص دونوفو ماريش” 
. )Place du Nouveau Marché aux Grains/ساحة السوق الجديد(

stijl.be

  ”Hunting and Collecting“  ”هانتينق آند كوليكنت“
بلغ هذا املتجر املُبتكر ذروة تمثيله لألناقة ومسايرته للموضة عند افتتاحه يف العام 2٠١٠، وهو 
ُيعرب عن الرثاء الذي تزخر به بروكسل حالياً من صاالت العرض واملتاجر. صاحبا املتجر وهما 

محرران سابقان خاصان باملوضة، ومنتجا فعاليات، ويتعامالن معه بمثابة فيلم ُيجددانه كل 
عام. ولكن بغض النظر عن اإللهام املواضيعي – من ما بعد التزلج إىل الفضاء الخارجي لحديقة 

شتوية–ُيتيح املتجر مجموعة واسعة من األذواق، من الّطليعيـــــــــــة “avant-garde” إىل موضة 
 ،”Gosha Rubchinskiy“ بما فيها بلوزات جوشا روبشينسيك :”street wear “ الشارع

فضالً عن موضة املالبس الجلدية الخاصة بالسبعينيات من قبل املصمم الفرنيس ستيفان 
كيليان ، ومستخلصات النيوبرين من قبل سيدريك شارلييه القاطن بباريس. وكل يوم خميس 

حتى السبت، يقوم بائع زهور شاب بإعداد باقات من الزهور  ويبيعها يف النافذة األمامية.
.huntingandcollecting.com

”Isabelle Bajart “  ”إيزابيل باجارت“ 
ملاذا ُتعترب بروكسل بمثابة الجنة يف ما يتعلق بمحالت املالبس ؟ وفقا إليزابيل باجار، صاحبة 
هذا املتجر الشهري  للمالبس املستعملة، “ألننا يف وسط أوروبا بالضبط، وهو ما يجعل الناس 
يرتكون بصمة ”. ويقع متجرها يف الطابق األريض من املنزل املكون من ثالثة طوابق، وهو ميلء 

 Dolce & ،دولتيش آند غابانا ،Chanel بمالبس مصممة نادر وجودها مثل سرتات شانيل
Gabbana وفساتني درايز فان نوتن  Dries Van Noten – باإلضافة إىل سرتات من جلد 

الغزال، واملعاطف وغريها والتي تعود لفرتة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن 
.isabellebajart.be .املايض

”Office Baroque“ ”أوفيس باروك“
انتقل هذا الجالريي املعاصر من أنتويرب إىل بروكسل خالل العام 2٠١3، حيث تم إنشاؤه مكان 

مصنع سابق للجعة يف منطقة دانسايرت “Dansaert”. ويف شهر سبتمرب من نفس العام، 
توسع ليكون له موقع ثان بالقرب من بوزار )Bozar(،مركز الفنون 

الجميلة يف املدينة. يعرض كال الفضاءين أعمال الفنانني سواء املحرتفني 
أو الناشئني التي لها صلة بالحداثة: استضاف معرض بروكسل األصيل مؤخرا 

معرضاً منفرداً للفنان مايكل ري القادم من لوس أنجلوس– الذي عرض 
مجموعة من ألواح الطني )بالستيسني(الزيتية مقطعة إىل أشكال مسطحة 

غري عادية – يف حني كانت لوحات انك ويري امللونة، ولوحاته التجريدية الرثية 
 .officebaroque.com.موضوع املعرض االفتتاحي للموقع الجديد

تـــــرحــــــــال
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الحلبة من قطر

جامع اللؤلؤ

موسوعة عالم اللؤلؤ
إن اللؤلؤ الطبيعي ميلء باألسرار والحكايات، وال 
يتعامل معه إال املحرتفون الذين يقدرون اللؤلؤ 
الطبيعي ويعرفون الفرق بني األصيل والصناعي. 
حسني الفردان واحد من هؤالء القالئل وهو يعد 

موسوعة يف عالم اللؤلؤ.

حوار: كريم إمام    تصوير: روبرت التيميرانو
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الحلبة من قطر

أعرب السيد حسني الفردان رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان – املؤسس 
األول ملعرض املجوهرات والساعات- عن شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاين أمري البالد املفدى لزيارته ملعـرض الدوحة للمجوهرات 
والساعات، مؤكدا أن الزيارة أثلجت صدورهم وأدخلت الفرحة عىل قلوبهم.  

واعترب حسني الفردان أن زيارة سمواألمري دعم كبري للمعرض يف نسخته الثالثة 
عشرة وهي بمثابة توجيه من سموه لتفعيل دور القطاع الخاص ليضيف 

لالقتصاد الوطني قوة بتطوير العمل واالبتكار واالنطالق يف جميع املجاالت. 
وأوضح أن املعرض يشهد كل عام تميزا جديدا، والتميز األبرز هذا العام تمثل 

يف هذه القاعة العظيمة يف مركز الدوحة للمعارض واملؤتمرات التي تفتتح 
بهذا الكم من جميع أنواع املجوهرات تعرض ألول مرة يف العالم، ونوعيا هو 

األكرب بمعروضاته التي تعد درجة أوىل عىل أعىل مستوى، هو مهرجان للفرجة 
ولتسويق املجوهرات وعىل رأسها اللؤلؤ الطبيعي.  

وأضاف قائال: “كنت أتوقع منذ ١3 عاما عندما بدأنا هذا املعرض بأن يشهد هذا 
النجاح الذي وصل إليه اليوم، فالقطاع الخاص مبتكر، وتوجه الدولة لدعم 
القطاع الخاص، وبالتايل دعمت املشروع بقوة عىل جميع املستويات أمنيا أو 

توجيهيا أو كتسهيالت، والقطاع الخاص يبتكر كل عام يشء جديد”. 
وعن سر ارتباطه باللؤلؤ يقول: “أنا مولود يف اللؤلؤ، فتحت أعيني وفطمت 
عليه، فهذا كان عمل أبايئ وأجدادي، وكل أهل الخليج كان اعتمادهم يف 

العيش عىل اللؤلؤ، واقتصاد املنطقة كان معتمدا عىل اللؤلؤ، الذي له أسرار 
كبرية وحكايات عديدة. فلو تتمعن يف خلق الله للؤلؤ وكيف يتكون، فهذه 

املحارة ال تدخل نقطة من مياه البحر بداخلها، فإذا دخلتها مياه البحر قتلتها، 
فانظر إىل القدرة اإللهية يف تكوين هذا البيت الذي تعيش بداخله حشرة تبني 
لها بيت من مادة لزجة، إذا دخل بها جسم غريب أفسدتها، وتتوقف صحة 

املحارة ونوعية ما بداخلها عىل صحة الغذاء الذي تلتهمه من خالل شعرياتها 
التي تلتقط الحشرات الصغرية، ويتوقف صحة املحارة والحيوان بداخلها 

عىل نوعية  الغذاء، فعندما يكون الغذاء ضعيفا وهزيال تجد املحارة ضعيفة 
وإنتاجها ضعيفا وجسمها هزيال وبالتايل تفرز لؤلؤة ضعيفة هزيلة، وعندما 

يكون الغذاء قوي تخرج محارة قوية لتمنح انتاجا قويا، وهذا من خالل إدخال 
مادة لزجة )لعاب( عىل الجسم الداخيل والذي يؤلم هذا الجسم عىل شكل 

طبقات تجف لتكون حجر صلب، وتتألم مرة أخرى لتكون طبقة أخرى، أي أن 
اللؤلؤة التي تسعد املرأة تخرج من األلم الشديد”.  

ويوضح الفردان أن اللؤلؤ الطبيعي يحتاج ملناخ وحرارة معينة يف املاء، فلو 
كان البحر راكدا ال تجد فيه اللؤلؤ، والبد أن يكون بحرا متقلبا، وأن تكون به 

تيارات وزوابع مائية، وعن أسماء اللؤلؤ يقول أنها كلها أسماء مصطلح عليها 
من جميع تجار اللؤلؤ يف عاملنا وهو الخليج والهند –أكرب مشرتي للؤلؤ أيام 

املهراجات- واألوروبيني كانوا أكرب مقتني اللؤلؤ، وكانوا يأتون إلينا هنا ليشرتوا 
من املنبع، ويمكثون يف عز حر الصيف بدون كهرباء ليشرتوا منا. 

وعندما سألته عن املخاطرة يف تجارة اللؤلؤ رد قائال: “التجارة كلها مخاطرة، 
وأي عمل تجاري به قدر من املخاطرة، والحياة كلها مخاطر، وعىل اإلنسان 
أن يتحفظ ويختار الطريق الذي به التوفيق،  وهناك نوع من اللؤلؤ يسمونه 

املجهول، وهي لؤلؤة كبرية داخل صدفة، والشاطر هو من يستطيع  فحصها 
ويقول أن بها شيئا. والدي – جراح اللؤلؤ- كان مشهورا بذلك، كان يفحص 

املحارة لعدة أيام ليقرر شراءها أو ال، وقد تكون خسارة كاملة”. 
أما بخصوص كيفية جلب األسماء األبرز يف عالم املجوهرات إىل معرض الدوحة 

للمجوهرات والساعات يقول: “بالطبع هو جهد البد من بذله ملحاولة إقناع 
هذه الشركات، مع إمكانية تسويق منتجاتهم وتقديم برامج تسويقية ومراكز 

تسويق ومعارض، وأنت يف النهاية توفر عليهم وتسوق إنتاجهم، ولوال أن 
اسمي محرتم وجيد ملا طرقت أبوابهم”. 

ولفت إىل أنه يقدم شهادات عىل مستوى العالم يف اللؤلؤ الذي يبيعه، وهي 
شهادات من مختربات الواليات املتحدة تعطيك كافة تفاصيل اللؤلؤة، فتحدد 

مثال أنها من بحر مالح، وتحدد نوع املحارة، ويضع مواصفات اللؤلؤة مع 

“أنا مولود يف اللؤلؤ، فتحت أعيني وفطمت عليه، 
فهذا كان عمل أبايئ وأجدادي، وكل أهل الخليج كان 
اعتمادهم يف العيش عىل اللؤلؤ، واقتصاد املنطقة كان 

معتمد عليه”

جامع اللـؤلؤ



43فبراير - مارس  ٢٠١٦

من أعلى اليسار: مجموعة 
من مجوهرات جناح الفردان، 

عقد مرصع باللؤلؤ الطبيعي 
واألحجار الكريمة، مجموعة 

من اللؤلؤ صغير الحجم، 
قطعة من المجوهرات 

مرصعة بلؤلؤ أسترالي نادر 
في حجمه وشكله الطولي

الضمان الذي هو مسئول عنه كمخترب، مشريا إىل أن هناك مختربا يف البحرين 
إال أن املختربات العاملية أفضل. 

وأكد أنه يشارك يف كافة املعارض الدولية التي تتخصص يف اللؤلؤ الطبيعي، 
وأنه عندما يحضر إىل أي معرض ترتفع األسعار بمجرد دخوله، لذلك فإنه بات 

يتخبى يف مثل هذه املعارض ويرسل أحدا غريه للشراء. 
وعن تأثري الركود االقتصادي عىل حركة البيع يف هذه النسخة من املعرض 
يقول: “هو ركود عاملي يشمل كل يشء، ونحن متعودون عىل هذا األمر، 

وال يعني أن نحزن ونصرخ، وإنما أن نقوي العزم ونسري، والعالم كله متأثر 
ونحن جزء من العالم، فالرخاء موجود واإلنتاج موجود واالقتصاد قوي، فما 
الذي يمنع من أن األمور تعود إىل ما كانت عليه، هذا كله يتوقف عىل العرض 

والطلب وعىل املنتجات التي لدينا وهي البرتول”.
وعن كيفية تأثري هذه املخاطرة يف التجارة عىل شخصيته يقول: “بدأت حيايت 

كموظف صغري وبدأت أكرب وأدخل يف مجاالت العمل، لم يكن لدي إمكانات 
مادية، ولكني أخذت قرارا بأن ال أتراجع عن أي حلم حلمت به، األحالم فيها 

مخاطرات كبرية، وإذا لم أخاطر ملا بنيت أو فعلت شيئا، فلتكن املخاطرة، 
فما الذي سيصيبني منها؟ مهما أصابني سأتعايف وبعد املعافاة يشتد عضيل 

وأخاطر مخاطرة أخرى بيشء مدروس أكرث وأنجح فيه، فعىل املرء أن يحلم 
ويخرتع وأن يواصل جهده حتى يتحقق حلمه الكبري، وقبل أن تحلم عليك أن 

تبتكر الحلم”.

 ويضيف عن لذة العطاء قائال:“كل املجاالت التي طرقتها نجحت فيها، وكل 
املجاالت لها مكانة عندي، بدأت كموظف صغري يف أول بنك أنىشء يف هذه 

الدولة العظيمة اليوم، وكانت بلدا صغريا، كنت أتقاىض راتبا قدره 22٠ روبية، 
وعملت ملدة أربع سنوات يف هذا البنك، ثم فتحت محال صغريا استورد املواد 
الغذائية، وكربت يف هذا املجال، ففي حني كان راتبي 22٠ روبية، كان معدل 
صايف دخيل الشهري من تجاريت ما بني 4 آالف و5 آالف روبية، والبنك رفض 
أن أترك الوظيفة ورفض أيضا زيادة الراتب أو تعديل وضعي، وكان يف ذلك 

الوقت الربيطانيون مسيطرين، ولكنهم كانوا أناس طيبني، وكانوا أصدقاء يل 
يحبوين، حاولت معهم بالود واللطف، ويف يوم اتخذت قرارا بعدم املواصلة، 

ولكنهم رفضوا أن يدخلوين عىل املدير، فدخلت عليه مكتبه عنوة، وقلت 
له أين هنا ألكد لك استقالتي التي ترفضها، فقال يل أنه غري موافق، لكني 

قلت له أين ذاهب إىل البيت، وأين سأترك البنك، وأتمنى أن نجلس يوما ما 
مع بعض لتناول الغذاء«. ويستطرد قائالً: “الناس كانوا يصفون الربيطانيني 

باملحتل وبأن فيهم العرب، ولكن الحقيقة أنهم ساعدونا، وبالدنا كانت ضعيفة 
بدون امكانيات، وأيام الحرب العاملية كانوا يأتون إلينا باألكل من جميع أنحاء 

العالم، ولوالهم ملتنا من الجوع، فلم يكن لدينا أحد يساعدنا، وكانت يف 
الخليج مجاعة ال يعرف أحد عنها، وهم كانوا موجودين كحماية، ونظموا 

املناطق والدوائر وسلموها ألهلها، وكانوا عىل وفاق مع والة األمر املتفاهمني 
مع شعوبهم ومتكاتفني معهم يدا واحدة”. 
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 ُيعد فن إلهام رازاين التي ُولدت ونشأت يف إيران واملقيمة حالياً يف قطر، جذاباً 
و الفتاً للنظر، ويتسم بكونه بديعاً ورائعاً، جريئاً يف بعض األحيان ولكن سمة 

الجمال ال ُتفارقه عىل الدوام. 

بقلم روبين بارات 

استكشاف 
اإللهام واإلبداع
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وقد عانقت إلهام الشهرة العاملية عرب عرض أعمالها الفنية يف جميع أرجاء العالم. 
استقبلتني إلهام يف األستوديو الخاص بها يف الدوحة، حيث جمعني معها حديث شيق عن 

حياتها وأعمالها فضالً عن طموحاتها وتطلعاتها الفنية وخططها املستقبلية.
قالت الفنانة إلهام، بينما كنا نسري معاً ببطء داخل األستوديو حيث توجد أعمالها الفنية: 

“اسمي إلهام، ويعني ذلك باللغة الفارسية اإللهام”. وأضافت بحماسة واضحة: “أعتقد 
بأن والداي كانا يعرفان ذلك، ومنذ كنُت طفلة، بأنني سأكرب وأُلهم اآلخرين!”. تتميز إلهام 

بُلطفها وجاذبيتها وحيويتها وحركيتها فضالً عن انفتاحها وهي تستمتع وتسعُد بتواجد 
اآلخرين معها حيث تطلعهم عىل أعمالها وُتحدثهم عنها. 

تتفرد إلهام بانتظامها حيث أن األستوديو الخاص بها منظم وُمَرّتب بشكل ُمتَِّسق وأنيق. 
وهو ما يعكس فلسفتها التي عربت عنها بالقول إنها بحاجة لوجود بيئة عمل نظيفة وُمرتبة 

ليتسنى لها التفكري والتأمل وإنجاز أعمالها الفنية عىل أحسن وجه ولُتطلق عنانها لإلبداع.
تبلغ إلهام 48 سنة من العمر وقد ُولدت وترعرعت يف إيران، حيث عاشت معظم حياتها. 
وكانت والدتها مقدمة برامج إذاعية وتلفزيونية يف طهران، أما والدها فقد درس الهندسة 

الكهربائية يف أملانيا. وقد  نشأت يف عائلة سعيدة ومنفتحة ومثقفة، حيث كان للتعليم 
وللثقافة أهمية قصوى يف الوسط العائيل الذي ترعرعت فيه.

تخصصت إلهام يف دراسة االقتصاد. وقالت يف هذا الشأن مع ابتسامة ارتسمت عىل ُمحياها 
“لم أكن أحب ذلك”. وأضافت بالقول: “أقدمت عىل استكشاف ودراسة تخصصات أخرى  
تتوائم مع اهتمامايت وُتوافق ميويل الحقيقية. وما كان ُيميزين عن بقية الفتيات هو فضويل 

الجامح، حيث كنت أود معرفة واستكشاف كل يشء”. ومن الواضح أن إلهام لم تكن البتة 
من النساء الاليت يخشني الخوض يف تجارب جديدة، فقد كانت تويل أهمية ألي يشء، حيث 

شرعت يف دراسة عدد ال ُيحىص من اإلختصاصات بما يف ذلك برمجة الكمبيوتر، والهندسة 
املعمارية، وصنع الحلويات والطبخ العاملي، وصنع السجاد، والنحت والحياكة والخياطة، 

والعزف عىل الجيتار والتجميل، حتى أنها أجرت دورة تدريبية يف الوشم. “نعم” قالت 
إلهام ضاحكة “يمكنك القول بأنني دائمة التحمس لتعلم أشياء جديدة، الكتساب املعرفة 

وتوسيع نطاق مهارايت”. ولم يكن من املستغرب تسجيل إلهام لرباعتها وتألقها تقريبا يف 
كل دورة سجلت مشاركتها فيها، فثقتها بنفسها جلية ال يرقى إليها الشك، كما أن الثقة 
بالنفس واإليجابية من أبرز صفاتها وُتبادر للقيام بكل ما تستطيع القيام به. وخالل بضع 

دقائق من الدردشة معها، من الجيل رؤية أنه إذا كانت لدى إلهام فكرة للقيام بيشء ما، 
فسوف ُتثابر وتسعى جاهدة للقيام به، ومن الصعب أن يحول يشء ما دون قيامها به.  

وبالرغم من خوضها للعديد من التجارب الدراسية واطالعها الواسع عىل عدد من املجاالت 
األخرى، لم تدخل إلهام املجال الفني، إال عندما طلبت منها صديقتها االنضمام لها يف دورة 

خاصة بالرسم. وعىل الرغم من اعرتافها بالصعوبات التي واجهتها يف الفصول الخاصة 
بالفنون يف املدرسة، ما ميز إلهام هو انفتاحها وحرصها عىل التعلم وتوقها للنجاح والتألق، 

ومع جرعة بسيطة من التحفيز والتشجيع، أطلقت العنان لطاقاتها، حيث اكتشفت شغفها 
وحبها الحقيقي للخلق واإلبداع.  وبادرت إلهام إىل العمل عىل تطوير شغفها بالفن، حيث 

قالت يف هذا الصدد:“تعلمت من خالل دروس الفن األوىل التي تلقيتها وبسرعة، حقيقة أنه 
حتى وإن لم تكن لديك أي من املهارات أو املواهب الفطرية ولكن كان لديك شغف حقيقي 

بيشء ما، بإمكانك تعزيز هذا الشغف وتنميته وصقله لتصل بالفعل إىل اإلتقان والرباعة يف 
أي يشء”.

كما أطلعتني إلهام عىل مدربيها اللذين مّثالَ بالنسبة لها االنطالقة الحقيقية حيث كانا 
مصدر إلهامها، وهما كل من كسرة كياي وهو واحد من الــــ١٠٠ فنان األفضل خالل “الصالون 

الدويل ملركز تجديد الفن” موسم 2٠٠9/2٠٠8. إضافة إىل مهرداد جمشيدي الذي تم اختياره 
ضمن أفضل ١٠ فنانني يف  بينايل طهران الدويل الخامس للكرتون. وخصتهما بالقول: 

“هما فنانان رائعان بالفعل وقد ألهماين كثرياً”.    وبعد عام واحد فقط، ومع مضمون 
األعمال التي كانت بصدد إنجازها، قيل إللهام أنه بإمكانها الشروع يف التدريس. وقالت 
يف هذا السياق: “شعرت بإحساس عميق ملؤه الرضا عن النفس واإلستحسان وارتأيت 

مشاركة مهارايت مع طالبي ويف الوقت نفسه البقاء منفتحة للتعلم منهم أيضاً، وهو ما 
ساعدين بالفعل عىل تحسني نوعية ومحتوى ما كنت أدرس. وكان شغفي يكرُب أكرث كلما 
حقق طالبي مزيداً من النجاح، وبالتايل كان النجاح حليفي أكرث فأكرث”. يف البداية، كانت 

موضوعاتها تتمحور أساسا حول صور البورتريه، ولكن بعد الدراسة لفرتة من الوقت تحت 
إشراف الفنانة واملُعلمة اإليرانية املُلهمة ليىل خطيبي، انتقلت إلهام إىل إبداع أعمال فنية أكرث 

تجريداً. وعربت عن ذلك قائلة: “ لم أكن أعرف أن الواقعية مختلفة لهذا الحد عن الرسم 
التجريدي، وقد وجدت ذلك صعباً للغاية يف البداية. ولكني إرتأيت الرتوي والصرب والرتكيز 
عىل التعلم والنتيجة أن معظم لوحايت اآلن تتناول موضوعات مختلفة انطالقاً من األعمال 

الَرْمِزيّة مروراً بالتجريدية وصوالً إىل تلك الواقعية. وُتعرب أعمال إلهام الفنية عن انهماكها يف 
الطبيعة من حولها واستئثارها وانشغالها بها، كما أنها تمثل صلة وصل َتْعبرييّة ملشاعرها 

وقناعاتها املتداخلة والتي ُتعرب عنها من خالل لوحاتها.  لم يمِض وقت طويل عن عرض 
إلهام بنجاح ألعمالها يف صاالت عرض خاصة يف جميع أنحاء إيران، وما شجعها أكرث فأكرث 

مجموعة من األعمال 
للفنانة إلهام رازاني 
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هو تلقيها لردود إيجابية واستحسان ألعمالها. ولكن، بسبب الثقافة املحافظة يف إيران، لم 
تتمكن من عرض األعمال الفنية التي تعرب عن املواضيع الرمزية والتجريدية، وهو ما قلص 
بشكل واضح من حظوظ وصول الكثري من أعمالها لجمهور أوسع وأكرث فهماً وتقديراً ملثل 

هذه األعمال. ولكنها سجلت إنطالقتها الكربى، عندما أقامت 
أختها الكربى -التي تعيش يف فانكوفر بكندا معرضاً لها ُهناك. 

وعربت عن ذلك بقولها: “كان من الرائع أن أكون قادرة عىل 
اطالع جمهور متنوع من مختلف الجنسيات والثقافات عىل 

أعمايل، كما مثلت ردود الفعل والتعليقات التي تلقيتها مصدر 
تشجيع وتحفيز بالنسبة يل، ال سيما الردود الخاصة بما شكلته 
لوحايت املتصلة بمواضيع من قبيل االنسجام والتناغم، والحركة 
ق وغريها. وقد كان  والسعادة، والحب والحياة، واإلحسان والتأَلُّ
ذلك مصدراً إللهامي، حيث شُعرت بأنني قادرة من خالل أعمايل 

الفنية عىل استيعاب هؤالء الناس الُجدد وجذبهم واستمالة 
تفكريهم وبيئاتهم املختلفة وخلفياتهم املتنوعة”.  تغريت حياتها 

بسرعة منذ تلك اللحظة املفصلية وهي تقول عن ذلك:“بعد 
فرتة وجيزة من عوديت للوطن، قررت أنه إذا ما أردت تحقيق أي 
شكل من أشكال النجاح الفني العاملي، يتعني عيل االنتقال من 

إيران واستكشاف العالم” يف البداية، انتقلت إلهام إىل قربص ويف 
غضون أربعة شهور، أقامت معرضها األول يف جالريي كيكلوس للفن. وأُقيم املعرض برعاية 

رجل األعمال جورج ليبتوس الذي قال يف كلمة االفتتاح معلقاً عىل أعمال إلهام: “ننطلق 
الليلة بالفعل يف رحلة  حيث تمتزج األساطري والثقافة الفارسية يف وئام وانسجام ُمطلق مع 

األضواء واأللوان املُتوسطية”.  
وبعد مرور ثمانية أشهر، أقامت إلهام معرضها املنفرد الثاين، الذي أشرف عىل افتتاحه 

سافاس فريغاس، رئيس بلدية بافوس الذي قال بتودد:“....قام مئات من العلماء والفنانني 

والفالسفة اليونانيني الُقدامى بنشر الحضارة اليونانية يف بالد فارس، وتعرفوا عىل الثقافة 
الفارسية وعايشوها. يبدو أن إلهام هنا لتحمل أعماالً تمزج بني هاتني الثقافتني. وهي التي 

قدَمت إىل قربص ملشاركة أعمالها وأفكارها ورؤاها مع املزيد من الناس ... وهي تشعر كما لو 
أنها يف موطنها يف بافوس”.   تضيف إلهام : “كنت أرى مسرييت 
املهنية تتشكل أمامي بشكل واضح. وكنت واثقة من أن حيايت 

ستتغري”.  وبعد ذلك بفرتة قصرية التقت زوجها املستقبيل، ويف 
العام 2٠١3، بعد ثالث سنوات قضياها يف قربص، انتقال إىل قطر، 

حيث ُيقيمان حالياً بشكل دائم. يف أبريل 2٠١4 أقامت معرضها 
األول يف مؤسسة قطر. وتبع ذلك ثالثة معارض خاصة، ثم 

عرضت بعض أعمالها يف السفارة األمريكية يف مارس 2٠١5. فضالً 
عن إقامتها لثالثة معارض أخرى، وهي تخطط للمزيد خالل 2٠١٦.

تعمل إلهام حاليا عىل عدد من املشاريع الفنية املتنوعة: وعن 
ذلك تقول: “أوال: أنكب اآلن عىل العمل عىل موضوع متصل 
بالرقص يف الثقافة الفارسية، وهديف هو عرض هذه األعمال 

الفنية يف معرض منفرد مع نهاية العام، ثانياً: أعمل مع 
“ريجنيس للفن”، لصاحبها حسن األصمخ، عىل مشروع بعنوان 
– نحن أطفال الفنون- حيث يعمل طفل وفنان معاً إلبداع لوحة 

فنية يتم بيعها الحقاً عرب سوثبي يف مزاد علني وُتوجه األموال 
التي يتم جمعها لألعمال الخريية التعليمية لألطفال، ثالثاً: أقوم اآلن برسم جدارية يف الحي 

الثقايف كتارا بحجم  5.٦ مرت عىل 3.85 مرت، وهي بالنسبة يل تجربة جديدة ال تخلو من 
العديد من التحديات”. لم تبلغ مسرية إلهام املهنية ذروتها بعد، فهي ال تزال تتعلم وُتواصل 

اغتنام الفرص التي ُتتاح لها، خاصة مع توفر املواهب واإلمكانات والطاقات اإلبداعية التي 
أنعم عليها الله بها.  املوقع اإللكرتوين الخاص بالفنانة إلهام رازاين:

  www.elhamrazani.com

من أعلى اليسار  
في اتجاه عقارب 

الساعة:
 أعمال فنية رائعة، 

الفنانة إلهام رازاني 
التي ُولدت ونشأت 

في إيران والمقيمة 
حاليًا في قطر

“ننطلق الليلة بالفعل يف رحلة  
حيث تمتزج األساطري والثقافة 

الفارسية يف وئام وانسجام ُمطلق 
مع األضواء واأللوان املُتوسطية”
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بقلم هانيا  يانا جيهارا  
تصوير جورج ستينميتس

ــــــــــــــــان املطر ينزل يف اليوم األول الذي سبحت فيه يف برك وبحريات جزيرة 
مارثاز فاينيارد. لم يكن ذلك مفاجئا فقد كنا يف نهاية سبتمرب، حيث يمكن 
لألحوال الجوية أن تتغري يف ظرف ساعة فقط من الجو اآليسلندي )نسبة 

إىل آيسالند( إىل الجو املاليبواين)نسبة إىل ماليبو(، وكان صديقي الحميم جي 
الذي كان يرافقني يف رحلتي يرسل يل عرب الربيد اإللكرتوين توقعات األحوال الجوية قبل أيام 
من ذلك، ويعقبها يف كل مرة بنفس الرسالة التي كان يأمل أن أستجيب لها وهي“أعتقد أنه 

ال بد من إلغاء مشروع الرحلة”.
الرِبْكة التي كنت سوف أسبح فيها اسمها منيمشا “Menemsha” وهي ثاين مسطح مايئ يف 

أقىص الغرب عىل امتداد الساحل الجنوبي للجزيرة.  لعائلة جي منزل يف أعىل الجبل الذي 
يطل عليها، وكان ذلك هو املكان الذي قررت فيه، عندما كنت أقيم هناك قبل ستة مواسم 

صيف سابقة، أن أطبق يف يوم من األيام فصال من فصول قصة جون شيفر  القصرية السبَّاح 
“The Swimmer” بالسباحة عرب املسطحات املائية للجزيرة التي تشبه عقدا من األصابع 
النحيلة من األرايض التي تمتد إىل 2٠ ميال وتصل بني عشرات من البحريات والربك املالحة 

لذلك يظهر العديد من هذه األرايض عند النظر إليها عىل الخارطة وكأن الخط الساحيل 
للجزيرة قد جرى قضمه بواسطة جيش من الفرئان.

يف قصة شيفر يقرر نيدي مرييل وهو رجل نادر “يبدو أنه يمتلك رشاقة خاصة ال توجد 
يف العادة، إال لدى الشباب” أن يسبح إىل منزله من منزل أصدقائه يف عصر أحد األيام يف 
منتصف الصيف عرب الربك ذات املياه املشبعة بالكلور يف ضواحي الساحل الشرقي بإذن يف 
البداية، ثم بال إذن بعد ذلك – نيدي يعيش يف بوليت بارك “ Bullet Park ” وهو االسم 
الذي أطلقه شيفر عىل مدينته الحقيقية ويسشيسرت  “Westchester” يف القصة وتمثل 

حسب القصة مدينة فاضلة فاسدة – ليكتشف، ما يفعل القارئ أن حياته كما كان يتخيلها 
لم تعد موجودة. كانت القصة عبارة عن تجسيد متحفز للواقعية السحرية: قصة رعب 

بروتستانتية يدرك البطل من خاللها هشاشة نسيج حياته يف ظرف يوم قضاه يسبح يف الربك 
ويتجول يف فناءات جريانه الخضراء. يف النسخة الخاصة بي من القصة لم تكن هناك برك أو 

جريان متضامنني أو جلجلة لكؤوس الكوكتيل. كانت هناك فقط رغبتي العنيدة والغريبة. 
أما أفكاري الرومانسية والخيالية فلم تكن هناك أية عالقة بينها وبني رحلتي، ومع ذلك 

ومنذ أن بدأت أتخيلها كانت الفكرة: جزيرة مليئة بالبحريات وفكرة أن أسبح عربها، وذلك 
ألنك عندما تكون سباحا وهناك ماء البد لك أن تسبح ذلك ما شعرت به. لذلك فأنا هنا 

يف حافة مينيمشا “Menemsha” وهي أول بِْركة. من هنا سوف أسبح عرب ستونويل 
“Stonewall” )بركة صغرية عبارة عن حفـــــــــــــــرة يف الطني تغطيهـــــا ميــــــاه البحر( 

ثــــــــــــــم بركة تيسبوري غريت بوند “ Tisbury Great Pond ” ثم عرب الرأس املدبب لربكة 
 ”Katama Bay“ وأخريا خليج كاتاما ”Edgartown Great Pond“إيدجارتاون غريت بوند

يف الطرف الشرقي من الجزيرة: وهي مساحة تبلغ يف مجملها ٦.5 ميال. تتطلب الرحلة 
الدخول يف بعض املمتلكات الخاصة – معظم الربك محاطة أو تكاد باألرايض الخاصة ولكن 

بدرجة خفيفة نسبيا.
كانت السماء يف لون الفوالذ، وكانت الجزيرة بالفعل تبدو مهجورة، وتجعلك تحس بأنها 

تمثل نهاية العالم، وتبقى تلك الكآبة التي تصيب جزر الساحل الشرقي يف كل خريف 
مخيمة هناك إىل بداية الصيف. كان هناك زورقان من نوع الكانو يرتاقصان مع الريح يف 

ظالل باهتة تتباين بني البياض والخضرة والزرقة. كانت املياه مغطاة بطبقة سمكها ياردة من 
أعشاب بحرية كاكية اللون يلتف بعضها عىل بعض يف شكل نسيج، وكانت من السماكة 

بحيث اعتقدت أنه يمكنني السري عليها، ولكنها باردة بشكل ال ُيطاق، فبدأت السباحة وأنا 
يف غاية الغضب من هذه البيئة. ولكن بخالف األشكال األخرى من اإلجهاد البدين نجد أن 

الراحة التي تحدثها السباحة ألطف وأرق من غريها مع االستمرار يف السباحة ألن السباحة ال 
تتطلب املبالغة يف الحركة الجسمانية. ومع كل دقيقة تكون فيها يف املاء ومتحركا  تستطيع 

أن تشعر بالجانب الحيواين يف كيانك يتحكم يف األمور، ويكيف درجة حرارة جسمك مع 
درجة حرارة املاء بما يسمح لك بقبول عرضها بأن تحمل عنك بعضا من ثقلك.

بعد نصف ساعة من ذلك عندما كدت أن أصل إىل الشاطئ املقابل نظرت إىل الخلف ورأيت 
ف نحوي، وكان مثل نقطة خضراء تتجه نحوي عىل أهبة االستعداد لسحبي إىل  )جي( يجدِّ

الشاطئ إذا احتجت إىل مساعدة. ولكن يف ذلك الوقت كنت قد وصلت بالفعل إىل املكان 
الذي كنت أقصد، إىل النقطة التي ينىس فيها السباح أن مكانه الطبيعي هو عىل اليابسة.

السباحة هي الرياضة التي يفضلها الُكتَّاب ألنها الرياضة األكرث شبها بالكتابة. عندما تسبح، 
مثلما تكتب، تختار حالة ممعنة يف الحدة لعزلة مقبولة اجتماعيا لتكتب عنها. قد تكون 

عداًء أو هاويا جادا لركوب الدراجات ، ومع ذلك تومئ برأسك محييا أحد املارة أو تتعامل 
مع حركة املرور، أما أثناء السباحة  فتقطع التواصل بينك وبني العالم. عندما حازت آن 

سيكستون عىل الزمالة من رادكليف Radcliffe يف العام ١9٦١ استخدمت قيمة املِنحة لتبني 
لنفسها بركة سباحة، وكان ذلك دائما يبدو يل كقرار فني معقول إذا كان باإلمكان أبدا 

الجمع بني هاتني الصفتني، أعني صفتي فني ومعقول.
بالرغم من ذلك فإن كال النشاطني )يعني األكاديمي والسباحة( تتسببان يف نوع من 

االنشغال الذهني: إذا كانت اليوغا عىل سبيل املثال تشجع عىل تفريغ املخ من شواغله فإن 
السباحة تشجع عىل اشتغال املخ. ليس هناك مكان أفضل للتفكري السليم  يف أمر معقد 

من املاء، حيث ال يوجد يف الواقع، إال القليل لتفعله سوى أن تواجه مشاكلك. إذا كنت من 
سباحي مسطحات املياه املفتوحة فإن هذه الرياضة تتطلب أيضا نوعا خاصا من االنضباط 
الذهني – نوعا يتطلب منك أن تشحذ خيالك، بينما تتحكم فيه يف نفس الوقت. الخوف 

واإلرهاق الناتج عن السباحة يف مياه املحيط  ليس بسبب مواجهة التيارات املائية أو حركة املد 
والجزر، ولكن بسبب الجهد الذي تسببه هذه البيئة حتى ال تنتبه إىل املستوى الذي وصلت 
إليه ظلمة املياه تحتك. وعندما يحدث مثل هذا التشتيت ُتطْمنئ نفسك أن تلك الظلمة ما 
هي إال ظل لسحابة تحوم فوقك. ليس يف أي مكان آخر سوى البحر يتم تذكريك باستمرار 

بأن شيئا تحبه بقوة ال يهتم بك عىل اإلطالق.

لسباحة يف بِْركة وإن كانت مختلفة فإنها أكرث أمانا ونتائجها أكرث توقعا 
وأقل إثارة ولكنها أيضا أقل إرهاقا. السباحة يف املحيط تشبه كتابة رواية، 
بينما السباحة يف بركة تشبه كتابة مذكرات يومية. جميع أنواع السباحة 

ك

ا

ألنهــــــــــــــــــــــا موجـــــــــــــــــودة
ال لسبب آخر سوى تنفيذ 

فكرة رومانسية عمدت   
إحدى الكاتبات إىل السباحة عرب برك وبحريات    

.Martha’s Vineyard جزيرة مارثاز فينيارد       
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نوع من األداء بطريقته الخاصة، ولكن السباحة يف بركة مخصصة للسباحة هي أكرث أنواع 
”The Swimmer“  )السباحة تميزا بعنصر األداء، وهي بالتأكيد يف رواية )السبَّاح

أداء يقوم به نيدي لنفسه ولجريانه وليس للجمهور العام. مع ذلك ففي أي وقت تضع فيه 
سبَّاحة رأسها تحت سطح املاء تأيت لحظة تعتقد فيها أن العالم بشكله الحايل قد اختفى، 

وذلك ألنه باملعنى الحقيقي للكلمة قد اختفى فعال. إنها فعال يف عالم آخر، عالم تكون فيه 
حتى النفس والجاذبية مختلفتان. عنصر الهلوسة ومطاطية الوقت يف رواية شيفر ظال دائما 

يعنيان شيئا خاصا بالنسبة يل ألنهما يصوران كل ما يتوقعه ويخافه السبَّاح – بأنه يوما ما 
سوف يرفع رأسه من املاء، ويف تلك املرة بعد آالف املرات السابقة سوف يظهر العالم أمامه 

مرة أخرى بصورة غري التي تركه عليها.
بعد مينيمشا “Menemsha” وبعد ستونوول “Stonewall” كانت هناك بركة تيسبريى 

الكربى. ويف وقت مبكر من اليوم الثاين توجهنا إىل الربكة التي هي محمية تزخر باملناظر 
واملكونات الطبيعية.

غريت األحوال الجوية ما بني يوم وليلة وأصبحت السماء أكرث مرحا وملعانا. 
عىل جانبي الطريق املتسخة التي سلكناها إىل الربكة كانت هناك حقول من 

زهور اليارو الالمعة مثل أكواب الزبد وعليها أسراب من الطيور السوداء 
مثل نذير شؤم عىل صفحة السماء الزرقاء. قلت ِلـ جي: “لنتخيل أننا آخر البشر عىل الكرة 

األرضية. لنتخيل أننا يف رواية ذا رود “The Road” أننا نبحث عن مأوى. لنتخيل أننا يف رواية 

اوريكس آند كريك “ Oryx and Crake ”، وأننا هاربان من مخلوقات البيجونز الخرافية. 
قال جي: “ال. لنميض كما نحن”.

حتى نصل إىل الربكة املحاطة تقريبا باملستنقعات كان علينا أن نميش حولها عىل امتداد 
شاطئ البحر ثم نعرب الكثبان الرملية. برك مارثازفاينيارد برك مزيفة. فهي ليست البحر. 

عندما تشتد الرياح يف النهار يظهر عىل سطحها قدر من األمواج يقنعك أنها بحر، وعندما 
يكون الجو هادئا يكون سطحها مستويا وهادئا بشكل مقلق وال يشبه هدوء البحر. يوجد بها 

أعشاب بحرية مثل ما لدى املحيط وبط مثل ما يف البحريات، وهي محاطة بيابسة حقيقية 
ومع ذلك تعج قيعانها بالقذارة والطمي والوحل اللزج. كانت الرمال املحيطة بربكة تيسبريي 

غريت بوند “Tisbury Great Pond”  خشنة وتشبه السكر األسمر وتنتشر عليها أسماك 
الحبار امليتة حديثا والتي يف الغالب كانت الطيور قد ألقتها ولم تأكلها، ولم تكن قد تحللت 

بعد. كانت املياه التي مررت بها يف مرة من املرات عرب أعشاب البحر التي تشبه شالالت 
الغزل بنية اللون وبها بعض الحالوة وبعض طعم الخضروات. كانت مثل منقوع الشعري 

البارد، ومن نوع املياه التي تسهل السباحة فيها: صافية ومتجاوبة وناعمة امللمس مثل 
رك مع كل حركة  الفرو. عندما تسبح يف الكلور تشعر أن املاء ينزلق من عىل بشرتك ليذكِّ

أنك تقلق هدوءها وتفسد توازنها وإنك جسم غريب فيها. ولكن هذا املاء كان مهذبا، يلفح 
بشرتك ويدعك تميض يف طريقك. كان مضيافا بطريقة لم تكن بالتأكيد مثل طريقة البحر. 

كان سكان هاواي القدامى حيث نشأُت يخافون من النار التي كانت حسب معتقداتهم تمثل 
غضب اإللهة بييل “ Pele” التي كانت تعربِّ عن نقمتها بإرسال جالونات من الحمم الثائرة إىل 

ت
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سطح األرض. ولكنهم لم يكونوا يخافون البحر بنفس القدر ربما ألن العيش يف جزيرة 
معزولة يف الباسيفييك يعني أال ينىس الواحد منهم أبدا أهميته الخاصة كإنسان ومحدودية 
عمره يف هذه الحياة. لهذا السبب كما أرى سوف تبقى السباحة تعني دائما السباحة يف مياه 

املحيط الباسيفييك– يف  مياه ال يمكن وصفها إال بعبارات متطرفة مثل األكرث زرقة واألكرث 
ملوحة واألكرث جموحا واألقل وضوحا. هناك تمثل املاء الحياة نفسها، شيئا يجب التعامل 
معه بثقة ولكن عىل قاعدة تقول يف النهاية أن املاء غري قابل للقهر والرتويض. كل من نشأ 

يف هاواي يعرف هذا، وكانت هذه املعرفة حسب ما عرفت اآلن أحد األسباب التي جعلت 
 ”The Swimmer“ العديد من زماليئ وزمياليت يف املدرسة الثانوية يجدون رواية السباح

وحياة نيدي غري املستقرة يف غاية التعقيد. )هناك أيضا النواحي املتعلقة بعلم اإلنسان 
)األنرثوبولوجي(  يف القصة: مجتمع يبدو أن أفراده يشربون دائما، ومكان تطغى عليه برك 

املاء، صورة مزيفة غري مقنعة عن املجتمعات التي تعيش عىل سواحل املحيطات. بالنسبة لنا 
كان أكرث العناصر إزعاجا يف حياة نيدي اضطراره أن يعيش يف ويستشيسرت عىل اإلطالق(، 

سألنا مدرسنا الذي نشأ يف بروفيدانس  “Providence” ووجد نفسه الحقا طوال هذه 
السنني يف جزيرة بعيدا عن موطنه يدِرس املراهقني الذين ال يتخيلون أن املاء يمكن أن يكون 

رمادي اللون وباردا:“ما الذي تحيك عنه هذه الرواية؟”.
قالت إحدى زمياليت التلميذات التي كانت تتزلج صباح كل يوم يف طريقها إىل املدرسة وهي 

حافية القدمني: “رجل يتقدم يف السن ولكنه ال يدرك ذلك”. بالرغم من أنني حركت عيني يف 
محجريهما حركة دائرية استغرابا من وقاحتها أدركت فيما بعد كم كانت مِحقة: بمجرد أن 

تخرج من املاء تتذكر وكأنك تتلقى لكمة حقيقة حتمية انحدارك ومن ثم فنائك.

مكنك أن تصبح سباحا ماهرا بطريقتني: يمكنك أن تكون سريعا أو يمكنك أن 
تكون ثابتا بنفس الطريقة تقريبا التي تميز بها فورا بني راقصة باليه )رشيقة 

ومتألقة( وبني الراقص الحديث )متشنج وقوي(. يمكنك أيضا أن تعرف فورا 
من هو سباح السرعة ومن هو سباح املسافات الطويلة. سباح السرعة يبدو مثل 
أسماك مانتا ري العمالقة التي يف شكل مخلوق ذي قدمني وجذع طويل وساعدين طويلتني 

ورجلني قصريتني. سباح املسافات الطويلة يشبه الفقمة: ذو جسم انسيابي وعضالت متماسكة 
وممتئل الجسم. فإذا كنَت قرشا جائعا أثناء تجوالك اليومي عرب املاء فإنك دون شك سوف 

ل التهام سباح املسافات الطويلة أوال. تفضِّ
لديَّ نظرية هي أن العديد من سباحي املسافات الطويلة لديهم آباء وأمهات كانوا يخافون 

من املاء وأقسموا أن أبناءهم وبناتهم سوف يجدون املاء شيئا يفرحون به ال يتجنبونه. والداي 
اللذان نشآ أيضا يف هاواي كانا يخافان املاء أيضا. والدي لم يتعلم السباحة أبدا، أو ليس كما 

يجب. والديت تعلمت السباحة عندما أخذها والدها مع ثالثة من إخوانها يف قارب تجديف 
صغري إىل عرض البحر ثم ألقى بهم يف املاء.

باحة تعني شيئا مختلفا بالنسبة يل يف مختلف مراحل حيايت. كانت أوال شيئا  كانت السِّ
مارسته ألن والدي أرادا مني أن أفعل ذلك: التحقت بفريق للسباحة ألول مرة عندما كنت 
يف السابعة من عمري، ثم واصلت االنضمام إىل فرق السباحة حتى بلغت السابعة عشرة 

من عمري. ثم كانت شيئا مارسته ألن املدربني أرادوا مني أن أفعل ذلك: كنت عريضة املنكبني 
وقوية لذلك كنت سبَّاحة فراشة يعتمد عليها، وكانت فرق السباحة دائما تبحث عن سباحي 

الفراشة الذين كان أداؤهم أكرث استعراضية، وإن كان األقل كفاءة بني أنواع السباحة األربعة. 
ثم أصبحْت شيئا مارسته كعالج: كنت أعاين من ربو حاد حتى أصبحُت أتغيب شهورا عن 

ي الرئتني. كنت أتعاطى املنشطات باستمرار عن  باحة تقوِّ املدرسة، وكان هناك اعتقاد بأن السِّ
طريق الفم لتساعدين عىل التنفس وكان ذلك أكرث مما يجب بالنسبة لطفلة، كما ساعدت 

باحة عىل ضبط الوزن، ومستوى القلق والجوع املتواصل والعصبية التي كنت أعاين منها.  السِّ
باحة شيئا أمارسه ألنها كانت  ممتعة: ألنها كانت اليشء الوحيد الذي  ثم أخريا  أصبحت السِّ
جعلني أشعر بالرشاقة، ألنها كانت طريقة للهروب من حيايت والغوص بعمق فيها يف نفس 
الوقت. اآلن أصبح املاء هو املكان الوحيد الذي أشعر فيه باالنطالق بعيدا عن نفيس. وبالرغم 

من ذلك وبسبب قلة برك املاء الجيدة حيث أعيش يف مدينة نيويورك تقل ممارستي للسباحة.
بعد بركة تيسبريي غريت بوند “Tisbury Great Pond”  توجهنا إىل بركة إيدجارتاون غريت 

بوند “Edgartown Great Pond” وهذه الربكة التي تقع يف أقىص شرق الجزيرة هي التي 
تخطر عىل بالنا عندما نفكر يف بحرية مارثازفاينيارد: ليس هي الجزيرة التي سكنها شعب 

الـ  ونبانوغ “ Wampanoag ” قبل عدة آالف من السنني وما يزالون بها يف أجزائها وغاباتها 
وحقولها التي تتخللها جدران قصرية وجميلة من األحجار املوضوعة واحدا عىل اآلخر دون 

مالط، ولكن تلك التي بها املنازل الخشبية يف ساحات صغرية تنمو فيها أشجار الليلك، 
وشجريات الكوبية وتحيط بها السياجات الخشبية. إذا عشت يف الجانب الغربي من الجزيرة 

كما يفعل جي فإنك سوف لن تأيت إىل الجانب الشرقي إال نادرا، وبينما كنا نقود سيارتنا خالل 
حركة مرور نهاية الصيف بحثا عن مطعم كان من السهل أن ننىس أننا كنا قبل وقت قليل 

نتحرك يف مياه داكنة اللون يشري الواحد منا إىل اآلخر عندما نرى أسماك الحبَّار امليتة.
تناولنا طعام الغداء يف مطعم مكلِّف، ثم واصلنا رحلتنا إىل بركة إدجارتاون غريت بوند 
“Edgartown Great Pond” التي تحيط بها ضيعات ال يمكن تخيلها وكبرية إىل درجة 

محزنة، وكانت كلها فيما يبدو خالية من السكان وكانت نوافذها تلمع يف ضوء الشمس، 
حيث تسللت وأنا منحنية حتى ال يراين أحد من خالل األعشاب البحرية الطويلة إىل املاء. 

سبحت إىل الضفة األخرى ثم عدت قبل أن أميض إىل الشاطئ ألقابل جي الذي قاد سيارته 
بنا إىل املسطح املايئ األخري الذي كنا نقصده وهو كاتاما “Katama” الذي لم يكن أبدا بركة 
يف الحقيقة، ولكن خليج تشخر فيه القوارب بأصواتها املميزة وهي تمخر عباب املاء. يف تلك 
اللحظة شعرت للمرة األوىل باتساع وضخامة حجم املاء الذي كنت فيه وباإلحساس املروِّع 

زت - فإين قد أفقد طريقي تماما. ز – وحتى لو ركَّ بأين إذا لم أركِّ
ولكني كنت أعرف أنني لن أفعل ذلك. أحد أفضل األشياء عن السباحة هو أنك ال تحتاج 

إىل رفيق: اليشء األفضل من ذلك هو فقط أنك تعرف أن لديك رفيق عىل كل حال. عندما 
ابتعدت عدة مئات من الياردات توقفت ثم عدت نحو الشاطئ حيث بقي جي ينتظرين. 

لوَّحت له بيدْي، فردَّ عىل التحية بمثلها: “أنا أراك. هل تراين؟” صحت إليه. فيما بعد سوف 
نقود سيارتنا عائدْين إىل منزله يف قمة منيمشا “Menemsha” ، وسوف يطبخ هو، وأنا 
سوف أجهز املائدة، ثم سنقيض الليل يف القراءة، ثم نأوي إىل الفراش مبكرين: صديقنْي 
يف منتصف العمر يف منزل يشبه منزل شيفر الذي لم تتح له الفرصة ليعيش فيه الحياة 
التي صورها يف روايته. سوف أطبِّق النموذج املثايل لختام شوط من السباحة بالعودة إىل 

عالم يبقى كما تركته، باألشياء والناس الذين أحب يف األماكن التي يجب أن يكونوا فيها. 
وبسبب كل أنواع املَُتع التي تجلبها السباحة فإن أحىل األشخاص هو الشخص الذي يرحب 

بك عندما تعود إىل اليابسة. 

ي
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وأبعاد مبتكرة ممعنة يف الجاذبية 

عىل أزياء الربيع ذات اإلضافات 
الجمالية التي ال ُتحىص

تصوير: كريغ ماكدين 
تصميم: جوناثان كي 

و
أبــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

هناك نقوش 
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: Edun بلوزة إيدون
 1.420 رياالً قطريًا

 ، theline.com 
بنطلون وحذاء 
)ملبوس طوال العرض( من 
سيلين Céline: 8.918 رياالً 
قطريًا، 5.278 رياالً قطريًا 
على التوالي،  معطف فرو 
:Bally من باللي

 76.000 ريال قطري،  الصورة 
المقابلة: معطف جيورجيو 
 :Giorgio Armani آرماني
9.919 رياالً قطريًا،  بلوزة 
ستيلال ماكارتني
:Stella McCartney 
 2.457 رياالً قطريًا.
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معطف وبلوزة وتنورة ميوميو 
Miu Miu: 19.383 رياالً قطريًا، 
3.822 رياالً قطريًا،
 4.368 رياالً قطريًا على التوالي

 ، miumiu.com 
الصورة المقابلة: بلوزة 
سلفاتوري فيراغامو
: Salvatore Ferragamo  
 4000 ريال قطري، بلوزة راف 
سيمون )ملبوسة تحت 
المالبس(: حوالي 1.110 رياالت 
قطرية
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معطف وبلوزة وتنورة 
 :Vetements فيتيمينتس
6.898 رياالً قطريًا، 3.877 رياالً 
قطريًا، 3.221 رياالً قطريًا على 
التوالي

 ،lagarconne.com  
 الصورة المقابلة: معطف 
 2.894 :Boss وبنطلون بوص
رياالً قطريًا ، 1.365 رياالً قطريًا 
 ،hugoboss.com على التوالي
بلوزة فيكتوريا بيكهام
:Victoria Beckham

 4.332 رياالً قطريًا 
  ،victoriabeckham.com
العارضة: إيسلين ستيرو / 
 Women وومين مانيجمينت
Management، الشعر: 
أنطوني تيرنير في آرتبارتنر 
 ،Art Partner
مكياج: لينسي اليكساندر 
ـِ  في ستريترز Streeters ل
Estée Lauder رز إستيلودر
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سعى رجل بمفرده 
إىل الربية لجعل خيال 
جزيرة نائية ومهجورة 
واقع يف نهاية املطاف.

بقلم أندرو مارانتز
تصوير غراهام ميلر

مهجور 
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إستكشاف الجنة
واحدة من العديد من 
الجزرالصغيرة في األرخبيل 
النائي في الفلبين التي 
رشحها الفارو سيريزو ، 
مؤسس وكالة دوكاستواي 
Docastaway لألسفار ،كأحد 
أبرز الوجهات المحتملة 
لعمالئه.
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– معظم الناس، يف ما يتصل بهذا األمر – اليفهمون 
مفهوم املنفى أو الُعزلة الطوعية االختيارية، ويف املايض، زار 

الصيادون من ذوي النوايا الحسنة عمالء وزبائن سرييزو 
لتقديم الطعام أو الرفقة. اآلن، طلب سرييزو من الوزير 

املساعدة يف منع هذا األمر. هل بإمكانه إصدار قرار من 
شأنه إبقاء القوارب املحلية بعيدة عن جزيرة أوبا،ومن ثم 

تشكيل دوريات بحرية لفرض تطبيق القرار؟ قال الوزير  
بحياد: “ زبائنك اليريدون رؤية اإلندونيسيني”.  رد سرييزو 
قائالً: “بالطبع يريدون ذلك”، ُمضيفاً: “ولكن فقط هنا يف 
املدينة. أما يف الجزيرة، فهم يريدون بعض الخصوصية«. 

أومأ الوزير، بالتباس أكرث من ذي قبل. ثم قال: “ أنت من 
إسبانيا، أليس كذلك؟ ” ثم غنى مقطعاً من 

“Bésame MUCHO”، وطلب الرتجمة.  “قبلني كثرياً” 
قال سرييزو ُمتظاهراً بالصرب.

تمتم الوزير. وقال: “أحضر يل الفتيات اإلسبانيات، وسوف 
أغني لهن هذه األغنية!”.

ومىض األمر عىل هذا املنوال ملدة ساعتني. وقد تم توفري 
املياه املعدنية. وتم تعديل تكييف الهواء. وأخريا،قال الوزير 

وهكذا، هذا هو االستنتاج من اجتماعنا: سأتحدث إىل 
الصيادين والبحارة.

“يمكنك استخدام الجزيرة، وسنعمل عىل مسألة 
الخصوصية. وهذا إذن مني بذلك”، ثم سلم سرييزو 
مظروفاً مختوماً يحتوي عىل رسالة رسمية. بينما كنا 

ُمغادرين يف سيارة رباعية الدفع، سألت سرييزو إن كان 
قد حصل عىل ما يريده، فرد قائالً: “إنها بداية عىل األقل، 
ولكن غدا، قد يكون وكأن مثل هذا الحديث كله لم يحدث 

أبدا”. 
يف مرحلة ما خالل اللقاء، تم تمرير املغلف للوزير. وكان 

يحتوي عىل 2٠٠.٠٠٠ روبية، أي حوايل ١5 دوالراً. وقال 
سرييزو: “لن يطلبوا منك إعطاءهم أبدا، وليس عليك 

إعطاءهم والعطاء اليضمن أي يشء.  ولكن إن لم ُتعِط، 
فإن ذلك يضمن نتيجة سيئة”. 

ُقمنا بركن السيارة أمام مركز للشرطة املحلية، وسلمنا 
ظرفاً آخر، وبعد ذلك ُقدنا السيارة لساعتني إىل الشمال 

تحت أشعة شمس ما بعد الظهرية الذهبية إىل رصيف 
حيث كان زورق مداد بانتظارنا.

السياحةالتقليدية،أو ما يمكن أن نسميه السياحة املضافة، 
هي عبارة عن تجميل الذات: رؤية الفن الجديد، تذوق 

األطعمة الجديدة، أن ُتصبح أفضل! أما السياحة املُسقطة 
أو املوضوعية، من ناحية أخرى، فتتمحور حول إزالة ما 

يصرفك عن حقيقتك. كما أن تراجع التأمل ُيمثل السياحة 
.”Yosemite“ املوضوعية. مثل التنزه عرب  يوسيميتي

رؤية سرييزو هي رؤية موضوعية بشكل جذري: ويبدو أنه 
يريد إزالة كل ما يسبب الشعور الحديث بالضيق وعدم 

الرضا، بما يف ذلك حتى املرور املتسارع للزمن. من الصعب 
أن نتصور أن أي شخص يكرس جسده لكسب قوته يجد 

الكنس ُمتعة. تتجىل سياحة البقاء ويكون لها معنى، فقط 
يف إطار ثقافة االنشغال املتوطنة، تماماً كما هو الحال فقط 
يف عصر  الطفرة حني يدفع الناس ملدربي الحياة ملساعدتهم 

عىل األكل أقل، وتحميل التطبيقات لتأمني أنفسهم من 
اإلنرتنت،أو شراء الكتب التي تنصحهم برمي كتبهم بعيدا.
أما ايمرسون الشهري بذمه لـــ “أساطري السفر، املتمثلة أبرز 

معاملها يف إيطاليا، وإنجلرتا، ومصر”، ولكن ايمرسون 
لم يكن لديه تويرت، ولم يكن يفكر  يف السفر املُسقط أو 

املوضوعي، الذي تتمثل أبرز معامله يف السكون ويف اآلفاق 
بال ُمحتوى.

أطلق سرييزو اسم دوكاستواي “Docastaway” عىل 

أساليب البقاء واألستمرار
من اليسار: جزيرة تم 

إستكشافها مؤخرا من قبل 
سيريزو، الذي يبذل جهودا 
كبيرة للحفاظ على ميزة 

الُبعد واإلْنِفراد للمواقع التي 
يختارها، وهي اإلحداثيات 

الدقيقة التي ال ُيريدالكشف 
عنها. في الجهة المقابلة: 

سيريزو، األسباني البالغ من 
العمر 35 عامًا، في واحدة 

من المباني البلدية المحلية 
أين ُيحاول ابرام صفقات 
لتأمين إستخدام مواقع 

معينة.

عندما كرس اإلسباين الولوع بالرتحال، 
الفارو سرييزو- حياته الستكشاف أبعد 

الجزر عىل كوكب األرض، وهو ال يمكنه 
أن يكون قد توقع عدد الساعات التي 

يقضيها يف الداخل، مما يجعل حديثه 
املقتضب غري سهل مع رموز السلطات 
املحلية يف جنوب شرق آسيا. يف اآلونة 

األخرية، ذهبت معه إىل مكتب وزير 
الحكومة املحلية يف شمال أندونيسيا. 
)وبما أن عمل سرييزو يعتمد عىل الغموض، ال يمكنني 

ذكر  املحافظة وال الوزير.( وكان سرييزو هناك لرؤية الجزيرة 
وإستكشافها.

ولكن بدايًة،حان دور الدردشات الجانبية الضرورية. قال 
الوزير:“لنلتقط صورة معاً”. فوقفوا أمام جدار. ثم أشار 

الوزير إىل أربع من األرائك الرمادية الداكنة، ليجلس 
الجميع.

وكان سرييزو حريصاً عىل الشروع يف العمل. كان يملك 
شركة متخصصة يف السياحة  تجلب الناس إىل الجزر غري 

املأهولة، وخاصة تلك التي تبدو وكأنها جزر صحراوية 
كرتونية:  حلقة من الرمال البيضاء وعدد قليل من أشجار 

جوز الهند واألمواج الفريوزية.
الهدف املفرتض – الذي تبني،يف اللحظة التي تفكر أثناءها 

فيه،ليكون مستحيالً من عدة جوانب - هو “اإلحساس 
باالنفرادية والُبعد”، أو بصورة مبسطة أكرث، هو أن تكون 

بعيداً قدر اإلمكان من الناس اآلخرين”.
“اليشء األكرث أهمية لزبائني هو أن يكونوا وحيدين تماما” 

هذا ما قاله سرييزو للوزير. مضيفاً: “هل فهمت؟”
“ بالطبع” أجابه الوزير ُمبتسماً ابتسامًة عريضًة. ولم 

يتضح إن كان قد فهم بالفعل أم ال. وقد كان لديه شارب 
كثيف،مصبوغ باألسود، وكان يرتدي حلقتني كبريتني 

مصنوعتني من األحجار الكريمة املحلية. ثم أضاف قائالً: 
“لنلتقط صورة أخرى بينما نجلس ونتكلم”. وكان سرييزو 

يف الخامسة والثالثني من عمره، قوي الُبنية، مع عيون 
خضراء، وفم يشبه فم ميك جاغر  وساعدين برونزيي 

اللون. وبوصفه الرجل الذي يتنقل دون عناء حمل حقائب 
شخصية-  فعندما التقينا،لم يكن يملك زوجاً من األحذية 

التي ال ُتربز أصابع القدم. ولكن حتى اإليتيكيت واآلداب 
األندونيسية تتطلب مستويات ُمبطنة من عدم االكرتاث، 

وأحس سرييزو بأنه كان ُملحاً. وقد انحنى مرة أخرى عىل 
األريكة وعاد إىل نقاش مقتضب.

يف نهاية املطاف،جر سرييزو الحوار إىل بعض التفاصيل، 
حيث قال: “كان هناك حوايل دزينة من الجزر غري املأهولة 

يف املنطقة، وكلها جميلة”. )ابتسم الوزير بتواضع رداً 
عىل اإلطراء.( ومن بني هذه الجزر، وفق سرييزو، واحدة 

منها فقط مناسبة. حيث زار الجزيرة للمرة األوىل يف العام 
2٠١٠.  ومنذ ذلك الحني كان يعمل بشكل متقطع، لتكون 
جاهزة لزبائنه. وأشار إىل أنها جزيرة أوبا “Opa”، وتعود 

هذه التسمية إىل رجل أعمال محيل يدعى أوبا )وهو غس 
متشريفي يقابله باإلندونيسية “ الجد”(،الذي كان قد 

استخدم جزءا منها يف وقت ما كمزرعة لجوز الهند.
التحدي الرئييس بالنسبة له هو الحفاظ عىل“سمة الُبعد 

واالْنِفراد” الذي تتميز به الجزيرة. وهو ما ُيعد هاجسه 
الحقيقي. وهو يريد أن يرسم لزبائنه “خيال” )العبارة التي 

يستخدمها( كونهم ُمنعزلني وبعيدين عن األنظار، وهذا 
الخيال ُيمكن اخرتاقه حتى من قبل سفينة عابرة أو من 

خالل نار موقدة عىل الشاطئ البعيد.  معظم اإلندونيسيني 

ع
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شركته ألنها تسمح للعمالء بتجربة إنفراد وُعزلة. وهو 
بالفعل اسم رهيب. األمر غريب بالنسبة يل لدرجة أنه 

حتى بعد أن التقيت سرييزو عىل اإلنرتنت، وتحادثنا 
باستخدام برنامج سكايب للتواصل بشكل متقطع عىل 

مدى عدة أشهر، وبعد توجهي إىل إندونيسيا مع زوجتي 
وسلمت مبلغاً البأس به من املال، ما زلت غري متأكد 

كلياً من كيفية نطق اسم الشركة. ولكن سرييزو عنيد. 
حيث قال يف هذا الخصوص:“ لقد بدأت بالشعار حيث 

الحروف DOCASTAWAY بدأت تدريجيا تتكون أكرث 
بعداً عن بعضها البعض، وانفراد وُعزلة 

حرف “Y” ترمز إىل عزلة العميل أو الزبون. 
وهو ما رسخ فعالً يف ذهني، ولقد تمسكت 

بهذا االسم منذ ذلك الحني”.
منذ العام 2٠١٠، قام بقيادة وتوجيه أكرث 

من 4٠٠ مسافر إىل حوايل 3٠ جزيرة يف 
أنحاء إندونيسيا، وميالنيزيا،وبولينيزيا، 

وإفريقيا والفلبني، ومنطقة البحر الكاريبي. 
أما الزبائن أو املسافرين الذين يجمعون 
بني أولئك الذين يحملون أغراضهم عىل 

ظهورهم واللذين يملكون القليل من املال، 
فضالً عن املغامرين القادمني لقضاء شهر 

العسل، إىل املدراء التنفيذيني املتقاعدين، وبإمكانهم 
الحصول عليه عرب اإلنرتنت والدفع له لنقلهم خارج 

نطاق شبكة الهاتف املحمول لبعض السفر ضمن“خيار 
الرفاه”. والذي يشمل الطعام واملأوى وعلبة رذاذ 

الحشرات.
كما يختار البضع اآلخر “خيار املُغامرة” الذي يمكن 

الشروع فيه ببساطة عرب: “ها هو ِمْنَجل/ساطور، أراك 
بعد ثالثة أسابيع”

وُيشجع سرييزو الزبائن عىل السفر دون حمل الكثري 
من األغراض، ولكنه ُيقر بـــــأن “ التوازن املثايل مختلف من 

واحد آلخر. بعض الناس،إذا كنت تأخذ بعيداً الكثري، 
ينجم عن ذلك الكثري من الخوف. أما بالنسبة ألشخاص 

آخرين، فبعض الخوف مفيد‹‹. مفيد ملاذا؟ حاولت 
أن أسأل، ولكن لم أستطع أن أوصل السؤال بطريقة 

يفهمها سرييزو.
لسنوات عديدة، كان الزبون الوحيد لسرييزو هو سرييزو 
نفسه. حيث ولد يف عائلة ُمْقَتِدرة يف مالقة، وهي مدينة 

امليناء التجاري القديم عىل الساحل الجنوبي إلسبانيا. 
تتميز مالقة باملقاهي املشمسة واآلثار الفينيقية، وإىل اآلن 

يبدو واضحا دائما بالنسبة لسرييزو أن الناس هناك، 
مثل جميع الناس يف جميع أنحاء العالم املُصنع، تتميز 

بحياة اليأس الهادئ. وقال يف هذا السياق: “لم أكن يوما 
سعيدا حقا  يف املدينة، وال أي مدينة،أبداً، والطريقة 

الوحيدة التي أستطيع أن أصفها هو شعور غري مريح، 
مثل الحكة ”. وقد درس يف جامعة غرناطة، ولكن قىض 

ذلك بشكل متململ ومضطرب. وكل بضعة أشهر، كان 
يأخذ إجازة ويذهب بعيداً إىل اندامان ونيكوبار 

“The Andaman and Nicobar Islands”،الجزر 
النائية يف الفلبني، والجزر الصحراوية قبالة سواحل 

تنزانيا: كانت العزلة واالنفراد هي ما يهم وليس املقصد.
أي مكان تم إدراجه يف أي دليل إرشادي، تم بالفعل 

إتالفه . وهو ال ُيويل الكثري من االعتبار إىل ما سيفعله 
عندما يصل إىل هذه األماكن،أو ملاذا.  وبمجرد وصوله 

إىل جزيرة نائية، يضع نصب عينيه عىل وجهته القادمة.
يف نهاية املطاف، خرج بفكرة أن هذه املهارة 

–اشتمام األماكن غري املُقيدة- قد تكون 
مهارة قابلة لتسويق. 

ولُحسن حظ سرييزو، يتوزع سكان العالم 
بشكل غري متساٍو أكرث فأكرث يف كل عام، 

وهناك اآلالف من الجزر الصغرية غري 
املأهولة. معظمها غري مناسب ملراميه: 
شاسعة جداً، صغرية جدا، صخرية 

للغاية،مكشوفة جدا. كما أن بعضها 
ُمغطى بالحطام الصناعي، باأللغام  األرضية 

أو بالثعابني. بعضها مقدس. وبعضها 
مسكون. لكن، كل بضعة أشهر، يجد 

واحدة يمكن أن تكون مناسبة بالنسبة له.
ثم يعمل عىل “جعل الجزيرة متاحة” لزبائنه، وهي 

عملية غري مؤكدة التي يمكن أن تستغرق سنوات. وهو ال 
يقوم بشراء الجزر. بل ُيربم مجموعة من الصفقات التي 

تسمح له باستخدامها بطرق معينة ولفرتات محددة 
من الزمن – ويف معظم املناطق حيث كان ُيدير أعماله 

أي عقد،شفهي كان أو كتابي، هو عقد ساري فقط وفق 
الشبكة الشخصية للعالقات التي ُتقوي أُسسه.

سرييزو يريد أن يرسم لزبائنه “خيال”  )العبارة التي 
يستخدمها( كونهم ُمنعزلني وبعيدين عن األنظار، وهذا 
الخيال ُيمكن اخرتاقه حتى من قبل سفينة عابرة أو من 

خالل نار موقدة عىل الشاطئ البعيد. 
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السالم أخيرا خيمة 
وكالة دوكاستواي 
Docastaway منصوبة 
على جزيرة في 
الفلبين، معروفة 
باسم “خوانيتو بابي”
“Juanito Papi” حاليا 
ُمتاحة ضمن عروض 
الوكالة كمقصد 
للعمالء الذين 
يختارون تجربة 
“ خيار المغامرة ”.

يضيف سرييزو ) “ الرشاوى هي بالفعل التي تحافظ عىل 
سري هذه العالقات”(.

وكان اجتماعه يف مكتب وزير اإلقليم هو األحدث ضمن 
سلسلة من مثل هذه اللقاءات، سواء الرسمية وغري 
الرسمية، التي تم إجراءها عىل مدى ثالث رحالت إىل 

املنطقة. ويف األخري، تأمل سرييزو، بأن تكون له ثقة 
بخصوص جزيرة أوبا، وبالتايل إضافتها إىل القائمة 
دائمة التحول الخاصة بعروض وكالة  دوكاستواي 

“Docastaway” عىل موقعها اإللكرتوين. ويف الوقت 
نفسه، كان بصدد العمل عىل حمالت مماثلة يف حوايل 

عشرة أماكن أخرى.
بعد مقابلته وزير اإلقليم، وكان سرييزو سيزور عدداً من 

املسئولني السياسيني والعسكريني اآلخرين يف املنطقة. 
وسيقيض بعض الوقت مع املزارعني وأصحاب املشاريع 

املحلية، بما يف ذلك أوبا نفسه. )وكان يعرف أوبا وعائلته 
جيدا من قبل، بعد أن قىض أسابيع، يف رحالت سابقة، 

وقىض ليال يف منزلهم(. كما كان سرييزو يأمل أيضا يف 
معرفة من يمتلك الزورق األمنت واألقوى يف املنطقة ومن 
ثم توظيف طاقم محيل لنقل العمالء والبضائع من وإىل 

الجزيرة.
وقد وظف عامالً محلياً ُيتقن اللغة اإلنجليزية للعمل 

كـــــــدلـــــيـــــــل يف الــــــــبــريــــة، ليكون ُمتأهبـــــاً عىل جزيرة قريبة 
يف حــالـــــة حــــــدوث أي مـــــــكروه. )فــــيـــوضـــــــع خـــيــــــــار املغامرة 

Adventure Mode، يساق هذا الخيار فقط عند حاالت 
الطوارئ الطبية. أما يف وضع أو خيار الرفاه، يمكن جلب 

قارب لتوفري مزيد من عصري الربتقال للزبون( وقبل الشروع 
يف استغالله الجزر ألعماله، عىل سرييزو توظيف العمال 

املحليني إلصالح أية هياكل تبدو أصيلة عىل الجزيرة، وهدم 
أي من تلك التي تبدو حديثة وإزالة أية قمامة قد تكون 

جرفتها األمواج عىل الشاطئ.

حتى أبعد الجزر يف إندونيسيا سنة 2٠١5 فهي ُتعاين 
التوّغالت من العالم الخارجي. وهي ملوثة جراء الضوضاء 

واألبخرة املحمولة جوا أو البالستيك املنقول بحرا. وهناك 
نمل النار أو البعوض، أو الرياح القاسية، أو قوارب الصيد 

يف األفق. يمكنك إخفاء هذه األعباء بإضافات معينة–لنُقل- 
تهيئة الجنة وتدبري موقف للسيارات - أو عن طريق اإلنزال 

أو اإلسقاط، كما يفعل سرييزو. قد تكون هناك أسباب 
بديهية أو جمالية ُتفسر تفضيل أحد الطرق عىل األخرى. 

وتبقى لطريقة اإلسقاط أو اإلنزال ميزة كونها األقل مرئية، 
وبالتايل يسهل تجاهلها. لكن كالهما اصطناعي. فجعل 

مكان يبدو أصلياً وغري ُمتأثر، كما تبني، يتطلب الكثري من 
التدخل.

كنا أنا وزوجتي ننام بمفردنا يف جزيرتني يف املنطقة – وهما 
جزيرة أوبا  “Opa’s Island” التي ال تزال ضمن

  ”Siroktabe“ وضع االختبار” وجزيرة سريوكتايب“
املُتاحة حالياً كوجهة من بني وجهات وكالة دوكاستواي 

.)Docastaway(
أما يف جزيرة أوبا، فيحرص سرييزو عىل تمكني زبائنه 
من كافة سبل الراحة والرفاه: فرش النوم، ومصابيح 

الكريوسني، وبراد ميلء بقطع الحلوى والقهوة املعلبة. 
 )Siroktabe( ولكن عىل الجزيرة األوىل، وهي سريوكتايب

اخرتنا الحصول عىل حالة أقرب ما تكون لخيار املغامرة. 
طلبنا أن تتقطع بنا السبل وأن تكون معنا فقط َقّداَحة 

ومنجل أو ساطور وآنية للطبخ وبضع زجاجات من املاء. 
كان هناك الخيزران لنتمكن من النوم تحته إذا أمطرت.

وقد ُعرضت علينا رقائق البطاطس والشوكوالته والوسائد 
ورفضناها كلها، مع شعورنا بزهد بطويل.

وربما كان هناك ثمار جوز الهند يف الجزيرة، إذا تمكنا 
من العثور عليها ومعرفة كيفية فتحها. وربما سيكون 

هناك الكثري من األسماك، إذا تمكنا من اصطيادها 
وطبخها بشكل أو بآخر. ولم نكن نتوقع أن ننجح يف 

أي من هذا. كنا أنا وزوجتي عىل وشك أن نكون بمثابة 
روبنسون كروزو. لقد كسرت عظامي بعد سقوطي من 
الكرايس ليس مرة واحدة بل عدة مرات. ولكن علينا أن 

نكون وحدنا يف الجزيرة ألكرث من 24 ساعة فقط - بالكاد 
ر جوعاً- وكانت لدينا نظارات  ما يكفي من الوقت لنتضَوّ

الشمسية وواقي الشمس SPF 80 ودواء Neosporin يف 
حالة وجود جروح. وسنكون عىل ما يرام. )كما كان لدينا 

أيضاً مكان سري يف حقيبتنا نضع فيه الجرانوال(. 
اتجه القارب شماال عرب البحر املفتوح.

وعند اقرتابنا من بحرية محمية، أبطأنا من سرعة القارب 
وكان مستوى املاء تحتنا واضح جدا حتى أن القارب كان 
يبدو ُمحلقاً يف الهواء فوق الشعاب املرجانية. قام أفراد 
الطاقم اإلندونييس – الذين ال يمكنني تسميتهم ولكنهم 

هم الذين يقومون بمعظم العمل الفعيل – بتفريغ 
القارب، وتخبئة أمتعتنا يف منحدر وقاموا بمدنا بمؤشر 

مبهم أين قد نجد ثمار جوز الهند وكيفية فتح واحدة من 
هذه الثمار.

كما تركوا لنا مشبكاً حديدياً يحمل باليد: إذا اصطدنا 
األسماك وأشعلنا النار يمكننا أن تستخدم ذا املشبك 

لطهي السمك عىل لهب مفتوح.
كما سلمنا سرييزو جهاز اتصال السليك وعلمنا كيفية 

استخدامه. أما زوجتي التي نشأت يف مانهاتن وُصدمت 
من الصمت والهدوء كانت تطرح كل األسئلة التي يمكن 

تصورها– عن سمك الراي اللساع وعن املد والجزر – بنفس 
طريقة طفل يتوقع وقت النوم. بعد ذلك شق الكل 

طريقهم وكنا بُمفردنا.
مشينا عىل طول الشاطئ  وقمنا بجمع الخشب لالشعال 

والفكرة هي أن الرياح قد تهدأ ونحن سوف ُنحاول، ونكاد 
يكون من املؤكد أننا سنفشل يف إشعال النار. كما التقطت 

ثمرة جوز الهند وحملتها تحت ذراعي مثل يشء ثمني. 
لقد كانت لعبة بالفعل، عىل الرغم من أننا شعرنا قليال 

بسخافة ذلك فقط كنا بصدد محاولة اتباع القواعد.
وقد انشغلنا خاصة عن دخولنا فيما ُيسمى السياحة 
املتحولة، والحديث عن ما كان يكون عليه األمر عىل 

جزيرة نائية. الحظنا أموراً وأشياًء وتساءلنا عن ما يعني 
أن لم نالحظها والتقطنا صورا لتذكري أنفسنا بما كنا قد 

الحظناه. وقد سألنا سرييزو كل األسئلة التي تخطر ببالنا، 
ولكننا فشلنا يف طرح السؤال األسايس: ما هو الهدف من 

لك؟ أدركت أنني كنت آمل دون وعي وبغري واقعية أن 
البعد الجغرايف الكبري سوف يجردين من الوعي الذايت 

ولكنني ال زلت هناك  يف وعيي، ال زلت أرى ما كنت أفعله 
وكما فعلته.

وقد عربت عن بعض من هذه األفكار عندما مشينا عىل 
طول الشاطئ عرب إبعاد نفيس من اللحظة عن طريق 

تحليل الطرق التي شعرت عربها بالبعد عن اللحظة. ثم 
رأيت سرطان البحر. وكان بني الصخور وكانت الصخور 

بعيدة عن بعضها البعض وهكذا انكشف سرطان البحر 
ولكنني غري متأكد ما إذا كان هرول يساراً أو يميناً أو 

تظاهر باملوت. وكان ممتئل الجسم وقرمزي اللون مقابل 
الرمال البيضاء. وقد رفع كماشاتيه ثم فتحهما وإغلقهما 
يف حركة قلقة تدل عىل شعور بالعجز. وضربته عىل رأسه 

بثمرة جوز الهند.
وفكرت قائالً يف نفيس:“ أنا أفعل هذا حقا، وأعتقد ذلك ” 

ولكن السرطان/ السلطعون ال يزال يتلوى أو كانت أجزاء 
منه، ثم ضربته بثمرة جوز الهند مرة أخرى حتى ُطحن يف 

الرمال وتوقف تماماً عن الحركة.
ماكان يمثل يف وقت ما أسئلة أكاديمية أصبح فجأة أمراً 

ُمتاحاً وُمباشراً. كم من نهار قضينا؟ كم من الحطب؟ 
وقد سيطرت عىل زوجتي قناعة شديدة بأن السرطان كان 

ال ينبغي أن يكون مات عبثاً. هرعنا إىل املنحدر ووجدنا 
القداحة التي لم تكن تعمل. وقبل أن نتمكن من أن نقرر 

ما يجب القيام به بعد ذلك رصدنا قداحة أخرى كانت 
نصف مدفونة يف الرمال، وقد كانت تعمل. ثم قمنا بفتح 

جوزة الهند وأخرجنا حفنة من األلياف الخام  من داخلها– 
كما ذكر أحد موظفي “Docastaway”، واكتشفنا اآلن، 
أن هذه األلياف كان من املفرتض أن تساعدنا عىل إشعال 

جيد.
أشعلوا النار.  وقمنا بإعداد مكان يف الرمال، وإضافة املزيد 

من األلياف،ثم العيص الصغرية، ثم األكرب حجما،حتى 
تمكنا من إشعال نار جيدة.

ثم قمنا بوضع الشبكة املعدنية عىل النار، ووضعنا املاء 
يف وعاء الطبخ مع الحرص عىل تثبيتها جيداً عىل الشبكة. 

كانت الشمس تغرب – رذاذ صحراء الجزيرة من األلوان 
الوردية والذهبية – ولكن كان لدينا فقط الوقت إللقاء 

نظرة عليه.  كنا بالكاد نتحدث، باستثناء تبادل املعلومات 
العملية من قبيل: “قف هنا” و“امسك هذا” أزحت الكثري 

من الرمال عن سرطان البحر ما استطعت. وكان املاء 
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فقط يف إطار ثقافة االنشغال املتوطنة، تماماً كما 
هو الحال فقط يف عصر  الطفرة حني يدفع الناس 
ملدربي الحياة ملساعدتهم عىل األكل أقل، وتحميل 

التطبيقات لتأمني أنفسهم من اإلنرتنت.

يغيل،فقمت بإسقاط سرطان البحر يف الوعاء وغطيته.
ويف الوقت نفسه، وجدت زوجتي ثمرة جوز هند أخرى 

وحفرت عليها حفرة باستخدام قطعة حادة ذات رؤوس 
من الخيزران وجدتها عىل الشاطئ.  ثم وضعت جوزة الهند 

عىل جذع  ورفعت املنجل فوق رأسها لتقوم  بقص جوزة 
الهند لنصفني وشربت ماءها.

عملنا ملدة ما يقارب ساعتني، عىل الرغم من أن أيا منا لم 
يكن عىل علم كم من الوقت كان يمر، أو كيف يمكن أن 

يبدو مظهرنا أو ملاذا بالضبط كنا نفعل ما كنا نفعله. وبعد 
فرتة من الوقت، قمت بإزالة غطاء الوعاء  ووضعه رأسا 
عىل عقب عىل الجذع، وأفرغت عليه سرطان البحر، ثم 
فتحت واحداً من مخالبه ألخرج قليال من اللحم املتبخر.

وقالت زوجتي: “إن طعمه كطعم سرطان البحر!”.
تذوقت القليل ثم قلت: “ طعمها مثل سرطان البحر!” 

كنا قد فقدنا سعرات حرارية أكرث مما كنا تناولناه،ولكننا 
كنا نشعر باالرتياح. نحن لم نُكن نفكر أبداً يف فتح علب 

الجرانوال. بدال من ذلك، أقدمنا عىل فتح جوزة هند أخرى 
شربنا ماءها وثم تركنا النار تخمد حتى نتمكن من النظر إىل 
النجوم بينما نأكل قطعاً من جوز الهند ولحم السلطعون   

وهي لحظات رحلتنا األجمل والتي تبقى راسخة وخالدة.
وبعد مرور بضعة أيام، رافقنا أوبا إىل جزيرة أوبــــــــــــــــــــــــــــا 

“Opa’s Island”. انتهجنا مسافة قصرية عرب  بستان من 
أشجار جوز الهند ووصلنا إىل النقطة التي يمكننا أن نرى 

منها الساحل الصخري، وهي ُبقعة بعيدة باللونني الرمادي 
واألخضر. وعند رجوعنا، يف الغسق، تم وضع مخيم: 

وهو كوخ مكون من أعمدة من الخيزران ومضاء بمصابيح 

نفطية؛ مع ناموسية معلقة تتدىل من السقف، مثل مظلة 
الدانتيل فوق حصرية نومنا  فضالً عن براد ميلء باملشروبات 

والفواكه املقطعة.  ثم غادر الطاقم   واستخدمنا موقداً 
متنقالً  لتسخني السمك واألرز الذي تركوه لنا. وكان هناك 

قط ضال، من املمكن أن يكون ملجموعة من الصيادين قد 
تركوه عىل الجزيرة  جاء ليقتات من بعض بقايا طعامنا . 
)لدينا القطط يف املنزل، لهذا كان ذلك أمر عادي بالنسبة 

لنا، عىل الرغم من أنني ال أريد أن أتخيل ماذا سيحدث لو 
كان لسرييزو زبون لديه حساسية(.

عندما حل الظالم كنا نسري عىل طول الشاطئ. ونسحب 
أقدامنا من الرمل الرطب اكتشفنا أننا كنا نرتك مسارات 

سماوية المعة – املاء يف الخليج يحوي عوالق الَتألُْلٌؤ 
باَلُيولوِجّية ،“لكل جزيرة سمات خاصة لكننا ال ُنخرب  زبائننا 

بها”  كما  أخربنا سرييزو يف وقت الحق.

“األمر ُيعد مميزاً أكرث عند اكتشاف ذلك بنفسك”. عدنا 
إىل كوخنا، قرأنا عىل ضوء املصباح، ونمنا بسهولة–وبأكرث 

رفاهية اآلن بعد أن أصبحتس لدينا حصرية للنوم. كانت 
ليلة جميلة، ولكن فهمنا ما كان سرييزو يعنيه يف وقت 

سابق عندما كان عنيدا ووصف “خيار الرفاه”، وملن 
يستطيع الحصول عىل رحلة Docastaway الراحة والرفاه 
جيد، ولكن هذا ليس بيشء جديد؛ فأسهل طريقة لكسب 

الراحة والرفاه، إذا كنت من الطبقة الوسطى األمريكية، 
هو البقاء يف املنزل. أما خيار املغامرة فهي لعبة اعتباطية، 

وهناك يشء هاو  بصورة فجة حول هذا املوضوع، مثل 
ماري أنطوانيت  التي تلعب دوراً يف مزرعة خاصة بها.  

ولكن يمكن أن تكون األلعاب أيضا مجزية وحتى إلهامية 
لفرتة وجيزة.

يف اليوم التايل، غادرنا جزيرة اوبا  “Opa’s Island” عىل 
منت زورق، تحادثنا قليالً لفرتة من الوقت، ثم وقعنا يف 

صمت لم يكن مزعجاً. وكان البحر هادئاً، ورسمت أشعة 
الشمس خطوطاً عىل األمواج. ولكن سرييزو كان يحدق 
يف هاتفه  ويكافح للحصول عىل إشارة ُتمكنه من إرسال 

بريد إلكرتوين. وكان متوتراً  وقال: “لقد رأينا شيئا عىل 
الطريق هنا”. “علينا معرفة ما كان ذاك”. رسونا تحت 
الربوز الصخرية، وهي واحدة بالكاد مرئية من جزيرة 

أوبا “Opa’s Island”. ويف األعىل وعىل طول املمر املعبد  
حديثا باإلسمنت، كانت هناك نحو  عشرة مباٍن مع أسطح 

حديدية  مطلية باللون األزرق: مجموعة من املنازل ذات 
الطابق الواحد السياحية التي ال تزال قيد اإلنشاء.

كان هناك تلفزيونات توشيبا ووحدات تكييف الهواء إل جي 
يتم توريدها من العاصمة اإلقليمية البعيدة ثالث  ساعات 
بالسيارة. وكان سيكون هناك مولد ضخم ومطعم وبار مع 

الكاريويك.

فكر سرييزو يف كل االحتماالت.  من املؤكد أن الضيوف 
سيقيمون حفالت يف الفندق والضوء والضوضاء يمكن 

أن يصل إىل جزيرة أوبا “Opa’s Island”، وأصحاب 
هذه املباين سوف يريدون حتماً استخدام القوارب للتوريد 

والتموين  وسيتم إرسال الضيوف إىل رحالت الغوص وربما  
يتم فتح املتاجر يف مكان قريب وكل ذلك من شأنه خلق 

االنحرافات وحاالت صرف االنتباه.

 -”Times Square“كنا بالكاد نتحدث عن تايمز سكوير
وهم من املطورين املحليني ولكنهم ليسوا عائلة هيلتون 

-  ولكن سرييزو هز رأسه يف استسالم وخضوع وقبول 
لألمر الواقع. وقال: “هذا الفندق ربما سيفشل”، ُمضيفاً: 

“يمكننا أن نأمل حدوث ذلك” أو ربما كان يمكنه العمل مع 
الحكومة إلقامة املزيد من القيود – قيود عىل حركة القوارب 

ال أضواء بعد ساعة معينة لكنه كان متشككا  وعلق قائالً: 
“أعتقد أن جزيرة اوبا “Opa’s Island” انتهى أمرها”.

وهو ما ُيفسر عدم شرائه للجزر: فعندما ترتقي منطقة ما 
لتصبح أكرث تحضراً بالنسبة لذوقه يمكنه ببساطة الرحيل 

عنها بعيدا وترك سنوات من العالقات التي عمل عىل 
بنائها وراءه. وقال سرييزو: “كان هناك يشء فريد من نوعه 

واستثنايئ يف هذه الجزيرة”  “وأتمنى أن أتمكن من جعلها 
تعمل”.

ولكن يمكنني أن أقول أنه كان يفكر بالفعل يف جزر أخرى 
يف عمق املحيط الهادئ. 
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ماذا تريد أن تكون عندما تكبر؟
ممثل فكاهي

ما هي موهبتك السرية؟
قذف الكرات والتقاطها بطريقة بهلوانية

في أي شخصية كرتونية تجد نفسك أكثر؟
Ziggyyزيغي

ما الشيء الذي تحبه وال يعرف الناس ذلك؟
الكعك

ما هي أكثر مخاوفك السياسية؟
بين كارسون، جراح المخ

من هو نجم الكوميديا المفضل بالنسبة لك؟
غرونشو ماركس 

إذا كان بإمكانك أن تغير شيئًا في حياتك، فما هو ذلك 
الشيء؟

أال أصبح أصلعا
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مقابلة مصورة

الرجاء أن ترسم شكلك كما تتخيله.






