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إبــداعــــات
34 - الفــــــــــــن خياري األول

 
مارينا ابراموفيتش )جدة فن األداء( كما   
يطلق عليها ككيان وظاهرة، هي فرصة 

للتعرف عىل معنى أن يكون املرء فنانا من 
خالل شكله، ووجهه، وهيئته، وجسده 

عموما.  

38 - حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اللـــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز

تبدو نربة الصوت العالية واملؤثرة املليئة 
بالعواطف لـِبنجامني كليمنتني كأنها تأيت 
من عالم آخر، ولكن تساؤالت هذا الفنان 

ة عن العالم الذي نعيش فيه هي التي  املِلحَّ
منحت موسيقاه ما ميَّزها عن باقي أنواع 

املوسيقى.

48 - هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا  كل ما يف األمر...

غيَّ راف سايمونز مالمح مالبس الرجال   
تغييا ال رجعة فيه، وهو بعُد يف مرحلة 

البداية.

54 -قضيـــــــــــــــــــــــــــــة شخصيــــــــــــــــــة

كمعماري ملعاِرض  برادا Prada  ابتكر   
روبيتو باسيويش جماليات متألقة 

ومتميزة، ولكن يف مسقط رأسه يف تسكاين 
تفرض خصوصية املكان نفسها.

تصاميم رجالية 
أبريل - مايو  ٢٠١٦

رفم الصفحة 58

الغالف من تصوير: كريج ماكدين 

توليف يصعب فهمه
الجديد يقابل القديم في 
الصالة العلوية بكنباتها 
المخملية وكرسي 
ج من تصميم تيرجي  متموِّ
إكيستروم تحت لوحة جصية 
على صفحة السقف الداخلية 
تعود إلى القرن الثامن عشر
تصوير سيمون واتسون
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المحتـــويـــات

رفم الصفحة 29

من اليسار: مقعد نيندو Nendo مرتفع 
اليد 1.602 ريال قطري.

Gandia Blasco  غانديا بالسكو 
والتر المب Walter Lamb - لكرسي براون 

جوردن
.dwr.com 6000 ريال قطري ، Brown Jordan 

مصباح أرضي  بوفر أمفورا
Bover Amphora  02 

ylighting.com 12.277 ريال قطري 

الحلبـــــــة
٢7 -املطبخ الحديث الجديد 

تدخل باريس عصرا جديدا يف عالم الطبخ،   
والفرق هذه املرة أنها تدخله بتأثيات متنوعة 

كتنوع مجتمعها.

٢9 - أرض الحلوى

يجري صنع أفضل وأجود أنواع الشوكوالته   
يف العالم يف واحدة من األماكن األقل حظا يف 

العالم

الجـــــودة
٢3 -  رقة مضاعفة

أثاث خارجي منحوت بطريقة رائعة   
        ال يتأثر بالعوامل الخارجية.

٢٦ -  اليشء املميز

تميل هذه الطاولة أو املنضدة املعدنية املَُسّودة   
لتكون بمثابة قطعة أثريةمن األعمال الفنية 

الرتكيبية الضخمة واألنيقة لريتشارد سيا، وإن 
ى نطاق االستخدام املنزيل. كان ذلك ال يتعدَّ

لمحــــــة
5 -  سياسة االستعداد

قبل حوايل 4 سنوات بدأُت أحمل معي أينما ذهبت   
سكني جيب صغية وأنيقة، ولوازم إسعافات أولية 

ومصباحاً صغياً قوي اإلضاءة. 

7 -  فتاة تصمم املالبس الرجالية 

باوال جيباز كونها امرأة مختصة يف تصميم املالبس   
الرجالية، سارت عىل درب ينظر إليها باعتبارها مبدعة 

ومتفردة - وخاصة منذ العام ٢٠١4 عندما تم تعيينها 
للمرة األوىل يف منصب املدير الفني لصانع األحذية 

.”John Lobb“ الربيطاين جون لوب

7 -  خبز باجل  الرائع

عىل الرغم من أن سكان نيويورك طاملا أصروا أن الخبز  
الحقيقي الوحيد الذي يمكن أن يوجد يف األقاليم أو 

املناطق الخمس“مع اإلقرار بخبز مونرتيال الداكن أكرث 
واألحىل”ً.

١٠ - حيل مرتجلة

توليفات جسورة وتلقائية من النقشات من األمس   
الستعادة صرعة زالجات سو كال

So-Cal  

١4 -  قف وانظر

ساعات متألقة أسود عىل أسود عملية ورياضية.  

١5 -  مقاعد مستديرة

إعادة سبك املقاعد املتواضعة إىل أشكال ومواد غي   
متوقعة. ط

مو
ن 

ست
جا

ن، 
لي

ك
جا

ت 
كاي

ر :
سا

لي
ن ا

م

منتج محلي 
 Marou مؤسسا مارو
فينسون مورو )من 
اليسار( وصامويل 
ماردوتا
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المحتـــويـــات

لمحة من قطـــر
٢٠ - صعوبات السينما تؤثر عىل واقع اإلبداع 

يواجه املبدعون الشباب يف مجال السينما العربية   
بشكل عام والخليجية عىل وجه الخصوص 

صعوبات متعددة الجوانب، رغم ما يتفق النقاد 
عليه من أنهم يمثلون التيار األقرب إىل الواقع 

وإىل هموم املواطن العربي.

8 - من هنا وهناك

االحتفال بعيد امللكة   
صاروخ السالم  

        امتزاج الثقافات
كل التفاصيل  

االبحار بثقة  
التجول يف الذكريات   

        جودة عالية
        روٌح منتصرة
        رمز استثنايئ

الناشـر

شـركة المها للدعاية واإلعالن ذ.م.م.
qtoday@omsqatar.com :ص.ب:  3٢7٢ الدوحة - قطــر.  هاتف:  44٦7٢١39 أو 4455٠983 أو 44٦7١١73 أو 44٦٦7584 )+974( . فاكس:  4455٠98٢ )+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 األميكية، 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 ٢٠١3  . 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

مراسل صحفي أول    
أشواريا موريت
كرتينا هودورو

اريت موهان
---------------------

مدير القسم الفني 
فينكات ريدي

نائب مدير القسم الفني 
حنان أبو صيام

مساعد مدير القسم الفني 
أيوش أندراجيت

مصمم جرافيك أول 
ماهيش ريدي

مصور فوتوجرايف 
التيميانو روبرت 

---------------------
مدير التسويق 

ساكاال  ايه ديرباس

مساعد مدير التسويق 
سوين فيالت

أنيس منصوري
محمد عرفان

ماتيوس جييان
---------------------

الفعاليات مدير 
الفونسو فريدريك 

الناشـر ورئيس التحرير 
يوسف بن جاسم الدرويش 

العضو املنتدب
جاسم بن يوسف الدرويش

املدير التجاري
فيصل فؤاد

---------------------
مدير التحرير

سندو ناير

نائب املحرر  
ازدهار إبراهيم عيل

كبري املراسلني
كريم إمام

مدير التحرير
مينجو بارك

مدير التصوير
نادية فيالم

---------------------
نيويورك تايمز

 خدمات األخبار

املدير العام
ميشيل قرين سبون

نائب الرئيس، 
الرتاخيص وسندكيشن

أليس تنق
نائب الرئيس، املحرر التنفيذي 
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مسئول أول الفعاليات
جاسمني فيكتوري

---------------------
محاسب أول

براتاب تشاندرن 
---------------------

مسؤول توزيع أول 
بيكرم شرستا 

فريق التوزيع
تيميلسينا   ارجون 

بيمال راي

نيويورك تايمز 
لخدمات األخبار 

وسينديكت
نانيس يل

---------------------
اإلصدارات املرخصة

مدير التحرير
جوسفني سكميديت

املحرر اإلداري
جون هاسكينز

---------------------
املنسقون

آيان كارلينو
جيي كيصر

رفم الصفحة 18

طريقة جديدة للتعبير 
الفنان ساي جوو تشانغ

الحلبـــة من قطـــر
3٠  - اإلبداع والجرأة 

تخلد كوروم التي تعرف بجماليتها وامتيازها الفني،   
قيم ودراية تصنيع الساعات الكالسيكية وعرضها يف 

املستقبل من خالل تصنيع ساعات الغد اليوم.
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بدون اسم

9

عنوان جانبي

قبل حوايل 4 سنوات بدأُت أحمل معي أينما ذهبت سكني جيب صغية وأنيقة، 
ولوازم إسعافات أولية ومصباحاً صغياً قوي اإلضاءة. وتبدو هذه األشياء الجديدة 
– إىل جانب عبوات التغليف من نوع موجي Muji املليئة بلوازم الحمام التي أحتاج 

إليها يف رحاليت اليومية إىل بركة السباحة – إضافة طبيعية مع ازدياد الحاجة إىل 
االستعداد ملختلف الظروف. مع تنامي محتويات حقيبة أدوايت وتوسع بحثي عرب 

اإلنرتنت بدأ يظهر يف بعض التغريدات 
واملنتديات أشخاص لديهم جيوب وحقائب 

مليئة بأدوات تشبه أدوايت بصورة مذهلة 
يسمونها “الحمولة اليومية”.

الحمولة اليومية تعني ما تحمله أينما ذهبت. 
إنها آخر ما بلغته ثقافة االستعداد التي 

أصبحت تمثل الخط العام مؤخرا بني الناس 
وتسمى عىل نطاق واسع “حركة” و “اتجاه” 

وحتى “فلسفة” ألنها تدل عىل تصاعد 
اإلحساس والوعي بما تحمله معك والسبب 

الذي يجعلك تحمله. قد تكون األشياء التي تضمها الحمولة اليومية أشياء غي هامة 
مثل املفاتيح، والهاتف الجوال، ومحفظة النقود والبطاقات، ولكنها قد تضم أشياء 
أخرى أيضا مثل القيود أو أدوات وقف النزيف أو قطع حزام املقعد أو أدوات صغية 

متعددة االستخدامات تشبه حصان البحر أو قرد متئك أو ديناصور يفتح فمه واسعا. 
مواقع الحمولة اليومية عىل اإلنرتنت مليئة بالعديد من الصور الجميلة لكل هذا 

– تشكيلة من األدوات التي يهتم بها الرجال أكرث من النساء مع وجود مسدس يف 
بعض املرات.

الشعبية الجديدة للحمولة اليومية، كما يشرح برايان بالك املتخصص يف الُعدد 
والرتبوي، تدل عىل تنامي اإلحساس باملخاطر بدرجة تفوق وجودها الفعيل يف حياة 

الناس. اإلحساس بالحوادث التي تخل باألمن والنظام العام يتسرب باستمرار إىل 
وعينا، لذلك فإن الحمولة اليومية تؤثر بنفس القدر كما فعلت أحداث ١١ سبتمرب 

ووسائل التواصل االجتماعي ونتائج تحليالتها. وقد انتشر هذا األثر بصفة خاصة بني 
رجال منحتهم هذه الصرعة بطوالت رجولية ما كان لهم أن يحصلوا عليها بطريقة 

أخرى – هم الرجال الذين يتطلعون يوميا وبصورة سرية إىل أن تتحول مثل هذه 
البطوالت إىل فيلم كوارث يصور بطوالتهم الشخصية ... وهم نفس الرجال الذين 

مميزات العصر

سياسة االستعداد
بقلم رافيل كرول زيدي   تصوير ليونارد غريكو 

تصميم ديفيد دي كويفيدو

عتاد الجيب
األدوات المطلوبة لخوض معاركك 
اليومية الصغيرة في الحياة تشمل ساعة 
روليكس اويستر بيربيتشوال صابمارينر
 ،Rolex Oyster Perpetual Submariner
وأقالم مونتبالنك Montblanc، وخطاف 
وحزام للتسلق أوميغا باسيفيك
 Omega Pacific، وقلم كاونتي كوم 
 ،County Comm Embassy إمباسي
وسكين ميركيتور كي فيفتي فايف 
،Mercator K55K كي
.ThruNite ومصباح ثرونايت
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يعتربون أن أكرث اللحظات إثارة يف فيلم ماد 
 ”Mad Max: Fury Road“ ماكس: فيي رود

هي التي استخدم فيها توم هاردي أخيا أداة 
لنقل الدم يف الفصل الثالث كان قد أحضرها يف 

با ملثل هذه الظروف ودون  الفصل الثاين تحسُّ
دالئل عىل احتمال الحاجة إليها. نحن نتذكر 

أن متعة الهروب من املنزل كانت ترتكز كلها يف 
ترتيب أغراض الهروب، ونشعر أننا مخظوظون 

أننا كربنا يف وقت يستطيع فيه أي بالغ أن 
يفعل ذلك، وأن يحضر حزام مثل حزام باتمان 

Batman الذي يصلح ألداء جميع الوظائف.
يف نفس األثناء بالنسبة للمروِّجني األصليني 

للحمولة اليومية الحاليني أو الذين لهم ماٍض عسكري سواء كان منطلقهم 
االكتفاء الذايت أو مجرد الحرص عىل البقاء ودون التدقيق يف الحجم النسبي 

لكال الفصيلني يف سجل حاالت فرض القانون أو خدمات الطوارئ فإن املواضيع 
التي تتناول هذه العقيدة والتي يتم اختيارها بدقة بالغة وجهد جهيد قد تتيح 
د  إىل جانب الفائدة املعرفية الفرصة لجمع األدوات املناسبة. بالطبع إن ما يوحِّ

أصحاب الحموالت اليومية تقديرهم العميق لعنصر الجمال وحب التوليف 
العشوايئ بني أدوات متقنة الصنع مثل مصباح نحايس وفتاحة قوارير مكسوة 

بطبقة متعددة األلوان ُتستخدم أيضا كعتلة ومفك براغي معلَّقة يف سلسلة 
مفاتيح والساعة التي تتحمل الصدمات. مهما كانت التشكيلة التي تجمعهم 

من التوافق السيايس يف معاداة الشمولية وإعالء قيمة اإليثار الواعي والوسواس 
اآلمن مما قد تكون سببا أو أساسا لرغبتهم يف االستعداد، ومهما كان ما 

تتوقعه من الظروف الصحية أو امليكانيكية أو غيها من الحوادث فإن االستعداد 
يبدو مناسبا لهم جميعا.

القلق أو الهاجس الشخيص لديَّ قد جعلني أستعد للتعامل مع متقاعد لندين 
سقط عىل خط نورثرن اللندين للمرتو وجرح ركبته، وعصابة من األطفال 

املشاكسني يتسببون يف اإلزعاج بالليل يف الشارع ويحتاجون أن يئض أحدهم 
نورا ساطعا من مصباح يدوي قوي عىل أعينهم، ومجموعة من قنافذ البحر 

الخاملة التي تحتاج أن أزيحها عن قدمي، ووالدة صديقتي عندما كانت تحتاج 
إىل لصقة طبية كبية الحجم يف اإلجازة، وفتاة فرنسية تطلب شوكة يف املكتبة. 

ضع الرغبة يف إثارة إعجاب النساء عىل جانب لتجد أن الجائزة الحقيقية هي 
 ”Goruck “ إثبات الكفاءة. وفقا لجيسون ماكاريث مؤسس شركة غوراك

املتخصصة يف صنع حقائب الظهر، وتنظيم فعاليات قوة التحمل، وأحد 
أصحاب القبعات الخضراء السابقني، فإن هذا الهوس باألدوات يستمد زخمه 

من أساطي وبطوالت القوات الخاصة يف أميكا. كل هذه الوسائل العملية 
التي يُقصد بها إنجاز األعمال اختصرت يف كلمة “تكتييك” التي تعني يف أدبيات 
الحمولة اليومية أنه يمكنك أن تستخدم محتويات حمولتك من أدوات الحمام 

يف مطاردة البكتييا عىل جسدك، وإال فإنها )يعني الكلمة( سوف تستخدم 
لوصف أدوات خضراء وسوداء مروَّضة لتفعل ما نريد مصنوعة من الفايرب 

والبوليمر تحمل أسماء من كوردورا “Cordura” إىل زيتيل “Zytel ” موضوعة 
يف يشء يشبه الحقيبة العسكرية التي تسمح ألي يشء أن ُيعلَّق أو ُيشَبك أو 
ُيوَضع فيها بكفاءة قياسية. ولكن هل الحل يكمن يف مجموعة من الجيوب 

لة بذكاء؟  املفصَّ
“الثقة” كما يقول مكاريث “أهم من األدوات نفسها”. بدا يل يف البداية أنه ال 

يمكن الفصل ما بني الثقة واألدوات - يشء مثل بطانية ميالر Mylar األمنية. 
مع ذلك عندما نتأمل األمر نجد أن األدوات تعزز نوعا أكرث تعقيدا من الثقة 

التي تصحبك يوميا دون شك: لقد طورُت نظريت وفهمي لألدوات ذات الوظائف 
الحيوية وتلك التي يمكن االستغناء عنها أو املكررة، حيث تجد بما يدعو إىل 

الفرح يف كثي من األحيان أشياء مختلفة تقوم بنفس الوظائف. زيت األرغان 
Argan  هو دكتور برونرزDr. Bronner’s  يف أيامنا هذه عىل سبيل املثال. 
شاحن واحد قد يحل محل خمسة. محتويات الحمولة تغني عن لبس زي 

يتضمن حقائب أو جيوب، فبعد أن كنت يف املايض أحب حزم األشياء يف 
الحقائب تحولُت عن ذلك إىل الجانب اآلخر، وما أزال أحمل معي أشياء كثية 

أثناء حركتي من مكان إىل آخر. وعندما أدخل إىل مكان آمن سوف يقوم من 
يجهل هذه الثقافة بلمس شريط وقف النزيف أو الخطاف الصغي القابل للطي 

ويسأل أسئلة تدل عىل جهله بها. يف مرات أخرى يفضل الناس تجاهل األمر. 
الصديــــــق الــــذي صاحبنــــــي إىل معـــــرض جاينـــــت سايــــكوو تانــــــــك

Giant Psycho Tank للفنان كارستني هولر يف املتحف الجديد
“the New Museum” لنجرب الطفو عىل الربكة املالحة لم يسألني ملاذا 

أحمل معي بشكياً مصنوعاً من نسيح صناعي ناعم. وعندما فشل موظفو 
املعرض يف توفي بشاكي يف ذلك اليوم لم نملك إال أن ندخل يف الربكة بدونها. 

كان مكانا فريدا وملجأً دافئا تشعر فيه أن األمور تسي عىل مايرام، بعكس 
الوضع يف الخارج حيث تنتظرك جميع األخطار. هل كنت حقيقة سأعتمد عىل 
مثل هذا املتحف الذي ال يهتم سوى باألشياء الرقيقة والظريفة والناعمة ليوفر 

يل األدوات الصحيحة للتعامل مع كل الظروف يف معرضهم؟ 

األدوات التي أحملها يوميا ساعدت متقاعد يف لندن سقط عىل خط نورثرن 
Northern للمرتو يف لندن وجرح ركبته، ووالدة صديقتي التي كانت تحتاج إىل 
لصقة جروح كبية الحجم يف عطلة نهاية األسبوع، وفتاة فرنسية كانت تطلب 

شوكة يف املكتبة.

مستعد وجاهز: من اليسار: 
بعض األشياء المحببة والعملية 
مثل األدوات المتعددة في 
زوتيليتي تولز بوكيت مونكي
 ،Monkey Zootility Tools Pocket
مصباح بيست ميد إم إم آر 
 ، Best Made MMR-X إكس
سكين الجيش السويسرية 
 ،Victorinox فيكتورينوكس
األدوات المتعددة سي آر كي تي 
غيت أوي درايفر
CRKT Get-a-Way Driver ، سكين 
ديجو Deejo 37 جرامًا، سكين 
أس أو جي تويتش تو
 SOG Twitch II ، ترموس ودبوس 
جيب ياباني.
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من هنا وهناك

الفتاة المختصة في تصميم المالبس الرجالية 
باوال جيباز كونها امرأة مختصة يف تصميم املالبس الرجالية، سارت عىل درب ينظر إليها باعتبارها مبدعة 

ومتفردة - وخاصة منذ العام ٢٠١4 عندما تم تعيينها للمرة األوىل يف منصب املدير الفني لصانع األحذية 
الربيطاين جون لوب “John Lobb” الذي يرجع تاريخه لـــ١5٠ عاماً.

لكن جيباز ال تمثل خدعة أو وسيلة للتحايل: فقد نشأت ُمْنَجِذبة إلرث سافيل رو، ومفتونة بطريقة الرجال 
يف ترتيب وتشكيل خزاناتهم، كما قضت السنوات الست األوىل من حياتها املهنية يف تصميم بدل رجالية 
حسب الطلب.أما يف جون لوب“ John Lobb”، فقد ركزت باوال عىل أرشيف املنزل. وُتلغي األحذية غي 

املبطنة والخفيفة املصنوعة من جلد الغزال يف مجموعتها الجديدة الخاصة بفصل الربيع، فكرة أن األحذية 
املصنوعة يف انجلرتا يجب أن تكون ضخمة - ولكنها تحتفظ بالرموز واللمسات الكالسيكية مثل األبازيم، 

والخياطة املخفية والسروج املغطاة. johnlobb.com -  هيالري موس

للمشاهدة
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خبز باجل  الرائع
عىل الرغم من أن سكان نيويورك طاملا أصروا أن الخبز  

الحقيقي الوحيد الذي يمكن أن يوجد يف األقاليم أو املناطق 
الخمس“مع اإلقرار بخبز مونرتيال الداكن أكرث واألحىل”، 
الخبازين الشباب يف أقايص العالم يصنعون كعكاً حقيقياً.

شراجيلز “Schragels” هونغكونغ
ريبيكا شريج“يسار”، ابنة اليهودي من نيويورك واصيل 
هونغكونغ التي ُولدت يف شيكاغو، كانت تعمل يف بنك 

استثماري عندما بدأت يف صنع الخبز 
 امللفوف يدويا لزمالئها املغرتبني.

وعندما تحولت الطلبات لتزويد املطاعم 
والفنادق، تخلت عن وظيفتها واتخذت 
من صنع الخبز والجنب والسلمون املدخن 

schragels.com مهنة بدوام كامل

 باجل “Baguel” ريودي جانيرو
تتجول شاحنة املواد الغذائية الخاصة بجورج جاكوب  بني 
ستة مواقع مختلفة، وتبيع الخبز املستوحى من العالمتني 

التجارتني يف نيويورك إيس- 
 ”Ess-a-Bagel“ ايه- باجل

وموراي باجلز
 ”Murray’s Bagels“ 

ولكن اللمسات املحلية ال 
يمكن تجاهلها: تخفيض 

البية السوداء ُتعوض 
شراب الشعي التقليدي، 

”biquinho“ ع بفلفل البكوينهو وأحد األصناف مبقَّ
baguel.com.br

 ماكس باجلز “Max Bagels” كيبتاون
أنشأ الطهاة ماثيو فريمانتل، وأندروكاي ماكس، 

الذي يبيع الخبز عىل طريقة نيويورك إما لوحده أو 
كسندويشات مع لحم البقر أو السلمون املدخن، كجزء من 

مهمة عرض أطعمة جديدة عىل سكان جنوب إفريقيا. )تشمل 
”Paella“ ”املشاريع األخرى املزدهرة بايّيال “طبق أرز أسباين

maxbagels.com

 بروكلين- بي “BrooklynB”كوااللمبور
كان هذا الثاليث أصحاب مقهى مملوك لرجل غامبي أمىض 

أكرث من عقد من الزمن يف صنع الخبز يف الواليات املتحدة قبل 
أن ينتقل إىل ماليزيا. قاموا بشراء مشروعه، وتعلموا تقنية 
عمله بشق األنفس وأعادوا تسمية املكان وغيوا عالمته مع 

الرسومات التي تذكرنا بشعار بروكلني نتس
 “Brooklyn Nets” جيم وولف

brooklyn-b.com.

لمحة



تي قطر: مجلة أسلوب الحياة من نيويورك تايمز12

 من هنا وهناك
كوكتيل ثقايف

 

االحتفال بعيد 
صاروخ السالمالملكة 

قطعة فريدة من نوعها خصيصًا أليام التصميم دبي 2016 - لوكس باسيس )Lux Pacis(، صاروخ/
قذيفة مليئة بالضوء والبراءة والتطلع المفعم باألمل التي ُتتيح لمحة عن مستقبل أكثر 
ر فيحمل في طياته رسالة اإلعمار والمصالحة والتوافق بين الثقافات.  إشراقا. أما الُمَتَفجِّ
وتبلغ القيمة اإلجمالية للبيع  100،000 دوالر، سيتم التبرع بهذا المبلغ كامالً إلى المنتدى 

العالمي للسالم، لدعم عمله في بناء عالم أفضل يكتنفه السالم.
 LED من المرمر األبيض الشفاف مع خلفية بضوء )Lux Pacis( وقد تم شحذ لوكس باسيس

ليرمز بذلك إلى النقاء والبراءة، وفي ذات الوقت للتذكير بالخراب والدمار وكشاهد على 
النزاعات السابقة وكزهرة يانعة ترمز إلى الحياة واألمل.

أقامت سفارة اململكة املتحدة  يف 
الدوحة احتفاال بمناسبة العيد 

التسعني للملكة إليزابيث الثانية ملكة 
بريطانيا  بحضــــــــــــــــور سعــــــــــــــــــــادة الدكتـــــــــــــــــور محمــــــــــــــــــــــــــد 

عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم 
العايل والسيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة وحضور ما يزيد عىل 

ألف ضيف من الدبلوماسيني ورجال األعمال وأبناء الجالية الربيطانية.
وقد أعرب السفي الربيطاين لدى الدولة، السيد إيجاي شرما بهذه املناسبة عن ارتياحه 

لطبيعة العالقات القطرية الربيطانية يف مختلف املجاالت والتي وصفها بأنها قوية 
وتأخذ طابعا متناميا يف كافة املجاالت.

امتزاج الثقافات
ّنِظمت أكاديمّية قطر للموسيقى حفاًل موسيقًيا مشرتًكا 

لتقديم مقطوعات من املوسيقى العربية والغربية 
الكالسيكية، بالتعاون مع أوركسرتا قطر الفلهارمونية، 
م يف إطار  ضمن سلسلة مكونة من ثماين حفالت ُتَنظَّ
مهرجان املوسيقى الذي يستضيفه املركز. وعزف طالب 

أكاديمّية قطر للموسيقى عىل مجموعة من اآلالت 
املوسيقّية املتنوعة، مثل الكمان، والبيانو، والعود 

والناي، والقانون، كعازفني منفردين أو أوركسرتاليني. 
وتهدف هذه الفعالية، التي تعكس تطلعات مؤسسة 

قطر للمساهمة يف تقّدم املجتمع، إىل تعزيز الحياة 
الثقافية يف قطر، عرب دعم الفعاليات الفنية الفريدة. 

وتضّمن الحفل مقطوعات موسيقية من الرتاثني 
العربي والغربي.

من أقصى اليسار في اتجاه 
عقارب الساعة : الموسيقار 
جيوفاني بازيني، عازف الفيوال 
الرئيسي في أوركسترا قطر 
الفلهارمونية، يقود األوركسترا 
المشتركة.
العازف ديفيد ستانكوف من 
أكاديمية قطر للموسيقى 
يعزف كونشيرتو الهورن الرابع 
للموسيقار موتسارت خالل الحفل.

قدم “استوديو أماريست )Amarist(”، بصورة 
تعكس الصراعات ذات الصلة بالقضايا االجتماعية 

واالقتصادية والحربية التي تطبع العالم اليوم.
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اإلبحار بثقة
أقامت شركة الخليج لصناعة القوارب جلف كرافت إحدى أبرز الشركات يف سوق اليخوت الفاخرة 

وقوارب االستجمام يف قطر، فعالية حصرية يف “اللؤلؤة”، تهدف إىل تمكني عمالئها الحاليني 
واملحتملني من معاينة أحدث ابتكاراتها، وذلك يف عرض أسطول يتألف من أكرث من عشرة يخوت 
وقوارب، من عالمات يخوت “ماجستي” و“نوماد”، ومجموعة “أوريكس” من اليخوت الرياضية 

والقوارب السريعة، ومجموعة “سيلفر كرافت” لقوارب الصيد والنزهة، ويشتمل عىل يختني سوبر 
جديدين من عالمة “ماجستي” ويخت من عالمة “نوماد” للرحالت البحرية الطويلة. وتأيت فعالية 
“جلف كرافت” للمعاينة الحصرية يف دورتها الخامسة يف قطر، يف أعقاب تدشينها العاملي الناجح 
لثالثة يخوت خالل معرض دبي العاملي للقوارب، مطلع شهر مارس، والذي أعلنت أنها حققت 
فيه مبيعات بلغت 8٠ مليون درهم إمارايت )٢٢ مليون دوالر( من محفظتها الشاملة من اليخوت 

والقوارب عاملية املستوى. وُيظهر يختا “ماجستي” الجديدان، “ماجستي ١١٠” و“ماجستي 9٠”، التزام 
“جلف كرافت” باالبتكار،إذ يجمع كالهما مقّومات الهندسة القوية بالتقنيات املتقدمة والتصاميم 

املتقنة، ليعكسا الحرفية الرفيعة والتميز يف جميع التفاصيل، بدءاً من املفروشات الجلدية 
واألرضيات الخشبية )الباركيه( يف الصالونات الرئيسية، وصوالً إىل أسطح املناضد الرخامية يف 

األجنحة املزّودة بالحمامات. ويشّكل “ماجستي ١١٠” تجسيداً جريئاً فريداً من نوعه يف عالم اليخوت 
ثالثية األسطح )تراي-ديك(، وهو زاخر بوسائل التسلية الداخلية والخارجية والعديد من املرافق 

التي تشمل مرآباً كبياً بما يكفي ليضّم زورقاً ودراجة مائية. أما اليخت “نوماد 55”، فهو األحدث يف 
سلسلة جلف كرافت من اليخوت بعيدة املدى.

نظمت شركة بلوريبون ديزاين اتيليه معرض للفن والتصميم تحت عنوان “تفاصيل”

ويستمر حتى العشرين من شهر مايو 2016، يف “مركز كتارا للفنون” بالحي الثقايف “كتارا”،الدوحة، قطر. يعنى“تفاصيل” بتقديمه أعمال وانطباعات للفنان بشي محمد، بحيث يضم مجموعتني 
من تصاميمه الفنية. تضم املجموعة األوىل، تحت اسم “بلوالين”، إحدى عشر تصاميم حصرية ومتنوعة من األثاث والنماذج، والتي تعكس تفاصيل من الهندسة املعمارية املحلية ونمط الحياة 

القطرية، فضال عن جوانب مختلفة من الخط العربي. وقد تم اختيار جميع األقمشة املستخدمة لبعض القطع بالتعاون مع شركة ايرتو ميالن املوجودة يف إيطاليا، التي تتوفر أقمشتها حصريا يف 
شركة بلوريبون ديزاين اتيليه يف الدوحة، قطر.  أما املجموعة الثانية للمعرض، فإنها تتمثل بتقديم سبع لوحات فنية استخدم فيها الفنان مواداً مختلفة، مستوحاة من العصور الوسطى للعالم 

اإلسالمي تحت اسم “خليفة بال عنوان”. تعكس هذه املجموعة الفنية من اللوحات سلسلة من سبع رغبات مختلفة تتجسد من خالل األلوان والخط العربي واملنمنمات.

بعنوان باب  Bab  من 
 Bluline ”مجموعة “بلوالين

مقعد ذو خلفية مرتفعة 
 بعنوان مجلس   Majlis  من 

 Bluline ”مجموعة “بلوالين
مقعد ذو خلفية منخفضة 

لوحة فنية من مجموعة 
“خليفة بال عنوان” 

Untitled Caliph
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تقرير منصة  العرض

ِحَيل مرتجلة
توليفات جسورة وتلقائية من 

النقشات من األمس الستعادة 
So-Cal صرعة زالجات سو كال

تصوير ماثيو كريستول
تصميم جاسون رايدر

كنزة درايز فان نوتون
:Dries Van Noten
 2.694 رياالً قطريًا، 
 :Topman قميص توبمان
200 ريال قطري
topman.com
جولينة لويس فيتون
 :Louis Vuitton
السعر عند الطلب 
 ،louisvuitton.com
بنطلون راف سيمونز
 :Raf Simons
حوالي 2.552 رياالً 
rafsimons.comقطريًا
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معطف:3.076 رياالً قطريًا وتي 
شيرت: 1.620 رياالً قطريًا من 
 ،Boglioli /boglioli.it بوغليولي
قميص أور ليجاسي
Our Legacy: حوالي 983 رياالً 
  ourlegacy.se قطريًا
بنطلون إيرمينيجيلدو زيغنا 
كوتير
:ErmenegildoZegna Couture
 5.642 رياالً قطريًا، حذاء ذا هيل 
:The Hill-Side صايد
 637 رياالً قطريًا، جوارب برادا
Prada: 309 رياالت قطرية
prada.com

 قميص مارني Marni: 2.129 رياالً 
 :Prada قطريًا،  تي شيرت برادا

1.674 رياالً قطريًا،  بنطلون تيم 
كوبينس

Tim Coppens: 1.802 رياالت قطرية 
barneys.com، حذاء ويرهاوس 

:Warehouse Co. كمبوني
 455 رياالً قطريًا،  

 ،Blue in Green بلو إن غرين
حزام حيدر أكرمان

Haider Ackermann: حوالي 800 
haiderackermann.be ريال قطري

لمــــــــــحةتقرير منصة  العرض



تي قطر: مجلة أسلوب الحياة من نيويورك تايمز16

لمحة

قميص كوتش نايتين 
 :Coach 1941 فورتي ون

 ،coach.com 819 رياالً قطريًا
 :Topman صدرية توبمان

255 رياالً قطريًا، بنطلون 
اليكزاندرماكوين

 :Alexander McQueen
2.129 رياالً قطريًا 

alexandermacqueen.، حذاء 
نورث سي كلوزينج

 North Sea Clothing: 291 رياالً 
  ،northseaclothing.comقطريًا

:Pradaحزام برادا
 600 ريال قطري.
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كارديغاندرايز فان توتن 
 2.694 :Dries Van Noten
رياالً قطريًا، قميص 
كاروهات فينتيدج 
Vintage، قميص ساساي 
Sacai مزين بالورود: 
2.384 رياالً قطريًا

 ،mrporter.com 
كنزة بيرلوتي
Berluti)ملبوسةداخليا(: 
3.604 رياالت قطرية، 
 :Pradaبنطلون برادا
3.713 رياالت قطرية.

 :Marc Jacobsصدرية مارك جيكوبس 
1.619 ريال قطري

  ،marcjacobs.com
قميص فيرصاصفيرساتشي

Versus Versace: 1.547 رياالً قطريًا 
versusversace.،  كنزة أيه بي سي 

. A.P.C.)ملبوسة داخليا(: 837 رياالً 
 3.312 :Lanvin قطريًا، بنطلون النفين

رياالً قطريًا.
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في اتجاه حركة عقارب الساعة من أعلى 
:Patek Philippe 5170 G اليسار:باتيك فيليب

 295.204 رياالت قطرية، 
بوم آند ميرسيير كليفتون

: Baume & Mercier Clifton 10211
 14.014 رياالً قطريًا

 ،baume-et-mercier.com 
 Bell & Ross BR  126 GT  بيل آند  روس

  ،bellross.com 19.292 رياالً قطريًا :
لونجينس كولومن ويل سينجل بوش بيس 

 :Longines Column Wheel Single Push-Piece
shop.us.longines.com 11.466 ر ياالً قطريًا

تقرير الساعات

قف وانظر
ساعات متألقة أسود 

عىل أسود عملية ورياضية.

تصوير زين زو 

لمحة
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تقرير السوق 

مقاعد ُمستديرة 
إعادة سبك املقاعد املتواضعة إىل 

أشكال ومواد غي متوقعة

تصوير: ليونارد جريكو

 في اتجاه عقارب الساعة من أعلى:
اليسار

استوديو دريمان Studio Dreimann، 1.347 رياالً 
قطريًا، أنطونيو سيتيريو

 Antonio Citterio ،5.683 رياالً قطريًا ، آنا 
كارلين Anna Karlin 6.898 رياالً قطريًا ،كيلي 

ويرستلر Kelly Wearstler 4.714 رياالً قطريًا 
،سيدريك راجوت Cédric Ragot 2.457 رياالً 

قطريًا،شارلوت بيرياند
 Charlotte Perriand 3.531 رياالً قطريًا ، 

وارين بالتنر Warren Platner  9.773 ريال ،جاسبر 
موريسون Jasper Morrison 1.784 رياالً قطريًا 

لمــــــــــحة
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عشق الساعات لمحة من قطر

األشياء الجميلة

الجمال المطلق
قامت شركة الساعات اليابانية سيتيزن Citizen، بإطالق اإلصدار النسايئ الفاخر “سيتيزن 

أمبليونا “ خالل معرض الساعات واملجوهرات السويسري “بازل وورلد ٢٠١٦”. تعكس سيتيزن 
للساعات مفهوم العالمة “الجمال هو الجمال” الذي يعرب عن اعتقادنا بأن األشياء الجميلة 

تنبعث من عقل جميل. بمعنى آخر، الجمال الخارجي يعكس ببساطة جماال داخليا. 
صنعت سيتيزن فخامة حقيقية مع عالمة سيتيزن. هذه الروح الكامنة وراء إطالق أسلوب 

جديد من الساعات الفاخرة – “أمبيلونا”. 
اسم “إمبيلونا” كلمة رحالة مشتقة من عنصرين: “أمبينت” و”لونر”. “أمبينت” تستحضر 

البيئة الطبيعية الغنية بالضوء والهواء، فيما تقرتح “لونر” القوة الدقيقة للقمر املتوهج، إىل 
جانب بلور زفي القمر املستخدم يف واجهة الساعة. 

بمناسبة تقديم واحدة من أحدث إبداعاتها تجول إبرهارد آند كو   Eberhard & Co يف درب 
ذكرياتها... يف فرتة الخمسينيات قررت شركة تصنيع الساعات السويسرية التي تميل دوما إىل البحث 

الفني واإلبداع خوض تحٍد دائما ومن زمن سحيق ألهم الرجال – البحر وأعماق الغامضة. يف تلك 
السنوات قدمت إبرهارد آند كو تشكيلة سكافوغراف، املصممة للرياضيني وهواة املغامرات من عشاق 

الحياة ذوي الروح الديناميكية. تكونت التشكيلة التي تم إثراؤها بمرور السنني من موديالت صلب 
كانت تقاوم تسرب املياه. تضمنت سكافوغراف 3٠٠ التي قامت إبرهارد آند كو بالكشف عنها مؤخرا 

خالل معرض بازل للساعات واملجوهرات كافة السمات الرئيسية الالزمة لساعة غوص كما أن شكل 
هذا املوديل جعلها مناسبة لالرتداء اليومي.

أحدث اإلبداعات

جودة عالية
قامت كاسيو Casio عىل هامش مشاركتها للدورة الرابعة واألربعني لدورة 
معرض بازل للساعات واملجوهرات يف سويسرا الشهر املايض،  بتقديم إصدار 

جديد يجمع بني أناقة التصميم والجودة العالية لتقدم للعالم مجددا 
األفكار السباقة املتطورة ألذيك العقول يف قطاع أعمال الساعات. حرص فريق 
العمل يف كاسيو عىل تصميم الساعة النهائية لرجل األعمال يف عصر اليوم 

العاملي هي ساعة تحافظ عىل التوقيت الدقيق يف أي مكان بالعالم. منذ 
٢٠١4 دأبت كاسيو عىل تطوير ساعات جديدة تحت مفهوم التطوير “تزامن 

  GPS املجهزة بتقنية استقبال موجات Oceanus التوقيت العاملي”. ساعات
الهجني التي تستقبل بذكاء GPS وإشارات املوجات الالسلكية لتعيي الوقت. 
وأعلنت كاسيو خالل بازل وورلد عن إطالق ساعة OCW-G1100C، وهي 
نسخة جديدة لتشكيلة Oceanus من الساعات املعدنية املصممة لتأسر 
جوهر األناقة والتقنية. تتميز الساعة الجديدة بتقنيات مستقبل املوجات 

الشمسية وGPS الهجني وهي مستوحاة من مشهد اسرتاتوسفيي لتحوالت 
األلوان املذهلة يف الغالف الجوي لألرض. 
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بقلم: ازدهار إبراهيم 
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قامت دار الساعات الفاخرة، سانت 
أونوريه Saint Honore  ويف إطار 

احتفاالتها بعيدها الـ ١3٠، بإطالق 
اإلصدار املطور لساعة “برج إيفل” 

الفاخر لهواة جمع الساعات الثمينة، 
يعد اإلصدار الجديد األول من نوعه 

عىل مستوى العالم الذي يتم تصنيعه 
من القطع املعدنية واملواد املكونة لربج 

إيفل، أحد أشهر املعالم السياحية الرئيسية 
عىل مستوى العالم يف مدينة باريس. وتم 

تصميمه ليتناسب مع شخصية الرجل األنيق. 
واستخدمت سانت أونوريه هذا العنصر الثمني 

ليك تجعل من الطارة وزينتها ولونها البني مرجعا 
للَمعلم الفرنيس الشهي. تحيط الطارة بميناء بارزة 

عىل نفس الرتكيب، فعىل غرار مركزها، ُتظهر سّحابة 
الرتوس يف آلية الحركة اآللية امليكانيكية املخصصة تحديدا 
من سانت أونوريه. مثبتًة عىل حزام جلدي “تصميم جلد 

التمساح” أنيق بلونه البني، تم تصنيع ساعة “برج إيفل” يف 
إصدار محدود من 885,١ 

قطعة من الصلب )تكريما للعام الذي تأسست فيه دار تصنيع الساعات 
سانت أونوريه(، ما يوفر فرصة فريدة لألفراد من هواة الساعات الفاخرة 

الرتداء رمز استثنايئ من فرنسا والعبقرية التكنولوجية لـ “غوستاف إيفل”. 

الرجل األنيق

تحف فنية

تحفة فريدة
كشفت دار الساعات السويسرية الفاخرة “لويس موانيه” 

Louis Moinet عن تحفة فريدة وإضافة ثمينة لعالم الوقت. تعد ساعة “وبار” 
الحصرية واملتوفرة بكمية محدودة ساعة فريدة تعمل بالتوربيلون وتتميز بميناء تحتوي 
عىل جزء يدوي الصنع نادر للغاية من نيزك وبار الذي ُعرث عليه يف صحراء الربع الخايل 

يف اململكة العربية السعودية عام ١8٦3. يتوفر توربيلون وبار يف إصدار محدود من ١٢ 
قطعة مصممة لعشاق وهواة تجميع الساعات الفاخرة املميزين. يربز األبلكيه املنقوش 
يدويا والذي يحتوي عىل نيزك وبار، يربز عقربْي الساعات والدقائق الفضيني إضافة إىل 

القفاز الرئييس التوربيلون املميز. 
وتحتوي علبة الذهب األبيض عيار ١8 قياط املذهلة يف هذه الساعة عىل 5٠ جزء بما يف 

ذلك واقي تاج لويس موانيه الرئييس. 

روٌح منتصرة
 Roger Dubuis يشهد العام ٢٠١٦ الذي أعلنه روجيه دوبوي
عام الديفا الفاتنة طرَح خمسة إصدارات رائعة من موديل 

فالفت تؤّكد كّلها عىل مكانة املصنع كـصانع جواهر تحٍف فنّية 
نادرة. ويجّسد العرض األول يف العالم لثالثية فالفت باللون 
األسود األوُجه العديدة لهذا اإلعالن بقّوة.  إن امرأة فالفت 
باللون األسود تحّركها روٌح منتصرة. يتّم نقل معايي هذه 

املرأة املتحّررة عرب نهٍج غي تقليدي تجاه الحياة ونمط العيش. 
ويعني تصّرفها الثائر أنه يمكن النظر إليها عىل أنها متطّرفة 

أحياناً ولكن متآمرًة دائماً. تتمّيز كلٌّ من املوديالت التي تتألف 
منها الثالثية باالستخدام السّباق ألحجار كربونية مّما استدعى 
تقنيًة ُمطّورة حديثاً وحائزة عىل براءة اخرتاع. بما أن املاسات 
هي شكٌل بّلوري من الكربون، فيمكن النظر إىل هذا األسلوب 

عىل أنه يمثل الدمج بني جوهرَتني مختلفَتني.
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لمحة من قطرلمحة من قطر

الفنان

ساي جوو تشانغ 
طرق جديدة للتعبي

بقلم: كريم إمام 

“ماذا عن الفن؟ فن معاصر من الصني” هو املعرض الذي افتتح شهر 
مارس املايض ويستمر حتى منتصف شهر يوليو املقبل، والذي يعد الحدث 

األبرز يف إطار العام الثقايف قطر - الصني ٢٠١٦، إذ يعود من خالله الفنان 
ساي جوو تشانغ إىل قطر مرة أخرى منذ أن قّدم معرضه املنفرد بمتحف يف 
٢٠١١، ولكن هذه املرة يعود كقّيم عىل املعرض الذي يضم أعمااًل فردية  العام 

إنتاجها.  املواد املستخدمة يف  ١5 فناًنا صينًيا، وأخرى جماعية تتميز بتنوع  لـ 
وُتعَرض هذه األعمال التي تربز اللغة واألسلوب الفريدين لكل فنان يف 

معارض منفردة، إىل جانب ذلك قام قّيم املعرض بتسليط املزيد من الضوء 
عىل السمات اإلبداعية املميزة لكل فنان عىل حدة.

ُولد الفنان ساي جوو تشانغ يف العام ١957 يف مدينة “شوان جو”، بإقليم 
فوجيان يف الصني. وتلقى تعليمه يف تصميم املسرح من أكاديمية املسرح 

الفنية  يف شنغهاي، ومنذ ذلك الحني، تضمن عمله مزيًجا من الوسائط 
الفنية.  والعروض  والفيديو  املركبة،  الرسم، واألعمال  فيها  بما  املختلفة، 
الثامن واألربعني  كما ُمنح ساي جائزة “األسد الذهبي” يف بينايل فينيسيا 

يف العام ١999، وجائزة هيوشيما الفنية يف العام ٢٠٠7، وجائزة فوكوكا 
البصرية  للتأثيات  ٢٠٠9. وعمل كمدير  العام  للثقافة اآلسيوية يف  العشرين 

الصيفية  األوملبية  األلعاب  لدورة  والختامي  االفتتاحي  بالحفلني  الخاصة 
بكني ٢٠٠8. يف العام ٢٠٠8، كان ساي موضوًعا ملعرض يستعيد مسيته 

 ،٢٠١٠ الفنية يف متحف سولومون جوجنهايم بنيويورك. ويف خريف العام 
أنجز ساي العمل اإلبداعي املسمى “أودييس” أو )امللحمة( ملتحف الفنون 
املتحف بصفة دائمة ضمن “مشروع  الجميلة يف هيوسنت والتي يعرضها 

البارود حتى  البوابة”، حيث يعترب أحد أضخم األعمال املرسومة بمسحوق 

من أعلى  اليمين  عكس  
اتجاه عقارب الساعة 

الفنان الصيني  ساي جوو 
تشانغ، بعض أعمال الفنانين 

المشاركين في معرض ماذا 
عن الفن، الفنان مع عدد من 

الفنانين المشاركين
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اآلن. ويعيش ويعمل حاليا يف نيويورك.
التقت )يت قطر( الفنان الصيني املبدع عىل هامش افتتاح معرض “)ماذا عن الفن؟( 

فن معاصر من الصني” وكان لها هذا الحوار معه: 
يف البداية يقول: “أنا سعيد جدا بالعودة مرة أخرى إىل الدوحة، والتي تعد بالنسبة 
يل نافذة مفتوحة عىل العالم العربي، وقد شاهدت العديد من التغيات التي طرأت 

عىل املدينة، حيث أن هناك مساحات خضراء أكرب باملقارنة مع زياريت األخية”.
ويرى تشانغ الذي يتفاعل دائما مع املجتمع من خالل ما يقدمه من فنون أن أهم 

ما يميز أدواته الفنية -بخالف الفن يف حد ذاته- أنه يعمل بشكل قريب جدا من 
املجتمع وتغييه إىل األفضل.  أفراد  للتعبي عن  املجتمع، ويستخدم فّنه 

الفنان للبحث والتخطيط،  أما عن املعرض الذي يأيت تتويجا لثالث سنوات كّرسها 
فيقول أنه حظي باهتمام كبي حول العالم، ويضيف قائال: “هذا املعرض يعيد 

بالتنمية  يتعلق  وما  واالجتماعية،  السياسية  والخلفية  السياق  االهتمام من  اتجاه 
الصينيني وإبداعاتهم الشخصية، وإبراز  الفنانني  االقتصادية يف الصني، إىل أعمال 

الفنية املقدمة بني الرسم،  الفريد لكل فنان، حيث تتنوع األعمال  اللغة واألسلوب 
الفيديو، وعروض فن األداء، وتصميمات ألعاب  املركبة، ومقاطع  والنحت، واألعمال 

التفاعلية”. الفيديو 
الفلسفة  إىل  للمواضيع االجتماعية استناداً  املعروف بطرحه  ساي جوو تشانغ، 

الفنان طرقا  تمنح  الحديثة  التكنولوجيا  أن  يرى  املعاصرة  والثقافة  الشرقيني  والتاريخ 
الفنان  املفتاح والنقطة األساسية تتمثل يف كيفية استيعاب  أن  إال  للتعبي،  جديدة 
وليس  فنه،  لتقديم  التكنولوجيا  تطويع هذه  كيفية  يعي  بحيث  التكنولوجيا،  لهذه 

باستخدام  أعمايل  املثال  قائال: “عىل سبيل  نفسها. ويستطرد  التكنولوجيا  لتقديم  فقط 
٢٠١١ كانت من خالل تطويع الكمبيوتر لتصميم  األلعاب النارية هنا يف قطر يف العام 

النارية  للغاية ينظم توقيتات األلعاب  املوصلة بجهاز دقيق  النارية  هذه األلعاب 

ومسافاتها، بحيث تظهر عىل شكل هرم أو قوس قزح يف السماء. وعندما يشاهد 
الناس عميل يف السماء فإن ما يؤثر فيهم هو الفن وكيفية تقديمه، والذي ال يمكن 
التكنولوجيا  التكنولوجيا”. مشيا إىل أن كل جيل يشهد تطور  تقديمه إال عن طريق 

الفن يتوافق ببطء ويتطور ويتكيف مع ما  املستمر، وعندما ننظر للتاريخ نجد أن 
الحديثة. التكنولوجيا  هذه  تقدمه 

وعن الهدف من املعرض يقول: “إن هذا املعرض يهدف إىل عكس الجهد اإلبداعي 
الفنية، وآمل أن يمثل هذا  للفنان يف مجال األساليب واملنهجيات واملقاربات واملفاهيم 

النهج اإلبداعي والذين  يتبنون  الذين  العرب  الفنانني الشباب  املعرض مصدرا إللهام 
الفني العربي بشكل قريب جدا من الوضع يف  يواجهون تحديات فيما يتعلق باملشهد 

الصني”. 
وحول ما إذا كان عمله كفنان وقيَّم عىل معارض، ومخرج، وناقد، وسيايس أحيانا 
يؤثر عىل أدائه الفني يجيب قائال: “أعتقد أن اإلجابة عىل هذا السؤال تأيت من خالل 
الثالثة املاضية حظيت بفرصة عكس مواضيع  الوقت ومع الوقت، وخالل السنوات 

اإلبداع، والذي عكسته يف عميل كقيم  بالفنانني وبقيمة  باملعارض،  بالفن،  تتعلق 
عىل هذا املعرض”. 

أما بخصوص ما إذا كانت األزمة االقتصادية تؤثر عىل املشهد الفني، يقول: “بالطبع 
الفنانني يحتاجون إىل مصادر للدعم ليطوروا أعمالهم،  تؤثر عىل عاملنا، والعديد من 
الكافية لتمويل  املوارد  الفنانني صغار السن، وعندما ال تكون لدى الحكومات  خاصة 

املشهد  الخاصة، فإن ذلك ينعكس سلبا عىل  الفنية  املؤسسات والهيئات  ومساندة 
الفني بشكل عام، وبالطبع عىل الفنان أن يعيش أوال وأن يعتمد عىل املواد الخام 

الشباب  الفنانني  إبداعه” وتوجه أخيا بنصيحة إىل  الرخيصة حتى يتمكن من تقديم 
بأن يظلوا صامدين أمام أية عرثات قد يقابلونها، وأن يثقوا بأصواتهم وأفكارهم 

الخاصة، وهو أمر غاية يف األهمية.  
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لمحة من قطر

وتؤكد تجارب معظم هؤالء الشباب عىل قدر ما يواجهونه خاللها من عقبات، 
وجود تيار سينمايئ شبابي محرتم ينتج ما يعرفه البعض بالسينما الجديدة 

أو املستقلة، وهي سينما تقع خارج نطاق ما يعرف بالسينما التجارية املهيمنة 
عىل سوق العرض يف العالم العربي. حضرت )يت قطر( فعاليات مهرجان 

قمرة الذي نظمته مؤسسة الدوحة لألفالم والذي يهدف إىل تعزيز الثقافة 
السينمائية يف قطر وتمهيد الطريق أمام تطوير صناعة أفالم محلية ودعم 

األصوات السينمائية يف قطر والعالم العربي، وقد كان املهرجان فرصة 
للحديث مع عدد من الشباب املولعني بالفن السابع عن أهم ما يواجهونه من 

عقبات وصعوبات.
يف البداية يرى املنتج املصري محمد حفظي الذي أسس يف العام ٢٠٠5 شركة 

تطوير وإنتاج سينمائية  تسمى )فيلم كلينك( وكان العربي الوحيد الذي 
اختارته مجلة )سكرين انرتناشونال( كواحد من صناع السينما األكرث تأثيا يف 

العالم، أن هناك صعوبات تتعلق بالتوزيع وعمليات القرصنة، كما تواجه 
السينما املستقلة صعوبات عديدة ومتنوعة، الفتا إىل أن املطلوب هو تدخل 

مؤسسات السينما يف الدول املختلفة لدعم السينما املستقلة، وأن تواجه 
الحكومات عمليات القرصنة وتدعم السينما بشكل عام.

 ويرى أن الجمهور ال يزال يفضل السينما األميكية، وبالتايل فإن علينا دعم 
واملحافظة عىل السينما العربية، ويف مصر صناعة السينما تحاول حماية 

الفيلم املصري، إال أن أيدينا ال تزال مقيدة بعض اليشء بسبب القرصنة التي 
ال نستطيع مواجهتها، وهو أمر يهدد الصناعة بأكملها.  وأوضح حفظي أن 
السينما ال تقل أهمية عن أي منحى آخر، ألنها هي القوى الناعمة، ومركز 
ر هويتنا ونؤثر عىل الناس وعىل األخالق والقيم. الفتا  مهم من خالله نصدِّ

إىل أن التواجد يف املهرجانات العاملية مهم، لكن يف النهاية السوق املحيل هو 
األهم والبد علينا أن نهتم به ونحاول الوصول لجمهورنا. وقال أن نسبة ٢٦% 

من صناع األفالم هن من السيدات كما أظهرت الدراسة التي تمت بتعاون 
بني جامعة نورث ويسرتن يف قطر ومؤسسة الدوحة لألفالم وهي نسبة جيدة 

جدا، وأعىل من املعدالت العاملية، وهو يشء إيجابي البد من استغالله.  يف 
حني يرى املخرج القطري حافظ عيل عيل الذي درس السينما يف فرنسا، والذي 
يعمل عىل مشروع فيلم الرسوم املتحركة الجديد )البحث عن دانة النجوم( أن 
اإلنتاج العربي يف الفرتة األخية بدأ يظهر بشكل واقعي جدا، فوجدنا هاين أبو 

أسعد يف األوسكار وفيلم مثل )ذيب( نافس مع أفالم عاملية مهمة، فالفيلم 
صناعة، وقد تنجح بعض التجارب وتخفق أخرى، وال تستطيع أن تحكم عىل 

فيلم من جنسيته، فهي قصة إنسانية سواء قادمة 
من املنطقة العربية أو غيها، القصة اإلنسانية هي 

التي تصل، وقصة اإلنسان ومعالجة املخرج يف 
صناعة الفيلم بأسلوب سينمايئ هو ما يفرض نجاح 

الفيلم، موضحا أن املنطقة الجغرافية هي مجرد 
مكان وليس هدف ومضمون الفيلم.  ويقول أن 

هناك فكرة عن أن املنطقة تقدم دعماً سخياً للفيلم 
العربي، إال أن ذلك غي صحيح، فنحن كخليجيني 

ال نحصل عىل الدعم املادي من الدول األوروبية 
باعتبار أننا من دول نفطية غنية ال تحتاج إىل هذا 
الدعم، ويتجه الدعم األوروبي -الفرانكفوين مثال- 
إىل دول شمال إفريقيا ومصر ولبنان، يف حني أن 

الدعم الربيطاين يذهب إىل الدول ذات االقتصادات 
الضعيفة. موضحا أن الصعوبات تختلف من منطقة 

ألخرى ومن بلد آلخر داخل الخليج نفسه، فهناك 
دول ليس بها دور عرض سينمايئ الستيعاب األفالم 

شاشة العرض

صعوبات السينما تؤثر على واقع اإلبداع
يواجه املبدعون الشباب يف مجال السينما العربية بشكل عام والخليجية 

عىل وجه الخصوص صعوبات متعددة الجوانب، رغم ما يتفق النقاد 
عليه من أنهم يمثلون التيار األقرب إىل الواقع وإىل هموم املواطن العربي.

بقلم كريم إمام 

“املشكلة األساسية تكمن يف  وعي 
املجتمع وتقبله للكاميا”

أمينة البلويش
مخرجة قطرية
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التي ُتنتج، واإلنتاج محصور عىل صناديق دعم األفالم التي تقدمها املؤسسات 
لتجد األفالم طريقها إىل املهرجانات. يف حني تقول حميدة عيىس وهي مخرجة 

وكاتبة ومنتجة قطرية حاصلة عىل درجة البكالوريوس يف السياسة من 
كلية لندن الجامعية ودرجة املاجستي يف السينما وتعدد الثقافات من كلية 

الدراسات الشرقية واإلفريقية بجامعة لندن، وتعمل حاليا عىل أول أفالمها 
الوثائقية الطويلة )إىل أقىص أنحاء األرض( أن تواجد السينما العربية يف 

املحافل السينمائية الدولية أمر موجود وحاصل بالفعل، وما علينا كصناع 
أفالم سوى أن نستكمل املشوار ونقدم أفالما جديدة، حيث أن الحضور 

العربي بدأ يفرض نفسه يف املحافل السينمائية الدولية، وما علينا سوى أن 
نقوم بما نقوم به وأن نكون أنفسنا، فاملسألة تتطور وما نشاهده اآلن إشارات 

إيجابية للمستقبل.  وترى أن السينما التي تقوم عليها النساء أو التي تحيك 
قصصاً نسائية أمر غاية يف األهمية، حيث أنها تشهد تطوراً كبياً، فالنساء 

يف قطر والسعودية وغيها من دول الخليج لديهن قصصاً لتحىك، وهذا هو 
الوقت املناسب لحيك تلك القصص، وترى أن ذلك يعد انعكاسا لكيفية تطور 

مجتمعاتنا يف املنطقة، فالعديد من األمور تغيت خالل السنوات العشر 

املاضية، وال يمكن مقارنة النساء هنا بالنساء يف الغرب، فالحرية بالنسبة 
لنا مختلفة عن الحرية هناك، وهناك عوامل مثل اإلختالف يف التقاليد ويف 

العقلية، فلدينا هنا قيم مثل االحرتام والشرف، هي قيم إيجابية وليست 
سلبية، وهذا يعد حماية للمجتمع ككل، وهناك العديد من السيدات الاليت 

يملكن القوة يف التغيي، والسيدات هن القوة الدافعة للمجتمع. وأشارت 
إىل أنه ال تزال هناك حاجة لالستعانة بالخربات الخارجية ألننا ال نزال يف 

البدايات، ونحتاج للمساعدة من بلدان عربية مثل مصر ولبنان ودول شمال 
إفريقيا، فكيف ستنمو وتتطور من دون أن تتعلم من الغي وتنفتح عىل اآلخر.  

أما آمنة البنعيل الحاصلة عىل البكالوريوس يف األدب اإلنجليزي واللغويات 
من جامعة قطر، والتي أخرجت أول فيلم قصي لها بعنوان )عيادة الطبيب( 
يف مدرسة الخليج الصيفية التابعة لشركة )ال فيمي( يف العام ٢٠١5، وعرض 

فيلمها القصي )الدفرت( يف مهرجان أجيال السينمايئ ٢٠١5 ونال تنويها 
خاصا، وتعمل حاليا عىل فيلم روايئ قصي بعنوان )العالم أزرق( فرتى أنه 
ليس هناك انفتاحا عىل مشاهدة األفالم من أوروبا وآسيا، حيث تقول أن: 

"مؤسسة الدوحة لألفالم توفر يل كمخرجة -وتتيح يل- فرصة مشاهدة مثل 

 
“الحضور العربي بدأ يفرض نفسه يف 

املحافل السينمائية الدولية”

حميدة عيىس
  مخرجة وكاتبة ومنتجة قطرية

من أعلى اليسار 
باتجاه عقارب الساعة: 
المخرج جاسم األنصاري 

مع المخرج مصطفى 
الششتاوي. لقطة من 
فيلم )إلى أمي( ألمينة 

البلوشي. المخرجة 
أمينة البلوشي. 

لقطة جماعية لبعض 
المشاركين في مهرجان 

قمرة السينمائي
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شاشة العرض لمحة من قطر

هذه األفالم"، الفتة إىل أن ثقافة األفالم تعترب جديدة يف قطر )5٠ – ٦٠ عاماً( 
وحتى اآلن الناس لم تتعود عىل األفالم كطريقة للبوح الثقايف، وتضيف قائلة: 
“أشعر أن صناعة األفالم ينقصها التقدير، فاملخرج العربي قد يجد جمهوراً يف 
بلده بشكل سهل ولكن هذا الجمهور يواجه تحديات يف تقبل السينما كنموذج 
فني، وبدون الجمهور ال يمكن لصناعة السينما االستمرارية يف املنطقة”.  وترى 

أن العامالت يف السينما بالخليج محظوظات ألنهم يمثلون أكرث من 5٠% من 
العاملني يف هذه الصناعة، مضيفة: “أنا ومن خالل عميل يف مؤسسة الدوحة 

أرى أن النساء أكرث إقباال وأكرث قدرة عىل التنفيذ حيث أنهن أكرث موهبة من 
الرجال”. معربة عن اعتقادها بأن ما يحدث اليوم مثي جدا لالهتمام وأن الوطن 
العربي سيشهد انفجارا خالل السنوات القادمة يف مجال السينما، ليست لدي 

خلفية كبية عن املعلومات املتعلقة بمشاراكات األفالم العربية يف املهرجانات 
الدولية، ولكن أعلم أن مهرجان برلني السينمايئ -مثال- شهد قسما خاصا 

باألفالم العربية، وأوروبا تحديدا تهتم بالسينما العربية والقصص التي تأيت من 
هذا الجزء من العالم.  يف حني تقول أمينة البلويش التي قدمت أفالماً قصية 
مثل “صنع يف قطر” و “إىل أمي” من خالل عملها مع مؤسسة الدوحة لألفالم 

أن أكرث التحديات التي تواجه السينمائيني يف الخليج بشكل عام أن الناس ليس 
لديها حتى اآلن الوعي الكايف بأهمية السينما، والعديد منهم لديهم تخوف وقلق 

وخطوط حمراء، وفكرة بأن الكاميا يمكن أن تفصح عن أمور ال يريدون أن 
تخرج للناس. فاملشكلة األساسية تكمن يف وعي املجتمع. 

وتضيف بأنه مما الشك فيه أن األمر يحتاج إىل املزيد من الوقت، فاملجتمع 
سيتفهم ويشعر بأهمية السينما من خالل إنتاج كمية أكرب من األفالم كل عام، 

وإذا استمرت ورش العمل بشكل دائم وعملت عىل استقطاب املواهب، وإذا 
شعرنا بأن الفيلم يحل مشكلة، أو يساهم يف تطوير املجتمع، فإن السينما بهذه 

الطريقة ستحظى باهتمام أكرب داخل مجتمعاتنا. 
وأوضحت أن املطلوب اليوم هو الخروج واملشاركة يف املهرجانات السينمائية حول 

العالم، وتناول قضايا تغّي من الصور النمطية عن بلداننا، واألهم هو املشاركة 
يف املهرجانات العاملية بحيث يحظى الفيلم بفرص املشاهدة أمام أعداد أكرب 

من الناس.  وترى البلويش بأن الحس اإلبداعي لدى املرأة أعىل، وقد تكون لها 
ملستها يف السينما وطريقتها الخاصة يف اإلخراج والتي تتفوق فيها عىل الرجل. 

أما مصطفى الششتاوي وهو مصور ومخرج سينمايئ ولد يف مصر ونشأ يف قطر 
وكان أول عمل إخراجي له فيلما وثائقيا قصيا حمل عنوان )تخليد الذكريات( 

عرض يف مهرجان أجيال السينمايئ يف العالم ٢٠١5 فيى أن األمور بالنسبة 
للسينما أسهل يف قطر، ولكن يف أماكن أخرى غي الدوحة تتمثل الصعوبات 

األساسية يف الدعم ليس، فقط املادي، وإنما الدعم الفكري يف تطوير األفكار، 
والدعم املادي لألفالم القصية. ويرى أن عدم وجود صناع أفالم عرب يف املحافل 
الدولية ليست مشكلتنا، فالسينما العربية بدأت تتطور ويكون لها ذوق خاص، 

وهذا يف اعتقادي يعود لسياسة كل مهرجان وكل بلد، إال أن لدينا تناقضاً داخلياً 
بني السينما املنحطة والسينما الراقية. ويعتقد الششتاوي فيما يتعلق بالزيادة 
يف العنصر النسايئ خليجيا أن السبب هو أن صناعة السينما غي مؤسساتية، 

فليس لدينا املؤسسات الكبية مثل هوليوود التي يسيطر عليها جنس معني أو 
ديانة معينة، والرتبة لدينا خصبة جدا ألي موضوع يطرح، ويف نفس الوقت 

لدينا خطوط حمراء أخرى غي موجودة لديهم، وهذا يساعد السينما فاملرأة هي 
النصف األذىك يف املجتمع والنصف األنشط، ووجودها يدفع السينما إىل األمام. 

 
“مطلوب تدخل مؤسسات السينما 

لدعم السينما املستقلة”

محمد حفظي 
منتج مصري

من أعلى اليسار 
باتجاه عقارب الساعة: 
لقطة من فيلم )الدفتر( 
للمخرجة  القطرية آمنة 
البنعلي.المنتج المصري 
محمد حفظي
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األغراض

رقة مضاعفة
أثاث خارجي منحوت بطريقة رائعة 

ال يتأثر بالعوامل الخارجية.

تصوير: كايت جاكلين     تصميم: تيريزا ريفيرا 

 Nendo من اليسار: مقعد نيندو
مرتفع اليد 1.602 ريال قطري.

Gandia Blasco  غانديا بالسكو 
 - Walter Lamb والتر المب

لكرسي براون جوردن
 Brown Jordan ، 6000 ريال قطري 

.dwr.com
مصباح أرضي  بوفر أمفورا

 Bover Amphora  02 12.277 ريال 
.ylighting.com قطري

دة
جو

ال
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التــــــراث الجــــودة

في اتجاه عقارب الساعة من 
اليسار:
أريكة خارجية ناوتو فوكاساوا 
 ، Naoto FukasawaTitikaka تيتيكاكا
.bebitalia.com 39.953 رياالً قطريًا

ِمَظّلة شمسية ادوسديزاين 
 ،Odosdesign Ensombra أنسومبرا
13.905 رياالت قطرية، غانديا بالسكو 
.Gandia Blasco
طاولة جون ديكنسون
  John Dickinson إفريقية كبيرة 
الحجم ذات ستة أرجل، السعر عند 
.sutherlandfurniture.com الطلب

األغراض الجودة



29أبريل - مايو  ٢٠١٦

الجـــــودةالجـــــودة

من اليسار: كرسي من 
االلياف الزجاجية فالديمير كاجان 
Vladimir Kagan ، 32.760 رياالً 

.ralphpucci.net قطريًا
كرسي شاطئي فرانك اليتارات 

Frank Ligthart 14.851 رياالً 
Dedon قطريًا، ديدون
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الجودة

الشيء المميز
تميل هذه الطاولة أو املنضدة املعدنية املَُسّودة لتكون 

بمثابة قطعة أثريةمن األعمال الفنية الرتكيبية 
الضخمة واألنيقة لريتشارد سيا، وإن كان ذلك ال 

ى نطاق االستخدام املنزيل. يتعدَّ
ُصنعت الطاولة من قبل شركة التصميم أوهورو 
“Uhuru” يف األستوديو الخاص بها يف ريد هوك 

“Red Hook” بربوكلني “Brooklyn”، وهي تزن 
ل كافة الظروف الجوية  ٢5٠ رطالً وذلك بهدف تحمُّ

مع مرور الزمن، لتؤمن الدفء، واألشياء التي 
تصاحب الحياة الحقيقية. وكما يبدو من اسمها 
–“التاك”–ُيحيلنا ذلك إىل قطعة ملحومة نقطياً 

)ملحومة بحبات صغية بدال من شرائط سميكة(، 
وهي تقنية تضفي عليها ُنُعوَمة ُمثية  للدهشة. 

١٦.744 ر ياالً قطرياً-
 uhurudesign.com - نانسي هاس 

تصوير كريستا ليونارد 
تصميم: ديفيد دي كيفيدو
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بة
حل

ال
مسائل في الغذاء

المطبخ
الحديث الجديد

تدخل باريس عصرا جديدا يف عالم 
الطبخ، والفرق هذه املرة أنها تدخله 

بتأثيات متنوعة كتنوع مجتمعها.

بقلم آدم غولنر  
تصوير فرانسوا كوكريل  

عندما كنت أعيش يف منزل يطل 
 Rue عىل شارع رو دي ال روكيت

de la Roquette يف باريس يف 
أواخر التسعينيات كان معظم 

الطعام الذي كنت أتناوله 
الغريكس grecs )مفردها غريك( 

وتعني محليا سندويتشات 
الكباب. الغريك عبارة عن كومة 

 doner من لحم الشاورما
الساخن متبل بالكمون ومغطى 

بصلصة بيضاء من الهريسة 
محشو  يف خبز مشوي مسطح 
م مع قبضة من البطاطس  ُيقدَّ

املقيل املُْدِهن توضع غالبا داخل 
السندويتش.  

يف ذلك الوقت كان عمري ٢٢ 
سنة، وكنت موسيقيا مفلسا 

ومنفلتا. كنت آكل أيضا الفطائر 
 ، spring rolls امللفوفة

والفالفل، والكسكيس مثل كل 
من عرفتهم يف املنطقة. حتى يف 

ذلك الوقت كانت العاصمة أكرث تنوعا مما كان ُيقصد لها أن تكون حتى بدا 
شاذا أن يجتهد مثل ذلك املكان الذي كان تنوع الثقافات فيه يف منتهى الوضوح 

ليستوعب سكاَنه املهاجرين الذين كانت أعدادهم يف تزايد مستمر. 

يف هذه األيام، باملقارنة، تجد مظاهر االندماج أينما ذهبت - عىل األقل يف 
الطعام. الكثي من أمهر الطهاة الفرنسيني ُيدِخلون مكونات أجنبية إىل 

مطابخهم ليبتكروا بها أطباقاً جديدة ويكتسبوا املزيد من الثقة. اآلن يمكنك 
 Michelin أن تجد الكسكيس ضمن قوائم الطعام املصنفة يف دليل ميشيلني
وأطباق الطاجن يف الحانات التقليدية، وجميعها كان من املستحيل أن تجده 
قبل وقت ليس بالطويل، فقد بدأ عالم الطعام البارييس أخيا يعكس الروح 

الحقيقية التي كانت عليها املدينة لسنوات: مكان ال يخجل من تعدديته بل 

يفخر بها. 
باريس من بني أكرث املدن تعددية يف العالم: أكرث من واحد بني كل ثالثة 

من سكان املنطقة الحضرية الكربى يف املدينة إما أنهم مهاجرون أو أطفال 
ملهاجرين، مع ذلك ظلت فرنسا تعاين يف كثي من النواحي من ظاهرة الرِّهاب 

من األجانب. أحد األماكن القليلة التي يحدث فيها التالقح الثقايف يف العاصمة 
هي املطاعم. خذ عىل سبيل املثال مطعم ميزنون Miznon حيث يقدم الطاهي 

اإلسرائييل يخنة لحم البقر boeuf bourguignon عىل خبز البيتا pita، أو 
املطعم الكردي الصغي اورفا دورام Urfa Durum عىل شارع رو دو فوبورغ 

سينت دنيس Rue du Faubourg Saint-Denis حيث يتم صنع الخبز 
املسطح بالطلب، أو أفضل من ذلك كله مطعم يل باراتني Le Baratin يف 

حي بيليفيل Belleville املتعدد األعراق )مغاربة، وجنوب شرق آسيويون، 
وكونغوليون عىل سبيل املثال وليس الحصر(، وهو مطعم يحبه طهاة املدينة، 

وصانعو النبيذ الطبيعي، والبوهيميون، والكتاب، والرسامون. هنا تعكس 
أطباق راكيل كارينا Raquel Carena الطاهية األرجنتينية املولد صورة الحي 

املعقدة بأطباق مثل الطبق الفرنيس التقليدي لوزيري Lozère املصنوع من 
لحم الغنم املحمر إىل جانب األطباق الجانبية contorni العربية الصقلية 
املصنوعة من الشمار وسكابيش escabèche السمان األمازيغي اإلسباين. 

تتيح أطباق مطعم يل باراتني الفرصة لرواده للخروج برؤية رومانسية وربما 
رة أيضا لباريس كمدينة منفتحة ومتسامحة وتحرتم املايض بقدر ما تتمتع  مبشِّ

به من تقدمية يف التفكي. هذا هو أول تطور يف مسية تغيي ثقافة الطعام  يف 
باريس. التطور الثاين هو ما يحدث لفن الطبخ املحيل ذاته. يف جزء كبي من 
القرن العشرين كان املتحمسون للمطبخ الفرنيس ال يريدون له أن يتعرض 

ت املطبخ الفرنيس ونجومه  ألية تأثيات خارجية. ولكن هذه األيام ال يفوِّ
واملتحمسني له أية فرصة للتجديد. 

سوف تجد أمثلة للتحور الذي حدث ألسماء األطباق الفرنسية يف يل شاتوبرايند 
Le Chateaubriand وهو أحد املطاعم الفرنسية 

“الجديدة” التي ُتصنَّف دائما أنها من األفضل عامليا. 
املطعم عبارة عن قاعة صغية كالسيكية مصممة 

عىل طراز الخمسينيات عىل شارع افينيو بارمينتيي 
 Belleville يف حي بيلفيل Avenue Parmentier
ويؤمه جمهور يتصف بأعىل سمات الحداثة. طاهي 

املطعم، إينايك أيزبيتاريت، الذي ُولد يف فرنسا بعد أن 

األختان: من اليسار: صاحبتا مطعم 
لي سيرفان Le Servan - )من اليسار( 
كاتيا وتاتيانا ليفها، األختان تخلطان 

المكونات الفرنسية مع نكهات 
غير متوقعة كما في هذا الطبق 
ن من األخطبوط المشوي،  المكوَّ

والكاري، والفراولة، والجبن )أعلى(. 
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ف مسائل في الغذاء ي 
التصميم

الحلبــــــة

عالم صغير: في اتجاه حركة عقارب الساعة من أعلى 
اليسار: المخبز أورفا دورام Urfa Durum أفضل مكان 
يصنع سندوتشات الكباب: لحمكن lahmacun أو البيتزا 
 ped lad prik المصنوعة على خبز مسطح،  بيد الد بريك
- لحم بط مدهون بصوص لزج ومتبل - في مطعم الو 
لين زانج Lao Lane Xang،  في مطعم لي شاتوبرايند
Le Chateaubriand الشيف إيناكي إزبيتارتي يجمع 
النكهات الفرنسية مع المغربية، والمكسيكية، وتلك 
القادمة من إقليم الباسك، طبق لحم العجل مع توابل 
التندوري الذي صنعه.  

هرب والداه الباسك من دكتاتورية فرانكو وتعلما الطبخ 
يف إسرائيل، يقول: )إن دمج الثقافات املهاجرة يف املطبخ 

الفرنيس يمثل “الواقع اليومي الذي أعيشه”(. ويصف 
أسلوبه يف الطبخ بأنه يعتمد عىل التمازج مثل التصاهر الذي 

يحدث بني البشر من مختلف األعراق. 

ُخِتم عشاء تناولته مؤخرا يف مطعم يل شاتوبرايند بسلطانية 
من الفراولة شديدة النضوج عليها رشة من املخواس 

mukhwas وهو خليط الذع الطعم من بذور الشمار 
والبهارات امللبَّسة بطبقة من السكر من النوع الذي يوضع يف 

العادة بالقرب من طاولة املحاسبة يف مطاعم جنوب آسيا. 
أيزبيتاريت يغي قائمة طعامه يوميا، ولكن اليشء الوحيد 

الذي يبقى دون تغيي هو شحم الخنزير 
tocino de cielo، وكسرت مصنوع من البيض من األندلس 

تحرص إدارة املطعم أال يكون من بالد الغال. شريكه يف 
الجزء األمامي من املطعم، واسمه لورانت كابوت، وهو 

جزائري كورسييك الزايس، وصف املكرونة اليابانية املصنوعة 
من الحنطة السوداء التي يقدمها يل شاتوبراند بأنها “ليست 

فرنسية باملرة - إذا استثنينا الحنطة السوداء”.
ع الجديد للمطبخ الفرنيس نجده   مثال آخر عىل هذا التوسُّ

 ،Le Servan يف مطعم يل سيفان
وهو مطعم رائع عمره سنتني وتديره 
أختان فلبينيتان بولنديتان يهوديتان 

جزائريتان كانتا قد ُطِردتا من الجزائر 
بعد استقاللها. قالت تاتيانا ليفها طاهية 

املطعم: “يل سيفان حانة  فرنسية. 
الطعام فرنيس، األسلوب فرنيس، طريقة األكل فرنسية، واألطباق فرنسية 

جدا جدا - بالرغم من جميع املكونات الحامضة 
والحارة غي الفرنسية”. هذا مطعم يقدم أطباقا 

مثل الدجاج املحمر
roast poulette يف صلصة ساتيه

satay sauce، واألخطبوط بالكاري، والكفتة 
wonton dumplings املحشوة بالنقانق 

 foie gras وكبد األوز ،boudin noir السوداء
مطبوخة بالبخار مع خثارة فول الصويا )توفو( 

tofu. طعام يل سيفان رائع ومنعش، ومبتكر، 
وكالسييك يف نفس الوقت، ويتصف بكل ما 

ُيفرتض أن يكون عليه املطبخ الفرنيس، ولكنه 
نادر. األختان ليفها تخِرجان املطبخ الفرنيس 

من فرتات الكساد التي يزيد من حدتها الحنني 
إىل النقاء والتميُّز، وذلك عن طريق تمكني بقية 

العالم من قيادته إىل األمام، وتقوالن: “إن 
إمكانية الدمج قد تكون أقرب مناال مما يظن 

الناس”.
نفس اليشء يمكن أن يقال عن طبق بيد الك 

بريك
ped lad prik – لحم بط مدهون يقدم يف صوص 

الريحان والتمر الهندي – يف مطعم الو لني زانج
Lao Lane Xang الذي يبعد ١5 دقيقة مشيا من شارع 
البييفريك Périphérique يف الحي الصيني يف املنطقة 
البلدية رقم ١3. يحمل الطبق أفضل سمات طبقي صدر 

البط magret de canard ، والبطة الكاملة
confit de canard وهما طبقان كالسيكيان، ويضفى 

عليهما النكهة الجنوب شرق آسيوية. الهشاشة غي العادية 
التي يتمتع بها جلد البطة تزداد وضوحا مع إضافة أوراق 

الريحان التايلندية املقلية باللهب، وعجينة الثوم بالفلفل، وصلصة التمر 
الهندي الحارقة الحامضة والحلوة. مثل وجبة بنه مي banh mi املذهلة التي 
ُتقدم يف مطعم ومكتبة خاي تراي Khai Tri، فإن بطة الو لني زانج تمثل كاٌلً 

من فرنسا ومستعمراتها السابقة. ال تزيد األحداث مثل موجة الشغب التي 
حدثت يف العام ٢٠٠5 ، والهجوم باألسلحة النارية عىل مجلة شاريل ابدو، 
والهجمات اإلرهابية التي وقعت يف نوفمرب املايض الحاجة ألن تقبل فرنسا 

تنوعها إال إلحاحا. ومع بداية باريس يف تحرير موقفها )يف نواحي املطبخ وغيه( 
بدأ يظهر شعور بالفخر بالطريقة 

التي حصلت بها مختلف الثقافات 
مشروعية الوجود يف املأكوالت التي 

يتناولها معظم الناس. يقر إيزبيتاريت 
“أن كلمة الفخر كبية يف هذا السياق. 

ربما ألننا نعيش يف أزمة. يف األوقات 
الصعبة تلجأ البالد إىل القيم التي 

ُتعَرف بها دائما - األدب، واألفكار، 
واملوضة، واملطبخ - ثم ترفع رأسها 

لتشعر بالفخر”. 

بدأت األطباق الباريسية تعكس 
أخيا حقيقة املدينة: وهي أنها مدينة 

متعددة الثقافات.
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ال وجود ليشء غي مألوف، وليس يف هذا العصر، حينما يكون هناك مصنع 
شوكوالته صغيالحجم وحريف ووحيد املصدر. ولكن الشوكوالته التي تتميز 
بالجودة والحرفية والحائزة عىل جائزة والتي جئت لرؤيتها، فيتم تصنيعها 
عرب عملية بسيطة تسمى مارو  “Marou”  يف مصنع يف ضواحي مدينة هو 

تيش منه “Ho Chi Minh”، مع حبوب يتم جنيها باليد من عىل شريط 
نحيف من جزيرة تسمى تان فو دونغ “Tan Phu Dong” يف دلتا ميكونغ

.”Mekong Delta“
ال تشبه الشوكوالته الفيتنامية أي نوع 

من أنواع الشوكوالته األخرى. وهي 
مصنوعة يف الغالب من حبة ُيطلق 

 ،”trinitario“ ”عليها اسم “ترينيتاريو
وهو مزيج يعود إىل القرن الـــ١8 يجمع 

بني الفوراستيو “forastero” - الحبة 
ذات العائد املرتفع التي تستخدم اآلن 

من قبل “الشوكوالته الكبية” 
)Big Chocolate(– والحبة األكرث 

 .”criollo“ ندرة وامللونة أكرث كريولو
  ”Marou“ كما تتميز شوكوالته  مارو
بتعقيد وتنوع خاص، ألنه عىل عكس 

معظم صانعي الشوكوالته، فإنها 
يمكن أن تصنع الشوكوالته الخاصة بها 

من الحبوب التي يقوموا بانتقائها من 
املصدر. وهذا ما يعني أن لديهم التحكم 

والسيطرة عىل كل يشء، انطالقاً من 
املزرعة إىل لوح الشوكوالته. والنتيجة 

هي شوكوالته بنكهات وروائح غي اعتيادية– مثل نكهة: 
عرق السوس أو نكهة التبغ.

تأسست الشركة سنة ٢٠١١ من قبل كل من الفرنيس 
الياباين صموئيل ماروتا، الذي جاء بداية إىل فيتنام للعمل 

كمدرس، والفرنيس األمييك مدير اإلعالنات السابق، 
فنسنت مورو. وقد أخربين ماروتا بينما كنا بمدينة هو تيش 

منه “Ho Chi Minh” قائالً: “نقوم بصنع شوكوالته 
فرنسية بحتة بقدر ما تتطور 

التقنية.   وُيحب معظم 
الفيتناميني األكرث تحلية وَلّذة. 

ولكن بقدر ما يتم استخدام 
املواد الخام، فهي فيتنامية بكل 

تأكيد”.
يف صباح ذلك اليوم، انطلقت 

رفقة  ماروتا لرنى أين كانت تزرع 
الحبوب التي تزود تان فو دونغ 

“Tan Phu Dong” الخاصة 
بماريو بنسبة 85% ، وتتــــــم 

زراعــــــــــــة ¾ جزيرة الكنـــــــــوز 
 .”Treasure Island“

اتجهنا جنوباً بالسيارة حيث 
استغرق الطريق ثالث ساعات 

مروراً بدلتا ميكونغ 
“Mekong Delta”– وقد مررنا 

بأرايض مسطحة، تتخللها 
البيوت الزراعية والحقول – 

للوصول لجزيـــــــــــــــــــــــرة تـــــان فــــو دونـــــــغ 
.)Tan Phu Dong(

هنا تقع مزارع الكاكاو الخاصة 
بفام ثانه كونغ، واحد من 
املوردين ملاريو. قدم كونغ 

الغداء لنا. ثم تذوقنا بعض من 
الحبوب املخمرة الخام. ويبدو 

غالف حبات الكاكاو ذات األلوان 
الزاهية، عندما يتم فتحها، 
وكأنه مانغوستني ) فاكهة 

آسيوية ذات قشرة بنية سميكة 
وقلب من فصوص بيضاء 

طعمها بني الفراولة والخوخ( ، 
مع مجموعة من البذور املغلفة 

بغشاء أبيض حلو املذاق.
يتم تخمي البذور ملدة ستة أيام يف صناديق خشبية، 

ثم تجفف يف الشمس عىل حصر من الخيزران. 
ومن هنا، تؤخذ تلك التي يختارها ماروتا ومورو إىل 
مصنعهم الواقع يف ضاحية هادئة بال اسم يف مدينة 

هو يش منه “Ho Chi Minh”. ثم ُتحمص، ويتم 
تقشيها ووضعها عىل األرض وتحويلها إىل عجينة 

يتم طهيها وخلطها مع السكر حتى تشكل سائالً رائعاً يمأل الجو برائحة ونكهة 
التحميص الرائعة. ثم يتم نقل هذا السائل 
وتخزينه مؤقتاً ملدة يومني قبل أن ُيصب يف 

قوالب وتربيده ولفه.
تتميز الشوكوالته من تان فو دونغ

“Tan Phu Dong” بكونها طازجة وذات 
نضارة مشرقة، ومذاقها ُيقارب طعم 

البندق: دسمة وِقْشِدّية وداكنة. ولكن 
عندما عرضت البعض عىل تسونغ، هز 
رأسه وقال: “ال أحبها”، وأضاف: “هي 
داكنة للغاية ومذاقها مر بالنسبة يل”.

وهناك قيل: وذلك تذكي بأن 
الشوكوالته شديدة الدسامة )إذا جاز 

التعبي( لم تصل تماما إىل فيتنام 
حتى اآلن. بيد أنني أخذت ٢٠ لوحاً من 

الشوكوالته إىل موطني بانكوك: وهي قد 
ال تكون محل تقدير يف مسقط رأسها، 

لكنها برفقتي. 

على الحافة     

أرض الحلوى 

بقلم لورنس أوزبورن    تصوير: جاستن موط   

 يجري صنع أفضل وأجود أنواع الشوكوالته يف العالم
يف واحدة من األماكن األقل حظا يف العالم.

منتج محلي في اتجاه 
عقارب الساعة 

 Marou مؤسسي مارو
فينسون مورو )من 

اليسار( وصامويل ماردوتا، 
غالف الكاكاو الملونة، 
ختم العالمة التجارية: 

عامل في ضواحي مصنع 
مدينة هو تشيه منه 

Ho Chi Minh ، واحد من 
ألواح الشوكوالته الملونة 

لمارو

الحلبــــــة

الحلبــــــة
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الحلبة من قطر

عشق الساعات

اإلبداع والجرأة 
تخلد كوروم التي تعرف بجماليتها وامتيازها الفني، قيم ودراية 

تصنيع الساعات الكالسيكية وعرضها يف املستقبل من خالل 
تصنيع ساعات الغد اليوم. 

بقلم ازدهار إبراهيم

تأسست عام ١955 يف “ال شو دي فوندس” )سويسرا(، وحددت مهمتها 
اإلرشادية يف اإلبداع والثبات والرؤية طويلة املدى. وبالسي عىل درب املؤسسني 

تؤكد كوروم عىل والئها التام للتشكيالت األيقونية التي صنعت شهرة املاركة 
وانتشارها إال أنها تضفي عليها ملحة عصرية وإبداعها وتطورها الفني.

تنفرد املاركة التجارية لساعات كوروم السويسرية 
التي تأسست يف العام ١955  بثقل استثنايئ يف 

ذاكرة األجيال، إذ ترتبط بصور العراقة، وأصالة 
ضبط الوقت، وأناقة دقيقة تعود إىل القرن 

التاسع عشر، تماما كرئيسها التنفيذي دافيد 
تراكسلر، الذي يؤمن بأن الساعات الكالسيكية 
الثمينة والراقية أبدا ال تعرف طعم الخسارة أو 

تتأثر بأية عوامل خارجية من تحديات اقتصادية أو 
سياسية حول العالم. يتمتع دافيد تراكسلر بخربة 

تزيد عىل ١5 عاما يف قطاعات السلع الفاخرة، 
بداية بشركة Bulgari ثم شوبارد، إضافة إىل 

خربة واسعة اكتسبها نتيجة شغله منصبي املدير 
اإلداري لدى شوبارد يف كل من إيطاليا والواليات 

املتحدة، ومدير الرتاخيص. ُولد دافيد تراكسلر 

السويسري املنشأ يف مدينة نيويورك األميكية، وقد أمىض معظم حياته يف 
الخارج، كما أنه خريج كلية العلوم السياسية من جامعة ميالنو اإليطالية، إىل 

جانب ذلك فهو يتمتع بخلفية  متعددة الثقافات. 
ويؤكد تراكسلر عىل ثقة املاركة بسوق التجزئة يف اإلمارات بالرغم من التحديات 

االقتصادية الدولية، خاصة مع نمو أصحاب 
الذائقة الفنية من محبي اقتناء الساعات 

السويسرية الثمينة، وأن ال ركود يف املرحلة 
املقبلة:“أنا متفائل باملستقبل ألننا جزء من بنائه”. 

ويرى أن مستقبل صناعة الساعات يف املنطقة 
سيشهد ازدهارا كبيا يف ظل مؤشرات نمو سوق 

مبيعات التجزئة يف الخليج وتوقع أن تصل نسبة 
سوق الشرق األوسط من إجمايل املبيعات حول 

العالم إىل ١5 % يف ٢٠١٦. إال أن ذلك ال يتضمن 
املبيعات املصنعة لعمالء الشرق األوسط يف 

باريس، ولندن، أو أي مكان آخر. يتميز سوق 
الشرق األوسط بكرثة عشاق الساعات وهو ما يؤثر 

بشكل هائل عىل عالم الساعات الراقية ككل”. 
وقال الرئيس التنفيذي لدار الساعات كوروم: 

“ستشهد صناعة الساعات يف 
املنطقة ازدهارا كبيا يف ظل 
مؤشرات نمو سوق مبيعات 
التجزئة يف الخليج وتوقع أن 

تصل نسبة سوق الشرق األوسط 
من إجمايل املبيعات حول العالم 

إىل ١5 % يف ٢٠١٦”
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“لقد أصبح السوق اآلن ناضجا فيما يتعلق بحجم الساعات وتعد اإلمارات من أهم 
األسواق لساعات كوروم، حيث أصبحت اإلمارات نافذة عىل عواصم العالم، وتوجد 

منافسة من قبل الشركات العاملية عىل عرض منتجاتها يف املنطقة، وذلك استفادة من 
القوة الشرائية التي تستحوذ الدولة عىل جزء كبي منها سواء محلياً أو خليجياً، عرب 
تدفق ماليني السياح الخليجيني ومن مختلف الجنسيات سنوياً إىل اإلمارات وخاصة 

مدينة دبي. ومن خالل التعامل مع املوزعني يف الدولة بالتعرف عىل نبض السوق 
اإلمارايت”. 

وتابع: “نتصور أننا ينبغي أن نضفي بعض املتعة يف منتجاتنا إضافة إىل الدراية والتقنية 
الفائقة. هذا هو املفهوم الذي تستوحى منه تشكيلة Bubble، وهو ما يمثل ساعة 

كوروم التي مع  فنانني من حول العالم”. وقد  قامت دار الساعات كوروم، ويف مطلع 
العام الحايل، باالحتفال بمناسبة العود الحميد ملوديل ساعة اليد املسجل

Bubble High Jewellery Skeleton، وهو عبارة عن ثالث ساعات يد بأعمال 
مفتوحة وحركات يف غاية النحافة، كل ساعة فريدة من نوعها مرصعة بأحجار كريمة 

بديعة مثل الياقوت، والزفي األزرق والزفي األسود. 
وقد عادت Bubble األسطورية بتوليفة من األلوان الثمينة! صنعت كوروم ثالث قطع 
فريدة احتفاال ببداية ٢٠١٦، عام حيوي جدا. ومع إعادة التقديم املعروف يف العام قبل 

السابق فإن ٢٠١٦ هي الوقت األمثل للكشف عن املولد الجديد لأليقونة. 
حني تم تقديمها ألول مرة يف ٢٠٠٠ كانت Bubble ظاهرة، حيث كانت ساعة ناجحة 

للغاية وأصبحت تجسيدا للحقبة الزمنية. لقد أعيد تصنيعها مع الحفاظ عىل نفس 
الشكل األيقوين، يف إصدارين حصريني محدودين. واآلن Bubble  عىل وشك أن تصبح 

استثنائية أكرث بثالثة إصدارات وحيدة من نوعها بأحجار ثمينة متألقة.  تشتهر الساعات 
الفاخرة بالجاذبية الجمالية ملوديالتها فضال عن االمتياز التقني. وتفخر كوروم 

باملساهمة يف تخليد قيم الخربات وتصنيع الساعات الفاخرة التي تقدر 
الوقت. 

منذ ١955 تبنت كوروم اإلبداع والجرأة كمبادئ إرشادية. تسي عىل درب 
مؤسسيها، بوالء أكرث من ذي قبل للتشكيالت األيقونية، فيما ترثيها 

بلمسة عصرية قوية تحمل العالمة املسجلة لإلبداع والتطورات الفنية. 
استمرارية وطول عمر تشكيالتها ليست مجرد كلمات يف كوروم حيث تجوب 

ساعة أدميالز كاب املحيطات منذ 5٠ عاما، فيما تضع تشكيلة “بريدجز” 
بصمتها عىل تاريخ تصنيع الساعات منذ أكرث من 3٠ عاما. 

تم تقديم موديل “جولدن بريدج”، موديل التعقيد الرئييس للعالمة يف العام 
١98٠، وال يزال عالمة مسجلة بحركته الطويلة الفريدة متطاولة الشكل. 

عالوة عىل ذلك ُينظر إليها كساعة متطورة وذلك بفضل آلية الحركة التي تقع 
وسط علبة شفافة من بلور الزفي. تشطيباتها الفاخرة تجعلها اليوم ساعة راقية 

منقطعة النظي عىل مدى أكرث من 35 عاما. 
تجسد إصدارات Heritage مزيجا من اإلبداع يف تصنيع الساعات والخربات الفريدة 

حيث ينطوي كل موديل عىل تاريخ كوروم بشكل كامل، من خالل التصاميم التي 
تظهر الرثاء اإلبداعي للعالمة. وتعد ركيزة Heritage التعبي الخالد عن ساعات 

العالمة وقوة تراثها. 
قراءة الوقت: 

ساعة كوروم هي استثمار يجب أن يقدره كل صاحب ساعة، الساعة هي أداة عالية 
الدقة مصنعة من مئات القطع. ورغم تجميع حركات كوروم بأقىص عناية، إال أن دقتها 

ربما تتأثر بتأثي الجاذبية، واملجاالت املغناطيسية، والصدمات وعىل األرجح بسبب 
الزيوت القديمة. كما أن مقاومة تسرب املياه قد تضعف نتيجة تقادم الجوانات أو نتيجة 

أي صدمة عرضية. 
تعتمد دقة آلية الحركة امليكانيكية عىل عدة عوامل، إال أنها تعتمد يف األساس عىل 

سحابة دفع القسطاس- القفاز/ القسطاس- الفرار، التي تعرف بأعضاء التنظيم. 
وينصح بإجراء فحص كامل للساعة كل 3 – 5 أعوام عىل حسب األوضاع التي تستخدم 
فيها الساعة. كما يجب التحقق من مقاومة تسرب املياه سنويا لدى أي من وكالء كوروم 

الرسميني أو مراكز الخدمة املعتمدة. 
لقد مرت ساعتك من كوروم باختبارات تحكم الجودة الصارمة التي تخضع ألعىل املعايي 
يف صناعة الساعات السويسرية. يسري الضمان ملدة عامني من تاريخ الشراء ويغطي أي 
خلل يف التصنيع، بشرط أن يتم شراء ساعة كوروم من خالل وكيل كوروم معتمد.  ال 

يغطي التقادم، التلف الناتج عن أية حادثة أو إهمال يف التعامل وفقا لشروط ضمان 
كوروم. ويف حال أي نزاع بشأن الضمان ال بد من تقديم الساعة مع بطاقة الضمان، 

املؤرخة، مع الختم والتوقيع من وكيل كوروم معتمد. ال بد من إجراء صيانة وإصالح 
الساعة لدى مركز خدمة كوروم معتمد بشكل منتظم.  

أناقة وتميز
مجموعة من 

الساعات األسطورية 
بتوليفة من األلوان 

الثمينة! صنعت 
كوروم ثالث قطع 

فريدة احتفاال ببداية 
2016، عام حيوي جدا.



ال تغطي المجلة التصميم الداخلي فحسب وإنما أيضا ديكورات المنازل والمسماحات 
المكتبية من خالل استكشاف مستجدات عناصر المساحة في المجتمع.

جالم للهندسة الداخلية والتصميم 
مجلة فريدة من نوعها تقدم لك �لىء 

الفنون المعمارية والمشاريع ذات الطابع 
المميز من قطر والمنطقة والعالم.  

ي

ا�ن 
با¢سواق

لمزيد من المعلومات االتصال : ٤٢٨٠  ٧٠١٥  ٩٧٤  +

أو البريد ا®لكتروني :



أبريل - مايو 2016

حل اللغز 38، هذا كل ما يف األمر 48، قضية 
شخصية 55،قمة الفعالية ٦4 
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خياري األول
مارينا ابراموفيتش )جدة فن األداء( كما يطلق عليها ككيان 
وظاهرة، هي فرصة للتعرف عىل معنى أن يكون املرء فنانا من 
خالل شكله، ووجهه، وهيئته، وجسده عموما. 

حوار: كريم إمام

حضور مميز
مارينا ابراموفيتش خالل 

محاضرتها أثناء مؤتمر 
“الفن من أجل الغد” مارس 

الماضي بالدوحة
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الناظر لها البد أن يستعريه الفضول حيال هذا الوجه العريض الذي تمتزج مالمحه 
األنثوية الصافية بصبغة ذكورية تجعله يبدو كأحد أبطال اإلغريق الذين تحدوا اآللهة 

فقذفت بهم بعيدا إىل صحراء الفن واأللم، شجاعة نادرة تقفز من مسام كيانها دفعت 
بعملها إىل قنوات اختبار أبعاد الجسد قوًة واحتماالً، والخواء الالمريئ بني محدودية 
الجسد وقدرات العقل الواسعة، وكذلك استفزازها الجمهور للمشاركة والتفاعل مع 
عروضها، والتي أدخلت بها مفهوم الطاقة التي تسري يف املكان والتي تنشأ من تفاعل 
الحضور مع عملها. تعترب ابراموفيتش - التي شاركت يف مؤتمر )الفن من أجل الغد( 
يف الدوحة خالل شهر مارس املايض- واملولودة ببلجراد يف العام ١94٦، واحدة من أبرز 

وأهم فناين )الربفورمانس( يف العالم. أهميتها ترجع إىل قوة عملها امللهم، اآليت من 
منطقة عميقة من كيانها اإلبداعي.  قبل الدخول إىل عالم مارينا ابراموفيتش من خالل 

هذا الحوار - الذي خصتنا به من بني كافة وسائل اإلعالم يف قطر- يجب االنتباه إىل 
حقيقة أن عروضها األدائية وأفالمها املصورة، مهما أبدت فيها من عنف أو فظاعة، 
عرب تعاملها بمفردات قاسية، فإن الشكل الكيل للعمل يحتويه إطار بصري ممعن 
يف الجمال، يحّول قسوَة املفردِة إىل طراوة الحس الفني العميق. ويف أعمالها سواء 

الفنية أو الشخصية )تلك املتعلقة بها كإنسانة( ال تستطيع إال أن تتسائل عن القوة التي 
تتمتع بها، فقد مشت ٢5٠٠ كيلومرتا عىل طول سور الصني العظيم، قبل االنفصال عن 

شريكها، وضّحت من أجل فنها ووجدت نفسها يوما أمام مسدسا موجه إىل رأسها. 
جاورت ابراموفيتش املوت يف العام ١974 خالل عرضها “ريذم زيرو” يف مدينة نابويل 

اإليطالية حيث دعي زوار صالة عرض فنية إىل معاملتها كقطعة شبيهة بتلك املعروضة 
أمامهم ومنها ريشة، ووردة، ورصاصة ومسدس.

)يت قطر( إلتقت الفنانة يف إحدى 
قاعات فندق مشهور بالعاصمة 

القطرية، وعندما جاء املوعد املحدد، 
دخلت عليها يف غرفة مغلقة ألجدها 

جالسة عىل طاولة أمامها كريس 
وتلتقط  قطعة من الحلوى املوجودة 

عىل الطاولة، وبدا الكريس أمامها 
مرحبا بي، جلست أمامها فسألتها،  
من هي مارينا ابراموفيتش.. وقبل أن 
أكمل السؤال قالت: “انتظر”، وبعد 

فرتة من الصمت طلبت مني الرتيث حتى 
تنتهي من مضغ الشوكوالته عىل مهل 
وبهدوء شديد قالت: “يا إلهي كم هي 

جميلة”.. واستطردت: “أعكف حاليا 
عىل كتابة مذكرايت، وقد شد انتباهي 
يف إحدى جلسات املؤتمر )مؤتمر الفن 

من أجل الغد( هذه الفنانة الشابة 
من قطر – تقصد صافية املارية – التي 

ذكرت أنها تكتب مذكراتها وهي ال تزال 
يف سن السادسة والعشرين! أنا أُكمل 

السبعني هذا العام، عىل أية حال 
فإنني ومن خالل هذه املذكرات أسأل 

نفيس بدوري: من أنا؟ وكيف أصبحت 
عىل ما أنا عليه، وواحدة من أبواب 

 becoming Marina العمل بعنوان
Abramovic أو )أن تصبح مارينا ابراموفيتش(... الحقيقة أن القصة معقدة بعض 
اليشء وبسيطة يف الوقت ذاته، ولدت يف بلغراد يف العام ١94٦ بعد الحرب العاملية 
مباشرة، كان والداي من أبطال الحرب يف حقبة الزعيم تيتو، وكانا فنانني كلية وال 

يهتمان بيشء آخر. نشأت يف بيئة كانت فيها جديت املتدينة جدا والتي تقف بقوة ضد 

الشيوعية، وقد اهتمت يف مرحلة تالية بالديانة البوذية، وبالتايل فهي بيئة متنوعة 
وبها مزيج من األفكار واملعتقدات، وأعتقد أين كنت محظوظة يف هذه السن املبكرة، 

فبعد أن بدأت الرسم، اكتشفت أن األداة الرئيسية التي أملكها للتعبي عن نفيس هي 
)فن األداء( وبالطبع كان هذا أمراً صعباً للغاية، حيث لم يكن هناك من يؤمن بأن هذا 

يعترب فناً عىل أية حال، لكني كنت أؤمن إيماناً كبياً بأنني سأصل مهما كانت الظروف، 
حيث أن مقولتي يف الحياة هي )عندما تقول يل ال، فإن هذه هي البداية فقط(. لقد 
كنت محاربة طول حيايت”. سألتها كيف تنظرين إىل املراحل املختلفة التي مرريت بها 

خالل مسيتك الفنية وكيف تجدين االختالفات الرئيسية بني أول عرض قدمته يف فن 
األداء وصوال إىل ما تقدمينه اليوم فقالت: “اليوم وبعد 44 عاما من مسييت الفنية، 

مرّت أعمايل بمراحل مختلفة، يف السنوات األوىل عملت كفنانة تشكيلية منفردة، ثم 
كانت تجربتي مع شريك حيايت Frank Uwe Laysiepen  املعروف بـ Ulay )أوالي( ، 

ومن بعده كانت مرحلة تطويري لذايت والتي تخللتها محاور عدة، إال أنني دائما وخالل 
كافة املراحل كنت مهتمة بالجانب الفيزيايئ للجسد، وكيفية التعامل مع األلم، ومع 
الوقت أصبح اهتمامي ينصب أكرث عىل الجزء العقيل يف الجسم، والعديد من الناس 

قد يقولون )هذه املرأة التي تعذب نفسها أو التي تقطع أصابعها وتسيل دماؤها يف كل 
مكان، واآلن هي فقط تجلس( إال أنه يف الحقيقة إن التحكم بعقلك يعد واحداً من 

أصعب األشياء التي يمكن ألي إنسان الوصول إليها يف هذا الكوكب، ألن طاقة الجسد 
سهلة االستخدام واالكتشاف، لكن العقل البشري مختلف فهو يف هذه اللحظة هنا، 
ويف لحظة أخرى هناك”. وتوضح أنه بالنسبة لها كانت الفكرة األساسية من فن األداء 

هو خلق الحالة العقلية التي تجعلك دائما حاضرا يف الحاضر، وأنك لست يف املايض 

وال يف املستقبل، وإنما أنت متواجد هنا واآلن. فعندما تكون يف الحاضر 
فإنك تمتلك القدرة عىل معايشة الواقع الحقيقي، وهذا أمر يحتاج إىل 

قدر عاٍل جدا من التحكم، لذا أعتقد أن أعمايل تتطور، فقد تعلمت من 
كل تجربة خضتها، واآلن اهتمامي الرئييس هو أن أعرّب عن هذه األفكار 
والقناعات التي وصلت إليها أمام الجمهور، وليك يتمكن الجمهور من 

فهمها عليه أن يقوم بتجربتها، من خالل تمارين قمت بتصميمها من أجل 
هذا الغرض. وأؤمن أن مستقبل فن األداء مزدهر جدا ألنه فن غي مادي، 
وعندما ال تحسه وتشعر به سيكون عرضاً سيئاً جدا، ولكن إن شعرت به 

فإنه َيُمّسك بعمق وقد يغّي حياتك. وهنا ومع الحديث عن العيش يف 
الحاضر، ننتقل إىل جانب آخر يف حوارنا مع ابراموفيتش، التي تعزو جزءا 

كبيا من شهرتها الحالية إىل تأثي األشُهر الهادئة التي أمضتها يف صفوف 
جماعات السكان األصليني بأسرتاليا يف الثمانينيات. وتقول: “بالطبع نعم، 

وهذا يشء تعلمت منه كثيا يف البدايات، ومن املهم جدا بالنسبة يل 
التعلم من الثقافة الشرقية وما نطلق عليه الثقافات الهندية، وعالقتهم 

بالعقل وبالجسد، ألننا يف ثقافتنا الغربية نعمل فقط مع العقل، ولألسف 
التكنولوجيا جعلتنا ُنجتزء أو ُنقتطع من الطبيعة، وأعتقد أن هذه الثقافة 
هي التي تمتلك املفتاح. وأنا أود تعلم استخدام هذا املفتاح”. وحول طبيعة 

العمل وحيدة بعد العمل مع شريك حياتها، والفارق بني االثنني تقول: 
“لن أعود للعمل مع أي أحد مرة أخرى، إن العمل الثنايئ له مميزاته ولكن 

عيوبه أكرث، والعمل الثنايئ لفرتة طويلة صعب، إال أنني لم أندم مطلقا عىل ذلك، 
فقد كان الوقت ممتعاً جدا عندما كان ممتعا، ولكنه قد يكون سيئاً أيضا، تعلمت من 

هذه التجربة، بالطبع كانت هناك أوقات جميلة وإيجابية، إال أن العمل مع اآلخرين 
يمنحك شعوراً متخماً بالذات، وهذا الشعور قد يقتل الفنان بداخلك، ألن األمر يتعلق 

“لم أتنازل من أجل السوق يف حيايت، إن كان باستطاعتي بيع واحدة من أعمايل بثمن ما 
يبيعه جيف كونز ألقمت مؤسستي يف يوم واحد، ولكن أسعار أعمايل ليست مماثلة”
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بالعمل وليس بالفنان، ومن خالل عميل مع Ulay )أوالي( تعلمت إعادة إنتاج الفن، 
ولكن مع ضرورة اإلشارة إىل الفنان األصيل، والعديد من الفنانني يف جييل ال يحرتمون 

هذه الجزئية”. وتقول إن التكنولوجيا غيت طبيعة عملها، والتي دائما ما ترتكز عىل 
الناس، إال أن االنتقال من الرتكيز عىل جسدها كأداة فنية إىل االنطالق مع الجمهور 
نفسه والتفاعل معه أمر جاء مع تقدم التكنولوجيا، موضحة: "جمهوري يف البداية 
كان عشرات وعندما يصل للمئات كنت أذهل، يف حني أن عدد متابعيني اليوم عىل 

اإلنرتنت يفوق 55 مليون شخص، وبالتايل فإنه ال يمكن تصور العمل الفني اليوم بدون 
التكنولوجيا، ويف مشروع The artist is present  أو )الفنان متواجد(، كانت هناك 

فكرة املقهى الفني والذي جاب عدداً من املدن حول العالم، أمر ال يمكن أن يحدث 
بدون التكنولوجيا".  لكني هنا أعدت السؤال مجددا، ملاذا كان اإلنتقال من الرتكيز 

عىل جسدك إىل الخروج للجمهور وترد قائلة: “ال زلت أقدم عروض األداء، ولكن هذا 
االنتقال جاء بعد أن تعلمت من خالل مشروع )الفنان متواجد( العالقة األحادية بني 

الفنان والجمهور، ألن الجمهور عادة ما ينظر إليه كمجموع وليس بشكل فردي، ولكن 
يف هذا املشروع خلقت الجمهور بشكله الجماعي، وأيضا التفاعل الفردي مع كل واحد 

منهم، وهو أمر غاية يف األهمية، بعد ذلك وصلت إىل استنتاج بأن الجمهور ملَّ من 
كونه مجرد متلٍق ينظر لألشياء، وأنه يود املشاركة يف العمل الفني”.

واستطردت: “أن أؤمن بأن اإلنسان واحد وأن الجميع متساٍو، وبالتايل عندما زارين 
بعض املشاهي يف هذا املشروع )مثل شارون ستون( لم أالحظهم حتى، ألنه وبعد أن 

تصل لهذه املرحلة من الجلوس لساعات، أيام، فإن الجميع يكون متساوياً، ولو جاء 
الرئيس أوباما نفسه وجلس أمامي لعومل كباقي الجمهور، ولكني وبحكم أين من 

خلفية شيوعية أرى أنه من عاملة النظافة إىل رئيس الدولة بالنسبة يل الجميع متساٍو، 
وال أبايل بمسألة املشاهي كثيا". وتوضح بأنها تقدم للجمهور النظرية، وتساعدهم يف 

اكتشافها من خالل التمرينات، وتستطرد قائلة: "عىل سبيل املثال أعمل حاليا عىل 
مشروع يف اليونان يف متحف بيناكـي بعنوان “As one”  أو )كواحد(، يف هذا املشروع 

أتواجد كعضوة يف مؤسستي، ليس لعرض أعمايل الفنية أو للحديث عنها، وإنما لتهيئة 
الجمهور وتعليمهم كيفية التفاعل مع الفنون من خالل النظريات التي طورتها، وبالتايل 

فإن الجمهور بعد أن يخوض التجربة التهييئية، ينتقل إىل الطابق العلوي ملشاهدة ٢٦ 
فناناً يونانياً شاباً يقدمون عروض أداء ملدة 7 أسابيع ولثماين ساعات يوميا". 

أهم ما قدمته مارينا - يف رأيي - هو إشراك الجمهور فيما تقوم به، ولكن كيف وصلت 
إىل هذه القناعات والنظريات؟ وملاذا الناس هنا ال يتفاعلون مع الفنون بنفس الطريقة، 
تقول: “ال أعرف الكثي عن هذه املنطقة من العالم، وقد زرت الدوحة أربع مرات، ويف 

أول زيارة يل عندما قابلت الشيخة املياسة قالت يل كيف يمكننا أن نعرض أعمالك هنا؟ 

وكان ردي: هل يمكننا أن نرى مدى تفاعل الشباب من 
الجمهور مع أعمايل، -ألن جمهوري األسايس من 
الشباب وليس من هم يف سني-  وأقدم محاضرة 

مجانية لهم، ولرنى ما سيحدث، وضعنا إعالناً عىل 
اإلنرتنت، ويف اليوم املحدد كانت هناك حافالت قادمة 

من السعودية، وكان اإلقبال عظيماً من الشباب خاصة 
من السيدات الاليت جنئ ومعهن كتبي، بعدها قالت 
يل أرى أن هناك أرضية لعرض أعمالك... أنا شغوفة جدا بما أقوم به، وأؤمن أنني إذا 

جئت للدوحة وعملت مع الجامعات لتقديم محاضرات للجيل الجديد ملختلف األعمار، 
سيكون هناك فرق، أنا مهتمة جدا بخلق وتثقيف هذا الجمهور، ومشاركة خربايت 
معهم وليس فقط عرض أعمايل أو الحديث عنها”. وتقول حول اختبارها للجوانب 

الجيدة والسيئة من النفس البشرية قائلة: “كل شخص يمكن أن يستفز إلظهار الجانب 
الجيد أو اليسء بداخله، وقد تعلمت أين أستطيع إظهار أفضل ما يف الروح اإلنسانية، 

وهذا ما يثي اهتمامي... من السهل أن تنتقد كل يشء حولك، فهناك مشاكل يف كل 
مكان يف العالم، حروب، وجوع، وفقر، ولجوء، ولكني ال أهتم بانتقاد كل ما يحدث يف 

العالم، ولكن ما يهمني هو ما الذي يمكنني أن أفعله شخصيا وعىل املستوى الفردي 
لتغيي ذلك، وإذا نظر كل إنسان لألمور بهذه الطريقة وما يمكن أن يقوم به عىل 

املستوى الشخيص، فإنه من السهل تغيي كل العذابات التي يعاين منها البشر حول 
العالم، فإذا تمكنت من تغيي نفسك، فإنك تستطيع أن تغي اآلالف”. وهنا سألتها عن 

تقديمها لتنازالت تجارية، يف طريقة تقديم هذه النظريات للجمهور فقالت: “كيف ذلك، 
أنا لم أستطع دفع فواتيي حتى وصل عمري 5٠ عاماً، كنت أعيش داخل سيارة، واآلن 

أقدم املحاضرات، وأصور الفيديوهات، وأقيم املعارض يف سن السبعني! وهذه هي 
الطريقة التي أعيش بها حاليا. إذا كنت تعتقد أن فنانا شابا يمكنه جني املاليني من خالل 

عمل فني واحد، فهذا خطأ، أنا لم أستطع القيام بذلك طوال حيايت. وكل ما أحصل 
عليه أضعه يف مشروعي الخاص باملؤسسة التي أعمل عىل إنشائها، وأعتقد أنه من 

العدل أن يتم دفع األموال لك عما تقوم به، أعتقد أن )العامل السباك( يف السبعينيات 
كان يدفع له أكرث مني، وأنا لم أتاجر، ألين كنت فقط أهتم بعميل وبتقديم فني، 

وأعتقد أن الفنان عليه أن يهتم بعمله أكرث من املال، وأن يعيش من خالل عمله، وهذا 
أمر طبيعي”.  وتضيف: “إذا جاء يل أحد الطالب – حيث أين أدرس منذ ٢٠ عاماً-  وقال يل 

أود أن أكون غنياً ومشهوراً، سأطرده فورا من الغرفة، ألن الشهرة والغنى هي أعراض 
جانبية، وليست الغرض أو الهدف من الفن، فكيف تعرف الفنان، تعرف الفنان من 

شغفه بفنه أكرث من تفكيه يف التنفس، ومن خالل شغفه الشديد باإلبداع، فإذا عملت 
طوال حياتك وتمكنت من الحصول عىل املال والشهرة – وهو أمر نادر الحدوث-  فهذا 

يشء مقبول، لكن أن تعمل طوال حياتك من أجل هذا الهدف )املال( فهذا أمر غي عادل 
ومبتذل، ولم أراهن عىل السوق طوال حيايت، ولم أصبغ أعمايل بالطابع التجاري، كما 

فعل اآلخرون”. وتؤكد بنربة صوت أقل حدة: “إذا تمكنت من الحصول عىل نفس املقابل 
الذي يحصل عليه جيف كونز يف أعماله، فإنني سأتمكن من جّراء بيع عمل واحد فقط 

أن أبني املؤسسة التي أحلم أن أغي بها أحوال الناس، ولكني ال أستطيع، ألن أعمايل 
ليست بنفس السعر”. أال ترى صعوبة األمر؟ وعندها قلت لها إن العالقة بني الفنان 

مارينا ابراموفيتش 
تجلس بجوار الشيخة 
المياسة بنت حمد 
آل ثاني أثناء احدى 
جلسات مؤتمر الفن 
من أجل الغد في 
الدوحة 

“التحكم بعقلك يعد واحدا من أصعب األشياء التي يمكن ألي إنسان الوصول إليها 
يف هذا الكوكب، ألن طاقة الجسد سهلة االستخدام واالكتشاف، لكن العقل البشري 
مختلف فهو كل لحظة يف مكان مختلف”
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واألعمال التجارية دائما غي واضحة، وأنها قد تجنح إىل الرتكيز فقط عىل جني األرباح 
املادية، فردت قائلة: “بالفعل العديد من الفنانني يقومون بذلك، لكني ال أسعى لذلك، 

ومن خالل سييت وتاريخي الفني وما قدمته من أعمال، يمكنك اإلحساس بأنني ال 
أعمل من أجل املال، فأنا دائما أحارب يف الصفوف األمامية، وأتلقى النقد من أناس 
يقولون إن أعمايل ليست محرتمة، أو أنها ليست فناً عىل اإلطالق، وبالتايل فإنك ال 

يمكن أن تقول ذلك وتطبقه عيّل، فأنا ال أقدم تنازالت تجارية، فأنا نظيفة كهذه املياه 
التي يف الكوب الذي أمامك”. وهنا نقلت املوضوع إىل تاريخها فسألتها إىل أي مدى أّثر 

كونك ابنة لوالدين من األبطال القوميني، ووجود جدتك وعمك املتدينني املحافظني عىل 
طريقة تفكيك يف الفن.. فقالت: “أثر كل ذلك كثيا.. أنا يف الحقيقة مزيج مثي لالهتمام 

لكل ذلك، حيث أن كل البصمة الوراثية ممزوجة بشخيص، إضافة إىل تجربتي 
الخاصة، فأنا لطاملا كنت فضولية، ولم أَر أبدا أين خلقت ألكون فنانة، فقد عشت يف 
هولندا 3٠ عاما وأنا لست هولندية، وعملت يف أملانيا وأنا لست أملانية، ويف فرنسا وأنا 

لست فرنسية، وكذلك يف أميكا اآلن وأنا لست أميكية، فأنا ال أؤمن بكل ذلك”. 
واستطردت قائلة: “أنا أرى الكوكب كعمل، أراه كاألستوديو الخاص بي، وكنت دائما 

مهتمة باستكشاف الثقافات املختلفة، وكيف يمكنني أن أتعلم من هذه الثقافات 
وأساهم بذلك يف عميل. فلم يسألني أو يطلب مني أحد –مثال- الذهاب والعيش يف 

صحراء أسرتاليا مع السكان األصليني ألكرث من عام وليس يف جيبي أية نقود، يف درجة 
حرارة مرتفعة كما هو الحال هنا يف قطر طوال العام، أو أن أذهب وأدرس الشامانية 
)ظاهرة دينية تتضمن مجاالت وممارسات الشامان(، لم يطلب مني أحد ذلك، وإنما 

هي حاجتي الشخصية ورغبتي يف التعلم وأن أكون أفضل يف فهم الطاقة اإلنسانية التي 
يمكنني أن أعمل عليها”. وهذا ما جعلني أسألها: هل هي ضرورة أن يعاين املرء ويّمر 
بتجارب قاسية ليكون قادرا عىل العطاء الفني؟ فردت: “نعم، فال أعتقد أن أي فنان 

ُيبدع من جراء السعادة، فإذا كنت سعيدا فإنك ال تريد تغيي الوضع الحايل، فلماذا 
تقوم بذلك، أنك فقط سعيد! لكن إن أردت فعال أن تفهم معنى الحياة متسائال ملاذا أنا 
عىل هذا الكوكب وما هو دوري، فإنه لإلجابة عىل هذه األسئلة الكبية عليك أن تدخل 
يف أعماق نفسك، وأن ترفع من حدودك، وأن تقدم عىل املخاطرة، وأن تكون مستعدا 
للفشل من أجل أن تتمكن من تحقيق النجاح، عليك تقبل النقد، وهو أمر صعب. إال 

أنها الطريقة الوحيدة لتقدم أشياء جديدة. وأي مستكشف اكتشف أراٍض بعيدة، أو 
ذهب ملكان لم يذهب إليه أحد من 

قبل، عليه أن يعاين”.  لكن هل هذا 
يتوقف عىل الظروف التي يوجد فيها 

املرء، أم االختيارات التي يقوم بها.. ترى 
ابراموفيتش أن األمر يتعلق بالبحث 

العميق فعال لفهم كل يشء، نفسك 
والعالم، هي أسئلة كثية جدا، فالعقل البشري ال حدود له، وال يمكننا فهم العقل 

أبدا. وتقول: "أيضا من املهم جدا أن تتبع حدسك، ونحن لدينا حدسان  سواء الحدس 
العميل أو الحدس الروحي واإلبداعي، وأنا أهتم بكيفية رؤية االثنني واالستفادة من 

تمازجهما يف نفس الوقت، وكلمتي املأثورة هي إذا قلت يل ال ، فهذه فقط هي البداية”. 
قلت: أيضا من كلماتك املأثورة “أنه ليك تكون فنان أداء عليك أن تكره املسرح” 

فقالت:“كان ذلك يف بدايايت، ولكني اآلن أحب املسرح ألين طورت نفيس، فعندما تكون 
طفال عليك معارضة األهل، أنا قلت ذلك يف السبعينيات، وقد تغيت نظريت اآلن، حيث 
كان فن األداء يف تلك األيام منصة متميزة، واملسرح والرقص أخذا الكثي من عناصر فن 

األداء فكل يشء متمازج. وأنا اآلن يف مرحلة ال أحتاج أن أكون راديكالية فيها، حيث 
أصبحت أكرث انفتاحا لتقبل أي يشء، حيث أنني طورت أدايئ الخاص بي، وقد كان هذا 
يف أيام الشباب، عليك أن تكون ضد كل يشء لتقوم بصياغة شكلك الخاص، وبعد أن 

تقوم بذلك ستصبح متفهما لآلخرين”.  وأضافت: “عندما قدم بتهوفن سيمفونيته 
األوىل، وصفها النقاد بأنها أسوأ سيمفونية كتبت عىل اإلطالق، وعندما بني برج إيفيل 

يف باريس قالوا البد من تدميه فورا، ألنه البناية األقبح عىل اإلطالق، وبالتايل عندما 
قدمت فنون األداء الخاصة بي يف السبعينيات، قالوا أن عيل الذهاب إىل مستشفى 

األمراض العقلية. كان هذا هو الوضع، وبالتايل فإنه كان عليك أن تعارض كل يشء”.  
وعندما سألتها عن كيفية تعاملها مع الرقابة قالت: “يف الحقيقة لم أواجه الكثي من 

الرقابة يف حيايت، فأنا لست )نسوية( ودائما ما أتمكن من أخذ حقي، وأستطيع القيام 
باملوائمة الصحية التي تمكنني من إيصال صويت، حيث أقول ما أود قوله وما أؤمن به 

دون استفزاز للثقافات األخرى”.   وعن معرفتها  باملشهد الفني يف منطقتنا تقول: “لدي 
صديقة عزيزة وهي الفنانة اإليرانية شيين نشأت، وأتفهم صعوبة أن تأيت من مثل هذه 

الثقافة، وكيف تجد لنفسك صوتا ومكانا يف املشهد الفني العاملي، كما فعلت، وقد 
قامت بعمل عظيم من خالل بناء هذا الجسر، وهو أمر كان صعبا للغاية يف املايض 

ولكن ليس اليوم، حيث لدينا اآلن اهتمام كبي بالفنون القادمة من هذا املكان من 
العالم، ولكن منذ ٢9 عاما لم يكن األمر كذلك، وكان الوضع أصعب كثيا بالنسبة لها 

عندما جاءت إىل نيويورك، إال أن بناء هذه الجسور للتفهم والتبادل أمر يف غاية 
األهمية، ومن املهم جدا للفنانني هنا أن يذهبوا إىل الغرب ويعرضوا أعمالهم، ومن ثم 
العودة مرة أخرى إىل هنا”.  وهنا سألتها عن اللوبيات التي عادة ما ترتبط باملشهد الفني 

يف الغرب والشرق فقالت: “بالطبع الوضع صعب جدا وهناك قييمني عىل املعارض ال 
يتعاملون سوى مع جالييهات معينة، وهناك فوىض، إال أن الفن دائما كالجحيم، 

وعندما تنظر إىل السية الذاتية لفنان مثل مايكل أنجلو تجد أنه عاىن من عدم حصوله 
عىل حقوقه املادية من امللك أو البابا أو أي مشرتي أيا كان، وكيف يقدمون له ما هو دون 
املستوى، فالوضع دائما مريع، لكن أعتقد بالنسبة يل ليس من املهم االلتفات إىل صغائر 
األمور، وإنما علينا أن ننظر للصورة الكبية الكاملة، والصورة الكاملة حول العالم هو أن 
العالم مقّسم إىل نوعني من الناس، األصليني وهؤالء الذين يتبعونهم، يف كل املجاالت 

سواء الفنانني أو األطباء أو الفالسفة أو رواد الفضاء، وأعني باألصليني أولئك الذين 
يبدعون شيئا جديدا غي مألوف ومختلفاً، يتبعه املجتمع، شيئا يكون به استشراف 

للمستقبل، وبالتايل يف كل قرن نجد ثالثة أو أربعة أشخاص يقومون بذلك، والبقية 
يتبعونهم، ويقدمون نسخاً مختلفة من نفس اليشء، وأنا دائما ما كنت مهتمة بذلك، 

وهو أمر تصعب مناقشته”. وعندما قلت لها أن الفنان بطبعه إنسان حساس، فكيف 
لكم أن تعيشوا وسط هذا املشهد الذي تصفينه، فكان ردها مباشرا: “ألين أبيك! تعلمت 
كيف أبيك عندما أكون تعيسة وحزينة – وهو أمر أشعر به كثيا- فعندما تكون مستعداً 

ملواجهة العالم، بعد فرتة تصل ملرحلة االنفجار، وتذهب لتبيك وحيدا، األمر صعب 
وليس بالسهل، فهذا عالم به الكثي من الوحدة، وليس لديك رفاهية االختيار، فأنا ال 
أستطيع أن أكون أي يشء آخر سوى كوين فنانة حقيقية، فقد ضحيت بكل يشء، لم 
أرغب أبدا يف إنجاب أطفال، أو أن أحظى بعائلة وزوج – تزوجت فقط  لعامني وكانت 

كارثة -   وذلك ألن الفن دائما هو خياري األول، وهو أمر ليس بالسهل، ولكن يف نفس 
الوقت ليس لدي أي خيار آخر، فمهمتي عىل هذا الكوكب أن أقوم بما أقوم به، وإن 

أتيحت يل الفرصة سأقوم بنفس اليشء تماما، كما أنه من العظيم جدا الشعور بأنك 
ناضج وأكرب سنا كما هو الحال معي اآلن، ألنك تفهم بنيوية كل هذه املشاعر وبالتايل 

تستطيع التعامل معها بشكل أفضل”.  وعن سر جمالها الساحر الدائم ليس فقط عىل 

مستوى الوجه أو )التجاعيد( والجسد، وإنما أيضا عىل مستوى الروح تقول: “ال أشرب، 
ال أتعاطي الكحوليات أو املخدرات، ولم أحبها أبدا يف حيايت، لدي مدرب شخيص 

أتعامل معه يوميا يف التمارين الرياضية، أحب الساونا وحمام البخار ألنها تمنحك 
حيوية ال تضاهى، واملاء بالنسبة يل يشء غاية يف األهمية، فعندما أمر بيوم صعب 

وثقيل، أظل تحت املياه املنهمرة يف املسبح ملدة نصف ساعة لغسل كل يشء، أفكر فيما 
أتناول من طعام، أنام جيدا، ال أسهر ليال، ال أحب املوسيقى الصاخبة والحفالت، ألين 
أؤمن بأن الحوار الحقيقي بني البشر يكون بني اثنني، عندما يكون بني ثالثة فإنه مبالغ 

ال يفي بالغرض، وأحب جدا ما أقوم به  - ال أعلم إن كنت تشعر بذلك من خالل 
حديثي- وأيضا أحب الدعابات غي الربيئة، والشوكوالته، وأحب مشاهدة أفالم رخيصة 
بعض األحيان، إضافة إىل ذلك كله أهم يشء، أين أقبل األشياء التي قد تشعرين بالعار 

حيال نفيس، أظهرها وأتحدث فيها مع الناس، ألن الناس يمكنهم التواصل معي من 
خالل إظهاري لعيوبي. كل شخص فينا لديه العديد من الشخصيات بداخله، والعديد 

منا ال يود سوى إظهار الجوانب اإليجابية وإخفاء الجوانب األخرى، ولكني أظهرها كلها، 
فهذه هي الطريقة الوحيدة )الحقيقة(.  وعن إمكانية رؤية أعمالها هنا يف الدوحة قريبا، 

فقالت: “إنني اآلن يف طور التحضي ملعرض كبي من املنتظر أن يقام العام املقبل بقاعة 
الرواق يف متحف الفن اإلسالمي، حيث أننا اآلن نتباحث يف التوقيت املناسب، وسيكون 

يف الخريف القادم”. مضيفة أنها تعمل عىل نشر مذكراتها التي ستصدر يف خمس لغات 
يف السادس والعشرين من شهر سبتمرب املقبل، كما تعمل عىل ثالثة عروض كبية 

العام املقبل أولها يف متحف الفن الحديث يف ستوكهولم، والثاين يف متحف لويزيانا، 
والثالث يف مدينة شنغهاي الصينية، قبل أن تأيت إىل الدوحة.أتساءل متى يتوقف الفنان 

عن العمل؟ أعتقد فقط عندما يموت. وتوجهت بنصيحة للفنانني العرب الشباب من 
املهم جدا أن يجوبوا العالم، ويروا البلدان املختلفة والثقافات املتنوعة، ومن ثم يعودون 

إىل بلدانهم ويستخدمون أدواتهم الخاصة إلنتاج أعمالهم الفنية. 

“اكتشفت أن األداة الرئيسية التي أملكها للتعبي عن نفيس هي )فن األداء( وبالطبع كان هذا 
أمرا صعبا للغاية، حيث لم يكن هناك من يؤمن بأن هذا يعترب فن عىل أية حال”
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تبدو نربة الصوت العالية 
واملؤثرة املليئة بالعواطف 
لـِبنجامني كلمنتني كأنها 

تأيت من عالم آخر، ولكن 
ة  تساؤالت هذا الفنان املِلحَّ

عن العالم الذي نعيش 
فيه هي التي منحت 

موسيقاه ما ميَّزها عن 
باقي أنواع املوسيقى.

اللـــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
بقلم ديفيد بايرني 

تصوير كريج ماكدين 
تصميم ماكس بيرمين
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معطف:  12.103 رياالت قطرية وبنطلون: 
)السعر عند الطلب( من جيفينشي 

Givenchy من تصميم ريكاردو
 ، givenchy.com تيسي 
 Vintage  ،كنزة فينتيدج

، earlyhalloween.com
 قميص بريوني Brioni: 2.366 رياالً 

قطريًا brioni.com ، حذاء فينتيدج 
Vintage ، thevintageshowroom.com
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.Vintage حزام فينتيدج ، earlyhalloween.com ،                كنزة فينتيدج .                           Burberry قميص: 2000 ريال قطري وبنطلون: 2.894 رياالً قطريًا من بيربيريburberry.com،Vintage
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بدلة سالفاتوري فيراغامو  Salvatore Ferragamo: 13.432 رياالً قطريًا، صدرية فينتيدج thevintageshowroom.com  ,Vintage ، قميص بريوني Brioni، حذاء 
.Brioni قميص بريوني ، Vintage صدرية فينتيدج ،hermes.com 11.648 رياالً قطريًا :Hermès الصورة المقابلة: معطف هيرميس .Vintage فينتيدج
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ملكتبــة العامــة يف إدمونتــون، وهــو حــي يف شــمال لنــدن يعــاين مــن أعــىل 
املجمعــات  تلــك  مثــل  ليــس  ســوق  يف  تقــع  العالــم،  يف  للبطالــة  معــدل 
فيــه  يبيــع  ســوق  بــه  عــادي  موقــع  بــل  املعروفــة،  املبهرجــة  التجاريــة 
املكتبــة مجموعــة  تضــــــــــــــم  واملقــايل.  الخنازيــر،  التفــاح، وأظــالف  املزارعــون 
مثــــــــــل “يف سريـــــــــــر   عناويـــــــن  تحمـــــــــل  الرومانســـــــية  الروايـــــــــــــات  مـــــــــــــــــــــــن  متنوعــة 
السيــــــــــــد”  “In the Master’s Bed”، و“ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايل الصيــــــــــــــــــــــــــف الحــــــــــــــــــــــــــارة” 
الجمعة يف  أيام  أحد  من  مبكر  وقت  “Hot Summer Nights”. يف 
مسنان  وامرأة  رجل  هناك  كان  باألطفال.  تغص  املكتبة  كانت  يناير 
مؤخرة  من  بالقرب  طاولة  وعىل  كمبيوتر،  جهاز  عىل  شيئا  يتابعان 
أن  تتمنى  ال  الذي  النوع  من  الحي  صعاليك  بعض  هناك  كان  املكتبة 

تصادفه يف حانة. 
بنجامني كلمنتني، وهو موسيقار وشاعر متألق بصورة الفتة يف السابعة 
العام  من  مبكر  وقت  يف  جميعا.  عليهم  غطى  عمره،  من  والعشرين 

 ”At Least for Now“  ”املايض أطلق ألبومه األول “اآلن عىل األقل
الذي حقق صيتا واسعا وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز مؤخرا بجائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة ميكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوري برايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز

سرعة  بسبب  معجبيه  عدد  تنامي  ومع  القيِّمة.   Mercury Prize  
انتشار أخبار عروضه، التي لم تكن أبدا كأي يشء آخر سمعت عنه، بدأ 
أيضا يتنامى لغز بداياته. وكما تقول الروايات عنه فإنه ترك ادمنتون 
وذهب إىل باريس حيث عاش مشردا حتى ُوِجد وهو يعزف املوسيقى يف 
الشوارع يتسول بها، ولم يلبث كثيا عىل ذلك قبل أن يوقِّع عىل عقد 
وُيعاد إىل لندن ليسجل ألبوما فاز فيما بعد بإحدى أكرب جوائز اململكة 
املتحدة يف املوسيقى. يف حني أن قصته مغرية ومن نوع تلك القصص 
مقاومة  يمكن  وال  القمة  إىل  الحضيض  من  البطل  فيها  ينتقل  التي 
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متابعتها، كانت أيضا حقيقية ... جزئيا.
وتربـــى  والديـــه،  لـــدى  أطفـــال  خمســـة  بـــني  األصغـــر  األخ  كلمنتـــني  كان 
عـــىل يـــد جدتـــه يف منـــزل ينتمـــي إىل الطبقـــة الوســـطى يف الجانـــب املتوســـط 
املســـتوى مـــن حـــي إدمنتـــون. توفـــت جدتـــه عندمـــا بلـــغ الحاديـــة عشـــرة مـــن 
عمره  فعاد إىل حضن والديه. ويف صباه وأثناء فرتة املراهقة كان يقيض 

معظـــم وقتـــه يف املكتبـــة التـــي أصبحـــت ملجـــأً لـــه. 
إيمانيويـــل كانـــط، وكان يهتـــم  بليـــك وكتابـــات  تأثـــر كثـــيا بأشـــعار وليـــام 
لـــوك،  جـــون  عشـــر  الســـابع  القـــرن  فيلســـوف  بأعمـــال  خاصـــة  بصفـــة 
اإلنســـاين الفهــــــــــــــــــم  عـــن  “مقالـــة  بعنـــوان  التـــي  مقالتـــه  جيـــدا  واســـتوعب 

Essay Concerning Human Understanding”، وكان يعتربها 
من النصائح األبوية.

قال يف مرة: “لم أنسجم كما يجب مع قرنايئ يف الصف أو املدرسني. 
لذلك كنت أؤدي واجبايت املدرسية هنا، ليصبح ذلك دون قصد أو توقع 
أسلوبا لحيايت”. بدا يل أن طريقة كلمنتني التلقائية يف التعلُّم هي التي 
اإلنسان  يجعل  الذي  السبب  عن  التساؤل  يف  الخاص  أسلوبه  شكلت 
يف  نلمسه  الذي  االستقصايئ  التساؤل   – له  معنى  ال  عالم  يف  يعيش 
الفنانني الفرنسيني  التأمل املستَمد من أعمال  أغانيه ويصبغها بطابع 
مثل ليو فيري، وإيديث بياف وهرني سالفادور. قال: “ كنت أبحث عن 
الناس الذين يشبهونني، وقد وجدتهم يف الناس الذين كنت أقرأ لهم”.

عندما بلغ التاسعة عشرة من عمره، ومع استمرار تساؤالته عن مكانته 
يف العالم، انتقل كلمنتني إىل باريس. وقال متحدثا عن ذلك: “التقيت 
يشء  كل  فيه  ظهر  الذي  الوقت  هو  ذلك  وكان  آخرين.  بموسيقيني 
موسيقية،  فرقة  وأصدقاؤه  كلمنتني  ن  كوَّ املوسيقى”.  أؤلف  وبدأت 
ولكن وفقا ملا قال “فإن أصدقايئ لم يكونوا يتمتعون بنفس الحماس 
الذي كنت أشعر به، لذلك عدت إىل اآللة التي كنت قد اكتشفت حبي 
عنوان  لديه  يكن  لم  أغنية”.  ظهرت  ثم  البيانو.  وهي  البداية  منذ  لها 
الفني كعازف  نشاطه  يواصل  أن  استطاع  ولكنه  الوقت  ذلك  ثابت يف 
بدأت  الطريقة  بنفس  نفيس  أنا  بدأت  قد  وكوين  الشوارع.  يف  ومغني 
أتساءل عما إذا كان قد تعلم أي يشء من ذلك الوضع. قال مجيبا عن 

الناس، كل  أكون متواضعا وعطوفا عىل  أن  التساؤل: “تعلمت  ذلك 
الناس”. اتفقنا عىل أن العازفني شبه املتسولني يف الشوارع قد يحققون 
دخال كبيا ال يمكن تخيله – إنهم يكسبون جيدا، أقصد البعض منهم 
ألن  الثقة  ذلك  أكسبني  “وقد  كالمه:  كلمنتني  وواصل  كلهم.  وليس 
التشجيع  يف  األميكية  الروح  يشبه  بما  يل  ويقولون  إيلَّ  يأتون  الناس 
’أنت عظيم، حظا سعيدا’. ساعد ذلك أيضا عىل أن يمتد صويت الغنايئ 

إىل أماكن واسعة”.
كلمنتني  بموسيقى  عرَّفني  الصوت.  ذلك  عن  سيكون  سيأيت  ما 
املفاجأة  من  البداية  يف  ُصِعقت  أعماله.  يف  أدقق  أن  عيلَّ  أصر  صديق 
مما سمعت، فطلبت من كلمنتني فورا أن يشارك يف حفل موسيقي 
املايض. صعد إىل املسرح وهو يلبس  العام  أتوىل رعايته يف لندن  كنت 
سرتة طويلة دون قميص أو حذاء، ثم عزف عىل بيانو من عىل مقعد 
عاٍل، لكنه كان بالكاد يجلس عليه. كان يبدو وكأنه يغني مباشرة لكل 
شخص يف القاعة، يف تناقض صارخ ملا كان يفعله يف ساعة الذروة يف 
محطة املرتو. ومع ذلك أخربين أن هناك شيئاً من الصعوبة يف املشاركة 
حا: “اآلن أنا أقف أمام آالف الناس،  يف الحفالت الرسمية، وقال موضِّ
لذلك  مستسلمون،  إنهم  يجلسون.  ولكنهم   ، إيلَّ ينظرون  وجميعهم 
عيلَّ أن استمر يف عرض نفيس عليهم وأن أقدم لهم عصارة مشاعري”.

ثم طاف ببصره حول القاعة عائدا بذاكرته إىل سكان ادمنتون– الطلبة 
أن يسأل:  املسننْي والصعاليك – ثم صمت لربهة قبل  والرجل واملرأة 
“هل تعلم أن جون كيتس كان من هنا؟ يتلخص األمر كله يف ما تفعله 
يف  ولكنك  اآلن،  عليه  أنت  ما  ل  يشكِّ منه  أتيت  الذي  املكان  بحياتك. 

الواقع تستطيع أن تفعل ما تريد خالف ذلك”. 
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سترة برادا Prada: 12.012 رياالً قطريًا prada.com ، الصورة المقابلة: سترة برادا Prada، بنطلون ميسون مارجييال Maison Margiela: 2.839 رياالً قطريًا، تصفيف الشعر: تومو جيدي 
في ستريترز Streeters باستخدام موروكانويل Moroccanoil، إعداد: سوزي سوبول في جوليان واتسون إيجنسي Julian Watson Agency،  تصميم الموقع: بييرس هانمر.
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وحشية هادئة:سايمونز 
يلبس قميصا داخليا 

عًا من مجموعته  مبقَّ
لخريف 14’ التي تعاون فيها 
مع الفنان ستيرلينج روبي.
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السنة، يف  األقل يف جزء من  يعيش، عىل  راف سايمونز  البلجييك  املوضة  مصم 
باريس. شقته واحدة من  أحياء  أرقى  الزهور يف واحد من  لبيع  شقة فوق محل 
تلك التي ُيتوقع أن تكون أرضيتها من الخشب املزخرف، وتنتشر فيها قطع خشبية 
منقوشة ومنحوتة ومدهونة باألبيض تستخدم كقواعد لقطع التماثيل وقطع من 
الفن املعاصر. هناك لوحة لجورج كوندو تجعل الجالس هناك يبدو وكأنه بيكر من 
شخصيات مسلسل عرض الدمى “The Muppet Show”  معلقة يف مكان ربما 
كان محتال يف السابق بلوحة زيتية أكاديمية تعود إىل القرن التاسع عشر. وهناك 
أيضا أعمال سياميك جيدة لبيكاسو عىل رف املوقد املصنوع من الرخام الرمادي. 

منزل قديم ميلء بأشياء جديدة. جميع الزهور فيه مرتبة بطريقة توحي لك بيشء 
أكتوبر  إىل  املالبس  له  الذي كان سايمونز يصمم  املوضة  بيت   ،Dior يخص ديور
أدخل  النساء.  أزياء  لقسم  فني  كمدير  وظيفته  من  فجأة  استقال  عندما  املايض 
سايمونز أثناء فرتة عمله مع ديور مالمح حديثة وبعضا من أعمال الفن املعاصر 

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا 

كل ما يف 

األمر...

إىل مبنى الشركة املكون من عدة طوابق. ولكن فجأة بعد ثالث سنوات ونصف من 
ذلك لم يعد هناك.

كانت الشقة جزءاً من عمله مع ديور ولكنها ما تزال لديه. صديق سايمونز الذي 
معه  يعيش  وهو  الجنسية،  فرنيس  سنة  من  قليال  أكرث  قبل  فقط  عليه  تعرَّف 
الذي نظم فيه سايمونز  املكان  باريس كانت هي  األمر مريحا ألن  الشقة. كان  يف 
تحت  الرجال  بمالبس  الخاصة  عروضه  املاضية  عاما  والعشرين  الواحد  طوال 
اسم انتويرب Antwerp. حلت ذكرى ميالد سايمونز الـ48 قبل أسبوع فقط من 
عرض أزياء الخريف الخاص به، وهو يحب الشتاء مثل ميسيو ديور، وكريستوبال 
باألخي  شبها  أكرث  سايمونز  أن  االثنني  بني  املقارنة  عند  القول  يمكن  بالينسياغا. 
التصميمات  وحب  الجمايل،  والتقشف  للمعاصرة،  الحماس  شديد  كان  الذي 
املعقدة. بالينسياغا كان دائما يتحدى نفسه ويصنع الثورات بكرثة املثابرة واإللحاح 

لتحقيق ما يريد، وسايمونز يفعل نفس اليشء.
خالل  من  ليس  ولكن  بالينسياغا،  مثل  اليشء  نفس  يفعل  أن  سايمونز  اختار 
تصميم وصناعة مالبس النساء بل من خالل مالبس الرجال الجاهزة. كان ذلك 
هو الطريق األقل شعبية وانتشارا يف ذلك الوقت، وذلك ربما يفسر عمله يف الظل 
بعيدا عن األضواء ملدة عقد كامل إىل العام ٢٠٠5 عندما ُعنيِّ مصمما يف شركة جيل 
ساندر Jil Sander التي تتخذ من أملانيا مقرا لها. يعود عمله يف الظل إىل حقيقة 
أن مالبس النساء تفوق مالبس الرجال يف املبيعات واملجاالت املفتوحة لكليهما يف 
الصحافة وعدد العروض التي تقام لكليهما– وبالتأكيد ليس بسبب افتقار سايمونز 
إىل املوهبة أو بالطبع إىل تزلُّف أو تملُّق الجهات املناسبة التي تملك أن تلقي عليه 

األضواء.

غيَّ راف سايمونز مالمح مالبس الرجال تغييا ال رجعة 
فيه، وهو بعُد يف مرحلة البداية.
بقلم اليكساندر فيري  تصوير كريغ ماكدين
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أنماط من التعبير: في 
اتجاه حركة عقارب الساعة 
من أعلى: مشهد من 
مجموعة سايمونز األولى 
لخريف 95’ التي ضمت 
بدالت سوداء ضيقة تشبه 
الزي المدرسي، حملته 
اإلعالنية األولى لمجموعته 
لخريف 09 من تصوير 
زميله المقرب ويلي 
فاندربيري، تمرد شبابي 
بتوقيع سايمونز لخريف 
98’، أول كتاب لسايمونز 
بعنوان “أبطال معزولون” 
 ”Isolated Heroes“
يضم صورا لمالبس من 
مجموعته للعام0 من 
تصوير ديفيد سيمس.
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يقول سايمونز، مقارنا بني قطاعي مالبس الرجال ومالبس النساء: “قطاع 
أتساءل  دائما  كنت  وقد  مؤسفا،  ذلك  أجد  وأنا  يختلف.  الرجال  مالبس 
وأبحث عن السبب يف ذلك االختالف. عالمتي لم ُتصنَّف أبدا كعالمة ألزياء 
كالسيكية، وهي الفئة التي توضع فيها معظم عالمات أزياء الرجال. ثم حدث 
اللبس، فنحن دائما نتطور وبشكل كبي...”. ثم توقف عن  ل يف طريقة  تحوُّ
د قليال قبل أن يواصل كالمه قائال: “أزياء الرجال ما تزال...”. ثم  الكالم وتنهَّ
د مرة أخرى قبل أن يكمل الجملة، ثم واصل: “... ظللت أحاول  توقف وتنهَّ
ألكرث من ٢٠ عاما. أتمنى أن تصل أزياء الرجال إىل املرحلة التي وصلت إليها 
أزياء النساء”. وكان يعني بذلك أنه يتمنى أن يكون هناك املزيد من املصممني 
للرجال من خالل  ممن هم عىل شاكلته مستعدون “البتكار” هوية جديدة 
املالبس بنفس الطريقة التي يفعلونها للنساء. وهو ال يقصد أن تخضع أزياء 
الرجال إىل نفس التقلُّبات املوسمية التي تخضع لها أزياء النساء، ولكن أن 
والبنطلونات  الكنزات  التصنيف يف تصميم  بمعايي  الصارم  التقيُّد  تنفك من 
مة إىل فئات بطريقة  واملعاطف واملالبس الداخلية. خزانة مالبس الرجال مقسَّ
الفئات  يوجد بني هذه  أن  يمكن  ما  أن يستكشف  يريد  تعسفية، وسايمونز 

ليخرج بمالبس ربما لم نرها من قبل، وليس فقط قميصا أبيضا آخر. 

بعد أن عمل سايمونز ما كان يفكر فيه يقال أنه أصبح أكرث مصممي مالبس 
الرجال شهرة يف العالم. لقد غيَّ الطريقة 
التي  والطريقة  الرجال  بها  يلبس  التي 
كامال.  تغيا  بها  يلبسوا  أن  الرجال  يريد 
وكان أول من يضيف إىل مالبس الرجال 
يف منتصف التسعينيات إشارات تنم عن 
انتماءات شبابية إىل حركات حديثة شبه 
الوقت  ذلك  منذ  مالبسه  كانت  روحية. 
طرأ عىل  تعربِّ عن يشء جديد  اآلن  وإىل 
العالم الذي نعيش فيه. تصميماته تعربِّ 
عن أعراف وتقاليد وعن إشارات إىل قيم 
والتمرد  للذكورة  معقدة  ورموز  ومبادئ 
القائم.  الوضع  تتحدى  إنها  الشبابي. 
التضامن  عن  تعرب  كثية  حاالت  ويف 
وقد  املهمشة،  والفئات  املحرومني  مع 
املصممني  من  بأكمله  جيل  عىل  أثَّرت 
بعده، وغيت  قلدوه ممن جاؤوا  الذين 
الطريقة التي يعمل بها اليوم من سبقوه. 
ال كبيا يف مشهد  لقد أحدث سايمونز تحوُّ
مالبس الرجال. هذا التأثي موجود حتى 

لو لم ُيفهم لم ُينتَبه إليه.
من  سايمونز  يأيت 
والده  عملية.  خلفية 

كان جنديا، ووالدته كانت تنظف بيوت اآلخرين. ويقول عن ذلك: “ليس لديَّ خلفية ثقافية. لم 
يكن أبدا أبدا لوالديَّ عالقة بأي يشء يمكنك أن تسميه ثقافة أو تنسبه إليها”. قال ذلك بهدوء 
ولكن بشكل قاطع وحاسم. ُوِلد يف نيبيلت Neerpelt يف بلجيكا بالقرب من الحدود الهولندية 
التي يقول إن تعداد السكان بها كان حوايل 8.٠٠٠ نسمة. ويضيف: “لم يكن يف قريتنا دار للسينما، 
أستطيع  أكن  لم   ... موجودة  املنطقة  تكن  لم  بوتيك.  وال  فنية،  عرض  صالة  وال  متحف،  وال 

الوصول إىل األشياء التي كنت أميل إليها كثيا وهي الفن وأيضا املوضة”.
يف البداية درس سايمونز التصميم الصناعي يف الجامعة يف جينك Genk ملدة خمس سنوات حتى 
تخرج يف العام ١99١. ويقول وهو يصف ذلك: “شعرت باإلحباط يف البداية. عملت بعد التخرج 
يف مجال األثاث، وكنت أدرك أنه كان عيلَّ السفر إىل إيطاليا حيث يوجد أولئك املنتجني الكبار 
لألثاث أمثال: كابيليني، وكاسينا، فشعرت ببساطة أن ذلك كان بعيدا عن متناول يدي. كنت 
مدفوعا بشدة فانتهى بي األمر للعمل يف صالة عرض فنية صغية. كانوا يف هذه الصالة يبيعون 
إنتاجي ولكن بأقل مما كان يكفي ملعيشتي. وكان والدي يقول ... ”، وهنا يرفع كتفيه دون أن 

يكمل، ولكن يمكنك أن تتخيل الحوار الذي دار بني األب وابنه.
فان  والرت  املصمم  أخذه صديق، وهو  أن  بعد  املوضة  بعالم  متيما  بالفعل  أصبح سايمونز  لقد 
بييندونك إىل باريس ليى عرضا ملصمم شاب بلجييك آخر اسمه مارتني مارجيلال. أقيم العرض 
مسطبة  عىل  حركتهم  أثناء  العارضني  مع  فيه  يلعبون  األطفال  كان  ملعب  يف   ١99٠ العام  يف 
ذلك:  وهو يصف  وقال  املجال،  بهذا  قوي  عاطفي  بارتباط  فورا  عندها شعر سايمونز  العرض. 
األمر  الشديد. لم يكن  تملكني وميض سريع من اإلعجاب   ... الثانية  األمر يف جزء من  “حدث 
كذلك عىل السطح، ولم يمكن العرض مبهرجا أو احتفاليا 
يزال سايمونز يشعر  ما  تماما”.  بروتوكوليا. كان مختلفا  أو 

بالتأثُّر وهو يتكلم عن ذلك العرض حتى اليوم.
الِبدل  بعــــض  سايمونـــــــــــز  صمـــــــــــم  العرض  ذلك  بعد  فورا 
األكمـــــــــــام  مـــــــــــن  الخالية  الضيقة  والقمصان  الضيقة  الســـــــوداء 
والتي كانت تشبه األزياء املدرسية. فعل سايمونز ذلك ليؤثر 
لقســـــــــــم  رئيسًة  الوقت  ذلك  يف  كانت  التي  لوبا  ليندا  عىل 

الجميلـــــــــــة  للفنـــــــــــون  أكاديمي  رويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  يف  املوضــــــــــــــــــــــة 
Royal Academy of Fine Arts   يف انتويرب عىل أمل أن 
تدعوه، وكان عمره عندها ٢٦ سنة، لالنضمام إىل برنامجها 
القبول يف  التي صنعها الختبار  املالبس  تلك  الدرايس. كانت 
أن  من  بدال  لوبا،  ولكن  له.  كاملة  مجموعة  أول  الربنامج 
به.  خاصة  شركة  فتح  عىل  شجعته  إنتاجه،  وُتقيِّم  تدرس 
عرضُت  “عندما  قائال:  ذلك  بعد  حدث  ما  سايمونز  يشرح 
فجمعت   ... الوكيل  هذا  إىل  أرسلتني  ليندا  عىل  أعمايل 
مجموعتي وحشرتها حشرا يف سياريت وأحضرتها إىل ميالنو 
ألعرضها عليه. لم تكن هناك خطة”. كان سايمونز وهو يذكر 
تماما  قا  مصدِّ أو  واثقا  يكن  لم  بأنه  إليك  يوحي  التفاصيل 
أو  لسبعة  إنتاجي  الرجل  هذا  “وباع  قائال:  ومىض  يقول.  ملا 
تسعة عمالء ال أذكر عىل وجه التحديد، كانوا يابانيني. كان 
كيف  نفيس:  أسأل  فجعلت  األول،  املوسم  يف  هناك  بارنيز 
يمكنني أن أفعل ذلك؟ لم يكن هناك وقت للتفكي - كان عيلَّ 

أن أؤسس شركة”.
بالتعاون  ابتكاراته  يصمم  أن  سايمونز  عىل  كان  األصل  يف 
مع صديقتني، ولكن عندما تركتاه أصبح يركز أكرث عىل مالبس الرجال. 
وقال متذكرا بداياته: “بدأت ببساطة يف تجريب املالبس عىل نفيس. كنت 
4٠ إىل 5٠ قطعة  الطريقة صنعت من  الحقيقة أعمل منفردا، وبتلك  يف 
رجالية”، ثم رفع كتفيه وواصل كالمه: ”لم تكن الفكرة أن أبدأ يف تكوين 
مجموعة رجالية. كانت الفكرة أن أبدأ مجموعة، أية مجموعة، أن أصنع 
 - نفسه  هو  الجمهور  ذلك  وكان  الجمهور”.  من  معني  لقطاع  املالبس 
أصدقاءه، أبناء جيله. أخربين سايمونز يف مرة أنه يريد أن يصنع املالبس 
لألطفال،  بمالبس  يقصد  عما  الذهول  قمة  يف  وأنا  سألته  “لألطفال”. 
فضحك وقال: “ال. أقصد نفيس واألطفال الذين من حويل. أنا يف الحقيقة 
أبحث عن جمهور يحس حقيقة بما أريد إيصاله إليهم بصرف النظر عن 
أتواصل  أن  أستطيع  الجمهور  النوع من  الجمهور. هذا  صغر حجم هذا 

معه - جمهور أشعر أنني جزء منه”.
الهاجس  املوسيقى،  لدى سايمونز عىل  االهتمام  الكثي من ذلك  انصبَّ 
الذي ظل يعربِّ عنه مرارا يف مجموعاته عرب السنني. لقد صمم مالبس من 

وحي ِفَرق الروك مثل نيو أوردر“New Order”،  وجـــوي ديفيشن
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 .”the Manic Street Preachers“ وذا مانيك سرتيت بريتشرز ، ”Joy Division“ 
كرافرتيك  فرقة  أعضاء  يلبس  كان  ما  مثل  العارض  ألبس   ١997 لخريف  عرضه  يف 
“Kraftwerk” وجعل موسيقى هذه الفرقة تصدح يف خلفية العرض. لم يفكر أحد قبله 
أن يفعل مثل ذلك – أن يجمع ما بني املوسيقى ومالبس الرجال ليكشف ألفراد الجمهور 
انتماءاتهم الفرعية لثقافة الشباب. يقول سايمونز: “لم يكن لألمر عالقة باملوضة. كانت 
و   ١3 عمره  كان  عندما  مراهقته  فرتة  عن  يتحدث  وهو  قال  باملوسيقى”.  فقط  العالقة 
وجميع  مود،  وديبييش  آن كالرك،  كانت  وكذلك  كبيا،  كان  دوران   “دوران  ١4 سنة: 
من كانوا مثلهم. كان كل ذلك يحدث عندما كنت أذهب إىل األندية، وكان شيئا عظيما 
الذي  بالتعريف  يكن هناك موضة  لم  السياق.  للموضة وجود يف هذا  يكن  لم  ولكن   ...
نطلقه عليها اليوم. لم يكن هناك موضة ترتبط بمصممي املوضة وعالمات املوضة وبيوت 

املوضة”.
تلتقي  أن  البد  أيضا  فإنها  سايمونز  عمل  يف  باملوسيقى  تلتقي  أن  للموضة  البد  كان  إذا 
بالفن، فهو جامع متحمس للتحف. لقد رأيته مرة يف معرض فريز “Frieze” للفنون يف 
لندن يحوم حول املعروضات التي تمثل عامله الصغي وهو يمسك بقوة بكتالوج وهو ال 
يكاد يصرب حتى يشرتيه. كانت ِقَطع الفن املعاصر املتناثرة حول شقته هي تقريبا مصدر 
إلهامه وموهبته التي حفزت قوته عىل العمل. لوحة بيكاسو التي بالسياميك عىل سبيل 
يف  عمله  فرتة  خالل  النساء  مالبس  من  األخية  قبل  باملجموعة  ألهمته  التي  هي  املثال 
شركة جيل ساندر حيث عمل سايمونز ملدة 7 سنوات يف تصميم مالبس النساء والرجال. 
عندما ظِفرت به ديور يف العام ٢٠١٢ ضم إىل مجموعته األوىل فستانا من الحرير املرقَّش 
ع ال يحمل زهور ديور التقليدية باأللوان من تنفيذ صديقه املقرب الفنان املقيم يف  واملبقَّ

امللونة  الخامات  من  املصنوعة  املالبس  موضة  من  كنسخة  روبي،  ستيلينج  كليفورنيا 
بالريش. 

مهووسا  أبدا  أكن  لم  الجامعة.  أدخل  أن  قبل  باملوضة  أهتم  أكن  “لم  سايمونز:  يقول 
زت لدي االهتمام”. عندما  باملالبس، ولكني يف سن مبكرة جدا كنت أرى الفن بطريقة حفَّ
بلغ الثامنة عشرة من عمره زار معرض شامربزد أميس Chambres d’Amis املشهود 
أنحاء  فنانا من جميع   5٠ أكرث من  فيه  الذي شارك  البلجييك جان هويت،  نظمه  الذي 
أميكا وأوروبا بإعادة تنفيذ أعمال فنية كانت يف بيوت املواطنني األفراد يف مدينة غينت 
بالبيوت  قائمة  عىل  وتحصل  القطار  لركوب  تذكرة  تشرتي  أن  بإمكانك  كان   .Ghent
“كان  قاطع:  بشكل  ويقول  ذلك.  كل  فعل  سايمونز  البيوت.  تلك  تزور  وأن  املشاركة 
ذلك مرهقا للفكر. كان يمكن لبيت من هذه البيوت وهؤالء الناس أن ُيحِضروا جوزيف 
بياس إىل حيث يقيمون. تملَّكني فورا شعور قوي من االنجذاب إىل الفن. أصبحت أنتمي 
قطنياً  يلبس قميصاً  أتخيله”. سايمونز  الذي كنت  القدر  إليه. لم يكن بعيدا عني بذلك 
أزرقاً من قماش غليظ من نوع إيف كلني Yves Klein تظهر عليه آثار النشا مثل الزي 
الذي يستعمله العمال. هذا القميص قطعة أخرى من أعمال ستيلينج روبي ولم يكن 
مستوحى بواسطة الفنان فحسب، بل أيضا تم تنفيذه بالتعاون معه، وهو من مجموعة 

٢٠١4 التي تعاون يف تصميمها وتنفيذها املصمم والفنان.
يف ذلك املوسم، وكان موسم الخريف، أشرك املصمُم الفناَن يف عالمة مالبسه كتطبيق 
عميل ملا يمكن أن يكون عليه التعاون الحقيقي وااللتحام غي العادي بني املوضة والفن. 
التعاون يف هذا املجال دائما ما يكون من النوع الرخيص الذي ال يتجاوز املوسم وغالبا ما 
يكون يف شكل تصميمات ورسوم فنية عىل املالبس وحقائب اليد أو أعمال نسيج متدنية 
ج لفرق الروك. أما فيما يختص بمجموعة راف  الجودة عىل قمصان وتشيتات التي تروِّ
سايمونز / ستيلينج روبي فإن العينات والصور والنصوص املرافقة لها والخاصة بالقطع 
التي كانا يتعاونان عىل إنتاجها كانت، للمقارنة، تتنقل إياباً وذهابا بني ساحيل األطلنطي. 
كانت املالبس يف شكلها النهايئ تظهر بما يشبه لوحات روبي -  مرشوشة باللون ومطبوعة 
بالشعارات. تتناول أعمال روبي مفاهيم الذكورة والقضايا املدنية والعنف ومشكلة الهدر 
والقلق االجتماعي وجميع األفكار التي يستلهم سايمونز منها تصميماته. يرى املراقبون 
أن مجرد تنازل موهبة مثل سايمونز عن جزء من  ابتكاراته آلخر يعترب يف حد ذاته شيئا 

فريدا من نوعه. 
هكذا:  ديور  كلمة  ينطق  كان  حلقه.  ومن  صحيحة  بلهجة  الفلمنكية  يتكلم  سايمونز 

“ديورغ”. أما عن كم من الزمن استهلكت منه مهنته خالل السنوات القليلة املاضية فهو 
ال يتكلم عن ذلك كثيا، وذلك من ناحية ألن مالبس سايمونز الرجالية تستحوذ عىل جل 
ح أنه قد تكلم بما يكفي لعمر كامل عن ديور. عندما  تركيزه، ومن ناحية أخرى ألين أرجِّ
أجريت معه مقابلة بعد جولته الثانية مع معرضه باسم ديور يف نيويورك يف العام ٢٠١4 
ذكر أنه قد أكمل للتو إجراء ٢3 مقابلة دون فاصل. ثم تمتم: “هذا أمر مضحك وسخيف 

يف الحقيقة”.
بنفس القدر الذي قِبل به كما يجب املسئولية التي ترتتب عىل العمل يف وظيفة مرموقة 
ه الخاص يف هذا القطاع. خالل  يف مجال املوضة، بدأ يتجه بشكل متزايد إىل االهتمام بخطِّ
العامني املاضيني أصبحت مجموعاته شخصية بشكل واضح: كانت إحداها تحيك مايض 
سايمونز من خالل صور يقرتن بعضها ببعض لجواز سفره وهو يف سن املراهقة، ولوالديه 
بني  اإلجالل  من  بنوع  سايمونز  )يحظى  الخشب.  عىل  منحوتة  يابانية  فنية  وألشكال 
املهتمني يف اليابان حيث افتتح متجرين هناك(. استوحى املصمم مجموعة أطلقها مؤخرا 
تضم سرتات بيضاء طويلة تحمل سطورا من نوع الغرافيتي مأخوذة من مالبس مشابهة 
كانت ُتستخدم أثناء أداء املرشحني من الطلبة لواجبات ومتطلبات مرهقة كانت الكليات 
يف بلجيكا مثل التي درس فيها سايمونز يف أواخر الثمانينيات تفرضها عليهم قبل قبولهم 
التقليدية وجعل جمهوره  املنصة  أيضا عروض  ترك سايمونز  معينة.  دراسية  برامج  يف 
م لتصميماته صنع  يقف بينما  يمر العارضون بني أفراده. لعرض الخريف األخي الذي ُنظِّ
شبكة من الشقق الخشبية املتداخلة ليتجمع الصحفيون والزبائن حولها بينما  يمر عليهم 
العارضون مسرعني. أخربين سايمونز أن العرض كان عن مارتن مارجييال، عن ذكرياته 
وعالقته باملصمم التي دفعته إىل الدخول إىل عالم املوضة. وكـمارجييال  يحاول سايمونز 
حتى  وربما  الصدمة،  املفاجأة،  بيشء:  يشعرنا  أن 
الحزن. لم يكن القصد من العرض السية الذاتية، فهو 
أية مرحلة من مراحل حياته،  بما حدث يف  ال يخربنا 
نشعر  يجعلنا  أن  ويحاول  يوضح مشاعره  كان  ولكنه 

بمثل ما كان يشعر به. 
سألته عما إذا كان عرض ستيلينج روبي املؤثِّر قد طبع 
يتعلق  األمر  أن  “أعتقد  أجاب:  شخصيته،  يف  شيئا 
اليشء  هذا  يف  أعمل  كنت  أنني  بحقيقة  أكرب  بشكل 
اآلخر”، وكان يقصد ديور. ثم واصل: “يشء لن تدركه أبدا يف الحقيقة – أو ربما يشء 
كنت تدركه طوال الوقت – ولكنك يف الحقيقة ال تفكر فيه، وهي حقيقة أن ذلك اليشء 
التي  إذا كانت مالبس ديور  الذي يمثل كياين”.  الذي بدأُته، اليشء  يخصك. هو اليشء 
 ،fleur صممها تحمل ما يدل عىل احرتام “قيمة” العالمة – مكياج العني النسايئ فلور
هوية  تحديد  يف  سايمونز  لبداية  تؤرِّخان  األخيتني  السنتني  فإن   –Bar بار  ومعطف 
عالمته، استعارات ورموز تصميماته. قال وهو يشرح ذلك: “عندما تعمل كمدير فني 
لدى عالمة أخرى تدرك كم أن األمر ال يبدو كما يظهر. تدرك حجم االختالف بني االثنني: 
أن تعمل لنفسك أو لألخرين. قد تبذل قصارى جهدك مع اآلخرين وتنتج أشياء ... ولكن 
األمر يختلف كثيا عندما تعمل لنفسك. الحقيقة لم أفكر يف هذا األمر كثيا، ولكن مع 
عالمتي فإين أصبحت أميل إىل الحماية أكرث، تقريبا. أن أعمل بالضبط ما أريد عمله له 
با جبينه حتى  عالقة بتاريخ هذا اليشء أو تاريخي أو كياين أو ...  ال أدري”. ثم واصل مقطِّ
التقى طرفا حاجبيه: “الحقيقة لم أفكر يف هذا إىل اآلن”. أنا أتذكر شيئا قاله يل يف تحقيق 
كنت أعده ملجلة ذا إندبندانتthe Independent  قبل أكرث من عام من تركه العمل مع 
ديور، وهو: “رأيي هو أنك عندما تكون مديرا فنيا يف مؤسسة كربى عليك أن تتذكر أنك 
سوف تخرج منها بنفس الطريقة التي دخلت بها. ولم يخطر ببايل أبدا أن هذه املؤسسة 
سوف تصعد أو تسقط بوجودي أو غيابي. عالمتي نعم، أما ديور Dior أو جيل Jil  فال، 

فأنا لم أقم بهذه الوظيفة باعتبار أن أيا منهما مليك، فهما ليسا كذلك”.
الخط الذي يمثله سايمونز، مع ذلك، هو بالتأكيد يمثله هو، وهو وحده. فهو ال يعكس 
أي  خلق  فيها  يتم  التي  اللحظة  أيضا  بل  فحسب،  عليه  يركز  وما  املحددة  اهتماماته 
ه األول كان تقليديا دون شك. لو لدى املصمم هاجس بفنون القرن الثامن  تصميم. خطُّ
)كما   Memphis ممفيس  ملؤسسة  صنعها  التي  سوتساس  إيتوري  تصميمات  أو  عشر 
يبدو للكثيين(، فسوف تجد بالتأكيد أثرا لذلك عىل منصة العرض الذي ينظمه. ولكن 
ه األخي أو الحايل قد ال ترى ذلك، فلتصميماته صدى ثقايف ال يتمتع  مع سايمونز يف خطِّ

به إال القليل من مصممي أزياء الرجال أو النساء. 
يف العام ٢٠٠١ صنع سايمونز مجموعتني كانت لواجهات مالبسهما امللفوفة وطبقاتها وما 
تعربِّ عنه من حزن، وَكْرب وتمرد تعكس جو االضطراب الذي يسود العالم حاليا مثل 
إطالق النار يف املدارس، وحروب رجال العصابات، واالحتجاجات املضادة للرأسمالية، 
كانت  التي   Genoa جنوا  قمة  منذ  الكبار  الثمانية  قمة  صاحبت  الذي  العنف  وأعمال 
قريبة العهد يف ذلك الوقت. سادت هذه األجواء قبل وقوع هجمات ١١ سبتمرب اإلرهابية، 

يريد سايمونز أن ُيشِعرنا بيشء: املفاجأة، الصدمة، ربما حتى الحزن. كالمه 
عن نفسه ليس سية ذاتية. فهو ال يخربنا بما حدث يف أية مرحلة من مراحل حياته، 

ولكنه يخربنا كيف كان يشعر، ويحاول أن ينقل إلينا ذلك الشعور.
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صادق مع نفسه:
 سايمونز يلبس دائما 
المالبس التي يصممها مثل 
هذا المعطف، وهو قطعة 
أخرى من المجموعة التي 
تعاون فيها مع ستيرلينج 
عر: اوديل  روبي، تصفيف الشَّ
ـِاكسبوسشر إن واي   جيلبرت  ل
 ،Exposure NY
تصميم: لورين بارسونز في 
برميير هير آند ميكاب
.Premier Hair and Makeup.و
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تصادم ثقافي: سايمونز Simons معروف بتثبيت مزاج 
اللحظة، من مجموعته لخريف 03’ التي تضم تصميمات 

جوي ديفيشن Joy Division ، ونيو أوردر New Order )أعلى( 
لمجموعته المخيفة لربيع 02’ التي ُعِرضت قبل شهور من 

هجمات 11 سبتمبر )إلى اليمين(.
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راف بال جدال: منصة 
العرض عبر السنين: 

في اتجاه حركة عقارب 
الساعة من أعلى اليسار: 
ربيع 05’، ربيع 11’، ربيع 14’، 
خريف 14’، خريف 16’، ربيع 
16’، خريف 15’، خريف 08’، 

ربيع 06’.

ولكنها كانت أيضا نذيرا ملا حدث بعدها. مثل هذه األشياء هي التي ُيفرتض أالَّ ُيعربَّ عنها 
باملوضة، لكن املصممني يف أفضل الحاالت يلتقطون املزاج السائد بصناعة مالبس تشهد 
عىل اللحظة التي ُصنعت فيها. ديور فعل ذلك يف العام ١947 عندما عربت تصميمات نيو 
لووك “New Look” التي طرحها عن تطلعات ومخاوف صناعة املوضة يف أعقاب الحرب 
العاملية سعيا منه إىل بث األمل يف النساء وتشجيعهن عىل العودة إىل استخدام منتجات 
املوضة. سايمونز فعل ذلك أيضا. مالبسه تتكلم عن الجماهي املحرومة وتململ الشباب 
واالضطرابات يف العالم الخارجي. لهذا فهو يقر بأنه يميل إىل الفنون أكرث حتى من املوضة، 
وإنه يتعامل مع الجانب األثقل يف املعادلة. يعترب الكثيون أن مالبس سايمونز مستِفزة، 
أنك  “أعتقد  يقول:  عندما  الحماية  وسائل  من  وسيلة  فياها  هو  أما  وثائرة،  ومتمردة، 
تختارها عندما تشعر بالضعف، عندما يكون لديك الكثي من األسئلة”. توقف سايمونز 
عن التصميم ملدة ١٢ شهرا قبل العرضني املذكورين: كان يدرس العمل يف مشاريع أخرى 
وكتب موضوعا ملطبوعة املوضة الربيطانية آي دي “i-D”  وبحث فيما إذا كان يريد العمل 
يف مجال املوضة أكرث مما عمل. فهو يقول بعناية: “لدي عالقة حب وكراهية مع املوضة. 
كنت من ناحية مهووسا باملوضة ومنجذبا إليها بكل كياين، وقد أحببتها فعال. ومن ناحية 

أخرى كرهتها. كرهتها فعال”. 
ر: أظن أن سايمونز شعر باإلحباط من سطحية املوضة – بدأ إعجابه بها  أنظِّ يمكنني أن 
عندما رأى ذلك العرض الذي نظمته مارغييلال، واعترب املوضة شيئا عاطفيا، شيئا أعمق 
م وتعقيدات األعمال، تمثل شيئا يذكره  من مجرد املظهر. مارغييلال كانت أيضا تمثل تقدُّ
م  م وأقدِّ اليوم عندما يناقش السنوات القليلة املاضية. فهو يقول: “ليس من طبعي أن أقدِّ
م. كنت دائما أفكر يف ما أستطيع فعله، وكيف يستقبله الناس، وكيف نستجيب،  وأقدِّ
التوقيت  األمر كان عن  آخر عام.  كل  أبدا يف ذلك، يف  أفكر  أكن  لم  وكيف يستجيبون. 

واملنتج واألداء. كنت فقط أعمل”.
باردا. لبس سايمونز كنزة  الجو  املساء بدأت نوافذ شقة سايمونز تظلم. كان  مع حلول 

من تصميم ميوسيا برادا، وهو مصمم ُيعَجب به، والوحيد الذي رأيت سايمونز 
يلبس مالبسه إىل جانب تصميماته الخاصة. سايمونز يجعلك تحس أنه ربما ما 
املوضة  ملواسم  الجهنمية  والدورة  الحركة  ويكره  ما،  إىل حد  املوضة  يكره  يزال 
أن يحارب كل  لها هي  نذر نفسه  التي  املهمة  أن  ويبدو  فيها،  الكامنة  والعبثية 
ولكن  العالم،  أنحاء  مختلف  يف  املعارض  من  لعدد  منتجاته  يبيع  إنه  ذلك. 
الناحية التجارية يف عمله تأيت يف املرتبة الثانية بعد الناحية اإلبداعية فيه. يقول 
سايمونز عن عالمته التجارية: “إنها ما تزال صغية من وجهة النظر االقتصادية. 
أعىل  إىل  بها  تدفع  ملاذا ال  يسألونني:  الناس  إنها طفلتي.   ... إنها عالمة صغية 
وتجعلها كبية؟” ثم يحتد صوته ويواصل: “ال. أنا أحبها هكذا. ربما يكون ذلك 
نفاقا أو ادعاًء. أنا واثق من أنني أستطيع املحافظة عليها كما هي، وذلك بسبب 
ما أقوم به ... وألنها تجد لها أماكن يف البيوت، وألين أفعل أشياء بجانبها. العمل 
عائداتك،  من  تزيد  وأن  النمو،  يف  تستمر  أن  عليك  يحتم  األيام  هذه  التجاري 
تفقد  أال  األفضل  من  ولكن  كبيا،  تصبح  أن  الرائع  فمن  هذا،  ضد  لست  وأنا 
مرة  يعمل  أن  العالمة عىل سايمونز  يميل حجم  قد  ذلك.  تفعل  وأنت  هويتك 
أخرى كمدير فني لدى عالمات أخرى، كما  يوحي هو بذلك وذلك ليدعم شركته 
ويحافظ عىل حرية حركتها. هناك شائعات تقول إنه قد يتجه إىل كالفني كلني 
يف الخطوة القادمة. يبدو عرض شركة كلني لسايمونز شاذا نوعا ما كون هذه 
الشركة تعمل من نيويورك وهو يقيم يف أوروبا، ولكن إذا كان البد له أن يعمل 
مع عالمة راسخة أخرى فمن املرجح أن تكون يف مكان يختلف تماما عن األماكن 
التي تعمل منها الشركات التي عمل معها يف السابق. يقول عن عمله مع ديور 
Dior: “كنت أحتاج إىل وظيفة فيها تحدي. جيل Jil عالمة راقية، وذلك ليس 
مكانتها  بسبب  بل  لديها،  الجمالية  النواحي  بسبب  أو  التصميم،  بسبب  فقط 
... والكيفية  يف عالم املوضة، والطريقة التي ينظر بها الناس إليها أو ينتقدونها 
منه  تعاين  ما  إىل  بالنظر  النساء”.  من  الهائل  العدد  هذا  مع  بها  تتواصل  التي 
النساء من باب  راف سايمونز مع خط مالبس الرجال، لم يحقق خط مالبس 
أوىل نجاحا كبيا أيضا. قال وهو يتمتم: “يف بعض املرات ال أجد حتى موضة يف 
بعض مالبس الرجال. أجد مالبس معلقة يف خزانة املالبس، متألقة، وجميلة، 
وحديثة يف بعض املرات، ورائعة التنفيذ، لكن هل يؤثر ذلك يفَّ؟ ليس تماما. مع 
تطور مجتمعنا  لم يعد أكرب تحٍد لديَّ هو، كما أعتقد، أن أنفذ املالبس بصورة 
مثالية”. ثم يصمت قليال قبل أن يواصل: “أنا فقط أتساءل عن السبب الذي يمنع 
املزيد من أزياء الرجال أن تتقدم، والسبب الذي يجعلها ال تحاول أن تكون يف 
مستوى املسئولية، والسبب الذي يمنع الرجال من إبراز أنفسهم بنفس الطريقة 

التي تربز بها النساء أنفسهن”.
سايمونز يسأل دائما. إنه يسأل أثناء الحوارات كما يسأل من خالل تصميماته 
للمالبس. وهو يفعل ذلك ببطء وبانتظام وبإصرار وبتشاؤم يف الغالب. ملاذا هذا 
اليشء بهذه الطريقة؟ هل باإلمكان أن يكون مختلفا؟ هل من الواجب أن يكون 
مختلفا؟ هل علينا أن نحاول؟ أفكار وإيماءات هادئة وبسيطة يكررها مرة بعد 
، ربما يكون  مرة. يبدو سايمونز َتِعبا بعض اليشء وهو يطرح هذه األسئلة عيلَّ
مرهقا بسبب اإللحاح واالستفزاز وصناعة مالبس رجالية عالية الجودة، بينما 
اآلخرون يمضون حياتهم بسهولة ودون اهتمام. آمل أال يكون قد تِعب، وذلك 
ألنه يف عالم ميلء بأكرث مما يحتاج إليه من األشياء تقوم راف سايمونز بخلق 
يشء له قيمة. إنه يغي عالمات املرمى. إنه يجعلك تنظر إىل العالم، وأهم من 

ذلك يجعلك تنظر إىل نفسك، بعيون جديدة. 
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 سيد البيت
في المدخل توجد كراسي 

 Gio Ponti وخزانات جيو بونتي
التي تعود إلى الخمسينيات من 
القرن الماضي. اللوحات الحائطية 
التجريدية المنتشرة في المنزل 
من تنفيذ صديق الفنان. المنزل 

يضم سلسلة من المباني التي 
تعود إلى فترة ما بين القرنين 
الثالث عشر والسادس عشر، 

وجمعها باسيوشي في محيط 
واحد. الصورة المقابلة: المعماري 

في أحد بيتي الضيافة اللذْين 
يملكهما ضمن المنزل، ويتكون 
من تشكيلة تم انتقاؤها بعناية 
من الجدران الحجرية التي تعود 

إلى القرن العاشر الميالدي 
دة وخزانة من  واألعمدة المجدَّ

الرخام مجلوبة من مدينة سينا 
Siena، وبير سلم مغطى بطبقة 

خشبية من لحاء األشجار.

يــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــة شخص

ضيــــــــــ
ق



59

كمعماري ملعاِرض 
 Prada برادا

ابتكر روبيتو باسيويش 
 Roberto Baciocchi

جماليات متألقة 
ومتميزة، ولكن يف 

مسقط رأسه يف تسكاين 
تفرض خصوصية املكان 

نفسها.

بقلم نانسي هاس 
تصوير سيمون واتسون 

يــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــة شخص

ضيــــــــــ
ق
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يعِزي باسيويش انجذابه 
للمخمل والدبابيس– 

وهو يلبس واحدا يوميا 
– إىل عالقته بأمه وأخته، 
ويقول: “لم ُتتح الفرصة 
يل بما يكفي لسماع آراء 

النساء يف التصميم”.

الذي  الشكل  عن  املسئول  الرجل  يعيش  أن  تخيل  يمكنك 
جميع  يف   Prada برادا  معارض  مئات  عليه  تبدو  أن  يجب 
الحداثة  تلتقي  فاخر يف ميالنو حيث  العالم يف قصر  أنحاء 
اإلتقان  غاية  يف  أكواب  من  االسربيسو  ليتناوال  والبساطة 
العقود  باسيويش  روبيتو  قىض  فقد  كٍل  عىل  والنظافة. 
الرئيس  وزوجها  برادا  ميوسيا  يساعد  وهو  األخية  األربعة 
خلق  عىل   Prada برادا  لشركة  بيتيليل  باتريزيو  التنفيذي 

إمرباطوريتهما املتخصصة يف صنع الجمال اآلسر.
ولكن تلك هي بالتحديد بعض من التوقعات التي يستمتع 
“هل  كامال.  تغييا  بتغييها  عاما  السبعني  ذو  املعماري 
أنتم مندهشون من أنني أعيش يف مكان مثل هذا؟”، سألنا 
باسيويش وهو يظهر من خالل باب يف جدار مكسو بغطاء 
منجد باللباد الزمردي األخضر يف منزله يف تسكاين. رسالته 
تبعدون  هنا  الشتاء:“أنكم  هواء  مثل  ومباشرة  واضحة 

ما  بقدر  ميالنو  يف  املوضة  عالم  يف  املصنوع  الجمال  عن 
تستطيعون، ومع ذلك ما تزالون يف إيطاليا”.

من  سمعتها  تستمد  وغنية  صغية  مدينة   Arezzo أريزو 
رأس  مسقط  وهي  لألسر،  اململوكة  املجوهرات  مصانع 
باسيويش واملكان الذي يرتبط به ارتباطا عاطفيا قويا. بالطبع  
بالرغم من جدوله املزدحم بالرحالت الخارجية )هو يعمل 
أيضا معماريا لشركة ال بيال La Perla( فقد قىض العقود 
القليلة األخية وهو يشرتي ويجدد املباين التاريخية يف جميع 
الرئييس  ثالثة منازل – مسكنه   يملك  اليوم  املنطقة.  أنحاء 
ومنزلني للضيوف – يقول عنها أنها بقدر ما تعترب يف بعض 

النواحي آثارا فنية تعترب أيضا أماكن للسكن.
بتحرره من قيود بيع السلع الفاخرة أصبح خيال باسيويش ال 
تحده حدود، فقد أضاف إىل التصميمات املعمارية األصلية 
ملسات معقدة وألواناً جريئة ليخلق ثالث خلفيات ُيظِهر كل 
األثاث  من  قطع  هناك  شخصيته.  من  مختلفا  جانبا  منها 
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توليف يصعب فهمه:
الجديد يقابل القديم في الصالة 

العلوية بكنباتها المخملية 
ج من تصميم  وكرسي متموِّ
تيرجي إكيستروم تحت لوحة 

جصية على صفحة السقف 
الداخلية تعود إلى القرن الثامن 

عشر. الصورة المقابلة من 
اليسار: كرسي بالستيك في 

شكل بيضة في غرفة الطعام، 
مصباح كارتيل Kartell من 

الخمسينيات من تصميم جو 
كولومبو يقابل أعمدة تعود إلى 
القرن الخامس عشر في إحدى 

غرف النوم. 
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 المعنى المخفي
لغرفة االجتماعات هذه باب 

سري يبدو عندما ُيغلق كجزء 
من الخزانة. األرائك المخملية 

المنتشرة في جميع أنحاء 
المنزل تمثل فخامة المقاعد 

التي تميز معارض برادا
Prada. الصورة المقابلة: حاَفظ 

باسيوشي على الجدران 
الحجرية التي تعود إلى القرن 
السادس عشر في المطبخ. 

وصمم السكاكين أيضا بوحي 
من أدوات وأواني تسكاني 

التقليدية.
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“هل أنتم مندهشون أنني 
أعيش يف مكان مثل هذا؟” 

سأَلنا وهو يظهر من خالل باب 
يف جدار مكسو بغطاء منجد 

من اللباد الزمردي األخضر.

تعود إىل مختلف القرون: من املنقوشة التي يصل طولها إىل 
الثامن  القرن  التي تعود إىل  اإليطالية  أقدام، والفرتينات   8
عشر، ومجموعة من األقداح التي يبلغ عمرها  3٠٠ عام إىل 
بونتي، ومقاعد اسكندنافية تعود  كرايس من تصميم جيو 
النسيج.  من  مربومة  أنابيب  من  مصنوعة  الثمانينيات  إىل 
يف أرض برادا Prada هنا، وحتى يف الحمام يسود نوع من 
الجراحة الدقيقة يثي التعجب واالنبهار: مكعب بديع يرتفع 
أثرية منزوعة من  ١٦ قدما بجدران وسقف مغطى بمرايات 
لتجهيزات  متناهي  ال  مشهد  يف  عليها  تنعكس  أخرى  مباٍن 

السباكة البنية التي كانت منتشرة يف الستينيات.
يقول باسيويش: “ بناء املعارض هو عميل. ولكن هذه الغرف 
إيطاليا.  برادا “أنها من شمال  أنا”، ويقول عن ميوسيا  هي 
هل أحتاج أن أقول أكرث؟ هذا يعني أنها منظمة ومنضبطة. 
تسكاين،  من  نحن  والتناغم.  االتساق  ينشدون  هناك  إنهم 
ترويضنا”.  يمكن  وال  ومنفلتون  فوضويون  أننا  يعني  وهذا 
منزل باسيويش حيث يعيش مع زوجته روزيلال التي اقرتن 
بها منذ 4٠ عاما، متماسك من برجه الذي يعود إىل القرون 
منتصف عصر  إىل  يعود  الذي  املنزل  أجزاء  ويربط  الوسطى 

أرجاء  بني  تواصل  لخلق  املساحات  دمج  عن  بدال  النهضة. 
املنزل ُتِركت الجدران كما هي. بعض الغرف يف الجزء القديم 
من املنزل لها قباب مزينة بجبس يعود إىل القرن السادس 
عشر. وغرف أخرى مثل غرفة الجلوس، حيث تجلس روزيلال 
أمام املدفأة مع كلبتها الدشهند األملانية نينا مبدية بوضوح 
إعجابها باهتمامات زوجها، تعكس أبعاداً إنسانية أكرث. هنا 
الستائر ملقية  الخافت من خالل  الضوء  تدخل خيوط من 
ومقروءة  مفتوحة  أوغسطني  رسائل  من  كمية  عىل  ظالال 
جزئيا عىل طاولة جانبية. األبواب عليها نقوش – رخام شبه 
عىل  معقدة  بصورة  منظومة  وأغصان  أحدها،  عىل  شفاف 
آخر. يقول باسيويش: “أنا أحب املداخل وحلوق األبواب. إنها 

تشبه اللوحات الفنية املعلقة عىل الجدران”.
وهذا  مبتكر،  هو  وما  أصيل  هو  ما  معرفة  الصعب  من 
باالبتكارات  يهتم  ال  –باسيويش  املوضوع  يمثل جزئيا صلب 
بينما  القديم  ُيرِبز  أن  يفضل  فهو  ذاتها،  بحد  التاريخية 
التي  القطع  من  وغيه  الجديد  مع  بديع  تآلف  يف  يجمعه 
تغيت أغراضها. الجدران املطلية بطبقة خشنة من الجبس 
والكثي من الخزانات املحفورة فيها مزينة بأشكال هندسية 
ر بـِ إلسويرث كييل. بي السلم مغطى بلحاء األشجار  بارزة تذكِّ
الذي تم جمعه بجهد جهيد من أشجار الصنوبر التي امتد 
عمرها إىل 3٠٠ سنة. بيَّت باسيويش قطعة صغية من الفلني 
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ميوسيا برادا، كما يقول 
باسيويش “تنتمي إىل 

شمال إيطاليا. هل أحتاج 
أن أقول أكرث؟ هذا يعني 
أنها منظمة ومنضبطة. 
نحن من تسكاين، وهذا 

يعني أننا فوضويون وغي 
منضبطني”.

ُقَرناء غرباء: غرفة الضيوف 
الغريبة بوسائد مغطاة بفراء 
الثعلب وماليات. الحامل 
المعدني الزهري اللون بأوعيته 
الصغيرة السوداء المتنوعة 
إيطالية التصميم من ستينيات 
القرن الماضي. شمعدانات 
وحشد من دبابيس باسيوشي 
تأخذ أشكال الخنافس تزين 
الجدران الحجرية التي يعود 
تاريخها إلى ألف سنة مضت، 
والمدفأة الرخامية التي تعود 
إلى الستينيات من تصميم 
جوي ديورسو.

يف جدار حجري يعود إىل عدة قرون لتخفيف الصدمة يف 
حالة أن ُيفَتح الباب الزجاجي لخزانة مجاورة لحفظ أواين 

الصيني بعنف أكرث من الالزم.
ويقول وهو يمرر يده عىل قطعة الفلني برفق ومحبة: “هل 
لحماية  املثايل  املكان  يف  إنها  وتحسسها.  تعال  هذا؟  ترى 
ي. هذا كل ما يف األمر - اللمسات التي  الزجاج من التشظِّ

تكاد تكون مخفية”.
النسيج  هذا  يمثل  املخمل.  منازله:  عن  آخر  يشء  هناك 
 Prada واحدا من العناصر القليلة التي تميِّز معارض برادا
األنيقة  املقاعد  الغالب إىل تغطية  حيث عمد باسيويش يف 
أرضيات  عىل  األلوان  من  منعش  انبثاق   – كليس  بلون 
كما  يتقاطعان  واألسود  األبيض  باللونني  المعة  رخامية 
انتشار  مع  تجد،  أن  يمكنك  تسكاين  يف  الرند.  طاولة  يف 
موضة الطاوالت، وحامالت األواين املتحركة عىل عجالت، 
تعود  التي  الفخارية  واألواين  القديمة،  الشموع  وطفايات 
أرائك مكتنزة ومغطاة بأقمشة  إىل منتصف القرن املايض، 
حافة  عىل  رقيق  درابزين  هناك  أيضا.  والسرتين  الساملون 
أحد الساللم الكثية والشديدة االنحدار مطرز بصورة غي 
متوقعة بنسيج ناعم وبلون بني داكن. وهناك أيضا طاولة 
باملخمل  بالكامل  مكسوة  الفني  التكلُّف  عهد  من  كبية 
وكأن  املنحنية،  أرجلها  حواف  ذلك  يف  بما  اللون  الليموين 
هناك برميالً خلف أحد األبواب به مادة سائلة ربما تكون 

الطاولة قد ُغِمست فيها للتو.
يعزي باسيويش انجذابه للمخمل والدبابيس– وهو يلبس 
واحدا يوميا ولديه مجموعة تضم العديد منها من تصميم 
بوسياليت– إىل عالقته الوطيدة بأمه وأخته. وكونه ابناً ألب 
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معروضات على الرف: 
صمم باسيوشي البوفيه 

المصنوع من خشب 
الكرز. الكراسي مصممة 
بواسطة كارل جاكوبس 

منذ الخمسينيات، الصورة 
المقابلة: مطبخ بيت 

الضيوف به خزانات زجاجية 
لة حسب الطلب.  مفصَّ

الجدران هي نفسها منذ 
القرن الحادي عشر في 
المبنى، والمغطس 

والمصطبة مصنوعان 
من ألواح حجرية تعود إلى 

القرن السادس عشر.

كان يعمل يف تجديد املنازل، وأم كانت تتمتع بذوق فني رفيع 
كان يرى أن “ الفرصة لم تتح بما يكفي لسماع رأي النساء 
النساء  أن  أعتقد  دائما.  بالثقة  زوجتي جديرة  التصميم.  يف 
يملن أكرث إىل التفاصيل”. ولكن ربما تتجسد أحالم املعماري 
قدم   ٢.٠٠٠ مساحة  يحتل  الذي  الرئييس  الضيوف  مبنى  يف 
مربع  ويقع عىل بعد حوايل 5 أميال من اريزو يف قرية جيويف 
اب من طراز غرف  Giovi الصغية، ويبدو اآلن كغرفة للُعزَّ
الوسطى،  القرون  إىل  تعود  قوائم  عىل  مشيدة  الستينيات 
م يف هيكل برج يعود إىل القرن الحادي عشر كان  وقد ُصمِّ
ويقوم  لفرتة طويلة  السالح ظل مهجورا  لتخزين  مخصصا 
فوق سطح  قدم   3٠٠ ارتفاع  دعامات عىل  بديع عىل  بشكل 

نهر آرنو Arno. هناك مغطس فوالذي مْسَود لتسخني املاء 
يف  بالفراء  مكسوة  بيضاء  بالستيكية  وأريكة  الشرفة،  عىل 
شكل محارة يف حجم حافلة صغية من نوع فلوكس واجن 
داخل غرفة الجلوس. املعماري نفسه باإلضافة إىل ضيوفه 
نادرا ما يزورون هذه الغرفة ولكنهم يعلمون أن هذه األشياء 
هناك وأنها متألقة ومثالية وترعاها خادمته أولغا، وهذا ما 
إضاءة  هناك  ليست  الواقع  ولكن يف  كهرباء  توجد  يفرحه. 
سوى ضوء الشمس. يف غرفة الجلوس توجد أسياخ طويلة 
بما يكفي لشواء حيوانات يف حجم الطرائد يف موقد ُبني قبل 

8٠٠ سنة.
مع حلول الظالم يذهب باسيويش إىل مطبخ بيت الضيوف، 

وهو مطبخ صغي وفريد يف نوعه، ليضع اللمسات األخية 
عىل وجبة العشاء –نحن يف تسكاين يف نهاية املطاف. بوصفة 
تجهيز  من  ذلك  ويظهر   – للطهي  املتحمسني  العشاق  من 
إىل  األرض  من  بأرفف  الرئييس  املنزل  خلف  بالكامل  غرفة 
الطهي – خطط  السقف مخصصة لحفظ صفوف من كتب 
لتقديم وجبة تتكون من خمسة أقسام يف أضواء الشموع. 
بيض مسلوق طري  بيضاء مع  تناولنا كمأة محلية  أن  بعد 
عىل  مطبوخة  وكستناء  بالزبد  مطبوخ  ستيك  بتشريح  قام 
السكر  تضع  أولغا  الطاولة.  أمام  األبيض  بالنبيذ  اللهب 
بامللعقة عىل املقالة وهي تضحك ليقفز اللهب إىل عارضات 
السقف بينما يحثها باسيويش إىل املزيد بقوله: أكرث، أكرث، 
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من الصعب التمييز بني ما 
هو أصيل وما هو مبتكر – 
باسيويش يفضل أن ُيرِبز 
العتيق ويضعه إىل جانب 

الحديث.

دائما ضعي أكرث”.
والشيكوالته  الطازج  البانيتون  خبز  تتناول  أن  بعد 
تسأل عما إذا كان بإمكانك أن تستلقي قليال يف إحدى 
الغرف  االنحدار.  الحادة  الساللم  أعىل  النوم  غرف 
حرة  ومدافئ  مستديرة،  أِسرَّة  وبها  باملرايا  محاطة 
الستينيات.  إىل  تعود  الكرز  بلون  مدهونة  الحركة 
الراين  حجر  من  خوابي  البيزنطية  الجدران  تزين 
بطول بوصتني مصممة حسب الطلب كشاهد عىل 

هوس باسيويش بالدبابيس املرصعة بالجواهر: جدار 
يحمل حشرات الزيز، وآخر فراشات وخنافس.

إىل  وتستمع  الفاخر  الفرو  من  غطاء  عىل  ترقد 
جستينيان.  إليه  يستمع  كان  كما  النهر  مياه  خرير 
زجاج  صلصلة  مسامعك  إىل  تنتهي  األسفل  ويف 
مع  لحظة،  ويف  خافتة.  إيطالية  ونغمات  خفيفة 
قد  أنك  تجد  مخيلتك،  يف  واملوضات  القرون  مرور 

استغرقت يف النوم. 
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الفعالية قمــــــــــــــــــــــة تصوير جاكي نيكرسون    إعداد جوناثان كاي 
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تي قطر: مجلة أسلوب الحياة من نيويورك تايمز76

الممثل الحائز على جائزة ايمى Emmy  ضيف برنامج‘‘,بين اثنين من السراخس’’ ‘‘,Between Tow Ferns’’ الذي يلعب دور مهرج مسابقات رعاة البقر مع شقيقه التوأم في سلسلة FX الجديدة 
‘‘,باسكتس’’ ‘‘Baskets’’، رسم إجاباته، بينما كان ُيعد الفطائر في مطبخه الساعة 5:30 صباحًا.

 إذا كان بإمكانك أن تغير شيئا واحدا في شخصك، ماذا هو؟
مالبسي الداخلية.

 ما الذي يخيفك؟
التكنولوجيا.

هل لديك أطفال؟

   هل لديك حيوانات أليفة؟
حمير 

 ما هي أغرب الوظائف التي شغلتها؟
مدبر منزل.

ماذا يمكن أن تكون وجبتك األخيرة؟

 ماذا أكلت على الفطور؟
العنب البري.

 ما هو التمرين الرياضي الذي تمارسه بانتظام؟
لمس أصابع قدمي.

ت
يل

وب
 د

ي
غاب

ر: 
حر

م
ال

زاك غاليفياناكيس
مقابلة مصورة

أُرسم ما تبدو عليه.
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