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الزمني. التوقيت 
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مدير املوضة
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مراسل صحفي أول    
أشواريا موريت
كرتينا هودورو

اريت موهان
اودين ناج

---------------------
مدير القسم الفني 

فينكات ريدي
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جاسم بن يوسف الدرويش

املدير
فيصل فؤاد

---------------------
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مدير التحرير
مينجو بارك
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 خدمات األخبار
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مسؤول توزيع أول 
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جون هاسكينز

---------------------
املنسقون

آيان كارلينو
جريي كيصر
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يصّور اإلصدار المحدود 
“هوميج تو ماركو بولو 

المليون 1” بشكل 
مبهر براعة الترصيع 

باألحجار الكريمة على 
واحدة من أكثر أدوات 

الكتابة تمّيزا.
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هل نعلم ما نتحدث عنه عندما نتحدث عن التصميم؟ التصميم )حسب قواعد اللغة 
اإلنجليزية( اسم وفعل يف نفس الوقت، يشمل العمل الذي يرتاوح من تأليف الوشم 

إىل تحسني التغري املناخي. نحن نصمم املالعق والغرف والبيوت واملدن وشبكات الكهرباء 
والهويات الوطنية واملعاهدات الدولية وأنظمة الدفاع، وعندما يفشل كل ذلك، نصمم 

الحمالت العسكرية. إذا كان التصميم يعني ذلك الذي ُيخطط له ويصل إىل غاياته من 
خالل اإلبداع اإلنساين فإننا نكون قد وصلنا إىل ما يقول عنه – ُمِحقني – مارك ويغيل، 

وبياتريس كولومينا راعيا هذا العام الحتفالية اسطنبول شبه السنوية للتصميم بأن 
“الكوكب نفسه ضخم التصميم كطبقة جغرافية”. حتى األماكن القليلة غري املصممة 

ُتركت كذلك لنصمم ما حولها. 

الدافع الرئييس للتصميم يكمن يف الطبيعة البشرية التي تسعى إىل االنسجام. ومع 
وجود الكثري من أعمال التصميم يف العالم بدأنا نرى التصميم من املسلَّمات، ودائما ما 

يأخذ ما ابتدعناه صفة الحتمية كما لو كانت نتائجه حقائق معزولة عن عالم الواقع 
د  وليست نتاجا ألفكار وأعمال زيد أو عبيد من الناس. بتعبري آخر إن التصميم يجسِّ

خ األشياء التي بدأت كأفكار وقصص وتقاليد، ويجعلها طبيعية، ويوفر القالب   ويرسِّ
لألوهام التي نعيش عليها. نحن نادرا ما نتوقف لنفكر يف الجانب الديني الذي تعكسه 

النقود الورقية أو الروايات الوطنية الخيالية التي ظهرت مع ظهور الحدود الدولية. 
وبعكس الكلمات التي يمكن مناقشة معانيها فإن مادية األجسام املصممة املوضوعية 

ُتظِهر قوة فريدة من نوعها، فبمجرد االنتهاء من تكوين هذه األجسام يكون من 
الصعب التفكري خارج نطاق األنظمة والتكوينات التي تمثلها.

أنظر إىل الجلبة املحتدمة حول الحمامات العمومية. أصدرت بعض الواليات يف 
الواليات املتحدة مؤخرا تشريعا يمنع املواطنني من دخول أية حمامات عامة غري تلك 
املخصصة للجنس املذكور يف شهادات ميالدهم. لذا فإن كالً من الخانتني املخصصتني 

يف شهادة امليالد لتحديد جنس حامل الشهادة يربر وجود اآلخرين وباملثل حمامات 
الرجال والنساء. ال تقل يل أننا يف البيت والقطار والطائرة نستخدم حمامات مشرتكة 

دون أية مشاكل، وأن الفصل بني حمامات الرجال وحمامات النساء عىل األقل يف 
معظم األماكن من املسلمات، ألن ذلك الفصل بني الحمامات عىل كل حال من بقايا 

املايض. ومع دخول املرأة إىل أماكن العمل يف العالم الصناعي يف القرن التاسع عشر بدأ 
أصحاب العمل يفصلون الحمامات، وذلك يف الظاهر مراعاة للحساسيات القائمة بني 

الجنسني.
عىل مدى الـ ١٥٠ سنة التالية من ذلك العهد تم تقنني هذا الفصل بني الجنسني الذي 

بدأ نتيجة اليدلوجية. اآلن تنص قوانني البناء وقانون املعاقني األمريكان بالتفصيل عىل 
كيفية تصميم الحمامات العمومية، وُيفَرض عىل املعماريني بموجب القانون أن يلتزموا 

بها. وبينما تنزوي القصة األصلية يف طيات املايض تربز الغرفتان التوأم كدليل عىل أن 
الفرق الذي يحددونه مقدس يف حني أنهما يف الواقع واألساس ما هما إال أيدلوجية يتم 

التعبري عنها معماريا. 

يف العام ٢٠١3 بعد أن أصدرت كاليفورنيا القانون الذي يضمن ألي تلميذ يف املدارس 
العامة الحق يف استخدام الحمام الذي ينسجم مع الجنس الذي يرى أنه ينتمي إليه 

سحب نائب جمهوري يف برملان الوالية ابنه البالغ من العمر ١3 عاما من املدرسة، 
معلنا أن “املدارس الحكومية لم تعد تهتم بالتعليم. أصبحت عبارة عن مراكز للتوجيه 

الحكومي”. لم يكن خطؤه عدم اإلقرار بأن جميع التصميمات هي يف الواقع تجسيد 
للتوجيه ألن التصميم يثبت الفروق التي ننظم عىل أساسها العالم. الجدال الحاد الدائر 

حول الحمامات ينبئ بأننا ماضون نحو خلق “وصفة للكارثة” بدخولنا يف مجال “غري 
مطروق”. هذا املجال بالكاد يتم استكشافه، لكن الحقيقة هي فقط أن القرن والنصف 

املايض من التصميمات املعمارية واملسلمات واأليدولوجيات قد فعلت فعلها بالرغم 
من أننا نحن الذين صنعنا هذه األشياء بهذه الطريقة يف املقام األول. ما يبدو للعيان 

ال يمكن تخيُّل أن يكون عشوائيا. فقط عندما تتحول أنظمة االقتناع لدينا ونشهد 
م. التصميم  زلزاال ثقافيا سوف ندرك فجأة حقيقة األوهام التي يقوم عليها عاملنا املصمَّ
دائما يصور ويعمل عىل خلق األشياء التي تهمنا وسوف يظل يفعل ذلك إىل أن ينتفي 

اهتمامنا بتلك األشياء.

مميزات العصر

السـلـطـــة الطـارئــة للـتـصـمـيــم
بقلم: ميشيل روك  تصوير: جوشوا سكوت  

كل األمور نسبية
الفروق بين حمامات الرجال 

وحمامات النساء قد تبدو أكثر 
وضوحا اآلن، ولكن الفصل بين 

الجنسين هناك هو مجرد بقية 
من العصر الفيكتوري.
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من هنا وهناك لمحة

بنات الصناعة    
يف اختيار القطع الفنية ملصنفهما الجديد، املجموعة الدائمة، اعتمدت 

فاين سنجر وماريا نيلسون عىل  املبادئ املتبعة يف مقتنيات املتاحف، 
أي البحث عن ما هو “أكرث أساسية وكالسيكية” كما تقول سنجر )يف 
أقىص اليسار(، مع الحرص عىل تجنب األشياء التي يمكن أن تكون 
عرضة  “للتقادم الفني عىل املدى القصري” . وهذا املوقف مستوحى 

من مقتنياتهما الخاصة 
التي تتميز بقابلية االحتفاظ 

باألهمية والبقاء ألطول فرتة 
زمنية بغض النظر عن 

نوعيتها. وتشتمل 
مجموعتهما األوىل عىل 

أقداح شاي من البورسلني 
من صنع والد نيلسون، النحات

J.B. Blunk، وزوج من الشرائح الجلدية عتال 
مثل تلك التي أهداها ذات مرة صديق للعائلة 
إىل سنجر التي والدتها  أليس ووترز. وقد تربت 

كلتا املرأتان عىل قدر من عدم امليل للنهج 
االستهاليك يف الحياة مع الولع بشراء أقل 

األشياء وأفضلها. وحتى األوراق الجميلة التي 
تصلهم ملفوفة حول كل صنف مصنوع من 

قبل جيما هولت، يرتكونها بدون تمزيق لتبقى 
محفوظة أو إلعادة استخدامها. 
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خليط من الحقائب املثالية بصورة مذهلة
من اليسار: تودز Tod’s، 8,245 رياالً قطريًا. ميسون مارجيال Maison Margiela، 15,506 رياالت قطرية. كوش  

Coach1941 ، 2,530 رياالً قطريًا. مجموعة رالف لورين  Ralph Lauren Collection، 9000 ريال قطري.   
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من وحي كاليفورنيا، سجادة 
راجستان القطنية ديوريز

  dhurries املسطحة النسج  
من استديو منسوجات بلوك شوب 

Block Shop يف لوس أنجلوس 
 السعر ما بني ١٢٠ دوالراً – ٢٠٠٠ دوالر 

blockshoptextiles.com 
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منبر قطري رائد لألزياء 
تم االفتتاح الرسمي ملعرض هي لألزياء العربية الثامن 
الذي ُيعد منربا األزياء القطري األول، وذلك يف مركز 
الدوحة الجديد للمعارض واملؤتمرات. افتتحت الحفل 
الشيخة منرية املسند بحضور عدد من كبار الشخصيات 

الرسمية واألجنبية. تىل حفل االفتتاح إطالق منتدى 
هي لألزياء، الذي حمل عنوان “نظرية علم الجمال: 

املالبس كالتعبري املطلق عن التقاليد والثقافة العربية” 
الذي شاركت فيه شخصيات معروفة عاملياً مثل أزين 
فايل )الواليات املتحدة األمريكية(، لودميال هايمان 

)الواليات املتحدة األمريكية(، وزينة أبو شعبان 
)فلسطني( وأدارت الجلسة جني داتون من قناة 

الجزيرة. اختتم اليوم بأربعة عروض أزياء حصرية 
قدمتها دار نسيم األندلس )البحرين(، املتحّجبة )قطر(، ديباج )قطر( وسيتزن ألزين 

)الواليات املتحدة األمريكية(. يقدم املعرض باقة من العالمات التجارية القطرية الرائدة مثل 
ديباج، املتحّجبة، كيوب عباية، الدكان وهارلينز الذين قدموا أحدث مجموعاتهم. كما قام 
العديد من مصممي أزياء الخليج العربي مثل سها آيش )اململكة العربية السعودية(، غدڤه 

)اململكة العربية السعودية(، موزان )دولة اإلمارات العربية املتحدة(، آر. ديزاين )دولة 
اإلمارات العربية املتحدة(، اتش. إف حصة الفاليس )دولة اإلمارات العربية املتحدة(، فرفلة 
)دولة اإلمارات العربية املتحدة(، ودار نسيم األندلس )البحرين( بتقديم أحدث تصاميمهم 

يف هذه النسخة الثامنة من معرض هي لألزياء العربية. من املصممني الدوليني الرواد 
املشاركني نذكر سيتزن ألزين )نيويورك(، لوتشيا روسو اربان كوتور )ميالنو(، ادور كريشنز 

الحياة في هذه اللحظة )باريس( ودايان باالنجي )جاكرتا(.
احتفلت مجموعة “ريفويل”  و “ساعات + مجوهرات كالفني كالين”  بأحدث تشكيالت 

العالمة التجارية من الساعات يف كل من دبي وقطر. وبتصويرها يف مدينة نيويورك 
عىل يد املصّور األمرييك كاس بريد، تتمحور الحملة النابضة حول مفهوم “الحياة يف 

هذه اللحظة” ، وُتربز األهمية العاجلة للوقت وثراء العالقات. وتأيت القصص الواقعية 
والعواطف اإليجابية والعفوية يف صميم هذه الحملة، لتعكس جوانب الحياة التي 

نعيشها اليوم. وتستعرض الحملة التي تم إعدادها تحت إشراف املدير اإلبداعي لقسم 
التسويق العاملي داخل شركة “كالفني كالين”  ووكالة الدعاية واإلعالن، مجموعة من 

الشخصيات الثنائية، ممن يتمتعون بالحيوية والحداثة. وأبرز ما يف هذه التشكيلة، 
ساعة “كالفني كالين اليت” املميزة للمرأة، وتأيت مجموعة ساعات “كالفني كالين 
اليت”  بقرص مينا باللون الفيض أو األسود،  وتمتاز ساعة “كالفني كالين سيتي” 

بتصميم أزيل وأيقوين لهؤالء الذين يعيشون حياة عصرية.  كما تتوفر ساعة “كالفني 
كالين سيتي”  بأسلوب الكونوغراف لهؤالء الباحثني بشغف عن الدقة املطلقة. 

 من هنا وهناك
كوكتيل ثقايف

فتات يجسد محنة وطن
 افتتحت متاحف قطر معرًضا فرديًّا ضخًما للفنان العراقّي الكندّي محمود عبيدي تحت عنوان “فتات”  
وذلك بجالريي متاحف قطر يف املؤسسة العامة للحي الثقايف )كتارا( ويستمر حتى 3٠ يناير ٢٠١7. ويرصد 
املعرض آثار الدمار التي لحقت بالعراق عقب تعرضها للغزو يف عام ٢٠٠3 ويسّلط الضوء عىل ما ُسرق 

ودمر هناك، يف محاولة لجمع أشالئها مجدًدا وإيجاد تفسري لكل هذا الدمار الذي لحق بحضارة 
يتجاوز عمرها 7 آالف عام يف وقت قصري. وتدور موضوعات هذا املعرض حول الذاكرة والنسيان واملنفى 

وأحزانه وعن معنى الوطن ومدى قدرة املرء عىل التحّمل. ومن ضمن األعمال املعروضة باملعرض: 
عمل فني يحمل اسم “بال عنوان”  يتناول أهمية سقوط تمثال صدام حسني يف أبريل ٢٠٠3 والذي 

وصف حينها بالداللة الرمزية عىل انتهاء معركة بغداد، ويف هذا العمل، يؤسس الفنان لفكرة شيوع 
“الفوىض الخالقة”  يف بغداد منذ لحظة إسقاط التمثال، ثم يميض يف رواية قصة تدمري بالده عرب 

مجموعة من الرتكيبات الفنية منها قطع أثرية وحطام طائرة وأعمال فنية مسروقة تتصل ببعضها عرب 
حبل واحد. وعمل فني آخر “فورد 7١”  وهو عمل تركيبي مصنوع من الربونز والصلب لعربة نقل من 

طراز فورد مكدسة بآثار آشورية وبابلية وسومرية ويظهر عليها بوضوح تمثال الثور املجنح وهو من آثار 
العراق القديمة ليظهر للرايئ كيف سرقت آثار العراق. كما أن هناك عمال تركيبيا بعنوان “بقايا مدينة 
رة”  يبلغ طوله حوايل 8 أمتار ويمثل شهادة عىل تدمري العراق وفيه ينقل الفنان شعوره بالحزن  ُمدمَّ

واألىس، فعىل خلفية تظهر فيها ضربات الفرشاة العنيفة باللون األسود، يجّسد عبيدي أعمال شغب 
يرتكبها أشخاص ال يمكن تمييزهم بشكل كامل، ساعًيا من وراء ذلك إىل بث شعور بالخطر والقلق.

11 أكتوبر - نوفمبر  2016
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رؤية فنية متميزة
أطلَقت العالمة التجارية املرموقة “بلعربي”  ملصممة املجوهرات نادين قانصوه 

مجموعَتيها األخريَتني “عشرة”  و“مينا”، احتفاالً بمرور عشر سنوات عىل 
إنشاء العالمة. وبمناسبة عيد ميالدها العاشر، تطلق “بلعربي”  

مجموعة “عشرة”  التي تجّسد رؤيًة فنيًة متميزًة. وتحتفي 
مجموعة “عشرة”  بإبداعها وابتكارها اللَذين عبقت بهما 
تصاميمها طوال السنوات العشر األخرية، وإذا بهما اآلن 

مجتمعني تحت راية مجموعة واحدة غاية يف الجمال. 
استخدمت نادين قانصوه يف هذه املجموعة زخرفاٍت 

ذات أشكال دائرية ال نهاية لتجسيد الطابع السرمدي لقطعها 
األنيقة ورفيعة الذوق التي ال تتأثر بمرور الزمن. فجاءت هذه التحف الفنية 

زاخرة بسحر غريب يأسر قلوب عمالئها من دون استئذان. وقد أضفت 
مجموعة “عشرة”  مظهراً مزدوجاً عىل تصاميمها، تجىّل يف خواتمها 

الفريدة التي جمعت ما بني البساطة والتعقيد. تتأّلف هذه الخواتم من 
الرقم ١٠ واألحرف العربية، أّما مجموعة “مينا”  فسارت عىل ذات األسلوب 

الذي اشتهرت به العالمة التجارية “بلعربي” ، تجدر اإلشارة إىل أّن هذه 
املجموعة سوف ُتطَلق حصرياً يف متاجر Sauce يف شهر نوفمرب، حيث 

يغمر الجرافيتي وسمات حركة البوب آرت كل جزء من أجزائها يف حني 
أّن ألوان املينا النابضة بالحركة تبّث الحياة يف كل قطعة. 

أنثوية أنيقة  مثيرة
 ، Raymond Weil قامت دار الساعات السويسرية ريموند ويل
بإهداء املرأة األنيقة ساعات شاين - Shine  الجديدة التي تكتيس 
ُحلة جديدة بألوان مختلفة. أنثوية، أنيقة ومثرية للمشاعر، يمثل 
هذا املوديل الساعة املثالية التي تتمم الحاجة إىل أسلوب عصري 

للحياة، وبفضل نظامها الفريد الحائز عىل براءة اخرتاع يمكن تغيري 
الحزام يف ثواِن معدودة ليالئم لون املظهر الذي تختارينه.  تقدم 
مجموعة الكوارتز شاين للسيدات ساعات جميلة تشمل طرازا 

بإطار مرصع باألملاس فوق سوار من الفوالذ املقاوم للصدأ أو علبة 
وسوار ثنايئ اللون مطيل بطبقة من الذهب األصفر بتقنية الرتسيب 

البخاري الفيزيايئ PVD. اإلنحناءات الرقيقة للعلبة املستديرة 
املصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ بقطر 3٢ مللم تتناغم مع 

الزخرفة الخالبة عىل شكل أشعة الشمس فوق امليناء املصنوعة من 
عرق اللؤلؤ التي تتوافر بأرقام رومانية كالسيكية أو مؤشرات أملاسية 

مصقولة. 
تأيت كل ساعة من ساعات شاين - Shine مزودة بحزامني: سوار أو 
 Shine - حزام من الساتان األسود، إال أن ما يجعل موديل شاين
فريدا من نوعه هو نظامه املبتكر الذي يعجز عنه الوصف واملوجود 
يف ظهر العلبة ليوفر للمرأة إمكانية تغيري السوارات بال جهد يذكر.  

ومما يعزز من حداثة هذه الساعة وتنوعها هو توافر الفرصة 
لشراء مجموعة مختلفة األلوان من األحزمة من خالل زيارة املوقع 

اإللكرتوين للشركة صاحبة العالمة التجارية: 
 .raymond-weil.com/shine
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منذ عدة سنوات حتى اآلن، أصبح للنساء اتجاه جديد يف صناعة الساعات. يف حني أنها ال تزال ُتؤيد 
الساعات املرصعة باألحجار الكريمة، إال أنها ُفتنت بشكل متزايد بتعقيد وتقنية صناعة الساعات. لذلك 
وانطالقا من حرصها الدائم عىل إرضاء ُمَتَطلبات زبائنها، أَطلقت ريتشارد ميل  Richard Mille ساعة

 RM 07-02 Pink Lady Sapphire خصيصا لهن: تتميز بعيار أوتوماتييك يحميه إطار مرصع بالياقوت 
الوردي. ُتعد فرتة الثالثينيات فرتة إبداعية، حيث تم صناعة الشراب الوردي للسيدات . ُصمم هذا الكوكتيل 
املتوازن لعضوات املجتمع الراقي مغلفا برغبٍة يف 

عصرنة العادات الشوفينية القديمة للنوادي
ولزبائنها، بّذات هذه الروح التي أشعلت شرارة 

استحداث هذا الكوكتيل للسيدات، اجتذبت 
األسلوب األنثوي إىل تقنية صناعة الساعات

 RM 07-02 Pink Lady Sapphire ساعة 
مغلفًة بذات النغمات الوردية لهذا املشروب 

الشهري.
ُصنعت بعدة أقسام من الياقوت الوردي 

أُخذت من كتلة واحدة، كما يصعب تصنيع 
إطار الساعة RM 07-02 للغاية،  يربز التحدي 
واإلصرار املطلوب لصنعها بمجرد مراقبة عملية 
تصنيع  إطار الساعة املرصع بالياقوت الوردي 
سواًء عىل الصعيد التقني أو الهنديس. ليس 
هناك مجال لحدوث أي خطأ حتى يف قطع 
واحد.  يتطلب تصنيع إطار الساعة ووضع 

اللمسات النهائية أربعني يوما تقريبا وذلك لتلبية 
املواصفات القياسية التي وضعها ريتشارد ميل.   

كوكتيل أنثوي متوازن

من هنا وهناك لمحة من قطر
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لبنات أساسية - دوائر، مربعات ومثلثات - تمثل 
جذور هذه القطع  الراقية التي توحي بالرتحاب 

يف أي ديكور داخيل

أشكال آرش: مرآة آرش فلور  من باور Bower: 11.284 ريااَل قطريًا bowernyc.com  ، طاولة جانبية نحاسية من هي Hay: 2.530 ريااَل قطريًا abchome.com،  مصابيح أورا Aura من ليديز آند جنتلمن ستوديــــو
kellywearstler.com من 14.524 ريااَل قطريًا :Kelly Wearstler من كيلي ويرستلر Roxbury كرسي روكسبيري ، ladiesandgentlemenstudio.com 1.365 ريال ريااَل قطريًا :Ladies & Gentlemen Studio 

تصوير: باتريشيا شورير تصميم: تيريزا ريفيرا 

اللـــحــــــــظـــة

لمحة
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تصميمات المستقبل: مصباح موديل 1063.1063Flos Mod  من فلوص Flos ، تصميم جينو سارفاتي: 11.083 رياال قطريا usa.flos.com ، طاولة توريه Torei  من كاسينا Cassina، تصميم لوكا نيشيتو: 5.842 رياال قطريا 
propertyfurniture.com 12.558 رياالً قطريًا :Gam  Fratesi تصميم غام فراتيسي ، Casamania من كاسامانيا Chariot عربة مرطبات شاريوت ،cassina.com

اللحظــــــةلمحــــــة
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هندسة مجردة: شمعدان 4 موبايل Mobile من ميشيل أناساسياديس Michael Anastassiades: 106.142 رياالً قطريًا ralphpucci.net ، طاولة قهوة صوفت Soft من غالص إيتاليا Glas Italia، تصميم نيندو: 9.810 رياالت قطرية 
cappellini.it  تصميم  نيندو: 5.496 رياال قطريا ،Cappellini من كابيلليني  Thin Black طاولة ثين بالك ،  abchome.com

لمحــــــة اللحظــــــة
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اللحظــــــةلمحــــــة

التفكير المستدير: مصباح شاي تن  Shy 10 من بيك بريتين Bec Brittain : 25.808 رياالت قطرية، mattermatters.com  ، كرسي بول سيركل Pool Circle: 8.627 رياال قطريا 
 suiteny.com 10.334 رياال قطريا :Kensaku Oshiru  تصميم اوشيرو كنساكو ،De Padova من دي بادوفا  Sen  طاولة سين  ، thefutureperfect.com
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تقرير السوق

أباريق 
وغاليات الشاي

بخطوط  عادية وملسات أخرية 
غري متوقعة ال يبقى أي يشء من 

القديم عىل هذه األواين

تصوير: ماري ميدا ويوجي أوبوشي  

في اتجاه حركة عقارب الساعة 
من أعلى اليسار: اليسي Alessi من 

 46.228 :Marianne Brandt ماريان براندت
رياال قطريا، بري Bree: 109 رياالت قطرية،  

ماريميكو Marimekko من سامي 
روستاسليانينِ : 357 رياال قطريا، توم 

ديكسون Tom Dixon: 764 رياالً قطريًا،  
إيفا زيسيل Eva Zeisel: 273 رياال قطريا، 

 :Koizumi Studio كويزومي ستوديو
1.343 رياال قطريا،  ليندسي هامبتون 

Lindsey Hampton: حوالي 619 رياال قطريا، 
كيكادو Kaikado: 2.730 رياال قطريا.
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تقرير السوق

حقائب 
الدلو

حقائب متينة
بجلد ناعم

وجلد مدبوغ وجلد أَصلة

تصوير: ليوناردو غريكو 

في اتجاه حركة عقارب الساعة من أعلى اليسار: إدي 
بورغو Eddie Borgo: 3.604 رياالت قطرية، بيرين باريس
Perrin Paris: 5.442 رياال قطريا،  سالفاتوري فيراغامو 

Salvatore Ferragamo من سارة بتغاتاليا: 12.074 رياال قطريا،  
شانيل Chanel: 11.284 رياال قطريا،  تودس Tod’s: 14.542 رياال 

قطريا، مارني Marni: 7.790 رياال قطريا، اليكساندر وانغ 
Alexander Wang: 18.018 رياالً قطريًا، 3.1 فيليب ليم 3.1 

Phillip Lim: 3.822 رياالً قطريًا.
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لمحة

تقرير التصميم

ع التوسُّ
ثالث قوى إبداعية تطور منتجات جديدة مذهلة مع 

شركاء غري متوقعني 

بقلم: ستيفين هيمان 
بريشة: بي دي جياكومو 
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ستوديو دي مور

الرجل الجنوبي اللطيف املعشر بريت موران، واإليطايل املتأنِّق إيميليانو ساليك يمثالن شيئا 
يشبه القرينني غري املنسجمني يف عالم التصميم اإليطايل. وهذا يصبح له معنى عندما تعرف أن 
شركتهما الكائنة يف ميالنو وهي ديمور ستوديو Dimore Studio تتخصص يف مزج التأثريات 
املتناقضة من الباروك Baroque إىل آرت ديكو Art Deco. عالمة ديمور التي تتميز 
باالنتقائية املبهرجة قادت الشركة إىل العمل مع أصحاب الفنادق مثل ثيريي 
 ،Fendi ودور املوضة الفخمة مثل فيندي ، Thierry Costes كوستيس
وهريميس Hermès. العام املايض بدأت الشركة التي أنتجت بالفعل خطا 
ناجحا من األثاث التجاري يف ابتكار نموذجها الخاص من املنسوجات التي 
تحمل اسم بروغيتو تيسويت Progetto Tessuti بالتعاون مع دار جنتييل 
موسكوين Gentili Mosconi  العريقة التي تنتج الحرير ومنسوجات أخرى 
لصالح فالينتينو Valentino، وميزون مارجياال
عي املصمم بيرت بيلوتو أن أرشيفهما – يغمى  Maison Margiela. )يدَّ
عليك” “Their archives — you faint” أحد أعمال شركاء موسكوين(. 
تقدم املجموعة الثانية من منسوجات ديمور تشكيلة واسعة من منسوجات 
االستوديو: أحد التصميمات يقوم عىل نمط زخريف وجده الشريكان يف مذبح 
لكنيسة تعود إىل القرن السادس عشر، وآخر عبارة عن منظر لغابة بريشة 
ه ديموريهاس وطبعه بوضوح  الفنانة اإليطالية املعاصرة فديريكا بريازويل كربَّ
شديد عىل نسيج قطني وحريري. يقول موران:“نحن نستخدم املنسوجات يف 
الديكور الداخيل يوميا لذلك نرى ما ينقص السوق. من الجميل أن نستطيع 
تقديم ذلك للذين يقدرونه فعال”.

أسلوب مارياج إيتاليان Marriage Italian: في اتحاه 
حركة عقار بالساعة من أعلى اليسار: تصميم لغرفة 

نوم في معرض ديمور في ميالنو ، إيميليانو سالكي، 
وبريت موران أمام ورق الجدران الذي صمماه مع الفنانة 

 Nobody El se فيديريكا بيرازولي، نسيج نوبودي إلس
م ، كرسي الجلوس الحريري الجديد  من الحريرالمقلَّ

بولترونا Poltrona 068 من تصميمهما.
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تقرير التصميم لمحة
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عرب تاريخها الذي يمتد إىل ١٠4 سنوات ظلت شركة بولرتونا فراو
Poltrona Frau املعروفة بصناعة األرائك املتينة والجلود الحريرية امللمس يف 
تولينتينو Tolentino تتعاون مع نجوم التصميم العامليني من كل نوع، من 
املعماريني اإليطاليني أمثال جيو بونتي Giò Ponti إىل أيقونات التصميم مثل 
اليكساندر وانغ الذي ابتكر العام املايض للشركة ما يجب أن ُيوَصف بأنه أكرث 
كريس عىل شكل حبة الفول السوداين فخامة يف العالم )كلفت صناعته 8.8٠٠ 
دوالر ويأيت يف موديلني: من فروة الغنم أو الجلد(. يقول نيكوال كوروبوليس  
مديرة العالمة يف الشركة: “نحن شركة إيطالية ولدينا تراث إيطايل ولكننا 
حريصون عىل إدخال التأثريات من أي جزء من العالم طاملا أنها تنسجم مع 
قيمنا”. يف هذا الخريف استعانت الشركة بمواهب فريق املصممنْي نريي آند 
هو Neri & Hu وهما زوجان يعمالن من شانغهاي. ابتكر هذا الفريق موديال 
من األثاث الخشبي “املؤقت” – يضم خزانة للمعاطف مزودة بمرآة وتسريحة 
مة بالنحاس وقطع صغرية  وشماعة – مطعَّ
من الجلد. تحمل القطع اسم بطلرز 
“butlers” وتعني “الوصفاء”، وهي 
بسيطة وعملية ويمكن تحريكها من 
بهو منزل كبري إىل غرفة نوم صغرية 
أو مكتب. بوحي من الشرق األقىص 
استضافت بولرتونا العام املايض مسابقة 
للتصميم يف تايوان، حيث يوجد لديها 
خمسة معارض. قدم من خالل هذه 
املسابقة أكرث من ٢٥٠ مصمما أفكارهم 
للتعاون مع الدار. ابتكر الفائز وهو يش 
تشيه لو نسخة منسجمة مع موديل 
 .Ming الكريس الصيني الكالسييك مينغ
صمم لو وهو معماري سبق له أن صمم 
عددا من معارض إيسوب Aesop يف مختلف 
أنحاء جنوب شرق آسيا. يقوم الكريس عىل 
مكعب من أنابيب فوالذ الغنميتال يحمل 
يف داخله مقعدا مقوسا مصنوعا من جلد 
السروج ويبدو من بعض الزوايا كأنه طائر 
يطري. الرمزية واضحة: تصاميم الشرق 
املستوحاة من الطبيعة تقابل الهندسيات 
الدقيقة القادمة من الغرب.
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بولترونا فراو

أفضل ما في العالمين: في اتجاه 
حركة عقارب الساعة من أعلى: 

مديرة العالمة نيكوال كوروبوليس 
مع كرسي مينغس هارت

Ming’s Heart من تصميم المصمم 
التايواني شي تشيه لو،  الشماعة المرآة الواقفة رين 

Ren المصنوعة من خشب الجوز والنحاس والجلد 
من تصميم فريق نيري آند هو الصيني،  سرير فولير 
Volare )وتعني الطائر( من تصميم روبرتو الزيروني  
في معرض بولترونا فراو Poltrona Frau في ميالنو،  
تسريحة رين المصنوعة من خشب الجوز والجلد من 

.Neri & Hu تصميم فريق نيري آند هو
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تقرير التصميم

قصة لوس أنجلوس: في اتجاه حركة 
عقارب الساعة من أعلى اليسار: 
ويرستلر في منزلها بضاحية 
بيفرلي هيلز
Beverly Hills، تشمل 
مجموعتها الحالية كساء 
 ،Coquette الجدران كوكيت
ولوحة ميدنايت تايد
Midnight Tide، ورف رابسودي

Rhapsody الخشبي، ومصباح 
 Cleo المكتب كلوي

المعدني، وستائر شاليت 
Chalet المطرزة،  أنبوب 
لستر Lustre المصنوع 
من السيراميك ومطلي 
بالذهب بالتعاون مع بين 
ميدانسكي، خزانة عادية 
مصنوعة من البرونز 
ومطلية بالميناء، تمثال 
كالسيك ليغز
Classic Legs )أرجل 
كالسيكية( من البرونز.
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كيلي ويرستلر 

ال أحد يصور الفتنة املتفسخة أفضل من كييل ويرستلر  التي وضعت 
بصمتها الجسورة املتعددة األلوان عىل كل يشء من قصور مشاهري هوليوود 

والفنادق الفاخرة إىل األواين املنزلية واملجوهرات. ولع املصممة التي تعمل 
من لوس أنجلوس بالتقليد – الرسم من حقب متنوعة مثل ريجينيس 

 Memphis وبهجة السبعينيات ومنفس Hollywood  Regency هوليوود
الثمانينيات – واضح يف مجموعتها األخرية التي تضم رف رابسودي

Rhapsody اللعوب. 
الكثري من الوحي كما تقول يأيت إليها من أعمال املصممني الناشئني الذين 
ظلت تدعم الكثري منهم عرب السنني. وتقول: “إنهم يحافظون عىل نضارة 

وتجدد أعمايل. وهذا يف بعض املرات يقود إىل التعاون. 
األمور ال تتحقق دائما من أول محاولة  ولكننا معا يف هذا الطريق، وإذا 

واصلنا السعي بجد  تكون النتيجة دائما شيئا جميال. يضم فريقها الرئييس 
اآلن العديد من مصممي الساحل الغربي الواعدين الشباب مثل براديل دنكان 
صاحب الشماعات الحائطية اآلسرة التي إذا حدقت النظر إليها بما يكفي من 
الوقت تبدو وكأنها تهتز والتي استخدمتها ويرستلر يف العديد من تصميماتها 

يف الديكور الداخيل. 
أحد أكرث شركائها إنتاجية هو بن ميدانسيك. ابتكر االثنان مجموعة من 

أواين الطعام مصنوعة من البرييت والحجارة وأعمدة ضخمة كاألوثان من 
السرياميك وأنبوب مطيل بماء الذهب )للمدخنني الذين يتذوقون األعمال 
الفنية(. تقول ويرستلر: “نحن نعرضها للبيع بجانب الشكوالتة. إنها طفرة 

كبرية”. 
kellywearstler.com

لمحة
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لمحة من قطر

عشر، ويتكون العمل من ست لوحات بها رسومات دقيقة عىل 
ورق مهرتئ وعشر رسومات أخرى عىل دفاتر ورقّية مصنوعة 

يدوًيا، وجميع الرسومات ُيستخدم فيها نوعان من الُصبغ، هما 
األحمر األرميني املستخرج من الدودة القرمزية األرمنية املهددة 
باالنقراض، واألحمر الرتيك املستخدم يف العلم الرتيك الوطني. 

وتتنوع الرسومات فيه بني النباتية والهندسية وتظهر فيها مرونة 
كل صبغ مع تحّول لونه بمرور الوقت، حيث استخدمت الفنانة 

بمهارة هذا اللون الذي يقع ما بني األحمر الفاتح يف العلم الرتيك، 
واألحمر القرمزي يف علم أرمينيا لتبدع بذلك أعماال فنية توضح 

تلك األشكال بدرجات مختلفة من اللون ليعكس القوة والشموخ 
يف أحيان، واالنكسار والتاليش يف أحيان أخرى بشكل عبقري وبديع.  

تقول آسيل بخصوص عرض عملها ألول مرة يف بينايل إسطنبول: “أعتقد بأن ردود الفعل كانت جيدة جدا 
من قبل النقاد والجمهور عىل حد سواء، وقد كانت املرة األوىل بالنسبة يل لعرض هذه املجموعة الكبرية 

من األعمال الفنية، وقد سعدت جدا بأن يكون )متحف( هو البيت الثاين لهذا العمل الفني لعرضها عىل 
مجموعة أخرى من الناس”. 

وتضيف عن )أحمر- أحمر(: “الفكرة جاءت من خالل حشرة أرارات أو الدودة القرمزية األرمينية التي 
يستخلص منها حمض الَكرمنيك إلنتاج مادة الُصبغ األحمر التي تتالىش حاليا، فتاريخًيا هي حشرة مهددة 

باالنقراض تعيش يف جذور نبات يستوطن سهل “أرارات” وعىل ضفاف نهر “آراس” الذي يمر برتكيا وأرمينيا، 
وأذربيجان، وإيران، ويعد هذا النهر هو الحدود الطبيعية بني تركيا وأرمينيا وبالرغم من أن البلدين 

قريبني للغاية من بعضهما البعض، إال أن العالقات غري املستقرة بينهما جعلت من املستحيل عبور هذا 
النهر للضفة األخرى. ومن ناحية أخرى لم يعد هناك من يستطيع استخراج هذه املادة من الحشرة سوى 
شخص واحد استطعت الوصول إليه بعد بحث معمق ويدعى الربوفيسور آرمن شاكيان من معهد يرفني 

للمخطوطات األثرية الذي أعطاين ١٢ جراماً من الحرب األحمر املستخرج من أرارات”. 
وتضيف: “أخذت املعلومة عن هذه الحشرة من فنان مكسييك صديق، وعندما عدت إىل تركيا قمت بالبحث 

وأجريت دراسات معمقة حول هذه الحشرة وعلمت أنه وعىل الضفة الرتكية من النهر، لم يعد أحد عىل 
علم بكيفية إنتاج هذا الصبغ منذ العام ١9١٥، بينما أصبحت الدودة والنبات الذي تعيش فيه، معّرضني 

لخطر االنقراض عىل الضفة األرمينية بسبب التطور الصناعي يف القرن العشرين”.
وتشري تشاُوشولو التي قامت بإلقاء محاضرة عامة بـ “متحف” من ضمن سلسلة برنامج “حديث متحف” 

تحدثت فيها عن هذا العمل ومحتوياته، أنه خالل فرتة بحثها، استكشفت تاريخ وعادات استخراج الُصبغ 

من األعماق

األحمر.. بالغة التعبير عندما 
تعجز الكلمات 

حوار: كريم إمام

تتميز الفنانة الرتكية آسيل تشاُوشولو التي ولدت بمدينة 
إسطنبول يف العام ١98٢ بإملامها ليس فقط بطبيعة األلوان 

وإنما بالخلفيات الجيوسياسية لبيئتها ومحيطها الذي 
تعيش وتعمل به، حيث أن أعمالها الفنية التي تقوم 
باألساس عىل البحوث واالستكشاف تبحث وتبحر يف 

أعماق اآلثار الثقافية والبيئية والتاريخية بل والسياسية 
أيضا. 

 )يت قطر( التقت الفنانة التي استضاف متحف )املتحف 
العربي للفن الحديث( معرضها املتميز تحت عنوان 

“أحمر- أحمر” بقاعة فضاء املشاريع الذي استمر حتى ١١ 
سبتمرب املايض، فكان لنا هذا الحوار الذي دار حول عملها 

الرتكيبي الفني الذي يضع أمام قّيمي املتاحف تجربة فريدة 
قائمة عىل فكرة مبتكرة لتقّدم نمطا جديدا من العروض 

الفنية.  
ويعد هذا العرض األول لعمل “أحمر-أحمر” يف 

“متحف”، عقب انتاجه لصالح بينايل إسطنبول الرابع 
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األرميني واستخدامه يف إنتاج املخطوطات التاريخية من شرق أنطاليا إىل أرمينيا. 
وعن استخدامها للفن كأداة وصل بني الشعوب بالرغم مما قد تفسده 

السياسة تقول آسيل عن كيفية تطويع الفن ملواجهة القهر والتزييف، والتغيري 
االجتماعي: “بالطبع وكأي عمل فني هناك رغبة يف التغيري، وبالنسبة يل كان 
هذا العمل بداية منطلقاً من معلومة علمية بحتة تتعلق باللون األحمر أوال، 

ولكن بعد ذلك رأيت أن هذه الحقيقة أو املعلومة تعكس الكثري من القصص، 
وهو يشء أتمنى أن يستمع له الناس ويتعلمون منه، ليس فقط عىل الجانبني 

الرتيك واألرميني، وإنما بشكل عام يف كل مكان يف العالم، فكلنا نحتاج إىل 
بعضنا البعض، وأننا اليمكن أن نتواجد يف هذه الحياة بدون بعضنا البعض”. 

وتضيف عن الرسائل التي رغبت يف توصيلها باختيارها لهذا املوضوع ذي 
األبعاد املختلفة: “الرسالة األهم هو أننا نحتاج إىل العيش معا، وأن نتعلم 

كيف يمكننا أن نشفي ونثق ونعتمد عىل بعضنا البعض، وهو أمر لم أقم 
بالتخطيط له كرسالة، وإنما هو موجود يف طريقة عيش هذه الحشرة”. 

أما بخصوص العالقة بني الفنان والسياسة يف منطقتنا تقول: “أن تكون رجالً 
أو امرأة هو بالفعل موقف سيايس بشكل مبديئ عندما تقول أنا فإن هذا 

سياسة، وبالطبع الفن ليس بمعزل عن السياسة، وال يمكن فصله عنها، وأنا 
ال أعتقد أن السياسيني )سياسة( بل أرى أنهم أقل سياسة من الفنانني، ألن 
اهتمامهم ينصب باألساس عىل السلطة ومن سيحصل عليها، وال يهتم أحد 

كثريا بالناس وباإلنسان، وأؤمن بأن الناس ال تحتاج إىل حكومات لتساعد 
أنفسها، بل نحن من يستطيع الغفران والتسامح ومن ثم الثقة يف بعضنا 

البعض منذ البداية”... وتستطرد حديثها منتقلة إىل العمل فتقول: “لم أود 
أن استخدم كلمة )إبادة جماعية( يف عميل الفني هذا خصوصا أن لها وقعاً 

متناقضاً لدى سامعيها، ألن ما فقدناه يف تركيا جراء ما حصل كان أكرب بكثري 
من هذا، وأكرب من أن توصفه كلمات”.

وعن اختيارها للورق املهرتيء أو القديم لرتسم عليها باألحمر األرميني تقول: 
“الورق ليس قديما، وإنما يبدو قديما كما أردت ألن السبب يف أن هذا اللون 

القرمزي األرميني اليزال ينتج بكميات قليلة إلعادة وترميم املخطوطات 

القديمة يف أرشيف معهد يرفني للمخطوطات األثرية، ولهذا أردت أن أربط 
بني هذا القدم والسبب يف استمرار استخراج هذا اللون عىل يد شخص واحد 
اليزال باٍق، وأيضا استخدمت  بمساعدة عدد من الفنانني بعض التقنيات يف 
الرسم واختيار هذه األشكال يف محاولة لتأمل التاريخ السيايس والبيئي الذي 

أصاب هذه املنطقة من العالم”. 
وتصف آسيل إسطنبول مسقط رأسها ومصدر اإللهام بالنسبة لها كفنانة 

قائلة: “إنها مدينة ضخمة، ثقيلة يف بعض األوقات فقط رؤية هذا الكم الكبري 
من الناس يف الشوارع احساس ثقيل يجعلك تود أن تطفيء دماغك وأن ال 

ترى أناساً لبعض الوقت وأعتقد أن تركيا بها العديد من الفنانني الشباب 
املوهوبني والذين يتقدمون نحو العاملية، وربما وجود حكومة سيئة أمر يجعل 

الفن عامرا، ويزيد من أعداد الفنانني الذين يبحثون عن طرق مختلفة للرقي 
والنمو، إال أن شعوراً ينتابني  بأن األمور ستتجه لألسوأ”. 

وعن ما هو مفقود اآلن يف املشهد الفني تقول: “هناك بعض الفضاءات الفنية 
التي أغلقت، وعدد من الجالرييهات يف إسطنبول تعاين من أزمات، وأيضا 

ليس هناك أي دعم من أية جهة للمعارض الصغرية وقاعات العرض، وأعتقد 
أن املطلوب بشدة اآلن للفنانني املبتدئني وجود مدارس بديلة متخصصة يف 

الفنون، حيث يمكن تعليم هؤالء وتبادل وتناقل األفكار والخربات”. 
وتضيف مختتمة: “يف بعض األحيان تكون الرقابة مؤثرة جدا عىل ما هو متاح 
وما يقدم، وأتمنى أن تقل الرقابة عىل الفنون وتتاح الفرص بشكل أكرب أمام 

الفن والفنانني، وهو أمر علينا اقتناصه”.  
الجدير بالذكر أن للفنانة مجموعة من املعارض الفردية كان آخرها “األحجار 

تتكلم” بجالريي آرتر، إسطنبول ٢٠١3، و“جريمة قتل عىل ثالثة فصول” 
مؤسسة دلفينا، لندن ٢٠١3، كما تشمل معارضها الجماعية األخرية: 

بينايل إسطنبول الرابع عشر بعنوان “املاء املالح: نظرية حول طرز التفكري” 
٢٠١٥ بدعم من متاحف قطر، و“كادت الجريمة أن تكون كاملة” مركز 

الفن املعاصر. روتردام ٢٠١4 ، و“إشارات مأخوذة بدهشة”، متحف الفنون 
التطبيقية فيينا ٢٠١3 

“أؤمن بأن الناس ال تحتاج إىل 
حكومات لتساعد أنفسها، بل نحن 

من يستطيع الغفران والتسامح 
ومن ثم الثقة يف بعضنا البعض منذ 

البداية.”

من أعلى اليسار: 
احدى األعمال 

الهندسية للفنانة، 
خليفة العبيدلي 

وغانم محمد خالل 
االفتتاح، جانب من 
زوار المعرض خالل 

االفتتاح. 

من االعماقلمحة من قطر
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 خامات  
أقمشة الستائر، من اليسار: حرير 

بريدبورت في العقيق، من رالف 
Ralph Lauren  لورين

ralphlaurenhome.com. كرافت 
كوتور  . Kravet Couture   مزيج 

 .kravet.com ،القطن والحرير
حرير تايالندي رمادي من جيم 

 Jim Thompson، تومسون
.jimthompsonfabrics.com

منسوج محرم لستائر الشباك 
من منسوجات محرم

.Maharam، maharam.com 
شاشة كتان نول في الطبيعة  

.knoll-luxe.com

دة
جو

ال
 عناصر الموضة

بيلر باليت  
قليل من الرتكيب يضفي جاذبية وعمق 

للمواد املحايدة أحادية اللون.

تصوير: باتريشيا سكاورر تصميم: تيريزا ريفيرا 
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 خارج الجدار 
الدهانات، في اتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار:

Farrow & Ball صبغة ويمبورن البيضاء من  فارو  آند بول
farrow-ball.com 

Ralph Lauren جص أبيض من رالف لورين
.ralphlaurenpaint.com

دهان أبيض من فاين بينتس أوف يوروب 
  Fine Paints of Europe White

finepaintsofeurope.com
صبغ أبيض من فالسبار باراماونت 

 Valspar Paramount White
valsparpaint.com 

دهانات يورب سبينكار البيضاء
 Benjamin Moore ،شاموه ناعم من  بنيامين مور .Europe Spinnaker White

benjaminmoore.com.  فاين بينت أوف يورب وايت
Fine Paints of Europe Spinnaker White 

عناصر الموضة الجــــودة
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الجــــودة عناصر الموضة

أمش برفق
األبسطة والسجاد، مرة أخرى: سجاد 
بوتري بارن دالتون شاغ في اللون 
 Pottery Barn Dalton Shag ، العاجي
potterybarn.com. أعلى في الواجهة: 
Stark Danford سجاد ستارك دانفورد

 starkcarpet.com. أسفل في الواجهة: 
بساط آر أتش RH  الصوفي المزخرف 
.restorationhardware.com ،في اللون
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الجــــودة

المنزل والعمل

لغة األضواء
الفنانة واملصممة ماريانا كنيدي تجيد تصميم انعكاسات الضوء 

كما يظهر من قطع األثاث واألشياء املصنوعة من الراتينج والورنيش 
والزجاج التي تصنعها وتبيعها من منزلها األنيق يف لندن.

بقلم: سادي ستين  تصوير: جو ميتسون سكوت
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غرفة خاصة: في اتجاه 
حركة عقارب الساعة من 
أعلى اليسار: غرفة رسم 
ماريانا كنيدي حيث تقابل 
العمالء دائما، وتظهر فيها 
مصابيح طاولتها الخشبية 

وطاوالتها المطلية 
بالورنيش وحامل كارلو 

  Carlo Scarpa سكاربا
للوحات الرسم عليها 

واحدة من لوحاتها، كما 
تظهر مراياها، كنيدي، 

مصباحها الراتينج من نوع 
سبرينج Spring ،مرآتها 

البرونزية بادجيز أوف 
  Badges of Poets بويتس
مع زجاج أزرق مستوحى 

 Cy من ساي تومبلي
Twombly عليه أثر الزنجار.

بنسب  م  واملقسَّ اإلضاءة  خافت  كنيدي  ماريانا  منزل  يف  تميش  عندما 
معقولة وتثريك رائحة دخان الخشب املنبعثة من املدافئ العديدة ومن 
زنجار الشمع الذي يمنح األرضية الخشبية الواسعة ملعتها الرقيقة، كما 
يمنح الرايتنج امللون زجاج النوافذ شكله الدهني. والديكورات بسيطة، 
واألقمشة  الدنتيل  أشكال  تألق  إلظهار  طريقة  أفضل  كانت  وتلك 
الكتانية املعلقة يف جميع أنحاء املنزل وهي مزينة بكلمات مكتوبة بخط 
عشر  السابع  القرن  إىل  يعود  الذي  االكسري  كتاب  من  وعبارات  اليد 
مثل: ديتس مواه Dites-Moi، برزيفرييز Persévérez، ذا مارفوالص 
 A أ ريستلس اليف ،The Marvelous Seed of Love سيد أوف لوف
وهي  التجريدية،  واملصممة  الفنانة  لوحات  هي  هذه   .Restless Life

بيضاوية الشكل ومرحة ومن الصعب تصنيفها.  
مكان  إىل    Spitalfields سبيتالفيلدس  تحول  من  طويل  وقت  قبل 
لالبتكار والتجديد كانت كنيدي الكندية املولد والتي هي اآلن يف عقدها 
 East الخامس مولعة بهذا املنزل الساحر املطل عىل شارع إيست  لندن
London الذي تحفه منازل من الطوب األحمر تعود إىل القرن الثامن 
عشر. كان منظرها متميزا وهي تلبس تنورة مقلمة، وقميصاً رجالياً، 
 Slade الجميلة للفنون  الحجم. كطالبة يف سليد سكول  كبري  وحذاء 
املنطقة  تلك  وترميم  حماية  بحركة  التحقت   School of Fine Art

الـ ١٥ سنة املاضية وعملت يف  الرتاثية، وعاشت طوال 
الذي  م  املقسَّ األريض  بطابقه  الجورجي  املنزل  نفس 
“أنا  ذلك:  عن  تقول  وهي  عرض.  كصالة  تستخدمه 
أحب هذا الحي وأعتقد أن املباين التي عىل جانبي هذا 
الشارع تناسب جدا العمل الذي نقوم به، فهي منازل 
صت للعمل، وذلك عىل كل حال هو ما ُبِنيت من  ُخصِّ

أجله”.
لذلك فإن منزلها الذي يتكون من أربعة طوابق وبناه يف 
األصل يف العام ١7٥4 فرنيس بروتستانتي هوغونوت الذي 
للراتينج  أيضا  عرض  صالة  به  للحرير  حائكا  يعمل  كان 

الفنانة،  به  املصنوع يف شكل مجوهرات، وكان ذلك أكرث ما اشتهرت 
واشتهر به املنزل كمكان تقابل فيه الفنانة عمالءها الذين يبحثون عن 
قطع األثاث، واملرايا، واملصابيح األقل شهرة. )يضم املنزل أيضا معمال 
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تقول كنيدي: “كانت الفكرة خلق عاملي الخاص، 
حيث يأيت الناس ويروين عىل الطريقة التي 

أعتقد أنه يجب أن أكون عليها”.

من خالل المرآة: في 
اتجاه حركة عقارب الساعة 
من اليسار: في المكتبة، 
مرآة كنيدي المنقوشة 
مارفوالص سيد أوف 
 Marvellous Seed of لوف
Love  بزجاجها الرمادي 
وشمعدانات برونزية على 
األريكة ومصباحها من نوع 
كودور Cawdor المصنوع 
على غرارالمصباح األصلي 
الذي يعود تقريبا إلى القرن 
التاسع عشر، الحمام 
بستائره المصنوعة من 
قماش يشبة األقمشة التي 
ى بها أغلفة الكتب،  ُتغطَّ
في غرفة الجلوس، طاولة 
كنيدي البرونزية من نوع 
غرويدون Gueridon المطلية 
بالورنيش ومصباحها 
الراتينج من نوع ترامبيت 
Trumpet وحاملة الشموع 
الراتينج أمام احدى لوحاتها 
التجريدية. 

للتغليف يعود إىل زوجها شارلز(. وتقول وهي تشرح هذا الوضع: “كانت 
الناس ويروين عىل  إليه  يأيت  الذي  املكان  الخاص،  أن أخلق عاملي  الفكرة 

الطريقة التي أعتقد أنه يجب أن أكون عليها”.
البد من هذه الناحية حتى نفهم عمل كنيدي ونفهمها هي نفسها. فهي 
تكون  قد  التصميم.  عالم  وكذلك  تماما،  يأخذين  لم  الفن  تقول:“عالم 
املهتمني  بعض  يظن  وقد  الداخيل  الديكور  مصمم  عىل  صعبة  قطعي 
بالفن أنها موضة قديمة”. بالنسبة للكثريين تعترب كنيدي صانعة لقطع 
املصابيح  وأكمام  الشموع،  املصابيح، وحامالت  تلك   – الجميلة  الديكور 
القماشية، والحقائب البديعة املصنوعة من شعر الخيول – قطع متألقة 
بالتجزئة.  البيع  محالت  من  قليل  عدد  يف  إال  توجد  ال  التحوير  وسهلة 
تعرض مصابيحها يف   Pentreath & Hall هول   آند  بنرتيص  )محالت 
لندن، ونسخ محدودة من حقائبها معروضة حاليا يف محالت نيو غاالري  
الطريقة  هي  تلك  “كانت  كنيدي:  تقول  نيويورك(.  يف    Galerie Neue
التي جعلت الناس يسمعون بي. وكنت دائما أشعر بأهمية املصابيح، وأنا 
أحب مساعدة الشباب الذين يؤسسون شققهم ألول مرة ويوفرون املال 

لشراء املصابيح. لذلك فأنا سوف أصنعها لهم دائما”. 
ولكن ذلك العمل مختلف تماما عن خزاناتها الجانبية املدهونة بالورنيش 
الربونزية  والشمعدانات  يدويا،  املصنوعة  والزئبقية  الربونزية  ومراياها 
الذين  املتمكنني  الفنانني  بمساعدة  الطلب  حسب  صنعتها  التي  والقطع 
يبدو  ما  إن  الخاصة.  املنازل  إىل  مباشرة  طريقها  وتجد  معها  يعملون 
“أقوى من الالزم” أو غري عادي بشكل كبري كديكور قد يكون مناسبا يف 
مجال مختلف كقطعة فنية. أعمالها اآلن توجد جنبا إىل جنب مع أعمال 
إىل  الغريب  ومن  العمالء.  منازل  يف  األملان  والتعبرييني  بييس،  جوزيف 

الجــــودة المنزل والعمل
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الجـــــودة

مقتنيات عملية: في اتجاه حركة عقارب 
الساعة من أعلى اليسار: نافذة بيرالسلم 
بزجاج مطلي بالراتينج، سرير بأربعة أعمدة 
في األركان من تصميم أحد الفنانين الذين 
يعملون مع كنيدي في االستوديو وعليه 

مالءة من نوع شيراتيلال كاتانا
Cattana Chiaratella، مرآة كنيدي فيترز أوف 
غولد Fetters of Gold المنقوشة والمصنوعة 
من زجاج محدب بلون زهري،  واجهة المنزل 
دة التي تعود إلى  وبها الالفتة األصلية المجدَّ

سبعينيات القرن التاسع عشر لمحل بيع 
التحف واألشياء المستعملة،  في المعرض 

أزواج من الطاوالت البرونزية المطلية 
بالورنيش ومصابيح ترامبيت بأكمام من 

القماش ومرايا من نوع نواخ Noir مصنوعة 
من الزجاج األسود.
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درجة الهزل أن تكون القطع الكبرية والجادة هي التي دفعتها إىل صناعة املصابيح وحامالت 
الشموع التي تنم عن اللطف والرقة. وتقول ضاحكة: “مصممو املالبس هم الذين يشرتون 

القطع التي أقصد بها التجارة”.
اآليرلندية  واملصممة    Coco Chanel شانيل  كوكو  استوديوهات  بانبهار  كنيدي  تذُكر 
العظيمة إيلني غري  – النساء الاليئ كن ُيدِخلن عمالءهن مباشرة يف أماكن عملهن. وتقول: 
“البد من بعض التواضع عند التعامل مع الخامات. شانيل كانت تدبِّس قطعة من املالبس 
عىل عميالتها للتجربة والقياس. علييك أن تكوين متواضعة، وال أقصد أال يكون عندك اعتزاز 
كبري بالنفس”. وبالتأكيد عىل الرغم من إقرارها بوجود دوافع تجارية لديها فإنها تصر عىل أن 
تظل أمينة، فتقول: “أعتقد أن اإلغراق يف النواحي التجارية يشء خطري. كان الناس يقولون 
لهم”،  بالنسبة  تحف  مجرد  إنها  أعمالك،  بسبب  إليك  يأتون  ال  “الناس  الوقت  لبعض  يل 

ولكني كنت أعلم أنهم يأتون إيل بسبب أعمايل أيضا”.
ذلك  كان  ماتت.  أن  بعد   Gray أثاث غري بوصول بعض قطع  مرة سمعت  أنها يف  حكت 
يف باريس وكانت القطع موضوعة يف مؤخرة سيارة نقل مغلقة ال تحمل عالمات تجارية، 
وكانت ما تزال تعجب التجار لشدة جمالها. وقالت: “إذا انتهى ذلك األثاث يف مؤخرة سيارة 
نقل مغلقة – ونظر أحدهم داخل السيارة وقال: هذا يستحق االهتمام – تكون قد فعلت 
شيئا. أعتقد أن ذلك هو االختبار، أال تعتقد ذلك؟ عند نزع كل يشء منها. إذا وجدت طاولة 

مدهونة بالورنيش يف مقلب القمامة آمل أن تقول: إنها قد لفتت انتباه أحد الناس”. 

المنزل والعمل
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الشيء المميز
الروبيليت األحمر يسبب الحرية يف الحوليات الحديثة إذ 
ال عالقة له بالياقوت بالرغم من لونه الزهري والتشابه 

يف االسم، فهو نوعية نادرة من التورمالني، حجر 
متكلس شبه كريم لونه يف الغالب يميل إىل األزرق 

الغامق، ومع ذلك يتوهج بلون بنفسجي قرمزي مثل 
التوت الالمع. الفنانون يف شركة تيفاين آند كومباين 

Tiffany & Co صمموا هذه األسورة التي يقارب 
ارتفاعها بوصتني ونصف، وتتكون من 48٠ قطعة من 
الجواهر املستطيلة تزن يف الجملة ٦٠ قرياطا. وبصفوف 
متعاقبة من املاس عىل قاعدة بارزة من البالتني تبدو 
األسورة مختلفة تماما – نقية مثل الثلج أو حمراء 

متوهجة – اعتمادا عىل الزاوية التي تنظر منها.
السعر عند الطلب، tiffany.com– نانسي هاس

تصوير: انطوني كوتسيفاس 
إعداد: ليندا هيس 
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الجــــودة
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الجـــــودة من قطر

حضر السيد ريمي وارلوزيل مدير املبيعات يف “أورورك URWERK ”، دار 
الساعات العاملية إىل قطر ملا تمثله من أهمية كبرية خصيصا لتدشني ساعة

UR 105 يو آر ون او فايف ضمن مفهوم  EMC تايم هنت - وهو مفهوم فريد 
من نوعه ومثري تماماً كما  تفضله “أورورك URWERK ” - وأقيم حفل تدشني 

للساعة الجديدة بمتجر الشريك القطري عيل بن عيل للساعات واملجوهرات 
حيث أطلقت  يف الدوحة بنفس توقيت إطالقها يف كل من أوروبا واملكسيك. 
فاز مفهوم EMC للساعات، الذي تم عرضه ألول مرة يف العام ٢٠١3، بأرقى 

الجوائز يف عالم صناعة الساعات. ولكن ما مدى معرفتك بساعة EMC تايم 
هنرت؟ هل يمكنك أن تصف نظامها الداخيل؟ أو أن تصف ميكانيكية العجالت 

والرتوس التي تحقق األداء امليقايت األمثل؟ ملساعدتك، تقدم “أورورك
URWERK ” ساعة تايم هنرت إكس-راي- طبعة محدودة من ١٥ قطعة.

يقول ريمي عن كل ذلك “أنا سعيد للغاية إلطالق هذه الساعة هنا يف قطر ألنها 

 UR 105  املرة األوىل التي نقيم فيها حفل إطالق يف املنطقة لساعة
يو آر ون او فايف وذلك بعد أن أطلقنا  UR-105 T-Rex  يو آر وان او فايف 

ترييكس بداية العام والتي القت نجاحا ضخما، وبالتايل ومع نفس املواصفات 
األساسية فإن الساعة الجديدة تتميز باللون الذهبي الذي يطفي عليها طابعا 

أكرث رقيا”. ويوضح بأن الساعة الجديدة تتمتع  بميزة تنفرد بها وهو نظام تقييم 
إلكرتوين ذايت. فبمجرد الضغط عىل زر مؤشر الساعة، يستفسر مؤشر ساعة 

EMC تايم هنرت عن دقة ومدى سرعة الساعة. أفضل من ذلك، فإنه يمكن 
ضبطه لتحقيق أفضل أداء ميقايت. 

ويضيف عن طريقة عمل الساعة الجديدة: “هذا املوديل الجديد يقدم الوقت 
بطريقة مختلفة حيث أنها تحتوي ساتاليت يظهر الساعة، وكما الشمس تشرق 

من الشرق وتغرب يف الغرب يتجه عقرب الساعات من اليمني إىل اليسار، 
لتتحرك عىل مدار ١٢٠ درجة كل ساعة وترى تحركها يف رحلة لتظهر الساعة كل 

األناقة والحداثة بعبق التاريخ
فاز مفهوم EMC للساعات، الذي تم 

عرضه ألول مرة يف العام ٢٠١3، عىل أرقى 
الجوائز يف عالم صناعة الساعات. ولكن ما 

مدى معرفتك بساعة EMC تايم هنرت؟

الوقت بمفهوم جديد

بقلم: كريم إمام
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الجـــــودة من قطرالوقت بمفهوم جديد

٦٠ دقيقة وكأنها ترقص باألرقام” . 
وعن اسم هذه املاركة الفريدة يقول إنها مشتقة من )أور UR(  و)ورك( بمعنى 

عمل، وأور تعود إىل مدينة أور التاريخية يف الحضارة العراقية القديمة التي 
كانت أول من اخرتع آلة تحديد الوقت يف عهد الحضارة السومارية منذ ٦ آالف 
عام، وأيضا سبب آخر وأنه عندما أطلقت هذه العالمة منذ عشرين عاما كانت 

معظم املاركات تتخذ أسماء مؤسسيها وصانعي الساعات مثل باتريك فيليب 
أو كاستينتان، لذا أراد مؤسسا هذه العالمة عندما ألتقيا يف مدينة زيورخ 

السويسرية أن يقدما اسما مختلفا وله معنى يف الوقت نفسه، حيث أرادا أن 
يقدما ويضيفا شيئا جديدا لعالم الساعات” . 

وحول السوق القطرية يقول: “نعمل مع مجموعة عيل بن عيل منذ حوايل 
عشر سنوات اآلن، والسوق القطري سوق كبري جدا ويمثل أهمية بالنسبة 

لنا، واملواطن القطري معروف بحبه القتناء الساعات، وهو ال يشرتي ساعاته 
بالضرورة من قطر، وإنما من فرنسا أو لندن أو جنيف، وأعتقد أنه من املهم 

جدا بالنسبة لنا أن نتواجد بشكل قوي يف قطر، وبالتايل فإن ما نقدمه من 
ساعات من حيث الجودة والعدد يعد األقوى واألكرث يف العالم، فعادة 

ما يكون تواجدنا يف البلدان األخرى بثالث أو أربع ساعات، أما هنا فلدينا 
مجموعة كبرية ومتنوعة من الساعات، وأتمنى أن يعكس تدشني هذه 

الساعة الجديدة هنا للقطريني مدى اهتمامنا بالسوق القطرية وإيماننا بها، 
وأن يشجعهم ذلك لزيارة متاجر عيل بن عيل واالطالع عىل ما نقدمه هنا يف 

الدوحة” . 
ويضيف: “لم يكن هدفنا إصدار يشء من األشياء التي نجدها اليوم معقدة 

ميكانيكيا” ، كل الساعات لدينا فريدة من نوعها ألن كل واحدة منها مصممة 
بطريقة أصلية. هذا ما يجعلها قيمة ونادرة. نحن نريد الذهاب أبعد من الفكر 

التقليدي لصناعة الساعات” . 
وأشار إىل أنهم قدموا ساعات خصيصا للسوق القطري العام املايض، وأنهم 

منفتحون لتكرار التجربة مع األفراد الذين يودون الحصول عىل مواصفات 
خاصة لساعاتهم. 

وأوضح وارلوزيل أن ما يميز URWERK  عن غريهم من مصنعي ومنتجي 
الساعات أن لديهم بصمة وراثية خاصة بهم، وأنهم يهتمون بهذا التفاعل بني 

الساعة والشخص، إضافة إىل االستمرار يف اإلبداع وهو أمر ليس بالسهل، 
وقد قمنا بثورات يف صناعة الساعات خالل السنوات العشرين املاضية، وهو 

أمر صعب بالفعل.  
وأضاف قائال: “لقد قمنا بتطوير نظام يعتمد عليه يضمن دقة الساعة 

امليكانيكية بنسبة ١٠٠%” ، وأضاف:“لقد أضفنا ذكاًء لخواص الساعة امليكانيكية. 
وهذا الذكاء ينشأ يف التفاعل معها، ويربط ذلك التفاعل ساعة EMC تايم 

هنرت بمرتديها” 
واستطرد: “قمنا بتصميم وتطوير الحركة املحورية بشكل يرتكز عىل األداء 

امليقايت مع عجلة توازن خاصة وهيكل مزدوج الستقرار أمثل. ثم قمنا بزرع 
جهاز تحكم إلكرتوين داخل الساعة، يقوم بإبالغ مرتديها حول أداء ساعته. 

حيث تمكن هذه املعلومات، من التحكم بساعة EMC، وضبط إعداداتها 
لضمان دقة متناهية”.

وعن كيفية عمل الساعة الجديدة يوضح لنا قائال : “يتم تفعيل طاقة وحدة 
تقييم EMC  تايم هنرت بواسطة التعبئة اليدوية. بعد تفعيل الزر الدفعي، 

تتموضع إبرة عىل أحد الرمزين: δ )تقييم جاري( أو P )الطاقة غري كفاية(. إذا 
كان القياس ممكناً، تشري اإلبرة عندئذ يف البداية إىل دقة +/- ١٥ ثانية يف اليوم 
الواحد، وذلك لفرتة قصرية قبل اإلشارة إىل ذبذبة عجلة االتزان. باإلضافة إىل 
ذلك، يعمل ضوء إل إي دي  LED كمؤشر للدقة. يشري األخضر إىل التشغيل 
الجيد، ويتحول الضوء إىل األحمر إذا كانت إحدى القياسات التي أجريت من 

قبل   EMC تايم هنرت أقل أو أعىل من املستويات املقبولة املحددة” .
أما فيما يتعلق بخدمة ما بعد البيع لفت إىل أنه يتم حاليا تقديم عامني 

كضمان، ولكن من ينضم إىل مجتمع URWERK عرب التسجيل سيحصل عىل 
عامني إضافيني وبالتايل يكون لديه ضمان ملدة أربع  سنوات، وهو أيضا يقدم 

لكل من ابتاع ساعاتنا خالل العامني املاضيني. وتوجه إىل الجمهور يف قطر 
بدعوة للحضور إىل محالت عيل بن عيل لالطالع عىل الجديد الذي نقدمه لهم 

من خالل طاقم يمتلك كافة املهارات املطلوبة لتعريفهم بعالم أورورك .  
يمثل نموذج ١٠٥ سنوات كاملة من األبحاث من مجموع السنوات التي قضاها 

فريق URWERK من أجل الوصول إىل ساعة الساتيليت. تكمن عبقرية 
آليتها يف وضعية الدوامة املخفية أسفل هيكل الساتيليت، التي تعترب بنفسها 

مسؤولة عن التشغيل الصامت والسلس لساعات القمر الصناعي. وهنا يوضح 
وارلوزيل قائال “يف النماذج السابقة لدينا، تم تركيب الساتيليتات عىل صليب 

مالطي مدعوم بتقاطع دائري يف األعىل. لقد قمنا بإعادة النظر فيما يخص هذا 
املفهوم وقمنا بإضافة بعض التعديالت. يمكننا اآلن التمتع بهذه التحسينات 

عند تحديد الوقت. عمليا، فإنه ال يوجد أي احتكاك أو رجيج، فقط مجموعة 
من الساتيليتات. كل هذا يعكس عملنا الشاق” . 

موديل فريد: 
من اليسار في اتجاه 

عقارب الساعة:أشكال 
 105 UR مختلفة لساعة
يو آر ون او فايف ضمن 

مفهوم  EMC تايم 
هنت التي تم تدشينها 

مؤخرا في علي بن علي 
للساعات والمجوهرات، 

ريمي وارلوزيل مدير 
المبيعات في “أورورك 

URWERK
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الجودة من قطر

الشيء المميز 
بعكسه ملظاهر البذخ والرثاء لبالط االمرباطورية املغولية، يصّور اإلصدار 

املحدود   “هوميج تو ماركو بولو املليون 1” بشكل مبهر براعة الرتصيع باألحجار 
الكريمة عىل واحدة من أكرث أدوات الكتابة تمّيزاً، والتي ابتكرتها “مون بالن” 
عىل اإلطالق. ويستوحي التصميم إلهامه من السنوات التي قضاها ماركو بولو 

يف تجارة األحجار الكريمة عندما كان يعمل لدى العظيم خان، وتستمد األلوان 
الغنية للغطاء املمدود ملساتها من ستائر كورومانديل الورنيش القابلة للطي، 
والتي ُصنعت عىل يد أمهر الفنانني يف الشرق. وعند نزعه، فإن الغطاء املرّصع 
بأحجار مرصوصة بالكامل من الياقوت األحمر الداكن واألملاس، يكشف عن 
خزان يحمل خريطة للعالم مرّصعة باألملاس ومستوحاة من رحالت ماركو 
بولو. وتم تشكيل مشبك القلم مثل التذكرة الذهبية )بيازا(، وتعرض حلقة 

الغطاء كائنات عديدة من الحياة الربية والعالم الرائع الذي اختربه ماكو بولو 
كما رواه يف كتابه “املليون”. ويف إشارة لواحدة من أهم أدوات املالحة الخاصة 

به، تتموضع بوصلة أعىل الغطاء وتحت شعار “مون بالن”، لُتربز نفسها 
بفضل آلية خاصة. وعىل الطرف اآلخر من أداة الكتابة، يأيت املخروط الذهبي 

املهيكل مرصعاً بأملاسة فخمة عيار ٦,١٢ قرياط. أما تصميم الطرف الذهبي 
الخالص من عيار Au 750، فهو يصّور رحلة ماركو بولو أثناء عبوره للصحراء، 

والتي أخذت من أهم خريطة يف العصور الوسطى، وهي: أطلس كاتاالن. 
وبعد أكرث من سبعة قرون عىل وفاة العظيم ماركو بولو، تتجىّل املغامرات 
واالستكشافات املدّونة عىل صفحات “املليون” يف التفاصيل الدقيقة إلصدار 
“مون بالن” املحدود. إنها قصة رجل ردم الفجوة بني نصفي الكرة األرضية 

والقارات، وتظهر للعيان عرب الحرفية الفنية الراقية واملواد الثمينة. 
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على الحافة

لندن تنادي
يف أماكن متفرقة من إقليم هاكيني الذي يغطي سطحه الحىص، تعمل مجموعة 

متماسكة من املصممني العامليني عىل تشكيل مستقبلنا.

بقلم ناتاشا وولف   تصوير روري فان ميلينجين   إنتاج باوال باي

في اتجاه حركة عقارب 
 Bug الساعة: كرسي بق

المتحرك المصنوع من 
الكوريان والزجاج العاكس 
والمنجد بالفوالذ والصوف 
ـِ )ثوميه( ومصباحه نمبر  ل

ثري No. 3 المصنوع من 
الفوالذ غير القابل للصدأ 

وخشب الجوز،  المصمم 
في االستوديو الخاص به، 

شاشة ليارز Layers ذات 
اإلطار الخشبي التي يظهر 
هالم األلوان خلف صفحتها 

الزجاجية. 

سـنة   3٥ العمـر  مـن  والبالـغ  املولـد  الرنويجـي  ثوميـه  كيـم  يكـن  لـم  إذا 
مصمما، لربما كان ساحرا بالنظر إىل  الطريقة التي دائما تخلق بها إبداعاته صورا خادعة. ففي 
واحد من تركيباته العام املايض وضع قاعدة ضخمة منقوشة بشكل هنديس ضمن ديكور داخيل 
عىل غـــــــــــــرار ديكـــــــــــــور مسرحيــــــة لويـــــــــس الرابـــــــــــــع عشر التـــــــــــــي ُعرضـــــــــــــت يف صالـــــــــــــــة هـــــــــــــول أوف مــــــــــــــــــــــــــريورس 
 Hall of Mirrors يف قصــر فريســاي. كلمــة 
“لعب” هنا وهي املرادف لكلمة “مسرحية” يف 
اللغة اإلنجليزية تعترب أساسية يف تصميمات 

ثوميــه إىل أنــه حتــى أكــرث أثاثاتــه وأعمالــه أهميــة تحمــل تشــكيالت جســورة مــن التعبــري الفنــي 
ل يف  واأللــوان، إذ يقــول: “أنــا أســتمر يف اللعــب بقــدر مــا أســتطيع حتــى تبــدأ القطعــة يف التشــكُّ
يشء ذي معنى”. كل املصممني يعتمدون عىل الخيال ولكن إبداع ثوميه يتميز بمهارة خاصة. 
أنظــر إىل أثاثاتــه املخضبــة بمســحوق الحــرب – الــذي   يجلبــه مــن نفايــات عبــوات الطباعــة – التــي 
عرضهــا مؤخــرا يف ســاحة عامــة للموظفــني يف املقــر األوروبــي ملجلــة بلومبــريج Bloomberg يف 
لندن. يقول ثوميه الذي درس يف رويال أكاديمي أوف آرت  Royal Academy of Art والذي 
ال ينتمــي إىل أيــة مدرســة فلســفية معينــة ســوى أنــه يســتمد إلهامــه مــن الفــن أكــرث مــن التصميــم: 
“يبدو أين قد أصبحت معروفا أكرث باستخدام األلوان واألنماط الجسورة، ولكن ذلك لم يكن 

kimthome.com .”مقصــودا. أنــا ال أنشــغل كثــريا بالنواحــي الجماليــة يف تركيبــايت
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على الحافةالحلبــــــة

رويال  يف  كصديقني  البداية  يف  تعاونا  قامرين  فان  وسارة  سيمبسون  تيم   
يف  هولندية  قامرين  فان   .Royal Academy of Art آرت   أوف  أكاديمي 
لالشتعال  القابلة  باملواد  العمل  تجرب  كانت  عمرها  من  والثالثني  الخامسة 

الدرامية.  األعمال  من  املستمدة  الرتكيبات  يف 
والثالثني  الرابعة  يف  بريطاين  وهو  سيمبسون  أما 
بالتوقيت  عالقة  لها  قطعا  يصنع  فكان  عمره  من 
األخطر،  هي  “سارة  سيمبسون:  يقول  واإلثارة. 
واألكرث احتماال للمغامرة. أنا أكرث عقالنية، وأتأكد 
أبدأ  أن  قبل  اليشء  تحقيق  باإلمكان  كان  إن  أوال 
ستوديو  القرينان  ن  كوَّ  ٢٠٠8 العام  يف  فيه”.  العمل 
من مصنع  يعمالن  اآلن  وهما   ،Glithero غليثريو 
قابلة  خالبة  وتركيبات  أثاثاً  وينتجان  لأللبان  قديم 
للتعديل مثل آلة تصنع ثريات الشموع من الفتائل 
املجدولة أو املزهريات التي تشع باللون األزرق الفاتح 
عندما تتعرض لألشعة فوق البنفسجية. كجزء من 
مهرجان لندن للتصميم لهذا الشهر يصمم غليثريو 
متحف  يف  املهرجان  ملوقع  خاصا  تركيبا   Glithero
طوابق  ستة  من  ُسلَّم  إطار  يف  والبريت.  فيكتوريا 
أعىل  إىل  تتحرك  السليكون  من  حبال   ١٦٠ يثبتون 
وأسفل يف حركة متموجة من سقف يف شكل قبة 
يف توليف متعدد املكونات يسمونه الرتكيب الحريك. 

glithero.com

غليثيرو 

في اتجاه حركة عقارب 
الساعة من أقصى اليسار: 
فان قامرين وسيمبسون في 
االستوديو الخاص بهما،  لوح 
 Blueware  من بالط بلووير
يحمل صورا لألعشاب،  
مزهرياتهما المصنوعة 
  Blueware من بالط  بلووير
موضوعة على طاولة من نوع 
جي ني سايس كواي
 Je Ne Sais Quoi  البرونزية،  
مصباح ليد LED من نوع ووند 
Wound مصنوع من الحرير، 
والراتينج، والنحاس من النوع 
الذي ُيستخدم على المكتب 
 Rail موضوع على طاولة ريل
خشبية، مزهريات سيلفروير 
Silverware من البورسلين 
مطبوع عليها صور طحالب من 
الجيالتين الفضي. 
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الحلبــــــة على الحافة

يف  موهبة  لديه  سنة،   4٥  ،Jochen Holz هولز  جوشني  الزجاج  قاهر 
تحويل األشياء ذات النفع، مثل تحويل الزجاج الذي ُيستخدم يف العادة 
أشكال  إىل  النيون  واألباريق وأجزاء مصابيح  إىل مزهريات،  املختربات  يف 
الذي تدرب يف األساس يف مجال صناعة املصابيح يف بلده  شبحية. هولز 
أملانيا بدأ حبه لألشكال العضوية واملواد غري املتبلورة أثناء دراسته يف رويال 

أكاديمي أوف آرت  Royal Academy of Art ، ويف أطروحته صنع كرسياً بال مسند بدا وكأنه زئبق 
شعلة  مستخدما  الزجاج  إىل  خاص  ملمس  بإضافة  أسلوبه  ر  طوَّ  ٢٠٠3 العام  يف  تخرج  أن  بعد  سائل. 
الربوبني واألكسجني للتأثري عىل شكل الزجاج الذائب. يقول هولز عن نفسه: “أنا أحدد ما يمكن عمله 
وإىل أي مدى أستطيع التقدم فيه”. ويف نفس الوقت يبذل قصارى جهده للمحافظة عىل كل يشء بسيطا 

jochenholz.com.”ومتآلفا، حيث يقول: “أنا ال ألجأ إىل الرتكيبات املعقدة أو كثرية التفاصيل

في اتجاه حركة عقارب الساعة من اليسار: هولز يعمل 
في االستوديو الخاص به،  مزهريات زجاجية ملونة، كرسي هو 
سات إن ماي تشاير Who Sat in My Chair المصنوع من زجاج 
البوروسيليكات العاكس، وهو جزء من القطع التي قدمها 
هولز في معرضه للتخرج في رويال أكاديمي أوف آرت 
Royal Academy of Art في العام 2003 ، المزيد من أعماله األخيرة.

جوشين هولز
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األشياء  بها  تعمل  التي  الطريقة  أتابع  دائما  “أنا 
سنة،   39 هان،  يقول  كما  اليومية”،  الحياة  يف 
الذي ولد يف أملانيا ودرس عىل يد املصمم الصناعي 
أوف  أكاديمي  رويال  يف   Ron Arad اراد   رون 
يف  وشارك   Royal Academy of Art آرت  
لندن  يف   Okay Studio ستوديو   اويك  تأسيس 
والذي يضم مجموعة غري منظمة من املصممني 
املشاكل،  حل  يف  هائلة  قدرة  لديه  الناشئني. 
فقطعُه–  العابرة،  باألمور  كثريا  يهتم  وال 
للرفع  القابل  املعلق  ومصباحه  الخشبي  األثاث 
األرض  ومصابيح  الحمام  وتجهيزات  والخفض 
والطاولة التي صممها عىل التوايل لشركات إيكيا 
وكوهلر   ،LigneRoset روست  وليغني   ،Ikea
ُصنعت  كلها   –Marset ومارسيت   ،Kohler
لتبقى ولتبىل وهي يف حالة جيدة. لكن ما يجعل 
تصميماته ال ُتنىس هو أنها ال تضحي بالخيال أبدا 
من أجل الوظيفة، ويف نفس الوقت تحل مشاكل 
ة  املفيد بلمسات معربِّ إنه يرفع من شأن  معينة. 

إلبراز قيمة األشياء العادية.
mathiashahn.com

ماثياس هان

في اتجاه حركة عقارب الساعة من 
اليمين: هان في االستوديو الخاص 

به،  الطاولة بي إس PS 2014 المصنوعة 
من الفوالذ والخشب الرقائقي والقابلة 

للطي التي صممها لشركة إيكيا 
وأدوات المطبخ الخشبية نوع رنسيبول 

Runcible ،  طاولة الطعام بي إس 
PS 2014 المصنوعة من خشب الصنوبر، 

واألواني الزجاجية من نوع لووش 
Louche التي صممها لشركة إيكيا.

على الحافةالحلبــــــة
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فــإن  اليــوم  املصممــني  مــن  كالعديــد 
بــني  يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوي  موكــــــــــــــــــــــــــــــاي   تيتســــــــــــــــــــــــــــــو 
صناعة األشياء وحكايــــــــــــــــــــــة القصـــــــــــص، 
فهمـــــــــــــا “ينقــالن األفكـــــــــــار املعقــدة مـــــــــــــــــــن 

خــــــــــالل يشء مــــــــــــــــــادي”، كمــــــــــا يقـــــــــــول مـــــــــــؤســـــــــــس شركـــــــــة ستـــــــــــدي أو بـــــــــــورتـــــــــــابـــــــــــلـــــــــــي
Study O Portable الذي يبلغ من العمر 37 سنة باالشرتاك مع زوجته 
أن  الزوجان  اليهتم  سنة.   3٥ العمر  من  تبلغ  التي  ديدينس   بريناديتي 
تكون لهما هوية مرئية واضحة، ويفضالن بدال عن ذلك أن يبتكرا قطعا 
أن  ديدينس:  تقول  كما  العملية”  الفائدة  قليلة  نسبيا  “تكون  رمزية  أكرث 
تصنع شريحة من املرو مسنفرة ومطلية بالفضة لتكون مرآة باالسم فقط. 
يتشارك الثنايئ )هو ياباين وهي هولندية( يف نفس استوديو التصميم وأيضا 
يف نشاطاتهما التنظيمية من خالل شركة وركشوب فور بوتينشال ديزاين 
ملجموعات  عروضا  تنظم  التي   Workshop for Potential Design
املادية.  األجسام  ثقافة  يف  النواحي  مختلف  عىل  ز  تركِّ األساليب  متعددة 
الفرنسيني يف   Oulipo اوليبو ُكتَّاب  )كل يشء من  تأثرياتهما  أن  يف حني 
ستينيات القرن املايض إىل البستنة والفلسفة التطبيقية( قد تبدو عقالنية 
عة، تكون النتيجة دائما ذكية ومن السهل اإلعجاب بها وإن لم  بصورة مروِّ

studyoportable.com .تكن تحض عىل الوصف والتعريف

في اتجاه حركة عقارب الساعة من اليمين: تركيب لبنات البناء بيلدينج 
بلوكس Building Blocks  من ستدي أو بورتابلي Study O Portable مصنوعة 

من زجاج العدسات المطلية يدويا بلون الخشب،  أقالم رصاص من خشب الفاغرة 
تحت مرآة كوارتس Quartz Mirror المصنوعة من بلورات المرو الطبيعي والفضة 
وخشب الجوز، محايات إيريسينج بريكس Erasing Bricks المصنوعة من المطاط 

وهباء الرخام، موكاي وديدينس في االستوديو الخاص بهما. 

ستدي أو  بورتابلي

الحلبــــــة على الحافة
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أعمال الموضة 

ايكيـــا لألبــــد
من خالل زيادة تصميمها ولكن ليس أسعارها، تعمل عمالقة الصناعة 

السويدية ألن تجعل مفروشاتها السريعة التجدد أكرث رواجاً وانتشارا من 
أي وقت مىض.

بقلم أماندا  فورتيني 
تصوير: جوشوا سكوت

قبل وقت ليس بعيداً، وخالل مقابلة مع هيئة اإلذاعة الربيطانية، أعلن كاين ويست 
Kanye West ، متحدثاً بأسلوبه املميز يف التعبري وأفاد بأنه يأمل يف عمل التصاميم 
لشركة إيكيا Ikea وقال: “يوو، شركة ايكيا Ikea تتيح لكاين مجاالً لإلبداع والسماح 
له لينفذ هذا اليشء، وأنت تعرف ما أقصده!   أريد سريراً من صنعها، أريد كرسياً 
من صنعها”. وقد يبدو هذا األمر غريبا يف البداية، ما هو اليشء الذي يهتم به السيد 
الخشبية؟ ولكن  الرقائق  ألواح  املصنوع من   السعر  املنخفض  األثاث  وست هل هو 
إذا كان هدفك هو نوع من االنتشار يف جميع أنحاء العالم، فإن التعاون مع ايكيا، 
بمتاجرها البالغ عددها 387 يف 48 بلدا، يكون األمر عبارة عن خطة بارعة. ايكيا هي 
من  طقماً   Ikea ايكيا  شركة  تبيع  العالم.  يف  للخشب  املستهلكني  أكرب  من  واحدة 
خزائن الكتب بييل Billy كل ١٠ ثواين ويقال أن واحداً من كل ١٠ أوربيني ولدته أمه 
يف سرير من إنتاج ايكيا. يف العام املايض، زار ما يقرب من 884 مليون شخص - أي 
أكرث من ضعف عدد سكان الواليات املتحدة األمريكية - متاجر ايكيا. Ikea حتى أن 

هناك مسلسالت عىل الويب تسمى Hikea يأخذ منها الناس قدراً من النشوى وهم 
ومسامري  ألواح  من  كومة  تجميع  صامت،   تعليمات  بدليل  مستعينني  يحاولون، 
 تظهر أمامهم. وايكيا ال تختلف عن السيد ويست نفسه، فهي جزء من روح العصر.

ملن يقدم التصميم نفسه: هل للعدد األكرب من الجمهور أو للمتخصصني أو للهواة 
املستنريين أو للطبقة االجتماعية املتميزة؟ يف حوار أجري معه قال تشارلز ايمز 

“ التصميم يقدم نفسه للحاجة والضرورة”. ويمكن للمرء أن يقول إن السبب وراء 
الشعبية الكبرية التي يتميز بها أثاث ايكيا Ikea هو أنه يلبي احتياجات الجميع تقريبا 
املتسم  والتصميم االسكندنايف  املنخفضة إىل حد مدهش  بفضل مزيج من األسعار 
بالبساطة واالنسياب. وتجري الشركة قدراً هائالً من البحوث عن هذه االحتياجات، 
وترسل املوظفني، وأحيانا  حتى علماء األنرثوبولوجيا، لدراسة الكيفية التي يعيش 
السنوات  املوجودة يف منازلهم. وعىل مدى  تفاعلهم مع األشياء  الناس وكيفية  بها 
الثالث املاضية، نشرت الشركة تقرير “ الحياة يف املنزل” استطلعت فيه ما يصل إىل 
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ايكيا  الحال،  وبطبيعة  مدينة.   ١٢ يف  شخص   ١٢٠٠٠
أرباح،  تحقيق  إىل  تهدف  عمالقة  شركة  أيضا   Ikea
ولكن من تقديم أثاث جذاب مغلف بطريقة مسطحة 
الناس  تمكن  معقولة  بأسعار  االكسسوارات  ومع 
بدون  الشباب  مقتبل  يف  وهم  منزل  تأسيس  من 
لوقت  احتياج  بدون  أو  املال  وفرة يف  لديهم  تكون  أن 
طويل يمضونه يف الطواف يف مخازن التوفري بحثاً عن 
زهيدة.     بأسعار  عليها  يحصلون  مهملة  ثمينة   آليلء 
هناك اعتقاد ضمني واسع االنتشار مفاده أن اإلنسان 
“الحقيقي”  األثاث  إىل   Ikea إيكيا  عالم  من  يخرج 
ملصقات  تعليق  من  الفرد  يخلص  مثلما  تماما 
يعرفون  التصميم  عشاق  ولكن  فني،  كعمل 
بالضرورة. صحيحا  ليس  هذا  أن  طويلة  فرتة   منذ 

وهناك اعتقاد بأن قدراً يسرياً من املال 
يمكن أن يؤثث مساحة ويضفي عليها 
قطع  وسط  ففي  والواقعية.  الدفء 
من األثاث عتيق الطراز وتلك املصنوعة 
حسب الطلب، قد يشاهد املرء بشكل 
يف  املفضلة  القطع  من  بعضاً  روتيني 
األسواق الكربى.أريكة من طراز شسرت 
مخازن  من   Chesterfield فيلد 

أو   Restoration Hardware هاردوير  ريستوريشن 
 West من وست إلم Parsons table طاولة بارسونز
أصالتها  يف  املشتبه  األثاث  قطع  من  حفنة  أو   Elm
مبسطة  مطبخ  خزانات   :Ikea ايكيا  من  كاملعتاد 
سرير  وهذا  خيزران،  كرايس  وتلك  مفرحة،  بصورة 
يستحضر  املتقشفة  بساطته  يف  الذي    Malm مالم  
شبح الرسام دونالد جود . )عىل شبكة اإلنرتنت توجد 
 Donald الرخيص  األثاث  أو  جود  دونالد  مسابقة: 
Judd, or cheap furniture. غالبية القطع عديمة 
الضرر وأساسية للغاية بحيث تتالءم بسهولة مع كل 
فقط  الحاذق  للمصمم  ويمكن  الغرفة.  يف  آخر  يشء 
الحظ  إذا  يهتم  الذي  ذا  من  ولكن  الفرق.  يالحظ  أن 
فرقاً؟ عبارات من قبيل “االستهالك البذخي” والكلمة 
األخرى املثرية للرعب “الرتف” تبدو عبارات عتيقة تعود 
بنا إىل فرتة ثمانينيـــــــات القـــرن املايض وتذكـرنـــــا بإســــــــــــم نــــــان 

كيمبــــــــــــــــرن 
Nan Kempner وعمليات االستحواذ عىل االستدانة، 
وتعود بنا إىل فرتة تسعينيات القرن املايض وإىل ذكرى 
. Prada األخوات ميلر ، وحقيبة الظهر الصغرية برادا 

أثاث ايكيا Ikea جزء من حياتنا اليومية وموجود يف 
كل مكان مثل الهواء ولكنه غري مريئ يف عوالم الدعاية 
واإلعالن. ولكن إذا كانت هذه العالمة التجارية قد لفت 
انتباهك يف اآلونة األخرية، وظهرت يف نشرات املجالت 
الراقية، ويف مواقع التصميم عىل شبكة اإلنرتنت مثل 
 Ikea Designers You Should be Following 4’’(
 Kanye و يف حوارات كاين ويست ’’on Instagram
West، فإن الفضل يف ذلك يعود إىل رجل واحد هو 
إنغمان.  الشركة، ماركوس  التصميم يف  رئيس قسم 
ايكيا Ikea يف  تعاقدت معه شركة  الذي  الرجل  هذا 
العام ٢٠١٢ يقوم بتنفيذ خطة طموحة لرتقية مستويات 

 ،١99٥ العام  ومنذ  األسعار.  يف  زيادات  إحداث  بدون   Ikea ايكيا  يف  التصميم 
أصدرت الشركة مجموعة “PS” خاصة يف  كل بضع سنوات: قطع هذه املجموعة 
أكرث أناقة من املعتاد وتتميز بمواصفات ال يستطيع إال أصحاب العني الخبرية 
الجمالية ومغرية من  الناحية  أصيلة من  أشياء  إنها  إدراكها،  الكبرية  واملوهبة 
ايكيا  منتجات  أنها من  يصدق  أن  أحد  يستطيع  ال  لحد  والسعر  الجودة  حيث 
’’exploding’’ من تصميم ديفيد  املتفجر  القالدة   أشياء مثل مصباح   ،Ikea

فاهل، وهو مصباح تتوسع لوحات التحكم فيه عند سحب الرباط. أو طاوالت 
وحامالت النباتات التي  كشف النقاب عنها يف صالون دل موبايل del Mobile يف 
ميالنو يف العام ٢٠١٢، مع فتحات لوضع أوعية للخضرة. كل قطعة من مجموعة 
PS تم إحياؤها بفكرة: تحديث تصاميم من أرشيف ايكيا Ikea لتناسب املساحات 
األصغر يف عالم اليوم، أو البتكار قطع أثاث متعددة األغراض تالئم االستخدام 

يف مجمعات شقق  االستئجار املتنقلة يف املناطق الحضرية.
منذ أواخر العام ٢٠١3، تمكن السيد إنغمان من مضاعفة هذا الجهد يف هدوء، 

تبيع شركة ايكيا Ikea طقماً من خزائن الكتب بييل 
Billy كل١٠ ثواين ويقال إن واحداً من كل ١٠ أوربيني 

ولدته أمه يف سرير من إنتاج ايكيا.

حالة ذهنية، من أعلى اليسار: مصباح مكتبي 
 Hay وشركة هاي Ikea من تصميم شركة ايكيا
الدنماركية.  كرسي من نفس المجموعة محدودة 
اإلصدار والتي سيتم طرحها للمرة األولى في العام 
المقبل. حقيبة فراكتا Frakta المميزة من منتجات 
ايكيا Ikea ، وقد قامت شركة هاي Hay بإعادة 
تصميمها. دراجة سالدا Sladda الجديدة خفيفة الوزن 
ومقطورة، لنقل األشياء الثقيلة عبر المدينة بصورة 
 ،Rolf Hayرولف هاي، Sladda مستدامة، الدراجة سالدا
 المؤسس المشارك في شركة هاي Hay ، في السويد.
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املبتكرات يف إصدار محدود أطلق عليه  وافراً من  أنتج  قدراً  ولكن بثبات، حيث 
رفع  عىل  نعمل  إننا   “ يقول:  ذلك  ويف   ”Vitality “فايتالتي   مجموعات  اسم 
مستوى وسرعة اإلنتاج”. ويضيف أنه تتوفر ١7 من هذه املجموعات يف الواليات 
املتحدة حتى اآلن، وسيتوفر املزيد من هذه املجموعات يف هذا الخريف ويف الربيع 
هذه  من  الكثري  السنة.  يف  األقل  عىل  مجموعات   ١٠ إلنتاج  خطة  بموجب  املقبل 
املجموعات تضم شراكات مع مصممني وفنانني معروفني مثل إليس كروفورد، 
ايكيا  أن  يؤكد  ما  سرعان  إنغمان  السيد  ولكن  رامان.  وانجيجرد  ايري،  وكايت 
أو صنع   أقل شأنا،  ليست مجرد واضع إلسم مصمم مشهور عىل منتج   Ikea

هذه  أن  ويضيف  املصممني.  أحد  أعمال  من  أصلية  قطع  من  رديئة  إصدارات 
معينة. تقنية  أو  مفهوم  تحقيق  إىل  وتهدف  تعاون فعيل  عبارة عن   املجموعات 

بالنسبة لكروفورد، املصمم الربيطاين الذي ظهرت مجموعته البهية بالغة الرقة 
“سيرنلج” Sinnerlig يف أواخر العام ٢٠١٥، كانت القضية هي كيفية الحفاظ عىل 
الخامة األصلية وملمس املواد الطبيعية مثل الفلني واألعشاب البحرية عند صناعة 
األثاث بكميات ضخمة. وكانت القضية أيضا كيفية تصميم منزل أصبح أكرث مرونة. 
فقد أصبح الناس يعملون يف غرفة املعيشة ويتناولون الطعام يف الحمام )حقا(، 
ولذلك ابتكر كروفورد قطع أثاث تصلح الستخدامات متعددة، مثل طاولة غرفة 
ساكن  تمكن  مخفية  حبال  بشبكة  مزودة  طعام 
الشقة من إخفاء أوراق عمله بعيدا عن األنظار. أما 
الذي سيتم إطالق  الربيطاين توم ديكسون،  املصمم 
فقد  املقبل،  الخريف  يف   Ikea ايكيا  مع  مجموعته 
سعى إىل إحداث انقالب يف التقاليد الرصينة الراسخة 
يف مجال  التنجيد من خالل تصميم أريكة ذات هيكل 
أخذ  بأنه  ديكسون  أخربين  وقد   ( األلومنيوم  من 
السيارات(  صناعة  عالم  من  الفكرة  من  يسرياً  قدراً 
األجزاء  مختلف  مع  الشكل  هذا  مواءمة  ويمكن 
الرتكيبية، وبالتايل إضفاء طابع رسمي عىل املمارسة 
غري الرسمية يف “ قرصنة ” أثاث ايكيا Ikea.  ويقول 
 Hay هاي   الدنماركية  التصميم  شركة  إن  إنغمان 
تفكر   ،٢٠١7 العام  يف  أيضا  التي ستطلق مجموعتها 
يف  الجديدة”  العصرية  من“األساسيات  سلسلة  يف 
األثاث، واإلضاءة، واملنسوجات، واالكسسوارات يف 
لوحة ألوان هادئة خافتة تشمل الرمادي، واألخضر، 
جلوس  ومقعد  خشبية،  طاولة  وتضم  واألبيض، 
واألصفر  األزرق  باللونني  سائغاً   عصرياً  ومنسوجاً 
عىل حقيبة فراكتا Frakta . ويقول إليس كروفورد 
“كمصمم يكون من الضروري الحصول عىل فرصة 
“إن  ويضيف  الناس”،  من  عدد  أكرب  إىل  للوصول 
من  بسيطاً  جزءاً  تنتج  مجتمعة  التصميم  صناعة 
ما تنتجه ايكيا Ikea. والتعاون بيننا مكننا من فهم 
إىل أين يمكننا  دفع الحدود لرنى أين يمكن إدخال 
اإلنتاج  عملية  يف  تحسينات 

لتحقيق نتيجة أكرث إنسانية”.
نشــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الشركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املرافقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
للمجموعات ترتك فينا إحساساً 
“سوف  هذه  األثاث  قطع  بأن 
برونقها  وتحتفظ  وتبقى  تعمر 
مع مرور الزمن”  أو “تصمــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
“يمكـــــــــــــــــن  أو  الزمن”  اختبار  أمام 
تمريرهـــــــــــــــــا إىل الجيـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــادم”. 
إذا كان بوسع ايكيا Ikea أن تنجح بشكل أو بآخر يف 
أثاث بأسعار منخفضة، فإننا أيضاً نستميت  تقديم 
بديعاً  الوضع  وسيكون  عليه،  املحافظة  أجل  من 
حقاً. ولكن جانباً من إغراء الشركة - وعامالً أساسياً 
إحساساً  فينا  تثري  منتجاتها  أن  هو   - شعبيتها  يف 
لحد ما بأن منتجات ايكيا Ikea سهلة املنال ويمكن 
الزوال،  سريعة  أنها  األقل  عىل  أو  منها،  التخلص 
وهذا ما يتيح لنا حرية ومرونة للتغيري. وحتى عندما 
يكون تصميم أثاث إيكيا Ikea جميالً، فإننا ال نكون 
مقيدين به بالطريقة التي نكون بها مع اإلرث العائيل 
أو األشياء باهظة الثمن التي ال نحتمل التخلص منها. 
عناء  تحمل  علينا  يتوجب  ال   Ikea ايكيا  أثاث  مع 
اإلصالح أو عمل ضمان أو االحتفاظ به. وبالنظر إىل 
كل ضغوطات الحياة العصرية، فإنه سيكون فرجاً 
ايكيا  منتجات  أخذ  عىل  قادرين  نكون  أن  لنا  وعوناً 

Ikea كأمر مفروغ منه. 

هناك اعتقاد ضمني واسع االنتشار مفاده أن االنسان يخرج 
من عالم إيكيا Ikea إىل األثاث الحقيقي تماما مثلما يخلص 

الفرد من تعليق ملصقات كعمل فني، ولكن عشاق التصميم 
 يعرفون منذ فرتة طويلة أن هذا ليس صحيحا بالضرورة .

تكوين فريق، في اتجاه عقارب الساعة من أعلى 
اليسار: إطار أريكة ومنصة لشركة ايكيا Ikea من 
عمل المصمم البريطاني توم ديكسون، ويهدف 
إلى إعادة تعريف الجلوس ويأتي هذا العمل في 
إطار تعاونه مع الشركة. تفاصيل اإلطار، ديكسون 
في “يوم التصميم الديمقراطي” الذي نظمته 
ايكيا Ikea في العام 2016 في السويد، منتجات 
من ضمن مجموعة سينرلج Sinnerlig الخاصة 
بالمصمم  إلسي كروفورد وتشمل طاولة قهوة 
من الفلين ووعاء زجاجي منفوخ بالفم، كروفورد 
 Marcus Engman وماركوس إنغمان Crawford
)أقصى اليسار(، مسئول التصميم في شركة ايكيا  
Ikea، خزف مرسوم يصور مزارعين وسجادة أعشاب 
بحرية من مجموعة سينرلج Sinnerlig، ديكسون 
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نحن مدعوون للسياحة والتعمق 
عرب خمسني عاما من اإلبداع  

لالستمتاع بجمالية مئات اللوحات 
للفنان العراقي ضياء العزاوي يف 

إطار معرض ضخم بعنوان “أنا 
الصرخة.. أية حنجرة تعزفني؟” 

يف  “متحف: املتحف العربي للفن 
الحديث” و“غالريي متاحف قطر” 
)قاعة الرواق( ـــ من ١٦ أكتوبر٢٠١٦  

حتى ١٦ أبريل٢٠١7  عىل مساحة 
تسعة آالف مرت مربع ويضم 

أكرث من خمسمائة قطعة فنية. 
ويستعرض املعرض املسرية املهنية 
الطويلة واملميزة للعزاوي يف عالم 

اإلبداع الفني، إذ يسلط الضوء 
عىل األعمال الفنية التي أنتجها 

الفنان عىل مدار خمسني عاما 
منذ أن كان طالبا يف معهد الفنون 

الجميلة بالعراق يف ستينيات 
القرن املايض.

وتتنوع محتويات املعرض بني 
اللوحات واملنحوتات والرسم 

والطباعة، إضافة إىل دفرت الفنان 
ونسخ أصلية ومحدودة لقطع 

فنية تعرض ألول مرة.
وتم توزيع األعمال الفنية عىل 

قسمني يف املعرض، يتتبع القسم 
األول العالقة بني الصورة والنص 
يف أعمال العزاوي يف “متحف”، 

ويركز عىل بدايات اهتمامه 
باملصادر التاريخية والشعبية من 

أجل اقتفاء تبعات لقاءاته مع 

اإلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداع 
بقلم ازدهار إبراهيم

التصوير : روبرت التيميرانو

من اليمين الفنان 
العراقي ضياء العزواي 

أمام إحدى لوحاته، 
الصورة المقابلة: لوحة 

الوجوه من إبداعات 
الفنان معروضة في 

قاعة الرواق بمتحف الفن 
اإلسالمي

العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاوي صـــــــــــــــــــــــــــــــرخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
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شعراء عرب وعراقيني، مثل: محمود 
درويش، وبدر شاكر السياب، ومظفر 

النواب.
ويتتبع ذلك القسم التغريات التي طرأت 
عىل املمارسة الفنية للعزاوي فيما يتعلق 
بتقنيات الطباعة الفنية، وتدعيم الصلة 
التي تربط بني الصورة والنص، وهو ما 

تجىل يف التأويل الشخيص له ملفهوم “دفرت 
الفنان” الذي تطور عىل امتداد القرن 

العشرين.
ويرصد القسم الثاين من املعرض واملقام 
يف “الرواق” تفاعل الفنان مع اللحظات 

السياسية الكربى يف تاريخ العراق والعالم 
العربي، وال سيما فلسطني.  املعرض 

االستعادي للفّنان العراقي الرائد ضياء 
العزاوي )مواليد بغداد ١939(. إّنها فرصة 

مهّمة لقراءة هذه التجربة الطويلة والغنية 
ومعاينة تطّوراتها يف مراحل عدة، وأيضاً 

لتأكيد قيمة ومكانة اسم عراقي حّقق 
حضوره وتفّوقه يف ميدانه يف العالم 

العربي. 
فهو من جيل أغرقته الهوية والقدرة 

عىل االنتساب ملراجع ذات عالقة 
باملوروث الوطني أو القومي ضمن ظروف 

عمل محلية محدودة. لم تخترب هذه 
املحاوالت عىل الصعيد العربي إال بعد 
نهاية السبعينيات، وظلت بعيدة عن 

االختبار العاملي لفرتة طويلة.  يقول عنها 
العزاوي ظلت الهوية هدف تنوع أسلوبي، 
وأخضعتها لتبدالت مختلفة يك تبتعد عن 
الجانب املباشر والسهل، أي إنني حرصت 

أكرث عىل معاينة االنتساب من داخله 
ال من عالماته الخارجية وال من تزيناته 

املغرية لجامعي األعمال. 
بعد كل هذه السنوات، كان ال بد يل أن 
أبعد أعمايل عن فعل االرتباط بتنشيط 

الذاكرة العاطفية أو روح الحنني للمايض، 
لكنني أيضاً سعيت ما يف وسعي لجعلها 

مرآة لقناعايت الشخصية وللتبدالت 
الثقافية والفنية التي واجهتها ضمن هذه 
السنوات. “املتحف العربي للفن الحديث” 

صاحب املبادرة، جمع مئات األعمال، 
سواء املوجودة مع الفّنان أو تلك التي 

تعود ملؤّسسات فنّية أو مجموعات خاّصة. 
يف أعمال العزاوي، التي عرضت، ألوان 

وخطوط تجىّل فيها التجسيد البصري 
لنمطني من القدرة اإلنسانّية؛ إنسان يبني 

حضارته، وآخر يدّمرها ويسحق إنسانها 
الواقف يف الضفة الثانية. ذلك كان جزءاً 

من االنتقالة التي رافقت تجربة العزاوي، 
ومحّطات إقامته أيضاً، حيث االسم 

البارز تصّدر مشهد التشكيل العراقي منذ 
الستينيات، بالتجديد أوالً وبالتنظري الذي 

اشرتك فيه مع آخرين يف جماعتي “نحو 
الرؤية الجديدة” و“البعد الواحد”. 

كان مأخوذاً يف بدايته بالفن العراقي القديم 
والرموز الشعبية، فضالً عن أساطري بالد 

الرافدين التي صار بقاؤها يف مكانها صعباً 
وعائقاً أمام انطالقة منتظرة نحو آفاق 

عاملّية. وهناك املحّطة الثانية حيث دفعه 
قلقه، منذ العام ١97٦، إىل اختبارات 

التجريب من أجل فرض منحى أسلوبي 
جديد؛ فمغادرة مدينته األم واإلقامة 
يف لندن والتجوال بني عواصم الشرق 

والغرب، وّسعت طاقة تعبريه وخّففت 
من آثار “الحنني املريض” الذي يصاحب 

املبدعني يف مغرتباتهم. هو ال ينتج عمالً 
يؤّرخ لك املأساة بالنحو املباشر، بل يبحث 
عن حال الذوات املذبوحة فيها، عن آخر 

لحظاتها، وإيماءاتها قبل الفقد. هنا املحنة 
العراقّية، كارثته الوطنّية التي لم تتوقف 
منذ عقود، يدخلها بالرسم ال يبحث عن 

األشالء ليغّطيها بألوان الحدث، يك تغدو 
عابرة تشرح نفسها، بل يوّبخ العقائد التي 

تقتل البشر بآلة السياسة وحبالها. نتذّكر 
مجموعة أعماله وتخطيطاته تحت اسم 

“أرض السواد”، وما فيها من وجوه تقول 
الكثري تحت التعابري املشّخصة، ونعود إىل 
عمله الرائع لوحة “صربا وشاتيال”، ودفاتر 
الشعر ألهّم الشعراء العرب، التي استثمر 
فيها مخيلته لتثبيت لغة تأويلّية للنصوص 

الشعريّة. إّنها لغة الرّسام الذي أعطى 
املقطع املختار منطقة قراءة جديدة تستدعي 

املتلقي لفهمها من منظور جديد إّنها املّرة 
األوىل التي سيقّدم فيها صرخته: نتاجه 

الغزير وأشكال االشتغاالت املتعّددة، يف 
معرض واحد. 

“أنا الصرخة، أية حنجرة تعزفني؟”عنوان 
املعرض  يأخذنا إىل تساؤالت عن غموض 
يحمله معنى عميق بالتأكيد لم يأِت عرب 
الصدفة بل كان يقصده العزاوي،  يقول 
عن ذلك: “اسم املعرض مأخوذ من بيت 

من أبيات قصيدة لفاضل العزاوي صديقي 
العزيز، كما يرجع االسم آلخر معرض 
أقمته يف العراق قبل مغادريت يف العام 

من أعلى اليسار 
في اتجاه عقارب 

الساعة لوحة تجسد 
الحالة التي يمر  
بها العراق، لوحة 

تجسد بعض األحرف 
والكلمات العربية، 
لوحة تجسد الحالة 

التي وصل لها الوضع 
في الوطن العربي
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١97٦، والذي كان انعكاساً للظروف 
التي كنت فيها يف ذلك الوقت. العودة 
إىل ذلك هي إعادة تفحص لخصائص 

تلك السنوات ومتابعتها من أجل 
طرح األسئلة عن األسباب التي 

أخذت بالعراق إىل روح الدمار وذلك 
الصراخ الذي لم ُيسمع، وكيفية نموه 

كأنه وحش يقيض عىل املاليني من 
البسطاء، ويبقى من تسبب يف زرع 

تلك الروح يف صورة البطل.
“أنا الصرخة، أية حنجرة تعزفني؟” 
“منذ ١9٦3 وحّتى الغد”. ماذا تعني 

حتى الغد يقول العزاوي ال يمكن ألي 
فنان جاد أن يلغي قلقه املستمر يف 

كيفية طرح األسئلة عىل نفسه محاوالً 
تحديها، وبالتايل إلغاء ذلك التمني 

الذي يراود النفس بدرجة من الرىض 
تجعل الغد بعضاً من املايض قبيل 

تحققه الفعيل. إن فعل الكمال يشء 
ال يدرك، ألنه ليست هناك مواصفات 

لذلك. فاملبدع الفّعال ال يضع أمام 
عينيه مواصفات عمله املستقبيل، بل 

يحّرض نفسه عىل فعل املغامرة يك 
يطفئ حرائق روحه التواقة إىل الجديد 

واملختلف.
وعن معرضه يف الدوحة عرب معرضني 

متزامنني يقول العزاوي:  “علينا أن 
ننظر إىل املعرض من جانبه املهني 

وخارج منطق السوق. لم أخرت 
الدوحة، بل اختارين املتحف العربي 
فيها ضمن برنامجه الذي بدأه منذ 

افتتاحه عام ٢٠١٠. نّظم املتحف، 
وبدرجة عالية من املهنية ال تختلف 

عن أي متحف أوروبي، معارض 
لفنانني عرب لهم إسهامهم عىل 

الصعيد العربي أو العاملي. سبقني إىل 
ذلك معرض الجزائري عبد الصمد، 

ثم الفلسطينية منى حاطوم، وبعدها 
اللبنانية ايتل عدنان. هذا الربنامج ال 

يقتصر عىل إقامة املعرض، وبالطريقة 
الشائعة عربياً، بل يجري التعاون 

مع منّسقي معارض معروفني دولياً 
لإلشراف عىل املعرض بكل تفاصيله، 

مع إشراك للمتخصصني يف النقد 
وتاريخ الفن لتفحص تجربة الفنان 

وإعادة اكتشاف بعض ممارساته 
بعني أكرث حداثة وخارج روح اإلسهام 

املحيل الشائعة. هذه املمارسة توثق 
نصاً وصورة يف كتاب بلغتني بالعربية 

واإلنجليزية، وُينشر بالتعاون مع 
مؤسسة نشر دولية متخصصة يف 

الفن العاملي. وعن أي رسالة فنية يف 
الجمع بني القديم والجديد يف معرض 

“استعادي” واحد يقول العزاوي  
“تقليد املعارض االستعادية شائع 

لدى املتاحف العاملية وصورة للمتاحف 
الجادة التي تسعى لتكون حاضنة 

اختبار وتطوير للثقافة والفن ضمن 
عالقتها باملجتمع. عرب هذا املعرض، 
سيتم فحص تجربتي عرب خمسني 

عاماً، من خالل الوثائق والصور التي 
تتفحص تاريخ األعمال وإعادة ربط 
عالقاتها محلياً أو عربياً مع نماذج 

من األعمال التي تدعم هذه العملية. 
وعندما تنظر إىل مشاركايت الفنية عرب 

الفعاليات املختلفة دولياً، ستعرف 
كمية الجهد ودرجة املهنية العالية 

بتوفري تلك األعمال عىل تنوع وجودها 
الجغرايف. لقد سبق لـ“معهد العالم 
العربي” يف باريس أن نظم معرضاً 
مماثالً لكن بحجم أصغر عام ٢٠٠٢. 

يف هذا املعرض، أعرض أعماال للمرة 
األوىل، رغم تباعد تواريخ إنتاجها 

أو طرق تنفيذها، وبهذا سوف تتاح 
لألصدقاء أو لجامعي األعمال الفنية 
الفرصة للتعرف إىل سياقات مختلفة 

لم تعرف عني بشكل كاٍف.
يجسد املعرض  نصوص الشعر 

إىل الشغل عىل الحرف العربي، 
فاللوحات والتخطيطات التي تفيض 
ببالغة لونّية  قدمت هذه التنويعات 

بصورة جمالية فاتنة يقول عنها 
العزاوي  ــ ربما للمرة األوىل، يتم 

تقديم هذه األعمال عرب عني ثانية، 
هي عني منّسقة املعرض كاترين دافيد 
املعروفة عاملياً بتنظيم معارض الحداثة 

الدولية. هذه التنويعات من اإلنتاج 
تم درجها ضمن سياقات تاريخية، 

بعضها ارتبط بالظروف املحلية، 
وبعضها اآلخر يقع ضمن مراحل 

“حضارة الرافدين تنسكب 
يف تدفق العزاوي البصري”
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االختبار بالتبدل والتغيريات األسلوبية. 
حرصت املنّسقة عىل تقديم دفاتر 

الشعر ضمن مناخ خاص أقرب إىل روح 
الصمت الذي توفره املكتبات العامة 

من أجل تفحصها ضمن حدودها 
كنص شعري بعيد عن اللوحة أو 

األشكال الثالثية األبعاد. بهذه الطريقة 
املتفحصة، ستكون هناك عالقات 

تتطور بتطور شكل الدفرت واختالفاته 
عما يجاوره شكالً ونصاً. ويف الوقت 

نفسه نقل فعل القراءة إىل فضاءات 
بصرية، فللون أو الخط فعلهما يف 

تعميق العالقة مع النص. يعد العزاوي 
اليوم من فناين الخارج العراقي لكن له 
قناعة مخالفة لذلك إذ يقول لست عىل 

قناعة من تعبري الداخل والخارج. كل 
ما يف األمر هو أنه قد أكون محظوظاً 

بوجودي يف الخارج، لكن ذلك ال يعني 

انفصايل عن العراق كوطن. قد نختلف 
عّما هو شائع يف التجربة املحلية، 

غري أننا حريصون عىل أن نكون أيضاً 
كنموذج تحرييض لفّناين الداخل رغم 

العوائق الهائلة محلياً. وليك نحقق هذه 
الرابطة الروحية ملهمة اإلبداع بعيداً عن 
التفاوت الزمني بيننا، حرصت شخصياً 

عىل تقديمه بنص عن تجربته ضمن 
املناسبة.  بهذه  الذي سيصدر  املطبوع 

العراقية  باالنهيارات  العزاوي  تأثر 
تمثلت يف  والتي  التسعينيات.  منذ 

لوحات حملت  الغالب ضمن سلسلة 
عنوان “بالد السواد”، ويف النحت 
حملت عنوان “الروح املعذبة”. يف 

لربنامج  متابعة  هناك  كليهما، 
بإثارة  للمجتمع  املنظور  التدمري غري 

وإلغاء  االجتماعي  التطهري  الفتنة عرب 
يف  الشائعة  املختلطة  املجتمعات 

مناطق مختلفة يف العراق، ويف حلول 
املرجعية  “املكون” ذات  تعريفات 

أعمايل عرب  الطائفية. خالل متابعة 
هذه السنوات، ال يمكن ألي باحث أن 
التي  النتاجات  يقفز عىل مجموع هذه 

هي شهادة إدانة عىل كل املستويات 
لكل من أسهم يف عملية التدمري عرب 

إشاعة روح االنتقام ال املصالحة، 
وقبول الطائفة أو العشرية كمظلة ال 
الوطن. أما ما تشري إليه عن العالقة 

الفعلية  املسؤولية  فهي  الجمهور،  مع 
إلدارة املتاحف وما تمتلكه من رؤى 

املجتمع  تنوعات  قادرة عىل احتضان 
واختالفاته، وهذا ما ال تجده يف 
التي  العربية  البلدان  العديد من 

املتاحف إىل مستودعات  تحولت فيها 
خزن خالية من أية شروط يمكن 

للمكان أن يؤدي حتى هذا الغرض. 

 من أعلى اليمين في 
اتجاه عقارب الساعة 
عمل نحتي من أعمال 

الفنان، لوحة تحمل 
أبعادا مختلفة، الصورة 

المقابلة لوحة تجسد 
حالة اإلضطراب التي 

تكتنف الوضع الحالي .

“عرب هذا املعرض، سيتم فحص تجربة خمسون عاماً، من خالل الوثائق والصور التي تتفحص 
تاريخ األعمال وإعادة ربط عالقاتها محلياً مع نماذج من األعمال التي تدعم هذه العملية”
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طفل يمر من أمام صورة 
ألسطورة المالكمة  محمد 

علي يوم 7 يونيو 2016 بمدينة 
لويس فيل، كينتاكي ، 

الصورة لوكالة أ ف ب\بريددان 
يسميالوسكي
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بقلم: ازدهار إبراهيم

تزال وفاة أسطورة املالكمة األمرييك محمد عيل تثري 
املزيد من ردود األفعال يف العديد من األوساط، سواء 

لدى عشاقه حول العالم، أو أصدقائه الرياضيني 
الذين عاصروه، أو حتى عىل مستوى السياسيني 
الذين رأوا فيه نموذجا للريايض الحقيقي الخلوق 

الذي كافح من أجل قضايا إنسانية عادلة طوال 
حياته. وبعيدا عن تميزه كبطل يف رياضة املالكمة 

فإن محمد عيل حاز احرتام العالم بسبب دفاعه الدائم عن حقوق اإلنسان 
وحسن أخالقه، وقد وصفه العديد ممن نعوه بعد وفاته بأنه كان بطال 

داخل الحلبة وخارجها، وقد عرف بأنه يخلص ملبادئه ويعرب عن نفسه 
بصدق وبساطة وهو ما جعله يف أوج شعبيته يف العالم حتى وفاته.

ترجل محمد عيل ذلك اإلنسان االستثنايئ وأحد العالمات املضيئة يف القرن 
العشرين. محمد عيل القاطرة البشرية يعد واحداً من أهم الرياضيني 

يف القرن املايض، ولكنه لم يكن فقط مالكماً كما عرب هو نفسه يف إحدى 
اللقاءات، بل ربما تكمن أهميته وقيمته التي ال تنفد مع الزمن يف الخيارات 

الزاهية والصعبة التي اختارها وضمنها موقفه من حرب فيتنام ورفضه 
التجنيد والذهاب للحرب ومواجهته الحملة اإلعالمية املسمومة ضده 

بشجاعة، وكذلك منعه من السفر واملالكمة ومصادرة جوازه، مع ذلك لم 
يهادن حتى كسب القضية، رفضه العرض السخي ملقاول املالكمة الفاسد 
دان كينغ للذهاب للمالكمة يف جنوب إفريقيا وجاء رفضه لذلك العرض 

بسبب مبدأ متمثل يف موقفه من نظام التفرقة العنصرية يف جنوب إفريقيا 
يف ذلك الوقت، ووفائه لعالقته بمالكوم أكس رغم كل الضغوط التي 

 مورست عليه من جهات عديدة بينها إيالجا محمد.
كانت ملحمد عيل نظرة إيجابية الختالف الديانات ووصف اختالف الديانات 

تحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   أسطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة 

ما
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بأنه مثل األنهار والبحار واملحيطات ذات أسماء مختلفة ولكنها جميعاً تحمل املياه والخري 
وواحدة يف جوهرها. وهو داعية للتعايش اإلنساين، وحينما رفض الذهاب إىل حرب فيتنام 

قال إنه اليمكن أن يقطع مسافة عشرات اآلالف من األميال لقتل أناس آخرين فقراء 
وللعمل عىل سيادة جنس عىل اآلخر. وقد شارك محمد عيل يف حركة الحقوق املدنية 

وظهر يف بعض املنتديات مع مارتن لوثر كينغ وربطته صداقة قوية بمالكوم أكس. ومحمد 
عيل إنسان جاء من أوساط الفقراء وصعد إىل منصة املسرح العاملي وشغل العالم كله، 
وقد وصف رحلته بإنها كانت رحلة للبحث عن الحقيقة والحب والسالم والتفاهم، وهو 

من أوائل السود الذين كسبوا إعجاب أمريكا بكاملها ويف ذلك أسدى خدمة للباحثني عن 
 مساواة األعراق وملساواة السود عىل وجه الخصوص.

كرمه الرئيس األمرييك السابق جورج بوش بأن أعطاه ميدالية الحرية، ودعاه باراك أوباما 
كضيف شرف يف مراسم تنصيبه كأول رئيس أسود للواليات املتحدة األمريكية. بعد أحداث 

سبتمرب وقف بشجاعة ضد اإلرهاب ومع املسلمني األمريكان، إن يف حياة محمد عيل دروساً 
 لنا جميعاً والسيما للشباب.

بعد إصابته بمرض)الرباكستون( الشلل الرعايش استمر يف الحياة العامة ويف الظهور يف 
مختلف املحافل رغم القصور الذي أحدثه املرض يف قدراته وكانت تلك شجاعة، ولقد 

كان منظره مهيباً ومؤثراً وهو يأخذ وقتاً طويالً ليشعل الشعلة األوملبية بصعوبة وجسمه 
يرتجف، وهو كان من كان أسداً يف شبابه، ولقد بىك الكثريون حينما تمكن من إشعال 
الشعلة األوملبية وهم يتذكرون أيام شبابه ويتذكرونه وهو يهزم شخصيات جبارة مثل 

جورج فورمان، وفريزر يف مباريات قل ما تتكرر وهو يتحرك كالفراشة يف حلبة املالكمة. 
لقد جر عليه إسالمه ومواقفه السياسية متاعب عديدة ولكنه كان إنساناً مستقيماً ال 

يرتاجع عن ما آمن به، لقد كان محمد عيل أسطورة إنسانية رائعة املالمح ولقد عاش حياة 
كاملة الدسم تحملها الكثري من الفيديوهات والصور، ال سيما صورته الجميلة والحميمة 

 مع نيلسون مانديال وهو لقاء عىل خلفية من القيم اإلنسانية املشرتكة.
من املهم التوقف عند إسالم محمد عيل فهو لم يتناقض مطلقاً يف البحث عن مجتمع 

إنساين لكل البشر من كل الديانات واأللوان واللغات. إن يف حياة محمد عيل الشاب والشيخ 
معاً الكثري مما يمكن أن نأخذه منه، فقد كان محمد عيل يبحث عن مجتمع إنساين وهذه 
 هي القضية التي ال تسقط بالتقادم وستكون موجودة حيثما وجد البشر يف الكرة األرضية.
وقد كلفته مواقفه الكثري وفوتت عليه فرصاً عديدة ولكنها يف األخري جعلته إنساناً متميزاً 
يف سجل النضال اإلنساين. ويرسم رثاء أبطال رياضيني وقادة سياسيني ملحمد عيل كالي   
صورة لذلك البطل الذي كان نموذجا يف الحياة العامة يف دفاعه عن قيمه ومبادئه وعن 

قضايا الحرية. وقال األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون إن محمد عيل أكرب بكثري من 
مجرد مالكم أسطوري، فقد كان بطل العالم من أجل املساواة والسالم، مع خليط ال 

يضاهى من املبدأ والجاذبية وخفة الظل والرقي، مشريا إىل أنه حارب من أجل عالم أفضل 
واستخدم مكانته للمساعدة يف رفع اإلنسانية.

وتكريًما لروح املالكم األسطورّي والناشط اإلنسايّن محمد عيل دشنت متاحف قطر معرًضا 
بعنوان “محمد عيل: تحية إىل أسطورة” ، وذلك يف الصالة الشرقية بالطابق الرابع من 

متحف الفن اإلسالمي. يضم املعرض مختارات فريدة ملتعلقات من مسرية محمد عيل يف 
عالم املالكمة، ترجع تحديًدا للفرتة من العام ١9٦٠ إىل ١978، وهي األعوام الـثمانية عشر 
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األوىل من رحلة املالكم الكبري التي امتدت لـ ٢١ عاًما من النزال يف حلبات املالكمة حول 
العالم.   رحل محمد عيل عن عاملنا يف الثالث من يونيو املايض وهو يف الـ 74 من عمره. كان 

عيل من أبرز الوجوه الرياضية التي عرفها العالم، ففضالً عن كونه أول مالكم يحصل 
عىل شرف التتويج بلقب بطولة العالم للمالكمة ثالث مرات متتالية، كان محمد عيل 

رمًزا عاملًيا للثقافة وناشًطا بارًزا ُعِرف بدفاعه عن القضايا النبيلة يف مختلف أنحاء العالم 
اإلسالمّي.  اهتدى محمد عيل لإلسالم وغرّي اسمه من كاسياس كالي إىل محمد عيل يف 

العام ١9٦4 عقب هزيمته لسوين ليستون يف نهايئ بطولة 
العالم يف الوزن الثقيل. ويف العام ١9٦٦، رفض طلب 

القوات املسلحة األمريكية باالنضمام لصفوفها يف حرب 
فيتنام تلبيًة لنداء ضمريه الذي أمىل عليه رفض هذا 

الطلب )ومن منطلق كونه سفرًيا ألمة اإلسالم املفقودة 
يف هذا الوقت(، وهو التصّرف الذي أدى إىل منعه من 

ممارسة املالكمة وتجريده من لقبه العاملّي لفرتة امتدت 
من العام ١9٦٦ إىل ١97١ حتى أُسِقطت عنه كل التهم 

املوجهة إليه بعد ذلك. وبعد عودته إىل ممارسة املالكمة 
يف العام ١97٠، زار محمد عيل الدوحة وأدى فيها مباراة 

استعراضية يف العام ١97١.  
وُيعد معرض  “محمد عيل: تحية إىل أسطورة” أول معرض ُيقام تكريًما لروح محمد عيل 
منذ وفاته. و يضم ٢٢ قطعة من متعلقات محمد عيل جمعها فريق املتحف الذي سينتقل 

إىل مقره الدائم يف استاد خليفة الدويل املعاد تصميمه عند افتتاحه، وسيضم املتحف 
مجموعة من محتويات هذا املعرض.  ومن بني املحتويات البارزة التي يضمها املعرض 

صوًرا فوتوغرافية ملحمد عيل الُتقطت له أثناء مباراته االستعراضية يف استاد الدوحة 
عام ١97١، ورسالته التاريخية التي وجهها إىل مكتب التجنيد يف الجيش األمرييك وهو يف 
الرابعة والعشرين من عمره عام ١9٦٦ طالًبا اإلعفاء الديني من الخدمة يف حرب فيتنام 
حيث ُتعرض هذه الرسالة – املُعارة إىل املعرض– ألول مرة يف الذكرى الخمسني لكتابتها 

وهي الرسالة التي غرّيت مجرى التاريخ من وجهة نظر الكثريين.  ومن أبرز املتعلقات 
التذكارية األخرى التي يضمها معرض “محمد عيل: تحية إىل أسطورة” تلك التي تؤرخ 

رحلته إىل أوملبياد روما ١9٦٠ )التي حاز فيها ميدالية ذهبية( إىل 
جانب متعلقات أخرى من مباراته الشهرية التي حسم فيها 

لقب بطولة العالم لصالحه عىل حساب سوين ليستون يف العام 
١9٦4 ومباراة التحدي التي واجه فيها ليستون مرة أخرى عام 

١9٦٥، ومباراته “زئري األسد يف غابة زائري” التي هزم فيها جورج 
فوريمان عام ١974 واحتفظ بلقب بطل العالم يف املالكمة للوزن 

الثقيل، ومباراته بنهايئ بطولة العالم ضد ليون سبينكس يف 
نيو أورلينز عام ١978.  وتعليًقا عىل افتتاح املعرض، قال خالد 

يوسف اإلبراهيم، مستشار بمتاحف قطر: “نحن سعداء 
بتنظيم هذا املعرض املميز وعرض هذه املجموعة املختارة من 

املتعلقات الفريدة قبيل انتقال متحف قطر األوملبي والريايض إىل 
مقره الدائم يف استاد خليفة الدويل. كان محمد عيل هو “املالكم األعظم” يف أعني غالبية 

الشعب القطري بل والشعوب املختلفة يف أقطار العالم العربي، لقد كان رمًزا ومصدر 
إلهام عىل املستويني الريايّض واإلنسايّن. وهذا املعرض ما هو إال إشادة منا بذلك وتخليًدا 

لحياته بعد وفاته”.  

“سعداء بتنظيم هذا املعرض املميز 
وعرض هذه املجموعة املختارة من 

املتعلقات الفريدة قبيل انتقال متحف 
قطر األوملبي والريايض إىل مقره الدائم 

يف استاد خليفة الدويل”

 من أعلى اليسار باتجاه عقارب 
الساعة 

بوستر لفيلم أميركي عن محمد 
علي. لقطة من احدى مبارياته، 

مجموعة صور فوتوغرافية مع القففازات 
الخاصة باألسطورة، مجموعة من 

الصور المنشورة بالصحف المحلية 
القطرية< من مجموعة من المعروضات 

في معرض “محمد علي: تحية إلى 
أسطورة” في الصالة الشرقية بالطابق 

الرابع من متحف الفن اإلسالمي، أسطورة 
المالكمة األميركي األسبق محمد علي 

كالي )على اليسار( يسلم على طفلة 
كوبية تعاني من متالزمة داون خالل 

زيارته التي استمرت ثالثة أيام إلى هافنا 
في 10 سبتمبر 1998 والتي كانت من 

أجل تبرعات لمستشفى كوبي بلغت 
مليون دوالر أميركي. الصورة لوكالة أ ف 
ب، محمد علي كالي، يسلم على طفلة 

من ليبيريا في 20 أغسطس 1997 خالل 
زيارته مركز لألطفال ضحايا الحرب في 

سان بيدرو، حيث كان يعيش 437 الجيء 
منذ بداية الحرب في ليبيريا.
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الرقي في بيت آر إم 
شيندلر 
       R. M.   Schindler   األثري 
المرمم الكائن أعلى حي 
 Laurel Canyon لوريل كانيون
وتملكه اآلن باميال شمشيري: 
 Woolyكرسي وولي نيلسون
Nelson من تصميم األخوان 
هاس  Haas Brothers ، وكتلة 
خشبية من تصميم ألما ألن  
في الحمام الرئيسي الجديد، 
الصورة المقابلة: أشجار تظهر 
من نافذة غرفة الجلوس 
أسفل عريشة وأسفل كراسي 
 Locusأثرية لوكاس سوالس
Solus  خفيفة قابلة للطي من 
تصميم جي اولينتي.
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بقلم نانسي هاس 
تصوير أنطوني كوتسيفاس 

إنتاج ميشيل رينولدز 

مسقط  من  شندلر  إم  آر  املجدد  الفنان  حج  عمله  بداية  يف 
الهنود  منازل  زار  حيث  الغربي  الجنوب  إىل  فيينا  رأسه 
البيولبو Pueblo  األوائل، األناسازي Anasazi، الذين بنوا 
مجموعة من املساكن أسفل أحد الجبال ونحتوا بعضها عىل 
الجرف الصخري مثل ما يف ميسا فريد Mesa Verde. قرى 
بكاملها كانت مفتوحة من الواجهة املستديرة مثل الدايوراما 
معلقة يف الهواء. يف حماية شبه كاملة من عناصر الطبيعة 
استطاع هؤالء القوم أن يخلقوا عاملا عضويا احتضن الطبيعة 

وبالكاد اعرتض سبيل تطورها الطبيعي. 
أعماله  من  واحدة  يف  املساكن  بهذه  شيندلر  انبهار  يظهر 

األخرية املوضوعة يف مكان  بارز فوق حي لوريل كانيون يف 
الذي  املعماري   .Hollywood Hills هيلز  منطقة هوليوود 
واملعروف  بوهيمية  رايت  ليلويد  فرانك  تالميذ  أكرث  كان 
رأسه  أعىل  ُعْرف  شكل  يف  يصففه  الذي  الداكن  بشعره 
البيت  بنى  النهار،  يف  يرتديه  كان  الذي  األبيض  وقميصه 
لعميل اسمه ريتشارد ليشرن وزوجته يف العام ١947. البيت 
الذي يحتل مساحة 3.٥٠٠ قدم مربع وهوأكرب بيوت شيندلر 
مثبت  عمالق   V حرف  شكل  يف  األرض  تضاريس  يحتضن 
يف الصخر. بمشاهد واسعة لقمم األشجار تظهر من خالل 
الضوء  من  متناهية  غري  مصادر  يبدو  وما  زجاجية  جدران 

الطبيعي املتسلل من املناور ودفء يعززه اإلنسان بديكورات 
داخلية من الخشب الرقائقي يمثل البيت نموذجا كالسيكيا 
من أعمال املعماري “السلمية” لفرتة ما بعد الحرب: مسكن 

تعبريي عىل الجرف للعصر الحديث.
لها  د  سيعقِّ كان  املنزل  أن  تعلم  شمشريي  باميال  كانت 
حياتها ربما بشكل ال يطاق عندما أخذها الوسيط العقاري 
إىل هناك يف املرة األوىل يف العام  ٢٠٠8. كانت يف ذلك الوقت 
كميون  لشركة  بمشاريع  مشغولة  وكانت  طفلني  تربي 
ايس فندق  خلف  تقع  تصميم  شركة  وهي   Commune
بالم سربينجز Palm Springs يف لوس  Ace Hotels  يف 

املحافظة 
عىل تراث شيندلر

نت املصممة باميال شمشريي العمل  من خالل ترميمه العمل ألحد أشهر املعماريني يف كاليفورنيا حسَّ
األصيل بطريقة كان سيوافق 

عليها يف الغالب آر إم شيندلر، 
وهواملعماري املقصود.
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تصميمات خشبية في 
الغرفة الرئيسية: أعادت 

شمشيري صنفرة السقف 
األبيض وأرجعته إلى طبيعته 
كما قصد شيندلر أن يكون، 

وجددت طاوالت القهوة 
واألرائك غير المتجانسة 

هندسيا )المكسوة بموهير 
لي جوفاLee Jofa( التي كان 

يستخدمها. على اليسار 
هناك كراسي جلوس 

Transat أثرية تعود إلى إيلين 
 .Eileen Gray غري

 Irene )أنجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس باإلضافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إىل بوتيكات لـِ )إيرين نيوويرث
 .Opening Ceremony سرييموين(  )اوبيننج  و   Neuwirth
كنتيجة لعملها يف تلك املجموعة التي كانت مطلوبة )أسستها 
شمشريي مع أخيها رامني بالتعاون مع رومان الونسو وستيفن 
التي  التحديات  نها من فهم  جونكنيكت( أصبحت يف وضع يمكِّ

البد أن تصاحب إعادة املنزل إىل مجده األصيل. 
القرن  من  الخمسينيات  يف  طالق  قضية  يف  املنزل  ليشرن  فقد 
املايض، وبعد أن تملَّكه ثمانية مالكني فيما بعد تدهور املنزل من 
أعمال  العديد من  الذي القته  املصري  العامية وهو  إىل  امللوكية 
شيندلر وأعمال قرينيه من فيينا املهاجر ريتشارد نيوترا وجون 
من  املبنية  الشكل  املثلثة  البارزة  واملدفأة  الجدران  كانت  لوترن. 
الحديد غري القابل للصدأ مغطاة بقشرة من الصخور اللوحية 
من  بطبقة  مغطاة  كانت  باملوقد  تحيط  التي  الطوب  )أعمدة 
الجرانيت األسود(، وتم تبديل نوافذ شيندلر التي كانت بسيطة 
من  مجلوبة  معدنية  بأخرى  رتوش  أية  من  وخالية  قصد  عن 
شركة كبرية. ومسطبة املرطبات املختصرة التي وضعها املعماري 
املرآة والطاولة املصممة بحيث تدخل وتخرج من مخبئها  فوق 
بالط  هناك  وكان  الرئيسية،  الغرفة  يف  تعودا  لم  الحاجة  عند 
موزاييك بألوان بهيجة غري منسجمة يف املطبخ. وتم إغالق بعض 
املساحات خارج الغرف يف الطابقني– وليس بالضرورة أن تكون 
التنفيذ غري متقن. تقول شمشريي  تلك فكرة سيئة ولكن كان 

عن ذلك: “كان شيئا محزنا وبال روح”.
مع ذلك كان هاجسا لها. يف ذلك الوقت كانت شمشريي وزوجها 
غيهري  فرانك  منزل  هو  آخر  مميز  منزل  يف  يعيشان  السابق 
عىل شاطئ البندقية الذي يعود إىل ثمانينيات القرن املايض وتم 
تجديده بصورة متطرفة. ولكن فكرة “املحافظة عىل يشء يستحق 

وذي قيمة تاريخية كبرية” كان يصعب مقاومة إغرائها”.
بعد ثماين سنوات من ذلك التاريخ لم يعد املنزل مجرد واحد من 
منازل شمشريي ُيعاد إىل شكله األصيل من شبه املوات، ولكنه 
يمثل انعكاسا لتجليات شمشريي الفنية الخاصة واملتميزة التي 
برزت يف أواخر القرن العشرين  ضمن السياق الفني الذي ساد يف 
كاليفورنيا حامال معه اللمسات البدائية والعضوية التي ظهرت 
الفنانة يف ستوديو شمشريي الذي أسسته مع  من خالل عمل 
مستمرة  ديالكتيكية  أيضا  التجديدات  تمثل  العام.   هذا  رامني 
مع شيندلر الذي اليمكن فصل تقليديته ونقاء بصريته يف جنوب 
كاليفورنيا ليس فقط يف املنازل التي يبنيها لعمالئه، ولكن أيضا 
 ١9٢٢ العام  يف  بناه  الذي   Kings Road رود  كينجز  منزل  يف 
 .West Hollywood هوليوود  ويست  يف  متحفا  اآلن  وأصبح 
كان املنزل يف األصل استوديو ومكاناً للسكن له ولزوجته بولني 
هناك  يعيشان  كانا  وزوجته   Neutra )نيوترا  آخرين.  وزوجني 

مع أسرة شيندلر لفرتة من الوقت إىل أن اختلفوا فافرتقوا(.
ليشرن  منزل  تحويل  يف  يشء  أهم  فإن  لشمشريي  بالنسبة 
املشروط  الصغري  اإلخالل  تتجنب  أن  كان  عصري  مسكن  إىل 
للتصميم األصيل لشيندلر، بينما تعيد بناء أكرث ملساته إبهارا، 
لنفسها.  إرضاء  تعملها  أن  تحب  التي  األشياء  بعض  ولديها 
كان شيندلر يعمل كمقاول ومعماري يف نفس الوقت  وجميع 
مؤرشفة  ملونة  غري  صورة  جانب  إىل  وتفاصيله  مخططاته 
بعناية يف جامعة كاليفورنيا )سانتا باربارا(. بمجرد إزالة الرقائق 
الصخرية من عىل الجدران وجدت شمشريي الخشب الرقائقي 
األصيل وعليه أرقام شيندلر مكتوبة بقلم الرصاص يف األركان. 
وأخالقيات  روح  تناقض  كانت  التي  املعدنية  النوافذ  استبدلت 
الخارج  إىل  يفتح  الجديدة  النوافذ  من  العديد  وأصبح  املنزل، 
ببساطة بأقل قدر ممكن من االكسسوارات كما أرادها املعماري 

أن تكون.
مدفأة الغرفة الرئيسية التي تضع املشهد يف سياقه الطبيعي يف 
للصدأ  القابل  غري  الحديد  من  كانت  كما  عادت  الوادي  قوس 
وأعمدة من الطوب عىل جانبيها. أعادت شمشريي األريكتني غري 
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لم يعد املنزل مجرد واحد من 
منازل شمشريي ُيعاد إىل شكله 
األصيل من شبه املوات، ولكنه 

يمثل انعكاسا لتجليات شمشريي 
الفنية الخاصة واملتميزة.
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مثُل شيندلر، تعترِب شمشريي أن 
املنزل يمثل مادة لعمل مستمر، 

حيث قالت: “أنا أقول دائما لنفيس: 
ما الذي كان شيندلر سيفعله لو كان 

حيا؟ فقد كان دائما يجدد املنازل. 
كان ال يرى أنها أشياء جامدة”.

مواصفات  إىل  املوقد  تحفان  كانتا  اللتني  هندسيا  املتجانستني 
األمام  إىل  تميل  أن  تستطيع  حتى  طرف  يف  ضيقتان  شيندلر: 
لتكونا  اآلخر  الجانب  من  ومتسعتني  اآلخرين،  مع  للتحدث 
نسخة من  توجد  األعىل  قليال. يف  تغفو  أن  أردت  إذا  مثاليتني 
يف  معلقة  املبنى  تضاريس  حسب  لة  املفصَّ شيندلر  تعريشة 
السقف. مسطبة املرطبات التي تشبه مثيالتها يف أفالم جيمس 
أن  يمكن  كرايس  وحولها  الطعام  طاولة   من  تربز  والتي  بوند 
أيضا.  ترميمها  تم  استخدامها  من  الفراغ  عند  أسفلها  تدخل 
 Wright رايت  تصميمات  أفضل  األثاث  انسجام  يعكس 
األثاث  قطع  من  أقل  قدر  مع  الداخيل  الديكور  يف  العضوية 

وراحة أكرب التزاما بمبادئ شندلر.
ن األصل، وتجعل املشهد  من هناك جاهدت شمشريي لتحسِّ
من  جزءا  اآلن  أصبحت  الغذائية  الثقافة  وألن  عضوية.  أكرث 
أسلوب الحياة يف كاليفورنيا خرقت مؤخرة مسطبة املرطبات يف 
مطبخ املعرض لتصل املطبخ بالوكر الخلفي مضيفة رفا للنبيذ 
هناك  كان  كأنه  بدى   Paul McCobb ماككوب  بول  نوع  من 
يف  هامة  كانت  ولكنها  كبرية  التغيريات  تكن  لم  البداية.  منذ 
رمزيتها وتثبت أن أعمال املعماريني الحداثيني العظماء يمكن 
إىل  انتمائها  وبحكم  األصلية.  معاملها  طمس  دون  عصرنتها 
اإليراين  والدها  إىل  بالنظر   – العالم  السفر حول  تحب  عشرية 
وأمها الرومانية اللذين كانا يقسمان وقتهما بني إيران وإيطاليا 
تكن  ولم  نشاز مستمر،  األسرية  الحياة  أن  َتعترِب شمشريي   –
تريد أن تعيش يف متحف، حيث قالت: “أنا أقول دائما لنفيس: 
ما الذي كان شيندلر سيفعله لو كان حيا؟ فقد كان دائما يجدد 
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كل ما يف األمر “أنها محاولة 
للمحافظة عىل يشء يستحق 

وذي قيمة تاريخية كبرية”.

املنازل. كان ال يرى أنها أشياء جامدة”.
أكرثتجليات موهبة شمشريي وضوحا يف مجال نشر أعمال 
املعماري توجد يف الحمام. مثل هذه املساحات يف العادة هي 
التي تضاعف نقاط الفوز يف أي عمل لتجديد منزل تاريخي 
املبتكر األصيل، فال  تقديسك لعمل  النظر عن مدى  بصرف 
أو  املايض  القرن  األربعينيات من  إىل  يريد حماما يعود  أحد 
مثل  مخابئ  ابتكرت  فقد  لذا  الثمانينيات،  من  واحدا  حتى 
التي ُتستخدم للتأمل به مغطس من خشب األرز وخزانات 
عادية من الخشب الرقائقي دون أن يعرتض ذلك أي أشياء 
وكانت  تقريبا،  يشء  أي  املواد  تكلف  “لم  وتقول:  أخرى، 

الصنعة جادة بطريقة تدعو إىل الضحك”.  
لم تكن سكناها يف منزل أثري بال أثر عىل أطفالها ريزا ، وبازل 
وهما اآلن يف الثانية عشرة والثامنة من العمر، فبدال عن الم

كعبـــــــــــــــــــــــــات املعتـــــــــــــــــــــــــادة همـــــــــــــــــــــــــا يلعبــــــــان اآلن بمجسمـــــــــــــــــــــــــــــــات كبرية 
ملتحف غوغينهايم Guggenheim ومنــــــــــــــــــــزل فولينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج ووتر 
يقودان  كانا  رف.  عىل  معروضان  األثري   Falling Water
أصدقاءهما الجدد يف جوالت حول محتويات املنزل وينوهان 
إىل  السابقني، مشريين  املالكني  من  التي حدثت  باإلضافات 
اللمسات الكالسيكية للمعماري شيندلر مثل ساللم شوجي 
shoji يف الخارج، وعربة املرطبات التي صنعها املعماري آلل 
ليشرن والتي رممتها شمشريي لتستعملها بنفسها يف املنزل.  
تقول شمشريي: “إنهم يعتقدون أن املنزل أنيق. ولكن ليس 
بعد  األطفال  يظل  أن  العظمة من  أفضل عىل  هناك عالمة 
إنه جزء من  ليس مجرد منزل.  أنه  يدركون  قادمة  7٠ سنة 

حركة التاريخ”. 

تفضلوا بالجلوس: من أعلى: مكتب 
شمشيري وبه كرسي سايمون حسن  

ى،  Simon Hasanمصنوع من الجلد المقوَّ
 Sleep-O-Matic وأريكة أثرية سليب أوماتيك

 ،Marco Zanuso من ماركو زانوسو
 Vitra Standardكراسي فيترا ستاندارد

من تصميم جين بروفيه موضوعة حول 
طاولة من تصميم شيندلر عليها مصباح 

من تصميم بول هنينجسين. الصورة 
المقابلة في اتجاه حركة عقارب الساعة 

من أعلى اليسار: كرسي جلبرت رود 
Gilbert Rohde في الحمام الرئيسي،  

شمشيري مع ابنها بازل خلف تمثال آلدم 
Adam Silverman  سيلفرمان

، الساحة الخارجية الواسعة للمنزل وبها 
أثاث من تصميم الفنان جون ويليامز من 

لوس أنجلوس.
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يوم جديد
شروق الشمس فوق بيروت. 

الصورة المقابلة: المدخل 
الضخم للقاعة الرئيسية 

لقصر سرسق الذي يعود إلى 
الستينيات من القرن الثامن 

عشر، وتقيم فيه الليدي 
إيفون سرسق كوكرين، 
وهي سيدة أرستقراطية 
كبيرة وعميدة المجتمع 

المسيحي الذي يعيش منذ 
قرون في المدينة.

قصــــــــــــــــــة
مــــــــــــــــديـــــــنـــــــــتـــــــــــــني

يف اليوم الذي وصلُت فيه إىل بريوت، جاءت هدى بارودي 
أن  عيل  عرضت  مرحة  امرأة  وهي  الصطحابي،  الفندق  إىل 
وكئيب     غائم  أحد  يوم  وكان  املدينة.  يف  جولة  يف  تأخذين 
كانتا  عيناها  لكن  الزمني.  التوقيت  فرق  من  أعاين  وكنت 
قصر  إىل  تأخذين  أن  عىل  حريصة  وكانت  إصرارا،  تلمعان 
بشارة الخوري، وهو فيال من القرن التاسع عشر كان يف املايض 
من أرقى املنازل يف بريوت قبل أن يهجره أصحابه ويتعرض 

 للنهب، ومن ثم القصف خالل الحرب األهلية. 
بارودي  السيدة  سيارة  يف  الراكب  مقعد  يف  جلسُت 
للمنسوجات  مرموقة  مصممة  وهي  الدفع،  رباعية 
بدا  ما  نحو  كبرية  بسرعة  السيارة  قادت  واملفروشات، 
تقاطع طرق. فشوارع بريوت ضيقة، ومليئة بالحفر،وكثرية 
االتجاه  من  مسرعة  سيارة  منا  اقرتبت  وقد  التعرج. 

 املعاكس، لكن السيدة بارودي بدت غري مبالية بذلك. 
لنا  ليسمح  لحظة  آخر  يف  انحرف  اآلخر  السائق  أن  غري 
ضحكت  بارودي  السيدة  لكن  الكالم،  أستطع  فلم  باملرور، 
بلطف وهي تقول بال مباالة: “ لقد نظرُت يف عينيه وعرفُت 
باالرتياح  أشعر  لم  لكنني  باملرور”.  لنا  يسمح  سوف  أنه 
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يتعلق جل ما نسمعه عن بريوت بالحرب والعنف والصراعات. لكن توجد قصة أخرى أيضا هي قصة الفنانني واملهندسني املعماريني 
واملصممني الذين يعيشون ويحتفون باملقومات التي لطاملا جعلت هذه املدينة واحدة من أكرث األماكن عىل األرض عاملية وإبداعا وإلهاما 

وإثارة. وهي اآلن كذلك أكرث من أي وقت مىض.
بقلم مايكل سبكتر، تصوير ستيفان رويز
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 صورة ليدي
الليدي كوكرين في 

منزلها في لندن. 

 فأضافت: “هكذا نقود السيارات يف بريوت، فجميع عالمات الطرق هي يف عيون الناس”. 
يمّيز  يشء  فهنالك  كذلك.  مجازيا  وإنما  فحسب،  حرفيا  ليس  صحيح،  ذلك  أن  وتبني 
ال  لكنها  أوروبا،  يف  واألخرى  األوسط  الشرق  منطقة  يف  قدميها  إحدى  تضع  فهي  بريوت 
دائمة.  عبور  نقطة  فهي  دائم،  فيها  يشء  ال  أنه  ويبدو  املنطقتني.  هاتني  من  أي  إىل  تنتمي 
 وقد عربت أجيال حدودها بحثا عن املتعة، أو بدافع اليأس، وما يزالوا يأتون لكال السببني.

وقد تكون بريوت الوحيدة من بني املدن الكربى التي تمكنت من الحفاظ عىل سمعتها التي 
املطلق. فقد كتبت جان موريس يف رسالة غرام يف  الوحيش واإلرهاب  الفجور  تتأرجح بني 
املموج  بشعرها  هناك،  تقف  “إنها  قائلة:  مستحيلة”  “مدينة  بأنها  فيها  وصفتها  بريوت 

 وتنورتها املكشكشة، كارمن من بني املدن، وهي آخر مكان للمتعة يف الشرق األوسط”. 
استضافة  من  قصري  وقت  بعد  وذلك   ١9٥٦ العام  يف  املقالة  هذه  موريس  جان  كتبت  وقد 
بريوت لبطولة العالم للتزلج عىل املاء يف خليج سان جورج. وككل الصور النمطية، كانت 
صورة بريوت كباريس الشرق األوسط صحيحة، ولو بصورة جزئية. فقد كانت بريوت مدينة 

يف  انغماسا  أكرث  يشء،  كل  وقبل  وربما  تسامحا،  وأكرث  عاملية،  أكرث 
عىل  النتدابها  فرنسا  إنهاء  منذ  أخرى،  عربية  مدينة  أي  من  الذات، 
لبنان عىل مضض يف العام ١943، وخاصة يف العقود بني نهاية الحرب 
القرن  من  السبعينيات  يف  لبنان  مزقت  التي  والكارثة  الثانية،  العاملية 
عناء  بال  تصبح  أن  بريوت  غري  أخرى  مدينة  أية  تستطع  ولم  املايض. 
محطة اسرتاحة فاخرة لألوروبيني األثرياء، وامللوك العرب، واملشاهري 
باملثقفني  املقاهي  امتألت  فقد  تايلور.  وإليزابيث  بورتون،  ريتشارد  مثل 
األشخاص  وحتى  متجول.  بائع  وكل  النفط،  وشيوخ  الراديكاليني، 
سيئي السمعة، كانوا يشعرون وهم يف بريوت وكأنهم يف وطنهم. فقد 
أمىض كيم فيلبي، وهو ضابط مخابرات بريطانية MI6 ُيعترب رمزا من 
فندق  حانة  يف  أمسياته  من  العديد  العشرين،  القرن  يف  الخيانة  رموز 
وجود  وكان  صوره،  بأجىل  حرا  ميناءا  املدينة  وكانت  جورج.  سان 

 الحانات واملالهي فيها أمرا طبيعيا كحال الكنائس واملساجد. 
األبيض  البحر  شواطئها  يغسل  التي  بريوت،  تزال  ال  اليوم،  وحتى 
املدينة  يف  ويوجد  للمتعة.  مدينة  الجبال،  بها  وتحيط  برفق    املتوسط 
سكاي بار Skybar، ويل سويش بار Le Sushi Bar، وملهى لييل سمي 
 Behind“ ١97عىل اسم الفيلم اإلباحي الكالسييك الذي أُنتج يف العام ٢
لسيارات   Uber أوبر  شركة  بريوت  يف  ويوجد   .”the Green Do o r
األجرة، وحركة “من املزرعة إىل املائدة” التي تدافع عن اإلنتاج املحيل. 
بــــــــــــــــــرادا التجارية  للعالمات  الكورنيش  عىل  منافـــــــــــــــــــذ  يضا  أ فيها  ويوجد 

البحـــــــــــــــــــــــــــر،  شاطئ  عىل  رائــــــــــــــــــع  ومنتــــــــــزه   ،Hermèsــــــس ي Prada،وهريم
ومتجــــــــــــــــــــــــــر فريجــــــــــــــــــــــــــــــن ميغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ستــــــــــــــــــــــــــــــور

Virgin Megastore. وقد شاهدت خالل أسبوع واحد سياريت مازيرايت 
متوقفة  كانت  واألخرى  الوكالة،  يف  واحدة  راوتني:  ض خ  Maserati
الحمراء  منطقة  يف  الخفيفة  للوجبات  مطعم  وهو  ربر  ب مطعم  خارج 

 ُيعترب أفضل مطعم لشاورما الدجاج يف بريوت. 
املفخخة  السيارات  ظهور  شهدت  التي  املدينة  هي  أيضا  وت  بري أن  غري 
عاصمة  وهي  للجهاديني.  ومعتادة  يومية  كأسلحة  الناسفة  واألحزمة 
من  يتخذ  الذي  الله  وحزب  سنتني.  ملدة  رئيس  بال  ظلت  التي  الدولة 
ضاحية بريوت الجنوبية مقرا له، هو التنظيم السيايس القوي والوحيد 
لبنان دون منازع. واليوم، يحتشد أكرث من مليون الجئ سوري يف  يف 
والتي  العاشر،  القرن  إىل  تنتمي  التي  املذابح  بعد فرارهم من  املنطقة، 
الذي  املستمر هو  التوتر  ١٠٠ ميل. وهذا  يزيد قليال عىل  ُترتكب عىل بعد 
يستحق  الذي  الرائع  املكان  وهذا  املدينة  هذه  فهم  صعوبة  من  يزيد 

 الزيارة. 
وقالت كريستني طعمة، وهي مؤسسة ومديرة الجمعية اللبنانية للفنون 
التشكيلية “أشكال ألوان” التي ُتعترب مساحة للبحث واإلنتاج والدراسة 
وقد ظهرت يف التسعينيات من القرن املايض كمكان يتمكن فيه الفنانون 
من استعادة الهوية العامة: “يف بريوت، ُتعترب الهشاشة شكال من أشكال 
الهوية”. وأضافت ونحن نحتيس قهوة اإلسربسو املصنوعة من بن حائز 
عىل اعتماد التجارة العادلة يف أحد املقاهي العديدة والجميلة يف املدينة: 
الحرة  السوق  إىل  االشرتاكية،  إىل  الشيوعية  - من  هنا  ينجح  “ال يشء 
الكبرية، إىل إيجاد طرق لنكون من محبي موسيقى الجاز، أو أن نصبح 
مصممني أو فنانني    أو أن ننتمي إىل مجموعات تحركها وسائل اإلعالم 

 االجتماعية”. 

وقد كرر هذه الكلمات التي تبدو بالتأكيد متشائمة الكثري من 
هذه  من  تشكو  تكن  لم  طعمة  لكن  قابلتهم.  الذين  ناس  ال
الحال عندما كانت تتحدث، وهذا أمر شائع. فإذا ما قرأَت ما 
يقوله الناس عىل شكل نص مكتوب فإنك ستشعر باليأس 
وهم  إليهم  استمعت  إذا  لكنك  جملة.  كل  يكتنف  ذي  ال
يتحدثون، أو األفضل من ذلك إذا حاولت أن ترتجم تعابري 
عيونهم، فإن اليأس غالبا ما يختفي. وعندما سألُتها عما إذا 
كانت قد فكرت يف يوم من األيام يف مغادرة هذه املدينة التي 
“بالطبع،  أجابت:  حياتها،  من  األكرب  الجزء  فيها  ضت  أم
لكنني لن أغادر املدينة، وأنا عىل يقني من أنني لن أفعل ذلك 
التقلب،  من  النوع  وهذا  االضطراب،  من  النوع  فهذا  دا.  أب
وهذا النوع من عدم االستقرار...”. وصمتت برهة وهي تفكر 
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بمقدور معظم النخبة من الناس الفرار عىل الفور يف حال 
اضطرارهم لذلك. لكن العديد منهم ما يزالون يرون بريوت 

كمكان خاص مبهج وعىل قيد الحياة

كل شيء يضيء
 قصر بشارة خوري الكبير  

 )الذي كان منزال في السابق(
 يعود إلى القرن التاسع عشر.

 وقد تعّرض القصر للقصف خالل
 الحرب األهلية، لكنه أصبح اآلن

 ورشة عمل يعمل فيها حرفيون
 محليون والجئون سوريون

 توظفهم شركة بقجة لصنع
 المفروشات التي يباع بعضها
 في متجر أيه بي سي كاربت
 ABC Carpet & Home أند هوم

.بمدينة نيويورك

نكون  أن  عىل  تجربنا  الحرب  مناطق  يف  الحياة  إن  أقول  أن  أريد  “ال  قالت:  ثم 
خالقني، فأنا أعلم أن ذلك أمر عادي. لكن بريوت هي مدينة كثرية التطلبات، 

 وهذا ما يجعلها مدينة تضج بالحيوية والحياة. والحيوية تنتج العظمة”. 

متجر  كل  يف  جليا  بريوت  يف  الهوية  عن  والبحث  الكبري  الفكري  الشغف  يبدو 
ومتحف ومعرض تقريبا. ففي ُمحرَتف “بقجة” تبدع السيدة بارودي وشريكتها 
ماريا هربي، أثاثا عصريا مع مشغوالت فنية مطرزة ببذخ مستقاة من عشرات 
املصادر اإلقليمية. ويف متحف سرسق الذي تم تجديده مؤخرا، شاهدت معرضا 
التاسع  القرن  يف  االستشراقية  األوهام  من  ابتداء  الناشئة،  للمدينة  رؤى  قدم 
 ١9٦٦ العام  يف  هوكني  ديفيد  رسمها  التي  للنظر  الالفتة  باللوحة  وانتهاء  عشر 
بقلم الرصاص والحرب للسينما الحداثية ريفويل ببريوت التي ُهدمت يف أعقاب 
الحرب األهلية. غري أن املعرض الذي صّور الهوية االعتباطية لبريوت بطريقة هي 
عدة  إىل  رشماوي  مروان  احتاج  فقد  زملر.  صفري-  غالريي  يف  كان  تأثريا  األكرث 
سنوات إلنتاج قطع معرضه “بالزون” الذي يتألف من ٥9 درعا تزيينيا، وأكرث من 
ومرتبة  بقجة،  يف  العاملني  قبل  من  متقنا  تطريزا  مطرزة  جميعها  علم،   4٠٠

 حسب التقسيم الرسمي واإلداري لبريوت. 
وأقمت أثناء وجودي يف بريوت يف فيال كالرا، وهو فندق يديره الشيف الفرنيس 
أوليفييه غوغيون وزوجته ماري هيلني- معوض. والفندق هو يف الحقيقة منزل 
من العشرينيات من القرن املايض وال يحوي سوى سبع غرف للنزالء ُزّينت كل 
يتسم  لبناين  ببالط  مبلطة  وهي  محليني،  لفنانني  عتيقة  ولوحات  بأثاث  منها 
بحرفية وجرأة بتصميم أشكاله، يزيد عمره عن القرن، وقد تم الحصول عليه 
من منازل مهدمة. والغرف العامة يف الفندق مليئة بمفروشات تتسم بجمالية 
وورق   ،Andrée Putman بوتمان  أندريه  تصميم  من  طاولة  هنالك  كبرية، 
اللون،  وردي  فالمنغو  لطائر  ومنحوتة  املطعم،  يف  باليد  مرسوم  جدران 
ومجموعة من الكرايس كانت يف املايض من مفروشات مجلس الشيوخ الفرنيس. 
وجميع غرف النزالء مضاءة برثيات زجاجية مصنوعة يدويا تم شراؤها من سوق 

 دمشق القديم. 
وفندق فيال كالرا رائع لألشخاص الذين يفضلون الفنادق الصغرية التي تجعلهم 
يفكرون يف املدينة التي تحيط بهم. ويف معظم األحيان كنت أستيقظ يف الصباح 
يف  موجودة  متهالكة  فيال  يف  ألحدق  نافذيت  من  بالقرب  العصافري  زقزقة  عىل 
الشارع الهادئ الذي تغطيه أوراق األشجار، وهي من مخلفات الحرب األهلية، 
الوحيش Brutalist. ويحيط  املعماري  النمط  لو كانت منحوتة من  وتبدو كما 
بالفندق حي مار ميخائيل الذي يشبه مدينة وليامزبورغ Williamsburg  يف 

يف  تدوي  الكبرية  الحفارات  كانت  عندما  معاصرة  مالهي  مدينة  تصبح  أن  قبل  السبعينيات 
نايلون،  يبيع نسخا من مجلة  أنيقة بوتيك  بالقرب من كل حانة  الفجر. ويوجد  شوارعه عند 
اإلضاءة  تجهيزات  لبيع  شركة  أو  الصناعية،  لألدوات  مستودع  أو  الصناعية،  لآلالت  متجر 
بالجملة. وكالعديد من األحياء يف بريوت، يمكن للطبقات الرثية أن تبتلع حي مار ميخائيل يف 
أي يوم، غري أن ما يحول دون ذلك بال شك هو الظروف االقتصادية الصعبة، وعدم رغبة الناس 
يف السفر إىل املنطقة يف الوقت الذي يعاين الكثري من أرجائها من الحرب، وهذا ما يجعل الفنانني 

 والكتاب الشباب يتحملون تكاليف العيش والعمل هناك. 
والطعام يف فيال كالرا استثنائياً، والسيما وجبات اإلفطار التي تتكون من اللبنة املحلية املصنوعة 
من اللنب الزبادي اللبناين الكثيف املصفى من مصله، واملناقيش الطازجة، وبيض الدجاج الذي 
أنهما  كما  القريبة،  الشوف  املوارنة يف جبال  من  يستأجرونها  التي  الحدائق  الزوجان يف  يربيه 
يقومان بتمليح وتقديد لحم الخنزير بنفسيهما يف أقبية دير القديس جان مارون الذي أغلق منذ 
ثمنا(.  )وأغالها  بريوت  مطاعم  أفضل  من  للفندق  الفرنيس  املطعم  وُيعترب  األهلية.  الحرب 
وغوغيون هو شيف معجنات سابق من مطعم غراند فيفور Grand Véfour   يف باريس، وقد 
وصل إىل بريوت يف العام ١999 ليعمل طاهيا يف السفارة الفرنسية، لكنه سرعان ما أدرك أنه 
ليس هنالك عودة إىل الوراء. وأوضح ذلك قائال: “هنا، توجد فوىض سياسية عارمة”. وأضاف 
وعيناه تلمعان سرورا: “إنها فوىض كبرية  وعليك أن تقاتل كل يوم للحصول عىل ما تريده”. 
وككثريين غريه ممن قابلتهم، اعترب النضال اليومي ميزة وليس عقبة. ومىض قائال: “يف فرنسا 
يوجد نظام يف كل يشء، فهنالك ساعات دوام وقواعد وإجازات طويلة. هنا ال توجد عطلة، وال 
يوجد إال القليل جدا من الراحة. لكننا نملك شيئا لم يعد لديهم أال وهو الطاقة والرغبة والحرية 

 الكاملة”.  
لم أزر بريوت منذ حوايل ٢٠ عاما. وخالل هذه الفرتة كان القتال محتدما دون رحمة من العام 
١97٥ حتى١99٠، مما ربط اسم بريوت بالحرب. فقد ُقتل أثناء الحرب أكرث من مائة ألف شخص 
وتشرد عدد أكرب من ذلك بكثري، وشلت البنية التحتية من شبكات الهاتف وشبكات املياه والطرق 

 ومعظم مناحي االقتصاد. 

وبحلول التسعينيات كانت السياسة والحرب والكراهية 
قد وضعت أوزارها، عىل األقل لفرتة من الوقت، فكانت 
اللحظة املثالية لظهور رفيق الحريري، وهو رجل أعمال 
الـ ٢١.  نشط أقام يف اململكة العربية السعودية منذ سن 
فتقدم  السعودية،  البناء  صناعة  الحريري  ودخل 
بسرعة، وسرعان ما تمكن من إنشاء شركته الخاصة، 
الوقت  وبحلول  فهد.  لألمري  الشخيص  املقاول  ليصبح 
منصب  ليتقلد   ١99٢ العام  يف  لبنان  إىل  فيه  عاد  الذي 

 رئيس وزراء البالد كان قد أصبح مليارديرا. 
مدينة  وسط  إعمار  بإعادة  الفور  عىل  الحريري  وبدأ 
أن  يحب  اجتماعي  رجل  هو  والحريري  املدمر.  بريوت 
يهتم  وال  وجديدة،  وبراقة  كبرية  األمور  جميع  تكون 
عىل  الحفاظ  أيضا  يهمه  وال  الطائفي،  باالقتتال  كثرياً 
املدينة  بريوت  يعتربون  الناس  جعلت  التي  املقومات 

 األكرث إغراء يف منطقة الشرق األوسط. 
وقد ُقتل الحريري يف انفجار كبري لشاحنة يف العام ٢٠٠٥، 
املشاريع  ويعشق  والطائرات   اليخوت  يحب  وكان 
أصبح  ما  وهو  يشء،  أي  من  أكرث  الضخمة،  العقارية 
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أصوات أخرى، غرف أخرى
 أربع قوى إبداعية ورائدة في المدينة، في اتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار: فرانك لوكا وهو في البوتيك 
واألتيليه، الشرق 499، الذي يملكه ويبيع فيه المالبس والمشغوالت اليدوية من مختلف أنحاء العالم العربي. 

المهندسة المعمارية وخبيرة صيانة المباني فاسو سالم وهي في منزلها الذي يعود إلى منتصف القرن التاسع 
عشر بأسقفه المزخرفة وثريا باكارات Baccarat. الكاتب المتخصص بشؤون السفر والطعام كمال مزوق الذي 

أسس سوق الطيب، وهو أول سوق لصغار المزارعين في بيروت، قبل افتتاحه لمطعم الطاولة الذي تأتي إليه 
أمهات وسيدات من مناطق لبنانية مختلفة لطهي األطباق الشهية التي تشتهر بها مناطقهن. ومصممة األثاث 

هدى بارودي في منزلها وهي تجلس على كرسي تصنعه شركتها “بقجة”، وقد تم تنجيده باستخدام مزيج من 
األقمشة الجديدة والقديمة، بما في ذلك قطعة من تنانير ابنتها عندما كانت طفلة. واألوعية من أوزباكستان أثناء 
الحقبة السوفيتية، واللوحة الزيتية التي تعود إلى العام 1934 من سوق بضائع مستعملة محلي، ومطرزات من  

منتصف القرن العشرين معلقة على يمين ملكة تدمر السابقة، زنوبيا.

“ال أريد أن أقول إن الحياة يف مناطق الحرب 
تجربنا عىل أن نكون خالقني، فأنا أعلم أن 

ذلك أمر عادي. لكن بريوت هي مدينة كثرية 
التطلبات، وهذا ما يجعلها مدينة تضج 

بالحيوية والحياة. والحيوية تنتج العظمة”.
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تصاميم للعيش: منزل 
ناديا الخوري الحداثي المليء 

بالقطع الفنية، وقد كان 
متجرها طوال ما يقرب من 

50  عاما نقطة ارتكاز لمشهد 
التصميم المحلي في 

بيروت.

 ،Solidere عليه وسط بريوت يف نهاية املطاف. وأنشأ شركة إلعادة بناء املدينة تدعى سوليدير
إعمار وسط مدينة بريوت”.  وإعادة  لتطوير  اللبنانية  “الشركة  لعبارة  الفرنيس  االختصار  وهي 
وتمت إزالة التجاوزات يف وسط املدينة التي كانت مهدمة يف األساس. وباإلضافة إىل ذلك، تم 

 استصالح أكرث من نصف مليون مرت مربع من األرايض القريبة من البحر. 
وكان الهدف املعلن لسوليدير هو محاولة إحياء ذكرى األيام التي سبقت العام ١97٥، عندما 

 كانت بريوت مدينة تعددية ومزدهرة ومليئة بالحيوية. 
وقامت الشركة باالحتفاظ واستعادة بعض واجهات األبنية التي لحقت بها أضرار من األعرية 
قرونا من  أيضا  املشاريع محت  لكن هذه  امليليشيات.  أمام عنف مختلف  لكنها صمدت  النارية 
أسواق  تجوله يف  يكتشف ذلك من  أن  للمرء  ويمكن  لبريوت.  الغني  املعماري  والرتاث  التاريخ 
قامت  فقد  األقل.  عىل  القدماء  الفينيقيني  عهد  منذ  للتجارة  مركز  بمثابة  كانت  التي  بريوت 
عىل  تحافظ  أن  املفرتض  من  وكان  التاريخية،  وجودها  أماكن  يف  األسواق  ببناء  سوليدير 
استمراريتها، لكنها لم تفعل ذلك، وباتت األسواق اليوم تعج بالبضائع الرباقة واألرضــــيـــــــــــــــــــات مــــــــ

آالف   ١٠ بقيمة  يد  حقيبة  أو  البشـــــــرة   مرطـــــــــــب  لشـــــــــــــــــــــــراء  رائعــــــــــــــــــــــــا  مكانــــــــــــــــــا  وصــــــــــــــــارت  الرخـــــام،  ــــــــــــــــــــــــــــــــن 
دوالر، أو ساعة من العالمة التجاريـــــــــــــــة باتيــــــــــــــــك فيليب

مجمعات  مع  مشرتكة  قواسم  الجديدة  األسواق  لدى  وصارت   .Patek Philippe
يف  التقليدية  األسواق  من  العديد  مع  لديها  مما  بكثري  أكرث  بصورة  األمريكية  التسوق 

 منطقة بالد الشام والتي هيمنت عىل السوق العربية منذ آالف السنني. 
وكتب ساري مقديس، وهو أستاذ اللغة اإلنجليزية واألدب املقارن يف جامعة كاليفورنيا- لوس 
أنجلوس UCLA من أصل لبناين وهو غالبا ما يكتب عن تطوير العالم العربي والحفاظ عليه، 
قائال: “إن القضية األكرث إلحاحا هنا ليست الطريقة التي يمكن من خاللها تجميع محالت بيتزا 
 Body وبودي شوب ،McDonald’s وماكدونالدز ،Safeway وسيف واي ،Pizza Hut هت

Shop كسوق تقليدية تعيد إحياء أسلوب حياة مغاير ملراكز التسوق. فالقضية 
ليست يف التسمية الخاطئة، وال أن السوق التقليدية هي بالضرورة أكرث أصالة 
من مراكز التسوق، وإنما تتجىل يف أنه يوجد يشء غريب يحدث لحّسنا التاريخي 

يجعلنا نخلط ما بني مركز التسوق والسوق التقليدية”.
الجثة  ضخم  ملتح،  رجل  هو  وعربيد  الرأي.  هذا  عىل  عربيد  جورج  ويوافق 
وأستاذ مشارك  املعمارية،  للهندسة  العربي  املركز  مدير  وهو  الوجه،  بيضاوي 
يف الجامعة األمريكية يف بريوت. وقد أخذين يف جولة بعد ظهر أحد األيام مشيا 
تراث  كلمة  أن  وأخربين  مكتبه.  عن  بعيدا  ليس  املدينة،  وسط  يف  األقدام  عىل 
قد استخدمت لوحدها يف كثري من األحيان يف وصف اآلثار الرومانية والعصور 
األكاديمية  خريج  )وهو  املعمارية  الهندسة  درسُت  “عندما  قائال:  القديمة 
اللبنانية للفنون الجميلة يف بريوت وكلية الدراسات العليا للتصميم يف جامعة 
كانت   )Harvard University Graduate School of Design هارفارد 
الغرب  يف  موجودة  الكتب  يف  نجدها  أن  يمكن  التي  الحديثة  الوحيدة  العمارة 
مجتمعا  سرتى  فإنك  اآلن  حولك  نظرت  إذا  لكن  قديمة.  منطقة  كنا  فقد 
األوسط”. الشرق  أنحاء  هنا ويف جميع  املباين،  ترى ذلك يف  أن  يمكنك   حديثا. 

والحداثة هي شغف عربيد، وهو ينتفض عندما يتصرف الناس وكأن الخيارات 
أن  أو  الهوية  مجهول  ملطار  أخرى  مدينة  تصبح  أن  هي  بريوت  أمام  الوحيدة 
بالقرب  أقيم  أنني  يعلم  وكان  طويلة.  فرتة  منذ  منيس  ماٍض  يف  جامدة  تبقى 
إذا  عما  فسألني   ،١9٦٥ العام  يف  بنيت  التي  لبنان  كهرباء  مؤسسة  مقر  من 
فصحيح  ذلك،  أالحظ  أال  املستحيل  من  وبالطبع  ذلك.  الحظُت  قد  كنُت 
املرء،  به  يتباهى  أن  يمكن  شيئا  تكون  ال  قد  لبنان  يف  الكهربائية  الخدمة  أن 
بدخوله.  للجمهور  يسمح  ال  ذلك  من  الرغم  عىل  لكن  رائع.  نفسه  املبنى  لكن 
اآلن؟”. يقفلونه  فلماذا  الحرب،  من  املبنى  نجا  “لقد  عربيد:  قال  ذلك،   وعن 

بها  قامت  التي  البناء  وعمليات  الحريري  سنوات  عن  عربيد  سألت  وعندما 
ُيعترب كمنقذ  الحريري  سوليدير أجاب: “كنا خارجني من حرب مدمرة، وكان 
ذلك  فعل  وقد  بريوت.  عن  الرماد  نفض  يف  سيساعد  حرة  سوق  من  وكرجل 
الوسطى،  للطبقات  ذلك  يفعل  لم  ملن؟  هو  السؤال  لكن  الناس،  لبعض 
 وبالتأكيد ليس للفقراء. فمركز مدينة بريوت الجديد هو مشروع تطوير عمراين”.

وقد أثار املشروع وتداعياته قضية تمت مناقشتها بإلحاح كبري يف العقد املايض، أال 
وهي كيف نمنع مشروع تطويري من التدخل يف الحوار املدين الذي ساد لقرون؟ 
أن  كيف  عربيد  أظهر يل  البحر،  باتجاه  األشرفية  نميش يف شوارع  كنا  وعندما 
املساحة قد تقلصت تدريجيا لصالح مجمع شاقويل ال يتسم بأي شخصية مميزة. 
وكانت العمارة الحديثة حتى السبعينيات من قبيل مبنى مؤسسة كهرباء لبنان 
املباين  وكانت  الطلق.  الهواء  يف  بالعيش  تتمثل  التي  املحلية  التقاليد  تعكس 
تحوي أقواسا وتوفر مجاال واسعا لالختالط بني الناس، وكانت تحوي مساحات 
وجذاب”. مفتوح  التقليدي،  اللبناين  البناء  هو  “هذا  قائال:  ومىض   خضراء. 

ثم جاء عصر الظالم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى إذ 
يقول: “لدينا اآلن مباٍن من 4٠ طابقا مرتاصة ومصممة 
من خالل فكرة واحدة أال وهي سعر القدم املربع. ليس 
التي  األحياء  العالية يف  املباين  اعرتاض عىل وجود  لدي 
تتسم  التي  الرّتاسات  لكن  تكاليفها،  تتحمل  أن  يمكن 
املحالت  وكذلك  اختفت،  قد  اللبنانية  التقاليد  بها 
األريض”. الطابق  يف  الناس  التقاء  وأماكن   التجارية 

وهو محق يف ذلك إذ ترتاصف العديد من محالت التنظيف، 
السكنية  الكتل  مخرتقة  واملطاعم  واملخابز،  والبنوك، 
القديمة. واألبراج الجديدة التي تحوم بشؤم فوق الفلل 
القديمة والرشيقة ليست سوى جدران زجاجية عمالقة. 
وقد اسُتبدلت العديد من الرّتاسات بنوافذ ال يمكن حتى 
مجتمعات  هي  األماكن  هذه  “جميع  وأضاف:  فتحها. 
هنالك  وليس  مسورة،  شاقولية  مجتمعات  مسورة... 
 محال تجارية، وال مساحات عامة، وال مكان للدردشة”.

من الصعب يف هذه األيام أن نستحضر رؤية طبقة األثرياء 
الدائمني يف بريوت، أو العالم الذي كانوا يعيشون فيه، 
ولكن قد يكون ذلك ممكنا بالنسبة ألولئك الذين يقضون 
إيفون سرسق كوكرين، وهي  الليدي  الوقت مع  بعض 
اإليطالية،  وزوجته  سرسق  بك  أللفرد  الوحيدة  االبنة 
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الليدي كوكرين يف قصر سرسق الذي يقع يف  دونا ماريا ترييزا سريا دي كاسانو. وتعيش 
شارع سرسق بالقرب من متحف سرسق الذي تم تجديده حديثا، يف الحي الذي اشتهر باسم 
“سرسق”. وقد شيد القصر يف القرن التاسع عشر بعد وقت قصري من حفر املصريني للميناء 
 وتحول بريوت إىل ميناء مزدهر، ونجا بأعجوبة من قذائف الهاون خالل الحرب طوال ١٥ عاما.
وآل سرسق وهم من أقدم وأغنى العائالت املسيحية يف لبنان. وتناهز الليدي كوكرين من العمر 
94 عاما  وهي من عائلة سرسق بالوالدة، وقد تكون آخر سيدة أرستقراطية من بالد الشام. 
وتتسم الليدي كوكرين بالوضوح والصراحة، وتبدو كما لو كانت مزيجا من األرملة كونتيسة 
غرانثام وإحدى األخوات من عائلة ميتفورد. احتسينا الشاي بعد ظهر أحد األيام يف مكتبتها 
التي تستخدمها أيضا كغرفة جلوس ألنها من أكرث غرف املنزل راحة. )ويبلغ ارتفاع سقف هذه 
الغرفة املريحة 33 قدما، وجدرانها بنية ضاربة إىل الحمرة، وتحوي لوحات ضخمة من القرن 
 التاسع عشر. وتصطف يف دهليز املدخل وغرفة الطعام مجموعة من املفروشات الفلمنكية(.

التي تحتوي مجموعتني من الساللم  القاعة الكربى،  الليدي كوكرين يف منتصف  قابلتني 
الرخامية يف وسطها بثياب أنيقة، وكانت ترتدي بلوزة بنية، ووشاحا حريريا برتقاليا ضاربا إىل 
اللون الوردي، وتنورة ذات نقشات متقاطعة. وسألتها أول سؤال وهو األكرث وضوحا: هل كنت 
 هنا خالل الحرب األهلية؟ فأجابت كما لو كان سؤايل قد أهانها قليال: “دائما، فأنا أعيش هنا”.
ومن الصعب حتى اليوم أن يجتاز املرء ثالث كتل سكنية يف بريوت دون أن يرى مبنى عليه آثار 
إطالق نار من رشاشات أو قذائف مورتر، لكن قصر سرسق ال يحوي أي آثار من هذا القبيل. 
فسألُتها عن سبب ذلك، فأجابت جازمة: “أعتقد أن الناس كانوا يحرتموننا بطريقة أو بأخرى، 
ألنه يف أحد األيام كنُت يف منتصف القاعة التي دخلَت إليها”. وأضافت أنه قد توجه إىل املنزل 
حشد ممن أسمتهم بـ “شبان أشرار” قائلة: “كنت أعرف أن هؤالء الناس يذهبون من بيت 
إىل بيت ليسطوا عليه ويدمرونه”. )وكنت أتساءل ما إذا كانت الكلمتان “أشرار” و“يسطون” 
قد استخدمتا قبال لوصف جماعات القتلة الذين سيطروا عىل بريوت خالل الحرب. )ومضت 
شخصا   ٥٠ حوايل  يبلغ  عددهم  أن  البد  إذ  فظيع  أمر  هذا  ففكرت  وحدي،  “كنت  قائلة: 
يحملون أسلحة كبرية. وفكرت أنهم سوف يقتلونني. وقد رأوين عىل بعد، فصعدوا جميعا 
إىل الطابق العلوي. حاولُت بقدر استطاعتي أن أحافظ عىل هدويئ بقدر استطاعتي”. وأردفْت 
 بهدوء شديد: “بعد بعض الوقت، نزلوا واعتقدت أنهم البد قد دمروا أو سرقوا كل يشء”.
أي  يلمسوا  لم  لكنهم  قائلة:“  عاما   3٠ بعد  بذهول  رأسها  تهز  وهي  حديثها  وواصلت 

الجدار.  عىل  معلقا  كان  قديم  خنجر  باستثناء  يشء 
رائعني،  صينيني  بمقبضني  خنجران  يوجد  كان  فقد 
وتركوا  واحدا  سرقوا  لكنهم  للغاية.  نادرين  وكانا 
املؤكد  من  أنه  دائما  شعرُت  وقد  مكانه.  يف  اآلخر 
رموه  قد  يكونوا  وقد  املقبض،  يهمهم  يكن  لم  أنه 
نفسه”. الخنجر  إال  يريدون  ال  فهم  ما،  مكان   يف 
دفنوا  قد  موظفيها  أن  كوكرين  الليدي  وكشفت 
كان  حيث  القتال  بداية  يف  الثمينة  األغراض  معظم 
هنالك الكثري من األغراض التي ينبغي دفنها. وأضافت 
صعوبة  خادمي  واجه  الحرب  انتهاء  “بعد  قائلة: 
أخفاها جيدا”. قد  العثور عىل كل يشء ألنه   كبرية يف 
اآلن  فيها  تسكن  التي  املدينة  من  خوفها  عن  وأعربت 
املدينة  بريوت  كانت  طفلة،  كنُت  مضيفة:“عندما 
ذلك  بعـــــــــــــــــد  بالحدائق.  مليئة  وكانت  جماال،  األكرث 
واآلن،  املكـــــــــــــان.  هـــــــــــــــــذا  عىل  سيئـــــــــــــــــة  حكومــــــــــــــــة  سيطــــــــــــــــــرت 
يعـــــــــــــــــد  لم  واإلهمـــــــــــــــــال،  الحرب  من  سنــــــــــــــــــــوات  وبعـــــــــــــــــد 
مكـــــــــــــــــان”. كل  يف  موجود  فقري  حي  ســـــــــــــــــوى   هنالك 
سألتها  لكنني  دقة،  األكرث  التحليل  ذلك  يكون  وقد 
قائال: “ما الذي حدث؟”. فأجابت: “الديمقراطية، أيها 
مناسب،  زعيم  لدينا  يكن  لم  الديمقراطية.  الشاب، 

 ويف نهاية املطاف بدأ املكان ينهار”. 
جرعة  إىل  بحاجة  كوكرين  لليدي  زياريت  بعد  صرُت 
أرسانيوس، وهي  مروة  لرؤية  توجهُت  لذا  األمل،  من 
أستاذة للفن يف الجامعة األمريكية، تبلغ من العمر 37 
عاما، شاركْت يف تأسيس جمعية للفنانني واملساحات 
الفنية  أعمالها  عرضْت  وقد  أسبوع،   98 تدعى  الفنية 
تريد  أرسانيوس  كانت  وقد  العالم.  أنحاء  جميع  يف 

أثاث عصري:  
المصممة ماريا 

عصيمي وهي في 
منزلها. والسرير هو 

مهد من سوق باريس 
للبضائع المستعملة.
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تأسيس مكانا يتمكن فيه الفنانون من الرتكيز عىل التعاون فيما بني مختلف التخصصات 
بناء  يمكن  “كيف  وقالت:  منهم.  الكثريين  بال  تشغل  التي  القضايا  معالجة  يف  للبدء 
يدوم  أن  يمكن  نؤسس شيئا  تقليدية؟ كيف  قيادة  فيه  توجد  الذي ال  الوقت  مجتمع يف 
يف مكان ميلء بالتغريات؟ هذه لحظة غريبة حقا إذ ال أحد يعرف حقا ما الذي سيحدث 
صديقاتها  من  الكثري  من  وكغريها  ما”.  يشء  سيحدث  أنه  يعتقدون  الجميع  لكن  هنا، 
أو  بريوت  عليه  كانت  فمهما  املدينة.  تبقى هشاشة  التي جعلتها  األسباب  املبدعات، من 
مثل  الناس  من  النخبة  وبمقدور معظم  اإلمكانيات.  لديها  تزال  ما  إليه،  أصبحت  مهما 
أرسانيوس وخاصة العديد من األثرياء يف الشتات، الفرار عىل الفور يف حال اضطرارهم 
يزالون يرون بريوت كمكان  العديد منهم )ومرة أخرى، مثل أرسانيوس( ما  لذلك. لكن 
خاص مبهج وعىل قيد الحياة، عىل الرغم من محيطه. وعىل الرغم من أن نشوة الربيع 
العربي قد تالشت وحل محلها الخوف واالرتباك بالنسبة للكثريين، إال أن أرسانيوس ما 
وكانت  جامدة،  السياسية  الحياة  كانت  بدأنا،  “عندما  قالت:  فقد  باألمل  مفعمة  تزال 
 الصحافة سيئة، وكانت الجامعات ميتة. لذا فقد أصبح مجتمع الفن ملجأ، وأعطانا قوة”.
الجامعة  من  زمالئها  من  والعديد  أرسانيوس  مع  الشراب  احتسيُت  التالية  الليلة  ويف 
ملتزما  منهم  كل  كان  فقد  متشائمة.  ليست  لكنها  واضحة  رؤاهم  وكانت  األمريكية. 
بمستقبل املدينة كمكان للفن    والخطاب املدين، والبحث الحر. لكنهم يدركون أن الطريق 
 The Economist إيكونوميست  ذي  مجلة  وصفته  فيما  ففكرُت  بسيطا.  يكون  ال  قد 
املايض،  الغرب وبريوت. ففي نوفمرب  العاملي” بني معاناة  التعاطف  مؤخرا باسم “فجوة 
أدت سلسلة عمليات إطالق النار والتفجريات االنتحارية التي أودت بحياة ١3٠ شخصا يف 
باريس إىل موجة دولية من التعاطف واألسف. ويف الليلة السابقة، أعلنت نفس املجموعة 
اإلرهابية، وهي منظمة داعش املليئة بالحقد والتي تشن حربا عىل حزب الله، مسؤوليتها 
 عن التفجري الذي أودى بحياة 43  شخصا يف بريوت. لكن يبدو أن العالم قد تجاهل ذلك.
ومع ذلك، فقد مشيُت إىل فندقي وحيدا وبصمت كما كنت أفعل كل ليلة منذ وصويل. 
أحد  ال  أنه  إال  بريوت،  مناطق  معظم  يف  الجريمة  معدالت  انخفاض  من  الرغم  وعىل 
يف  جاء  فقد  ذلك.  يفعل  أن  يمكن  األمريكية  الخارجية  وزارة  بتعليمات  يلتزمون  ممن 
حماية  ضمان  عىل  قادرة  غري  اللبنانية  الحكومة  “إن  الوزارة:  عن  الصادر  السفر  تحذير 
املواطنني األمريكيني يف البالد من أي اندالع مفاجئ للعنف. فقد تحدث مظاهرات عامة 

هذا  وبالطبع،  عنيفة”.  تصبح  وقد  إنذار  سابق  دون 
األمريكية.  املدن  من  للعديد  بالنسبة  أيضا  صحيح 
األمريكيني  املواطنني  “عىل  يضيف:  التحذير  أن  غري 
عىل  فيها  يقيمون  أو  لبنان،  إىل  يسافرون  الذين 
عن  يبتعدوا  أن  هذا،  السفر  تحذير  من  الرغم 
األضواء، وأن يقوموا بتقييم أمنهم الشخيص، وأن 
 يغرّيوا أوقات ومسارات جميع تنقالتهم الضرورية”.
أي  يكن  لم  إذ  األمور  هذه  من  بأي  أقم  لم  لكنني 
غري  ُتعترب  بريوت  من  أجزاء  فهنالك  ضروريا.  منها 
يزورون  ال  عادة  السياح  لكن  واضح،  بشكل  آمنة 
بدت  وقد  الله.  حزب  عليها  يسيطر  التي  املناطق 
املدينة التي زرتها مساملة، بل وحتى هادئة، ولم يقل 
فأعىل ضوضاء  ذلك.  إليهم عكس  تحدثت  ممن  أي 
 هناك تأيت عادة من النوادي الليلية املليئة بالحيوية.
الليلة،  تلك  يف  فندقي  من  اقرتبُت  عندما  لكنني 
من  سريعة  نار  طلقات  أصوات  فجأة  سمعُت 
عىل  وكنُت  الهاون.  قذائف  وصفري  ثقيلة  رشاشات 
رأيُت  عندما  سيارة  أقرب  تحت  االختباء  وشك 
يف  واقفني  السن،  كبار  من  الرجال  من  العديد 
أنه  بدا  الذي  الضخم  للمستودع  املجاور  الشارع 
عيل. يضحكون...  جميعا  وكانوا  للهجوم.   يتعرض 

من  أي  تصْبْ  لم  أنه  مدركا  الظالم  يف  فصرخُت 
بحق  يجري  الذي  “ما  أي يشء:  تلك  الهاون  قذائف 
زيت  يبيع  عجوز  رجل  مني  فاقرتب  الجحيم؟”. 
السيارات، ولف ذراعه حول كتفي قائال والسرور باد 
يف صوته: “إنه مجرد فيلم يصورونه داخل املستودع. 

والبنادق ليست حقيقية”. 

 رجل البيت
المصمم سيرج برونست

Serge Brunst المولود في 
بيروت وهو في منزله مع 

قطته طحبوش. وتعود اللوحة 
الزيتية إلى القرن السابع عشر 
وهي للفنانة إيلينا ريكو من 
نابولي، والكرسي األحمر هو 
كرسي لويس الخامس عشر 
والرسم الذي يعود إلى القرن 

الثامن عشر يمثل مشهدا 
مسرحيا فرنسيا. 
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إذا استطعت أن تغير شيئا واحدا في نفسك،
ماذا يمكن أن يكون ذلك الشيء؟

ملك السينما غريب األطوار الذي سوف يظهر فيلمه “منزل اآلنسة بيريغرين لألطفال غريبي األطوار” 
“Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children” في وقت الحق من هذا الشهر نشر مؤخرا كتابا يضم رسوماته بعنوان “فن الفوطة لدى تيم بيرتون” 

“The Napkin Art of Tim Burton”. ليجيب على أسئلتنا اختار بيرتون دفترا وقلما وحبرا وألوان ماء بدال عن الكالم. 

أرجو أن ترسم نفسك.ماذا تود أن تصبح عندما تكبر؟ ما الذي يجعلك تبتسم؟

أي من أبناء األرض يجده سكان المريخ غريب األطوار؟ أي شخصية تاريخية ُتِكنُّ لها احتراما خاصا؟

إذا كان لديك صديق في مخيلتك، كيف يكون شكله؟
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تيم بيرتون
مقابلة صحفية مصورة

هل لديك أي حيوانات أليفة؟

ماذا تحب أن تكون وجبتك األخيرة؟
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