
التوغل في
الرقي والتميز أعماق 

مجوهرات
 فبراير- مارس ٢٠١٨
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رقم الصفحة 38

أشجار التنوب من نوع سيتكا 
المغطاة بالطحالب تحرس 

 Hoh Rain Forest مدخل غابة هوه
التي تقع داخل الحديقة األولمبية 

الوطنية في والية واشنطن.

الغالف من دار المجوهرات ديفيد موريس

Design
March 25, 2018

24 - التوغل يف أعماق الرقي والتميز

معرض الدوحة للمجوهرات 
والساعات هو بمثابة محفل سنوي 

ضخم يتوغل يف أعماق عالم 
املجوهرات القطرية، حيث يلتقي كل 
عام عدد من رواد صناعة املجوهرات 

والساعات يف العالم عىل أرض الدوحة 
الستعراض فنهم الراقي وأعمالهم 
املتميزة وسرد قصص نجاحهم يف 

إبداع تحفهم الفنية البديعة. 

٣٠ - ضـــد الـعـمـــــــارة

كينغو كوما، الذي صمم االستاد الوطني 
القادم يف طوكيو والذي سيصبح بفضل هذا 

االستاد أحد أشهر املهندسني املعماريني يف 
العالم، هو مهندس حدايث لكنه حذر من 

الحداثة، كما أنه ينتمي إىل الحركة التقليدية 
الجديدة، ويتبنى التكنولوجيا. ويف عصر 
الجمالية العاملية، هو أيضا بطل املحليني 

والبسطاء واملتواضعني. 

مباني كوما هي في كثير 
من األحيان بسيطة إلى درجة 
مخادعة وتستفيد من المواد 

القديمة، وخاصة الخشب. 
في األعلى، تصميمه لفندق 

 Fujiya ryokan فوجيا ريوكان
الذي يعّبر عن تصوره لُنزل 
ياباني تقليدي في غينزان 

أونسن Ginzan Onsen، وهي 
بلدة ينابيع ساخنة منعزلة في 
مقاطعة ياماغاتا Yamagata  إلى 

الشمال من طوكيو.

رقم الصفحة 3٠
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أشجار التنوب من نوع سيتكا 
المغطاة بالطحالب تحرس 

 Hoh Rain Forest مدخل غابة هوه
التي تقع داخل الحديقة األولمبية 

الوطنية في والية واشنطن.

الغالف من دار المجوهرات ديفيد موريس

Design
March 25, 2018

24 - التوغل يف أعماق الرقي والتميز

معرض الدوحة للمجوهرات 
والساعات هو بمثابة محفل سنوي 

ضخم يتوغل يف أعماق عالم 
املجوهرات القطرية، حيث يلتقي كل 
عام عدد من رواد صناعة املجوهرات 

والساعات يف العالم عىل أرض الدوحة 
الستعراض فنهم الراقي وأعمالهم 

املتميزة وسرد قصص نجاحهم يف 
إبداع تحفهم الفنية البديعة. 

٣٠ - ضـــد الـعـمـــــــارة

كينغو كوما، الذي صمم االستاد الوطني 
القادم يف طوكيو والذي سيصبح بفضل هذا 

االستاد أحد أشهر املهندسني املعماريني يف 
العالم، هو مهندس حدايث لكنه حذر من 

الحداثة، كما أنه ينتمي إىل الحركة التقليدية 
الجديدة، ويتبنى التكنولوجيا. ويف عصر 
الجمالية العاملية، هو أيضا بطل املحليني 

والبسطاء واملتواضعني. 

مباني كوما هي في كثير 
من األحيان بسيطة إلى درجة 
مخادعة وتستفيد من المواد 

القديمة، وخاصة الخشب. 
في األعلى، تصميمه لفندق 

 Fujiya ryokan فوجيا ريوكان
الذي يعّبر عن تصوره لُنزل 
ياباني تقليدي في غينزان 

أونسن Ginzan Onsen، وهي 
بلدة ينابيع ساخنة منعزلة في 
مقاطعة ياماغاتا Yamagata  إلى 

الشمال من طوكيو.
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الناس
٩-   املتفرج

    
ستيف كانون ناشر ضرير، يبلغ من العمر   
82 عاما، وهو شاعر يمثل الحلقة املفقودة 

للسنوات الخمسني املاضية من التاريخ الثقايف 
لنيويورك وإحدى نقاط التواصل الوحيدة مع 

ديفيد هامونز الذي ُيعترب أحد أشهر الفنانني يف 
عصرنا وأكرثهم تهربا.

 

األمكنة
١٣ -    غرف أخرى

        بدأ ابن الفنانة ومصممة الديكور الداخيل باوال 
موريتي، أورسو، يلح للحصول عىل مكانه 

الخاص عندما لم يكن يتعدى السادسة من 
العمر. وكالعديد من األوالد الصغار، كان 
يعشق رعاة البقر الذين يسمون بوتريي يف 

إيطاليا التي تعمل فيها موريتي البالغة من 
العمر 5٩ عاما. وتحدثت عن ولدها قائلة: "كان 

يحلم بأن يكون لوحده، بالقرب من الخيول، 
وأن يكون لديه ريفيويجيو )أو مأوى باإليطالية( 

يف الطبيعة".

المحتـــويـــات

الناس، األمكنة، واألشياء
٦ - التعريف

        ُولدت لورين ريدولف بأصابع طويلة وأنيقة، 
مما جعل والدها املوسيقي ووالدتها الفنانة 

يتنبآن بأنها عندما تكرب ستستخدم يديها إلبداع 
أشياء خالقة. 

٧ - كال الجانبني اآلن
 

      قد تكون أشهر القطع الفنية املعروفة للفنان 
سام ستيوارت هي الطاوالت ذات الحواف 

املنحنية واأللوان العصرية املوجودة يف ملهى 
دايمز Dimes األنيق الواقع يف وسط مدينة 

مانهاتن Manhattan، إال أنه ما يزال 
يعتمد عىل تقنيات نجارة منطقة األباالشيا 

Appalachia األكرث تقليدية التي تعرف عليها 
للمرة األوىل يف مسقط رأسه كارولينا الشمالية.

٧ -أطباق املوضة

تقع غوتيش غاردن Gucci Garden يف   
فلورنسا بإيطاليا وقد تم تجديدها حديثا، وهي 

ليست حديقة كما يدل اسمها، وإنما متحف 
متعدد الطوابق لدار املوضة الشهري غوتيش 

Gucci   داخل قصر يعود للقرن الرابع عشر.

األشياء
١٧ - ثقافة املواد

        توجد بعض التقاليد العاملية، وسنسلط 
الضوء هنا عىل إحدى الحرف اليدوية وكيف 
يتم تكييفها، وإعادة النظر فيها، وتجديدها 

من أجل القرن الحادي والعشرين. 

2٠ - مواد نيئة
        كيف أصبحت الكروديتيه – وهي مجرد 
مجموعة من الخضروات املقطعة وغري 

املطبوخة - تعبريا حقيقيا عن قدرات الشيف 
اإلبداعية؟

رقم الصفحة 26
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الناس
٩-   املتفرج

    
ستيف كانون ناشر ضرير، يبلغ من العمر   
82 عاما، وهو شاعر يمثل الحلقة املفقودة 

للسنوات الخمسني املاضية من التاريخ الثقايف 
لنيويورك وإحدى نقاط التواصل الوحيدة مع 

ديفيد هامونز الذي ُيعترب أحد أشهر الفنانني يف 
عصرنا وأكرثهم تهربا.

 

األمكنة
١٣ -    غرف أخرى

        بدأ ابن الفنانة ومصممة الديكور الداخيل باوال 
موريتي، أورسو، يلح للحصول عىل مكانه 

الخاص عندما لم يكن يتعدى السادسة من 
العمر. وكالعديد من األوالد الصغار، كان 
يعشق رعاة البقر الذين يسمون بوتريي يف 

إيطاليا التي تعمل فيها موريتي البالغة من 
العمر 5٩ عاما. وتحدثت عن ولدها قائلة: "كان 

يحلم بأن يكون لوحده، بالقرب من الخيول، 
وأن يكون لديه ريفيويجيو )أو مأوى باإليطالية( 

يف الطبيعة".

المحتـــويـــات

الناس، األمكنة، واألشياء
٦ - التعريف

        ُولدت لورين ريدولف بأصابع طويلة وأنيقة، 
مما جعل والدها املوسيقي ووالدتها الفنانة 

يتنبآن بأنها عندما تكرب ستستخدم يديها إلبداع 
أشياء خالقة. 

٧ - كال الجانبني اآلن
 

      قد تكون أشهر القطع الفنية املعروفة للفنان 
سام ستيوارت هي الطاوالت ذات الحواف 

املنحنية واأللوان العصرية املوجودة يف ملهى 
دايمز Dimes األنيق الواقع يف وسط مدينة 

مانهاتن Manhattan، إال أنه ما يزال 
يعتمد عىل تقنيات نجارة منطقة األباالشيا 

Appalachia األكرث تقليدية التي تعرف عليها 
للمرة األوىل يف مسقط رأسه كارولينا الشمالية.

٧ -أطباق املوضة

تقع غوتيش غاردن Gucci Garden يف   
فلورنسا بإيطاليا وقد تم تجديدها حديثا، وهي 

ليست حديقة كما يدل اسمها، وإنما متحف 
متعدد الطوابق لدار املوضة الشهري غوتيش 

Gucci   داخل قصر يعود للقرن الرابع عشر.

األشياء
١٧ - ثقافة املواد

        توجد بعض التقاليد العاملية، وسنسلط 
الضوء هنا عىل إحدى الحرف اليدوية وكيف 
يتم تكييفها، وإعادة النظر فيها، وتجديدها 

من أجل القرن الحادي والعشرين. 

2٠ - مواد نيئة
        كيف أصبحت الكروديتيه – وهي مجرد 
مجموعة من الخضروات املقطعة وغري 

املطبوخة - تعبريا حقيقيا عن قدرات الشيف 
اإلبداعية؟
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الناشـر
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مدير التحرير
ازدهار إبراهيم عيل

---------------------
كبري املراسلني

كريم إمام
---------------------

مراسل صحفي أول    
اودين ناج

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

منصور الشيخ

نائب مدير القسم الفني 
حسني الباز

أيوش أندراجيت

مصور فوتوجرايف 
حسان الداغستاين

---------------------
مدير التسويق 

ساكاال  ايه ديرباس

الناشـر ورئيس التحرير 
يوسف بن جاسم الدرويش 

---------------------
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي

جاسم بن يوسف الدرويش
---------------------

املدير العام
د.فيصل فؤاد

---------------------
مدير التحرير

ازدهار إبراهيم عيل

مساعد مدير التسويق 
سوين فيالت
خالد جعفر

---------------------
مسئول أول الفعاليات

غزالة محمد
---------------------

محاسب أول
براتاب تشاندرن 

العالقات العامة
إسالم املحالوي

مسؤول توزيع أول 
بسنتا بوكريل

---------------------
تنفيذية سكرترية 

رينا لويس

الناس
    ١٠ -تدشني بقايا الشتات

دّشنت متاحف قطر يف كراج جالريي بمطافئ:   
مقر الفنانني معرض "بقايا الشتات" للفنان 
الصيني املرموق دوليًّا آي ويوي الذي يسّلط 

الضوء عىل أزمة الالجئني العاملية، وذلك للمرة 
األوىل يف الشرق األوسط. ويأيت تنظيم املعرض، 

الذي يستمر حتى يونيو املقبل، ليربز مكانة دولة 
قطر كمركز فني وإبداعي ومنصة لتعزيز الحوار 

عرب الفنون. 

األمكنة
١5-   فكرة قطرية  مبتكرة

    
من سوق إلكرتوين لبيع وشراء الشنط األصلية   

املستعملة، إىل متجر يف أحد املوالت التجارية 
الكبرية يف الدوحة، إىل واحد من أنجح 

املشروعات الشبابية. شنيطة رحلة أربعة طالب 
شباب من قطر استطاعوا تلبية حاجة السوق 
من خالل فكرة مبتكرة تدر أرباحا باملاليني يف 

الخارج.

المحتـــويـــات

الناس، األمكنة، األشياء
8 - االحتفاء باإلبداع

انطلقت بدار األوبرا بكتارا فعاليات العام   
الثقايف "قطر روسيا 2٠١8" يف حفل فني بهيج، 
حضره عدد من كبار الشخصيات والسفراء، 

من بينهم، سعادة السيد صالح بن غانم 
العيل وزير الثقافة والرياضة، وسعادة السيد 
فالديمري ميدينسيك وزير الثقافة يف جمهورية 

روسيا االتحادية.

8 - حوار التعبري اإلبداعي

        استضاف "متحف" املتحف العربي للفن 
الحديث الفنان املغربّي محمد املليحي، أحد 

رواد الفن الحديث، والذي تعرض أعماله حاليا 
يف "متحف" ضمن معارض املجموعة الفنية 
الدائمة املخصصة لعدد من أبرز رواد الفن 

املعاصر يف املنطقة.

األشياء
2١ - اليش  املميز

قدمت الشابة القطرية املبدعة ليىل عصام 
للمجوهرات الراقية أقراط األملاس والياقوت 

الوردي "أومربس"،  والتي بيعت بـ 24٠،٠٠٠ 
رياال قطريا  خالل املزاد الخريي إلبداعات 

مصممات قطر الشابات، "مزاد مايلستونز 
لدعم التعليم فوق الجميع".

رقم الصفحة ١٥

رقم الصفحة 8

رقم الصفحة 22

رئيس التحرير
يانجيهارا هانيا 

املدير اإلبداعي
باتريك يل

مدير التحرير
مينجو بارك

مدير التصوير
نادية فيالم

الفعاليات مدير 
لورين تباش بانك

مدراءاملوضة
     ديفيدفاربر/للرجال 

ماليناجوزيف/النساء

مديراالبداعات
سيسايل الفريس

مدير ابداعات املوضة
برازيليان الكسا 

مدير التصميم والتصميم الداخيل
توم ديفاالن

مدير الرقميات
ويلكينسون ايزابيل 

نيويورك تايمز خدمات األخبار
-------------------------------
املدير العام: ميشيل قرين سبون

نائب الرئيس،  الرتاخيص وسندكيشن: أليس تنق
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منسق التحرير: آيان كارلينو
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آن ماري  أوسوليفان 
annemarieosullivan.(
co.uk( في األستوديو 
الخاص بها في شرق 
 East Sussexساسكس

، تحيط بها ساللها، 
والقضبان الجافة، 

وأدواتها.
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الناشـر

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

تايمز، وحقوق الطبع والنشر كلها محفوظة  لشركة نيويورك تايمز و / أو املساهمني فيها 2٠١٣  . وجهات النظر واآلراء الواردة يف T قطر ال تعرب بالضرورة عن شركة نيويورك تايمز أو وجهة نظر املساهمني فيها.٣٣
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مدير التحرير
ازدهار إبراهيم عيل

---------------------
كبري املراسلني

كريم إمام
---------------------

مراسل صحفي أول    
اودين ناج

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

منصور الشيخ

نائب مدير القسم الفني 
حسني الباز

أيوش أندراجيت

مصور فوتوجرايف 
حسان الداغستاين

---------------------
مدير التسويق 

ساكاال  ايه ديرباس

الناشـر ورئيس التحرير 
يوسف بن جاسم الدرويش 

---------------------
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي

جاسم بن يوسف الدرويش
---------------------

املدير العام
د.فيصل فؤاد

---------------------
مدير التحرير

ازدهار إبراهيم عيل

مساعد مدير التسويق 
سوين فيالت
خالد جعفر

---------------------
مسئول أول الفعاليات

غزالة محمد
---------------------

محاسب أول
براتاب تشاندرن 

العالقات العامة
إسالم املحالوي

مسؤول توزيع أول 
بسنتا بوكريل

---------------------
تنفيذية سكرترية 

رينا لويس

الناس
    ١٠ -تدشني بقايا الشتات

دّشنت متاحف قطر يف كراج جالريي بمطافئ:   
مقر الفنانني معرض "بقايا الشتات" للفنان 
الصيني املرموق دوليًّا آي ويوي الذي يسّلط 

الضوء عىل أزمة الالجئني العاملية، وذلك للمرة 
األوىل يف الشرق األوسط. ويأيت تنظيم املعرض، 

الذي يستمر حتى يونيو املقبل، ليربز مكانة دولة 
قطر كمركز فني وإبداعي ومنصة لتعزيز الحوار 

عرب الفنون. 

األمكنة
١5-   فكرة قطرية  مبتكرة

    
من سوق إلكرتوين لبيع وشراء الشنط األصلية   

املستعملة، إىل متجر يف أحد املوالت التجارية 
الكبرية يف الدوحة، إىل واحد من أنجح 

املشروعات الشبابية. شنيطة رحلة أربعة طالب 
شباب من قطر استطاعوا تلبية حاجة السوق 
من خالل فكرة مبتكرة تدر أرباحا باملاليني يف 

الخارج.

المحتـــويـــات

الناس، األمكنة، األشياء
8 - االحتفاء باإلبداع

انطلقت بدار األوبرا بكتارا فعاليات العام   
الثقايف "قطر روسيا 2٠١8" يف حفل فني بهيج، 
حضره عدد من كبار الشخصيات والسفراء، 

من بينهم، سعادة السيد صالح بن غانم 
العيل وزير الثقافة والرياضة، وسعادة السيد 
فالديمري ميدينسيك وزير الثقافة يف جمهورية 

روسيا االتحادية.

8 - حوار التعبري اإلبداعي

        استضاف "متحف" املتحف العربي للفن 
الحديث الفنان املغربّي محمد املليحي، أحد 

رواد الفن الحديث، والذي تعرض أعماله حاليا 
يف "متحف" ضمن معارض املجموعة الفنية 
الدائمة املخصصة لعدد من أبرز رواد الفن 

املعاصر يف املنطقة.

األشياء
2١ - اليش  املميز

قدمت الشابة القطرية املبدعة ليىل عصام 
للمجوهرات الراقية أقراط األملاس والياقوت 

الوردي "أومربس"،  والتي بيعت بـ 24٠،٠٠٠ 
رياال قطريا  خالل املزاد الخريي إلبداعات 

مصممات قطر الشابات، "مزاد مايلستونز 
لدعم التعليم فوق الجميع".

رقم الصفحة ١٥

رقم الصفحة 8

رقم الصفحة 22

رئيس التحرير
يانجيهارا هانيا 

املدير اإلبداعي
باتريك يل

مدير التحرير
مينجو بارك

مدير التصوير
نادية فيالم

الفعاليات مدير 
لورين تباش بانك

مدراءاملوضة
     ديفيدفاربر/للرجال 

ماليناجوزيف/النساء

مديراالبداعات
سيسايل الفريس

مدير ابداعات املوضة
برازيليان الكسا 

مدير التصميم والتصميم الداخيل
توم ديفاالن
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نائب مدير التحرير: اليكساندرا بولكينقورن
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مدير التحرير: أنيتا باتيل
نائب مدير التحرير: اليكساندرا بولكينقورن

منسق التحرير: آيان كارلينو
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آن ماري  أوسوليفان 
annemarieosullivan.(
co.uk( في األستوديو 
الخاص بها في شرق 
 East Sussexساسكس

، تحيط بها ساللها، 
والقضبان الجافة، 

وأدواتها.
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والتقيا ملدة ساعة كل أسبوع ملدة عام، وكانت 
وظيفتها  تركت  قد  الفرتة  تلك  يف  ريدولف 
يك  االبتدائية  مانهاتن  مدرسة  يف  كمعلمة 
يبلغان  اللذين  ولديها  عىل  الرتكيز  من  تتمكن 

من العمر 4 و ٦ سنوات.
"بدأنا  مرتجم:  طريق  عن  ريدولف  يل  وقالت 
وعلمته  والعصري،  كالقهوة  بسيطة  بكلمات 
وعن  مناسب،  هو  وعما  الصم،  ثقافة  عن 
فيها  يظهر  التي  املسرحية  يف  املواضع  بعض 
مدى قدمها. ثم سألني كيني عما إذا كنت سآيت 
املوهوبني،  الصم  اختيار  بشأن  املشورة  لتقديم 
من  أنا  أنني  أدرك  أن  دون  برباءة  فذهبُت 

سيلعب الدور". 
األوىل  القراءة  منذ  االختيار  عليها  وقع  وقد 
معلمة  من  ريدولف  تحولت  وهكذا  للدور، 
واضحا  كان  قد  أنه  من  الرغم  عىل  طالبة،  إىل 
معرّبة  تكون  أن  عىل  بالفعل  اعتادت  قد  أنها 
لو كان ذلك ينطوي عىل  أنه  جسديا. وكشفت 
أي تحدي، فإنه لكان يف عدم التمثيل ومحاولة 
الشخصية  مع  تشرتك  عاطفية  حقيقة  إيجاد 
التي تلعبها، واسمها سارة وهي عاملة تنظيف 
تختار عدم استخدام صوتها، مما يتسبب بفزع 
صديقها. وتقول: "يف أحد األيام، تركُت الربوفة 
شعرُت  فقد  البكاء،  عن  التوقف  أستطع  ولم 

كما لو انفتح يف داخيل يشء ما".
نفس  ريدولف  اختارت  فقد  الحقيقة،  ويف 
الخيار، أال وهو التواصل باستخدام لغة اإلشارة 
فقط عندما كانت يف سن ١٣، بعد أن قررْت أن 
صوتها لم يكن انعكاسا لذكائها إذ تقول: "لقد 
كان ذلك تصرفا نابعا من رغبتي باملحافظة عىل 

نفيس". 
اللذين  ولديها  أجل  من  باألمل  تشعر  وهي 
إىل  جزئيا  ذلك  ويرجع  وجيلهما،  أصمني  ُولدا 
الجميع  أصبح  "لقد  تقول:  إذ  الرقمية،  الثورة 
درجة  إىل  متعلقني 
بالصورة".  كبرية 
أيضا  كانت  وقد 
هنالك مؤخرا بعض 
السردية  األعمال 
استكشفت  التي 
حيث  الصم  تجربة 
برودواي  خارج  عرض  إعادة   2٠١2 العام  شهد 
للكاتبة   "Tribes "تريبز  ملسرحية   Broadway
العام  ويف   .2٠١٠ العام  يف  كتبتها  التي  رين  نينا 
أويكنغ  سربيغ  مسرحية  ترشيح  تم   ،2٠١٦
شركة  أنتجتها  التي   "Spring Awakening
 Deaf West ويست  ديف  املسرحية  األعمال 
لثالث  لها  مقرا  أنجلوس  لوس  من  تتخذ  التي 
هنالك  كان  ثم   .Tony Awards توين  جوائز 
الذي   "Wonderstruck "وندرسرتك  فيلم 
أخرجه تود هاينز عام 2٠١٧ ويتحدث عن طفلني 
الزمن، والذي لعبت فيه  أصمني مرتبطني عرب 
ريدولف دورا صغريا هو الخادمة، حيث بدأت 
أيضا العمل فيه كمستشارة، وانتهى بها املطاف 

بلعب دور فيه.
وقالت مبتسمة: "عفوا، اآلن، بطبيعة الحال، 
قود  ليسر  أوف  "جيلدرن  مسرحية  ُتضاف 

Children of a Lesser God" إىل القائمة".
يسمعنا  بأن  الرغبة  تتحول  أن  أبدا  يمكن  "ال 

شخـص آخــر إىل مـــوضــــة قــــديـــمـــــة" 
- كيت غواداغنينو.

كال الجانبين اآلن
ذات  الطاوالت  للفنان سام ستيوارت هي  املعروفة  الفنية  القطع  أشهر  تكون  قد 
الحواف املنحنية واأللوان العصرية املوجودة يف ملهى دايمز Dimes األنيق الواقع 
يف وسط مدينة مانهاتن Manhattan، إال أنه ما يزال يعتمد عىل تقنيات نجارة 
منطقة األباالشيا Appalachia األكرث تقليدية التي تعرف عليها للمرة األوىل يف 
الشهر، سُتعرض  الشمالية North Carolina. ففي هذا  مسقط رأسه كارولينا 
retro-futurist يف جالريي  الرجعية- املستقبلية  مجموعة من أعمال ستيوارت 
أريض  مصباح  أعماله،  ومن  بتشيليس.   Fort Gansevoort غانسيفورت  فورت 
املثني  الدردار  خشب  من  مصنوع  الربتقايل  بالفينيل  منجد  أقدام  خمسة  بطول 
أخرى  قطعة  أيضا  وهنالك  اإلضاءة.  شديدة   LED ملبة  ويحوي  شجرة  كغصن 
تجمع ما بني السرير والطاولة تضم مرتبة جلدية بيضاء ذات خصالت مثبتة تحت 
التي تنتمي إىل الحركة  الفورميكا لريتشارد أرتشواغر  لوح خشبي تذكرنا بأعمال 
الفنية التقليلية minimalism، وأعمال ماري هيلمان غري االعتيادية التي تنتمي 
كرسيان  هنالك  لكن   .midcentury modern القرن  منتصف  حداثة  ألسلوب 
غري متناظرين يعتربان من أبسط القطع التي اشتمل عليها العرض وأكرثها تقدما 
من الناحية التكنولوجية يف آن واحد حيث صنعهما ستيوارت من القيقب املجفف 
الشفاف.  بالفينيل  غطاها  ثم  ومن  الربوبان  غاز  باستخدام  حرقها  الزان  وفروع 
عىل  بالصدفة  رسومات  املتحجر  الخشب  خلق  "لقد  ستيوارت:  يقول  ذلك  وعن 
الجانب الداخيل للفينيل". وبالنسبة له، إنها مصادفة تروي قصة جديدة كما هي 

الحال مع أي تقليد شعبي.- ليز هريش.

أطباق الموضة
فلورنسا  يف   Gucci Garden غاردن  غوتيش  تقع 
بإيطاليا وقد تم تجديدها حديثا، وهي ليست حديقة 
كما يدل اسمها، وإنما متحف متعدد الطوابق لدار 
يعود  قصر  داخل     Gucci غوتيش  الشهري  املوضة 
الزوار أن يجدوا يف هذا  الرابع عشر. وبإمكان  للقرن 
 ،Gucci غوتيش  بأرشيف  مليئة  صاالت  املتحف 
ومنفذا للبيع يشبه تصميمه متجرا عتيقا، ومطعما 
قد يكون من أكرث مطاعم املتاحف يف العالم جاذبية 
الشيف  صممها  التي  أطباقه  قائمة  بفضل  وذلك 
ماسيمو بوتورا. فعالوة عىل مطاعم بوتورا الخمسة 
غري الربحية املخصصة للفقراء، فإن غوتيش أوسترييا 
الشيف  لهذا  مطعم  أول  هو   Gucci Osteria
الحاصل عىل ثالث نجوم ميشالن Michelin يفتحه 
 Modena خارج مسقط رأسه مدينته األصلية مودينا
بإيطاليا. لكن مع ذلك، فإن لهذا املطعم صلة بمسقط 
بيززاري،  ماركو  لغوتيش،  التنفيذي  املدير  ألن  رأسه 
وهنالك  الثانوية.  املدرسة  أيام  من  قديم  له  صديق 
أيضا تقارب طبيعي بينه وبني مدير غوتيش اإلبداعي، 
تفكيك  يف  متخصص  فكالهما  ميشيل،  أليساندرو 
بطريقة  املايض  إىل  ننظر  ال  بوتورا:  يقول  إذ  املايض 
الحنني، وإنما لخلق يشء جديد. فاإليطاليون لديهم 
إيطاليا  ليس  املطعم  لكن  والشاعر".  الحريف  جينات 
مثل  متنوعة  أطباقا  تتضمن  مأكوالته  فقائمة  تماما 
 lingua in salsa verde اللسان بالصلصة الخضراء
والخس املشوي )أدناه(، والكعك الياباين عىل البخار، 
كيانينا  أبقار  لحوم  من  املصنوعة  النقانق  وحتى 

Chianina الرائعة - لورا رايسمان.

ُولدت لورين ريدولف بأصابع طويلة وأنيقة، مما جعل والدها املوسيقي ووالدتها الفنانة يتنبآن بأنها عندما تكرب ستستخدم 
دور  للعب  يديها  باستخدام  أيضا صماء،  ُولدت  التي  ريدولف  تقوم  العام، سوف  ربيع هذا  أشياء خالقة. ويف  يديها إلبداع 
صماء عىل خشبة املسرح مع جوشوا جاكسون يف مسرحية "تشلدرن أوف أليسر جود Children of a Lesser God" التي 
أّلفها مارك ميدوف يف العام ١٩٧٩ وتتحدث عن عالقة عاطفية مضطربة تجمع ما بني امرأة صماء ورجل يسمع. وُيعترب هذا 
يونيفريستي  غالوديت  إنتاج  من  مـســرحية  يف  لعبته  الــذي  الــبـــطـــولـــة  دور  بـــعـــد  لـريــدولف  مـســرحـي  عـمـل  أول  التــمــثـيــلـي  الدور 
  Berkshires قبل 2٣ عاما )حيث سيتم تقديم عرض تجريبي يف بركشريز "The Wiz بعنوان "ذا ويز Gallaudet University
غرفة  يف  اجتمعُت  "لقد  ليون:  كيني  العمل  مخرج  ويقول  املؤثر.  وجودها  عىل  شهادة  بمثابة  سيكون  أنه  كما  الصيف(،  يف 

واحدة مع فيوال ديفيس ودينزل واشنطن، وهي تمتلك هذا السحر".
 Williamsburg بارك وتعيش اآلن يف منطقة ويليامزبرغ العمر ٣٩ عاما، وقد نشأت يف شيكاغو هايد  وتبلغ ريدولف من 
بربوكلني. وقبل أن تلعب دورها هذا تم االستعانة بها يك تعّلم ليون لغة اإلشارة. وعن ذلك يقول املخرج: "سأصارحكم عن 
تحيزي املتعلق بهذا األمر. فعندما دخلُت الغرفة توقعُت أن أجد سيدة بيضاء منطوية يف الستينيات من عمرها، لكن انتهى 

بي املطاف بأن أجد نفيس مع هذه الشابة الجميلة الواثقة من نفسها والتي تنتمي إىل أعراق مختلفة".

التعريف

تصوير-جينيفر ليفجستون

ملشاهدة لورين ريدلوف 
وهي تقرأ قصيدة ملجلة يت، 
يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين 

.tmagazine.com

ميني ماركت

قالدات فريدة
يف اتجاه عقارب الساعة من اليسار: مونيكا ريتش كوسان Monica Rich Kosann، 88,٦5٩ رياال 

قطريا، monicarichkosann.com. أورييل بيدرمان Aurelie Bidermann، 2,84٧ ريال قطري، 
aureliebidermann.com. غوتيش Gucci، 8,٣5٩ ريال قطري، gucci.com. تيــمــبـــل إس تـي كلري 

. templestclair.com ،5٦,5٧5 ريال قطري ،Temple St. Clair
.paulmorelli.com ،42,٧٠5 ريال قطري ، Paul Morelli بول مورييل
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والتقيا ملدة ساعة كل أسبوع ملدة عام، وكانت 
وظيفتها  تركت  قد  الفرتة  تلك  يف  ريدولف 
يك  االبتدائية  مانهاتن  مدرسة  يف  كمعلمة 
يبلغان  اللذين  ولديها  عىل  الرتكيز  من  تتمكن 

من العمر 4 و ٦ سنوات.
"بدأنا  مرتجم:  طريق  عن  ريدولف  يل  وقالت 
وعلمته  والعصري،  كالقهوة  بسيطة  بكلمات 
وعن  مناسب،  هو  وعما  الصم،  ثقافة  عن 
فيها  يظهر  التي  املسرحية  يف  املواضع  بعض 
مدى قدمها. ثم سألني كيني عما إذا كنت سآيت 
املوهوبني،  الصم  اختيار  بشأن  املشورة  لتقديم 
من  أنا  أنني  أدرك  أن  دون  برباءة  فذهبُت 

سيلعب الدور". 
األوىل  القراءة  منذ  االختيار  عليها  وقع  وقد 
معلمة  من  ريدولف  تحولت  وهكذا  للدور، 
واضحا  كان  قد  أنه  من  الرغم  عىل  طالبة،  إىل 
معرّبة  تكون  أن  عىل  بالفعل  اعتادت  قد  أنها 
لو كان ذلك ينطوي عىل  أنه  جسديا. وكشفت 
أي تحدي، فإنه لكان يف عدم التمثيل ومحاولة 
الشخصية  مع  تشرتك  عاطفية  حقيقة  إيجاد 
التي تلعبها، واسمها سارة وهي عاملة تنظيف 
تختار عدم استخدام صوتها، مما يتسبب بفزع 
صديقها. وتقول: "يف أحد األيام، تركُت الربوفة 
شعرُت  فقد  البكاء،  عن  التوقف  أستطع  ولم 

كما لو انفتح يف داخيل يشء ما".
نفس  ريدولف  اختارت  فقد  الحقيقة،  ويف 
الخيار، أال وهو التواصل باستخدام لغة اإلشارة 
فقط عندما كانت يف سن ١٣، بعد أن قررْت أن 
صوتها لم يكن انعكاسا لذكائها إذ تقول: "لقد 
كان ذلك تصرفا نابعا من رغبتي باملحافظة عىل 

نفيس". 
اللذين  ولديها  أجل  من  باألمل  تشعر  وهي 
إىل  جزئيا  ذلك  ويرجع  وجيلهما،  أصمني  ُولدا 
الجميع  أصبح  "لقد  تقول:  إذ  الرقمية،  الثورة 
درجة  إىل  متعلقني 
بالصورة".  كبرية 
أيضا  كانت  وقد 
هنالك مؤخرا بعض 
السردية  األعمال 
استكشفت  التي 
حيث  الصم  تجربة 
برودواي  خارج  عرض  إعادة   2٠١2 العام  شهد 
للكاتبة   "Tribes "تريبز  ملسرحية   Broadway
العام  ويف   .2٠١٠ العام  يف  كتبتها  التي  رين  نينا 
أويكنغ  سربيغ  مسرحية  ترشيح  تم   ،2٠١٦
شركة  أنتجتها  التي   "Spring Awakening
 Deaf West ويست  ديف  املسرحية  األعمال 
لثالث  لها  مقرا  أنجلوس  لوس  من  تتخذ  التي 
هنالك  كان  ثم   .Tony Awards توين  جوائز 
الذي   "Wonderstruck "وندرسرتك  فيلم 
أخرجه تود هاينز عام 2٠١٧ ويتحدث عن طفلني 
الزمن، والذي لعبت فيه  أصمني مرتبطني عرب 
ريدولف دورا صغريا هو الخادمة، حيث بدأت 
أيضا العمل فيه كمستشارة، وانتهى بها املطاف 

بلعب دور فيه.
وقالت مبتسمة: "عفوا، اآلن، بطبيعة الحال، 
قود  ليسر  أوف  "جيلدرن  مسرحية  ُتضاف 

Children of a Lesser God" إىل القائمة".
يسمعنا  بأن  الرغبة  تتحول  أن  أبدا  يمكن  "ال 

شخـص آخــر إىل مـــوضــــة قــــديـــمـــــة" 
- كيت غواداغنينو.

كال الجانبين اآلن
ذات  الطاوالت  للفنان سام ستيوارت هي  املعروفة  الفنية  القطع  أشهر  تكون  قد 
الحواف املنحنية واأللوان العصرية املوجودة يف ملهى دايمز Dimes األنيق الواقع 
يف وسط مدينة مانهاتن Manhattan، إال أنه ما يزال يعتمد عىل تقنيات نجارة 
منطقة األباالشيا Appalachia األكرث تقليدية التي تعرف عليها للمرة األوىل يف 
الشهر، سُتعرض  الشمالية North Carolina. ففي هذا  مسقط رأسه كارولينا 
retro-futurist يف جالريي  الرجعية- املستقبلية  مجموعة من أعمال ستيوارت 
أريض  مصباح  أعماله،  ومن  بتشيليس.   Fort Gansevoort غانسيفورت  فورت 
املثني  الدردار  خشب  من  مصنوع  الربتقايل  بالفينيل  منجد  أقدام  خمسة  بطول 
أخرى  قطعة  أيضا  وهنالك  اإلضاءة.  شديدة   LED ملبة  ويحوي  شجرة  كغصن 
تجمع ما بني السرير والطاولة تضم مرتبة جلدية بيضاء ذات خصالت مثبتة تحت 
التي تنتمي إىل الحركة  الفورميكا لريتشارد أرتشواغر  لوح خشبي تذكرنا بأعمال 
الفنية التقليلية minimalism، وأعمال ماري هيلمان غري االعتيادية التي تنتمي 
كرسيان  هنالك  لكن   .midcentury modern القرن  منتصف  حداثة  ألسلوب 
غري متناظرين يعتربان من أبسط القطع التي اشتمل عليها العرض وأكرثها تقدما 
من الناحية التكنولوجية يف آن واحد حيث صنعهما ستيوارت من القيقب املجفف 
الشفاف.  بالفينيل  غطاها  ثم  ومن  الربوبان  غاز  باستخدام  حرقها  الزان  وفروع 
عىل  بالصدفة  رسومات  املتحجر  الخشب  خلق  "لقد  ستيوارت:  يقول  ذلك  وعن 
الجانب الداخيل للفينيل". وبالنسبة له، إنها مصادفة تروي قصة جديدة كما هي 

الحال مع أي تقليد شعبي.- ليز هريش.

أطباق الموضة
فلورنسا  يف   Gucci Garden غاردن  غوتيش  تقع 
بإيطاليا وقد تم تجديدها حديثا، وهي ليست حديقة 
كما يدل اسمها، وإنما متحف متعدد الطوابق لدار 
يعود  قصر  داخل     Gucci غوتيش  الشهري  املوضة 
الزوار أن يجدوا يف هذا  الرابع عشر. وبإمكان  للقرن 
 ،Gucci غوتيش  بأرشيف  مليئة  صاالت  املتحف 
ومنفذا للبيع يشبه تصميمه متجرا عتيقا، ومطعما 
قد يكون من أكرث مطاعم املتاحف يف العالم جاذبية 
الشيف  صممها  التي  أطباقه  قائمة  بفضل  وذلك 
ماسيمو بوتورا. فعالوة عىل مطاعم بوتورا الخمسة 
غري الربحية املخصصة للفقراء، فإن غوتيش أوسترييا 
الشيف  لهذا  مطعم  أول  هو   Gucci Osteria
الحاصل عىل ثالث نجوم ميشالن Michelin يفتحه 
 Modena خارج مسقط رأسه مدينته األصلية مودينا
بإيطاليا. لكن مع ذلك، فإن لهذا املطعم صلة بمسقط 
بيززاري،  ماركو  لغوتيش،  التنفيذي  املدير  ألن  رأسه 
وهنالك  الثانوية.  املدرسة  أيام  من  قديم  له  صديق 
أيضا تقارب طبيعي بينه وبني مدير غوتيش اإلبداعي، 
تفكيك  يف  متخصص  فكالهما  ميشيل،  أليساندرو 
بطريقة  املايض  إىل  ننظر  ال  بوتورا:  يقول  إذ  املايض 
الحنني، وإنما لخلق يشء جديد. فاإليطاليون لديهم 
إيطاليا  ليس  املطعم  لكن  والشاعر".  الحريف  جينات 
مثل  متنوعة  أطباقا  تتضمن  مأكوالته  فقائمة  تماما 
 lingua in salsa verde اللسان بالصلصة الخضراء
والخس املشوي )أدناه(، والكعك الياباين عىل البخار، 
كيانينا  أبقار  لحوم  من  املصنوعة  النقانق  وحتى 

Chianina الرائعة - لورا رايسمان.

ُولدت لورين ريدولف بأصابع طويلة وأنيقة، مما جعل والدها املوسيقي ووالدتها الفنانة يتنبآن بأنها عندما تكرب ستستخدم 
دور  للعب  يديها  باستخدام  أيضا صماء،  ُولدت  التي  ريدولف  تقوم  العام، سوف  ربيع هذا  أشياء خالقة. ويف  يديها إلبداع 
صماء عىل خشبة املسرح مع جوشوا جاكسون يف مسرحية "تشلدرن أوف أليسر جود Children of a Lesser God" التي 
أّلفها مارك ميدوف يف العام ١٩٧٩ وتتحدث عن عالقة عاطفية مضطربة تجمع ما بني امرأة صماء ورجل يسمع. وُيعترب هذا 
يونيفريستي  غالوديت  إنتاج  من  مـســرحية  يف  لعبته  الــذي  الــبـــطـــولـــة  دور  بـــعـــد  لـريــدولف  مـســرحـي  عـمـل  أول  التــمــثـيــلـي  الدور 
  Berkshires قبل 2٣ عاما )حيث سيتم تقديم عرض تجريبي يف بركشريز "The Wiz بعنوان "ذا ويز Gallaudet University
غرفة  يف  اجتمعُت  "لقد  ليون:  كيني  العمل  مخرج  ويقول  املؤثر.  وجودها  عىل  شهادة  بمثابة  سيكون  أنه  كما  الصيف(،  يف 

واحدة مع فيوال ديفيس ودينزل واشنطن، وهي تمتلك هذا السحر".
 Williamsburg بارك وتعيش اآلن يف منطقة ويليامزبرغ العمر ٣٩ عاما، وقد نشأت يف شيكاغو هايد  وتبلغ ريدولف من 
بربوكلني. وقبل أن تلعب دورها هذا تم االستعانة بها يك تعّلم ليون لغة اإلشارة. وعن ذلك يقول املخرج: "سأصارحكم عن 
تحيزي املتعلق بهذا األمر. فعندما دخلُت الغرفة توقعُت أن أجد سيدة بيضاء منطوية يف الستينيات من عمرها، لكن انتهى 

بي املطاف بأن أجد نفيس مع هذه الشابة الجميلة الواثقة من نفسها والتي تنتمي إىل أعراق مختلفة".
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بــدار األوبــرا بكتــارا فعاليــات العــام الثقــايف  انطلقــت 
حضــره  بهيــج،  فنــي  حفــل  يف   "2٠١8 روســيا  "قطــر 
عــدد مــن كبــار الشــخصيات والســفراء، مــن بينهــم، 
ســعادة الســيد صــالح بــن غانــم العــيل وزيــر الثقافــة 
ميدينســيك  فالديمــري  الســيد  وســعادة  والرياضــة، 
االتحاديــة. روســيا  جمهوريــة  يف  الثقافــة  وزيــر 
العــام  أنشــطة  مــن  جــزءا  يعــّد  الــذي  الحفــل  أحيــا 
"إيغــور  الشــهرية  الروســية  الباليــه  فرقــة  الثقــايف، 
املرموقــة  الفنانــة  قيــادة  تحــت  باليــه"،  موســييف 
ألكاديميــة  التنفيــذي  املديــر  ششــريباكوفا،  إيلينــا 

إيغــور موســييف، حيــث أّدت ١٣ قطعــة فنيــة متنوعــة، تنــوع الثقافــة الروســية.وُيعد برنامــج العــام الثقــايف 
قطــر روســيا 2٠١8، جــزءا مــن مبــادرة األعــوام الثقافيــة، التــي أطلقتهــا متاحــف قطــر عــام 2٠١2، تحــت رعايــة 
ســعادة الشــيخة املياســة بنت حمد آل ثاين رئيســة مجلس أمناء متاحف قطر، بهدف مد جســور التواصل 
بــني الشــعوب، مــن خــالل تبــادل الفنــون والثقافــة والــرتاث والرياضــة، إىل جانــب تعزيــز مكانــة دولــة قطــر 

رائــدة. ثقافيــة  كوجهــة 
دولــة  إن  باملناســبة،  كلمــة  يف  والرياضــة  الثقافــة  وزيــر  العــيل،  غانــم  بــن  صــالح  الســيد  ســعادة  وقــال 
قطــر، حافظــت عــىل الُعــروة الوثقــى التــي جمعــت العــرب بروســيا منــذ قديــم الزمــان، الفتــا أن العالقــات 
الثقافيــة الروســية - العربيــة ممتــدة يف التاريــخ، إذ تعــود إىل القــرن العاشــر، عندمــا بــدأ الحجــاج الــروس 
بالســفر إىل األرايض املقدســة والعيــش بــني العــرب فظهــر أدب الرحــالت، ومنهــا رحلــة دانييــل وأحمــد بــن 
هــذه  أن  إىل  مشــريا  وغريهــم،  واإلدريــيس  فضــالن 
مذّكــرا  األدبــي،  اإلبــداع  يف  أثــرت  املتينــة  العالقــات 
قصائــده  يف  بوشــكني  بإبــداع  الخصــوص،  بهــذا 
الشــهرية ذات املضامــني الشــرقية العربيــة، وقصائــد 
ريمكــس  وموســيقى  لريمنتــوف 
"شــهرزاد"  عــن  كورســاكوف   -
الــروس  الرســامني  ولوحــات 
الكبــار، مثلمــا ذّكــر بتأثــر األدب 
عامــة  العربــي  واإلبــداع  العربــي 

الرحــالت. هــذه  بفضــل 

املتحــف  "متحــف"  اســتضاف 
العربــي للفــن الحديــث الفنــان 
املليحــي،  محمــد  املغربــّي 
الحديــث،  الفــن  رواد  أحــد 
حاليــا  أعمالــه  تعــرض  والــذي 
معــارض  ضمــن  "متحــف"  يف 
الدائمــة  الفنيــة  املجموعــة 
املخصصــة لعــدد مــن أبــرز رواد 
املنطقــة،  يف  املعاصــر  الفــن 

يف محاضــرة  تحــدث فيهــا الفنــان عــن ســرية حياتــه كفنــان وناشــر ومعلــم 
وناشــط اجتماعــي. وجــاء اللقــاء ضمــن سلســلة "حديــث: متحــف"، وهــي 
شــخصيات  "متحــف"  فيهــا  يدعــو  التــي  العامــة  الفعاليــات  مــن  سلســلة 
واملمارســات  الفــن  تاريــخ  حــول  ونقاشــات  حــوارات  يف  للمشــاركة  مبدعــة 
املليحــي  ســلط  اللقــاء،  وخــالل  والــدويل.  املحــيل  الصعيديــن  عــىل  الفنيــة 
ســتني  مــدى  عــىل  املهنيــة  حياتــه  خــالل  الشــخصية  تجاربــه  عــىل  الضــوء 
عامــا وذلــك يف حــوار مــع قيمــة املعــرض لــورا بارلــو. كمــا تحــدث الفنــان عــن 
أفــكاره وآرائــه حــول عملــه يف مجــال الرتبيــة والتعليــم والسياســة والتنميــة 
يف  النقــدي  والتفكــري  املســتقل  اإلبداعــي  التعبــري  دعمــت  التــي  املجتمعيــة 
املجتمعــات الفنيــة يف املغــرب.  وانعقــد اللقــاء عــىل هامــش معرض محمــد 
عمــل  عــىل  يركــز  والــذي  "متحــف"،  يف  حاليــا  املقــام   ١٩-١٩٧١5٩ املليحــي: 

املــايض. القــرن  مــن  الســتينيات  فــرتة  يف  الفنــان  

دّشــنت متاحــف قطــر يف كــراج جالــريي بمطافــئ: مقــر الفنانــني معــرض "بقايــا الشــتات" للفنــان 
الصينــي املرمــوق دوليًّا آي ويوي الــذي يســّلط الضــوء عــىل أزمــة الالجئــني العامليــة، وذلــك للمــرة 
األوىل يف الشــرق األوســط. ويــأيت تنظيــم املعــرض،  ليــربز مكانــة دولــة قطــر كمركــز فنــي وإبداعــي 
ومنصة لتعزيز الحوار عرب الفنون. كما يعكس املعرض جهود متاحف قطر تحت رعاية سعادة 
الشــيخة املياســة بنــت حمــد آل ثــاين، رئيــس مجلــس أمنــاء متاحــف قطــر، الراميــة إىل اســتقطاب 
كبــار الفنانــني املعاصريــن إىل الدوحــة إللهــام األجيــال املقبلــة مــن املواهــب الفنيــة، وإشــراك أفــراد 
عــىل  العامليــني.  وتعليقــا  الفنانــني  ألبــرز  إقليميــة  منصــة  وتوفــري  اإلبداعــي،  املشــهد  يف  املجتمــع 
املعرض، قال الفنان آي ويوي:"بدأت عالقتي مع قطر عند زياريت لها للمرة األوىل العام املايض. 
املنفتــح يف تجولــُت حينهــا يف مطافــئ: مقــر الفنانــني، واجتمعــُت مــع الفنانــني املقيمــني فيهــا. ولقــد أعجبنــي  أســلوبهم 

مـــــــــــــــــــــــــع  الــــــــــــتعـــــــامـــــــــل 
الـــــــــفنيـــــــــــة.  أعمـــــــــــالهــــــــم 
يل  ُتتــاح  أن  يســرين 

الفرصــة لتنظيــم معــرض "بقايــا الشــتات" يف هــذا املــكان، وأن أســتمر يف نقــل رســالتي للنــاس يف 
العالــم". أنحــاء  مختلــف 

"أدومينــي"  قريــة  يف  لالجئــني  مخيــم  مــن  الفنــان  جمعهــا  التــي  املتعلقــات  آالف  املعــرض   يضــم 
الصغرية الواقعة يف شمال اليونان عىل الحدود مع جمهورية مقدونيا بعد أن تركها الالجئون 
إثــر إغــالق املخيــم وإخالئــه يف شــهر مايــو 2٠١٦. ويصــل عــدد املتعلقــات إىل 2٠4٦ قطعــة مــن املالبــس 
والصور والتذكارات الشــخصية. كما يقدم املعرض فيلما تســجيليا بعنوان "أدوميني 2٠١٦" يوّثق 
ظــروف الحيــاة اليوميــة لالجئــي املخيــم حتــى يــوم ترحيلهــم. وباإلضافــة إىل ذلــك، يضــم املعــرض 
حائطــا ورقيــا يحتــوي عىل ١٧٠٦2 صــورة ضوئيــة التقطهــا آي ويــوي بهاتــف اآليفــون خــالل تصويــره 

.”Human Flow“ "للعمــل الوثائقــي "هيومــان فلــو

باإلبداع التعبير اإلبداعياالحتفاء  حوار 

تدشين بقايا الشتات 

من أعلى في اتجاه 
عقارب الساعة: 

وزيري ثقافة قطر 
وروسيا، جانب من 

حفل افتتاح فعاليات 
العام الثقافي بدار 

أوبرا كتارا  

الفنان المغربي 
محمد مليحي 
متحدثا في 
"متحف"، جانب من 
اللقاء بحضور عدد 
كبير من محبي 
الفنون في المتحف 
العربي للفن 
الحديث.

من األعلى في اتجاه 
عقارب الساعة: 
خليفة العبيدلي 
يقدم شرح لألعمال 
الفنية لكبار الزوار، 
السفير األلماني 
يتوسط العبيدلي 
والمحمود خالل 
افتتاح المعرض 
بمقر الفنانين 
مطافىء.
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لنا

ا
المتفرج

ستيف كانون ناشر ضرير، يبلغ من العمر 
82 عاما، وهو شاعر يمثل الحلقة املفقودة 

للسنوات الخمسني املاضية من التاريخ 
الثقايف لنيويورك وإحدى نقاط التواصل 

الوحيدة مع ديفيد هامونز الذي ُيعترب أحد 
أشهر الفنانني يف عصرنا وأكرثهم تهربا.

بقلم إم إتش ميلر - تصوير آدم غولفر

إعادة االكتشاف

يف عصــر أحــد أيــام الخريــف املــايض، جلــس ســتيف كانــون - الــذي 
يعرف أيضا باسم األستاذ ستيف، وهو الضرير الوحيد يف تاريخ 
نيويــورك والــذي يملــك معرضــا فنيــا، وعــىل حــد تعبــري صديقــه 
 Lower East إســماعيل ريــد "إمرباطــور حــي لــوار إيســت ســايد
Side" - عــىل األريكــة يف شــقته الصغــرية الواقعــة يف حــي إيســت 
طويــال  عقــدا  عنقــه  حــول  يضــع  وهــو   ،East Village فيليــج 
مــن خــرز مهرجــان مــاردي غــرا Mardi Gras ، ويغطــي عينيــه 
شمســية.  بنظــارات   glaucoma الغلوكومــا  بــزرق  املصابتــني 
وكــــــــان يـــــــتـــــــــحدث عـــــــــن تــــــأســـــيسه للمجلــة الفنيــة واملعــرض الفـــــــــنــــــــــي 
 A Gathering of the الــــــــســــــــــابــــــــق "إيه غاثرينغ أوف ذا تـــــــــرايبس

Tribes" والتــي ُتعتــرب بمثابــة تجســيد لكانــون شــخصيا.
مقهــى  يف   ١٩٩٠ العــام  ليــايل  إحــدى  يف  الفكــرة  جاءتــه  فقــد 
املجــاور  الحــي  يف  الواقــع  للشــعراء   Nuyorican نويوريــكان 
إيســت  شــارع  يف  الوقــت  ذلــك  يف  يملكــه  كان  الــذي  للمبنــى 
يف  نويوريــكان  مقهــى  افُتتــح  وقــد   .East Third Street ثــريد 
العــام ١٩8١، وبحلــــــــول العــــــــام ١٩٩٠ صــــــــارت املنــــــــافــــــــسات الشــعرية 
ملنطقــة  الشــاغل  الشــغل  املقهــى  ينظمهــا  التــي   poetry slams
غــري  لكنــه  األســطوري  الكتــاب  كانــون  أّلــف  وقــد  املدينــة.  وســط 
معروف كثريا "Groove, Bang and Jive Around" الصادر 
يف العام ١٩٦٩، والذي وصفه ريد بأنه "رواية ما قبل فن الراب" 
ألنــه تنبــأ بظهــور أســلوب الكلمــة املنطوقــة الــذي كان مزدهــرا يف 
العشــرين.  القــرن  مــن  الثمانينيــات  أواخــر  نويوريــكان يف  مقهــى 
وكان كانــون مــن الــرواد الدائمــني للمقهــى حيــث كان يصــرخ يف 
وجــه كل مــن يــرتدد باملشــاركة بــأن يخــوض غمــار املنافســة قائــال 

اللعينــة". قصيدتــك  "اقــرأ  لــه: 
وقد كان كانون موجودا هناك مع صديقه ديفيد هامونز، وهو 
فنان مشهور جدا معروف بأنه انعزايل وال يمكن ألحد أن يصل 
إليــه لدرجــة أن مجــرد فكــرة وجــود صديــق لــه تبــدو غريبــة مثــل 
محاولــة تصــور أن الكاتــب تومــاس بينشــون يشــرتي ورق تواليــت. 
يف  الحدائــق  إحــدى  يف  مقعــد  عــىل  بهامونــز  كانــون  التقــى  وقــد 
أواخــر الســبعينيات بعــد بضــع ســنوات مــن وصــول هامونــز إىل 
وبدئــه   West Coast األمــرييك  الغربــي  الســاحل  مــن  نيويــورك 
تــدور حــول هويــة الســود،  بإبــداع منحوتــات مثــرية واســتفزازية 
مــن  يجمعهــا  التــي  واملهمــالت  امللقــاة  املــواد  باســتخدام  وذلــك 
مجرفــة  اســتخدم  املثــال،  ســبيل  فعــىل  املدينــة.  أنحــاء  جميــع 

املصطلحــات  مــن  للســخرية  منهــا  تتــدىل  سالســل  مــع  حديقــة 
العنصرية، واستخدم أغطية زجاجات تم جمعها من الحانات 
لتزيــني أطــواق كــرة ســلة طويلــة بصــورة مضحكــة يف عمــل فنــي 
العــام  إىل  يرجــع   "Higher Goals قــوول  "هــري  بعنــوان  عــام 
الســود  الشــعر مــن محــالت حالقــة  ١٩8٦، واســتخدم مخلفــات 
لتصبــح فكــرة تهيمــن عــىل العديــد مــن أعمالــه. وغالبــا مــا يجــد 
أثنــاء ســريه ملســافات طويلــة مــن األســتوديو  املــواد  هامونــز هــذه 
الخــاص بــه يف حــي هارلــم Harlem وصــوال إىل وســط املدينــة، 

حيــث كان يتوقــف عنــد منــزل كانــون بانتظــام. 
بأنــه  يتســم  وهــو  عامــا،   ٧4 العمــر  مــن  هامونــز  يبلــغ  واليــوم، 
فقــد  إليــه،  وصــوال  وأصعبهــم  األحيــاء  الفنانــني  أشــهر  أحــد 
رفــض عــرض أحــد تجــار الفــن بتمثيلــه حصريــا. وعــىل الرغــم مــن 
األمريكيــة  املتاحــف  معظــم  مجموعــات  يف  موجــودة  أعمالــه  أن 
الغالــب يرفــض دعــوات عــرض أعمالــه. ويف  أنــه يف  الكــربى، إال 
لدرجــة  الرســمية  املؤسســات  يف  فنــه  ُيعــرض  مــا  نــادرا  الواقــع، 
أنــه عندمــا يحــدث ذلــك فإنــه يتــم التعامــل معــه عــىل أنــه حــدث 
اســتثنايئ، مثــل معرضــه االســتعادي الــذي أُقيــم يف العــام 2٠١٦ يف 
منوشني غالريي Mnuchin Gallery  يف حي آبر إيست سايد 
Upper East Side، وقــد كانــت فقــط املــرة الثانيــة التــي ُتعــرض 

فيهــا أعمالــه.

لكــن يف ليلــة األربعــاء تلــك يف العــام ١٩٩٠، كان هامونــز موجــودا 
يف الحانــة مــع كانــون كأي شــخص آخــر، وكان يشــكو مــن عــدم 
وجــود أي شــخص يوّثــق مــا يحــدث يف مقهــى نويوريــكان لألجيــال 
الــذي يبلــغ مــن العمــر 82 عامــا، والــذي  القادمــة. فقــال كانــون 
ســيصدر  إنــه  لهامونــز   ،١٩8٩ العــام  منــذ  تمامــا  ضريــرا  أصبــح 

الخاصــة.  مجلتــه 
وتحــدث كانــون عــن ذلــك قائــال: "اشــتىك النــاس الذيــن عرفتهــم 
يف حــي لــوار إيســت ســايد Lower East Side  مــن عــدم وجــود 
ترايبــس  مجلــة  أسســت  فقــد  لــذا  أعمالهــم.  لنشــر  مــكان  أي 

أســكتهم". يك  فقــط   ...Tribes
بــدأت  قــد   A Gathering of the Tribes أن  وصحيــح 
فنــي وصالــون  معــرض  إىل  تحولــت  مــا  ســرعان  لكنهــا  كمجلــة، 
بمثابــة  كانــون  منــزل  كان  لقــد  كانــون.  شــقة  مــن  إدارتــه  يتــم 
مانهاتــن  لــوار  منطقــة  يف  واملثقفــني  للــــفــــنــــانــــــني  حـــــي  معـْلــــــم 

Lower Manhattan – هؤالء األشخاص 
ألجيــال  تجاهلهــم  يتــم  مــا  غالبــا  الذيــن 
للبوهيميــني  قــراءات  لصالــح  متعاقبــة 
ويهملــون  باألغنيــاء  يهتمــون  الذيــن  البيــض 
مــدار  عــىل  مفتــوح  منــزل  وهــو  الفقــراء-  
الســاعة وجميــع النــاس موضــع ترحيــب فيــه 

ستيف كانون، 
مــــــــــؤســـس 

ونـــــاشـــر مجلة
 A Gathering of the 

Tribes، في شقته 
الواقعة في حي 

 East إيست فيليج
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بــدار األوبــرا بكتــارا فعاليــات العــام الثقــايف  انطلقــت 
حضــره  بهيــج،  فنــي  حفــل  يف   "2٠١8 روســيا  "قطــر 
عــدد مــن كبــار الشــخصيات والســفراء، مــن بينهــم، 
ســعادة الســيد صــالح بــن غانــم العــيل وزيــر الثقافــة 
ميدينســيك  فالديمــري  الســيد  وســعادة  والرياضــة، 
االتحاديــة. روســيا  جمهوريــة  يف  الثقافــة  وزيــر 

العــام  أنشــطة  مــن  جــزءا  يعــّد  الــذي  الحفــل  أحيــا 
"إيغــور  الشــهرية  الروســية  الباليــه  فرقــة  الثقــايف، 
املرموقــة  الفنانــة  قيــادة  تحــت  باليــه"،  موســييف 
ألكاديميــة  التنفيــذي  املديــر  ششــريباكوفا،  إيلينــا 

إيغــور موســييف، حيــث أّدت ١٣ قطعــة فنيــة متنوعــة، تنــوع الثقافــة الروســية.وُيعد برنامــج العــام الثقــايف 
قطــر روســيا 2٠١8، جــزءا مــن مبــادرة األعــوام الثقافيــة، التــي أطلقتهــا متاحــف قطــر عــام 2٠١2، تحــت رعايــة 
ســعادة الشــيخة املياســة بنت حمد آل ثاين رئيســة مجلس أمناء متاحف قطر، بهدف مد جســور التواصل 
بــني الشــعوب، مــن خــالل تبــادل الفنــون والثقافــة والــرتاث والرياضــة، إىل جانــب تعزيــز مكانــة دولــة قطــر 

رائــدة. ثقافيــة  كوجهــة 
دولــة  إن  باملناســبة،  كلمــة  يف  والرياضــة  الثقافــة  وزيــر  العــيل،  غانــم  بــن  صــالح  الســيد  ســعادة  وقــال 
قطــر، حافظــت عــىل الُعــروة الوثقــى التــي جمعــت العــرب بروســيا منــذ قديــم الزمــان، الفتــا أن العالقــات 
الثقافيــة الروســية - العربيــة ممتــدة يف التاريــخ، إذ تعــود إىل القــرن العاشــر، عندمــا بــدأ الحجــاج الــروس 
بالســفر إىل األرايض املقدســة والعيــش بــني العــرب فظهــر أدب الرحــالت، ومنهــا رحلــة دانييــل وأحمــد بــن 
هــذه  أن  إىل  مشــريا  وغريهــم،  واإلدريــيس  فضــالن 
مذّكــرا  األدبــي،  اإلبــداع  يف  أثــرت  املتينــة  العالقــات 
قصائــده  يف  بوشــكني  بإبــداع  الخصــوص،  بهــذا 
الشــهرية ذات املضامــني الشــرقية العربيــة، وقصائــد 
ريمكــس  وموســيقى  لريمنتــوف 
"شــهرزاد"  عــن  كورســاكوف   -
الــروس  الرســامني  ولوحــات 
الكبــار، مثلمــا ذّكــر بتأثــر األدب 
عامــة  العربــي  واإلبــداع  العربــي 

الرحــالت. هــذه  بفضــل 

املتحــف  "متحــف"  اســتضاف 
العربــي للفــن الحديــث الفنــان 
املليحــي،  محمــد  املغربــّي 
الحديــث،  الفــن  رواد  أحــد 
حاليــا  أعمالــه  تعــرض  والــذي 
معــارض  ضمــن  "متحــف"  يف 
الدائمــة  الفنيــة  املجموعــة 
املخصصــة لعــدد مــن أبــرز رواد 
املنطقــة،  يف  املعاصــر  الفــن 

يف محاضــرة  تحــدث فيهــا الفنــان عــن ســرية حياتــه كفنــان وناشــر ومعلــم 
وناشــط اجتماعــي. وجــاء اللقــاء ضمــن سلســلة "حديــث: متحــف"، وهــي 
شــخصيات  "متحــف"  فيهــا  يدعــو  التــي  العامــة  الفعاليــات  مــن  سلســلة 
واملمارســات  الفــن  تاريــخ  حــول  ونقاشــات  حــوارات  يف  للمشــاركة  مبدعــة 
املليحــي  ســلط  اللقــاء،  وخــالل  والــدويل.  املحــيل  الصعيديــن  عــىل  الفنيــة 
ســتني  مــدى  عــىل  املهنيــة  حياتــه  خــالل  الشــخصية  تجاربــه  عــىل  الضــوء 
عامــا وذلــك يف حــوار مــع قيمــة املعــرض لــورا بارلــو. كمــا تحــدث الفنــان عــن 
أفــكاره وآرائــه حــول عملــه يف مجــال الرتبيــة والتعليــم والسياســة والتنميــة 
يف  النقــدي  والتفكــري  املســتقل  اإلبداعــي  التعبــري  دعمــت  التــي  املجتمعيــة 
املجتمعــات الفنيــة يف املغــرب.  وانعقــد اللقــاء عــىل هامــش معرض محمــد 
عمــل  عــىل  يركــز  والــذي  "متحــف"،  يف  حاليــا  املقــام   ١٩-١٩٧١5٩ املليحــي: 

املــايض. القــرن  مــن  الســتينيات  فــرتة  يف  الفنــان  

دّشــنت متاحــف قطــر يف كــراج جالــريي بمطافــئ: مقــر الفنانــني معــرض "بقايــا الشــتات" للفنــان 
الصينــي املرمــوق دوليًّا آي ويوي الــذي يســّلط الضــوء عــىل أزمــة الالجئــني العامليــة، وذلــك للمــرة 
األوىل يف الشــرق األوســط. ويــأيت تنظيــم املعــرض،  ليــربز مكانــة دولــة قطــر كمركــز فنــي وإبداعــي 
ومنصة لتعزيز الحوار عرب الفنون. كما يعكس املعرض جهود متاحف قطر تحت رعاية سعادة 
الشــيخة املياســة بنــت حمــد آل ثــاين، رئيــس مجلــس أمنــاء متاحــف قطــر، الراميــة إىل اســتقطاب 
كبــار الفنانــني املعاصريــن إىل الدوحــة إللهــام األجيــال املقبلــة مــن املواهــب الفنيــة، وإشــراك أفــراد 
عــىل  العامليــني.  وتعليقــا  الفنانــني  ألبــرز  إقليميــة  منصــة  وتوفــري  اإلبداعــي،  املشــهد  يف  املجتمــع 
املعرض، قال الفنان آي ويوي:"بدأت عالقتي مع قطر عند زياريت لها للمرة األوىل العام املايض. 
املنفتــح يف تجولــُت حينهــا يف مطافــئ: مقــر الفنانــني، واجتمعــُت مــع الفنانــني املقيمــني فيهــا. ولقــد أعجبنــي  أســلوبهم 

مـــــــــــــــــــــــــع  الــــــــــــتعـــــــامـــــــــل 
الـــــــــفنيـــــــــــة.  أعمـــــــــــالهــــــــم 
يل  ُتتــاح  أن  يســرين 

الفرصــة لتنظيــم معــرض "بقايــا الشــتات" يف هــذا املــكان، وأن أســتمر يف نقــل رســالتي للنــاس يف 
العالــم". أنحــاء  مختلــف 

"أدومينــي"  قريــة  يف  لالجئــني  مخيــم  مــن  الفنــان  جمعهــا  التــي  املتعلقــات  آالف  املعــرض   يضــم 
الصغرية الواقعة يف شمال اليونان عىل الحدود مع جمهورية مقدونيا بعد أن تركها الالجئون 
إثــر إغــالق املخيــم وإخالئــه يف شــهر مايــو 2٠١٦. ويصــل عــدد املتعلقــات إىل 2٠4٦ قطعــة مــن املالبــس 
والصور والتذكارات الشــخصية. كما يقدم املعرض فيلما تســجيليا بعنوان "أدوميني 2٠١٦" يوّثق 
ظــروف الحيــاة اليوميــة لالجئــي املخيــم حتــى يــوم ترحيلهــم. وباإلضافــة إىل ذلــك، يضــم املعــرض 
حائطــا ورقيــا يحتــوي عىل ١٧٠٦2 صــورة ضوئيــة التقطهــا آي ويــوي بهاتــف اآليفــون خــالل تصويــره 

.”Human Flow“ "للعمــل الوثائقــي "هيومــان فلــو

باإلبداع التعبير اإلبداعياالحتفاء  حوار 

تدشين بقايا الشتات 

من أعلى في اتجاه 
عقارب الساعة: 

وزيري ثقافة قطر 
وروسيا، جانب من 

حفل افتتاح فعاليات 
العام الثقافي بدار 

أوبرا كتارا  

الفنان المغربي 
محمد مليحي 
متحدثا في 
"متحف"، جانب من 
اللقاء بحضور عدد 
كبير من محبي 
الفنون في المتحف 
العربي للفن 
الحديث.

من األعلى في اتجاه 
عقارب الساعة: 
خليفة العبيدلي 
يقدم شرح لألعمال 
الفنية لكبار الزوار، 
السفير األلماني 
يتوسط العبيدلي 
والمحمود خالل 
افتتاح المعرض 
بمقر الفنانين 
مطافىء.
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المتفرج
ستيف كانون ناشر ضرير، يبلغ من العمر 
82 عاما، وهو شاعر يمثل الحلقة املفقودة 

للسنوات الخمسني املاضية من التاريخ 
الثقايف لنيويورك وإحدى نقاط التواصل 

الوحيدة مع ديفيد هامونز الذي ُيعترب أحد 
أشهر الفنانني يف عصرنا وأكرثهم تهربا.

بقلم إم إتش ميلر - تصوير آدم غولفر

إعادة االكتشاف

يف عصــر أحــد أيــام الخريــف املــايض، جلــس ســتيف كانــون - الــذي 
يعرف أيضا باسم األستاذ ستيف، وهو الضرير الوحيد يف تاريخ 
نيويــورك والــذي يملــك معرضــا فنيــا، وعــىل حــد تعبــري صديقــه 
 Lower East إســماعيل ريــد "إمرباطــور حــي لــوار إيســت ســايد
Side" - عــىل األريكــة يف شــقته الصغــرية الواقعــة يف حــي إيســت 
طويــال  عقــدا  عنقــه  حــول  يضــع  وهــو   ،East Village فيليــج 
مــن خــرز مهرجــان مــاردي غــرا Mardi Gras ، ويغطــي عينيــه 
شمســية.  بنظــارات   glaucoma الغلوكومــا  بــزرق  املصابتــني 
وكــــــــان يـــــــتـــــــــحدث عـــــــــن تــــــأســـــيسه للمجلــة الفنيــة واملعــرض الفـــــــــنــــــــــي 
 A Gathering of the الــــــــســــــــــابــــــــق "إيه غاثرينغ أوف ذا تـــــــــرايبس

Tribes" والتــي ُتعتــرب بمثابــة تجســيد لكانــون شــخصيا.
مقهــى  يف   ١٩٩٠ العــام  ليــايل  إحــدى  يف  الفكــرة  جاءتــه  فقــد 
املجــاور  الحــي  يف  الواقــع  للشــعراء   Nuyorican نويوريــكان 
إيســت  شــارع  يف  الوقــت  ذلــك  يف  يملكــه  كان  الــذي  للمبنــى 
يف  نويوريــكان  مقهــى  افُتتــح  وقــد   .East Third Street ثــريد 
العــام ١٩8١، وبحلــــــــول العــــــــام ١٩٩٠ صــــــــارت املنــــــــافــــــــسات الشــعرية 
ملنطقــة  الشــاغل  الشــغل  املقهــى  ينظمهــا  التــي   poetry slams
غــري  لكنــه  األســطوري  الكتــاب  كانــون  أّلــف  وقــد  املدينــة.  وســط 
معروف كثريا "Groove, Bang and Jive Around" الصادر 
يف العام ١٩٦٩، والذي وصفه ريد بأنه "رواية ما قبل فن الراب" 
ألنــه تنبــأ بظهــور أســلوب الكلمــة املنطوقــة الــذي كان مزدهــرا يف 
العشــرين.  القــرن  مــن  الثمانينيــات  أواخــر  نويوريــكان يف  مقهــى 
وكان كانــون مــن الــرواد الدائمــني للمقهــى حيــث كان يصــرخ يف 
وجــه كل مــن يــرتدد باملشــاركة بــأن يخــوض غمــار املنافســة قائــال 

اللعينــة". قصيدتــك  "اقــرأ  لــه: 
وقد كان كانون موجودا هناك مع صديقه ديفيد هامونز، وهو 
فنان مشهور جدا معروف بأنه انعزايل وال يمكن ألحد أن يصل 
إليــه لدرجــة أن مجــرد فكــرة وجــود صديــق لــه تبــدو غريبــة مثــل 
محاولــة تصــور أن الكاتــب تومــاس بينشــون يشــرتي ورق تواليــت. 
يف  الحدائــق  إحــدى  يف  مقعــد  عــىل  بهامونــز  كانــون  التقــى  وقــد 
أواخــر الســبعينيات بعــد بضــع ســنوات مــن وصــول هامونــز إىل 
وبدئــه   West Coast األمــرييك  الغربــي  الســاحل  مــن  نيويــورك 
تــدور حــول هويــة الســود،  بإبــداع منحوتــات مثــرية واســتفزازية 
مــن  يجمعهــا  التــي  واملهمــالت  امللقــاة  املــواد  باســتخدام  وذلــك 
مجرفــة  اســتخدم  املثــال،  ســبيل  فعــىل  املدينــة.  أنحــاء  جميــع 

املصطلحــات  مــن  للســخرية  منهــا  تتــدىل  سالســل  مــع  حديقــة 
العنصرية، واستخدم أغطية زجاجات تم جمعها من الحانات 
لتزيــني أطــواق كــرة ســلة طويلــة بصــورة مضحكــة يف عمــل فنــي 
العــام  إىل  يرجــع   "Higher Goals قــوول  "هــري  بعنــوان  عــام 
الســود  الشــعر مــن محــالت حالقــة  ١٩8٦، واســتخدم مخلفــات 
لتصبــح فكــرة تهيمــن عــىل العديــد مــن أعمالــه. وغالبــا مــا يجــد 
أثنــاء ســريه ملســافات طويلــة مــن األســتوديو  املــواد  هامونــز هــذه 
الخــاص بــه يف حــي هارلــم Harlem وصــوال إىل وســط املدينــة، 

حيــث كان يتوقــف عنــد منــزل كانــون بانتظــام. 
بأنــه  يتســم  وهــو  عامــا،   ٧4 العمــر  مــن  هامونــز  يبلــغ  واليــوم، 
فقــد  إليــه،  وصــوال  وأصعبهــم  األحيــاء  الفنانــني  أشــهر  أحــد 
رفــض عــرض أحــد تجــار الفــن بتمثيلــه حصريــا. وعــىل الرغــم مــن 
األمريكيــة  املتاحــف  معظــم  مجموعــات  يف  موجــودة  أعمالــه  أن 
الغالــب يرفــض دعــوات عــرض أعمالــه. ويف  أنــه يف  الكــربى، إال 
لدرجــة  الرســمية  املؤسســات  يف  فنــه  ُيعــرض  مــا  نــادرا  الواقــع، 
أنــه عندمــا يحــدث ذلــك فإنــه يتــم التعامــل معــه عــىل أنــه حــدث 
اســتثنايئ، مثــل معرضــه االســتعادي الــذي أُقيــم يف العــام 2٠١٦ يف 
منوشني غالريي Mnuchin Gallery  يف حي آبر إيست سايد 
Upper East Side، وقــد كانــت فقــط املــرة الثانيــة التــي ُتعــرض 

فيهــا أعمالــه.

لكــن يف ليلــة األربعــاء تلــك يف العــام ١٩٩٠، كان هامونــز موجــودا 
يف الحانــة مــع كانــون كأي شــخص آخــر، وكان يشــكو مــن عــدم 
وجــود أي شــخص يوّثــق مــا يحــدث يف مقهــى نويوريــكان لألجيــال 
الــذي يبلــغ مــن العمــر 82 عامــا، والــذي  القادمــة. فقــال كانــون 
ســيصدر  إنــه  لهامونــز   ،١٩8٩ العــام  منــذ  تمامــا  ضريــرا  أصبــح 

الخاصــة.  مجلتــه 
وتحــدث كانــون عــن ذلــك قائــال: "اشــتىك النــاس الذيــن عرفتهــم 
يف حــي لــوار إيســت ســايد Lower East Side  مــن عــدم وجــود 
ترايبــس  مجلــة  أسســت  فقــد  لــذا  أعمالهــم.  لنشــر  مــكان  أي 

أســكتهم". يك  فقــط   ...Tribes
بــدأت  قــد   A Gathering of the Tribes أن  وصحيــح 
فنــي وصالــون  معــرض  إىل  تحولــت  مــا  ســرعان  لكنهــا  كمجلــة، 
بمثابــة  كانــون  منــزل  كان  لقــد  كانــون.  شــقة  مــن  إدارتــه  يتــم 
مانهاتــن  لــوار  منطقــة  يف  واملثقفــني  للــــفــــنــــانــــــني  حـــــي  معـْلــــــم 

Lower Manhattan – هؤالء األشخاص 
ألجيــال  تجاهلهــم  يتــم  مــا  غالبــا  الذيــن 
للبوهيميــني  قــراءات  لصالــح  متعاقبــة 
ويهملــون  باألغنيــاء  يهتمــون  الذيــن  البيــض 
مــدار  عــىل  مفتــوح  منــزل  وهــو  الفقــراء-  
الســاعة وجميــع النــاس موضــع ترحيــب فيــه 

ستيف كانون، 
مــــــــــؤســـس 

ونـــــاشـــر مجلة
 A Gathering of the 

Tribes، في شقته 
الواقعة في حي 

 East إيست فيليج
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قد ال يوجد أي شخص يف منطقة وسط 
مانهاتن قد قام بأكرث مما قام به كانون 

واكتسب سمعة أقل.

ويهملــون  باألغنيــاء  يهتمــون  الذيــن  البيــض  البوهيميــني  )حتــى 
األخــرية  اللحظــات  يف  مهمــا  موقعــا  ُيعتــرب  أنــه  كمــا  الفقــراء(، 
مــن عمــر منطقــة لــوار مانهاتــن كمركــز للطليعــة. وحســب ديفيــد 
هندرسون ، وهو كاتب وشخصية كبرية يف حركة فنون السود 
والســبعينيات،  الســتينيات  أواخــر  يف  هارلــم  حــي  يف  املتمركــزة 
فــإن ترايبــس هــي املــكان الــذي "يمكــن أن يدخلــه املــرء يف أي وقــت 
ويكــون موضــع ترحيــب، ويوجــد فيــه دائمــا يشء مثــري لالهتمــام. 
وإذا لــم يكــن يوجــد ذلــك الــيشء فيمكــن للمــرء أن يبــدأه فقــط 
عــن طريــق الذهــاب إىل هنــاك". وبالنســبة لهندرســون، كان ذلــك 
أومــربا Society of Umbra، وهــي  اســتمرار لجمعيــة  بمثابــة 
كانــون  إليهــا  انتمــى  املدنيــة  الحقــوق  للفنانــني يف عصــر  جمعيــة 
هارلــم  حــي  بــني  التاريخــي  االنقســام  مــن  وتكّونــت  وهندرســون 
ووسط املدينة إذ قال: "كان القوميون السود من الجزء الراقي 
املدينــة  الجــزء  ذلــك  نعيــش يف  أن  يجــب  بأننــا  يــرون  املدينــة  مــن 
وأن ال يكــون لدينــا ســوى أصدقــاء ســود. وقــد اعتربنــا ذلــك أمــرا 

للســخرية".  مثــريا 
وربمــا كانــت أيضــا تلــك آخــر مــرة يف تاريــخ وســط مدينــة نيويــورك 
متواضــع  بأنــه  يتســم  الــذي  كانــون  مثــل  شــخصية  فيهــا  تقــوم 
وثري بصورة مســتقلة بإدارة هذا الفضاء العيص عىل التصنيف 
واملتعاطــف مــع العامــة. فقــد مــّول كانــون هــذه التجربــة العظيمــة 
مــن أصدقائــه مثــل هامونــز،  مــع تربعــات  للربــح  تهــدف  التــي ال 
الــذي وّقــع الشــيك الثــاين لدعــم ترايبــس. فقــد أنشــأ فضــاء يمكــن 
أن يســتفيد مــن بيئتــه بصــورة خالقــة كل مــن دخلــه، ابتــداء مــن 
رع  صــن  فرقــة  بأعضــاء  وانتهــاء  ريــد،  مثــل  القدامــى  أصدقائــه 
أركســرتا Sun Ra Arkestra الذيــن عزفــوا موســيقاهم يف فنــاء 
كانــون  أصبــح  الطريقــة  وبهــذه   .١٩٩5 العــام  يف  الخلفــي  كانــون 
مرشدا لعدة أجيال من الكتاب الشباب الذين نشروا يف مجلته 
مثــل إيلــني مايلــز، والشــاب بــول بيتــي الــذي كتــب قصيــدة مطولــة 
يف العــدد األول مــن ترايبــس وأصبــح يف العــام 2٠١٦ أول أمــرييك 

.Man Booker يفــوز بجائــزة مــان بووكــر
ُولــد كانــون يف مدينــة نيــو أورلينــز، وجــاء إىل نيويــورك يف العــام 
يف  مهمــا  دورا  لعــب  ترايبــس،  يؤســس  أن  قبــل  وحتــى   .١٩٦2
شــخصية  أصبــح  قــد  أنــه  لدرجــة  نيويــورك  يف  املضــادة  الثقافــة 
نّظــم  الســتينيات،  أوائــل  ويف  بــه.  التقــوا  الذيــن  ألولئــك  تنبؤيــة 
كانــون مناقشــات غــري رســمية حــول املوســيقى واألدب مــع كتــاب 
مثــل هندرســون وريــد وأعضــاء آخريــن مــن جمعيــة أومــربا. ويف 
الســبعينيات، أســس دار نشــر مــع ريــد والشــاعر جــو جونســون 
األدب  عــىل  تركــز  التــي  املســتقلة  النشــر  دور  أوائــل  مــن  كانــت 
يف  جاكســون  جريالــد  الرســام  أنقــذه  وقــد  الثقافــات.  متعــدد 
إحدى املرات من الغرق يف نهر هدســون Hudson. وكان صون 
رع كثــريا مــا يبحــث عــن كانــون لــريوي لــه قصصــا عــن التحليــق يف 
الفضاء. وقد قال كانون عنه: "إذا قال إنه قد حلق يف الفضاء، 
فأعتقد أنه قد حلق يف الفضاء". وساعد كانون يف توحيد نظام 
املــدارس الحكوميــة العامــة يف نيويــورك عندمــا أصبــح عضــوا يف 
هيئــة التدريــس يف كليــة ميدغــار إيفــرز يف بروكلــني، حيــث درس 
فيهــا العلــوم اإلنســانية. وقــام امللحــن بوتــش موريــس بتشــذيب 

غــري املســتغرب عــدم إصــدار هامونــز ألي بيــان عــام عــن املشــروع 
ورفضــه جميــع عــروض املقابــالت(. ومــع ذلــك فقــد واصــل زيــارة 
كانــون، الــذي عــىل الرغــم مــن أنــه لــم يعــد لديــه صالــة عــرض، 
إال أنــه مــا يــزال ينشــر مجلتــه عــىل اإلنرتنــت. ونشــر كانــون أيضــا 
مــع مســاهمات  املــايض،  العــام  ترايبــس  مــن  مختــارات مطبوعــة 
صالونــا  شــقته  وظلــت  وغريهــم.  وريــد،  ومايلــز،  هامونــز،  مــن 
أنــواع الفنــون حيــث يجلــس كانــون عــىل األريكــة نفســه  ملختلــف 
وهــو يــدردش مــع ضيوفــه. وعندمــا يــزوره هامونــز، يقــوم أحيانــا 
أن  يرســم  ال  الــذي  كانــون  مــن  ويطلــب  رســم،  لوحــة  بإحضــار 
كانــون:  يقــول  ذلــك  أوبامــا ولنفســه. وعــن  لعائلــة  يرســم صــورا 
"إنه يظن بأنه إذا ما أشــركني يف معرض ما فإنني ســأتوقف عن 
طلــب املــال منــه"، وتثــاءب ثــالث مــرات ثــم أضــاف: "نعــم، هــذا 

صحيــح يــا ديفيــد". 
يتحــدث للصحفيــني، إال  مــا  نــادرا  مــن أن هامونــز  الرغــم  وعــىل 
لعــل  معــه،  املقابــالت  إجــراء  عــىل  آلخــر  وقــت  مــن  يوافــق  أنــه 
أبرزهــا املقابلــة التــي أجراهــا معــه مــؤرخ الفــن كيــيل جونــز ملجلــة 
ريــل اليــف Real Life يف العــام ١٩8٦، والتــي عــرض فيهــا هامونــز 
أبــدا، عــىل  الفــن  مــا يُعتقــد بأنهــا فلســفته إذ يقــول: "لــم أحــب 
اإلطــالق". لكــن الصــورة األكــرث وضوحــا لهامونــز كانــت يف مقابلــة 
أجراهــا كانــون، إضافــة إىل أصدقــاء آخريــن مثــل هندرســون، يف 

عــدد ترايبــس االفتتاحــي الــذي يعــود إىل خريــف ١٩٩١. 

األول  العــدد  هــذا  مــن  نســخة   ١٠٠٠ مــن  أقــل  طباعــة  تمــت  وقــد 
عــىل جهــاز زيروكــس. وقــد يكــون هــذا العــدد ليــس ببعيــد املنــال 
بالدرجة التي عليها هامونز لكنه نادر، فإحدى النسخ الوحيدة 
أســود يف  املتاحــة للجمهــور موجــودة يف مجلــد  العــدد  هــذا  مــن 
قبــو مركــز شــومبورغ Schomburg لألبحــاث يف مجــال ثقافــة 
إحــدى  العــدد  لغــالف  الســود يف حــي هارلــم. وخصــص هامونــز 
الــورق  عــىل  جســده  مــن  أجــزاء  بطباعــة  صممهــا  التــي  أعمالــه 
عــن طريــق تغطيــة جســده بالشــحم وضغطــه عــىل ورقــة. وتبــدو 
اللوحــة وكأنهــا أحــد الرســوم املســتخدمة يف اختبــارات رورشــاخ 
الســيكولوجية للشــخصية والــذكاء، فقــد قــام الفنــان بطبــع يديــه 
عــىل الــورق بوضعيــة معينــة كمــا لــو كان يصــيل، ويوجــد تحتهمــا 
يف  العــدد  صــدر  وقــد  الخــارج.  نحــو  يحــدق  القنــاع  يشــبه  وجــه 
العــام نفســه الــذي رفــض فيــه هامونــز دعــوة للمشــاركة يف حــدث 
مــرة  تنظيمــه  يتــم  الــذي   Whitney Biennial ويتنــي  متحــف 

ســنتني.  كل 

وأوضــح هامونــز يف املقابلــة ســبب انزعاجــه عــن عالــم الفــن قائــال: 
"أشــعر باألمــان عندمــا أكــون مــع املوســيقيني والشــعراء. أنــا جــاد 
بقــويل هــذا، فعندمــا أرى فنانــا يف الشــارع، اختبــئ وراء ســيارة". 

فكرتــه عــن املوســيقى املرتجلــة يف غرفــة معيشــة كانــون. 
هــذا  جانــب  )وإىل  ثقــايف  كمنســق  دوره  مــن  الرغــم  عــىل  لكــن 
إرث هامونــز. فقــد  مــع  يتشــابك كثــريا  إرث كانــون  فــإن  الــدور(، 
حافــظ الرجــالن لســنوات عديــدة عــىل أحــدى الصداقــات الفنيــة 
الكبــرية غــري املستكشــفة التــي ترتبــط ارتباطــا ال تنفصــم عــراه مــع 
الــذي نشــأت منــه، لدرجــة أن كال منهمــا يتمّكــن بطريقــة  الفــن 
جــاك  للجمهــور، كحــال  اآلخــر  إبداعــات  ترجمــة  مــن  بأخــرى  أو 
فــان  ديــف  مــع  ديــالن  بــوب  أو  كاســادي،  نيــل  مــع  كــريواك 
هامونــز  فكــون  ســميث.  هــاري  مــع  جينســربغ  ألــني  أو  رونــك، 
املنــال يتطلــب نوعــا مــن الحمايــة والدعــم املســتمر  عبقريــا بعيــد 
الــذي ال يســتطيع توفــريه ســوى أقــرب املقربــني إليــه واألصدقــاء 
مجلــة  أتاحــت  فقــد  وكانــون  لهامونــز  وبالنســبة  الحميميــون، 
قطعــا  هامونــز  أبــدع  وقــد  الصفــاء.  وهــذا  الفضــاء  هــذا  ترايبــس 
 East ســرتيت  ثــريد  إيســت  شــارع  الواقــع يف  املنــزل  ارتجاليــة يف 
Third Street، مثل سلسلة من اللوحات غري املرئية قام فيها 
برســم خطــوط حــول إطــارات األعمــال الفنيــة التــي كانــت معلقــة 
عــىل  مــن  األعمــال  تلــك  أزال  ثــم  كانــون،  منــزل  جــدران  عــىل 
الجــدران تمامــا، ممــا تــرك وراءهــا خطوطــا، أو كمــا فعــل كانــون 
يف اآلونــة األخــرية عندمــا قــرأ قــراءة قصيــدة يف زجاجــة بــرية فارغــة 
 Tom فينكلبــريل  تــوم  وقــال  الفريــزر.  يف  ووضعهــا  ختمهــا  ثــم 
ملدينــة  الثقافيــة  الشــؤون  مفــوض  اآلن  وهــو   ،Finkelpearl
نيويــورك الــذي نظــم يف العــام ١٩٩٠ أول متحــف منفــرد لهامونــز 
 ،Queens ١  يف منطقــة كوينــز .P.S يف مركــز الفنــون املعاصــرة
هاتــف،  لديــه حتــى جهــاز  يكــن  لــم  عديــدة  لســنوات  هامونــز  إن 
وإن شــقة كانــون كانــت مــن األماكــن القليلــة التــي يمكــن ضمــان 

فيهــا.  إيجــاده 
وكان هامونز فنانا كبريا منذ بداية حياته املهنية، لكنه يف اآلونة 
األخــرية، ومــع ازديــاد الطلــب عــىل أعمالــه وبقائــه صعــب املنــال، 
تحــول مــن فنــان مشــهور إىل جــزء مــن فولكلــور نيويــورك الــذي 
املفقــودة منــه. وقــد ال يوجــد أي  ُتعتــرب مجلــة ترايبــس القطعــة 
بــه  قــام  ممــا  بأكــرث  قــام  قــد  مانهاتــن  وســط  منطقــة  يف  شــخص 
كانــون واكتســب ســمعة أقــل، ليــس فقــط لإلشــراف عــىل جــزء 
مــن  بعــض  لدعــم  ولكــن  بســرعة،  يختفــي  نيويــورك  ثقافــة  مــن 

كبــار الفنانــني يف عصرنــا، وعــىل األخــص هامونــز نفســه.
ويســر،  بســهولة  بأكملهــا  أعمالــه  أبــدع  قــد  هامونــز  أن  ويبــدو 
لكــن أعمالــه يف نهايــة املطــاف ليســت مدفوعــة بالســخرية بقــدر 
مــا هــي مدفوعــة بشــعور مــن الغرابــة وفهــم لكينونــة الفــن، أو 
قــد تمّكــن  أنــه  يمكــن أن يكــون ذلــك شــأنا كونيــا للغايــة لدرجــة 
املــارة يف إحــدى زوايــا  الثلــج إىل  بيــع كــرات  املــرات مــن  يف إحــدى 
 Bliz-aard"( الشــتاء إيســت فيليــج يف منتصــف  شــارع يف حــي 
نيويــورك  مدينــة  فنــان  أي  يســتخدم  ولــم   .)١٩8٣ ،"Ball Sale
مثلما اســتخدمها هامونز الذي أبدع أعماله من املدينة نفســها، 
وكانــت غالبــا مــا تشــكل جــزءا منهــا، فقــد وضــع زجاجــات فارغــة 
حــي  مهجــورة يف  أراض  يف  ألشــجار  العاريــة  الفــروع  نهايــات  يف 
مــن  الثمانينيــات  أوائــل  يف  اســم  بــدون  فنيــة  قطــع  )يف  هارلــم 
الــدوار  البــاب  ذراع  يف  ذكريــة  واقيــات  وأدخــل  املــايض(،  القــرن 

وبــنّي هامونــز ســبب اغرتابــه عــن النــاس الــذي يجدهــم يف صــاالت 
يقارنهــم  الذيــن  املدينــة،  مــن  الراقــي  الجــزء  يف  الفنيــة  املعــارض 
بأطبــاء األســنان واملحامــني، بقولــه: "لقــد حصلــوا جميعهــم عــىل 
درجــات جامعيــة... وفقــدوا كل يشء يف الجامعــة. لقــد فقــدوا 
شــخصية  وكأنــه  يبــدو  غموضــه  يجعلــه  وقــد  أنفســهم".  نقــاء 
معزولــة، لكــن فــن هامونــز، يف النهايــة، يتمحــور حــول االنخــراط 
باملدينــة وســكانها، وباللقــاءات العرضيــة التــي يبــدو أنهــا ال توجــد 
إال يف نيويــورك، وباللحظــات التــي تبــدو يف وقتهــا عاديــة لكنهــا 
يف وقــت الحــق ال تنــى، كاجتمــاع بالصدفــة عــىل أحــد املقاعــد 

يف الحديقــة. 
وتحــدث عــن أهميــة الفكاهــة يف عملــه )"عندمــا يضحــك شــخص 
قــد  كانــت  إذا  عمــا  تســأله  ال  أن  فيجــب  فنيــة،  قطعــة  عــىل  مــا 
أعجبتــه"( والســبب الــذي يجعلــه يفعــل مــا يفعلــه فقــال: "يقــوم 
املــرء بهــذه األشــياء )أي الضحــك( دون ســبب واضــح أو منطقــي، 
أن  مــن  البصريــون  الفنانــون  ويخــاف  بذلــك.  يقــوم  فقــط  فهــو 
النــاس  يضحــك  أن  يخشــون  والســود  عليهــم.  النــاس  يضحــك 
يضحــك  أن  اســتعداد  عــىل  املــرء  يكــون  أن  يجــب  لكــن  عليهــم. 
يعتــرب  وهنــا،  يؤلــم".  الــذي  هــو  الشــعور  ذلــك  عليــه ألن  النــاس 
النــاس  يضحــك  أن  مــن  يخافــون  "الســود  عبــارة  أن  هندرســون 
عليهم" هي "يش يتعلق بما بعد الحداثة". لكن هامونز رد عليه 

بــأن يضحــك  قائــال: "ال، أعنــي 
مثــال.....  بالفعــل...  النــاس 
عندمــا يقــع املــرء عــىل األرض، 
الوحيــدة  اللحظــة  هــي  فهــذه 
مثــرية  الجميــع  يعتربهــا  التــي 
إحــدى  تكــون  إذ  للضحــك 
قدميــه يف جهــة وقدمــه الثانيــة 
يف الجهــة األخــرى، وهــو فاقــد 
الســيطرة تمامــا عــىل األســلوب 
أليــس  لنفســه،  رســمه  الــذي 
يضحكــون  فالنــاس  كذلــك؟ 
يكــون خــارج  املــرء عندمــا  عــىل 

 ،"Four Beats to the Bar"( ملــرتو األنفــاق يف منطقــة كوينــز
١٩٩٠(. لكــن بالنســبة لفنــان نشــط للغايــة مــع العالــم الخارجــي، 
فقــد ظــل هــو نفســه غائبــا. ومــع النجــاح املتزايــد لهامونــز، أصبــح 
كانون - مع عدد من الشخصيات التي تمثل األنا البديلة، مثل 
متشــرد معــروف باســم جونيــور عــاش لعــدة ســنوات يف حديقــة 
حــي  يف   Tompkins Square Park بــارك  ســكوير  تومكينــز 
إيســت فيليــج - صلــة وصــل مهمــة مــع املدينــة التــي ألهمتــه. ويف 
املقابــل، أنجــز هامونــز أعمــاال ملجلــة كانــون، مثــل غــالف العــدد 
الثامن من العام ١٩٩٧ الذي تضّمن صورة للنحت األصيل لزوج 
مــن قفــازات املالكمــة بجــوار كــوز ذرة مقضــوم كإشــارة إىل املبــاراة 
الشــهرية التــي جمعــت مــا بــني مايــك تايســون وإيفانــدر هوليفيلــد 

يف وقــت ســابق مــن ذلــك العــام. 
الشــخصية  بعبــادة  كثــريا  يهتــم  الفــن  عالــم  أن  املعــروف  مــن 
cults of personality، ولهــذا الســبب بقــي كانــون وهامونــز 
إال  للمشــاركة  لرفضــه  وهامونــز  لدفئتــه،  كانــون  هامشــه:  عــىل 
لــو أن صعوبــة الوصــول إىل  بشــروطه الخاصــة. لكــن يبــدو كمــا 
هامونــز تتطلــب التــوازن املوجــود يف إمكانيــة الوصــول إىل كانــون. 
بكتابــة  يقــوم  مــن  هــو  كانــون  فــإن  هامونــز،  يظهــر  ال  فعندمــا 
عــن  نيابــة  املعــارض  افتتــاح  عــن عملــه وحضــور حفــالت  قصائــد 

هامونــز.
وقــد كان هامونــز دائمــا موجــود يف مجلــة ترايبــس، حتــى عندمــا 
النــوع  مــن  لوحــة  هنالــك  كانــت  وقــد  جســديا.  حاضــرا  يكــن  لــم 
الواقعــي االجتماعــي لشــارع آفينيــو يس Avenue C أثنــاء الليــل 
موجودة خلف األريكة يف قسم املعرض من منزل كانون. وقال 
كانــون إن هامونــز قــد أخــربه بأنــه "ال يطيقهــا". ويف العــام ١٩٩5، 
رســم هامونــز شــكال مزخرفــا باللونــني الذهبــي واألحمــر مباشــرة 
عىل الحائط، ووصله بمزار مؤقت مصنوع من األســالك وشــعر 
إنــه  وحتــى  العمــل  لهــذا  اســم  أي  هامونــز  يعــِط  ولــم  اإلنســان. 
لصالــة  الرئيســية  الفنيــة  القطعــة  أصبــح  لكنــه  عليــه،  يوّقــع  لــم 
العــرض، وارتبــط ارتباطــا وثيقــا بمجلــة ترايبــس لدرجــة أن كانــون 
اقتطعــه وأخــذه معــه عندمــا انتقــل مــن املبنــى يف العــام 2٠١5  بعــد 
نــزاع مــع صاحــب العقــار. )وهــذه القطعــة الفنيــة مخزنــة اآلن يف 

مســتودع يف بروكلــني(. 
وتبعــد شــقة كانــون الحاليــة  ثالثــة أحيــاء عــن املقــر األصــيل ملجلــة 
غرفتــني  ســوى  تحــوي  ال  إذ  بكثــري  منــه  أصغــر  وهــي  ترايبــس. 
وحمــام وليــس فيهــا مســاحة كافيــة لتنظيــم املعــارض الفنيــة أو 
الحفــالت املوســيقية. لكــن الــزوار ال يزالــون يأتــون إليهــا يف جميــع 
األوقــات مثــل ريــد عندمــا يــأيت مــن واليــة كاليفورنيــا، وهندرســون 
الــذي كان مــن بــني العشــرات مــن الكتــاب الدائمــني يف ترايبــس 
الذيــن ســاعدوا كانــون يف االنتقــال مــن شــقته، وبطبيعــة الحــال، 
هامونــز. وقــد ازداد الطلــب عــىل هامونــز زيــادة كبــرية بعــد إعــالن 
متحف ويتني Whitney للفنون األمريكية يف أواخر العام 2٠١٧ 
عــن عمــل هامونــز الفنــي الضخــم الــذي ســيتم تركيبــه بالقــرب مــن 
لســقيفة  العامــة  الخطــوط  تصــّور  وهــو منحوتــة  نهــر هدســون، 
املوقــع  املينــاء يف  عــىل رصيــف  للوقــوف  ُتســتخدم  ضخمــة كانــت 
ستكون واحدة من أكرب األعمال الفنية العامة يف املدينة. )ومن 

الهالــة التــي أحــاط نفســه بهــا. لــذا إذا خــرج املــرء ووضــع نفســه يف 
موقــف يمكــن أن يضحــك عليــه النــاس فإنــه يطّهــر نفســه عندمــا 
يتفاعــل مــع هــذا الشــعور العميــق الــذي نخشــاه جميعــا. ولذلــك 
ال يمكــن ألي يشء يقولونــه أو يفعلونــه أن يزعــج هــذا الشــخص 

بمراحــل".  تخطاهــم  قــد  ألنــه 
يف  الشــعراء  يقاطــع  وهــو  كانــون  يف  أفكــر  ذلــك  جعلنــي  وقــد 
مقهــى نويوريــكان، وكيــف يبــدو أن الكثــري مــن هــؤالء الشــعراء 
قــد حققــوا انجــازات أكــرب بســبب ذلــك. فجلســُت يف تلــك املكتبــة 
يف القبو يف حي هارلم وأنا اقرأ مبهورا حول انفتاح هامونز عىل 
كانــون بطريقــة لــم يعهدهــا مــع أي شــخص آخــر. ووجــدت نفــيس 
يف بعــض األحيــان وأنــا ألقــي نظــرة خاطفــة حــول الغرفــة، وكأن 
هامونــز نفســه قــد ظهــر وســحب الكتــاب مــن يــدي، منزعجــا مــن 

تطفــيل هــذا.
كبــرية  صــورة  املقابلــة  بعــد  جــاءت  التــي  الصفحــة  يف  ووجــدُت 
األســود  باللونــني  لهامونــز 
مجــددا  أعادتنــي  واألبيــض 
يرتــدي  كان  فقــد  الواقــع.  إىل 
للســخرية  مثــرية  مالبســا 
يزيــل  أن  يحــاول  كان  لــو  كمــا 
إذ  بــه:  املحيطــة  الســحر  هالــة 
بولــكا  عنــق  ربطــة  يضــع  كان 
 polka dot bow منقطــة 
شمســية  ونظــارات   ،tie
محبوكــة  وقبعــة  مــدورة، 
عاليــة كثــريا فــوق رأســه تشــبه 
 .dunce cap األغبيــاء قبعــة 
عــىل  عــال  بصــوت  فضحكــُت 
تلــك الصــورة، فهــا هــو الفنــان 
االنعــزايل، وهــو يرتــدي أجمــل 
عنــده،  بولــكا  عنــق  ربطــة 
صديقــه  إىل  بأســراره  ويبــوح 
عاطفيــا،  الســخي  الحميــم 
أن  دائمــا  يســتطيع  الــذي 
واضــح  بشــكل  يــرى كل يشء 

. يــة للغا

في اتجاه عقارب الساعة من 
أعلى اليسار: صديق كانون 
القديم، الفنان ديفيد هامونز 
في العدد االفتتاحي لمجلة 
ترايبس Tribes الصادر عام ١99١، 
يدا كانون أمام لوحة جدارية 
لهامونز في منزل كانون 
السابق بشارع إيست ثيرد 
ستريت East Third Street، غالف 
العدد األول من ترايبس الذي 
صممه هامونز.

ستيف كانون، مؤسس وناشر 
 ،A Gathering of the Tribes مجلة
في شقته الواقعة في حي 
.East Village إيست فيليج
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قد ال يوجد أي شخص يف منطقة وسط 
مانهاتن قد قام بأكرث مما قام به كانون 

واكتسب سمعة أقل.

ويهملــون  باألغنيــاء  يهتمــون  الذيــن  البيــض  البوهيميــني  )حتــى 
األخــرية  اللحظــات  يف  مهمــا  موقعــا  ُيعتــرب  أنــه  كمــا  الفقــراء(، 
مــن عمــر منطقــة لــوار مانهاتــن كمركــز للطليعــة. وحســب ديفيــد 
هندرسون ، وهو كاتب وشخصية كبرية يف حركة فنون السود 
والســبعينيات،  الســتينيات  أواخــر  يف  هارلــم  حــي  يف  املتمركــزة 
فــإن ترايبــس هــي املــكان الــذي "يمكــن أن يدخلــه املــرء يف أي وقــت 
ويكــون موضــع ترحيــب، ويوجــد فيــه دائمــا يشء مثــري لالهتمــام. 
وإذا لــم يكــن يوجــد ذلــك الــيشء فيمكــن للمــرء أن يبــدأه فقــط 
عــن طريــق الذهــاب إىل هنــاك". وبالنســبة لهندرســون، كان ذلــك 
أومــربا Society of Umbra، وهــي  اســتمرار لجمعيــة  بمثابــة 
كانــون  إليهــا  انتمــى  املدنيــة  الحقــوق  للفنانــني يف عصــر  جمعيــة 
هارلــم  حــي  بــني  التاريخــي  االنقســام  مــن  وتكّونــت  وهندرســون 
ووسط املدينة إذ قال: "كان القوميون السود من الجزء الراقي 
املدينــة  الجــزء  ذلــك  نعيــش يف  أن  يجــب  بأننــا  يــرون  املدينــة  مــن 
وأن ال يكــون لدينــا ســوى أصدقــاء ســود. وقــد اعتربنــا ذلــك أمــرا 

للســخرية".  مثــريا 
وربمــا كانــت أيضــا تلــك آخــر مــرة يف تاريــخ وســط مدينــة نيويــورك 
متواضــع  بأنــه  يتســم  الــذي  كانــون  مثــل  شــخصية  فيهــا  تقــوم 
وثري بصورة مســتقلة بإدارة هذا الفضاء العيص عىل التصنيف 
واملتعاطــف مــع العامــة. فقــد مــّول كانــون هــذه التجربــة العظيمــة 
مــن أصدقائــه مثــل هامونــز،  مــع تربعــات  للربــح  تهــدف  التــي ال 
الــذي وّقــع الشــيك الثــاين لدعــم ترايبــس. فقــد أنشــأ فضــاء يمكــن 
أن يســتفيد مــن بيئتــه بصــورة خالقــة كل مــن دخلــه، ابتــداء مــن 
رع  صــن  فرقــة  بأعضــاء  وانتهــاء  ريــد،  مثــل  القدامــى  أصدقائــه 
أركســرتا Sun Ra Arkestra الذيــن عزفــوا موســيقاهم يف فنــاء 
كانــون  أصبــح  الطريقــة  وبهــذه   .١٩٩5 العــام  يف  الخلفــي  كانــون 
مرشدا لعدة أجيال من الكتاب الشباب الذين نشروا يف مجلته 
مثــل إيلــني مايلــز، والشــاب بــول بيتــي الــذي كتــب قصيــدة مطولــة 
يف العــدد األول مــن ترايبــس وأصبــح يف العــام 2٠١٦ أول أمــرييك 

.Man Booker يفــوز بجائــزة مــان بووكــر
ُولــد كانــون يف مدينــة نيــو أورلينــز، وجــاء إىل نيويــورك يف العــام 
يف  مهمــا  دورا  لعــب  ترايبــس،  يؤســس  أن  قبــل  وحتــى   .١٩٦2
شــخصية  أصبــح  قــد  أنــه  لدرجــة  نيويــورك  يف  املضــادة  الثقافــة 
نّظــم  الســتينيات،  أوائــل  ويف  بــه.  التقــوا  الذيــن  ألولئــك  تنبؤيــة 
كانــون مناقشــات غــري رســمية حــول املوســيقى واألدب مــع كتــاب 
مثــل هندرســون وريــد وأعضــاء آخريــن مــن جمعيــة أومــربا. ويف 
الســبعينيات، أســس دار نشــر مــع ريــد والشــاعر جــو جونســون 
األدب  عــىل  تركــز  التــي  املســتقلة  النشــر  دور  أوائــل  مــن  كانــت 
يف  جاكســون  جريالــد  الرســام  أنقــذه  وقــد  الثقافــات.  متعــدد 
إحدى املرات من الغرق يف نهر هدســون Hudson. وكان صون 
رع كثــريا مــا يبحــث عــن كانــون لــريوي لــه قصصــا عــن التحليــق يف 
الفضاء. وقد قال كانون عنه: "إذا قال إنه قد حلق يف الفضاء، 
فأعتقد أنه قد حلق يف الفضاء". وساعد كانون يف توحيد نظام 
املــدارس الحكوميــة العامــة يف نيويــورك عندمــا أصبــح عضــوا يف 
هيئــة التدريــس يف كليــة ميدغــار إيفــرز يف بروكلــني، حيــث درس 
فيهــا العلــوم اإلنســانية. وقــام امللحــن بوتــش موريــس بتشــذيب 

غــري املســتغرب عــدم إصــدار هامونــز ألي بيــان عــام عــن املشــروع 
ورفضــه جميــع عــروض املقابــالت(. ومــع ذلــك فقــد واصــل زيــارة 
كانــون، الــذي عــىل الرغــم مــن أنــه لــم يعــد لديــه صالــة عــرض، 
إال أنــه مــا يــزال ينشــر مجلتــه عــىل اإلنرتنــت. ونشــر كانــون أيضــا 
مــع مســاهمات  املــايض،  العــام  ترايبــس  مــن  مختــارات مطبوعــة 
صالونــا  شــقته  وظلــت  وغريهــم.  وريــد،  ومايلــز،  هامونــز،  مــن 
أنــواع الفنــون حيــث يجلــس كانــون عــىل األريكــة نفســه  ملختلــف 
وهــو يــدردش مــع ضيوفــه. وعندمــا يــزوره هامونــز، يقــوم أحيانــا 
أن  يرســم  ال  الــذي  كانــون  مــن  ويطلــب  رســم،  لوحــة  بإحضــار 
كانــون:  يقــول  ذلــك  أوبامــا ولنفســه. وعــن  لعائلــة  يرســم صــورا 
"إنه يظن بأنه إذا ما أشــركني يف معرض ما فإنني ســأتوقف عن 
طلــب املــال منــه"، وتثــاءب ثــالث مــرات ثــم أضــاف: "نعــم، هــذا 

صحيــح يــا ديفيــد". 
يتحــدث للصحفيــني، إال  مــا  نــادرا  مــن أن هامونــز  الرغــم  وعــىل 
لعــل  معــه،  املقابــالت  إجــراء  عــىل  آلخــر  وقــت  مــن  يوافــق  أنــه 
أبرزهــا املقابلــة التــي أجراهــا معــه مــؤرخ الفــن كيــيل جونــز ملجلــة 
ريــل اليــف Real Life يف العــام ١٩8٦، والتــي عــرض فيهــا هامونــز 
أبــدا، عــىل  الفــن  مــا يُعتقــد بأنهــا فلســفته إذ يقــول: "لــم أحــب 
اإلطــالق". لكــن الصــورة األكــرث وضوحــا لهامونــز كانــت يف مقابلــة 
أجراهــا كانــون، إضافــة إىل أصدقــاء آخريــن مثــل هندرســون، يف 

عــدد ترايبــس االفتتاحــي الــذي يعــود إىل خريــف ١٩٩١. 

األول  العــدد  هــذا  مــن  نســخة   ١٠٠٠ مــن  أقــل  طباعــة  تمــت  وقــد 
عــىل جهــاز زيروكــس. وقــد يكــون هــذا العــدد ليــس ببعيــد املنــال 
بالدرجة التي عليها هامونز لكنه نادر، فإحدى النسخ الوحيدة 
أســود يف  املتاحــة للجمهــور موجــودة يف مجلــد  العــدد  هــذا  مــن 
قبــو مركــز شــومبورغ Schomburg لألبحــاث يف مجــال ثقافــة 
إحــدى  العــدد  لغــالف  الســود يف حــي هارلــم. وخصــص هامونــز 
الــورق  عــىل  جســده  مــن  أجــزاء  بطباعــة  صممهــا  التــي  أعمالــه 
عــن طريــق تغطيــة جســده بالشــحم وضغطــه عــىل ورقــة. وتبــدو 
اللوحــة وكأنهــا أحــد الرســوم املســتخدمة يف اختبــارات رورشــاخ 
الســيكولوجية للشــخصية والــذكاء، فقــد قــام الفنــان بطبــع يديــه 
عــىل الــورق بوضعيــة معينــة كمــا لــو كان يصــيل، ويوجــد تحتهمــا 
يف  العــدد  صــدر  وقــد  الخــارج.  نحــو  يحــدق  القنــاع  يشــبه  وجــه 
العــام نفســه الــذي رفــض فيــه هامونــز دعــوة للمشــاركة يف حــدث 
مــرة  تنظيمــه  يتــم  الــذي   Whitney Biennial ويتنــي  متحــف 

ســنتني.  كل 

وأوضــح هامونــز يف املقابلــة ســبب انزعاجــه عــن عالــم الفــن قائــال: 
"أشــعر باألمــان عندمــا أكــون مــع املوســيقيني والشــعراء. أنــا جــاد 
بقــويل هــذا، فعندمــا أرى فنانــا يف الشــارع، اختبــئ وراء ســيارة". 

فكرتــه عــن املوســيقى املرتجلــة يف غرفــة معيشــة كانــون. 
هــذا  جانــب  )وإىل  ثقــايف  كمنســق  دوره  مــن  الرغــم  عــىل  لكــن 
إرث هامونــز. فقــد  مــع  يتشــابك كثــريا  إرث كانــون  فــإن  الــدور(، 
حافــظ الرجــالن لســنوات عديــدة عــىل أحــدى الصداقــات الفنيــة 
الكبــرية غــري املستكشــفة التــي ترتبــط ارتباطــا ال تنفصــم عــراه مــع 
الــذي نشــأت منــه، لدرجــة أن كال منهمــا يتمّكــن بطريقــة  الفــن 
جــاك  للجمهــور، كحــال  اآلخــر  إبداعــات  ترجمــة  مــن  بأخــرى  أو 
فــان  ديــف  مــع  ديــالن  بــوب  أو  كاســادي،  نيــل  مــع  كــريواك 
هامونــز  فكــون  ســميث.  هــاري  مــع  جينســربغ  ألــني  أو  رونــك، 
املنــال يتطلــب نوعــا مــن الحمايــة والدعــم املســتمر  عبقريــا بعيــد 
الــذي ال يســتطيع توفــريه ســوى أقــرب املقربــني إليــه واألصدقــاء 
مجلــة  أتاحــت  فقــد  وكانــون  لهامونــز  وبالنســبة  الحميميــون، 
قطعــا  هامونــز  أبــدع  وقــد  الصفــاء.  وهــذا  الفضــاء  هــذا  ترايبــس 
 East ســرتيت  ثــريد  إيســت  شــارع  الواقــع يف  املنــزل  ارتجاليــة يف 
Third Street، مثل سلسلة من اللوحات غري املرئية قام فيها 
برســم خطــوط حــول إطــارات األعمــال الفنيــة التــي كانــت معلقــة 
عــىل  مــن  األعمــال  تلــك  أزال  ثــم  كانــون،  منــزل  جــدران  عــىل 
الجــدران تمامــا، ممــا تــرك وراءهــا خطوطــا، أو كمــا فعــل كانــون 
يف اآلونــة األخــرية عندمــا قــرأ قــراءة قصيــدة يف زجاجــة بــرية فارغــة 
 Tom فينكلبــريل  تــوم  وقــال  الفريــزر.  يف  ووضعهــا  ختمهــا  ثــم 
ملدينــة  الثقافيــة  الشــؤون  مفــوض  اآلن  وهــو   ،Finkelpearl
نيويــورك الــذي نظــم يف العــام ١٩٩٠ أول متحــف منفــرد لهامونــز 
 ،Queens ١  يف منطقــة كوينــز .P.S يف مركــز الفنــون املعاصــرة
هاتــف،  لديــه حتــى جهــاز  يكــن  لــم  عديــدة  لســنوات  هامونــز  إن 
وإن شــقة كانــون كانــت مــن األماكــن القليلــة التــي يمكــن ضمــان 

فيهــا.  إيجــاده 
وكان هامونز فنانا كبريا منذ بداية حياته املهنية، لكنه يف اآلونة 
األخــرية، ومــع ازديــاد الطلــب عــىل أعمالــه وبقائــه صعــب املنــال، 
تحــول مــن فنــان مشــهور إىل جــزء مــن فولكلــور نيويــورك الــذي 
املفقــودة منــه. وقــد ال يوجــد أي  ُتعتــرب مجلــة ترايبــس القطعــة 
بــه  قــام  ممــا  بأكــرث  قــام  قــد  مانهاتــن  وســط  منطقــة  يف  شــخص 
كانــون واكتســب ســمعة أقــل، ليــس فقــط لإلشــراف عــىل جــزء 
مــن  بعــض  لدعــم  ولكــن  بســرعة،  يختفــي  نيويــورك  ثقافــة  مــن 

كبــار الفنانــني يف عصرنــا، وعــىل األخــص هامونــز نفســه.
ويســر،  بســهولة  بأكملهــا  أعمالــه  أبــدع  قــد  هامونــز  أن  ويبــدو 
لكــن أعمالــه يف نهايــة املطــاف ليســت مدفوعــة بالســخرية بقــدر 
مــا هــي مدفوعــة بشــعور مــن الغرابــة وفهــم لكينونــة الفــن، أو 
قــد تمّكــن  أنــه  يمكــن أن يكــون ذلــك شــأنا كونيــا للغايــة لدرجــة 
املــارة يف إحــدى زوايــا  الثلــج إىل  بيــع كــرات  املــرات مــن  يف إحــدى 
 Bliz-aard"( الشــتاء إيســت فيليــج يف منتصــف  شــارع يف حــي 
نيويــورك  مدينــة  فنــان  أي  يســتخدم  ولــم   .)١٩8٣ ،"Ball Sale
مثلما اســتخدمها هامونز الذي أبدع أعماله من املدينة نفســها، 
وكانــت غالبــا مــا تشــكل جــزءا منهــا، فقــد وضــع زجاجــات فارغــة 
حــي  مهجــورة يف  أراض  يف  ألشــجار  العاريــة  الفــروع  نهايــات  يف 
مــن  الثمانينيــات  أوائــل  يف  اســم  بــدون  فنيــة  قطــع  )يف  هارلــم 
الــدوار  البــاب  ذراع  يف  ذكريــة  واقيــات  وأدخــل  املــايض(،  القــرن 

وبــنّي هامونــز ســبب اغرتابــه عــن النــاس الــذي يجدهــم يف صــاالت 
يقارنهــم  الذيــن  املدينــة،  مــن  الراقــي  الجــزء  يف  الفنيــة  املعــارض 
بأطبــاء األســنان واملحامــني، بقولــه: "لقــد حصلــوا جميعهــم عــىل 
درجــات جامعيــة... وفقــدوا كل يشء يف الجامعــة. لقــد فقــدوا 
شــخصية  وكأنــه  يبــدو  غموضــه  يجعلــه  وقــد  أنفســهم".  نقــاء 
معزولــة، لكــن فــن هامونــز، يف النهايــة، يتمحــور حــول االنخــراط 
باملدينــة وســكانها، وباللقــاءات العرضيــة التــي يبــدو أنهــا ال توجــد 
إال يف نيويــورك، وباللحظــات التــي تبــدو يف وقتهــا عاديــة لكنهــا 
يف وقــت الحــق ال تنــى، كاجتمــاع بالصدفــة عــىل أحــد املقاعــد 

يف الحديقــة. 
وتحــدث عــن أهميــة الفكاهــة يف عملــه )"عندمــا يضحــك شــخص 
قــد  كانــت  إذا  عمــا  تســأله  ال  أن  فيجــب  فنيــة،  قطعــة  عــىل  مــا 
أعجبتــه"( والســبب الــذي يجعلــه يفعــل مــا يفعلــه فقــال: "يقــوم 
املــرء بهــذه األشــياء )أي الضحــك( دون ســبب واضــح أو منطقــي، 
أن  مــن  البصريــون  الفنانــون  ويخــاف  بذلــك.  يقــوم  فقــط  فهــو 
النــاس  يضحــك  أن  يخشــون  والســود  عليهــم.  النــاس  يضحــك 
يضحــك  أن  اســتعداد  عــىل  املــرء  يكــون  أن  يجــب  لكــن  عليهــم. 
يعتــرب  وهنــا،  يؤلــم".  الــذي  هــو  الشــعور  ذلــك  عليــه ألن  النــاس 
النــاس  يضحــك  أن  مــن  يخافــون  "الســود  عبــارة  أن  هندرســون 
عليهم" هي "يش يتعلق بما بعد الحداثة". لكن هامونز رد عليه 

بــأن يضحــك  قائــال: "ال، أعنــي 
مثــال.....  بالفعــل...  النــاس 
عندمــا يقــع املــرء عــىل األرض، 
الوحيــدة  اللحظــة  هــي  فهــذه 
مثــرية  الجميــع  يعتربهــا  التــي 
إحــدى  تكــون  إذ  للضحــك 
قدميــه يف جهــة وقدمــه الثانيــة 
يف الجهــة األخــرى، وهــو فاقــد 
الســيطرة تمامــا عــىل األســلوب 
أليــس  لنفســه،  رســمه  الــذي 
يضحكــون  فالنــاس  كذلــك؟ 
يكــون خــارج  املــرء عندمــا  عــىل 

 ،"Four Beats to the Bar"( ملــرتو األنفــاق يف منطقــة كوينــز
١٩٩٠(. لكــن بالنســبة لفنــان نشــط للغايــة مــع العالــم الخارجــي، 
فقــد ظــل هــو نفســه غائبــا. ومــع النجــاح املتزايــد لهامونــز، أصبــح 
كانون - مع عدد من الشخصيات التي تمثل األنا البديلة، مثل 
متشــرد معــروف باســم جونيــور عــاش لعــدة ســنوات يف حديقــة 
حــي  يف   Tompkins Square Park بــارك  ســكوير  تومكينــز 
إيســت فيليــج - صلــة وصــل مهمــة مــع املدينــة التــي ألهمتــه. ويف 
املقابــل، أنجــز هامونــز أعمــاال ملجلــة كانــون، مثــل غــالف العــدد 
الثامن من العام ١٩٩٧ الذي تضّمن صورة للنحت األصيل لزوج 
مــن قفــازات املالكمــة بجــوار كــوز ذرة مقضــوم كإشــارة إىل املبــاراة 
الشــهرية التــي جمعــت مــا بــني مايــك تايســون وإيفانــدر هوليفيلــد 

يف وقــت ســابق مــن ذلــك العــام. 
الشــخصية  بعبــادة  كثــريا  يهتــم  الفــن  عالــم  أن  املعــروف  مــن 
cults of personality، ولهــذا الســبب بقــي كانــون وهامونــز 
إال  للمشــاركة  لرفضــه  وهامونــز  لدفئتــه،  كانــون  هامشــه:  عــىل 
لــو أن صعوبــة الوصــول إىل  بشــروطه الخاصــة. لكــن يبــدو كمــا 
هامونــز تتطلــب التــوازن املوجــود يف إمكانيــة الوصــول إىل كانــون. 
بكتابــة  يقــوم  مــن  هــو  كانــون  فــإن  هامونــز،  يظهــر  ال  فعندمــا 
عــن  نيابــة  املعــارض  افتتــاح  عــن عملــه وحضــور حفــالت  قصائــد 

هامونــز.
وقــد كان هامونــز دائمــا موجــود يف مجلــة ترايبــس، حتــى عندمــا 
النــوع  مــن  لوحــة  هنالــك  كانــت  وقــد  جســديا.  حاضــرا  يكــن  لــم 
الواقعــي االجتماعــي لشــارع آفينيــو يس Avenue C أثنــاء الليــل 
موجودة خلف األريكة يف قسم املعرض من منزل كانون. وقال 
كانــون إن هامونــز قــد أخــربه بأنــه "ال يطيقهــا". ويف العــام ١٩٩5، 
رســم هامونــز شــكال مزخرفــا باللونــني الذهبــي واألحمــر مباشــرة 
عىل الحائط، ووصله بمزار مؤقت مصنوع من األســالك وشــعر 
إنــه  وحتــى  العمــل  لهــذا  اســم  أي  هامونــز  يعــِط  ولــم  اإلنســان. 
لصالــة  الرئيســية  الفنيــة  القطعــة  أصبــح  لكنــه  عليــه،  يوّقــع  لــم 
العــرض، وارتبــط ارتباطــا وثيقــا بمجلــة ترايبــس لدرجــة أن كانــون 
اقتطعــه وأخــذه معــه عندمــا انتقــل مــن املبنــى يف العــام 2٠١5  بعــد 
نــزاع مــع صاحــب العقــار. )وهــذه القطعــة الفنيــة مخزنــة اآلن يف 

مســتودع يف بروكلــني(. 
وتبعــد شــقة كانــون الحاليــة  ثالثــة أحيــاء عــن املقــر األصــيل ملجلــة 
غرفتــني  ســوى  تحــوي  ال  إذ  بكثــري  منــه  أصغــر  وهــي  ترايبــس. 
وحمــام وليــس فيهــا مســاحة كافيــة لتنظيــم املعــارض الفنيــة أو 
الحفــالت املوســيقية. لكــن الــزوار ال يزالــون يأتــون إليهــا يف جميــع 
األوقــات مثــل ريــد عندمــا يــأيت مــن واليــة كاليفورنيــا، وهندرســون 
الــذي كان مــن بــني العشــرات مــن الكتــاب الدائمــني يف ترايبــس 
الذيــن ســاعدوا كانــون يف االنتقــال مــن شــقته، وبطبيعــة الحــال، 
هامونــز. وقــد ازداد الطلــب عــىل هامونــز زيــادة كبــرية بعــد إعــالن 
متحف ويتني Whitney للفنون األمريكية يف أواخر العام 2٠١٧ 
عــن عمــل هامونــز الفنــي الضخــم الــذي ســيتم تركيبــه بالقــرب مــن 
لســقيفة  العامــة  الخطــوط  تصــّور  وهــو منحوتــة  نهــر هدســون، 
املوقــع  املينــاء يف  عــىل رصيــف  للوقــوف  ُتســتخدم  ضخمــة كانــت 
ستكون واحدة من أكرب األعمال الفنية العامة يف املدينة. )ومن 

الهالــة التــي أحــاط نفســه بهــا. لــذا إذا خــرج املــرء ووضــع نفســه يف 
موقــف يمكــن أن يضحــك عليــه النــاس فإنــه يطّهــر نفســه عندمــا 
يتفاعــل مــع هــذا الشــعور العميــق الــذي نخشــاه جميعــا. ولذلــك 
ال يمكــن ألي يشء يقولونــه أو يفعلونــه أن يزعــج هــذا الشــخص 

بمراحــل".  تخطاهــم  قــد  ألنــه 
يف  الشــعراء  يقاطــع  وهــو  كانــون  يف  أفكــر  ذلــك  جعلنــي  وقــد 
مقهــى نويوريــكان، وكيــف يبــدو أن الكثــري مــن هــؤالء الشــعراء 
قــد حققــوا انجــازات أكــرب بســبب ذلــك. فجلســُت يف تلــك املكتبــة 
يف القبو يف حي هارلم وأنا اقرأ مبهورا حول انفتاح هامونز عىل 
كانــون بطريقــة لــم يعهدهــا مــع أي شــخص آخــر. ووجــدت نفــيس 
يف بعــض األحيــان وأنــا ألقــي نظــرة خاطفــة حــول الغرفــة، وكأن 
هامونــز نفســه قــد ظهــر وســحب الكتــاب مــن يــدي، منزعجــا مــن 

تطفــيل هــذا.
كبــرية  صــورة  املقابلــة  بعــد  جــاءت  التــي  الصفحــة  يف  ووجــدُت 
األســود  باللونــني  لهامونــز 
مجــددا  أعادتنــي  واألبيــض 
يرتــدي  كان  فقــد  الواقــع.  إىل 
للســخرية  مثــرية  مالبســا 
يزيــل  أن  يحــاول  كان  لــو  كمــا 
إذ  بــه:  املحيطــة  الســحر  هالــة 
بولــكا  عنــق  ربطــة  يضــع  كان 
 polka dot bow منقطــة 
شمســية  ونظــارات   ،tie
محبوكــة  وقبعــة  مــدورة، 
عاليــة كثــريا فــوق رأســه تشــبه 
 .dunce cap األغبيــاء قبعــة 
عــىل  عــال  بصــوت  فضحكــُت 
تلــك الصــورة، فهــا هــو الفنــان 
االنعــزايل، وهــو يرتــدي أجمــل 
عنــده،  بولــكا  عنــق  ربطــة 
صديقــه  إىل  بأســراره  ويبــوح 
عاطفيــا،  الســخي  الحميــم 
أن  دائمــا  يســتطيع  الــذي 
واضــح  بشــكل  يــرى كل يشء 

. يــة للغا

في اتجاه عقارب الساعة من 
أعلى اليسار: صديق كانون 
القديم، الفنان ديفيد هامونز 
في العدد االفتتاحي لمجلة 
ترايبس Tribes الصادر عام ١99١، 
يدا كانون أمام لوحة جدارية 
لهامونز في منزل كانون 
السابق بشارع إيست ثيرد 
ستريت East Third Street، غالف 
العدد األول من ترايبس الذي 
صممه هامونز.

ستيف كانون، مؤسس وناشر 
 ،A Gathering of the Tribes مجلة
في شقته الواقعة في حي 
.East Village إيست فيليج
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فضاء غري عادي )وغري ضروري عىل اإلطالق(. 

نزور اآلن: عربة تخييم في توسكانا

بقلم نانسي هاس - تصوير دانيلو سكارباتي

موريتــي،  بــاوال  الداخــيل  الديكــور  ومصممــة  الفنانــة  ابــن  بــدأ 
يكــن  لــم  عندمــا  الخــاص  مكانــه  عــىل  للحصــول  يلــح  أورســو، 
الصغــار،  األوالد  مــن  وكالعديــد  العمــر.  مــن  السادســة  يتعــدى 
يف   butteri بوتــريي  يســمون  الذيــن  البقــر  رعــاة  يعشــق  كان 
عامــا   5٩ العمــر  مــن  البالغــة  موريتــي  فيهــا  تعمــل  التــي  إيطاليــا 
والحمامــات  املطابــخ  مصمــم  مثــل  العمــالء  مــن  العديــد  مــع 
ســتوديو  ديمــور  ميالنــو  يف  الطليعــي  التـــصـــمـــيـــــم  وشركـــــة  بــويف  
Dimore Studio. وتحدثــت عــن ولدهــا قائلــة: "كان يحلــم بــأن 
يكون لوحده، بالقرب من الخيول، وأن يكون لديه ريفيويجيو 

الطبيعــة". يف  باإليطاليــة(  مــأوى  )أو   rifugio
لــذا، عندمــا قــام أحــد أصدقائنــا بتنظيــف محتويــات أرض فيلتــه 

لحــم  علبــة  تشــبه  تخييــم  عربــة  أورســو  أعطــى   ،2٠١5 العــام  يف 
الخنزيــر املعلــب يعــود طرازهــا إىل منتصــف القــرن املــايض، وهــي 
شــيفروليه  ســيارات  الســابق  يف  تجــره  كانــت  الــذي  النــوع  مــن 
غــرام  الفــور يف  عــىل  الصبــي  فوقــع   ،Chevy Bel Air إيــر  بيــل 
هــذه العربــة. وتعيــش موريتــي وابنهــا الــذي صــار يبلــغ اآلن مــن 
بيــت  يف  ميالنــو،  غــرب   ،Brescia بريشــيا  يف  عامــا   ١4 العمــر 
قســيس يعــود إىل القــرن الخامــس عشــر، تــم تجديــده مؤخــرا، 
مــيلء باألثــاث العتيــق مــن تصميــم هانــز ويغــر وآرين جاكوبســن 
إضافــة إىل التحــف العائليــة. لكــن فــور االنتهــاء مــن تجديــد عربــة 
 )Roller Super 3(  3 ســوبر  رولــر  طــراز  مــن  وهــي  التخييــم، 
إيطاليــة الصنــع يعــود تاريخهــا إىل حــوايل العــام ١٩٦٠، بــدأ أورســو 

غرف أخرى

عربة رولر سوبر 3
تستريح العربة بين خيول 

من سالالت مختلفة 
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الصيــف.  أثنــاء  حلمــه  بتحقيــق 
الطــرق  بصــورة  الصغــري  املتنقــل  املنــزل  رومانســية  وترتبــط 
الســريعة املفتوحــة خــالل فــرتة مــا بعــد الحــرب يف أمــريكا، لكــن 
هــذه املســاكن املتنقلــة قــد وجــدت طريقهــا يف الواقــع إىل املخيلــة 
التاســع  القــرن  أواخــر  ففــي  بكثــري.  ذلــك  قبــل  أوروبــا  يف  العامــة 
أســكتلندي  مؤلــف  وهــو  ســتابلز،  غــوردن  ويليــام  طلــب  عشــر، 
تـــــخــــــيــــــيــــــم  عـــربـــــــة  أول  تـــــصـــــنـــــيــــــع  لــألوالد،  املغــــامــــــــرات  لكتــب  شــهري 
gentleman’s caravan اســتخدمها للســفر يف طــول اململكــة 
كان  التــي  العربــات  إىل  تصميمهــا  يرتكــز  وعرضهــا،  املتحــدة 

يســتخدمها يف ذلــك الوقــت غجــر 
الرومان Roman الذين هاجروا 
إىل الجــزر الربيطانيــة قبــل قــرون. 
للغايــة  متأثــرا  كان  وســتابلز 
جــول  العلمــي  الخيــال  بكاتــب 

وانديــرر  "ذي  الخيــول  تجرهــا  التــي  عربتــه  يســمى  وكان  فــرين، 
 ."The Wanderer

لكــن عــىل عكــس ذلــك املؤلــف، أرادت موريتــي أن تبقــي عربتهــا 
يف مــكان واحــد وأال تتنقــل بهــا يف كل مــكان. فقــد أمضــت فصــول 
الصيف أثناء طفولتها يف ماريما Maremma بمنطقة توسكانا 
Tuscany الســاحلية التــي يقــوم رعــاة البقــر butteri يف مــكان 
قريــب منهــا برعايــة املاشــية عــىل ظهــور الخيــل. وهــي تعــرف املــكان 
املثـــــــــالــــــي إليــــقــــــاف الـــعـــربـــــــــــــة وهـــــــــــو شــــــــــاطــــــــــئ مـــــــــنــــــعــــــــزل فــــــي بـــــونـــــــتـــــــــــا آال 

ماركــو  يدعــى  متقاعــد  بولــو  العــب  فيــه  يقــوم    Punta Ala
ســيمربيني برعاية حوايل عشــرة مهور، فســمح لها يإيقاف عربة 

املنطقــة. تلــك  يف  أقــدام   ١١×٧ مســاحتها  تبلــغ  التــي  التخييــم 
اســتفادت  التخييــم،  أنــه عنــد تجديــد عربــة  إىل  اإلشــارة  وتجــدر 
شــغفهما  مــن  تســميه،  كمــا  "شــريكها"  أو  وابنهــا،  املصممــة 
ومهنــة  التخييــم،  عربــات  وتاريــخ  الطلــق،  بالهــواء  املشــرتك 
موريتــي. فتعاونــت مــع برنابــا فورناســيتي، التــي تديــر اآلن خطــا 

الســقف  تغطيــة  يف  بيــريو،  والدهــا،  أنشــأه  والفنــون  للزخرفــة 
تشــتهر  التــي  الغيــوم  عليهــا  ُرســم  بألــواح  والخزانــات  واألبــواب 
بهــا الشــركة مــن تصميــم كــول أنــد ســون لجعــل الجــو الداخــيل 
مــن  مصنوعــا  جــدران  ورق  واســتخدمت  حاملــا.  جــوا  للعربــة 
إلضفــاء  لفورناســيتي  لبومــة  رســوما  يحــوي  والنســيج  الــورق 
"عنصــر ليــيل" عــىل املــكان، كمــا تقــول. ويف الليــل، تضــاء العربــة 
بالطاقــة  تعمــل  التــي  الفوانيــس  بواســطة  بجانبهــا  واملنطقــة 
العتيــق  الكتــان  ملوريتــي بصباغــة  وقــام صديــق  فقــط.  الشمســية 
ســرير  إىل  تتحــول  أن  يمكــن  والتــي  يدويــا  املقاعــد  يغطــي  الــذي 
أن  أورســو  يســتطيع  يك  طوابــق 
أصدقائــه  مــن  اثنــني  يســتضيف 
الهيــكل  وُصبــغ  واحــد،  وقــت  يف 
النــد  لســيارة  داكــن  أخضــر  بلــون 
يتمــاىش  قديمــة  إنجليزيــة  روفــر 
مع الخضرة املحيطة وغابات البلوط والصنوبر. وقضت العائلة 
بذلــك  القيــام  تعتــزم  آال، وهــي  بونتــا  املــايض يف  الصيــف  معظــم 
لســنوات قادمــة. وينــام أورســو داخــل العربــة أو عــىل أرجوحــة يف 
الخــارج، ويســاعد يف رعايــة خيــول العــب البولــو، وأحيانــا يقــود 
الســياح يف جــوالت عــىل ظهــور الخيــول إىل الشــاطئ. ويســتحم 
وتنــام  الحيوانــات.  بأكشــاك  موصــول  مــاء  خرطــوم  باســتخدام 
شــخص  يناســب  مدهشــا  ترتيبــا  املرتبــة  العربــة  يف  أيضــا  والدتــه 
يكســب قــوت يومــه مــن خــالل الســعي لتحقيــق أقــى درجــات 

الكمــال.
الزرقــاء  الســماء  الربتقــايل يف كبــد  وعندمــا يســري قمــر توســكان 
وتصــب  الشــواية،  عــىل  اللحــم  شــرائح  أورســو  يشــوي  الداكنــة، 
موريتــي لنفســها كوبــا مــن نبيــذ برونيلــو Brunello، ويصغيــان 
لخريــر املــاء وهــو يداعــب صخــور الشــاطئ القريــب. ووصفــت ذلــك 
الجو الساحر قائلة: "نتظاهر بأننا يف بيت صغري سحري مهجور 

يف غابــة. وبالفعــل، ال يوجــد ســبب يجعلنــا ال نصــدق ذلــك."

“نتظاهر بأننا يف بيت صغري سحري 
مهجور يف غابة".

في األعلى، من اليمين: 
مقاعد مزدوجة كاألسّرة 

للضيوف، عليها ألحفة 
مغطاة بكتان مصبوغ 

يدويا، ويزين المطبخ 
الصغير ورق جدران  كول 

 Cole & Son أند سون
عليه رسوم لطيور البوم 

وغيوم، مع أطباق من 
العالمة التجارية إيكات 

ikat من أوزبكستان.

الشــنط  وشــراء  لبيــع  إلكــرتوين  ســوق  مــن 
أحــد  يف  متجــر  إىل  املســتعملة،  األصليــة 
إىل  الدوحــة،  يف  الكبــرية  التجاريــة  املــوالت 
الشــبابية.  املشــروعات  أنجــح  مــن  واحــد 
مــن  شــباب  طــالب  أربعــة  رحلــة  )شــنيطة( 
مــن  الســوق  حاجــة  تلبيــة  اســتطاعوا  قطــر 
يف  باملاليــني  أرباحــا  تــدر  مبتكــرة  فكــرة  خــالل 
الخــارج، ولكــن لــم يلتفــت إليهــا الكثــريون يف 
مجتمعــات  بأنهــا  توصــف  التــي  مجتمعاتنــا، 

كبــري.  بشــكل  اســتهالكية 
حــل  يحــاول  مختلــف  مشــروع  هــو  )شــنيطة( 
مشكلة موجودة يف املجتمع وهي شراء شنط 
باهضة الثمن من خالل انشاء سوق إلكرتوين 
التــي  الفخمــة  الشــنط  وعــرض  لبيــع  ومتجــر 
الطــالب  هــؤالء  قبــل،  مــن  اســتعمالها  ســبق 
مبتكــرة  فكــرة  مــن  اســتفادوا  األعمــال(  )رواد 
نشــأت يف ذهــن أحدهــم، فباتــت اليــوم واقعــا 
الشــنط  ومقتنــي  محبــي  مــن  للعديــد  ومنصــة 
املشــروع  العالــم.  حــول  املســتعملة  األصليــة 
تحقــق مــن خــالل تضافــر جهــود مجموعــة مــن 
طلبــة جامعــة كارنيجــي ميلــون قطــر املختصــة 
تــم  وقــد  والتكنولوجيــا،  الكمبيوتــر  علــوم  يف 
العــام  يف  قطــر  ميلــون  كارنيجــي  فــرع  افتتــاح 
املطــوي،  محمــد  هــم  الطــالب  هــؤالء   . 2٠٠5
وفــالح  الدرهــم،  وهيــا  الجــردي،  ونــورة 

الدوســري.
كلمــة  شــنطة،  لكلمــة  تصغــري  هــي  )شــنيطة( 

منافــذ متعــددة وغــري تقليديــة للبيــع والشــراء". 
حــرم  يف  جــاءت  "الفكــرة  قائــال:  ويســتطرد 
جامعة كارنيجي ميلون قطر من خالل مراقبة 
نوصــف  كمجتمــع  أننــا  حيــث  حــويل،  النــاس 
مــاذا  نعــرف  ال  اســتهاليك  مجتمــع  بأننــا  دائمــا 
أو كيــف يمكننــا  بمــا نشــرتي،  يمكــن أن نفعــل 
ونقتنيهــا  نمتلكهــا  التــي  األشــياء  هــذه  تصريــف 
الســوق  عــىل  تركيزنــا  إليهــا.  بحاجــة  نعــد  ولــم 
االســتثمار  عــدم  ثقافــة  ونشــر  برتســيخ  قطــر  يف 
حيــث  وقيمــة،  ثمــن  لــه  كان  إذا  إال  يشء،  يف 
يف  أشــياءهم  يكتنــزوا  ال  بــأن  النــاس  نشــجع 
للنــاس  البديــل  اســتخدام، ونقــدم  بــال  الخزانــة 

عربيــة فصيحــة جمعهــا ُشــَنط: وتعنــي حقيبــة، 
)يت  للّســيِّدات.  يــد  حقيبــة  ســفر:  يــد/  شــنطة 
قطــر( تحــاورت مــع أحــد مؤســيس هــذه الشــركة 

الجديــدة.
املؤســس  الشــريك  املطــوي  راشــد  محمــد  يقــول 
يف شــركة )شــنيطة(: "بدأنــا الفكــرة يف الجامعــة 
إلعــادة  منصــة  إيجــاد  كيفيــة  يف  التفكــري  بعــد 
املســتعملة  الفاخــرة  األصليــة  الشــنط  بيــع 
ويف  الدوحــة  يف  بهــا  الخاصــة  واالكسســوارات 
الخليــج ويف العالــم، فالفكــرة الرئيســية تتمثــل 
مــن  الفاخــرة  الشــنط  هــذه  تدويــر  إعــادة  يف 
توفــري  مــن خــالل  الرئيــيس(  الدوحــة )مصدرهــا 

اســتثماراتهم". مــن  لالســتفادة 

دور الجامعة
هــذه  بمثــل  الخــروج  يف  الجامعــة  دور  وحــول 
تخــدم  مختلفــة  مشــاريع  وتأســيس  الفكــرة 
عــىل  الجامعــة  أسســتنا  "لقــد  يقــول:  املجتمــع 
نكــون  وأن  ديناميكيــني  أعمــال  رواد  نكــون  أن 
ابتــكار  خــالل  مــن  املشــاكل  حــل  عــىل  قادريــن 
عــىل  بدأناهــا  الفكــرة  الوقــت،  وتوفــري  الحلــول 
وســائل التواصــل االجتماعــي، وعــىل أســس مــا 
تعلمنــاه يف الجامعــة ومــا تدربنــا عليــه".  كمــا 
حصلنا عىل الدعم من حاضنة قطر لألعمال، 

من سوق إلكرتوين لبيع وشراء الشنط األصلية املستعملة، إىل متجر يف أحد 
املوالت التجارية الكبرية يف الدوحة، إىل واحد من أنجح املشروعات الشبابية. 
شنيطة رحلة أربعة طالب شباب من قطر استطاعوا تلبية حاجة السوق من 
خالل فكرة مبتكرة تدر أرباحا باملاليني يف الخارج.

شنيطة فكرة قطرية مبتكرة

بقلم: كريم إمام 

من اليسار لليمين: 
محمد المطوي،
ونورة الجردي

األمكنة قطر



١5 ١4
مز

تاي
ك 

ور
وي

ني
ن 

 م
اة

حي
 ال

ب
لو

س
ة أ

جل
 م

ر:
ط

ي ق
ت

نة
ك

ألم
ا

ى
خر

ف أ
غر

١4

الصيــف.  أثنــاء  حلمــه  بتحقيــق 
الطــرق  بصــورة  الصغــري  املتنقــل  املنــزل  رومانســية  وترتبــط 
الســريعة املفتوحــة خــالل فــرتة مــا بعــد الحــرب يف أمــريكا، لكــن 
هــذه املســاكن املتنقلــة قــد وجــدت طريقهــا يف الواقــع إىل املخيلــة 
التاســع  القــرن  أواخــر  ففــي  بكثــري.  ذلــك  قبــل  أوروبــا  يف  العامــة 
أســكتلندي  مؤلــف  وهــو  ســتابلز،  غــوردن  ويليــام  طلــب  عشــر، 
تـــــخــــــيــــــيــــــم  عـــربـــــــة  أول  تـــــصـــــنـــــيــــــع  لــألوالد،  املغــــامــــــــرات  لكتــب  شــهري 
gentleman’s caravan اســتخدمها للســفر يف طــول اململكــة 
كان  التــي  العربــات  إىل  تصميمهــا  يرتكــز  وعرضهــا،  املتحــدة 

يســتخدمها يف ذلــك الوقــت غجــر 
الرومان Roman الذين هاجروا 
إىل الجــزر الربيطانيــة قبــل قــرون. 
للغايــة  متأثــرا  كان  وســتابلز 
جــول  العلمــي  الخيــال  بكاتــب 

وانديــرر  "ذي  الخيــول  تجرهــا  التــي  عربتــه  يســمى  وكان  فــرين، 
 ."The Wanderer

لكــن عــىل عكــس ذلــك املؤلــف، أرادت موريتــي أن تبقــي عربتهــا 
يف مــكان واحــد وأال تتنقــل بهــا يف كل مــكان. فقــد أمضــت فصــول 
الصيف أثناء طفولتها يف ماريما Maremma بمنطقة توسكانا 
Tuscany الســاحلية التــي يقــوم رعــاة البقــر butteri يف مــكان 
قريــب منهــا برعايــة املاشــية عــىل ظهــور الخيــل. وهــي تعــرف املــكان 
املثـــــــــالــــــي إليــــقــــــاف الـــعـــربـــــــــــــة وهـــــــــــو شــــــــــاطــــــــــئ مـــــــــنــــــعــــــــزل فــــــي بـــــونـــــــتـــــــــــا آال 

ماركــو  يدعــى  متقاعــد  بولــو  العــب  فيــه  يقــوم    Punta Ala
ســيمربيني برعاية حوايل عشــرة مهور، فســمح لها يإيقاف عربة 

املنطقــة. تلــك  يف  أقــدام   ١١×٧ مســاحتها  تبلــغ  التــي  التخييــم 
اســتفادت  التخييــم،  أنــه عنــد تجديــد عربــة  إىل  اإلشــارة  وتجــدر 
شــغفهما  مــن  تســميه،  كمــا  "شــريكها"  أو  وابنهــا،  املصممــة 
ومهنــة  التخييــم،  عربــات  وتاريــخ  الطلــق،  بالهــواء  املشــرتك 
موريتــي. فتعاونــت مــع برنابــا فورناســيتي، التــي تديــر اآلن خطــا 

الســقف  تغطيــة  يف  بيــريو،  والدهــا،  أنشــأه  والفنــون  للزخرفــة 
تشــتهر  التــي  الغيــوم  عليهــا  ُرســم  بألــواح  والخزانــات  واألبــواب 
بهــا الشــركة مــن تصميــم كــول أنــد ســون لجعــل الجــو الداخــيل 
مــن  مصنوعــا  جــدران  ورق  واســتخدمت  حاملــا.  جــوا  للعربــة 
إلضفــاء  لفورناســيتي  لبومــة  رســوما  يحــوي  والنســيج  الــورق 
"عنصــر ليــيل" عــىل املــكان، كمــا تقــول. ويف الليــل، تضــاء العربــة 
بالطاقــة  تعمــل  التــي  الفوانيــس  بواســطة  بجانبهــا  واملنطقــة 
العتيــق  الكتــان  ملوريتــي بصباغــة  وقــام صديــق  فقــط.  الشمســية 
ســرير  إىل  تتحــول  أن  يمكــن  والتــي  يدويــا  املقاعــد  يغطــي  الــذي 
أن  أورســو  يســتطيع  يك  طوابــق 
أصدقائــه  مــن  اثنــني  يســتضيف 
الهيــكل  وُصبــغ  واحــد،  وقــت  يف 
النــد  لســيارة  داكــن  أخضــر  بلــون 
يتمــاىش  قديمــة  إنجليزيــة  روفــر 
مع الخضرة املحيطة وغابات البلوط والصنوبر. وقضت العائلة 
بذلــك  القيــام  تعتــزم  آال، وهــي  بونتــا  املــايض يف  الصيــف  معظــم 
لســنوات قادمــة. وينــام أورســو داخــل العربــة أو عــىل أرجوحــة يف 
الخــارج، ويســاعد يف رعايــة خيــول العــب البولــو، وأحيانــا يقــود 
الســياح يف جــوالت عــىل ظهــور الخيــول إىل الشــاطئ. ويســتحم 
وتنــام  الحيوانــات.  بأكشــاك  موصــول  مــاء  خرطــوم  باســتخدام 
شــخص  يناســب  مدهشــا  ترتيبــا  املرتبــة  العربــة  يف  أيضــا  والدتــه 
يكســب قــوت يومــه مــن خــالل الســعي لتحقيــق أقــى درجــات 

الكمــال.
الزرقــاء  الســماء  الربتقــايل يف كبــد  وعندمــا يســري قمــر توســكان 
وتصــب  الشــواية،  عــىل  اللحــم  شــرائح  أورســو  يشــوي  الداكنــة، 
موريتــي لنفســها كوبــا مــن نبيــذ برونيلــو Brunello، ويصغيــان 
لخريــر املــاء وهــو يداعــب صخــور الشــاطئ القريــب. ووصفــت ذلــك 
الجو الساحر قائلة: "نتظاهر بأننا يف بيت صغري سحري مهجور 

يف غابــة. وبالفعــل، ال يوجــد ســبب يجعلنــا ال نصــدق ذلــك."

“نتظاهر بأننا يف بيت صغري سحري 
مهجور يف غابة".

في األعلى، من اليمين: 
مقاعد مزدوجة كاألسّرة 

للضيوف، عليها ألحفة 
مغطاة بكتان مصبوغ 

يدويا، ويزين المطبخ 
الصغير ورق جدران  كول 

 Cole & Son أند سون
عليه رسوم لطيور البوم 

وغيوم، مع أطباق من 
العالمة التجارية إيكات 

ikat من أوزبكستان.

الشــنط  وشــراء  لبيــع  إلكــرتوين  ســوق  مــن 
أحــد  يف  متجــر  إىل  املســتعملة،  األصليــة 
إىل  الدوحــة،  يف  الكبــرية  التجاريــة  املــوالت 
الشــبابية.  املشــروعات  أنجــح  مــن  واحــد 
مــن  شــباب  طــالب  أربعــة  رحلــة  )شــنيطة( 
مــن  الســوق  حاجــة  تلبيــة  اســتطاعوا  قطــر 
يف  باملاليــني  أرباحــا  تــدر  مبتكــرة  فكــرة  خــالل 
الخــارج، ولكــن لــم يلتفــت إليهــا الكثــريون يف 
مجتمعــات  بأنهــا  توصــف  التــي  مجتمعاتنــا، 

كبــري.  بشــكل  اســتهالكية 
حــل  يحــاول  مختلــف  مشــروع  هــو  )شــنيطة( 
مشكلة موجودة يف املجتمع وهي شراء شنط 
باهضة الثمن من خالل انشاء سوق إلكرتوين 
التــي  الفخمــة  الشــنط  وعــرض  لبيــع  ومتجــر 
الطــالب  هــؤالء  قبــل،  مــن  اســتعمالها  ســبق 
مبتكــرة  فكــرة  مــن  اســتفادوا  األعمــال(  )رواد 
نشــأت يف ذهــن أحدهــم، فباتــت اليــوم واقعــا 
الشــنط  ومقتنــي  محبــي  مــن  للعديــد  ومنصــة 
املشــروع  العالــم.  حــول  املســتعملة  األصليــة 
تحقــق مــن خــالل تضافــر جهــود مجموعــة مــن 
طلبــة جامعــة كارنيجــي ميلــون قطــر املختصــة 
تــم  وقــد  والتكنولوجيــا،  الكمبيوتــر  علــوم  يف 
العــام  يف  قطــر  ميلــون  كارنيجــي  فــرع  افتتــاح 
املطــوي،  محمــد  هــم  الطــالب  هــؤالء   . 2٠٠5
وفــالح  الدرهــم،  وهيــا  الجــردي،  ونــورة 

الدوســري.
كلمــة  شــنطة،  لكلمــة  تصغــري  هــي  )شــنيطة( 

منافــذ متعــددة وغــري تقليديــة للبيــع والشــراء". 
حــرم  يف  جــاءت  "الفكــرة  قائــال:  ويســتطرد 
جامعة كارنيجي ميلون قطر من خالل مراقبة 
نوصــف  كمجتمــع  أننــا  حيــث  حــويل،  النــاس 
مــاذا  نعــرف  ال  اســتهاليك  مجتمــع  بأننــا  دائمــا 
أو كيــف يمكننــا  بمــا نشــرتي،  يمكــن أن نفعــل 
ونقتنيهــا  نمتلكهــا  التــي  األشــياء  هــذه  تصريــف 
الســوق  عــىل  تركيزنــا  إليهــا.  بحاجــة  نعــد  ولــم 
االســتثمار  عــدم  ثقافــة  ونشــر  برتســيخ  قطــر  يف 
حيــث  وقيمــة،  ثمــن  لــه  كان  إذا  إال  يشء،  يف 
يف  أشــياءهم  يكتنــزوا  ال  بــأن  النــاس  نشــجع 
للنــاس  البديــل  اســتخدام، ونقــدم  بــال  الخزانــة 

عربيــة فصيحــة جمعهــا ُشــَنط: وتعنــي حقيبــة، 
)يت  للّســيِّدات.  يــد  حقيبــة  ســفر:  يــد/  شــنطة 
قطــر( تحــاورت مــع أحــد مؤســيس هــذه الشــركة 

الجديــدة.
املؤســس  الشــريك  املطــوي  راشــد  محمــد  يقــول 
يف شــركة )شــنيطة(: "بدأنــا الفكــرة يف الجامعــة 
إلعــادة  منصــة  إيجــاد  كيفيــة  يف  التفكــري  بعــد 
املســتعملة  الفاخــرة  األصليــة  الشــنط  بيــع 
ويف  الدوحــة  يف  بهــا  الخاصــة  واالكسســوارات 
الخليــج ويف العالــم، فالفكــرة الرئيســية تتمثــل 
مــن  الفاخــرة  الشــنط  هــذه  تدويــر  إعــادة  يف 
توفــري  مــن خــالل  الرئيــيس(  الدوحــة )مصدرهــا 

اســتثماراتهم". مــن  لالســتفادة 

دور الجامعة
هــذه  بمثــل  الخــروج  يف  الجامعــة  دور  وحــول 
تخــدم  مختلفــة  مشــاريع  وتأســيس  الفكــرة 
عــىل  الجامعــة  أسســتنا  "لقــد  يقــول:  املجتمــع 
نكــون  وأن  ديناميكيــني  أعمــال  رواد  نكــون  أن 
ابتــكار  خــالل  مــن  املشــاكل  حــل  عــىل  قادريــن 
عــىل  بدأناهــا  الفكــرة  الوقــت،  وتوفــري  الحلــول 
وســائل التواصــل االجتماعــي، وعــىل أســس مــا 
تعلمنــاه يف الجامعــة ومــا تدربنــا عليــه".  كمــا 
حصلنا عىل الدعم من حاضنة قطر لألعمال، 

من سوق إلكرتوين لبيع وشراء الشنط األصلية املستعملة، إىل متجر يف أحد 
املوالت التجارية الكبرية يف الدوحة، إىل واحد من أنجح املشروعات الشبابية. 
شنيطة رحلة أربعة طالب شباب من قطر استطاعوا تلبية حاجة السوق من 
خالل فكرة مبتكرة تدر أرباحا باملاليني يف الخارج.

شنيطة فكرة قطرية مبتكرة

بقلم: كريم إمام 

من اليسار لليمين: 
محمد المطوي،
ونورة الجردي

األمكنة قطر
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دار  تقدمهــا  التــي  )ريــادة(  جائــزة  يف  وشــاركنا 
االنماء االجتماعي )نماء( وكنا ضمن املرشحني 
لجائــزة نمــاء للخدمــة املجتمعيــة وخدمــة إدارة 

األعمــال. 
رأينــا  ألننــا  التوجــه  هــذا  "أخذنــا  ويضيــف: 
املجتمــع  وخدمــة  لتنميــة  طريقــة  أفضــل  أن 
مــن  تحولنــا  لذلــك  منــه،  جــزء  نكــون  أن  هــو 
ثــم  ومــن  املعــارض،  يف  املشــاركة  إىل  اإلنرتنــت 
قــد  وكذلــك  بــه،  نقــوم  مــا  عــىل  إقبــاال  وجدنــا 
هــم  ممــن  الكثرييــن  اهتمــام  نالــت معروضاتنــا 
مدركــني ألهميــة مــا نقــوم بــه. بعــد ذلــك شــاركنا 
إليجــاد  مــول  وطــوار  للتنميــة  قطــر  بنــك  مــع 
متجــر دائــم ملمارســة أنشــطتنا داخــل طــوار مــول 
إىل  باإلضافــة  القديــم،  الســوق  يف  وتحديــدا 
االنســتغرام  عــىل  الدائمــة  اإللكرتونيــة  منصتنــا 

 ."Shnaita@
وبخصــوص طبيعــة هــذه التجــارة الغــري تقليديــة 
ننتجهــا،  أو  الشــنط  نصمــم  ال  نحــن   " يقــول: 
يتمكــن  لــيك  للمســتهلك  منصــة  نوفــر  وإنمــا 
مــن بيــع مــا لديــه مــن منتجــات ال يحتــاج إليهــا، 
هــذه املنتجــات بشــكل أســايس وغالبــا مــا تكــون 

وملحقاتهــا".  الشــنط 

أهداف املشروع
كمؤسســني  يســعون  التــي  األهــداف  عــن  أمــا   
لهــذا املشــرع إىل تحقيقهــا خــالل الفــرتة املقبلــة 
يقــول املطــوي: "نســعى إىل الوصــول للعامليــة، 
– املســتخدمة  املنتجــات  ســوق  أن  خصوصــا 
مليــون   ١٠٠ إىل  تصــل  أرباحــا  تــدر  عــام-  بشــكل 
املتحــدة،  الواليــات  يف  ســنويا  أمــرييك  دوالر 
التجــارة  مــن  النــوع  هــذا  جلــب  مــن  أول  ونحــن 
إىل الدوحــة بشــكل كبــري، حيــث نقــدم خدمــات 
عــىل  للعــرض  املســاحة  توفــري  مثــل  متنوعــة 
املختلفــة  املعــارض  أماكــن يف  اإلنرتنــت، وتوفــري 
إضافــة إىل املســاحات التــي تتواجــد داخــل املتجــر 
موقــع  بتطويــر  حاليــا  ونقــوم  املحــل،  لــزوار 
إلكــرتوين عــىل اإلنرتنــت لنســتقبل املنتجــات مــن 

العالــم".  أنحــاء  كافــة 
يؤكــد  )شــنيطة(  لـــ  املســتقبلية  الخطــط  وحــول 
قائــال: "نحــن مســتعدون للتواجــد يف أي مــكان 
شــراكات  يف  الدخــول  خــالل  مــن  العالــم  يف 

النســاء  عــىل  يتوقــف  ال  وهــذا  املســتخدمة، 
فحســب، وإنمــا أيضــا لدينــا عمــالء مــن الرجــال 

رجــايل.  شــنط  لدينــا  أن  حيــث 
إننــا  املطــوي  فيقــول  للتســويق  بالنســبة  أمــا 
نبيــع بأســعار أقــل بكثــري عــن املحــال التــي غالبــا 
فإننــا  وبالتــايل  عاليــة،  فيهــا  األســعار  تكــون  مــا 
نعــد الوجهــة املثاليــة للمســتهلك الــذي يــود أن 
شــنطة  عــىل  يحصــل  نفســه  الوقــت  ويف  يوفــر 
شــنط  لديــه  شــخص  فهــو  البائــع  أمــا  أصليــة. 
يــود أن يعيــد االســتثمار فيهــا، خاصــة أن تلــك 

العالقــات  مــن  شــبكة  إيجــاد  يف  والتوســع 
دول  يف  عامليــة  منصــة  خاللهــا  مــن  نؤســس 

العالــم". حــول  مختلفــة 

عمالء شنيطة
مختلفــون  بأنهــم  )شــنيطة(  عمــالء  ويصــف 
الشــنط  شــراء  يــودون  مــن  فهنــاك  ومتنوعــون 
الجديــدة، وأولئــك الذيــن يتاجــرون يف الشــنط، 
وأيضــا  جديــد،  هــو  مــا  كل  عــن  يبحثــون  أو 
غــري  شــنطهم  بيــع  يــودون  ممــن  عمــالء  لدينــا 

كبــرية،  االســتثمارية  قيمتهــا  تكــون  الشــنط 
ومــن  وبالتــايل  فيهــا"،  "قيمتهــا  نقــول  ونحــن 
يتمكــن  لــيك  منصــة  لــه  نوفــر  )شــنيطة(  خــالل 
مــن بيــع هــذه الشــنطة لشــخص يــود اقتناءهــا، 
وهــو نــوع مــن إعــادة التدويــر للشــنط. الفتــا إىل 
أن نمــوذج املشــروع يتمثــل يف الربــح مــن خــالل 
الحصــول عــىل نســبة مــن البائــع ومــن الشــاري، 
نحصــل  حيــث  يســتفيد.  فالــكل  وبالتــايل 
كشــركة )وســيط( عــىل ٣5% مــن ثمــن الشــنطة 
مــن الشــاري والباقــي ٦5% تذهــب إىل صاحــب 

الشــنطة. 

مستقبل املشروع
ويضيــف املطــوي قائــال: "بدأنــا الشــركة يف نهايــة 
القريــب  املســتقبل  يف  أنــه  وأتوقــع   ،2٠١5 العــام 
سنتوسع يف محال أخرى داخل الدوحة وحول 
العالــم، وســتقدم منصتنــا اإللكرتونيــة الفرصــة 

للــكل بــأن يشــرتي مــن عندنــا مــن كل مــكان". 
املطــوي  راشــد  توجــه محمــد  نهايــة حديثــه  ويف 
أن  يــودون  الذيــن  الطلبــة  مــن  الشــباب  إىل 
أن  مفادهــا  بنصيحــة  مماثــل  بعمــل  يقومــوا 
يجــدوا فرصــة يــردوا بهــا الجميــل لدولــة قطــر، 
وأن  للمجتمــع،  أفكارنــا  كشــباب  نقــدم  وأن 
نبــدأ بــدون أي تكلفــة ماديــة أو رأس مــال كبــري. 
أبنائهــا ، مشــددا  مــن  األفضــل  تســتحق  فقطــر 
عــىل أن هنــاك العديــد مــن الخيــارات واألعمــال 
ناجحــة،  قصــص  تكــون  أن  املمكــن  مــن  التــي 
ولكــن عــىل االنســان أن يقــدم مــا عليــه وأن يبــذل 

مــراده.  إىل  ليصــل  وســعه  مــا يف 
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عقارب الساعة من 

أعلى: مجموعة من 
معروضات شنيطة 

داخل متجرهم بطوار 
مول، شنطة شانيل 
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عندمــا يعمــل شــخص مــا يف دولــة متقدمــة للغايــة، مثــل انجلــرتا، يف صنــع الســالل يك يكســب 
قــوت يومــه فإنــه ال يفعــل ذلــك ألنــه أمــر اعتيــادي أو ألنــه يلبــي حاجــة ملحــة يف الســوق، كالحاجــة 
الســتخدام هــذه الســالل يف نقــل األســماك مــن البحــر إىل املــورد أو إيصــال البطاطــا مــن الحقــل إىل 

الطاولــة، وإنمــا ألن ذلــك يلبــي احتياجــات أكــرب يف نفســه.
آن مــاري أوســوليفان البالغــة مــن العمــر 4٦ عامــا هــي امــرأة هادئــة وواثقــة مــن نفســها، نشــأت يف 
مدينــة صغــرية بإيرلنــدا كســباحة ماهــرة وكانــت ال تشــعر بوجودهــا إال وهــي تحــت املــاء. وقبــل ١4 
عامــا، جّربــْت االنتســاب إىل دورة ملــدة يــوم واحــد لتعلــم نســج الســالل مــن الصفصــاف، لتكتشــف 
أن هذه التجربة تماثل السباحة يف إثارتها إذ تقول: "لقد شعرت يف كلتا التجربتني وكأنني أرسم 
خطوطــا وأبــدع شــكال مــا مــن خــالل فعــل يشء مــا مــرارا وتكــرارا، وكان ذلــك جميــال للغايــة". وكان 
العــيص وســكني شــديد  مــن  بــه عندمــا تصنــع شــيئا بيديهــا مــن مجموعــة  الــذي أحّســت  الشــعور 

الروعــة لدرجــة أنــه "مــا بــدأ بصنــع ســلة 
أصبــح يتمحــور حــول صنــع  الحيــاة"، 

حســب قولهــا.
انتقلــت  ســنوات،  ســت  وقبــل 
أوسوليفان مع زوجها، توم ماكوالرت، 
 Lewes وأطفالهمــا مــن بلــدة ليويــس
 East Sussex ساســكس  شــرق  يف 
تتمكــن  يك  القريــب  الريــف  إىل 
كامــل  يف  االنخــراط  مــن  أوســوليفان 
مــن  ابتــداء  الســالل،  صنــع  عمليــة 
بصناعــة  وانتهــاء  الصفصــاف،  زراعــة 
يعــود  منــزال  الزوجــان  واشــرتى  املنتــج. 
املحيطــة  املنطقــة  زرعــا   ١٧ القــرن  إىل 
الصفصــاف.  مــن  نوعــا  بعشــرين  بــه 
مئــات  قبــل  ريفــي  حــريف  أي  وكحــال 
وســط  أوســوليفان  تعيــش  الســنني، 
أغصــان  تحصــد  فهــي  عملهــا،  مــواد 
وتجففهــا،  وتصّنفهــا،  الصفصــاف 
وتعالجهــا بنفســها. لكــن أوســوليفان، 
عــىل عكــس الحرفيــني الذيــن ســبقوها، 
عليهــا  الطلــب  يكــرث  ســالال  تصنــع 
لجمالهــا الريفــي، وصنعتهــا اليدويــة، 

ولطريقــة تجســيدها للطبيعــة وللحيــاة البســيطة، وهــي تبــاع يف 
الحديــث  االحــرتام  هــذا  مــن  الرغــم  عــىل  ولكــن  الراقيــة.  املحــالت 
لقيمــة هــذه الحرفــة، إال أن صناعــة الســالل تبقــى، كمــا كانــت 
دائمــا، شــيئا قديمــا محصــورا بمــا تســتطيع اليــدان إنتاجــه خــالل 
اليــوم. )وبالنســبة ألوســوليفان، فهــي تصنــع قطعــة أو قطعتــني 

اليــوم(. يف 
التــي  جغرافيــا  واملنتشــرة  القديمــة  األغــراض  مــن  هــي  والســالل 
التــي  الوحيــدة  الحرفــة  وهــي  الطبيعــة،  مــن  اإلنســان  يصنعهــا 
أثبتت أنها غري قابلة للميكنة )إذ كل سلة نراها هي نتاج العمل 
التــي  هــي  الفخــار  صناعــة  كانــت  مــا  وغالبــا  البشــري(.  اليــدوي 
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توجد بعض التقاليد العاملية، وسنسلط 
الضوء هنا عىل إحدى الحرف اليدوية 

وكيف يتم تكييفها، وإعادة النظر فيها، 
وتجديدها من أجل القرن الحادي 

والعشرين. هذا الشهر:

السالل
بقلم ديبورا نيدلمان

تصوير كيوكو حمادة
أزياء تيريزا ريفير

 ثقافة المواد
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دار  تقدمهــا  التــي  )ريــادة(  جائــزة  يف  وشــاركنا 
االنماء االجتماعي )نماء( وكنا ضمن املرشحني 
لجائــزة نمــاء للخدمــة املجتمعيــة وخدمــة إدارة 

األعمــال. 
رأينــا  ألننــا  التوجــه  هــذا  "أخذنــا  ويضيــف: 
املجتمــع  وخدمــة  لتنميــة  طريقــة  أفضــل  أن 
مــن  تحولنــا  لذلــك  منــه،  جــزء  نكــون  أن  هــو 
ثــم  ومــن  املعــارض،  يف  املشــاركة  إىل  اإلنرتنــت 
قــد  وكذلــك  بــه،  نقــوم  مــا  عــىل  إقبــاال  وجدنــا 
هــم  ممــن  الكثرييــن  اهتمــام  نالــت معروضاتنــا 
مدركــني ألهميــة مــا نقــوم بــه. بعــد ذلــك شــاركنا 
إليجــاد  مــول  وطــوار  للتنميــة  قطــر  بنــك  مــع 
متجــر دائــم ملمارســة أنشــطتنا داخــل طــوار مــول 
إىل  باإلضافــة  القديــم،  الســوق  يف  وتحديــدا 
االنســتغرام  عــىل  الدائمــة  اإللكرتونيــة  منصتنــا 

 ."Shnaita@
وبخصــوص طبيعــة هــذه التجــارة الغــري تقليديــة 
ننتجهــا،  أو  الشــنط  نصمــم  ال  نحــن   " يقــول: 
يتمكــن  لــيك  للمســتهلك  منصــة  نوفــر  وإنمــا 
مــن بيــع مــا لديــه مــن منتجــات ال يحتــاج إليهــا، 
هــذه املنتجــات بشــكل أســايس وغالبــا مــا تكــون 

وملحقاتهــا".  الشــنط 

أهداف املشروع
كمؤسســني  يســعون  التــي  األهــداف  عــن  أمــا   
لهــذا املشــرع إىل تحقيقهــا خــالل الفــرتة املقبلــة 
يقــول املطــوي: "نســعى إىل الوصــول للعامليــة، 
– املســتخدمة  املنتجــات  ســوق  أن  خصوصــا 

مليــون   ١٠٠ إىل  تصــل  أرباحــا  تــدر  عــام-  بشــكل 
املتحــدة،  الواليــات  يف  ســنويا  أمــرييك  دوالر 
التجــارة  مــن  النــوع  هــذا  جلــب  مــن  أول  ونحــن 
إىل الدوحــة بشــكل كبــري، حيــث نقــدم خدمــات 
عــىل  للعــرض  املســاحة  توفــري  مثــل  متنوعــة 
املختلفــة  املعــارض  أماكــن يف  اإلنرتنــت، وتوفــري 
إضافــة إىل املســاحات التــي تتواجــد داخــل املتجــر 
موقــع  بتطويــر  حاليــا  ونقــوم  املحــل،  لــزوار 
إلكــرتوين عــىل اإلنرتنــت لنســتقبل املنتجــات مــن 

العالــم".  أنحــاء  كافــة 
يؤكــد  )شــنيطة(  لـــ  املســتقبلية  الخطــط  وحــول 
قائــال: "نحــن مســتعدون للتواجــد يف أي مــكان 
شــراكات  يف  الدخــول  خــالل  مــن  العالــم  يف 

النســاء  عــىل  يتوقــف  ال  وهــذا  املســتخدمة، 
فحســب، وإنمــا أيضــا لدينــا عمــالء مــن الرجــال 

رجــايل.  شــنط  لدينــا  أن  حيــث 
إننــا  املطــوي  فيقــول  للتســويق  بالنســبة  أمــا 
نبيــع بأســعار أقــل بكثــري عــن املحــال التــي غالبــا 
فإننــا  وبالتــايل  عاليــة،  فيهــا  األســعار  تكــون  مــا 
نعــد الوجهــة املثاليــة للمســتهلك الــذي يــود أن 
شــنطة  عــىل  يحصــل  نفســه  الوقــت  ويف  يوفــر 
شــنط  لديــه  شــخص  فهــو  البائــع  أمــا  أصليــة. 
يــود أن يعيــد االســتثمار فيهــا، خاصــة أن تلــك 

العالقــات  مــن  شــبكة  إيجــاد  يف  والتوســع 
دول  يف  عامليــة  منصــة  خاللهــا  مــن  نؤســس 

العالــم". حــول  مختلفــة 

عمالء شنيطة
مختلفــون  بأنهــم  )شــنيطة(  عمــالء  ويصــف 
الشــنط  شــراء  يــودون  مــن  فهنــاك  ومتنوعــون 
الجديــدة، وأولئــك الذيــن يتاجــرون يف الشــنط، 
وأيضــا  جديــد،  هــو  مــا  كل  عــن  يبحثــون  أو 
غــري  شــنطهم  بيــع  يــودون  ممــن  عمــالء  لدينــا 

كبــرية،  االســتثمارية  قيمتهــا  تكــون  الشــنط 
ومــن  وبالتــايل  فيهــا"،  "قيمتهــا  نقــول  ونحــن 
يتمكــن  لــيك  منصــة  لــه  نوفــر  )شــنيطة(  خــالل 
مــن بيــع هــذه الشــنطة لشــخص يــود اقتناءهــا، 
وهــو نــوع مــن إعــادة التدويــر للشــنط. الفتــا إىل 
أن نمــوذج املشــروع يتمثــل يف الربــح مــن خــالل 
الحصــول عــىل نســبة مــن البائــع ومــن الشــاري، 
نحصــل  حيــث  يســتفيد.  فالــكل  وبالتــايل 
كشــركة )وســيط( عــىل ٣5% مــن ثمــن الشــنطة 
مــن الشــاري والباقــي ٦5% تذهــب إىل صاحــب 

الشــنطة. 

مستقبل املشروع
ويضيــف املطــوي قائــال: "بدأنــا الشــركة يف نهايــة 
القريــب  املســتقبل  يف  أنــه  وأتوقــع   ،2٠١5 العــام 
سنتوسع يف محال أخرى داخل الدوحة وحول 
العالــم، وســتقدم منصتنــا اإللكرتونيــة الفرصــة 

للــكل بــأن يشــرتي مــن عندنــا مــن كل مــكان". 
املطــوي  راشــد  توجــه محمــد  نهايــة حديثــه  ويف 
أن  يــودون  الذيــن  الطلبــة  مــن  الشــباب  إىل 
أن  مفادهــا  بنصيحــة  مماثــل  بعمــل  يقومــوا 
يجــدوا فرصــة يــردوا بهــا الجميــل لدولــة قطــر، 
وأن  للمجتمــع،  أفكارنــا  كشــباب  نقــدم  وأن 
نبــدأ بــدون أي تكلفــة ماديــة أو رأس مــال كبــري. 
أبنائهــا ، مشــددا  مــن  األفضــل  تســتحق  فقطــر 
عــىل أن هنــاك العديــد مــن الخيــارات واألعمــال 
ناجحــة،  قصــص  تكــون  أن  املمكــن  مــن  التــي 
ولكــن عــىل االنســان أن يقــدم مــا عليــه وأن يبــذل 

مــراده.  إىل  ليصــل  وســعه  مــا يف 
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داخل متجرهم بطوار 
مول، شنطة شانيل 

مستعملة جاهزة 
للبيع

طر
ة ق

كن
ألم

ا
عندمــا يعمــل شــخص مــا يف دولــة متقدمــة للغايــة، مثــل انجلــرتا، يف صنــع الســالل يك يكســب 
قــوت يومــه فإنــه ال يفعــل ذلــك ألنــه أمــر اعتيــادي أو ألنــه يلبــي حاجــة ملحــة يف الســوق، كالحاجــة 
الســتخدام هــذه الســالل يف نقــل األســماك مــن البحــر إىل املــورد أو إيصــال البطاطــا مــن الحقــل إىل 

الطاولــة، وإنمــا ألن ذلــك يلبــي احتياجــات أكــرب يف نفســه.
آن مــاري أوســوليفان البالغــة مــن العمــر 4٦ عامــا هــي امــرأة هادئــة وواثقــة مــن نفســها، نشــأت يف 
مدينــة صغــرية بإيرلنــدا كســباحة ماهــرة وكانــت ال تشــعر بوجودهــا إال وهــي تحــت املــاء. وقبــل ١4 
عامــا، جّربــْت االنتســاب إىل دورة ملــدة يــوم واحــد لتعلــم نســج الســالل مــن الصفصــاف، لتكتشــف 
أن هذه التجربة تماثل السباحة يف إثارتها إذ تقول: "لقد شعرت يف كلتا التجربتني وكأنني أرسم 
خطوطــا وأبــدع شــكال مــا مــن خــالل فعــل يشء مــا مــرارا وتكــرارا، وكان ذلــك جميــال للغايــة". وكان 
العــيص وســكني شــديد  مــن  بــه عندمــا تصنــع شــيئا بيديهــا مــن مجموعــة  الــذي أحّســت  الشــعور 

الروعــة لدرجــة أنــه "مــا بــدأ بصنــع ســلة 
أصبــح يتمحــور حــول صنــع  الحيــاة"، 

حســب قولهــا.
انتقلــت  ســنوات،  ســت  وقبــل 
أوسوليفان مع زوجها، توم ماكوالرت، 
 Lewes وأطفالهمــا مــن بلــدة ليويــس
 East Sussex ساســكس  شــرق  يف 
تتمكــن  يك  القريــب  الريــف  إىل 
كامــل  يف  االنخــراط  مــن  أوســوليفان 
مــن  ابتــداء  الســالل،  صنــع  عمليــة 
بصناعــة  وانتهــاء  الصفصــاف،  زراعــة 
يعــود  منــزال  الزوجــان  واشــرتى  املنتــج. 
املحيطــة  املنطقــة  زرعــا   ١٧ القــرن  إىل 
الصفصــاف.  مــن  نوعــا  بعشــرين  بــه 
مئــات  قبــل  ريفــي  حــريف  أي  وكحــال 
وســط  أوســوليفان  تعيــش  الســنني، 
أغصــان  تحصــد  فهــي  عملهــا،  مــواد 
وتجففهــا،  وتصّنفهــا،  الصفصــاف 
وتعالجهــا بنفســها. لكــن أوســوليفان، 
عــىل عكــس الحرفيــني الذيــن ســبقوها، 
عليهــا  الطلــب  يكــرث  ســالال  تصنــع 
لجمالهــا الريفــي، وصنعتهــا اليدويــة، 

ولطريقــة تجســيدها للطبيعــة وللحيــاة البســيطة، وهــي تبــاع يف 
الحديــث  االحــرتام  هــذا  مــن  الرغــم  عــىل  ولكــن  الراقيــة.  املحــالت 
لقيمــة هــذه الحرفــة، إال أن صناعــة الســالل تبقــى، كمــا كانــت 
دائمــا، شــيئا قديمــا محصــورا بمــا تســتطيع اليــدان إنتاجــه خــالل 
اليــوم. )وبالنســبة ألوســوليفان، فهــي تصنــع قطعــة أو قطعتــني 

اليــوم(. يف 
التــي  جغرافيــا  واملنتشــرة  القديمــة  األغــراض  مــن  هــي  والســالل 
التــي  الوحيــدة  الحرفــة  وهــي  الطبيعــة،  مــن  اإلنســان  يصنعهــا 
أثبتت أنها غري قابلة للميكنة )إذ كل سلة نراها هي نتاج العمل 
التــي  هــي  الفخــار  صناعــة  كانــت  مــا  وغالبــا  البشــري(.  اليــدوي 
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توجد بعض التقاليد العاملية، وسنسلط 
الضوء هنا عىل إحدى الحرف اليدوية 

وكيف يتم تكييفها، وإعادة النظر فيها، 
وتجديدها من أجل القرن الحادي 

والعشرين. هذا الشهر:

السالل
بقلم ديبورا نيدلمان

تصوير كيوكو حمادة
أزياء تيريزا ريفير
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تحت: آن ماري  أوسوليفان )annemarieosullivan.co.uk( في األستوديو الخاص بها في شرق ساسكسEast Sussex ، تحيط بها ساللها، والقضبان الجافة، وأدواتها.

تســرق أضــواء الحــرف القديمــة، ويرجــع ذلــك جزئيــا إىل أن الســالل أكــرث قابليــة 
فالســالل حملــت  حتــى صّناعهــا.  أحــد،  يقدرهــا  ال  أنــه  إىل  أيضــا  ولكــن  للتلــف، 
أغراضنا الثقيلة خالل معظم تاريخ اإلنسان، كما أن املستوعبات املنسوجة من 
النباتــات املحيطــة بنــا كانــت تســمح لنــا بالعيــش بصــورة أفضــل وبســهولة أكــرب، 
وكانت تحمل أشياء لم نكن لنتمكن من حملها لوالها. ويمكن اعتبار أن السلة 
ملــا  فلوالهــا  والتقــدم،  البشــري  للتاريــخ  عنــه  غنــى  ال  شــرطا  كانــت  قــد  البســيطة 
تطــورت الزراعــة ألنهــا قــد أتاحــت تخزيــن األغذيــة الزائــدة عــن الحاجــة، إضافــة إىل 

نقلهــا ملقايضتهــا أو بيعهــا.
وال حــد ألنــواع الســالل يف العالــم مــن حيــث أشــكالها املتميــزة واملــواد والتقنيــات 
املســتخدمة يف صناعتهــا واســتخداماتها. فكمــا ُيــروى بالتاريــخ بالكلمــات، يمكــن 
أن ُيروى من خالل الحرف إذ تتم صناعة األشياء برباعة حسب الحاجة من كل 
مــا هــو يف متنــاول اليــد. إذ يمكــن أن تتــم صناعــة الســالل مــن أي نبــات تقريبــا ذي 
أجزاء مرنة بطبيعتها أو يمكن جعلها مرنة بنقعها يف املاء، بما يف ذلك الجذور، 
إذ  األشــجار،  النباتــات، وحتــى  وســيقان  واألعشــاب،  الصنوبــر،  وإبــر  والكــروم، 
املــواد الضيقــة  املناطــق االســتوائية كالضفائــر، ولــف  النخيــل يف  يتــم ضفــر أوراق 
كاألعشــاب يف منطقــة الســافانا وجعلهــا تأخــذ شــكل األواين الخزفيــة، يف حــني 
أن املــواد األكــرث صالبــة يف األرايض املنخفضــة كالصفصــاف يتــم نســجها كالنســيج. 
وانتشــرت أســاليب الصناعــة هــذه وغالبــا مــا اختلطــت مــن خــالل التجــارة والهجــرة 
والحروب. فقد انتقلت بطريقة أو بأخرى ســلة منســوجة لولبية جميلة ُصنعت 
يف بوركينــا فاســو Burkina Faso إىل منطقــة دوردوين Dordogne يف جنــوب 
فرنســا حيــث اســتخدمت هنــاك كســالل حدائــق. ويف واليــة كارولينــا الجنوبيــة، 
صنــع أحفــاد العبيــد ســالال مــن العشــب الحلــوsweetgrass  باســتخدام تقنيــة 

اللــف جلبهــا أســالفهم معهــم مــن غــرب إفريقيــا. 
غــري أنــه ال يوجــد يف العالــم ســوى القليــل جــدا مــن األماكــن التــي لديهــا مجموعــة 
متنوعــة وهائلــة مــن طــرق صناعــة الســالل كانجلــرتا. ومعظــم هــذه الســالل ُتصنــع 
الــوزن وقويــة،  بأنهــا مرنــة وخفيفــة  مــادة عجيبــة تتميــز  مــن الصفصــاف، وهــي 

ومتجــددة بصــورة ال متناهيــة وســهلة الزراعــة. فــإذا ُقطعــت شــجرة الصفصــاف 
فإنهــا تنمــو، وإذا ُغــرس غصنــا منهــا يف األرض فســوف تنمــو لــه جــذور. وكمــا أن 
اإلســكيمو لديهــم حــوايل 5٠ اســم لـــ "الثلــج"، لــدى الربيطانيــني مــا يقــرب مــن 2٠٠ 
اســم لســاللهم. فقــد كانــت هنالــك ســبعة أنــواع مختلفــة لتجــارة ســمك الرنجــة 
لوحدهــا: لصيدهــا، ولفرزهــا، ولتجميدهــا، وكانــت هنالــك أوعيــة صنعــت وفقــا 
للمواصفــات الحكوميــة الدقيقــة كمقيــاس للتســعري. وكان يتــم إيجــاد حــل لــكل 
ضــرورة مــن الضــرورات، ســواء كانــت زراعيــة أو صناعيــة أو منزليــة، عــن طريــق 
ســلة يتــم صنعهــا خصيصــا لتلــك املهمــة. ويف النصــف األول مــن القــرن العشــرين 
يف بريطانيــا، كان يتــم صناعــة كل يشء تقريبــا باســتخدام أغصــان النباتــات مثــل 
عربات األطفال الرضع، وعربات الربيد، وسالل نقل اللحوم )وهي تختلف عن 
ســالل املخابــز(، وأقفــاص نقــل الحمــام الزاجــل، ومســتوعبات الذخــرية، وأوعيــة 

بــذر البــذار ونقــل الطــوب.
حتــى  ذلــك صحيحــا  كان  وقــد  ريفيــة،  أغــراض  الســالل  اعتبــار  إىل  نميــل  ونحــن 
بــدال  لكــن  بســرعة.  التحضــر  يف  بريطانيــا  فيــه  بــدأت  الــذي  عشــر  التاســع  القــرن 
كانــت  حيــث  ذروتــه  اســتخدامها  بلــغ  التصنيــع،  ظهــور  عنــد  الســالل  زوال  مــن 
فأصبــح صنــع  والبلــدات،  املصانــع  احتياجــات  لتلبيــة  الســالل  إىل  هنالــك حاجــة 
الســالل أكــرث مهنيــة وتخصصــا، حيــث صــار النســاجون يعملــون جنبــا إىل جنــب 
يف ورش العمل، وصار الناس يميزونهم ألول مرة عن املزارعني والباعة وعمال 
التصليحــات. وكان يتوجــب عــىل هــذا النــوع الجديــد مــن الحرفيــني التــدرب لفــرتة 
تــرتاوح مــا بــني خمــس إىل ســبع ســنوات يك يتقــن كل منهــم صنــع العديــد مــن 
جميــع  االعتبــار  بعــني  أخذنــا  إذا  نــوع  ألــف  مــن  أكــرث  )أحيانــا  املختلفــة  الســالل 
االختالفــات(. لكــن خــالل الحــرب العامليــة األوىل، أصبحــت الســالل املســتوردة مــن 
توفــرا. وبحلــول  أكــرث  الخشــبية  الصناديــق  أرخــص، كمــا صــارت  الفقــرية  الــدول 
وطــأة  تحــت  اإلنجليزيــة  الســالل  انهــارت صناعــة  املــايض،  القــرن  مــن  الســتينيات 

البالســتيك. 
وبطبيعة الحال، تتطلب هذه الصناعة الكفاءة، لكن عالوة عىل تقلص صناعة 

يجّســدها  التــي  الهائلــة  املعــارف  اختفــاء  أيضــا  جــاء  الســالل، 
هؤالء النساجون إذ ال يوجد حاليا سوى رجالن قيد الحياة من 
الذيــن تدربــوا يف إطــار هــذا النظــام الــذي يعــود إىل القــرن التاســع 
عشــر )إذ جميــع العاملــني بهــذه الصناعــة هــم مــن الرجــال( همــا 
عامــا. ويســعى  بنســيل، ٧٩  وتــريي  8٠ عامــا،  مانثــورب،  كولــني 
وهيــالري  تشــارلتون  أدريــان  مثــل  الســالل،  أفضــل صّنــاع  اليــوم 
برينــز، لالســتفادة مــن خــربات هذيــن الرجلــني. وقــد قالــت برينــز 
التــي تتخــذ مــن ديفــون Devon مقــرا لهــا إن رؤيــة مانثــورب وهــو 
ينســج ســلة لســمك الرنجــة يشــبه "مشــاهدة رقصــة ال ُتهــدر فيهــا 
أيــة حركــة دون فائــدة". وعــىل الرغــم مــن فقــدان هــذه الخــربات، 
إال أن مــا اختفــى بالفعــل منــذ فــرتة طويلــة كان شــيئا أكــرث عمقــا، 

أال وهــو ارتبــاط الصانــع بمحيطــه والحيــاة املوجــودة فيــه.
كل  يتوجــه  وفربايــر،  ينايــر  يف  الصفصــاف  أوراق  ســقوط  وبعــد 
الذيــن  األصدقــاء  مــن  عــدد  مــع  وماكوالــرت  أوســوليفان  مــن 
يحبــون هــذه النزهــات الســنوية املبكــرة إىل الحقــل البــارد والرطــب 
البســتاين  مقصــات  باســتخدام  الصفصــاف  قضبــان  لحصــاد 
قــوة جســدية  يتطلــب  عمــل  وهــو  النباتــات،  تقليــم  أو مقصــات 
لقطــع األغصــان وحزمهــا، فضــال عــن حمــل الحــزم الثقيلــة. ومــع 
ذلــك، وكمــا قالــت أوســوليفان:  "مــن الســهل أن نشــعر بالحنــني 
للمــايض. فهنالــك هــذا التواصــل اللطيــف مــع األرض ومــع بعضنــا 
بالفعــل،  كذلــك  هــو  والــذي  الكــدح،  هــذا  خضــم  ويف  البعــض. 
نرفــع رؤوســنا لرؤيــة الســماء الزرقــاء أو الطيــور أو نحتــيس كوبــا 
مــن الشــاي. ونمــر بالقــرب مــن بعضنــا البعــض ونجــري محادثــة 

ملــدة ١5 دقيقــة، وبعــد ذلــك نبتعــد عنهــم، وبعــد برهــة  مكثفــة 
ال نعــود نــرى أيــا منــا بســبب طــول الصفصــاف، لكننــا ســرعان مــا 

نجــد طريقنــا إىل بعضنــا البعــض مــرة أخــرى".
ويف الفــرتة مــا بــني مــارس ومايــو، ُيفــرز الصفصــاف حســب نوعــه 
بــاب  بــني  القصــري  املمــر  يف  ويوجــد  ليجــف.  ُويــرتك  وحجمــه، 
املطبــخ واألســتوديو ســقيفة مفتوحــة تســتند إىل جدرانهــا حــزم 
وســوداء.  وبنيــة،  وخضــراء،  صفــراء،  مــن  املرتبــة  الصفصــاف 
وبعــد نقــع القصــب باملــاء ملــدة يــوم أو يومــني، تبــدأ أوســوليفان 
لتثبيــت  قدمهــا  أو  ركبتهــا  باســتخدام  األرض،  عــىل  عملهــا 
وبعــد  القاعــدة.  تشــكيل  أثنــاء  الصحيــح  مكانهــا  يف  القضبــان 
ذلــك تدخــل قطعــا طويلــة يف جميــع أنحــاء القاعــدة، فتشــرطها 
وإتمــام  الســلة،  هيــكل  لتشــكيل  األعــىل  نحــو  وتثنيهــا  بســكني، 

فقصبــة. قصبــة  صنعهــا 
ولــم يكــن لــدى صانــع الســالل الريفــي يف املــايض تــرف خيــار اتخــاذ 
الطريقــة.  بهــذه  تحيــا حياتهــا  بــأن  أوســوليفان  بقــرار  شــبيه  قــرار 
فهي غارقة يف هذا العمل ألنها تحيي التقاليد، مدفوعة بحبها 
يف  ورغبتهــا  الخاصــة(،  تصاميمهــا  اخرتعــت  )حيــث  للتصميــم 
العيــش عــىل األرض بســعادة يف بيئــة تــزداد تعرضهــا للمخاطــر. 
وقابليــة الســلة للتلــف هــي جــزء مــن جمالهــا، فهــي تــدوم لبضــع 
ســنوات قبــل أن تختفــي وتعــود مجــددا إىل األرض. وحتــى ذلــك 
النــاس،  مــن حيــاة  جــزءا  الســالل  هــذه  تصبــح  أن  "أريــد  الحــني 
وأن يســتخدمونها كثــريا، وأن يصقلونهــا بأيديهــم، وأن تدخــل 

يف ثنايــا أجســادهم نــرثات الخشــب"، كمــا قالــت.

 أصبحت السالل املستوردة من 
الدول الفقرية أرخص، كما 

صارت الصناديق الخشبية أكرث 
توفرا. وبحلول الستينيات من 
القرن املايض، انهارت صناعة 

السالل اإلنجليزية تحت وطأة 
البالستيك
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تحت: آن ماري  أوسوليفان )annemarieosullivan.co.uk( في األستوديو الخاص بها في شرق ساسكسEast Sussex ، تحيط بها ساللها، والقضبان الجافة، وأدواتها.

تســرق أضــواء الحــرف القديمــة، ويرجــع ذلــك جزئيــا إىل أن الســالل أكــرث قابليــة 
فالســالل حملــت  حتــى صّناعهــا.  أحــد،  يقدرهــا  ال  أنــه  إىل  أيضــا  ولكــن  للتلــف، 
أغراضنا الثقيلة خالل معظم تاريخ اإلنسان، كما أن املستوعبات املنسوجة من 
النباتــات املحيطــة بنــا كانــت تســمح لنــا بالعيــش بصــورة أفضــل وبســهولة أكــرب، 
وكانت تحمل أشياء لم نكن لنتمكن من حملها لوالها. ويمكن اعتبار أن السلة 
ملــا  فلوالهــا  والتقــدم،  البشــري  للتاريــخ  عنــه  غنــى  ال  شــرطا  كانــت  قــد  البســيطة 
تطــورت الزراعــة ألنهــا قــد أتاحــت تخزيــن األغذيــة الزائــدة عــن الحاجــة، إضافــة إىل 

نقلهــا ملقايضتهــا أو بيعهــا.
وال حــد ألنــواع الســالل يف العالــم مــن حيــث أشــكالها املتميــزة واملــواد والتقنيــات 
املســتخدمة يف صناعتهــا واســتخداماتها. فكمــا ُيــروى بالتاريــخ بالكلمــات، يمكــن 
أن ُيروى من خالل الحرف إذ تتم صناعة األشياء برباعة حسب الحاجة من كل 
مــا هــو يف متنــاول اليــد. إذ يمكــن أن تتــم صناعــة الســالل مــن أي نبــات تقريبــا ذي 
أجزاء مرنة بطبيعتها أو يمكن جعلها مرنة بنقعها يف املاء، بما يف ذلك الجذور، 
إذ  األشــجار،  النباتــات، وحتــى  وســيقان  واألعشــاب،  الصنوبــر،  وإبــر  والكــروم، 
املــواد الضيقــة  املناطــق االســتوائية كالضفائــر، ولــف  النخيــل يف  يتــم ضفــر أوراق 
كاألعشــاب يف منطقــة الســافانا وجعلهــا تأخــذ شــكل األواين الخزفيــة، يف حــني 
أن املــواد األكــرث صالبــة يف األرايض املنخفضــة كالصفصــاف يتــم نســجها كالنســيج. 
وانتشــرت أســاليب الصناعــة هــذه وغالبــا مــا اختلطــت مــن خــالل التجــارة والهجــرة 
والحروب. فقد انتقلت بطريقة أو بأخرى ســلة منســوجة لولبية جميلة ُصنعت 
يف بوركينــا فاســو Burkina Faso إىل منطقــة دوردوين Dordogne يف جنــوب 
فرنســا حيــث اســتخدمت هنــاك كســالل حدائــق. ويف واليــة كارولينــا الجنوبيــة، 
صنــع أحفــاد العبيــد ســالال مــن العشــب الحلــوsweetgrass  باســتخدام تقنيــة 

اللــف جلبهــا أســالفهم معهــم مــن غــرب إفريقيــا. 
غــري أنــه ال يوجــد يف العالــم ســوى القليــل جــدا مــن األماكــن التــي لديهــا مجموعــة 
متنوعــة وهائلــة مــن طــرق صناعــة الســالل كانجلــرتا. ومعظــم هــذه الســالل ُتصنــع 
الــوزن وقويــة،  بأنهــا مرنــة وخفيفــة  مــادة عجيبــة تتميــز  مــن الصفصــاف، وهــي 

ومتجــددة بصــورة ال متناهيــة وســهلة الزراعــة. فــإذا ُقطعــت شــجرة الصفصــاف 
فإنهــا تنمــو، وإذا ُغــرس غصنــا منهــا يف األرض فســوف تنمــو لــه جــذور. وكمــا أن 
اإلســكيمو لديهــم حــوايل 5٠ اســم لـــ "الثلــج"، لــدى الربيطانيــني مــا يقــرب مــن 2٠٠ 
اســم لســاللهم. فقــد كانــت هنالــك ســبعة أنــواع مختلفــة لتجــارة ســمك الرنجــة 
لوحدهــا: لصيدهــا، ولفرزهــا، ولتجميدهــا، وكانــت هنالــك أوعيــة صنعــت وفقــا 
للمواصفــات الحكوميــة الدقيقــة كمقيــاس للتســعري. وكان يتــم إيجــاد حــل لــكل 
ضــرورة مــن الضــرورات، ســواء كانــت زراعيــة أو صناعيــة أو منزليــة، عــن طريــق 
ســلة يتــم صنعهــا خصيصــا لتلــك املهمــة. ويف النصــف األول مــن القــرن العشــرين 
يف بريطانيــا، كان يتــم صناعــة كل يشء تقريبــا باســتخدام أغصــان النباتــات مثــل 
عربات األطفال الرضع، وعربات الربيد، وسالل نقل اللحوم )وهي تختلف عن 
ســالل املخابــز(، وأقفــاص نقــل الحمــام الزاجــل، ومســتوعبات الذخــرية، وأوعيــة 

بــذر البــذار ونقــل الطــوب.
حتــى  ذلــك صحيحــا  كان  وقــد  ريفيــة،  أغــراض  الســالل  اعتبــار  إىل  نميــل  ونحــن 
بــدال  لكــن  بســرعة.  التحضــر  يف  بريطانيــا  فيــه  بــدأت  الــذي  عشــر  التاســع  القــرن 
كانــت  حيــث  ذروتــه  اســتخدامها  بلــغ  التصنيــع،  ظهــور  عنــد  الســالل  زوال  مــن 
فأصبــح صنــع  والبلــدات،  املصانــع  احتياجــات  لتلبيــة  الســالل  إىل  هنالــك حاجــة 
الســالل أكــرث مهنيــة وتخصصــا، حيــث صــار النســاجون يعملــون جنبــا إىل جنــب 
يف ورش العمل، وصار الناس يميزونهم ألول مرة عن املزارعني والباعة وعمال 
التصليحــات. وكان يتوجــب عــىل هــذا النــوع الجديــد مــن الحرفيــني التــدرب لفــرتة 
تــرتاوح مــا بــني خمــس إىل ســبع ســنوات يك يتقــن كل منهــم صنــع العديــد مــن 
جميــع  االعتبــار  بعــني  أخذنــا  إذا  نــوع  ألــف  مــن  أكــرث  )أحيانــا  املختلفــة  الســالل 
االختالفــات(. لكــن خــالل الحــرب العامليــة األوىل، أصبحــت الســالل املســتوردة مــن 
توفــرا. وبحلــول  أكــرث  الخشــبية  الصناديــق  أرخــص، كمــا صــارت  الفقــرية  الــدول 
وطــأة  تحــت  اإلنجليزيــة  الســالل  انهــارت صناعــة  املــايض،  القــرن  مــن  الســتينيات 

البالســتيك. 
وبطبيعة الحال، تتطلب هذه الصناعة الكفاءة، لكن عالوة عىل تقلص صناعة 

يجّســدها  التــي  الهائلــة  املعــارف  اختفــاء  أيضــا  جــاء  الســالل، 
هؤالء النساجون إذ ال يوجد حاليا سوى رجالن قيد الحياة من 
الذيــن تدربــوا يف إطــار هــذا النظــام الــذي يعــود إىل القــرن التاســع 
عشــر )إذ جميــع العاملــني بهــذه الصناعــة هــم مــن الرجــال( همــا 
عامــا. ويســعى  بنســيل، ٧٩  وتــريي  8٠ عامــا،  مانثــورب،  كولــني 
وهيــالري  تشــارلتون  أدريــان  مثــل  الســالل،  أفضــل صّنــاع  اليــوم 
برينــز، لالســتفادة مــن خــربات هذيــن الرجلــني. وقــد قالــت برينــز 
التــي تتخــذ مــن ديفــون Devon مقــرا لهــا إن رؤيــة مانثــورب وهــو 
ينســج ســلة لســمك الرنجــة يشــبه "مشــاهدة رقصــة ال ُتهــدر فيهــا 
أيــة حركــة دون فائــدة". وعــىل الرغــم مــن فقــدان هــذه الخــربات، 
إال أن مــا اختفــى بالفعــل منــذ فــرتة طويلــة كان شــيئا أكــرث عمقــا، 

أال وهــو ارتبــاط الصانــع بمحيطــه والحيــاة املوجــودة فيــه.
كل  يتوجــه  وفربايــر،  ينايــر  يف  الصفصــاف  أوراق  ســقوط  وبعــد 
الذيــن  األصدقــاء  مــن  عــدد  مــع  وماكوالــرت  أوســوليفان  مــن 
يحبــون هــذه النزهــات الســنوية املبكــرة إىل الحقــل البــارد والرطــب 
البســتاين  مقصــات  باســتخدام  الصفصــاف  قضبــان  لحصــاد 
قــوة جســدية  يتطلــب  عمــل  وهــو  النباتــات،  تقليــم  أو مقصــات 
لقطــع األغصــان وحزمهــا، فضــال عــن حمــل الحــزم الثقيلــة. ومــع 
ذلــك، وكمــا قالــت أوســوليفان:  "مــن الســهل أن نشــعر بالحنــني 
للمــايض. فهنالــك هــذا التواصــل اللطيــف مــع األرض ومــع بعضنــا 
بالفعــل،  كذلــك  هــو  والــذي  الكــدح،  هــذا  خضــم  ويف  البعــض. 
نرفــع رؤوســنا لرؤيــة الســماء الزرقــاء أو الطيــور أو نحتــيس كوبــا 
مــن الشــاي. ونمــر بالقــرب مــن بعضنــا البعــض ونجــري محادثــة 

ملــدة ١5 دقيقــة، وبعــد ذلــك نبتعــد عنهــم، وبعــد برهــة  مكثفــة 
ال نعــود نــرى أيــا منــا بســبب طــول الصفصــاف، لكننــا ســرعان مــا 

نجــد طريقنــا إىل بعضنــا البعــض مــرة أخــرى".
ويف الفــرتة مــا بــني مــارس ومايــو، ُيفــرز الصفصــاف حســب نوعــه 
بــاب  بــني  القصــري  املمــر  يف  ويوجــد  ليجــف.  ُويــرتك  وحجمــه، 
املطبــخ واألســتوديو ســقيفة مفتوحــة تســتند إىل جدرانهــا حــزم 
وســوداء.  وبنيــة،  وخضــراء،  صفــراء،  مــن  املرتبــة  الصفصــاف 
وبعــد نقــع القصــب باملــاء ملــدة يــوم أو يومــني، تبــدأ أوســوليفان 
لتثبيــت  قدمهــا  أو  ركبتهــا  باســتخدام  األرض،  عــىل  عملهــا 
وبعــد  القاعــدة.  تشــكيل  أثنــاء  الصحيــح  مكانهــا  يف  القضبــان 
ذلــك تدخــل قطعــا طويلــة يف جميــع أنحــاء القاعــدة، فتشــرطها 
وإتمــام  الســلة،  هيــكل  لتشــكيل  األعــىل  نحــو  وتثنيهــا  بســكني، 

فقصبــة. قصبــة  صنعهــا 
ولــم يكــن لــدى صانــع الســالل الريفــي يف املــايض تــرف خيــار اتخــاذ 
الطريقــة.  بهــذه  تحيــا حياتهــا  بــأن  أوســوليفان  بقــرار  شــبيه  قــرار 
فهي غارقة يف هذا العمل ألنها تحيي التقاليد، مدفوعة بحبها 
يف  ورغبتهــا  الخاصــة(،  تصاميمهــا  اخرتعــت  )حيــث  للتصميــم 
العيــش عــىل األرض بســعادة يف بيئــة تــزداد تعرضهــا للمخاطــر. 
وقابليــة الســلة للتلــف هــي جــزء مــن جمالهــا، فهــي تــدوم لبضــع 
ســنوات قبــل أن تختفــي وتعــود مجــددا إىل األرض. وحتــى ذلــك 
النــاس،  مــن حيــاة  جــزءا  الســالل  هــذه  تصبــح  أن  "أريــد  الحــني 
وأن يســتخدمونها كثــريا، وأن يصقلونهــا بأيديهــم، وأن تدخــل 

يف ثنايــا أجســادهم نــرثات الخشــب"، كمــا قالــت.

 أصبحت السالل املستوردة من 
الدول الفقرية أرخص، كما 

صارت الصناديق الخشبية أكرث 
توفرا. وبحلول الستينيات من 
القرن املايض، انهارت صناعة 

السالل اإلنجليزية تحت وطأة 
البالستيك

في األعلى: ثالث 
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تي قطر: مجلة أسلوب الحياة من نيويورك تايمز٢٠

كيف أصبحت الكروديتيه – وهي مجرد مجموعة من 
الخضروات املقطعة وغري املطبوخة - تعبريا حقيقيا عن 
قدرات الشيف اإلبداعية؟

بقلم ليغايا ميشان - تصوير باتريشيا هيل
تصميم مايكل رينولدز

مواد نيئة
طــوال  املتعــة  ملجــرد  الخضــار  أحــد  يــأكل  لــم 
لــم  فالخضــروات  تقريبــا.  البشــري  التاريــخ 
تتطــور يك تصبــح لذيــذة يف حــني أن الكثــري مــن 
بتمزيقهــا  الحيوانــات  فتغــري  حلــوة،  الفواكــه 
ونشــر بذورهــا. لكــن الخضــار ال تلعــب أي دور 
يف تكاثرهــا فمهمــة جذورهــا وســيقانها وأوراقهــا 
هــي ببســاطة إبقــاء النبــات عــىل قيــد الحيــاة دون 
مــن  أســالفنا  أكل  وقــد  نوعــه.  تعزيــز  محاولــة 
النباتــات  ودرنــات  الســرخس  القديــم  اإلنســان 
والســعرات  الغذائيــة  املــواد  عــىل  للحصــول 

أقــل. وال  أكــرث  ال  الحراريــة، 
يجعــل  أن  يمكــن  الــذي  الســبب  إذن  هــو  مــا 
يف  األوروبيــني  الفالحــني  أو  القديــم،  اإلنســان 
القــرون الوســطى، أو األمــرييك يف الخمســينيات 
مــن  طبقــا  يســمي  البســيط،  الطعــام  يفضلــون 
الخضــروات يف مطعــم فيشــيا Vicia  يف مدينــة 
"الخضــروات  باســم   St. Louis لويــس ســانت 
العاريــة Naked Vegetables"؟ فهــذا الطبــق 
بسيط وغني يف آن واحد، فهو يحوي عددا من 
قطع الفجل عىل شكل قلوب أرجوانية وردية، 
طماطــم  وحبــات  اإلصبــع،  بطــول  جــزر  وقطــع 
كاملــة ليتــم عضهــا كالتفــاح. وهــذه الخضــروات 

كالريــش  املطعــم  عمــالء  رؤوس  مــن  أعــىل 
مطعــم  يف  )كمــا  الحــرب  قلنســوة  يزيــن  الــذي 
ســانتينا Santina بنيويــورك(. ويتــم يف مطعــم 
ذا غريــل the Grill يف وســط مدينــة مانهاتــن 
الفضــة تحــوي كميــة كبــرية  مــن  أطبــاق  تقديــم 
الخيــار،  وجــذوع  الرومــني  خــس  أوراق  مــن 
بعــد ميــل يف مطعــم ذا  عــىل  يتــم  أنــه  يف حــني 
تقديــم  املدينــة  قلــب  يف   the Nomad نومــاد 
الجــزر والهليــون املغموســة يف وعــاء مــن الجليــد 

يــوم  يف  كانــت  كمــا  "عاريــة"  الواقــع  يف  هــي 
حصادهــا، وهــي تبــدو بمظهرهــا وطعمهــا اليــوم 

شــبيهة بمــا كانــت عليــه آنــذاك.
وقــد حّلــت الخضــروات النيئــة يف الصــدارة فجــأة 
يف املطاعــم يف جميــع أنحــاء البــالد لتصبــح طبقــا 
لوحــات  عــىل  م  ُيقــدَّ للوجبــات  جريئــا  افتتاحيــا 
رابيــت  كليفــر  مطعــم  يف  )كمــا  كبــرية  خشــبية 
Clever Rabbit يف شــيكاغو(، أو كاســتخدام 
ســيقانها  خضــار  لتقديــم  ضخمــة  طينيــة  جــرة 

كمــا لــو كانــت قــرون استشــعار متجمــدة. لكــن 
يف  املوجــودة  هــي  غرابــة  األكــرث  النســخة  لعــل 
نيويــورك،  مطعــم ذا أوفيــس the Office يف 
وهــو صالــة كوكتيــل للشــيف غرانــت أشــاتز مــن 
يحــوي  وعــاء  املطعــم  هــذا  يقــدم  إذ  شــيكاغو، 
جليدا ملزيج من الزنجبيل والليمون، مع أوراق 
الهندباء مغروسة فيه بشكل مستقيم، تشبه 
الرمــال،  يف  مغموســة  األمــواج  ركــوب  ألــواح 
رومانســكو،  بروكــويل  مــن  أبــراج  جانــب  إىل 
ومجموعــة مــن الفطــر الشــاحب املرتــب كمــا لــو 
مــن  ينبــت مباشــرة  يبــدو وكأنــه  الغابــة  كان يف 
إلســا  كتــب  صــور  يف  الحــال  هــي  كمــا  الجليــد، 

بيســكو.
هــذه  املبتكــرة  الخضــروات  "أطبــاق"  وتتســم 
مرطبــة،  وحــالوة  ومفاجئــة،  منعشــة  بنضــارة 
ثــراء  األكــرث  للنكهــات  املطعــم  عمــالء  وتهيــئ 
القادمــة. وهــي أطبــاق مســرحية أكــرث مــن كونهــا 
سلطات، ولعل االقرتاح بأن يستخدم الجميع 
وفوضــوي  أنيــق  يشء  هــو  تناولهــا  يف  أيديهــم 
هــذه  بعــض  أن  مــن  الرغــم  آن واحــد. وعــىل  يف 
األطبــاق ُيطلــق عليهــا أســماء مثــرية مثــل "لــوح 
اللحــوم  و"حديقــة   "forage board العلــف 
أن  إال   ،"garden charcuterie البــاردة 
 ،crudités معظم الطهاة يسمونها كروديتيه
وهــو يف األصــل كنايــة عــن طبــق كثــريا مــا يتواجــد 
كــــرفـــــــس  غالبــا  يحــوي  الــــــكــــوكــــــتيل  حـــــــفالت  يف 
رانــــــــــش  فــــــــايل  هـــيـــديــــــن  صـــلـــصــــــــة  مــــع  وفـــــلــفــــــــل 

 .Hidden Valley Ranch
وقــد جــاءت هــذه التســمية مــن كلمــة كرويتيــه 
وهــي  "ينء"  تعنــي  التــي  الفرنســية   crudité
تأيت بصيغة الجمع دائما، لكن استخدامها يف 
مجــال الطهــي ليــس قديمــا فقــد بــدأ يف فرنســا 
الشــيف  اســتوحى  وقــد  العشــرين.  القــرن  يف 
بـــــــــــــــيــــــرد  جــــيـــــمــــــــس  األمــرييك 
مــــــــــن طـبـــق"بــــاقـــــة الكروديتيه   
 "bouquet of crudités
إلبــداع  هنــاك  لــه  م  ُقــدِّ
كتــاب  يف  لــه  وصفــة 
العــام  يف  نشــره  للطبــخ 
"البصــل  تضــم   ١٩٦5
والفجــل،  األخضــر، 
والخرشــوف  والكرفــس، 
والهليــون،  الصغــري، 
كلهــا   – والجــزر  واللفــت، 
مــن  الرغــم  وعــىل  نيئــة"، 
املصطلــح  اســتخدام  أن 
األجنبي كان ملجرد إكساب 
أنيقــة،  رنــة  الطبــق  اســم 
إال أن هــذا الشــيف قــد بــدأ 
النــاس  بدعــوة  بالفعــل 
كمقبــالت  والصلصــات  الخضــار  الســتخدام 
وبحلــول  املــايض.  القــرن  مــن  األربعينــات  يف 
تايمــز  نيويــورك  صحيفــة  بــدأت  الثمانينيــات، 
وجــد  وبذلــك  الطبــق،  لهــذا  وصفــات  بطبــع 
جنــوب  مطاعــم  لــدى  املفضــل  األول  الطبــق 
فرنســا طريقــه إىل مطاعــم نيويــورك. لكــن هــل 
هــذا  كروديتيــه  أطبــاق  تالقــي  أن  بــريد  توقــع 
اإلقبــال؟ فمــا كنــا ال نطيــق تناولــه يف املــايض صــار 
اليــوم يجعلنــا منبهريــن بــه بــل وحتــى قــد يغمــى 

علينــا مــن شــدة اإلعجــاب، وصرنــا ندفــع الكثــري 
للحصول عليه. فهل تغريت الخضار النيئة، أم 

تغــري؟ مــن  نحــن 
إن الدمــاغ البشــري هــو وحــش جائــع. ويعتقــد 
يضطــرون  كانــوا  األوائــل  أجدادنــا  أن  العلمــاء 
ملــدة  توقــف  دون  النيئــة  الخضــروات  ألكل 
أجســامهم  تحصــل  يك  يوميــا  ســاعات  تســع 
عــىل الطاقــة الالزمــة. فبالنســبة للبشــر األوائــل 
الغــذايئ  النظــام  يكــن  املحدودة،لــم  وأدواتهــم 
النبــايت فعــاال. وجــاءت نقطــة التحــول يف التطــور 
بــدأ  عندمــا  عامــا  ونصــف  مليونــني  حــوايل  قبــل 
ومــع  اللحــوم.  مــن  املزيــد  باســتهالك  أســالفنا 
أكــرب،  أدمغتهــم  أصبحــت  الوقــت،  مــرور 
بصــورة  الــدرس  هــذا  اســتوعبنا  قــد  نكــون  وقــد 
جيــدة. فالخضــروات، وعــىل الرغــم مــن قيمتهــا 
الغذائيــة، كانــت لفــرتة طويلــة ثانويــة بالنســبة 
يف  بالتأكيــد  )وهــذا  األوائــل.  أجدادنــا  ملعظــم 
وإفريقيــا  آســيا  دول  لــدى  توجــد  لكــن  الغــرب، 
تقاليد عريقة يف أكل الخضار ومن أسباب ذلك 
املنــاخ والديــن(. وقــد أكل الرومــان القدمــاء نوعــا 
مــن الســلطة ur-salad، وهــي كلمــة مســتمدة 
ينقــع  كان  إذ  امللــح  تعنــي  التينيــة  كلمــة  مــن 
الخس باملاء املالح. لكن بحلول القرن السادس 
اإلنجليزيــة  تيــودور  عائلــة  أفــراد  كان  عشــر، 

طويلــة.  لفــرتة  يطهونهــا  املالكــة 
وكان هنالــك دائمــا مــن يرفــض تنــاول اللحــوم، 
التــي تنّكــرت  مثــل القديســة كاترينــا مــن ســيينا 
يف القــرن الـــ ١4 مــن جميــع املــواد الغذائيــة ماعــدا 
الخارجيــة  وزيــر  اعتــرب  كمــا  النيئــة.  الخضــار 
األمــرييك سيلفســرت غراهــام يف ماساتشوســتس 
يف الثالثينيــات مــن القــرن املــايض تنــاول اللحــوم 
أمــرا شــيطانيا، واســتنبط نظامــا غذائيــا مرتكــزا 
بســكويت  ســبق  )الــذي  غراهــام  خبــز  عــىل 
وبســكويت   Graham cracker غراهــام 
ســمورز s’mores(. وبعــد عقــد مــن الزمــان يف 
تلــك الواليــة، أســس آمــوس برونســون ألكــوت 
 Fruitlands ُســمي فروتالنــدز نباتيــا  مجتمعــا 
يضــم تســعة أشــخاص كبــار وخمســة أطفــال، 
بمــن فيهــم ابنتــه البالغــة مــن العمــر ١٠ ســنوات، 
وهي الروائية املستقبلية لويزا ماي ألكوت. وقد 
فضلوا تناول الخضار النيئة يك ال "يطردوا قوة 
لكــن  عــن طريــق طهيهــا.  النباتــات  مــن  الحيــاة" 
التجربــة  هــذه  انتهــت  الشــتاء،  فصــل  بحلــول 
إىل  للجــوء  ألكــوت  عائلــة  أفــراد  اضطــر  فقــد 

يطعمونهــم.  يك  جريانهــم 
عشــر،  التاســع  القــرن  نهايــة  ويف  ذلــك،  ومــع 
مســاحة  عــىل  تســتحوذ  الخضــروات  بــدأت 
حيــث  األمريكيــة  الطعــام  طاولــة  مــن  مهمــة 
غــري  كانــت  نباتــات  اســترياد  الفــرتة  تلــك  يف  بــدأ 
معروفــة آنــذاك كالزيتــون والكرفــس مــن الــدول 
املؤلــف  وكتــب  دفئــا.  أكــرث  بمنــاخ  تتســم  التــي 
"األدغــال  كتــاب   ١٩٠5 العــام  يف  ســنكلري  أبتــون 
صناعــة  أوضــاع  فيــه  كشــف   "The Jungle
اللحــوم، كان الهــدف منــه إثــارة الجمهــور ضــد 
بــدال  الكتــاب  لكــن  الحــرة،  الســوق  رأســمالية 
مــن ذلــك جعــل الكثرييــن يحجمــون عــن تنــاول 
"اســتهدفُت  قائــال:  كتــب  ذلــك  وعــن  اللحــوم. 
قلــوب الجماهــري، لكننــي بالصدفــة أصبتهــم يف 
معدتهــم". وخبــا االهتمــام بالخضــروات خــالل 

 Lazy مــن امللمــس. لكــن يتــم يف نــادي ليــزي بــري
Bear يف ســان فرانسيســكو تقديــم جــرة تحــوي 
العظــام، يف حــني أن  الفونــدو مــع نخــاع  جــن 
إذ  آخــر  نهجــا  يعتمــد    Vicia فيشــيا  مطعــم 
مــع  جــذور  عــن  عبــارة  التــي  الخضــروات  يقــدم 
صلصــة البيســتوpesto  املصنوعــة مــن أوراقهــا.

تصحيــح  هــو  كروديتيــه  تقدمــه  مــا  يكــون  وقــد 
للفــورة األخــرية للحــوم والدهــون، ومــن أمثلــة 

 ،foie gras األوز  بكبــد  الدونــات  حشــو  ذلــك 
والتــي  املطاعــم  تقدمهــا  التــي  األطبــاق  وكــرثة 
تحــوي قطعــا مــن معــدة الخنزيــر. فعــىل الرغــم 
اآلن  باتــت  حيــث  البســتنة  معــدالت  زيــادة  مــن 
ثلــث األســر األمريكيــة تــزرع الخضــروات الخاصــة 
لحــم  مــن  املحليــة  املبيعــات  نســبة   أن  إال  بهــا، 
العــام  منــذ   %2٠ بنســبة  ازدادت  قــد  الخنزيــر 
2٠١١ . ففــي الواقــع، إذا مــا قارنــا بــني الصياديــن 
وجامعي النباتات، لطاملا كانت حصيلة الصيد 
فقــد  لــذا  النباتــات،  مــن حصيلــة جمــع  أفضــل 
حــني  يف  الرئيــيس  الطبــق  هــي  اللحــوم  كانــت 
يف  حتــى  إضافــة،  مجــرد  هــي  الخضــراوات  أن 
عــىل  اإلقبــال  فيهــا  يــزداد  التــي  الحاليــة  املرحلــة 
كروديتيــه. وكال الدوريــن يتطلــب معرفــة كبــرية 
هــو  وقتلــه  الحيــوان  مطــاردة  لكــن  بــاألرض، 
بمثابــة الخــروج إىل العالــم، يف حــني أن قطــف 
التوت يف الغابة أو االعتناء بالحديقة هو عمل 
منــزيل )أي أنــه عمــل املــرأة(، وبالتــايل فــإن قيمتــه 
أقل. وقد أدى ظـهـــور حــــركـــــة الـــطـــــعــــــام الــــــشـــــــمــــــــايل 
 New Nordic food movement الــــــــــجديدة
عــن  البحــث  اعتبــار  خــالل  مــن  ذلــك  تعزيــز  إىل 

الحربني العامليتني، عندما كانت اللحوم نادرة 
للغايــة لدرجــة أنهــا كانــت ُتعتــرب ترفــا. )ولــم تؤثــر 
ســمعة هتلــر بكونــه نباتيــا كثــريا يف ذلــك(. لكــن 
الســتينيات،  يف  املضــادة  الثقافــة  صعــود  مــع 
ازداد رفــض الرتبيــة املكثفــة للحيوانــات وتنامــت 
الطبيعــة.  مــع  عالقتنــا  تنظيــم  بإعــادة  الرغبــة 
بــريكيل  مــن  واتــرز  أليــس  الشــيف  وافتتحــت 
مطعــم شــيه بانيــس Chez Panisse يف العــام 

١٩٧١ مــن أجــل أصدقائهــا الناشــطني؛ وهــي اآلن 
وذات  املســتدامة،  بالزراعــة  املناديــن  أشــد  مــن 
رؤيــة سياســية بقــدر مــا هــي شــخصية تتلخــص 
هــذا  تحــول  وقــد  نأكلــه.  مــا  اختيــار  بضــرورة 
اتجــاه ســائد، إن  االتجــاه مــن رأي شــخيص إىل 

بالكامــل. قــد تحقــق  يكــن  لــم 
واليــوم، ُيعتــرب تنامــي اتجــاه كروديتيــه مــن أهــم 
ثمــرات حركــة "مــن املزرعــة إىل املائــدة" والهــوس 
املــزارع  حــّول  ممــا  يشء،  كل  مصــدر  بمعرفــة 
الصغــرية إىل أســماء تجاريــة وجعــل منتجاتهــا 
سلعا متميزة. فنحن نحب اللفت الذي ماتزال 
ساق النبات موجودة به، وشرائح الجزر امللتفة 
التــي تحــوي يف نهايتهــا خيوطــا ناعمــة، والخيــار 

ذا الســطح غــري األملــس.
"احــرتام  بـــ  التوصيــات  مــن جميــع  بالرغــم  لكــن 
يبقــى  كروديتيــه  جوهــر  أن  إال  املكونــات" 
كادا  بانيــا  هــي  اإليطاليــة  فنســختها  الصلصــة. 
"حمامــا  حرفيــا  تعنــي  التــي   bagna cauda
ساخنا" من زيت الزيتون وسمك األنشوفة، يف 
حــني أن السويســريني يفضلــون جــن الفونــدو 
fondue الــذي يحــول الخضــراوات إىل مهرجــان 

والبحــث  الصيــد،  أشــكال  مــن  شــكال  الطعــام 
عــن زوايــا يف الربيــة غــري معروفــة. لذلــك تجــدر 
اإلشــارة إىل أن هــذه الكروديتيــه الراقيــة تتواجــد 
يديرهــا  التــي  الثمــن  باهظــة  املطاعــم  يف  عــادة 
بعــض  أســعار  فجعــل  البيــض.  الذكــور  الطهــاة 
أطبــاق الخضــار يصــل إىل 4٠ دوالرا يتطلــب قــدرا 
معينــا مــن الثقــة، بــل حتــى االمتيــاز، ســواء تــم 
وضــع هــذه الخضــار عــىل لــوح كيفمــا اتفــق أو تــم 
ترتيبها بدقة باستخدام مالقط. فبصرف النظر 
الخضــروات  مــن  الهــدف  العــرض،  عــن طريقــة 
مــن  جنيهــا  تــم  لــو  كمــا  طعمهــا  يكــون  أن  هــو 
نحــن  ملــاذا  املنطلــق،  هــذا  ومــن  للتــو.  األرض 
بحاجــة إىل شــيف؟ يقــول مايــكل غالينــا، رئيــس 
الطهــاة يف مطعــم فيشــيا، إن الكروديتيــه هــي 
شــكل مــن أشــكال الدعــوة لتــذّوق "العنايــة التــي 
تم تقديمها لزراعة الخضروات" يف تربة لم يتم 
أشــهر "يك  أو  الزراعــة ألســابيع  اســتخدامها يف 
تتمكن من استعادة  موادها املغذية" مضّحني 
بذلــك "بعــدم زراعــة الكثــري مــن املحاصيــل التــي 

يمكــن أن تحقــق أرباحــا كبــرية". 
فــإن  الشــكل  بهــذا  املحاصيــل  زراعــة  وعنــد 
الخضــروات النيئــة تصبــح ســلعا ال تقــل قيمــة 
وكلمــا  الفاخــرة.  املجففــة  اللحــم  شــرائح  عــن 
اقرتبــت هــذه الخضــار مــن أصولهــا، كلمــا زادت 
الخضــار  مــن  النــوع  هــذا  يقدمــه  فمــا  قيمتهــا. 
الصــدق.  وهــي  أال  منــاال  األصعــب  الصفــة  هــو 
يمكــن  وال  الداخــل،  مــن  كليــا  يــأيت  فجمالهــا 
زيادته أو تزييفه. وهذا يشكل الراحة وندرة يف 
عالــم يهيمــن عليــه البدائــل الصناعيــة واألطبــاق 
الجديــدة  الغذائيــة  واالتجاهــات  املرشوشــة، 
بألــوان  املصبــوغ   bagels الباغــل  كعــك  مثــل 
قــوس قــزح، وحســاء الزالبيــة فائقــة الحجــم، 
تنتــج  التــي  العلمــي  الخيــال  مطبــخ  تجــارب  أو 
لــألكل.  الصالحــة  والبالونــات  املرتديــال  رغــوة 
ويقــول غالينــا إن الخضــروات العاريــة هــي "مــن 
أخطــر األطبــاق التــي نقدمهــا والتــي تجعلنــا أكــرث 

فخــرا". 
إرضاءنــا  يحاولــون  ال  األكــرث حماســة  فالطهــاة 
فهــم  مــا.  شــيئا  يعّلموننــا  وإنمــا  فحســب، 
ونكهــات،  جديــدة،  مكونــات  ُيدخلــون 
وإمكانيــات، أو يعيــدون صياغــة مــا هــو منــيس 
التــي  العشــاء  وجبــة  أذكــر  زلــت  ومــا  منهــا. 
 Blue Hill هــيــــــل  بلــو  مطعــم  يف  تناولُتهــا 
بـــــــارنــــز Stone Barns يف  ســـــــتــــــــــــون  مـــــــركــــــــــز  فـــــــي 
 Pocantico Hills هيلــز  بوكانتيكــو  منطقــة 
مــن  عقــد  مــن  أكــرث  منــذ  نيويــورك  بواليــة 
الزمــان، وذلــك قبــل وقــت طويــل مــن ظهــور أي 
مــن هــذه األطبــاق الضخمــة التــي تحــوي الفجــل 
والهليــون املثلــج. فقــد بــدأت تلــك الوجبــة بجــزر 
مــن املزرعــة املحيطــة باملطعــم مثبــت عــىل قطعــة 
وقــد  املســامري.  مــن  صــف  بواســطة  خشــبية 
لــو كانــت  املســامري حــادة وخطــرية، كمــا  بــدت 
وقــد   ،"Spartacus "ســبارتاكوس  فيلــم  مــن 
تســاءلُت عمــا إذا كان يمكــن للجــزر أن ينافــس 
قضمــة  أخــذُت  عندمــا  لكننــي  األطبــاق.  أشــهى 
مــن ذلــك الجــزر ذقــت حــالوة ممتزجــة بنكهــة 
األرض، يختلف طعمه عن أي جزر آخر أكلته 
يف حيــايت. لكنــه يف الوقــت نفســه، كان مجــرد 

كافيــا. كان  فجــأة  أنــه  غــري  جــزر، 
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فطر البورسيني 
porcini، وفطر 
 ،portobello البورتوبيلو
وفطر تشانتيريل 
chanterelle، والفطر 
 ،oyster المحاري
وفطر الزان األبيض 
white beech، وفطر 
 .trumpet البوق

التنين األرجواني 
واللحوم الخضراء 
والفجل البطيخ مع جذر 
الكرفس.
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تي قطر: مجلة أسلوب الحياة من نيويورك تايمز٢٠

كيف أصبحت الكروديتيه – وهي مجرد مجموعة من 
الخضروات املقطعة وغري املطبوخة - تعبريا حقيقيا عن 
قدرات الشيف اإلبداعية؟

بقلم ليغايا ميشان - تصوير باتريشيا هيل
تصميم مايكل رينولدز

مواد نيئة
طــوال  املتعــة  ملجــرد  الخضــار  أحــد  يــأكل  لــم 
لــم  فالخضــروات  تقريبــا.  البشــري  التاريــخ 
تتطــور يك تصبــح لذيــذة يف حــني أن الكثــري مــن 
بتمزيقهــا  الحيوانــات  فتغــري  حلــوة،  الفواكــه 
ونشــر بذورهــا. لكــن الخضــار ال تلعــب أي دور 
يف تكاثرهــا فمهمــة جذورهــا وســيقانها وأوراقهــا 
هــي ببســاطة إبقــاء النبــات عــىل قيــد الحيــاة دون 
مــن  أســالفنا  أكل  وقــد  نوعــه.  تعزيــز  محاولــة 
النباتــات  ودرنــات  الســرخس  القديــم  اإلنســان 
والســعرات  الغذائيــة  املــواد  عــىل  للحصــول 

أقــل. وال  أكــرث  ال  الحراريــة، 
يجعــل  أن  يمكــن  الــذي  الســبب  إذن  هــو  مــا 
يف  األوروبيــني  الفالحــني  أو  القديــم،  اإلنســان 
القــرون الوســطى، أو األمــرييك يف الخمســينيات 
مــن  طبقــا  يســمي  البســيط،  الطعــام  يفضلــون 
الخضــروات يف مطعــم فيشــيا Vicia  يف مدينــة 
"الخضــروات  باســم   St. Louis لويــس ســانت 
العاريــة Naked Vegetables"؟ فهــذا الطبــق 
بسيط وغني يف آن واحد، فهو يحوي عددا من 
قطع الفجل عىل شكل قلوب أرجوانية وردية، 
طماطــم  وحبــات  اإلصبــع،  بطــول  جــزر  وقطــع 
كاملــة ليتــم عضهــا كالتفــاح. وهــذه الخضــروات 

كالريــش  املطعــم  عمــالء  رؤوس  مــن  أعــىل 
مطعــم  يف  )كمــا  الحــرب  قلنســوة  يزيــن  الــذي 
ســانتينا Santina بنيويــورك(. ويتــم يف مطعــم 
ذا غريــل the Grill يف وســط مدينــة مانهاتــن 
الفضــة تحــوي كميــة كبــرية  مــن  أطبــاق  تقديــم 
الخيــار،  وجــذوع  الرومــني  خــس  أوراق  مــن 
بعــد ميــل يف مطعــم ذا  عــىل  يتــم  أنــه  يف حــني 
تقديــم  املدينــة  قلــب  يف   the Nomad نومــاد 
الجــزر والهليــون املغموســة يف وعــاء مــن الجليــد 

يــوم  يف  كانــت  كمــا  "عاريــة"  الواقــع  يف  هــي 
حصادهــا، وهــي تبــدو بمظهرهــا وطعمهــا اليــوم 

شــبيهة بمــا كانــت عليــه آنــذاك.
وقــد حّلــت الخضــروات النيئــة يف الصــدارة فجــأة 
يف املطاعــم يف جميــع أنحــاء البــالد لتصبــح طبقــا 
لوحــات  عــىل  م  ُيقــدَّ للوجبــات  جريئــا  افتتاحيــا 
رابيــت  كليفــر  مطعــم  يف  )كمــا  كبــرية  خشــبية 
Clever Rabbit يف شــيكاغو(، أو كاســتخدام 
ســيقانها  خضــار  لتقديــم  ضخمــة  طينيــة  جــرة 

كمــا لــو كانــت قــرون استشــعار متجمــدة. لكــن 
يف  املوجــودة  هــي  غرابــة  األكــرث  النســخة  لعــل 
نيويــورك،  مطعــم ذا أوفيــس the Office يف 
وهــو صالــة كوكتيــل للشــيف غرانــت أشــاتز مــن 
يحــوي  وعــاء  املطعــم  هــذا  يقــدم  إذ  شــيكاغو، 
جليدا ملزيج من الزنجبيل والليمون، مع أوراق 
الهندباء مغروسة فيه بشكل مستقيم، تشبه 
الرمــال،  يف  مغموســة  األمــواج  ركــوب  ألــواح 
رومانســكو،  بروكــويل  مــن  أبــراج  جانــب  إىل 
ومجموعــة مــن الفطــر الشــاحب املرتــب كمــا لــو 
مــن  ينبــت مباشــرة  يبــدو وكأنــه  الغابــة  كان يف 
إلســا  كتــب  صــور  يف  الحــال  هــي  كمــا  الجليــد، 

بيســكو.
هــذه  املبتكــرة  الخضــروات  "أطبــاق"  وتتســم 
مرطبــة،  وحــالوة  ومفاجئــة،  منعشــة  بنضــارة 
ثــراء  األكــرث  للنكهــات  املطعــم  عمــالء  وتهيــئ 
القادمــة. وهــي أطبــاق مســرحية أكــرث مــن كونهــا 
سلطات، ولعل االقرتاح بأن يستخدم الجميع 
وفوضــوي  أنيــق  يشء  هــو  تناولهــا  يف  أيديهــم 
هــذه  بعــض  أن  مــن  الرغــم  آن واحــد. وعــىل  يف 
األطبــاق ُيطلــق عليهــا أســماء مثــرية مثــل "لــوح 
اللحــوم  و"حديقــة   "forage board العلــف 
أن  إال   ،"garden charcuterie البــاردة 
 ،crudités معظم الطهاة يسمونها كروديتيه
وهــو يف األصــل كنايــة عــن طبــق كثــريا مــا يتواجــد 
كــــرفـــــــس  غالبــا  يحــوي  الــــــكــــوكــــــتيل  حـــــــفالت  يف 
رانــــــــــش  فــــــــايل  هـــيـــديــــــن  صـــلـــصــــــــة  مــــع  وفـــــلــفــــــــل 

 .Hidden Valley Ranch
وقــد جــاءت هــذه التســمية مــن كلمــة كرويتيــه 
وهــي  "ينء"  تعنــي  التــي  الفرنســية   crudité
تأيت بصيغة الجمع دائما، لكن استخدامها يف 
مجــال الطهــي ليــس قديمــا فقــد بــدأ يف فرنســا 
الشــيف  اســتوحى  وقــد  العشــرين.  القــرن  يف 
بـــــــــــــــيــــــرد  جــــيـــــمــــــــس  األمــرييك 
مــــــــــن طـبـــق"بــــاقـــــة الكروديتيه   
 "bouquet of crudités
إلبــداع  هنــاك  لــه  م  ُقــدِّ
كتــاب  يف  لــه  وصفــة 
العــام  يف  نشــره  للطبــخ 
"البصــل  تضــم   ١٩٦5
والفجــل،  األخضــر، 
والخرشــوف  والكرفــس، 
والهليــون،  الصغــري، 
كلهــا   – والجــزر  واللفــت، 
مــن  الرغــم  وعــىل  نيئــة"، 
املصطلــح  اســتخدام  أن 
األجنبي كان ملجرد إكساب 
أنيقــة،  رنــة  الطبــق  اســم 
إال أن هــذا الشــيف قــد بــدأ 
النــاس  بدعــوة  بالفعــل 
كمقبــالت  والصلصــات  الخضــار  الســتخدام 
وبحلــول  املــايض.  القــرن  مــن  األربعينــات  يف 
تايمــز  نيويــورك  صحيفــة  بــدأت  الثمانينيــات، 
وجــد  وبذلــك  الطبــق،  لهــذا  وصفــات  بطبــع 
جنــوب  مطاعــم  لــدى  املفضــل  األول  الطبــق 
فرنســا طريقــه إىل مطاعــم نيويــورك. لكــن هــل 
هــذا  كروديتيــه  أطبــاق  تالقــي  أن  بــريد  توقــع 
اإلقبــال؟ فمــا كنــا ال نطيــق تناولــه يف املــايض صــار 
اليــوم يجعلنــا منبهريــن بــه بــل وحتــى قــد يغمــى 

علينــا مــن شــدة اإلعجــاب، وصرنــا ندفــع الكثــري 
للحصول عليه. فهل تغريت الخضار النيئة، أم 

تغــري؟ مــن  نحــن 
إن الدمــاغ البشــري هــو وحــش جائــع. ويعتقــد 
يضطــرون  كانــوا  األوائــل  أجدادنــا  أن  العلمــاء 
ملــدة  توقــف  دون  النيئــة  الخضــروات  ألكل 
أجســامهم  تحصــل  يك  يوميــا  ســاعات  تســع 
عــىل الطاقــة الالزمــة. فبالنســبة للبشــر األوائــل 
الغــذايئ  النظــام  يكــن  املحدودة،لــم  وأدواتهــم 
النبــايت فعــاال. وجــاءت نقطــة التحــول يف التطــور 
بــدأ  عندمــا  عامــا  ونصــف  مليونــني  حــوايل  قبــل 
ومــع  اللحــوم.  مــن  املزيــد  باســتهالك  أســالفنا 
أكــرب،  أدمغتهــم  أصبحــت  الوقــت،  مــرور 
بصــورة  الــدرس  هــذا  اســتوعبنا  قــد  نكــون  وقــد 
جيــدة. فالخضــروات، وعــىل الرغــم مــن قيمتهــا 
الغذائيــة، كانــت لفــرتة طويلــة ثانويــة بالنســبة 
يف  بالتأكيــد  )وهــذا  األوائــل.  أجدادنــا  ملعظــم 
وإفريقيــا  آســيا  دول  لــدى  توجــد  لكــن  الغــرب، 
تقاليد عريقة يف أكل الخضار ومن أسباب ذلك 
املنــاخ والديــن(. وقــد أكل الرومــان القدمــاء نوعــا 
مــن الســلطة ur-salad، وهــي كلمــة مســتمدة 
ينقــع  كان  إذ  امللــح  تعنــي  التينيــة  كلمــة  مــن 
الخس باملاء املالح. لكن بحلول القرن السادس 
اإلنجليزيــة  تيــودور  عائلــة  أفــراد  كان  عشــر، 

طويلــة.  لفــرتة  يطهونهــا  املالكــة 
وكان هنالــك دائمــا مــن يرفــض تنــاول اللحــوم، 
التــي تنّكــرت  مثــل القديســة كاترينــا مــن ســيينا 
يف القــرن الـــ ١4 مــن جميــع املــواد الغذائيــة ماعــدا 
الخارجيــة  وزيــر  اعتــرب  كمــا  النيئــة.  الخضــار 
األمــرييك سيلفســرت غراهــام يف ماساتشوســتس 
يف الثالثينيــات مــن القــرن املــايض تنــاول اللحــوم 
أمــرا شــيطانيا، واســتنبط نظامــا غذائيــا مرتكــزا 
بســكويت  ســبق  )الــذي  غراهــام  خبــز  عــىل 
وبســكويت   Graham cracker غراهــام 
ســمورز s’mores(. وبعــد عقــد مــن الزمــان يف 
تلــك الواليــة، أســس آمــوس برونســون ألكــوت 
 Fruitlands ُســمي فروتالنــدز نباتيــا  مجتمعــا 
يضــم تســعة أشــخاص كبــار وخمســة أطفــال، 
بمــن فيهــم ابنتــه البالغــة مــن العمــر ١٠ ســنوات، 
وهي الروائية املستقبلية لويزا ماي ألكوت. وقد 
فضلوا تناول الخضار النيئة يك ال "يطردوا قوة 
لكــن  عــن طريــق طهيهــا.  النباتــات  مــن  الحيــاة" 
التجربــة  هــذه  انتهــت  الشــتاء،  فصــل  بحلــول 
إىل  للجــوء  ألكــوت  عائلــة  أفــراد  اضطــر  فقــد 

يطعمونهــم.  يك  جريانهــم 
عشــر،  التاســع  القــرن  نهايــة  ويف  ذلــك،  ومــع 
مســاحة  عــىل  تســتحوذ  الخضــروات  بــدأت 
حيــث  األمريكيــة  الطعــام  طاولــة  مــن  مهمــة 
غــري  كانــت  نباتــات  اســترياد  الفــرتة  تلــك  يف  بــدأ 
معروفــة آنــذاك كالزيتــون والكرفــس مــن الــدول 
املؤلــف  وكتــب  دفئــا.  أكــرث  بمنــاخ  تتســم  التــي 
"األدغــال  كتــاب   ١٩٠5 العــام  يف  ســنكلري  أبتــون 
صناعــة  أوضــاع  فيــه  كشــف   "The Jungle
اللحــوم، كان الهــدف منــه إثــارة الجمهــور ضــد 
بــدال  الكتــاب  لكــن  الحــرة،  الســوق  رأســمالية 
مــن ذلــك جعــل الكثرييــن يحجمــون عــن تنــاول 
"اســتهدفُت  قائــال:  كتــب  ذلــك  وعــن  اللحــوم. 
قلــوب الجماهــري، لكننــي بالصدفــة أصبتهــم يف 
معدتهــم". وخبــا االهتمــام بالخضــروات خــالل 

 Lazy مــن امللمــس. لكــن يتــم يف نــادي ليــزي بــري
Bear يف ســان فرانسيســكو تقديــم جــرة تحــوي 
العظــام، يف حــني أن  الفونــدو مــع نخــاع  جــن 
إذ  آخــر  نهجــا  يعتمــد    Vicia فيشــيا  مطعــم 
مــع  جــذور  عــن  عبــارة  التــي  الخضــروات  يقــدم 
صلصــة البيســتوpesto  املصنوعــة مــن أوراقهــا.
تصحيــح  هــو  كروديتيــه  تقدمــه  مــا  يكــون  وقــد 
للفــورة األخــرية للحــوم والدهــون، ومــن أمثلــة 

 ،foie gras األوز  بكبــد  الدونــات  حشــو  ذلــك 
والتــي  املطاعــم  تقدمهــا  التــي  األطبــاق  وكــرثة 
تحــوي قطعــا مــن معــدة الخنزيــر. فعــىل الرغــم 
اآلن  باتــت  حيــث  البســتنة  معــدالت  زيــادة  مــن 
ثلــث األســر األمريكيــة تــزرع الخضــروات الخاصــة 
لحــم  مــن  املحليــة  املبيعــات  نســبة   أن  إال  بهــا، 
العــام  منــذ   %2٠ بنســبة  ازدادت  قــد  الخنزيــر 
2٠١١ . ففــي الواقــع، إذا مــا قارنــا بــني الصياديــن 
وجامعي النباتات، لطاملا كانت حصيلة الصيد 
فقــد  لــذا  النباتــات،  مــن حصيلــة جمــع  أفضــل 
حــني  يف  الرئيــيس  الطبــق  هــي  اللحــوم  كانــت 
يف  حتــى  إضافــة،  مجــرد  هــي  الخضــراوات  أن 
عــىل  اإلقبــال  فيهــا  يــزداد  التــي  الحاليــة  املرحلــة 
كروديتيــه. وكال الدوريــن يتطلــب معرفــة كبــرية 
هــو  وقتلــه  الحيــوان  مطــاردة  لكــن  بــاألرض، 
بمثابــة الخــروج إىل العالــم، يف حــني أن قطــف 
التوت يف الغابة أو االعتناء بالحديقة هو عمل 
منــزيل )أي أنــه عمــل املــرأة(، وبالتــايل فــإن قيمتــه 
أقل. وقد أدى ظـهـــور حــــركـــــة الـــطـــــعــــــام الــــــشـــــــمــــــــايل 
 New Nordic food movement الــــــــــجديدة
عــن  البحــث  اعتبــار  خــالل  مــن  ذلــك  تعزيــز  إىل 

الحربني العامليتني، عندما كانت اللحوم نادرة 
للغايــة لدرجــة أنهــا كانــت ُتعتــرب ترفــا. )ولــم تؤثــر 
ســمعة هتلــر بكونــه نباتيــا كثــريا يف ذلــك(. لكــن 
الســتينيات،  يف  املضــادة  الثقافــة  صعــود  مــع 
ازداد رفــض الرتبيــة املكثفــة للحيوانــات وتنامــت 
الطبيعــة.  مــع  عالقتنــا  تنظيــم  بإعــادة  الرغبــة 
بــريكيل  مــن  واتــرز  أليــس  الشــيف  وافتتحــت 
مطعــم شــيه بانيــس Chez Panisse يف العــام 

١٩٧١ مــن أجــل أصدقائهــا الناشــطني؛ وهــي اآلن 
وذات  املســتدامة،  بالزراعــة  املناديــن  أشــد  مــن 
رؤيــة سياســية بقــدر مــا هــي شــخصية تتلخــص 
هــذا  تحــول  وقــد  نأكلــه.  مــا  اختيــار  بضــرورة 
اتجــاه ســائد، إن  االتجــاه مــن رأي شــخيص إىل 

بالكامــل. قــد تحقــق  يكــن  لــم 
واليــوم، ُيعتــرب تنامــي اتجــاه كروديتيــه مــن أهــم 
ثمــرات حركــة "مــن املزرعــة إىل املائــدة" والهــوس 
املــزارع  حــّول  ممــا  يشء،  كل  مصــدر  بمعرفــة 
الصغــرية إىل أســماء تجاريــة وجعــل منتجاتهــا 
سلعا متميزة. فنحن نحب اللفت الذي ماتزال 
ساق النبات موجودة به، وشرائح الجزر امللتفة 
التــي تحــوي يف نهايتهــا خيوطــا ناعمــة، والخيــار 

ذا الســطح غــري األملــس.
"احــرتام  بـــ  التوصيــات  مــن جميــع  بالرغــم  لكــن 
يبقــى  كروديتيــه  جوهــر  أن  إال  املكونــات" 
كادا  بانيــا  هــي  اإليطاليــة  فنســختها  الصلصــة. 
"حمامــا  حرفيــا  تعنــي  التــي   bagna cauda
ساخنا" من زيت الزيتون وسمك األنشوفة، يف 
حــني أن السويســريني يفضلــون جــن الفونــدو 
fondue الــذي يحــول الخضــراوات إىل مهرجــان 

والبحــث  الصيــد،  أشــكال  مــن  شــكال  الطعــام 
عــن زوايــا يف الربيــة غــري معروفــة. لذلــك تجــدر 
اإلشــارة إىل أن هــذه الكروديتيــه الراقيــة تتواجــد 
يديرهــا  التــي  الثمــن  باهظــة  املطاعــم  يف  عــادة 
بعــض  أســعار  فجعــل  البيــض.  الذكــور  الطهــاة 
أطبــاق الخضــار يصــل إىل 4٠ دوالرا يتطلــب قــدرا 
معينــا مــن الثقــة، بــل حتــى االمتيــاز، ســواء تــم 
وضــع هــذه الخضــار عــىل لــوح كيفمــا اتفــق أو تــم 
ترتيبها بدقة باستخدام مالقط. فبصرف النظر 
الخضــروات  مــن  الهــدف  العــرض،  عــن طريقــة 
مــن  جنيهــا  تــم  لــو  كمــا  طعمهــا  يكــون  أن  هــو 
نحــن  ملــاذا  املنطلــق،  هــذا  ومــن  للتــو.  األرض 
بحاجــة إىل شــيف؟ يقــول مايــكل غالينــا، رئيــس 
الطهــاة يف مطعــم فيشــيا، إن الكروديتيــه هــي 
شــكل مــن أشــكال الدعــوة لتــذّوق "العنايــة التــي 
تم تقديمها لزراعة الخضروات" يف تربة لم يتم 
أشــهر "يك  أو  الزراعــة ألســابيع  اســتخدامها يف 
تتمكن من استعادة  موادها املغذية" مضّحني 
بذلــك "بعــدم زراعــة الكثــري مــن املحاصيــل التــي 

يمكــن أن تحقــق أرباحــا كبــرية". 
فــإن  الشــكل  بهــذا  املحاصيــل  زراعــة  وعنــد 
الخضــروات النيئــة تصبــح ســلعا ال تقــل قيمــة 
وكلمــا  الفاخــرة.  املجففــة  اللحــم  شــرائح  عــن 
اقرتبــت هــذه الخضــار مــن أصولهــا، كلمــا زادت 
الخضــار  مــن  النــوع  هــذا  يقدمــه  فمــا  قيمتهــا. 
الصــدق.  وهــي  أال  منــاال  األصعــب  الصفــة  هــو 
يمكــن  وال  الداخــل،  مــن  كليــا  يــأيت  فجمالهــا 
زيادته أو تزييفه. وهذا يشكل الراحة وندرة يف 
عالــم يهيمــن عليــه البدائــل الصناعيــة واألطبــاق 
الجديــدة  الغذائيــة  واالتجاهــات  املرشوشــة، 
بألــوان  املصبــوغ   bagels الباغــل  كعــك  مثــل 
قــوس قــزح، وحســاء الزالبيــة فائقــة الحجــم، 
تنتــج  التــي  العلمــي  الخيــال  مطبــخ  تجــارب  أو 
لــألكل.  الصالحــة  والبالونــات  املرتديــال  رغــوة 
ويقــول غالينــا إن الخضــروات العاريــة هــي "مــن 
أخطــر األطبــاق التــي نقدمهــا والتــي تجعلنــا أكــرث 

فخــرا". 
إرضاءنــا  يحاولــون  ال  األكــرث حماســة  فالطهــاة 
فهــم  مــا.  شــيئا  يعّلموننــا  وإنمــا  فحســب، 
ونكهــات،  جديــدة،  مكونــات  ُيدخلــون 
وإمكانيــات، أو يعيــدون صياغــة مــا هــو منــيس 
التــي  العشــاء  وجبــة  أذكــر  زلــت  ومــا  منهــا. 
 Blue Hill هــيــــــل  بلــو  مطعــم  يف  تناولُتهــا 
بـــــــارنــــز Stone Barns يف  ســـــــتــــــــــــون  مـــــــركــــــــــز  فـــــــي 
 Pocantico Hills هيلــز  بوكانتيكــو  منطقــة 
مــن  عقــد  مــن  أكــرث  منــذ  نيويــورك  بواليــة 
الزمــان، وذلــك قبــل وقــت طويــل مــن ظهــور أي 
مــن هــذه األطبــاق الضخمــة التــي تحــوي الفجــل 
والهليــون املثلــج. فقــد بــدأت تلــك الوجبــة بجــزر 
مــن املزرعــة املحيطــة باملطعــم مثبــت عــىل قطعــة 
وقــد  املســامري.  مــن  صــف  بواســطة  خشــبية 
لــو كانــت  املســامري حــادة وخطــرية، كمــا  بــدت 
وقــد   ،"Spartacus "ســبارتاكوس  فيلــم  مــن 
تســاءلُت عمــا إذا كان يمكــن للجــزر أن ينافــس 
قضمــة  أخــذُت  عندمــا  لكننــي  األطبــاق.  أشــهى 
مــن ذلــك الجــزر ذقــت حــالوة ممتزجــة بنكهــة 
األرض، يختلف طعمه عن أي جزر آخر أكلته 
يف حيــايت. لكنــه يف الوقــت نفســه، كان مجــرد 

كافيــا. كان  فجــأة  أنــه  غــري  جــزر، 
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فطر البورسيني 
porcini، وفطر 
 ،portobello البورتوبيلو
وفطر تشانتيريل 
chanterelle، والفطر 
 ،oyster المحاري
وفطر الزان األبيض 
white beech، وفطر 
 .trumpet البوق

التنين األرجواني 
واللحوم الخضراء 
والفجل البطيخ مع جذر 
الكرفس.



٢٢

بقلم ازدهار إبراهيم

الشيء
    المـمـيـز

األشياء قطر

قدمت الشابة القطرية املبدعة 

ليىل عصام للمجوهرات الراقية 

أقراط األملاس والياقوت الوردي 

"أومربس"،  والتي بيعت بـ 

24٠،٠٠٠ رياال قطريا  خالل املزاد 

الخريي إلبداعات مصممات قطر 

الشابات، "مزاد مايلستونز لدعم 

التعليم فوق الجميع"، والذي 

أقيم يوم 25 فرباير خالل معرض 

الدوحة للمجوهرات والساعات 

يف نسخته الخامسة عشرة ، 

والذي بيعت معروضاته بمبلغ 

١،٩٩٠،٠٠٠ ريال قطري،  لصالح 

برنامج "التعليم فوق الجميع"، 

وهي مبادرة عاملية تساهم يف دعم 

التنمية البشرية واالجتماعية 

واالقتصادية وتوفري التعليم 

النوعي لألطفال يف مختلف أرجاء 

العالم.
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بقلم  سيندو ناير وكريم إمام وازدهار إبراهيم
تصوير حسان الداغستاني

 

التوغل في أعماق

 الرقي والتميز

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هو بمثابة محفل سنوي ضخم يتوغل يف أعماق عالم املجوهرات القطرية، 
حيث يلتقي كل عام عدد من رواد صناعة املجوهرات والساعات يف العالم عىل أرض الدوحة الستعراض فنهم 

الراقي وأعمالهم املتميزة وسرد قصص نجاحهم يف إبداع تحفهم الفنية البديعة.
 يجمع معرض الدوحة للمجوهرات والساعات بني أكرث من أربعمائة عالمة تجارية عاملية راقية يف املجال إىل جانب 

نخبة من أمهر مصممي املجوهرات يف السوق املحيل.

وقد كان هذا العام فريدا حيث عرضت مصممات قطر الشابات مجموعاتهن جنباً 
إىل جنــب مــع أرقــى العالمــات التجاريــة العامليــة مــن الســاعات واملجوهــرات، وهــّن: 
نــدى الســليطي )هــريات(، نــوف املــري )مجوهــرات نــوف(، غــادة البوعينــني )مجوهــرات 
غادة البوعينني(، ليىل أبو عيى )ليىل عصام للمجوهرات الراقية(، شيخة محمد 
)مجوهــرات الغــال(، وجواهــر وحّصــة محمــد املناعــي )مجوهــرات غنــد(.  وقالــت نــدى 
القطريــة  املواهــب  باســم  متحدثــة  "هــريات"  التجاريــة  للعالمــة  املؤسســة  الســليطي 
الناشــئة:" نحــن كمصممــات قطريــات ناشــئات نشــكر معــايل رئيــس مجلــس الــوزراء 
القطريــة  للمواهــب  عــىل دعمــه  ثــاين  آل  ناصــر  بــن  الشــيخ عبداللــه  الداخليــة  ووزيــر 

الناشــئة يف واحــد مــن أفضــل املعــارض العامليــة للمجوهــرات والســاعات.
وسنســتمر يف رفــع اســم قطــر عاليــا يف هــذا املجــال". وشــهد املعــرض يف يومــه الخامــس 
مــزاداً خرييــاً مــن تنظيــم دار الباهــي للمــزادات وحقــق مــزاد "مايلســتونز" عائــدات تزيــد 
املــزاد الخــريي الحصــري بحضــور عــدد مــن كبــار الشــخصيات  عــىل ١،٩٩٠،٠٠٠ وحظــي 
الشــابات  قطــر  مصممــات  تصميــم  مــن  حصريــة  قطــع  عــىل  املزايــدة  إجــراء  تــم  فيمــا 
وبيــع خاللــه ٦ قطــع خاصــة أبدعتهــا املصممــات القطريــات ليعــود ريعــه لدعــم برنامــج 
البشــرية  التنميــة  دعــم  يف  تســاهم  عامليــة  مبــادرة  وهــي  الجميــع"،  فــوق  "التعليــم 
واالجتماعية واالقتصادية وتوفري التعليم النوعي لألطفال يف مختلف أرجاء العالم. ٢4

 سوار قطر من إبداع 
المصممات القطريات والذي 
بيع بأعلى سعر خالل المزاد 
الذي عقد في اليوم الخامس  
من المعرض ليعود ريعه لدعم 
برنامج "التعليم فوق الجميع"
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التجــارة، وقــد كان األمــر أســهل كثــريا منــذ خمســون عــام عنــه 
اليوم".  وأشار إىل أنه حول االسم من متجر يبيع للعديد من 
الشركات إىل متجر خاص بإنتاج ديفيد موريس حيث باع كل 
ما يملك من متاجر وأسماء أخرى وتوسع يف اإلنتاج،يضيف: 
"بعــد أن أعــدت بنــاء شــكل املتجــر مــن الداخــل افتتحــت املتجــر 
األول يف شــارع بونــد يف لنــدن منــذ ١5 عامــا، واليــوم نملــك ١٠ 
أفــرع للشــركة". وأكــد أن الدوحــة هــي مــن األماكــن التــي يتمتــع 
اســمنا فيــه بقــوة كبــرية، حيــث أننــا نــأيت إىل قطــر حتــى مــن قبــل 
افتتــاح معــرض الدوحــة، وقــد أقمــت عالقــات تجاريــة مــع كبــار 
الشــيوخ يف لنــدن، واعتــدت القــدوم إىل الدوحــة لبيــع منتجاتنــا 
لهم منذ ١٦ عاماً، ولدينا شراكة قوية مع عيل بن عيل ومتجر 

ويقــول  اللؤلــؤة.   يف  جميــل 
املجوهــرات  أن  "أعتقــد  جريمــي: 
كبــرياً  إرثــاً  تملــك  ال  الربيطانيــة 
مثــال،  بالفرنســية  نقارنهــا  عندمــا 
وأنــا أبنــي اإلرث الربيطــاين يف هــذا 
ومقرنــا  انجليــزي  أنــا  الصــدد، 
أســس  ولكــن  لنــدن،  الرئيــيس يف 
فقــط  انهــا  هــي عامليــة،  التصميــم 
تراهــا  ال  جميلــة،  مجوهــرات 

فرنسية او إيطالية أو إنجليزية، الفتا إىل أن كل حجر يف تلك 
إليــه". تتحــدث  املتاجــر 

الســوق.  ظــروف  مراعــاة  مــع  اإلبــداع  يف  واســتمر  الســعري، 
وضع يف اعتبارك ما يمكن للعميل أن يتحمل تكلفته، وعدل 
منتجاتــك وفقــا لذلــك". وهــي ال تعتقــد بأنــه ينبغــي أن نشــعر 
إىل  االرتقــاء  تفضــل  وإنمــا  الســوق،  ظــروف  بشــأن  بالســلبية 
واســتطردت  الظــروف.  هــذه  تقتضيــه  الــذي  التحــدي  مســتوى 
قائلــة: "يف الســتينيات، اســتلهم والــدي مــن التاريــخ اليونــاين، 
هــذا  املجوهــرات  تســتمد  يك  حــان  قــد  الوقــت  بــأن  وأحــس 
املــايض. وكمــا هــي  اإللهــام، فأبــدع قطعــا جديــدة انطالقــا مــن 
القطــع  فــإن  املختلفــة،  الالونيــس  إلبداعــات  بالنســبة  الحــال 

بأعمــال  تحتفــي  تقليديــة  قطــع  هــي  والهلنســتية  البيزنطيــة 
يحبهــا  التــي  املعقــدة  القديمــة  واألنمــاط  املزركشــة   الزخرفــة 
العمــالء يف الشــرق األوســط".  وُتعتــرب رؤوس الحيوانــات مــن 
القطــع األخــرى األكــرث مبيعــا إذ قالــت عنهــا الالونيــس: "لقــد 
حققــْت نجاحــا كبــريا مــع عمالئنــا يف الشــرق األوســط". وتقيــم 
الالونيــس شــراكة ممتــازة مــع عــيل بــن عــيل، وهــذا املعــرض هــو 
الطريقــة الوحيــدة التــي يمكنهــا مــن خاللهــا مقابلــة عمالئهــا، 
يف  لزيارتهــا  أيضــا  يأتــون  العمــالء  بعــض  أن  مــن  الرغــم  عــىل 

اليونــان. يف  متجرهــا 

يف   David Morris اللندنيــة  املجوهــرات  شــركة  تأسســت 
العــام ١٩٦2 وهــي مصنعــة املجوهــرات األكــرث طلبــا لــدى الخــرباء 
أشــكال  يف  املوضوعــة  الكريمــة  األحجــار  أجــود  وراء  الســاعني 
حاملــة رائعــة تنبــض بالتألــق والحــس النقــي بأعــىل ذوق بريطــاين.  
ويقــول جريمــي موريــس الرئيــس التنفيــذي وكبــري املصممــني يف 
David Morris بــدأ والــدي هــذا املشــوار مــن أتيليــه صغــري يف 
لنــدن قــدم مــن خاللــه مجموعــة مــن املجوهــرات ألســماء أخــرى 
وأصدقــاء أجــدادي، ويف العــام ١٩٦٦ فتــح متجــره الخــاص ويف 
العــام ١٩٧٠ فتــح متجــراً آخــراً يف محــالت هــارودز، ثــم متجريــن 
تشريشــيل،  فنــدق  يف  والثــاين  الفورســيزون  يف  األول  آخريــن 
مــن  لدينــا ســاعات  العــام ١٩8١ كان  املجــال يف  وعندمــا دخلــت 
شــركات أخــرى ومجوهــرات مــن شــركات أخــرى جنبــا إىل جنــب 
تصميــم  كيفيــة  تعلــم  أنــه  إىل  الفتــا  الخاصــة،  منتجاتنــا  مــع 
إىل  ســافر  ثــم  آخــر،  متجــر  مــع  البدايــة  يف  املجوهــرات  وتنفيــذ 
مجــال  يف  العاملــني  كافــة  لتدريــب  بورشــة  لاللتحــاق  باريــس 
املجوهــرات يف العاصمــة الفرنســية يف العــام ١٩85 ثــم بــدأ يبيــع 
ذلــك  بعــد  لينتقــل  الخاصــة،  شــركته  اســم  تحــت  مجوهراتــه 
بعشــر ســنوات إىل ديفيــد موريــس.  ويضيــف قائــال: "أعتقــد أن 
األمــر يســتغرق وقــت طويــل لبنــاء مخــزون يمكــن االســتناد عليــه 
تدخــل  ولــيك  للغايــة،  مكلــف  ذلــك  املجوهــرات، ألن  عالــم  يف 
عالم املجوهرات، فإنك تحتاج إىل رأس مال كبري وبالتايل فإن 
األمر قد يتطلب جيلني أو أكرث حتى تصل إىل اسم بارز يف هذه 

مــن  الالونيــس  التجاريــة  العالمــة  إنشــاء  تــم 
الالونيــس،  إليــاس  قبــل  مــن  اليونــان  أرض 
وهــو صائــغ مــن الجيــل الثالــث مــن عائلــة مــن 
الذهــب وصنــاع املجوهــرات، لتحويــل  صائغــي 
القطع األثرية للمتحف اليوناين إىل مجوهرات 
القديمــة  التقنيــات  إحيــاء  إعــادة  خــالل  مــن 
باســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة. وهــو ال يركــز 
عىل خلق قطع جميلة فحسب، وإنما يسعى 
أيضا إىل نقل الرابط الروحي والرمزي للقطعة 
الفــن  هــذا  أتقــن  وقــد  التاريخــي.  ماضيهــا  إىل 
ثــم مــرر هــذا التقليــد إىل زمالئــه الحرفيــني مــن 
خــالل تقنيــات طواهــا النســيان، مثــل الربغلــة، 

باليــد.  والطــْرق  اليدويــة،  والحياكــة  املزركشــة،  والزخرفــة 
والجيــل الرابــع مــن عائلــة الالونيــس هــو أربــع أخــوات، يســرن 
عــىل خطــى والدهــن، ويســعني جاهــدات للتمســك برؤيتــه يف 
الــروح يف صناعــة املجوهــرات. وزارت الدوحــة اثنتــان مــن  بــذل 
األخــوات األربــع، كالهمــا يعكســن الشــغف املرتبــط بعالمتهــن 
التجاريــة. وقالــت ديمــرتا الالونيــس إن الســوق قــد تأثــرت، وإن 
الــروح البشــرية التــي تتســم باملرونــة الشــديدة قــد تكيفــت مــع 
الظــروف املتغــرية، وهــي تقــوم بأعمالهــا بأفضــل طريقــة يف ظــل 
هــذه الظــروف، مضيفــة: "كــن مرنــا، وغــرّي املنتــج، وغــرّي املجــال 

ديفيد موريس
بناء اإلرث البريطاني 

المتاحف مجموعات 

في اتجاه حركة عقارب 
الساعة: جيرمي موريس 
الرئيس التنفيذي وكبير 
 David المصممين في
Morris ، عقد فريد 
من معروضات الشركة 
أثناء المعرض، ديمترا 
الالونيس برفقة أحتها 
عند زيارتهماللدوحة أثاء 
معرض الدوحة للمجوهرات 
والساعات ٢٠١٨
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بقلم  سيندو ناير وكريم إمام وازدهار إبراهيم
تصوير حسان الداغستاني

 

التوغل في أعماق

 الرقي والتميز

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هو بمثابة محفل سنوي ضخم يتوغل يف أعماق عالم املجوهرات القطرية، 
حيث يلتقي كل عام عدد من رواد صناعة املجوهرات والساعات يف العالم عىل أرض الدوحة الستعراض فنهم 

الراقي وأعمالهم املتميزة وسرد قصص نجاحهم يف إبداع تحفهم الفنية البديعة.
 يجمع معرض الدوحة للمجوهرات والساعات بني أكرث من أربعمائة عالمة تجارية عاملية راقية يف املجال إىل جانب 

نخبة من أمهر مصممي املجوهرات يف السوق املحيل.

وقد كان هذا العام فريدا حيث عرضت مصممات قطر الشابات مجموعاتهن جنباً 
إىل جنــب مــع أرقــى العالمــات التجاريــة العامليــة مــن الســاعات واملجوهــرات، وهــّن: 
نــدى الســليطي )هــريات(، نــوف املــري )مجوهــرات نــوف(، غــادة البوعينــني )مجوهــرات 
غادة البوعينني(، ليىل أبو عيى )ليىل عصام للمجوهرات الراقية(، شيخة محمد 
)مجوهــرات الغــال(، وجواهــر وحّصــة محمــد املناعــي )مجوهــرات غنــد(.  وقالــت نــدى 
القطريــة  املواهــب  باســم  متحدثــة  "هــريات"  التجاريــة  للعالمــة  املؤسســة  الســليطي 
الناشــئة:" نحــن كمصممــات قطريــات ناشــئات نشــكر معــايل رئيــس مجلــس الــوزراء 
القطريــة  للمواهــب  عــىل دعمــه  ثــاين  آل  ناصــر  بــن  الشــيخ عبداللــه  الداخليــة  ووزيــر 

الناشــئة يف واحــد مــن أفضــل املعــارض العامليــة للمجوهــرات والســاعات.
وسنســتمر يف رفــع اســم قطــر عاليــا يف هــذا املجــال". وشــهد املعــرض يف يومــه الخامــس 
مــزاداً خرييــاً مــن تنظيــم دار الباهــي للمــزادات وحقــق مــزاد "مايلســتونز" عائــدات تزيــد 
املــزاد الخــريي الحصــري بحضــور عــدد مــن كبــار الشــخصيات  عــىل ١،٩٩٠،٠٠٠ وحظــي 
الشــابات  قطــر  مصممــات  تصميــم  مــن  حصريــة  قطــع  عــىل  املزايــدة  إجــراء  تــم  فيمــا 
وبيــع خاللــه ٦ قطــع خاصــة أبدعتهــا املصممــات القطريــات ليعــود ريعــه لدعــم برنامــج 
البشــرية  التنميــة  دعــم  يف  تســاهم  عامليــة  مبــادرة  وهــي  الجميــع"،  فــوق  "التعليــم 
واالجتماعية واالقتصادية وتوفري التعليم النوعي لألطفال يف مختلف أرجاء العالم. ٢4

 سوار قطر من إبداع 
المصممات القطريات والذي 
بيع بأعلى سعر خالل المزاد 
الذي عقد في اليوم الخامس  
من المعرض ليعود ريعه لدعم 
برنامج "التعليم فوق الجميع"
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التجــارة، وقــد كان األمــر أســهل كثــريا منــذ خمســون عــام عنــه 
اليوم".  وأشار إىل أنه حول االسم من متجر يبيع للعديد من 
الشركات إىل متجر خاص بإنتاج ديفيد موريس حيث باع كل 
ما يملك من متاجر وأسماء أخرى وتوسع يف اإلنتاج،يضيف: 
"بعــد أن أعــدت بنــاء شــكل املتجــر مــن الداخــل افتتحــت املتجــر 
األول يف شــارع بونــد يف لنــدن منــذ ١5 عامــا، واليــوم نملــك ١٠ 
أفــرع للشــركة". وأكــد أن الدوحــة هــي مــن األماكــن التــي يتمتــع 
اســمنا فيــه بقــوة كبــرية، حيــث أننــا نــأيت إىل قطــر حتــى مــن قبــل 
افتتــاح معــرض الدوحــة، وقــد أقمــت عالقــات تجاريــة مــع كبــار 
الشــيوخ يف لنــدن، واعتــدت القــدوم إىل الدوحــة لبيــع منتجاتنــا 
لهم منذ ١٦ عاماً، ولدينا شراكة قوية مع عيل بن عيل ومتجر 

ويقــول  اللؤلــؤة.   يف  جميــل 
املجوهــرات  أن  "أعتقــد  جريمــي: 
كبــرياً  إرثــاً  تملــك  ال  الربيطانيــة 
مثــال،  بالفرنســية  نقارنهــا  عندمــا 
وأنــا أبنــي اإلرث الربيطــاين يف هــذا 
ومقرنــا  انجليــزي  أنــا  الصــدد، 
أســس  ولكــن  لنــدن،  الرئيــيس يف 
فقــط  انهــا  هــي عامليــة،  التصميــم 
تراهــا  ال  جميلــة،  مجوهــرات 

فرنسية او إيطالية أو إنجليزية، الفتا إىل أن كل حجر يف تلك 
إليــه". تتحــدث  املتاجــر 

الســوق.  ظــروف  مراعــاة  مــع  اإلبــداع  يف  واســتمر  الســعري، 
وضع يف اعتبارك ما يمكن للعميل أن يتحمل تكلفته، وعدل 
منتجاتــك وفقــا لذلــك". وهــي ال تعتقــد بأنــه ينبغــي أن نشــعر 
إىل  االرتقــاء  تفضــل  وإنمــا  الســوق،  ظــروف  بشــأن  بالســلبية 
واســتطردت  الظــروف.  هــذه  تقتضيــه  الــذي  التحــدي  مســتوى 
قائلــة: "يف الســتينيات، اســتلهم والــدي مــن التاريــخ اليونــاين، 
هــذا  املجوهــرات  تســتمد  يك  حــان  قــد  الوقــت  بــأن  وأحــس 
املــايض. وكمــا هــي  اإللهــام، فأبــدع قطعــا جديــدة انطالقــا مــن 
القطــع  فــإن  املختلفــة،  الالونيــس  إلبداعــات  بالنســبة  الحــال 

بأعمــال  تحتفــي  تقليديــة  قطــع  هــي  والهلنســتية  البيزنطيــة 
يحبهــا  التــي  املعقــدة  القديمــة  واألنمــاط  املزركشــة   الزخرفــة 
العمــالء يف الشــرق األوســط".  وُتعتــرب رؤوس الحيوانــات مــن 
القطــع األخــرى األكــرث مبيعــا إذ قالــت عنهــا الالونيــس: "لقــد 
حققــْت نجاحــا كبــريا مــع عمالئنــا يف الشــرق األوســط". وتقيــم 
الالونيــس شــراكة ممتــازة مــع عــيل بــن عــيل، وهــذا املعــرض هــو 
الطريقــة الوحيــدة التــي يمكنهــا مــن خاللهــا مقابلــة عمالئهــا، 
يف  لزيارتهــا  أيضــا  يأتــون  العمــالء  بعــض  أن  مــن  الرغــم  عــىل 

اليونــان. يف  متجرهــا 

يف   David Morris اللندنيــة  املجوهــرات  شــركة  تأسســت 
العــام ١٩٦2 وهــي مصنعــة املجوهــرات األكــرث طلبــا لــدى الخــرباء 
أشــكال  يف  املوضوعــة  الكريمــة  األحجــار  أجــود  وراء  الســاعني 
حاملــة رائعــة تنبــض بالتألــق والحــس النقــي بأعــىل ذوق بريطــاين.  
ويقــول جريمــي موريــس الرئيــس التنفيــذي وكبــري املصممــني يف 
David Morris بــدأ والــدي هــذا املشــوار مــن أتيليــه صغــري يف 
لنــدن قــدم مــن خاللــه مجموعــة مــن املجوهــرات ألســماء أخــرى 
وأصدقــاء أجــدادي، ويف العــام ١٩٦٦ فتــح متجــره الخــاص ويف 
العــام ١٩٧٠ فتــح متجــراً آخــراً يف محــالت هــارودز، ثــم متجريــن 
تشريشــيل،  فنــدق  يف  والثــاين  الفورســيزون  يف  األول  آخريــن 
مــن  لدينــا ســاعات  العــام ١٩8١ كان  املجــال يف  وعندمــا دخلــت 
شــركات أخــرى ومجوهــرات مــن شــركات أخــرى جنبــا إىل جنــب 
تصميــم  كيفيــة  تعلــم  أنــه  إىل  الفتــا  الخاصــة،  منتجاتنــا  مــع 
إىل  ســافر  ثــم  آخــر،  متجــر  مــع  البدايــة  يف  املجوهــرات  وتنفيــذ 
مجــال  يف  العاملــني  كافــة  لتدريــب  بورشــة  لاللتحــاق  باريــس 
املجوهــرات يف العاصمــة الفرنســية يف العــام ١٩85 ثــم بــدأ يبيــع 
ذلــك  بعــد  لينتقــل  الخاصــة،  شــركته  اســم  تحــت  مجوهراتــه 
بعشــر ســنوات إىل ديفيــد موريــس.  ويضيــف قائــال: "أعتقــد أن 
األمــر يســتغرق وقــت طويــل لبنــاء مخــزون يمكــن االســتناد عليــه 
تدخــل  ولــيك  للغايــة،  مكلــف  ذلــك  املجوهــرات، ألن  عالــم  يف 
عالم املجوهرات، فإنك تحتاج إىل رأس مال كبري وبالتايل فإن 
األمر قد يتطلب جيلني أو أكرث حتى تصل إىل اسم بارز يف هذه 

مــن  الالونيــس  التجاريــة  العالمــة  إنشــاء  تــم 
الالونيــس،  إليــاس  قبــل  مــن  اليونــان  أرض 
وهــو صائــغ مــن الجيــل الثالــث مــن عائلــة مــن 
الذهــب وصنــاع املجوهــرات، لتحويــل  صائغــي 
القطع األثرية للمتحف اليوناين إىل مجوهرات 
القديمــة  التقنيــات  إحيــاء  إعــادة  خــالل  مــن 
باســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة. وهــو ال يركــز 
عىل خلق قطع جميلة فحسب، وإنما يسعى 
أيضا إىل نقل الرابط الروحي والرمزي للقطعة 
الفــن  هــذا  أتقــن  وقــد  التاريخــي.  ماضيهــا  إىل 
ثــم مــرر هــذا التقليــد إىل زمالئــه الحرفيــني مــن 
خــالل تقنيــات طواهــا النســيان، مثــل الربغلــة، 

باليــد.  والطــْرق  اليدويــة،  والحياكــة  املزركشــة،  والزخرفــة 
والجيــل الرابــع مــن عائلــة الالونيــس هــو أربــع أخــوات، يســرن 
عــىل خطــى والدهــن، ويســعني جاهــدات للتمســك برؤيتــه يف 
الــروح يف صناعــة املجوهــرات. وزارت الدوحــة اثنتــان مــن  بــذل 
األخــوات األربــع، كالهمــا يعكســن الشــغف املرتبــط بعالمتهــن 
التجاريــة. وقالــت ديمــرتا الالونيــس إن الســوق قــد تأثــرت، وإن 
الــروح البشــرية التــي تتســم باملرونــة الشــديدة قــد تكيفــت مــع 
الظــروف املتغــرية، وهــي تقــوم بأعمالهــا بأفضــل طريقــة يف ظــل 
هــذه الظــروف، مضيفــة: "كــن مرنــا، وغــرّي املنتــج، وغــرّي املجــال 

ديفيد موريس
بناء اإلرث البريطاني 

المتاحف مجموعات 

في اتجاه حركة عقارب 
الساعة: جيرمي موريس 
الرئيس التنفيذي وكبير 
 David المصممين في
Morris ، عقد فريد 
من معروضات الشركة 
أثناء المعرض، ديمترا 
الالونيس برفقة أحتها 
عند زيارتهماللدوحة أثاء 
معرض الدوحة للمجوهرات 
والساعات ٢٠١٨
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ريبوسي الحفاظ على
مهارة الحدادين

العــام  يف  تأسســت  التــي  ريبــويس   دار  وضعــت  
١٩25  مهامــا حصريــة لصناعــة املجوهــرات الثمينــة 
وتنفــذ  القدامــى،  الحداديــن  مهــارة  عــىل  للحفــاظ 
باســتخدام  موهــوب  حــريف  يــد  عــىل  منهــا  كل 
أحجــار ثمينــة مختــارة لندرتهــا وجمالهــا. وقــد تــوىل 
التــي  الــدار  إدارة   ١٩٧4 العــام  ريبــويس يف  ألبريتــو  
تحمــل اســمه وأسســها جــده ، وتعمــل ابنتــه اآلن 
مديــرا فنيــا وتواصــل تكريــم تــراث عائلتهــا مــع كل 
األعمــال  مــن  الكثــري  وهنالــك  جديــدة.  مجموعــة 
يف  اســتخدمت  التــي  الــورش  نفــس  يف  تتــم  التــي 
العشــرينيات. وقد دأبت ريبويس عىل املشــاركة يف 
معــرض الدوحــة للمجوهــرات والســاعات لعــرض 
وهــي  إرثهــا  عــىل  يحافــظ  والــذي  املثــري  املتجــدد 
للمجوهــرات  عــيل  بــن  عــيل  مجموعــة  مــن  جــزء 

والســاعات.

جميلة  تصاميم 
الســاعات  بإنتــاج   ١٩١٩ عــام  ميالنــو  يف  تأسســت  التــي   Buccellati بوتشــياليت   شــركة  تشــتهر 
باستخدام تقنيات يدوية عريقة تم تطويرها يف إيطاليا. فبالنسبة لهذه العالمة التجارية الغارقة 
يف التقاليد، كان العام 2٠١٧ مذهال ليس من حيث النجاح املايل فحســب، وإنما أيضا الســتحواذ 
عــىل حصــة %85   Gangsu Gangtai Holding القابضــة غانتــاي  غاغنســو  الصينيــة  الشــركة 
رت فيهــا قيمــة الشــركة بالكامــل بـــ 2٣٠ مليــون يــورو )2٧١  مــن هــذه الشــركة اإليطاليــة يف صفقــة ُقــدِّ
مليــون دوالر(. وقــد تــم ذلــك لتعزيــز الوجــود الــدويل لبوتشــياليت مــن خــالل خطــة اســتثمارية ملــدة 
خمــس ســنوات بقيمــة 2٠٠ مليــون يــورو )2٣٦ مليــون دوالر( لبنــاء 88 متجــرا جديــدا يف األســواق 
الحالية، وهي إيطاليا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، ويف أسواق جديدة كالصني وآسيا والشرق 
األوســط وشــرق أوروبــا. وقــال لــوكا بوتشــياليت، وهــو مــن أفــراد العائلــة املؤسســة ويتــوىل مهمــة 
تســويق العالمــة التجاريــة: "ســتفتتح بوتشــياليت العديــد مــن املتاجــر الجديــدة يف الصــني وحــول 
العالــم". وحــددت بوتشــياليت اتجاههــا الجديــد خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة بطــرح مجوهــرات 
اليدويــة  والحــرف  الــرتاث  يقــّدرون  الذيــن  الشــباب  لجيــل   Oprah أوبــرا تدعــى  بأســعار معقولــة 

الجميلــة، وكالهمــا مــن املميــزات الفريــدة لهــذه العالمــة التجاريــة. وأردف قائــال: "إننــا نســتهدف 
النســاء العصريــات مــن الشــريحة العمريــة مــا بــني 25 و4٠ عامــا، وهــي شــريحة مــن العمــالء لــم 
نستهدفها يف السابق. وهكذا فقد غرّينا تركيزنا عىل هذا القطاع دون التفريط بجودة الصنعة، 
وإنما من خالل تحديد التصاميم التي تستقطب هذه الفئة العمرية واهتماماتها. ويف السنوات 
األساســية  الدعامــة  تــزال  وال  املعقولــة".   األســعار  ذات  مجوهراتنــا  ستتوســع  القادمــة  الثــالث 
للعالمــة التجاريــة هــي صنعتهــا املعقــدة التــي تشــتهر بهــا، وهــذا مــا يجعلهــا تحظــى بشــعبية كبــرية 

يف منطقــة الشــرق األوســط. 
ومــى قائــال: "لقــد انضــم إىل شــركتنا مؤخــرا الجيــل الرابــع مــن عائلــة بوتشــياليت، وهــي لحظــة 
فخــر بالنســبة لنــا أن نقــرتب مــن ١٠٠ عــام عــىل إنشــائنا والعمــل عــىل هــذه التقاليــد العائليــة. ونحــن 
ال ننتــج قطعــا كثــرية، وإنمــا حــوايل ٣٠٠ قطعــة مــن كل تصميــم، وبعــد ذلــك لدينــا قطعــة واحــدة 
بتصاميــم خاصــة تســتغرق أكــرث مــن عــام لصنعهــا". ويصــل عــدد موظفــي الشــركة إىل 25٠ موظفــا. 
املجوهــرات،  صياغــة  عــىل  الطــالب  تدريــب  خــالل  مــن  املجتمــع  إىل  الجميــل  بوتشــياليت  وتــرّد 
وعــن  التجاريــة.  العالمــة  لهــذه  الزاويــة  تمثــل حجــر  التــي  املزركشــة  الزخرفــة  وأعمــال  والنقــش، 
اآلخــر  الفــن وبعضهــم  يدرســوا  أن  بعــد  ســيعمل معنــا  "لدينــا 25 طالبــا، بعضهــم  يقــول:  ذلــك 
ســوف يأخــذون فــن املجوهــرات معهــم ليتمرنــوا عليــه يف مــكان آخــر. وبهــذه الطريقــة فإننــا نضمــن 

الحرفــة". هــذه  اســتمرارية 

في اتجاه حركة 
عقارب الساعة: لوكا 
بوتشيالتي، وهو من 
أفراد العائلة المؤسسة، 
معروضات بوتشالتي 
في المعرض، معروضات 
دار ريبوسي
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عــىل مــدى أعــوام كثــرية ظلــت ليــو بيتــزو Leo Pizzo شــارك يف 
جميــع معــارض املجوهــرات الرئيســية حــول العالــم، كمــا أنهــا 
وجودتهــا.  مجوهراتهــا  لجمــال  دويل  وتقديــر  بشــهرة  تحظــى 
مــع  تتعــاون  كمــا  املتاجــر  أفضــل  يف  مجوهراتهــا  وتعــرض 
العالمــة  هــذه  تاريــخ  وحــول  منزلــّة.   املجوهــرات  صاغــة  أعــىل 
  Leo Pizzo اإليطاليــة يقــول روكــو بيتــزو: "تأسســت ليــو بيتــزو
املؤســس  هــو  الــذي  بيتــزو  ليــو  والــدي  يــد  عــىل   ١٩٧١ العالــم  يف 
واملصمــم وخطــوة بخطــوة بــدأ يف النمــو وانضمــت إليــه والــديت 
يف الثمانينيات وهي منتقية الجواهر، وقد شــاركنا يف معرض 
الدوحــة منــذ النســخة األوىل مــن خــالل شــراكتنا مــع عــيل بــن 

املجوهــرات  بالدقــة يف صناعــة  يتميــزون  أنهــم  إىل  الفتــا  عــيل، 
وتميــز األملــاس الــذي يقدمونــه لألســواق وكيفيــة صقلــه واختيــار 
ألوانه. وأكد أنهم يرغبون يف البقاء يف السوق القطري، حيث 
أن الزبون القطري يعرف كيف يشرتي وماذا يشرتي، وعندما 
يرغبــون يف شــراء يشء معــني فإنهــم يظلــوا يبحثــون عنــه حتــى 
يجــدوه، ومــن املســتحيل أن يرضــوا بــيشء آخــر، ويف رأي هــذا 
الشــرائية  القــدرة  بســبب  العالــم  يف  للمجوهــرات  ســوق  أهــم 
والــذوق الرفيــع. وشــدد عــىل رغبتهــم يف التوســع مســتقبال يف 
الشــرق األوســط ولكــن بشــكل ال يؤثــر عــىل موقعهــم يف أوروبــا 
واألسواق الغربية، وأضاف: "صناعة يدوية إيطالية ١٠٠% وهو 

أمر ال تفاوض حوله"، الفتا إىل أن ليو بيتزو لديه متاجر ثالثة 
رئيســية يف ميــالن، ويف جالرييــا فيتوريــو إليمانويــل يف رومــا، 
املطربــة  بونــس  لــوال  كانــت  سيســييل.   بجزيــرة  تاورمينــا  ويف 
إزمريالــدا يف  دور  لعبــت  التــي  األرجنتينيــة  والعارضــة  واملمثلــة 
العــرض املوســيقي Notre Dame de Paris لعامــني، ضيفــة 
ارتــدت  الخاصــة،  املناســبة  تلــك  ويف  بوتشــييل.  أندريــا  جولــة 
مــن  واملصنوعــة  بيتــزو  ليــو  إنتــاج  مــن   Fiori األنيقــة  املجموعــة 

واملــاس. الــوردي  الذهــب 

فخر الصناعة اليدوية

لوس أنجلوس، وعن ذلك تقول: "بدأت أبيع للشركات األخرى 
إىل أن كــرب االســم.  وقــد طــّورت العالمــة مفهــوم "ڤيرتيــن" الــذي 
يشــمل أحجــاراً كريمــة ذات تقطيــع خــاص، مســّطحة مــن األعــىل 
الحجــر  خلــف  باألملــاس  مرّصعــة  لوحــة  تخّبــئ  األســفل،  ومــن 
أبــرز عناصــر  يــزال هــذا التقطيــع املمّيــز يشــّكل أحــد  الكريــم". وال 
تبــدو  إذ  كاالن،  ســوزان  قطــع  أجمــل  مــن  الكثــري  يف  التصميــم 
وكأّنها فرقعة من أحجار األملاس املستطيلة املبعرثة خلف أحجار 
كبــرية. تشــّكل هــذه القطــع التــوازن املثــايل بــني التصاميــم القديمــة 
واملعاصــرة، وتكّلــل أي فســتان ســهرة أو كوكتيــل إلطاللــة خاطفــة 

التعــرف  املــرء يمكنــه  أن  القلــوب. وأشــارت كاالن إىل  لهــا  ترهــف 
عــىل املجوهــرات التــي تــأيت مــن الشــرق األوســط عــىل ســبيل املثــال، 
حيــث أن لهــا طابــع معــني يف التصميــم، والتصميمــات األمريكيــة 
أيضــا لهــا طابــع راقــي يف التصاميــم، ولكــن مــع اندمــاج الجميــع 
أنــه ســيكون مــن الصعــب تحديــد الخلفيــة الخاصــة  اآلن أعتقــد 
باملجوهرات ومن أين تأيت.  تشتهر سوزان كاالن بعشقها الجيّل 
تّتســم  فتصاميمهــا  مجوهراتهــا،  يف  الكبــرية  واألحجــام  لأللــوان 
بازدواجية تتأرجح بني التناسق وبني غيابه، تتجىّل بأبهى الحلل 

يف كل قطعــة وتصميــم. 

تحمــل عالمــة ســوزان كاالن يف جعبتهــا 
أكــرث مــن 28 عامــاً مــن الخــربة يف مجــال 
تصميــم املجوهــرات الراقيــة، وتّتخــذ مــن 
املتحــدة  الواليــات  يف  كاليفورنيــا  واليــة 
األمريكية مقراً لها وُتعترب مالذاً لعشاق 
مجموعــات  العالمــة  تبتكــر  املجوهــرات. 
فريــدة،  هــي  مــا  بقــدر  مبتكــرة  خاّلبــة 
قرياطــاً   ١8 عيــار  الذهــب  مــن  مصّممــة 

ملســة  تضفــي  أملــاس  وأحجــار  ملّونــة  كريمــة  بأحجــار  ومزدانــة 
املجوهــرات  مصممــة  أكــدت  التقليديــة.  التصاميــم  عــىل  عصريــة 
والتــي  للمجوهــرات  كاالن  دار  صاحبــة  كاالن  ســوزان  األمريكيــة 
تشــارك للمــرة الخامســة يف معــرض الدوحــة أنهــا مــن أكــرث النــاس 
حظا ملشاركتها يف املعرض كمصممة بشكل مستقل وليس تحت 
رعايــة أو شــراكة واحــدة مــن كربيــات الشــركات العاملــة يف مجــال 
املجوهرات يف قطر، ولفتت إىل أن الشركة تأسست منذ ٣٠ عاماً 
وأنهــا وزوجهــا ووالدهــا واآلن بنتهــا يعملــون يف هــذا املجــال، وقــد 
عــادت بعــد فــرتة توقــف لتؤســس شــركة لنفســها مــع شــقيقتها يف 

رقي التصاميم 
األميركية

في اتجاه حركة عقارب 
الساعة: روكو بيتزو ابن 

بيتزو مؤسس شركة ليو 
بيتزو Leo Pizzo ،سوزان 
كاالن مؤسسة  العالمة 

األميركية للمجوهرات
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ريبوسي الحفاظ على
مهارة الحدادين

العــام  يف  تأسســت  التــي  ريبــويس   دار  وضعــت  
١٩25  مهامــا حصريــة لصناعــة املجوهــرات الثمينــة 
وتنفــذ  القدامــى،  الحداديــن  مهــارة  عــىل  للحفــاظ 
باســتخدام  موهــوب  حــريف  يــد  عــىل  منهــا  كل 
أحجــار ثمينــة مختــارة لندرتهــا وجمالهــا. وقــد تــوىل 
التــي  الــدار  إدارة   ١٩٧4 العــام  ريبــويس يف  ألبريتــو  
تحمــل اســمه وأسســها جــده ، وتعمــل ابنتــه اآلن 
مديــرا فنيــا وتواصــل تكريــم تــراث عائلتهــا مــع كل 
األعمــال  مــن  الكثــري  وهنالــك  جديــدة.  مجموعــة 
يف  اســتخدمت  التــي  الــورش  نفــس  يف  تتــم  التــي 
العشــرينيات. وقد دأبت ريبويس عىل املشــاركة يف 
معــرض الدوحــة للمجوهــرات والســاعات لعــرض 
وهــي  إرثهــا  عــىل  يحافــظ  والــذي  املثــري  املتجــدد 
للمجوهــرات  عــيل  بــن  عــيل  مجموعــة  مــن  جــزء 

والســاعات.

جميلة  تصاميم 
الســاعات  بإنتــاج   ١٩١٩ عــام  ميالنــو  يف  تأسســت  التــي   Buccellati بوتشــياليت   شــركة  تشــتهر 
باستخدام تقنيات يدوية عريقة تم تطويرها يف إيطاليا. فبالنسبة لهذه العالمة التجارية الغارقة 
يف التقاليد، كان العام 2٠١٧ مذهال ليس من حيث النجاح املايل فحســب، وإنما أيضا الســتحواذ 
عــىل حصــة %85   Gangsu Gangtai Holding القابضــة غانتــاي  غاغنســو  الصينيــة  الشــركة 
رت فيهــا قيمــة الشــركة بالكامــل بـــ 2٣٠ مليــون يــورو )2٧١  مــن هــذه الشــركة اإليطاليــة يف صفقــة ُقــدِّ
مليــون دوالر(. وقــد تــم ذلــك لتعزيــز الوجــود الــدويل لبوتشــياليت مــن خــالل خطــة اســتثمارية ملــدة 
خمــس ســنوات بقيمــة 2٠٠ مليــون يــورو )2٣٦ مليــون دوالر( لبنــاء 88 متجــرا جديــدا يف األســواق 
الحالية، وهي إيطاليا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، ويف أسواق جديدة كالصني وآسيا والشرق 
األوســط وشــرق أوروبــا. وقــال لــوكا بوتشــياليت، وهــو مــن أفــراد العائلــة املؤسســة ويتــوىل مهمــة 
تســويق العالمــة التجاريــة: "ســتفتتح بوتشــياليت العديــد مــن املتاجــر الجديــدة يف الصــني وحــول 
العالــم". وحــددت بوتشــياليت اتجاههــا الجديــد خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة بطــرح مجوهــرات 
اليدويــة  والحــرف  الــرتاث  يقــّدرون  الذيــن  الشــباب  لجيــل   Oprah أوبــرا تدعــى  بأســعار معقولــة 

الجميلــة، وكالهمــا مــن املميــزات الفريــدة لهــذه العالمــة التجاريــة. وأردف قائــال: "إننــا نســتهدف 
النســاء العصريــات مــن الشــريحة العمريــة مــا بــني 25 و4٠ عامــا، وهــي شــريحة مــن العمــالء لــم 
نستهدفها يف السابق. وهكذا فقد غرّينا تركيزنا عىل هذا القطاع دون التفريط بجودة الصنعة، 
وإنما من خالل تحديد التصاميم التي تستقطب هذه الفئة العمرية واهتماماتها. ويف السنوات 
األساســية  الدعامــة  تــزال  وال  املعقولــة".   األســعار  ذات  مجوهراتنــا  ستتوســع  القادمــة  الثــالث 
للعالمــة التجاريــة هــي صنعتهــا املعقــدة التــي تشــتهر بهــا، وهــذا مــا يجعلهــا تحظــى بشــعبية كبــرية 

يف منطقــة الشــرق األوســط. 
ومــى قائــال: "لقــد انضــم إىل شــركتنا مؤخــرا الجيــل الرابــع مــن عائلــة بوتشــياليت، وهــي لحظــة 
فخــر بالنســبة لنــا أن نقــرتب مــن ١٠٠ عــام عــىل إنشــائنا والعمــل عــىل هــذه التقاليــد العائليــة. ونحــن 
ال ننتــج قطعــا كثــرية، وإنمــا حــوايل ٣٠٠ قطعــة مــن كل تصميــم، وبعــد ذلــك لدينــا قطعــة واحــدة 
بتصاميــم خاصــة تســتغرق أكــرث مــن عــام لصنعهــا". ويصــل عــدد موظفــي الشــركة إىل 25٠ موظفــا. 
املجوهــرات،  صياغــة  عــىل  الطــالب  تدريــب  خــالل  مــن  املجتمــع  إىل  الجميــل  بوتشــياليت  وتــرّد 
وعــن  التجاريــة.  العالمــة  لهــذه  الزاويــة  تمثــل حجــر  التــي  املزركشــة  الزخرفــة  وأعمــال  والنقــش، 
اآلخــر  الفــن وبعضهــم  يدرســوا  أن  بعــد  ســيعمل معنــا  "لدينــا 25 طالبــا، بعضهــم  يقــول:  ذلــك 
ســوف يأخــذون فــن املجوهــرات معهــم ليتمرنــوا عليــه يف مــكان آخــر. وبهــذه الطريقــة فإننــا نضمــن 

الحرفــة". هــذه  اســتمرارية 

في اتجاه حركة 
عقارب الساعة: لوكا 
بوتشيالتي، وهو من 
أفراد العائلة المؤسسة، 
معروضات بوتشالتي 
في المعرض، معروضات 
دار ريبوسي
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عــىل مــدى أعــوام كثــرية ظلــت ليــو بيتــزو Leo Pizzo شــارك يف 
جميــع معــارض املجوهــرات الرئيســية حــول العالــم، كمــا أنهــا 
وجودتهــا.  مجوهراتهــا  لجمــال  دويل  وتقديــر  بشــهرة  تحظــى 
مــع  تتعــاون  كمــا  املتاجــر  أفضــل  يف  مجوهراتهــا  وتعــرض 
العالمــة  هــذه  تاريــخ  وحــول  منزلــّة.   املجوهــرات  صاغــة  أعــىل 
  Leo Pizzo اإليطاليــة يقــول روكــو بيتــزو: "تأسســت ليــو بيتــزو
املؤســس  هــو  الــذي  بيتــزو  ليــو  والــدي  يــد  عــىل   ١٩٧١ العالــم  يف 
واملصمــم وخطــوة بخطــوة بــدأ يف النمــو وانضمــت إليــه والــديت 
يف الثمانينيات وهي منتقية الجواهر، وقد شــاركنا يف معرض 
الدوحــة منــذ النســخة األوىل مــن خــالل شــراكتنا مــع عــيل بــن 

املجوهــرات  بالدقــة يف صناعــة  يتميــزون  أنهــم  إىل  الفتــا  عــيل، 
وتميــز األملــاس الــذي يقدمونــه لألســواق وكيفيــة صقلــه واختيــار 
ألوانه. وأكد أنهم يرغبون يف البقاء يف السوق القطري، حيث 
أن الزبون القطري يعرف كيف يشرتي وماذا يشرتي، وعندما 
يرغبــون يف شــراء يشء معــني فإنهــم يظلــوا يبحثــون عنــه حتــى 
يجــدوه، ومــن املســتحيل أن يرضــوا بــيشء آخــر، ويف رأي هــذا 
الشــرائية  القــدرة  بســبب  العالــم  يف  للمجوهــرات  ســوق  أهــم 
والــذوق الرفيــع. وشــدد عــىل رغبتهــم يف التوســع مســتقبال يف 
الشــرق األوســط ولكــن بشــكل ال يؤثــر عــىل موقعهــم يف أوروبــا 
واألسواق الغربية، وأضاف: "صناعة يدوية إيطالية ١٠٠% وهو 

أمر ال تفاوض حوله"، الفتا إىل أن ليو بيتزو لديه متاجر ثالثة 
رئيســية يف ميــالن، ويف جالرييــا فيتوريــو إليمانويــل يف رومــا، 
املطربــة  بونــس  لــوال  كانــت  سيســييل.   بجزيــرة  تاورمينــا  ويف 
إزمريالــدا يف  دور  لعبــت  التــي  األرجنتينيــة  والعارضــة  واملمثلــة 
العــرض املوســيقي Notre Dame de Paris لعامــني، ضيفــة 
ارتــدت  الخاصــة،  املناســبة  تلــك  ويف  بوتشــييل.  أندريــا  جولــة 
مــن  واملصنوعــة  بيتــزو  ليــو  إنتــاج  مــن   Fiori األنيقــة  املجموعــة 

واملــاس. الــوردي  الذهــب 

فخر الصناعة اليدوية

لوس أنجلوس، وعن ذلك تقول: "بدأت أبيع للشركات األخرى 
إىل أن كــرب االســم.  وقــد طــّورت العالمــة مفهــوم "ڤيرتيــن" الــذي 
يشــمل أحجــاراً كريمــة ذات تقطيــع خــاص، مســّطحة مــن األعــىل 
الحجــر  خلــف  باألملــاس  مرّصعــة  لوحــة  تخّبــئ  األســفل،  ومــن 
أبــرز عناصــر  يــزال هــذا التقطيــع املمّيــز يشــّكل أحــد  الكريــم". وال 
تبــدو  إذ  كاالن،  ســوزان  قطــع  أجمــل  مــن  الكثــري  يف  التصميــم 
وكأّنها فرقعة من أحجار األملاس املستطيلة املبعرثة خلف أحجار 
كبــرية. تشــّكل هــذه القطــع التــوازن املثــايل بــني التصاميــم القديمــة 
واملعاصــرة، وتكّلــل أي فســتان ســهرة أو كوكتيــل إلطاللــة خاطفــة 

التعــرف  املــرء يمكنــه  أن  القلــوب. وأشــارت كاالن إىل  لهــا  ترهــف 
عــىل املجوهــرات التــي تــأيت مــن الشــرق األوســط عــىل ســبيل املثــال، 
حيــث أن لهــا طابــع معــني يف التصميــم، والتصميمــات األمريكيــة 
أيضــا لهــا طابــع راقــي يف التصاميــم، ولكــن مــع اندمــاج الجميــع 
أنــه ســيكون مــن الصعــب تحديــد الخلفيــة الخاصــة  اآلن أعتقــد 
باملجوهرات ومن أين تأيت.  تشتهر سوزان كاالن بعشقها الجيّل 
تّتســم  فتصاميمهــا  مجوهراتهــا،  يف  الكبــرية  واألحجــام  لأللــوان 
بازدواجية تتأرجح بني التناسق وبني غيابه، تتجىّل بأبهى الحلل 

يف كل قطعــة وتصميــم. 

تحمــل عالمــة ســوزان كاالن يف جعبتهــا 
أكــرث مــن 28 عامــاً مــن الخــربة يف مجــال 
تصميــم املجوهــرات الراقيــة، وتّتخــذ مــن 
املتحــدة  الواليــات  يف  كاليفورنيــا  واليــة 
األمريكية مقراً لها وُتعترب مالذاً لعشاق 
مجموعــات  العالمــة  تبتكــر  املجوهــرات. 
فريــدة،  هــي  مــا  بقــدر  مبتكــرة  خاّلبــة 
قرياطــاً   ١8 عيــار  الذهــب  مــن  مصّممــة 

ملســة  تضفــي  أملــاس  وأحجــار  ملّونــة  كريمــة  بأحجــار  ومزدانــة 
املجوهــرات  مصممــة  أكــدت  التقليديــة.  التصاميــم  عــىل  عصريــة 
والتــي  للمجوهــرات  كاالن  دار  صاحبــة  كاالن  ســوزان  األمريكيــة 
تشــارك للمــرة الخامســة يف معــرض الدوحــة أنهــا مــن أكــرث النــاس 
حظا ملشاركتها يف املعرض كمصممة بشكل مستقل وليس تحت 
رعايــة أو شــراكة واحــدة مــن كربيــات الشــركات العاملــة يف مجــال 
املجوهرات يف قطر، ولفتت إىل أن الشركة تأسست منذ ٣٠ عاماً 
وأنهــا وزوجهــا ووالدهــا واآلن بنتهــا يعملــون يف هــذا املجــال، وقــد 
عــادت بعــد فــرتة توقــف لتؤســس شــركة لنفســها مــع شــقيقتها يف 

رقي التصاميم 
األميركية

في اتجاه حركة عقارب 
الساعة: روكو بيتزو ابن 

بيتزو مؤسس شركة ليو 
بيتزو Leo Pizzo ،سوزان 
كاالن مؤسسة  العالمة 

األميركية للمجوهرات



٢9 ٢٨

صنعــت  التــي   The Instrument Collection مجموعــة  
املستكشــفني. مــن  والعديــد  امللكيــة  البحريــة  لســفن 

وتنتمــي Arnold & Son  إىل مجموعــة مختــارة مــن شــركات 
تصنيــع الســاعات يف سويســرا التــي لهــا الحــق يف تســمية نفســها 
حصريــا  مخصــص  فرنــيس  مصطلــح  وهــو   Manufacture
الســاعات  أجــزاء  وينتجــون  يطــورون  الذيــن  الســاعات  ملصنعــي 

بهــم. الخاصــة 
وعىل الرغم من تراجع أسعار النفط، إال أن العالمة التجارية 
مــن  تمكنــت    Arnold & Son الحديــث  للعصــر  الفاخــرة 
تحقيــق موجــة مــن النجــاح دون جهــد يذكــر. كمــا كشــف أرنولــد 

آند سون النقاب عن نسخة جديدة من ساعة DBG املزدوجة 
)بتوقيــت جرينتــش( الفريــدة، وهــي DBG Skeleton. حيــث 
يشــري اختصــار "DBG Skeleton" - وهــو جــزء مــن مجموعــة 
األدوات املوســيقية - إىل اختصــار "التــوازن املــزدوج" و "توقيــت 
أرنولــد  جــون  بنــاه  الــذي  الدقيــق  الكرونومــرت  إىل  جرينتــش" 
 DBG يعــرض   ، الجديــد  الخارجــي  الهيــكل  تنفيــذ  مــع  وابنــه. 
الســاعات  صناعــة  يف  ســون  آنــد  أرنولــد  مهــارة   Skeleton
عيــار  مــع  الــــــجــــــمــــاليــــة  بــــالــــتــــفـــــاصـــــيــــــــل  االهــــتــــمــــــــام  إىل  بـــــاإلضــــافـــــــــة 
وتصنيعــه  تصميمــه  تــم  والــذي  حديثــا،  املصنــوع   A & S١٣٠٩

بالشــركة.  الخاصــة  الــورش  داخــل  بالكامــل 

إال  اإلبداعيــة،  والتكنولوجيــا  الدقــة  وراء  أرنولــد  جــون  ســعى 
تــزال تحافــظ عــىل تاريخهــا اإلنجليــزي الرفيــع يف  أن الشــركة ال 
مهــد صناعــة  فــون،  دو  شــو  ال  مقرهــا يف  الســاعات يف  صناعــة 
 Arnold الــســـاعــــات الـــســــويـــســــريـــــة الـــعــــصــــريـــــــة. وتـــــعــــــــــد املــجـمـوعــــــــــــة

العمليــة. آرنولــد  املتميزيــن يف حيــاة  Son &  تكريمــا للجزأيــن 
يجــب  التــي  الســمات  مــن  همــا  العظمــي  والهيــكل  التناظــر   
و  ســون،  آنــد  أرنولــد  ذكــر  يتــم  عندمــا  الذهــن  إىل  تتبــادر  أن 
ليســت  بالتأكيــد   .Tourbillon Chronometer No  ٣٦
 ،  ٣٦/١ رقــم  الكرونومــرت  أرنولــد  جــون  مــن  اســتلهاما  اســتثناء. 
تربليــون  يعتــرب   ،  2٠١8 عــام  24٠ يف  الـــ  بذكراهــا  ســيحتفل  الــذي 
الكرونومــرت رقــم ٣٦ إبداعــا تذكاريــا لهــذه الذكــرى الفريــدة ذات 

التاريخيــة. األهميــة 
كمــا   "٣٦ "أرنولــد  أو   ٣٦/١ رقــم  الكرونومــرت  أرنولــد  جــون  كان 
يطلــق عليــه عــادة ليــس فقــط أول ســاعة جيــب مــن قبــل جــون 
أرنولــد الســتخدام حركــة أكــرب مــع توازنــه "T" ، ولكــن أيضــا أول 
مــن يشــار إليــه بمثابــة "الكرونومــرت" لقدراتــه الفائقــة عــىل ضبــط 
 Tourbillon Chronometer فــإن الصــدد،  هــذا  الوقــت. يف 
No. ٣٦ هــو تحيــة صادقــة توفــر إحساســا أكــرث معاصــرة بعمــق 

ثــاليث األبعــاد للســاعة بأكملهــا.
التحــف  إىل   The Royal Collection مجموعــة  تشــري  بينمــا 
اليــوم يف  وتنعكــس  البدايــة.  منهــا يف  اســمه  آرنولــد  التــي صنــع 

يف  ســنا  تجاريــة  عالمــة  أصغــر   Shamballa شــامباال  ُتعتــرب 
ســوق املجوهــرات، لكــن ذلــك لــم يمنعهــا مــن أن تكــون االســم 
غــري  مجوهراتهــا  مجموعــة  بفضــل  ورواجــا  شــعبية  األكــرث 
طريقــة  مــن  ُوِلــدْت  تجاريــة  عالمــة  هــي  وشــامباال  التقليديــة. 
الحيــاة  مــكان أســطوري ينعكــس عــىل  مــن  أو  البوذيــة  العيــش 
وعــىل  والحكمــة.  الحــب  يســود  فيهــا  يســود  التــي  املتناغمــة 

الرغــم مــن أن أصــل العالمــة التجاريــة قــد يكــون مســتمدا مــن 
املعــاين األســطورية والفلســفية، إال أن فكرتهــا وتصاميمهــا قــد 
هــذه  إن  ويقــال  كوبنهاغــن.  مدينــة  يف  وتحقيقهــا  إبداعهــا  تــم 
األســاطري  بــني  جمــع  متــني  زواج  ثمــرة  هــي  التجاريــة  العالمــة 
العالمــة  ويعــوض مؤسســا  الشــمايل.  الجمــال  وعلــم  الشــرقية 
إليــه  يفتقــران  عمــا  كورنــروب  ومــادز  ميكيــل  األخــوان  التجاريــة 
مــن الــرتاث مــن خــالل مواقفهمــا الطيبــة وإبداعاتهمــا التــي تتــأىت 
مــن الســفر إىل مختلــف أنحــاء العالــم، ومــن ثــم محاولــة فهــم 

الهيمااليــا.  لجبــال  الغامــض  العالــم 
الــراب  مغنــي  دخــل  عندمــا  النجوميــة  إىل  بــدأ صعودهــم  وقــد 
وطلــب   2٠٠١ العــام  يف  نيويــورك  متجــر  إىل  زد،  جــاي  الشــهري، 
وكانــت  لــه،  خصيصــا  قطعــة  بتفصيــل  األخــوان  يقــوم  أن 
باهظــة  قطعــة  مجــرد  ليســت  تجعلهــا  طلبهــا  التــي  املواصفــات 
الثمــن، وإنمــا يشء يرتبــط بالقيــم التــي تؤمــن بهــا هــذه العالمــة 
مــن  مســتوحى  ذهبيــا  ســوارا  كورنــروب  لــه  فصنــع  التجاريــة. 
ســبحات الصــالة، مــع األحــرف األوىل الســم جــاي زي، وشــركة 
البعــض  الفلــيك، مرتبطــة جميعهــا ببعضهــا  مالبســه، وبرجــه 
مــن خــالل مكرميــة macramé مجدولــة باســتخدام خيــط مــن 
النايلــون. وهكــذا بــدأ الجــدل يثــار حــول شــمباال فقــد قــال مارتــن 
إيســينغ، املديــر اإلقليمــي للعالمــة التجاريــة مجوهــرات شــامباال 
للمجوهــرات  الدوحــة  معــرض  يف   ،Shambala Jewels
الثمينــة  األحجــار  تعليــق  يتــم  أن  يمكــن  "كيــف  والســاعات: 
ســاعة  تعليــق  يشــبه   ذلــك  إن  "رخيــص"؟  خيــط  والجواهــر يف 
مربــوط  للغايــة  ثمــني  يشء  إنــه  مطاطــي.  شــريط  عــىل  ذهبيــة 
بخيط غري مكلف هو أيضا متني للغاية ويمكن تصنيعه حسب 
الطلــب ووفقــا ملــا يريــده الشــخص". وأضــاف: "تحظــى األســاور 
بشعبية كبرية والسيما بني عميالتنا يف سوق الشرق األوسط، 

وتكلــف إحداهــا مــا يقــرب مــن 8٦٠ 
بالفعــل  بيعــت  وقــد  دوالر  ألــف 
أثنــاء  الحاكمــة  األســر  إحــدى  إىل 
أن  مــن  الرغــم  وعــىل  املعــرض". 
وراء  الكامنــة  والقصــة  الفلســفة 
هذه الصناعة بسيطة للغاية، إال 
أن صنــع املجوهــرات ليــس بنفــس 

القدر من السهولة إذ يقول: "يتم فحص قي كل حجر بعناية 
ملعرفــة حجمــه وجودتــه ولونــه مــن قبــل كبــري الحرفيــني لتحويــل 

مربعــة". أو  أحجــار مســتديرة  إىل  الخــام  األحجــار 

شامباال الحب والحكمة

الدقة والتكنولوجيا

في اتجاه حركة عقارب 
الساعة: مارتن إيسينغ، 
المدير اإلقليمي للعالمة 
التجارية مجوهرات شامباال 
Shambala Jewels،آخر 
إصدارات مــجـمـوعــــــة 
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  HYT يف  الهيدروميكانيكيــة  الســاعات  صانعــو  حــول 
امليكانيكيــة  األجــزاء  بمــزج  وذلــك  إىل حقيقــة،  الخيــال 
يقــول  ذلــك  وعــن  اليــد.  ســاعة  داخــل  معــاً  والســوائل 
 : HYT املبيعــات يف نائــب رئيــس  جــان كارلــو مانتوانــو 
وتــم تدشــينها  العــام 2٠١2  ولــدت يف  العالمــة  هــذه  "إن 
يف العــام 2٠١٣، يف حــني أن الفكــرة الرئيســية تولــدت يف 
العالــم 2٠٠2 لتبســيط التكنولوجيــا املعقــدة للغايــة وراء 
هــذا االســم يف عالــم الســاعات، لقــد اســتغرق األمــر ١٠ 
الســاعات  قواعــد صناعــة  تحــرتم  ســاعة  إلنتــاج  أعوامــاً 
الفاخــرة. مشــريا إىل أن HYT تمثــل تزاوجــا بــني أيــدي 
مــن  اثنــني  مــع  بالتعــاون  الســاعات  صناعــة  يف  ماهــرة 
أهــم صانعــي الســاعات يف العالــم، وبــني التكنولوجيــا 

التــي ال يملكهــا أحــد يف هــذه الصناعــة. الجديــدة 
عنهــا  يكشــفون  التــي  الجديــدة  الســاعة  أن  إىل  ويشــري 
تفانــوا  التــي  الســاعة  هــي   H20 قطــر  يف  األوىل  للمــرة 
مــن  الســاعة  مــع  العالقــة  فكــرة  عــىل  العمــل  يف  كثــريا 

زاويــة.  أي  مــن  تراهــا  أن  يمكنــك  وبالتــايل  األبعــاد  ثالثيــة  رؤيــة  يمنــح  خــالل جســم 
مــن خــالل إضافــة خزانــان مرنــان مــع أنبوبــة شــعرية متصلــة بهمــا مــن كل طــرف، ويوضــع يف أحدهمــا ســائل مــايئ 
يحتــوي عــىل فلورســتني، ويف اآلخــر ســائل شــفاف لــزج، ويظــالن بعيــدا عــن بعضهمــا البعــض بفعــل قــوة الدفــع 
يف جزيئــات كل ســائل. وتوضــح الســاعات مــن خــالل ســائل مــايئ مــن الفلورســنت امللــون يصــدر مــن خــزان مــرن 

مضغــوط بمكبــس. 
ويصــف الزبــون القطــري بأنــه صعــب االرضــاء، ولكــن اختياراتــه دائمــا تنحــاز للجــودة، فالســوق القطريــة ليــس 
األعمــال ستســري بسالســة  فــإن  ذلــك  نجاحــك يف  بمجــرد  ولكــن  أقدامــك،  وتثبيــت  إليهــا  الدخــول  الســهل  مــن 
وســرعة، ومجموعــة مــن الزبائــن املثرييــن لالهتمــام، فقطــر مــن األماكــن القليلــة يف العالــم التــي ال يــزال النــاس 

فيهــا يبحثــون عــن كل مــا هــو جديــد. 
ويقــول كــون عالمتنــا سويســرية فــإن هــذا بمثابــة صــك جــودة ملــا نقدمــه وانعــكاس للجديــة والعديــد مــن املميــزات 

التــي تســهل عملنــا، وبالطبــع علينــا أن نقــدم منتجــاً يتوافــق مــع قواعــد صناعــة الســاعات. 

لولعه باألحجار الكريمة، اندفع جريهارد شراير ليظهر نفسه 
العــام  كولومبيــا يف  إىل  وقادتــه جهــوده  املجوهــرات.  عالــم  يف 
١٩88 حيــث أرض الزمــرد التــي بــدأت فيهــا قصتــه مــع النجــاح، 

ويقــع  موظــف،   ٣٠٠ مــن  أكــرث   Schreiner يف  يعمــل  واليــوم 
مقرهــا الرئيــيس يف أملانيــا، وينتــج املصممــون يف إيطاليــا واســبانيا 
شــراير  وتنتــج  بشــراير.   خاصــة  جديــدة  ثمينــة  مجوهــرات 
باســتخدام  ثمينــة  مجوهــرات 
أحجــار كريمــة لهــذه املنطقــة مــن 
العالــم، خصوصــا لدولــة قطــر، 
الفلــور  تشــكيلة  جلــب  تــم  وقــد 
خصيصــا  صياغتهــا  يتــم  التــي 
ملعــرض الدوحــة والتــي تــأيت مــن 
أملانيا منذ خمس سنوات، وكل 
جديــداً  موديــالً   ٣٠ إىل   2٠ عــام 
عــىل  ترتكــز  وكلهــا  النــوع  لهــذا 
الزهور بأحجام وألوان مختلفة، 
تتميــز بطابــع  التــي  تلــك  وهنــاك 
الســهرة، وأخــرى رياضيــة أكــرث. 
حيــث  متفــردة،  كلهــا  أن  إال 
ذات  أحجــار  اســتخدام  يتــم 
مــن  بإلهــام  جــدا  عاليــة  جــودة 
هــذه املنطقــة مــن العالــم. وذلــك 
ســعيد  القطــري  الزبــون  لجعــل 

وراض.

الزمن  ميكانيكا 

ولع ألماني باألحجار الكريمة 

في اتجاه حركة عقارب 
الساعة: كارلو مانتوانو 
نائب رئيس المبيعات 
في HYT، عارضة أزياء 
ترتدي معروضات من 
دار المجوهرات  شراينر 
Schreiner  أثناء معرض 
الدوحة للمجوهرات 
والساعات ٢٠١٨
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صنعــت  التــي   The Instrument Collection مجموعــة  

املستكشــفني. مــن  والعديــد  امللكيــة  البحريــة  لســفن 
وتنتمــي Arnold & Son  إىل مجموعــة مختــارة مــن شــركات 
تصنيــع الســاعات يف سويســرا التــي لهــا الحــق يف تســمية نفســها 
حصريــا  مخصــص  فرنــيس  مصطلــح  وهــو   Manufacture
الســاعات  أجــزاء  وينتجــون  يطــورون  الذيــن  الســاعات  ملصنعــي 

بهــم. الخاصــة 
وعىل الرغم من تراجع أسعار النفط، إال أن العالمة التجارية 
مــن  تمكنــت    Arnold & Son الحديــث  للعصــر  الفاخــرة 
تحقيــق موجــة مــن النجــاح دون جهــد يذكــر. كمــا كشــف أرنولــد 

آند سون النقاب عن نسخة جديدة من ساعة DBG املزدوجة 
)بتوقيــت جرينتــش( الفريــدة، وهــي DBG Skeleton. حيــث 
يشــري اختصــار "DBG Skeleton" - وهــو جــزء مــن مجموعــة 
األدوات املوســيقية - إىل اختصــار "التــوازن املــزدوج" و "توقيــت 
أرنولــد  جــون  بنــاه  الــذي  الدقيــق  الكرونومــرت  إىل  جرينتــش" 
 DBG يعــرض   ، الجديــد  الخارجــي  الهيــكل  تنفيــذ  مــع  وابنــه. 
الســاعات  صناعــة  يف  ســون  آنــد  أرنولــد  مهــارة   Skeleton
عيــار  مــع  الــــــجــــــمــــاليــــة  بــــالــــتــــفـــــاصـــــيــــــــل  االهــــتــــمــــــــام  إىل  بـــــاإلضــــافـــــــــة 
وتصنيعــه  تصميمــه  تــم  والــذي  حديثــا،  املصنــوع   A & S١٣٠٩

بالشــركة.  الخاصــة  الــورش  داخــل  بالكامــل 

إال  اإلبداعيــة،  والتكنولوجيــا  الدقــة  وراء  أرنولــد  جــون  ســعى 
تــزال تحافــظ عــىل تاريخهــا اإلنجليــزي الرفيــع يف  أن الشــركة ال 
مهــد صناعــة  فــون،  دو  شــو  ال  مقرهــا يف  الســاعات يف  صناعــة 
 Arnold الــســـاعــــات الـــســــويـــســــريـــــة الـــعــــصــــريـــــــة. وتـــــعــــــــــد املــجـمـوعــــــــــــة

العمليــة. آرنولــد  املتميزيــن يف حيــاة  Son &  تكريمــا للجزأيــن 
يجــب  التــي  الســمات  مــن  همــا  العظمــي  والهيــكل  التناظــر   
و  ســون،  آنــد  أرنولــد  ذكــر  يتــم  عندمــا  الذهــن  إىل  تتبــادر  أن 
ليســت  بالتأكيــد   .Tourbillon Chronometer No  ٣٦
 ،  ٣٦/١ رقــم  الكرونومــرت  أرنولــد  جــون  مــن  اســتلهاما  اســتثناء. 
تربليــون  يعتــرب   ،  2٠١8 عــام  24٠ يف  الـــ  بذكراهــا  ســيحتفل  الــذي 
الكرونومــرت رقــم ٣٦ إبداعــا تذكاريــا لهــذه الذكــرى الفريــدة ذات 

التاريخيــة. األهميــة 
كمــا   "٣٦ "أرنولــد  أو   ٣٦/١ رقــم  الكرونومــرت  أرنولــد  جــون  كان 
يطلــق عليــه عــادة ليــس فقــط أول ســاعة جيــب مــن قبــل جــون 
أرنولــد الســتخدام حركــة أكــرب مــع توازنــه "T" ، ولكــن أيضــا أول 
مــن يشــار إليــه بمثابــة "الكرونومــرت" لقدراتــه الفائقــة عــىل ضبــط 
 Tourbillon Chronometer فــإن الصــدد،  هــذا  الوقــت. يف 
No. ٣٦ هــو تحيــة صادقــة توفــر إحساســا أكــرث معاصــرة بعمــق 

ثــاليث األبعــاد للســاعة بأكملهــا.
التحــف  إىل   The Royal Collection مجموعــة  تشــري  بينمــا 
اليــوم يف  وتنعكــس  البدايــة.  منهــا يف  اســمه  آرنولــد  التــي صنــع 

يف  ســنا  تجاريــة  عالمــة  أصغــر   Shamballa شــامباال  ُتعتــرب 
ســوق املجوهــرات، لكــن ذلــك لــم يمنعهــا مــن أن تكــون االســم 
غــري  مجوهراتهــا  مجموعــة  بفضــل  ورواجــا  شــعبية  األكــرث 
طريقــة  مــن  ُوِلــدْت  تجاريــة  عالمــة  هــي  وشــامباال  التقليديــة. 
الحيــاة  مــكان أســطوري ينعكــس عــىل  مــن  أو  البوذيــة  العيــش 
وعــىل  والحكمــة.  الحــب  يســود  فيهــا  يســود  التــي  املتناغمــة 

الرغــم مــن أن أصــل العالمــة التجاريــة قــد يكــون مســتمدا مــن 
املعــاين األســطورية والفلســفية، إال أن فكرتهــا وتصاميمهــا قــد 
هــذه  إن  ويقــال  كوبنهاغــن.  مدينــة  يف  وتحقيقهــا  إبداعهــا  تــم 
األســاطري  بــني  جمــع  متــني  زواج  ثمــرة  هــي  التجاريــة  العالمــة 
العالمــة  ويعــوض مؤسســا  الشــمايل.  الجمــال  وعلــم  الشــرقية 
إليــه  يفتقــران  عمــا  كورنــروب  ومــادز  ميكيــل  األخــوان  التجاريــة 
مــن الــرتاث مــن خــالل مواقفهمــا الطيبــة وإبداعاتهمــا التــي تتــأىت 
مــن الســفر إىل مختلــف أنحــاء العالــم، ومــن ثــم محاولــة فهــم 

الهيمااليــا.  لجبــال  الغامــض  العالــم 
الــراب  مغنــي  دخــل  عندمــا  النجوميــة  إىل  بــدأ صعودهــم  وقــد 
وطلــب   2٠٠١ العــام  يف  نيويــورك  متجــر  إىل  زد،  جــاي  الشــهري، 
وكانــت  لــه،  خصيصــا  قطعــة  بتفصيــل  األخــوان  يقــوم  أن 
باهظــة  قطعــة  مجــرد  ليســت  تجعلهــا  طلبهــا  التــي  املواصفــات 
الثمــن، وإنمــا يشء يرتبــط بالقيــم التــي تؤمــن بهــا هــذه العالمــة 
مــن  مســتوحى  ذهبيــا  ســوارا  كورنــروب  لــه  فصنــع  التجاريــة. 
ســبحات الصــالة، مــع األحــرف األوىل الســم جــاي زي، وشــركة 
البعــض  الفلــيك، مرتبطــة جميعهــا ببعضهــا  مالبســه، وبرجــه 
مــن خــالل مكرميــة macramé مجدولــة باســتخدام خيــط مــن 
النايلــون. وهكــذا بــدأ الجــدل يثــار حــول شــمباال فقــد قــال مارتــن 
إيســينغ، املديــر اإلقليمــي للعالمــة التجاريــة مجوهــرات شــامباال 
للمجوهــرات  الدوحــة  معــرض  يف   ،Shambala Jewels
الثمينــة  األحجــار  تعليــق  يتــم  أن  يمكــن  "كيــف  والســاعات: 
ســاعة  تعليــق  يشــبه   ذلــك  إن  "رخيــص"؟  خيــط  والجواهــر يف 
مربــوط  للغايــة  ثمــني  يشء  إنــه  مطاطــي.  شــريط  عــىل  ذهبيــة 
بخيط غري مكلف هو أيضا متني للغاية ويمكن تصنيعه حسب 
الطلــب ووفقــا ملــا يريــده الشــخص". وأضــاف: "تحظــى األســاور 
بشعبية كبرية والسيما بني عميالتنا يف سوق الشرق األوسط، 

وتكلــف إحداهــا مــا يقــرب مــن 8٦٠ 
بالفعــل  بيعــت  وقــد  دوالر  ألــف 
أثنــاء  الحاكمــة  األســر  إحــدى  إىل 
أن  مــن  الرغــم  وعــىل  املعــرض". 
وراء  الكامنــة  والقصــة  الفلســفة 
هذه الصناعة بسيطة للغاية، إال 
أن صنــع املجوهــرات ليــس بنفــس 

القدر من السهولة إذ يقول: "يتم فحص قي كل حجر بعناية 
ملعرفــة حجمــه وجودتــه ولونــه مــن قبــل كبــري الحرفيــني لتحويــل 

مربعــة". أو  أحجــار مســتديرة  إىل  الخــام  األحجــار 

شامباال الحب والحكمة

الدقة والتكنولوجيا

في اتجاه حركة عقارب 
الساعة: مارتن إيسينغ، 
المدير اإلقليمي للعالمة 
التجارية مجوهرات شامباال 
Shambala Jewels،آخر 
إصدارات مــجـمـوعــــــة 
  Arnold & Son
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  HYT يف  الهيدروميكانيكيــة  الســاعات  صانعــو  حــول 
امليكانيكيــة  األجــزاء  بمــزج  وذلــك  إىل حقيقــة،  الخيــال 
يقــول  ذلــك  وعــن  اليــد.  ســاعة  داخــل  معــاً  والســوائل 
 : HYT املبيعــات يف نائــب رئيــس  جــان كارلــو مانتوانــو 
وتــم تدشــينها  العــام 2٠١2  ولــدت يف  العالمــة  هــذه  "إن 
يف العــام 2٠١٣، يف حــني أن الفكــرة الرئيســية تولــدت يف 
العالــم 2٠٠2 لتبســيط التكنولوجيــا املعقــدة للغايــة وراء 
هــذا االســم يف عالــم الســاعات، لقــد اســتغرق األمــر ١٠ 
الســاعات  قواعــد صناعــة  تحــرتم  ســاعة  إلنتــاج  أعوامــاً 
الفاخــرة. مشــريا إىل أن HYT تمثــل تزاوجــا بــني أيــدي 
مــن  اثنــني  مــع  بالتعــاون  الســاعات  صناعــة  يف  ماهــرة 
أهــم صانعــي الســاعات يف العالــم، وبــني التكنولوجيــا 

التــي ال يملكهــا أحــد يف هــذه الصناعــة. الجديــدة 
عنهــا  يكشــفون  التــي  الجديــدة  الســاعة  أن  إىل  ويشــري 
تفانــوا  التــي  الســاعة  هــي   H20 قطــر  يف  األوىل  للمــرة 
مــن  الســاعة  مــع  العالقــة  فكــرة  عــىل  العمــل  يف  كثــريا 

زاويــة.  أي  مــن  تراهــا  أن  يمكنــك  وبالتــايل  األبعــاد  ثالثيــة  رؤيــة  يمنــح  خــالل جســم 
مــن خــالل إضافــة خزانــان مرنــان مــع أنبوبــة شــعرية متصلــة بهمــا مــن كل طــرف، ويوضــع يف أحدهمــا ســائل مــايئ 
يحتــوي عــىل فلورســتني، ويف اآلخــر ســائل شــفاف لــزج، ويظــالن بعيــدا عــن بعضهمــا البعــض بفعــل قــوة الدفــع 
يف جزيئــات كل ســائل. وتوضــح الســاعات مــن خــالل ســائل مــايئ مــن الفلورســنت امللــون يصــدر مــن خــزان مــرن 

مضغــوط بمكبــس. 
ويصــف الزبــون القطــري بأنــه صعــب االرضــاء، ولكــن اختياراتــه دائمــا تنحــاز للجــودة، فالســوق القطريــة ليــس 
األعمــال ستســري بسالســة  فــإن  ذلــك  نجاحــك يف  بمجــرد  ولكــن  أقدامــك،  وتثبيــت  إليهــا  الدخــول  الســهل  مــن 
وســرعة، ومجموعــة مــن الزبائــن املثرييــن لالهتمــام، فقطــر مــن األماكــن القليلــة يف العالــم التــي ال يــزال النــاس 

فيهــا يبحثــون عــن كل مــا هــو جديــد. 
ويقــول كــون عالمتنــا سويســرية فــإن هــذا بمثابــة صــك جــودة ملــا نقدمــه وانعــكاس للجديــة والعديــد مــن املميــزات 

التــي تســهل عملنــا، وبالطبــع علينــا أن نقــدم منتجــاً يتوافــق مــع قواعــد صناعــة الســاعات. 

لولعه باألحجار الكريمة، اندفع جريهارد شراير ليظهر نفسه 
العــام  كولومبيــا يف  إىل  وقادتــه جهــوده  املجوهــرات.  عالــم  يف 
١٩88 حيــث أرض الزمــرد التــي بــدأت فيهــا قصتــه مــع النجــاح، 

ويقــع  موظــف،   ٣٠٠ مــن  أكــرث   Schreiner يف  يعمــل  واليــوم 
مقرهــا الرئيــيس يف أملانيــا، وينتــج املصممــون يف إيطاليــا واســبانيا 
شــراير  وتنتــج  بشــراير.   خاصــة  جديــدة  ثمينــة  مجوهــرات 
باســتخدام  ثمينــة  مجوهــرات 
أحجــار كريمــة لهــذه املنطقــة مــن 
العالــم، خصوصــا لدولــة قطــر، 
الفلــور  تشــكيلة  جلــب  تــم  وقــد 
خصيصــا  صياغتهــا  يتــم  التــي 
ملعــرض الدوحــة والتــي تــأيت مــن 
أملانيا منذ خمس سنوات، وكل 
جديــداً  موديــالً   ٣٠ إىل   2٠ عــام 
عــىل  ترتكــز  وكلهــا  النــوع  لهــذا 
الزهور بأحجام وألوان مختلفة، 
تتميــز بطابــع  التــي  تلــك  وهنــاك 
الســهرة، وأخــرى رياضيــة أكــرث. 
حيــث  متفــردة،  كلهــا  أن  إال 
ذات  أحجــار  اســتخدام  يتــم 
مــن  بإلهــام  جــدا  عاليــة  جــودة 
هــذه املنطقــة مــن العالــم. وذلــك 
ســعيد  القطــري  الزبــون  لجعــل 

وراض.

الزمن  ميكانيكا 

ولع ألماني باألحجار الكريمة 

في اتجاه حركة عقارب 
الساعة: كارلو مانتوانو 
نائب رئيس المبيعات 
في HYT، عارضة أزياء 
ترتدي معروضات من 
دار المجوهرات  شراينر 
Schreiner  أثناء معرض 
الدوحة للمجوهرات 
والساعات ٢٠١٨
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ســنوات،   ١٠ العمــر  مــن  يبلــغ  كان  عندمــا  بالعمــارة  كومــا  كنغــو  افتتــان  بــدأ 
لأللعــاب  الشــهرية  الوطنيــة  يويوغــي  صالــة  لزيــارة  آنــذاك  والــده  أخــذه  فقــد 
املعمــاري  صممهــا  التــي   Yoyogi National Gymnasium الرياضيــة 
كينــزو تانغــه Kenzo Tange مــن أجــل األلعــاب األوملبيــة الصيفيــة ١٩٦4 يف 
االنحــدار،  شــديد  وســقفها  العــايل،  بصاريهــا  تانغــه  ســاحة  وُتعتــرب  طوكيــو. 
وشــكلها الــذي يشــبه القــرص الريــايض البــارز بشــكل غــري مباشــر مــن األرض، 
تحفــة هندســية، وتبقــى املثــال األكــرث إثــارة للحداثــة اليابانيــة. وحّدثنــي كومــا 
بانفعــال عــن ذلــك املبنــى يف شــهر أكتوبــر يف مكتبتــه الزجاجيــة الواقعــة فــوق 
قبــل بضــع دقائــق،  إال  بــه  التقيــت  قــد  أكــن  ولــم  مكاتــب شــركته يف طوكيــو. 
الصغــرية  مســاحته  مــن  مســرعا  خــرج  عندمــا  املزدحــم،  الرئيــيس  مقــره  يف 
التــي تشــبه الحجــرية يف الزاويــة البعيــدة. كان كومــا طويــل القامــة، ويرتــدي 
مالبس غري رسمية مّكونة من بنطال جينز وقميص يت شريت مخطط تحت 
ســرتة مــن النايلــون ذات كتفــني ممزقــني ومهرتئــني، وســّلم عــيل بمصافحــة 
ســريعة، كمــا لــو كنــُت أحــد موظفــي الشــركة. لكــن ازدادت حماســته بصــورة 
ملحوظــة عندمــا تحــدث عــن صالــة األلعــاب الرياضيــة التــي صممهــا تانغــه، 
قائــال: "لقــد تعامــل تانغــه مــع الضــوء الطبيعــي كالســاحر"، وأوضــح طريقــة 
الســباحة،  حمــام  عــن  املرتــد  للضــوء  الســقف  عــىل  املركبــة  اللوحــات  عكــس 

أكــون مهندســا معماريــا". اليــوم، أردُت أن  مضيفــا: "منــذ ذلــك 
ويتســم عمــل تانغــه بأنــه شــديد الحداثــة، وبأنــه يســتغل املســاحة اســتغالال 
الطبيعيــة،  املناظــر  ويســتغل  االصطناعيــة،  املــواد  أحــدث  ويســتخدم  كبــريا، 
وبأنــه ُيعتــرب مثــاال مثــريا لالهتمــام ملــا يمكــن للهندســة املعماريــة أن تقــوم بــه يف 
مدينــة دمرتهــا القنابــل األمريكيــة بالكامــل قبــل 2٠ عامــا، وكل ذلــك ال يحيــد 
كثريا عن الحس الجمايل لكوما. وكوما هو املهندس املعماري الياباين األكرث 
بــه األمريكيــون مــن قبــل، ويرجــع ذلــك يف الغالــب  لــم يســمع  شــهرة والــذي 
بإنشــاء  إال  يقــم  لــم  إذ  آســيا،  أعمالــه خــارج منطقــة شــرق  إىل ضآلــة ســجل 
مبنــى عمومــي واحــد يف الواليــات املتحــدة، وهــو "القريــة الثقافيــة" للحديقــة 
اليابانيــة يف مدينــة بورتالنــد Portland بواليــة أريغــون، وأهــم جــزء منــه هــو 
ممــا  عمــود وحيــد،  عــن  بعيــدا  النــايئ  للمقهــى  الصغــري  الزجاجــي  الصنــدوق 
البــارزة يف  أعمالــه  مــن  العديــد  واد. وترتكــز  فــوق  يطفــو  يبــدو وكأنــه  يجعلــه 
مناطــق ريفيــة، وهــي تخــدم هدفــا صغــريا ظاهريــا، مثــل عــرض مجموعــة مــن 
لوحــات الفنــان هريوشــيغ عــىل القوالــب الخشــبية، أو لبيــع كعــك األنانــاس 
 Fukuoka فوكــوكا مدينــة  ســتاربكس يف  ملقهــى  مبنــى  إنشــاء  أو  التايــواين، 

التــي تشــتهر بمعابدهــا القديمــة ومراكــز التســوق فيهــا عــىل حــد ســواء. 
واآلن، وبعــد أن صــار يبلــغ مــن العمــر ٦٣ عامــاً، وبعــد الشــهرة الكبــرية التــي 
الرغــم مــن  بــات مســتعدا لتحقيــق شــهرة دوليــة، عــىل  اليابــان،  حصدهــا يف 
مــرارا  كتــب  قــد  أنــه  مــن  الرغــم  وعــىل  الخــارج،  يف  شــّيدها  التــي  املبــاين  قلــة 
وقــد  مهزومــة".  "عمــارة  ينــىء  يك  مهنتــه  "يمحــو"  أن  يريــد  أنــه  وتكــرارا 
تتوقــف مكانتــه ووضعــه كمهنــدس معــروف عامليــا عــىل مبنــى واحــد فقــط أال 
الــذي  طوكيــو،  يف   2٠2٠ عــام  األوملبيــة  األلعــاب  لــدورة  الوطنــي  االســتاد  وهــو 
بــأن يكــون  أثــارت اهتمامــه  التــي  يقــع عــىل بعــد ميــل واحــد مــن تحفــة تانغــه 
ســوف  أنــه  كمــا  تميــزا،  األقــل  عملــه  أيضــا  يكــون  وســوف  مهندســا معماريــا. 
وقــت  يف  الفائــز  االســتاد  تصميــم  كان  فقــد  الجــدل.  مــن  بالكثــري  يتســبب 
بــني  مــا  مزيجــا  يشــبه  وكان  حديــد  زهــا  للراحلــة  للمعماريــة  يعــود  ســابق 

التصميــم  هــذا  وكان   ،manta ray البحــر  شــيطان  وســمكة  دراجــة  خــوذة 
موضــع انتقــاد مــن قبــل العشــرات مــن املهندســني املعماريــني اليابانيــني، بمــن 
فيهــم فوميهيكــو مــايك الحاصــل عــىل جائــزة بريتزكــر Pritzker، واملهنــدس 
املعمــاري البــارز أراتــا إيــزوزايك الــذي ينتمــي إىل حركــة مــا بعــد الحداثــة. وقــد 
املبنــى  إن  فيهــا  قائــال  اليابــاين  الريــايض  املجلــس  إىل  رســالة  األخــري  هــذا  كتــب 
املعــّدل كان "خطــأ هائــال" مــن شــأنه أن يجلــب "العــار إىل األجيــال املقبلــة"، 
وواصفــا إيــاه بعبــارة ال تنــى هــي أنــه "شــكل ممــل وبطــيء كســلحفاة تنتظــر 
ال  آنــذاك  كانــت  التــي  حديــد  رّدت  )وقــد  بعيــدا".  تســبح  يك  لتغــرق  اليابــان 
تــزال عــىل قيــد الحيــاة بــأن هــؤالء املنتقديــن غاضبــون ألنــه لــم يتــم اختيــار أي 
التــي  العريضــة  عــىل  املوقعــني  مــن  كومــا  وكان  يابــاين(.  معمــاري  مهنــدس 
وّزعهــا مــايك ومعماريــون آخــرون احتجاجــا عــىل هــذا االختيــار. ويف العــام 2٠١5 
حــل رئيــس الــوزراء شــينزو آبــه اللجنــة معلــال ذلــك بارتفــاع التكاليــف، ثــم تــم 

مقــرتح كومــا. اختيــار  فيهــا  اختــري  عــىل عجــل  تنظيــم مســابقة 
لكــن كومــا كشــف عــن وجــود ازدواجيــة يف املشــروع مــن خــالل االعــرتاض عــىل 
البنــاء يف  زيــادة تكاليــف  بهــا دورة األلعــاب األوملبيــة إىل  تــؤدي  التــي  الكيفيــة 
جميــع أنحــاء البــالد، ممــا يضــر باملناطــق الريفيــة عــىل وجــه الخصــوص التــي 
أنشــأ فيهــا كومــا بعضــا مــن مبانيــه. وقــال كومــا الــذي عــادة ال يجــد حرجــا يف 
انتقــاد املهندســني املعماريــني اآلخريــن إنــه عــىل الرغــم مــن توقيعــه العريضــة 
إال أنــه قــد قــاوم توجيــه انتقــادات علنيــة لتصميــم زهــا حديــد يف ذلــك الوقــت. 
ملدينــة  والقليلــة  البــارزة  الخضــراء  األحزمــة  أحــد  يف  املقــرتح  امللعــب  ويقــع 
أوائــل  يف  أقيمــت   ،ginkgo الجنكــو  بأشــجار  مليئــة  حديقــة  وهــي  طوكيــو، 
القرن العشرين إحياء لذكرى اإلمرباطور ميجي Meiji، وتقع عىل الطريق 
الــذي يســلكه يوميــا مــن منزلــه يف منطقــة كاغــورازاكا Kagurazaka  األكــرث 
 Minami-Aoyama األنيــق  أويامــا  مينامــي-  حــي  يف  مكتبــه  إىل  تقليديــة 
ويســتغرق ٣٠ دقيقــة. وقــال: "أنــا أعــرف هــذه املنطقــة جيــدا جــدا"، مشــريا إىل 
أن مخطــط زهــا حديــد ببســاطة "ال يصلــح". وأضــاف: "أنــا أمــّر بتلــك املنطقــة 
كل يــوم"، كمــا لــو كان ذلــك لوحــده هــو ســبب بنائــه للملعــب. وعــىل الرغــم 
مــن أن املخطــط املقــرتح يشــكل حــال وســطا بــني عــدد مــن األطــراف وهــي شــركة 
تايــيس كوربوريشــني Taisei Corporation )شــركة بنــاء(، وشــركة أزوســا 
نفســها،  اليابــان  وحكومــة  تصميــم(،  )شــركة   .Azusa Sekkei Co ســييك 
أنــه كمــا هــي الحــال مــع الكثــري مــن أعمــال كومــا، يتســم بالبســاطة عنــد  إال 
لكنــه  الطبقــات  متعــدد  وهــو  ضخــم.  اســتاد  كأي  بــارز  وغــري  األول  االنطبــاع 
منخفــض نســبيا )يقــل ارتفاعــه عــن 5٠ مــرتا، وهــو أقــل مــن تصميــم زهــا حديــد 
بمقــدار الثلــث(، وينكشــف ســقفه ليظهــر إطــارا خشــبيا شــبكيا. وتظهــر الصــور 
باملجمــع  الحدائــق  وتحيــط  األشــجار،  فيهــا  تنتشــر  صالــة  لالســتاد  املبدئيــة 
بأكملــه للتأكيــد عــىل عالقــة املبنــى الوثيقــة مــع الطبيعــة املوجــود فيهــا. ومــن 
  larch والالركــس  األرز  خشــب  مــن  املبنــى  احتياجــات  ُتجَلــب  أن  املفــرتض 
أن  مــن  الرغــم  )عــىل  اليابــان  مــن جميــع مقاطعــات  مــرت مكعــب   2٠٠٠ البالغــة 
بإزالــة  بالباطــن  املقاولــني  املزعــوم ألحــد  الضلــوع  بشــأن  األخــرية  االحتجاجــات 
الرغــم  عــىل  واضحــة،  معارضــة  إنهــا   .)Borneo بورنيــو  جزيــرة  يف  الغابــات 
مــن أنهــا غــري مقصــودة صراحــة عــىل هــذا النحــو، للتصاميــم املســتقبلية والتــي 
والتــي  املســتقبلية  العمــارة  وربمــا  زهــا،  كتصاميــم  الــذات  بتضخيــم  تتســم 
املضيئــة  كومــا  مبــاين  تبــدو  مــا  وغالبــا  عــام.  بشــكل  الــذات  بتضخيــم  تتســم 
الصارخــة  األشــكال  عــن  تشــذ  وكأنهــا  الخشــب  مــن  واملنحوتــة  واملفاجئــة 

كينغو كوما، الذي صمم االستاد الوطني القادم يف طوكيو والذي 
سيصبح بفضل هذا االستاد أحد أشهر املهندسني املعماريني يف 

العالم، هو مهندس حدايث لكنه حذر من الحداثة، كما أنه ينتمي 
إىل الحركة التقليدية الجديدة، ويتبنى التكنولوجيا. ويف عصر 

الجمالية العاملية، هو أيضا بطل املحليني والبسطاء واملتواضعني. 
وال يعيد كوما تعريف ما يمكن أن تكون عليه الهندسة املعمارية 

فحسب، وإنما أيضا ما ينبغي أن تكون عليه يف األوقات التي 
تتضاءل فيها املوارد.

مباني كوما هي في كثير بقلم نيكيل سافال - تصوير ستيفان رويز
من األحيان بسيطة إلى درجة 
مخادعة وتستفيد من المواد 
القديمة، وخاصة الخشب. 
في األعلى، تصميمه لفندق 
 Fujiya ryokan فوجيا ريوكان
الذي يعّبر عن تصوره لُنزل 
ياباني تقليدي في غينزان 
أونسن Ginzan Onsen، وهي 
بلدة ينابيع ساخنة منعزلة في 
مقاطعة ياماغاتا Yamagata  إلى 
الشمال من طوكيو. ضـــد الـعـمـــــــارة
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ســنوات،   ١٠ العمــر  مــن  يبلــغ  كان  عندمــا  بالعمــارة  كومــا  كنغــو  افتتــان  بــدأ 
لأللعــاب  الشــهرية  الوطنيــة  يويوغــي  صالــة  لزيــارة  آنــذاك  والــده  أخــذه  فقــد 
املعمــاري  صممهــا  التــي   Yoyogi National Gymnasium الرياضيــة 
كينــزو تانغــه Kenzo Tange مــن أجــل األلعــاب األوملبيــة الصيفيــة ١٩٦4 يف 
االنحــدار،  شــديد  وســقفها  العــايل،  بصاريهــا  تانغــه  ســاحة  وُتعتــرب  طوكيــو. 
وشــكلها الــذي يشــبه القــرص الريــايض البــارز بشــكل غــري مباشــر مــن األرض، 
تحفــة هندســية، وتبقــى املثــال األكــرث إثــارة للحداثــة اليابانيــة. وحّدثنــي كومــا 
بانفعــال عــن ذلــك املبنــى يف شــهر أكتوبــر يف مكتبتــه الزجاجيــة الواقعــة فــوق 
قبــل بضــع دقائــق،  إال  بــه  التقيــت  قــد  أكــن  ولــم  مكاتــب شــركته يف طوكيــو. 
الصغــرية  مســاحته  مــن  مســرعا  خــرج  عندمــا  املزدحــم،  الرئيــيس  مقــره  يف 
التــي تشــبه الحجــرية يف الزاويــة البعيــدة. كان كومــا طويــل القامــة، ويرتــدي 
مالبس غري رسمية مّكونة من بنطال جينز وقميص يت شريت مخطط تحت 
ســرتة مــن النايلــون ذات كتفــني ممزقــني ومهرتئــني، وســّلم عــيل بمصافحــة 
ســريعة، كمــا لــو كنــُت أحــد موظفــي الشــركة. لكــن ازدادت حماســته بصــورة 
ملحوظــة عندمــا تحــدث عــن صالــة األلعــاب الرياضيــة التــي صممهــا تانغــه، 
قائــال: "لقــد تعامــل تانغــه مــع الضــوء الطبيعــي كالســاحر"، وأوضــح طريقــة 
الســباحة،  حمــام  عــن  املرتــد  للضــوء  الســقف  عــىل  املركبــة  اللوحــات  عكــس 

أكــون مهندســا معماريــا". اليــوم، أردُت أن  مضيفــا: "منــذ ذلــك 
ويتســم عمــل تانغــه بأنــه شــديد الحداثــة، وبأنــه يســتغل املســاحة اســتغالال 
الطبيعيــة،  املناظــر  ويســتغل  االصطناعيــة،  املــواد  أحــدث  ويســتخدم  كبــريا، 
وبأنــه ُيعتــرب مثــاال مثــريا لالهتمــام ملــا يمكــن للهندســة املعماريــة أن تقــوم بــه يف 
مدينــة دمرتهــا القنابــل األمريكيــة بالكامــل قبــل 2٠ عامــا، وكل ذلــك ال يحيــد 
كثريا عن الحس الجمايل لكوما. وكوما هو املهندس املعماري الياباين األكرث 
بــه األمريكيــون مــن قبــل، ويرجــع ذلــك يف الغالــب  لــم يســمع  شــهرة والــذي 
بإنشــاء  إال  يقــم  لــم  إذ  آســيا،  أعمالــه خــارج منطقــة شــرق  إىل ضآلــة ســجل 
مبنــى عمومــي واحــد يف الواليــات املتحــدة، وهــو "القريــة الثقافيــة" للحديقــة 
اليابانيــة يف مدينــة بورتالنــد Portland بواليــة أريغــون، وأهــم جــزء منــه هــو 
ممــا  عمــود وحيــد،  عــن  بعيــدا  النــايئ  للمقهــى  الصغــري  الزجاجــي  الصنــدوق 
البــارزة يف  أعمالــه  مــن  العديــد  واد. وترتكــز  فــوق  يطفــو  يبــدو وكأنــه  يجعلــه 
مناطــق ريفيــة، وهــي تخــدم هدفــا صغــريا ظاهريــا، مثــل عــرض مجموعــة مــن 
لوحــات الفنــان هريوشــيغ عــىل القوالــب الخشــبية، أو لبيــع كعــك األنانــاس 
 Fukuoka فوكــوكا مدينــة  ســتاربكس يف  ملقهــى  مبنــى  إنشــاء  أو  التايــواين، 

التــي تشــتهر بمعابدهــا القديمــة ومراكــز التســوق فيهــا عــىل حــد ســواء. 
واآلن، وبعــد أن صــار يبلــغ مــن العمــر ٦٣ عامــاً، وبعــد الشــهرة الكبــرية التــي 
الرغــم مــن  بــات مســتعدا لتحقيــق شــهرة دوليــة، عــىل  اليابــان،  حصدهــا يف 
مــرارا  كتــب  قــد  أنــه  مــن  الرغــم  وعــىل  الخــارج،  يف  شــّيدها  التــي  املبــاين  قلــة 
وقــد  مهزومــة".  "عمــارة  ينــىء  يك  مهنتــه  "يمحــو"  أن  يريــد  أنــه  وتكــرارا 
تتوقــف مكانتــه ووضعــه كمهنــدس معــروف عامليــا عــىل مبنــى واحــد فقــط أال 
الــذي  طوكيــو،  يف   2٠2٠ عــام  األوملبيــة  األلعــاب  لــدورة  الوطنــي  االســتاد  وهــو 
بــأن يكــون  أثــارت اهتمامــه  التــي  يقــع عــىل بعــد ميــل واحــد مــن تحفــة تانغــه 
ســوف  أنــه  كمــا  تميــزا،  األقــل  عملــه  أيضــا  يكــون  وســوف  مهندســا معماريــا. 
وقــت  يف  الفائــز  االســتاد  تصميــم  كان  فقــد  الجــدل.  مــن  بالكثــري  يتســبب 
بــني  مــا  مزيجــا  يشــبه  وكان  حديــد  زهــا  للراحلــة  للمعماريــة  يعــود  ســابق 

التصميــم  هــذا  وكان   ،manta ray البحــر  شــيطان  وســمكة  دراجــة  خــوذة 
موضــع انتقــاد مــن قبــل العشــرات مــن املهندســني املعماريــني اليابانيــني، بمــن 
فيهــم فوميهيكــو مــايك الحاصــل عــىل جائــزة بريتزكــر Pritzker، واملهنــدس 
املعمــاري البــارز أراتــا إيــزوزايك الــذي ينتمــي إىل حركــة مــا بعــد الحداثــة. وقــد 
املبنــى  إن  فيهــا  قائــال  اليابــاين  الريــايض  املجلــس  إىل  رســالة  األخــري  هــذا  كتــب 
املعــّدل كان "خطــأ هائــال" مــن شــأنه أن يجلــب "العــار إىل األجيــال املقبلــة"، 
وواصفــا إيــاه بعبــارة ال تنــى هــي أنــه "شــكل ممــل وبطــيء كســلحفاة تنتظــر 
ال  آنــذاك  كانــت  التــي  حديــد  رّدت  )وقــد  بعيــدا".  تســبح  يك  لتغــرق  اليابــان 
تــزال عــىل قيــد الحيــاة بــأن هــؤالء املنتقديــن غاضبــون ألنــه لــم يتــم اختيــار أي 
التــي  العريضــة  عــىل  املوقعــني  مــن  كومــا  وكان  يابــاين(.  معمــاري  مهنــدس 
وّزعهــا مــايك ومعماريــون آخــرون احتجاجــا عــىل هــذا االختيــار. ويف العــام 2٠١5 
حــل رئيــس الــوزراء شــينزو آبــه اللجنــة معلــال ذلــك بارتفــاع التكاليــف، ثــم تــم 

مقــرتح كومــا. اختيــار  فيهــا  اختــري  عــىل عجــل  تنظيــم مســابقة 
لكــن كومــا كشــف عــن وجــود ازدواجيــة يف املشــروع مــن خــالل االعــرتاض عــىل 
البنــاء يف  زيــادة تكاليــف  بهــا دورة األلعــاب األوملبيــة إىل  تــؤدي  التــي  الكيفيــة 
جميــع أنحــاء البــالد، ممــا يضــر باملناطــق الريفيــة عــىل وجــه الخصــوص التــي 
أنشــأ فيهــا كومــا بعضــا مــن مبانيــه. وقــال كومــا الــذي عــادة ال يجــد حرجــا يف 
انتقــاد املهندســني املعماريــني اآلخريــن إنــه عــىل الرغــم مــن توقيعــه العريضــة 
إال أنــه قــد قــاوم توجيــه انتقــادات علنيــة لتصميــم زهــا حديــد يف ذلــك الوقــت. 
ملدينــة  والقليلــة  البــارزة  الخضــراء  األحزمــة  أحــد  يف  املقــرتح  امللعــب  ويقــع 
أوائــل  يف  أقيمــت   ،ginkgo الجنكــو  بأشــجار  مليئــة  حديقــة  وهــي  طوكيــو، 
القرن العشرين إحياء لذكرى اإلمرباطور ميجي Meiji، وتقع عىل الطريق 
الــذي يســلكه يوميــا مــن منزلــه يف منطقــة كاغــورازاكا Kagurazaka  األكــرث 
 Minami-Aoyama األنيــق  أويامــا  مينامــي-  حــي  يف  مكتبــه  إىل  تقليديــة 
ويســتغرق ٣٠ دقيقــة. وقــال: "أنــا أعــرف هــذه املنطقــة جيــدا جــدا"، مشــريا إىل 
أن مخطــط زهــا حديــد ببســاطة "ال يصلــح". وأضــاف: "أنــا أمــّر بتلــك املنطقــة 
كل يــوم"، كمــا لــو كان ذلــك لوحــده هــو ســبب بنائــه للملعــب. وعــىل الرغــم 
مــن أن املخطــط املقــرتح يشــكل حــال وســطا بــني عــدد مــن األطــراف وهــي شــركة 
تايــيس كوربوريشــني Taisei Corporation )شــركة بنــاء(، وشــركة أزوســا 
نفســها،  اليابــان  وحكومــة  تصميــم(،  )شــركة   .Azusa Sekkei Co ســييك 
أنــه كمــا هــي الحــال مــع الكثــري مــن أعمــال كومــا، يتســم بالبســاطة عنــد  إال 
لكنــه  الطبقــات  متعــدد  وهــو  ضخــم.  اســتاد  كأي  بــارز  وغــري  األول  االنطبــاع 
منخفــض نســبيا )يقــل ارتفاعــه عــن 5٠ مــرتا، وهــو أقــل مــن تصميــم زهــا حديــد 
بمقــدار الثلــث(، وينكشــف ســقفه ليظهــر إطــارا خشــبيا شــبكيا. وتظهــر الصــور 
باملجمــع  الحدائــق  وتحيــط  األشــجار،  فيهــا  تنتشــر  صالــة  لالســتاد  املبدئيــة 
بأكملــه للتأكيــد عــىل عالقــة املبنــى الوثيقــة مــع الطبيعــة املوجــود فيهــا. ومــن 
  larch والالركــس  األرز  خشــب  مــن  املبنــى  احتياجــات  ُتجَلــب  أن  املفــرتض 
أن  مــن  الرغــم  )عــىل  اليابــان  مــن جميــع مقاطعــات  مــرت مكعــب   2٠٠٠ البالغــة 
بإزالــة  بالباطــن  املقاولــني  املزعــوم ألحــد  الضلــوع  بشــأن  األخــرية  االحتجاجــات 
الرغــم  عــىل  واضحــة،  معارضــة  إنهــا   .)Borneo بورنيــو  جزيــرة  يف  الغابــات 
مــن أنهــا غــري مقصــودة صراحــة عــىل هــذا النحــو، للتصاميــم املســتقبلية والتــي 
والتــي  املســتقبلية  العمــارة  وربمــا  زهــا،  كتصاميــم  الــذات  بتضخيــم  تتســم 
املضيئــة  كومــا  مبــاين  تبــدو  مــا  وغالبــا  عــام.  بشــكل  الــذات  بتضخيــم  تتســم 
الصارخــة  األشــكال  عــن  تشــذ  وكأنهــا  الخشــب  مــن  واملنحوتــة  واملفاجئــة 

كينغو كوما، الذي صمم االستاد الوطني القادم يف طوكيو والذي 
سيصبح بفضل هذا االستاد أحد أشهر املهندسني املعماريني يف 

العالم، هو مهندس حدايث لكنه حذر من الحداثة، كما أنه ينتمي 
إىل الحركة التقليدية الجديدة، ويتبنى التكنولوجيا. ويف عصر 

الجمالية العاملية، هو أيضا بطل املحليني والبسطاء واملتواضعني. 
وال يعيد كوما تعريف ما يمكن أن تكون عليه الهندسة املعمارية 

فحسب، وإنما أيضا ما ينبغي أن تكون عليه يف األوقات التي 
تتضاءل فيها املوارد.

مباني كوما هي في كثير بقلم نيكيل سافال - تصوير ستيفان رويز
من األحيان بسيطة إلى درجة 
مخادعة وتستفيد من المواد 
القديمة، وخاصة الخشب. 
في األعلى، تصميمه لفندق 
 Fujiya ryokan فوجيا ريوكان
الذي يعّبر عن تصوره لُنزل 
ياباني تقليدي في غينزان 
أونسن Ginzan Onsen، وهي 
بلدة ينابيع ساخنة منعزلة في 
مقاطعة ياماغاتا Yamagata  إلى 
الشمال من طوكيو. ضـــد الـعـمـــــــارة
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في األعلى يسارا: التصميم 
الداخلي لفندق فوجيا 

ريوكان Fujiya ryokan. تركز 
مساحات كوما في كثير 
من األحيان على التفاصيل 

والزوايا الدقيقة، وتضم 
عوارض خشبية وألواح غير 

مصقولة، يعبق كثير منها 
برائحة خشب األرز المقطوع 

حديثا. في األعلى في الجهة 
المقابلة: صورة مبدئية 

لالستاد الوطني في طوكيو 
الذي صممه كوما بالشراكة 

مع شركة أزوسا سيكي 
Azusa Sekkei Co. وشركة 

تايسي كوربوريشين
 Taisei Corporation، ومن 

المقرر افتتاحه من أجل 
دورة األلعاب األولمبية ٢٠٢٠؛ 

صالة يويوغي Yoyogi  الوطنية 
لأللعاب الرياضية التي 

صممها كينزو تانغه والتي 
تم بناؤها من أجل أولمبياد 
١964 وألهمت كوما ليصبح 

مهندسا معماريا. 
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فهــو مهنــدس معمــاري  املعماريــة.  الهندســة  تمــأل مجــالت ومنشــورات  التــي 
ســرعان  لكــن  "اليابانيــة"،  بـــ  و  بالتقاليــد  ينضــح  وكأنــه  األوىل  للوهلــة  يبــدو 
مــا يتبــني أن كل ذلــك هــو تلميحــات، وخــداع للبصــر، وعتبــات وحــدود غــري 
مؤكــدة. فالســطوح عنــده تضلــل وتخــدع، وهــو يعــود إىل املــواد مــرارا وتكــرارا 
ويســتعيدها  الشــديدة  الحداثــة  إىل  اإليمــاءات  يرفــض  أنــه  كمــا  كالهــوس، 
مــا تصــدر  ويجددهــا. ويُعتــرب كومــا بمثابــة مصــدر دائــم للمفارقــات، وغالبــا 
"أريــد  يل:  قــال  فقــد  املعمــاري.  تواضعــه  عــن  للتعبــري  ديماغوجيــة  آراء  عنــه 

مــا. بالفعــل بطريقــة  غــرّيه  وقــد  املعماريــة"،  الهندســة  تعريــف  تغيــري 
ال يصلــح الخشــب بطبيعتــه يك يعطــي منظــرا رائعــا. وقــد كان الخشــب مــادة 
القنابــل  اســتخدام  حتــى  اليابانيــة  التقليديــة  العمــارة  االســتخدام يف  شــائعة 
والدة  مــن  ســنوات   ١٠ حــوايل  قبــل  )أي  الثانيــة  العامليــة  الحــرب  يف  الحارقــة 
الجويــة، ويتطلــب اهتمامــا  بالعوامــل  يبــىل بســهولة وبوضــوح  كومــا(، فهــو 
دائمــا، واســتبدال مــا تلــف منــه، كمــا أنــه ال يــدوم، وهــش، ومتواضــع. لكــن 
كومــا ينجــذب كثــري نحــو الخشــب، وهــذا مــا يناســب هــذا املهنــدس الــذي قــال 
يل إن "املهندسني املعماريني يجب أن يكونوا خجولني للغاية يف كل مكان".
قــرر  التــي  للمهنــة  معقــدة  مقاومــة  مــن  مســتمدة  للخجــل  كومــا  ودعــوات 
إىل  يميــل  غضــوب،  كشــاب  تدريبــه  بــدأ  فقــد  عامــا.   5٠ نحــو  قبــل  دخولهــا 
الرغــم  وعــىل  يريــد.  مــا  تحديــد  مــن  بــدال  "ال"  وقــول  شــائع  مــا  كل  معارضــة 
مــن أن تأثــري زيــارة صالــة األلعــاب الرياضيــة التــي صممهــا تانغــه كان عميقــا 
١٩٧٠  عندمــا  العــام  اليابانيــة يف  الحداثــة  مــن  باالشــمئزاز  يشــعر  أنــه كان  إال 
إكســبو  زار كومــا معــرض  العــام،  ذلــك  ١٦ عامــا. ففــي  العمــر  مــن  يبلــغ  كان 
إىل  ينتميــا  اللــذان  وشــريكاه  تانغــه  فيــه  يعــرض  كان  الــذي  أوســاكا  يف   ١٩٧٠
حركــة ميتابوليســت املعماريــة )حركــة التطويــر األيــي Metabolist( كيشــو 
األكــرث  املعماريــة  تصاميمهمــا  مــن  بعضــا  كيكوتاكــه  وكيونــوري  كــوروكاوا 
العمــارة. وقــد ظهــرت حركــة ميتابوليســت  تاريــخ  وإثــارة لإلعجــاب يف  غرابــة 
عــىل  الحركــة  هــذه  اســم  ويــدل   – اليابانيــة  للحداثــة  الســتينيات كطليعــة  يف 
بنيتهــا املرنــة التــي تتســم بعالقــة خلويــة وأيضيــة مــع املدينــة املتناميــة - وأنتجــوا 
برامــج  يف  توســعت  التــي  املســتقبلية  والــرؤى  املذهلــة  املخططــات  مــن  عــددا 
الحداثــة األوروبيــة إلنشــاء مــدن عائمــة يف البحــر أو منــازل ذات قبــاب عاليــة 
يف الســماء. لكــن كومــا لــم يــر يف أوســاكا إال اإلعيــاء، فاملهندســون املعماريــون 
الذيــن كان معجبــا بهــم ال يهمهــم إال إنتــاج األشــكال الرائعــة املنفصلــة تمامــا 

البشــرية. االحتياجــات  أو  بيئتهــا  عــن 
الهندســة  كليــة  يف  املتزايــدة  الهتماماتــه  إرضــاء  أكــرث  نموذجــا  كومــا  ووجــد 
املعماريــة يف أواخــر الســبعينيات وأوائــل الثمانينيــات حيــث درس مــع الباحــث 
الشهري هريويش هارا. وقد أخذ هذا الباحث املتخصص يف الجوانب النظرية 
كومــا وطالبــه اآلخريــن يف رحلــة ملــدة شــهرين عــرب منطقــة الســاحل اإلفريقــي 
الرغــم  وعــىل  الرحــل.  املنطقــة  لشــعوب  القرويــة  املبــاين  ووثقــوا  زاروا  حيــث 
أن  عليهــم  كان  عاداتهــا،  عــن  ناهيــك  املنطقــة،  للغــات  معرفتهــم  عــدم  مــن 
يتعلمــوا كيــف يتدبــروا أمرهــم يف ظــروف قاســية، وأن يشــرحوا اهتماماتهــم 
والفرنســية.  اإلنجليزيــة  مــن  ومزيــج  فيهــا  املبالــغ  اإليمــاءات  باســتخدام 
التــي خاضهــا مــع املســاكن املتواضعــة وغــري الدائمــة،  وبفضــل هــذه التجربــة 
فضــال عــن الســفر يف مناطــق ريفيــة غــري مألوفــة، اكتســب كومــا مهــارات وثقــة 
حديثــا  صــدر  دليــل  أورد  )وقــد  اليابــان.  ريــف  يف  الحــق  وقــت  يف  اســتخدمها 
حــول الهندســة املعماريــة يف اليابــان أكــرث مــن ٣٠ مشــروعا رئيســيا مــن تصميــم 
شــركة كومــا، عــىل الرغــم مــن أن موقعــه اإللكــرتوين يشــري إىل عشــرات مــن 

األخــرى(. املشــاريع 
وعندما وصل كوما إىل جامعة كولومبيا يف الواليات املتحدة يف العام ١٩85 
ملــدة عــام، كان يف خضــم فــرتة انتقاليــة ســواء يف العمــارة أو  يف إطــار زمالــة 
يف التاريــخ االقتصــادي لبلــده. فقــد كان مــّد حركــة مــا بعــد الحداثــة املعماريــة 
قــد بلــغ ذروتــه، تمامــا كاقتصــادات كل مــن الواليــات املتحــدة واليابــان اللتــني 
كانتــا تدخــالن مرحلــة مــن النمــو التاريخــي. ويف تلــك الســنة، أبــرم مســؤولون 
مــن أملانيــا الغربيــة، وفرنســا، وبريطانيــا، وأمــريكا، واليابــان معاهــدة ُتعــرف 
باســم اتفــاق بــالزا Plaza Accord، تهــدف إىل إرغــام الواليــات املتحــدة عــىل 
الســيارات  مــن  اليابانيــة  الصــادرات  مــن  يحــد  ممــا  عملتهــا،  قيمــة  تخفيــض 
مــن  العديــد  وجعلــت  األمريكيــة  األســواق  غمــرت  التــي  واإللكرتونيــات 
األمريكيــني يخشــون مــن تراجــع قــوة بالدهــم. وكانــت النتيجــة املباشــرة لذلــك 
الفائــدة  أســعار  اليابــان  بنــك  خفــض  أن  بعــد  اليابــاين،  الــني  قــوة  زيــادة  هــي 
الرســمية إلذكاء الســوق املحليــة. ويف الفــرتة مــا بــني ١٩85 إىل ١٩٩٠، تضخمــت 
عــىل  الــرثوات  تحقيــق  يقتصــر  ولــم  هائلــة،  بصــورة  األســهم  ســوق  فقاعــة 

في األعلى: منظر داخل 
مركز أبحاث متحف جي 

 GC Prostho سي بروسثو
الذي صممه كوما 

في مدينة كاسوغاي 
Kasugai، وهي مركز 

تصنيعي وحرفي. 
والمبنى مستوحى من 
 Chidori لعبة التشيودري

اليابانية التقليدية 
المصنوعة من قضبان 

خشبية متشابكة.

ضخــم جــدا، متــوج بتــاج عــىل الطــراز األيــوين ionic، تدعمــه عــىل الجانبــني 
مجموعــة مــن األقــواس مكّونــة مــن ألــواح خرســانية، مصممــة لتبــدو كالكتــل 
الســحيق  املــايض  تتنــاول  الحداثــة  بعــد  مــا  عمــارة  كانــت  مــا  وعــادة  الصلبــة. 
تنــاول كومــا  مــن خــالل الســخرية الالذعــة أو الصاخبــة بحــذر، لكــن طريقــة 
عــىل  املــرء  يّطلــع  وعندمــا  وعاطفيــة.  غريبــة  كانــت   M2 املبنــى  يف  للمــايض 
ملهنــدس معمــاري  يمكــن  يجــد صعوبــة يف فهــم كيــف  فإنــه  الالحقــة  أعمالــه 

املذهلــة. الحماقــة  تلــك  بمثــل  يبــدأ مســريته  أن  التواضــع  شــديد 
وقد تسببت العديد من القوى الخارجية املختلفة يف إخفاق كوما يف اعتماد 
الزيــادات املعماريــة الضخمــة. ففــي الوقــت الــذي كان فيــه كومــا عــىل وشــك 
االنتهــاء مــن املبنــى M2، تلقــى مكاملــة هاتفيــة تتعلــق ببعــض تفاصيــل إنشــاء 
التــي  اليمنــى  بيــده  واتــكأ  اليســرى،  بيــده  الهاتــف  بســماعة  فأمســك  املبنــى. 
لكــن  يــوازن جســمه،  قريبــة يك  عــىل طاولــة زجاجيــة  الرســم  يســتخدمها يف 
الطاولــة تهشــمت تحتــه متســببة بقطــع أعصــاب وأوردة معصمــه وانكشــاف 
عظمــه، فأصيــب بعاهــة مســتديمة، وفقــد قدرتــه عــىل رســم أي تفاصيــل أو 
تثبيــت أي زر )والــزي املعتــاد لكومــا اآلن هــو بدلــة مــع يت شــريت(. وكمــا هــي 
الحــال عــادة يف تجــارب االقــرتاب مــن املــوت، فقــد قــال إن تلــك التجربــة قــد 
تســببت باهتــزاز كيانــه ثــم تحــرره. ومــن بــاب املفارقــة أنــه قــد حــدث تحــرر آخــر 
فتوقفــت  اليابانيــة،  االقتصاديــة  الفقاعــة  انفجــرت  عندمــا  التــايل  العــام  يف 
الزمــان  مــن  كامــل  عقــد  طــوال  كاملــة  بصــورة  طوكيــو  يف  البنــاء  مشــاريع 
ُيعــرف بعقــد اليابــان املفقــود بســبب البــطء الشــديد للنمــو يف البــالد، والركــود 
املتقطــع خــالل ســنوات، ممــا أجــرب كومــا عــىل الدخــول يف فــرتة مــن التفكــري 
الــذي كان بحاجــة إليــه، تمّكــن مــن خاللــه مــن تطويــر ممارســته وأفــكاره التــي 

كّونــت فيمــا بعــد مالمــح حياتــه املهنيــة.
بلــدة  يف  الجديــد  ألســلوبه  كومــا  استكشــاف  نتائــج  عــىل  نتعــرف  أن  ويمكننــا 
شــيكوكو  جزيــرة  يف  الواقعــة   Yusuhara يوســوهارا  هــي  صغــرية  جبليــة 
مهنــدس  ألي  تتحقــق  أن  يمكــن  ال  بطريقــة  اليابــان  جنــوب  يف   Shikoku
لــم  مــا  اليابــان  يف  الكثــريون  يعرفــه  ال  اســم  هــو  ويوســوهارا  كبــري.  معمــاري 
ســاعتني  بعــد  عــىل  تقــع  بلــدة  وهــي  كومــا،  أعمــال  عــىل  إطــالع  عــىل  يكونــوا 
بالسيارة عرب الطرق املتعرجة التي تخرتق تالل تانادا tanada )أي مصاطب 
حقــول األرز باللغــة اليابانيــة( مــن مدينــة كوتــيش Kochi، وهــي أقــرب مدينــة 
وال  طوكيــو.  غــرب  جنــوب  مــن  بالقطــار  ســاعات  ســبع  بعــد  عــىل  وتقــع  لهــا 
يزيــد عــدد ســكان بلــدة يوســوهارا عــن ٣٦٠٠ نســمة، لكنهــا مرتاميــة األطــراف، 
خــالل  ُشــيِّدت  لكومــا  مبــان  أربعــة  عــىل  وتحتــوي  واســعة،  وتغطــي مســاحة 
اإلنشــاء  قيــد  آخــر  مبنــى  أن هنالــك  الزمــان، كمــا  مــن  مــن عقديــن  يقــرب  مــا 
عــدة  هنــاك  إىل  نســبيا  شــاقة  برحلــة  كومــا  شــركة  موظفــو  ويقــوم  حاليــا. 
مــرات يف الشــهر. ويف اليــوم الثــاين لوجــودي هنــاك التقيــت بأحــد مســاعديه 
العديديــن املرهقــني، وكان شــاحب الوجــه، مبلــل الشــعر، وهــو يشــرب علبــة 
الليلــة  طــوال  وفريقــه  هــو  ســهر  قــد  وكان  بــاردة.  ســتاربكس  إسربســو  قهــوة 
الســابقة وهــم يعملــون عــىل أحــد املشــاريع قبــل ركــوب القطــار مــن طوكيــو. 
مــع  حتــى  الصغــرية،  اليابانيــة  البلــدة  لهــذه  الدائــم  كومــا  والء  يــزال  وال 
تنامــي مكانتــه، يشــكل أحــد الجوانــب املميــزة لشــخصه وهندســته املعماريــة. 
فبالنســبة لكومــا، فــإن حجــم ذلــك املــكان يقلــل مــن العوائــق التــي تقــف حائــال 
بينــه وبــني تحقيــق شــغفه الحقيقــي أال وهــو العمــل مــع الحرفيــني املحليــني 
واســتخدام املــواد املحليــة، كمــا أنــه يزيــد مــن حريــة وصولــه إىل املــايض، يف بلــد 

الحــرب. بعــد  مــا  فــرتة  كان بمعظمــه ريفيــا حتــى 
كان  ألنــه  التســعينيات  يف  يوســوهارا  بلــدة  نحــو  بانجــذاب  كومــا  شــعر  وقــد 
صديقــا ملهنــدس معمــاري يعمــل يف تلــك البلــدة، فاستشــاره ذلــك املعمــاري 
النهايــة  ويف  قديــم،  خشــبي  مســرح  عــىل  باملحافظــة  تتعلــق  مســألة  بشــأن 
كومــا،  أعمــال  تتبــع  خــالل  ومــن  فنــدق.  لبنــاء  املدينــة  عمــدة  معــه  تعاقــد 
ابتــداء مــن فنــدق كومــو- نــو إويــه- نــو Kumo-no Ue-no  )الــذي أُنجــز يف 
جديــد  فاكهــة  وســوق   ،)2٠٠٦( يوســوهارا  بلديــة  بقاعــة  مــرورا   ،)١٩٩٦ العــام 
 Machi-no-Eki Yusuhara يوســوهارا  إيك  نــو-  ماتــيش-  يســمى  وفنــدق 
)2٠١٠(، ووصــوال إىل متحــف الجســر الخشــبي الرائــع )2٠١٠(، فإننــا نــدرك مــدى 
كومــا  عمــل  وقــد  الخشــب.  مــع  تجربتــه  يف  وخيــاال  جــرأة  يــزداد  عقــل  تطــور 
لــكل  بالنســبة  نموذجــي  أمــر  وهــو  تقريبــا،  حصريــة  بصــورة  األرز  بخشــب 
عــام. ويف جميــع مبانيــه،  بشــكل  اليابانيــة  املعماريــة  املنطقــة وللهندســة  مــن 
وتأثــري  وأرق.  أنعــم  كــوات  مــع  املصقولــة  غــري  واللوحــات  الدعامــات  تتقاطــع 
ذلــك هــو الــدفء، بطبيعــة الحــال، لكنــه أيضــا تأثــري متغــري وعابــر: فاللوحــات 
الظهــرية،  بعــد  مــا  بســبب شــمس  الســنوات  بمــرور  عاتمــة  تصبــح  الخارجيــة 

انفجــار  املعمــاري  للقطــاع  بالنســبة  النتيجــة  وكانــت  واملوظفــني.  املصرفيــني 
بموجــة ال  تنعــم  اليابــان  التــي جعلــت  البــالد  أنحــاء  البنــاء يف جميــع  فقاعــة 
التــي كانــت تعطــى ألي مهنــدس معمــاري  نهايــة لهــا مــن املشــاريع املعماريــة 

بهــا. يرغــب 
بعــد  مــا  عالــم  منغمســا يف  كولومبيــا  جامعــة  العــام يف  ذلــك  كومــا  وأمــى 
تلــك  يف  البارزيــن  باألشــخاص  والتقــى  آنــذاك.  مهيمنــة  كانــت  التــي  الحداثــة 
جريفــز،  ومايــكل  آيســنمان،  وبيــرت  جونســون،  فيليــب  أمثــال  مــن  الفــرتة 
النهايــة  يف  لكنــه  يعملــون.  وهــم  وراقبهــم  مكاتبهــم،  وزار  غهــري،  وفرانــك 
هــذا  التصميــم  ألســلوب  الــوادع  قبلــة  بمثابــة  كان  كتــاب  يف  مقابالتــه  جمــع 
لحركــة  "وداعــا  عنــوان   تحــت   ١٩8٩ العــام  اليابــان يف  الكتــاب يف  ُنشــر  حيــث 
يــرى  كومــا  كان  فقــد   ."Good-Bye Postmodernism الحداثــة  بعــد  مــا 
أن حركــة مــا بعــد الحداثــة األمريكيــة كانــت مرتبطــة باقتصــاد فقاعــة، وهــي 
يف هــذه الحالــة الفقاعــة األمريكيــة يف الثمانينيــات، والتــي بلغــت ذروتهــا يــوم 
العالــم  عــىل  الظاهــرة  هــذه  اقتصــرت  وقــد   ،١٩8٧ العــام  يف  األســود  االثنــني 
الغربــي. لكنــه مــع ذلــك، أســس يف طوكيــو يف العــام ١٩٩٠ شــركته الخاصــة بــه 
التــي أســماها باســمه، وكان أول مشــروع لهــا مبنــى كبــري ُيعتــرب املثــال األبــرز ملــا 
يكــون  M2، والهــدف منــه أن  املبنــى  التــي رفضهــا. ويدعــى هــذا  بعــد الحداثــة 
صالــة عــرض لشــركة مــازدا، ولكــن حجمــه وتصميمــه فاقــت املتطلبــات بكثــري. 
مركــزي  عمــود  عناصــره  وأهــم  وســاخرا،  مجنونــا  املبنــى  كان  تأكيــد  وبــكل 
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في األعلى يسارا: التصميم 
الداخلي لفندق فوجيا 

ريوكان Fujiya ryokan. تركز 
مساحات كوما في كثير 
من األحيان على التفاصيل 

والزوايا الدقيقة، وتضم 
عوارض خشبية وألواح غير 

مصقولة، يعبق كثير منها 
برائحة خشب األرز المقطوع 

حديثا. في األعلى في الجهة 
المقابلة: صورة مبدئية 

لالستاد الوطني في طوكيو 
الذي صممه كوما بالشراكة 

مع شركة أزوسا سيكي 
Azusa Sekkei Co. وشركة 

تايسي كوربوريشين
 Taisei Corporation، ومن 

المقرر افتتاحه من أجل 
دورة األلعاب األولمبية ٢٠٢٠؛ 

صالة يويوغي Yoyogi  الوطنية 
لأللعاب الرياضية التي 

صممها كينزو تانغه والتي 
تم بناؤها من أجل أولمبياد 
١964 وألهمت كوما ليصبح 

مهندسا معماريا. 
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فهــو مهنــدس معمــاري  املعماريــة.  الهندســة  تمــأل مجــالت ومنشــورات  التــي 
ســرعان  لكــن  "اليابانيــة"،  بـــ  و  بالتقاليــد  ينضــح  وكأنــه  األوىل  للوهلــة  يبــدو 
مــا يتبــني أن كل ذلــك هــو تلميحــات، وخــداع للبصــر، وعتبــات وحــدود غــري 
مؤكــدة. فالســطوح عنــده تضلــل وتخــدع، وهــو يعــود إىل املــواد مــرارا وتكــرارا 
ويســتعيدها  الشــديدة  الحداثــة  إىل  اإليمــاءات  يرفــض  أنــه  كمــا  كالهــوس، 
مــا تصــدر  ويجددهــا. وُيعتــرب كومــا بمثابــة مصــدر دائــم للمفارقــات، وغالبــا 
"أريــد  يل:  قــال  فقــد  املعمــاري.  تواضعــه  عــن  للتعبــري  ديماغوجيــة  آراء  عنــه 

مــا. بالفعــل بطريقــة  غــرّيه  وقــد  املعماريــة"،  الهندســة  تعريــف  تغيــري 
ال يصلــح الخشــب بطبيعتــه يك يعطــي منظــرا رائعــا. وقــد كان الخشــب مــادة 
القنابــل  اســتخدام  حتــى  اليابانيــة  التقليديــة  العمــارة  االســتخدام يف  شــائعة 
والدة  مــن  ســنوات   ١٠ حــوايل  قبــل  )أي  الثانيــة  العامليــة  الحــرب  يف  الحارقــة 
الجويــة، ويتطلــب اهتمامــا  بالعوامــل  يبــىل بســهولة وبوضــوح  كومــا(، فهــو 
دائمــا، واســتبدال مــا تلــف منــه، كمــا أنــه ال يــدوم، وهــش، ومتواضــع. لكــن 
كومــا ينجــذب كثــري نحــو الخشــب، وهــذا مــا يناســب هــذا املهنــدس الــذي قــال 
يل إن "املهندسني املعماريني يجب أن يكونوا خجولني للغاية يف كل مكان".
قــرر  التــي  للمهنــة  معقــدة  مقاومــة  مــن  مســتمدة  للخجــل  كومــا  ودعــوات 
إىل  يميــل  غضــوب،  كشــاب  تدريبــه  بــدأ  فقــد  عامــا.   5٠ نحــو  قبــل  دخولهــا 
الرغــم  وعــىل  يريــد.  مــا  تحديــد  مــن  بــدال  "ال"  وقــول  شــائع  مــا  كل  معارضــة 
مــن أن تأثــري زيــارة صالــة األلعــاب الرياضيــة التــي صممهــا تانغــه كان عميقــا 
١٩٧٠  عندمــا  العــام  اليابانيــة يف  الحداثــة  مــن  باالشــمئزاز  يشــعر  أنــه كان  إال 
إكســبو  زار كومــا معــرض  العــام،  ذلــك  ١٦ عامــا. ففــي  العمــر  مــن  يبلــغ  كان 
إىل  ينتميــا  اللــذان  وشــريكاه  تانغــه  فيــه  يعــرض  كان  الــذي  أوســاكا  يف   ١٩٧٠
حركــة ميتابوليســت املعماريــة )حركــة التطويــر األيــي Metabolist( كيشــو 
األكــرث  املعماريــة  تصاميمهمــا  مــن  بعضــا  كيكوتاكــه  وكيونــوري  كــوروكاوا 
العمــارة. وقــد ظهــرت حركــة ميتابوليســت  تاريــخ  وإثــارة لإلعجــاب يف  غرابــة 
عــىل  الحركــة  هــذه  اســم  ويــدل   – اليابانيــة  للحداثــة  الســتينيات كطليعــة  يف 
بنيتهــا املرنــة التــي تتســم بعالقــة خلويــة وأيضيــة مــع املدينــة املتناميــة - وأنتجــوا 
برامــج  يف  توســعت  التــي  املســتقبلية  والــرؤى  املذهلــة  املخططــات  مــن  عــددا 
الحداثــة األوروبيــة إلنشــاء مــدن عائمــة يف البحــر أو منــازل ذات قبــاب عاليــة 
يف الســماء. لكــن كومــا لــم يــر يف أوســاكا إال اإلعيــاء، فاملهندســون املعماريــون 
الذيــن كان معجبــا بهــم ال يهمهــم إال إنتــاج األشــكال الرائعــة املنفصلــة تمامــا 

البشــرية. االحتياجــات  أو  بيئتهــا  عــن 
الهندســة  كليــة  يف  املتزايــدة  الهتماماتــه  إرضــاء  أكــرث  نموذجــا  كومــا  ووجــد 
املعماريــة يف أواخــر الســبعينيات وأوائــل الثمانينيــات حيــث درس مــع الباحــث 
الشهري هريويش هارا. وقد أخذ هذا الباحث املتخصص يف الجوانب النظرية 
كومــا وطالبــه اآلخريــن يف رحلــة ملــدة شــهرين عــرب منطقــة الســاحل اإلفريقــي 
الرغــم  وعــىل  الرحــل.  املنطقــة  لشــعوب  القرويــة  املبــاين  ووثقــوا  زاروا  حيــث 
أن  عليهــم  كان  عاداتهــا،  عــن  ناهيــك  املنطقــة،  للغــات  معرفتهــم  عــدم  مــن 
يتعلمــوا كيــف يتدبــروا أمرهــم يف ظــروف قاســية، وأن يشــرحوا اهتماماتهــم 
والفرنســية.  اإلنجليزيــة  مــن  ومزيــج  فيهــا  املبالــغ  اإليمــاءات  باســتخدام 
التــي خاضهــا مــع املســاكن املتواضعــة وغــري الدائمــة،  وبفضــل هــذه التجربــة 
فضــال عــن الســفر يف مناطــق ريفيــة غــري مألوفــة، اكتســب كومــا مهــارات وثقــة 
حديثــا  صــدر  دليــل  أورد  )وقــد  اليابــان.  ريــف  يف  الحــق  وقــت  يف  اســتخدمها 
حــول الهندســة املعماريــة يف اليابــان أكــرث مــن ٣٠ مشــروعا رئيســيا مــن تصميــم 
شــركة كومــا، عــىل الرغــم مــن أن موقعــه اإللكــرتوين يشــري إىل عشــرات مــن 

األخــرى(. املشــاريع 
وعندما وصل كوما إىل جامعة كولومبيا يف الواليات املتحدة يف العام ١٩85 
ملــدة عــام، كان يف خضــم فــرتة انتقاليــة ســواء يف العمــارة أو  يف إطــار زمالــة 
يف التاريــخ االقتصــادي لبلــده. فقــد كان مــّد حركــة مــا بعــد الحداثــة املعماريــة 
قــد بلــغ ذروتــه، تمامــا كاقتصــادات كل مــن الواليــات املتحــدة واليابــان اللتــني 
كانتــا تدخــالن مرحلــة مــن النمــو التاريخــي. ويف تلــك الســنة، أبــرم مســؤولون 
مــن أملانيــا الغربيــة، وفرنســا، وبريطانيــا، وأمــريكا، واليابــان معاهــدة ُتعــرف 
باســم اتفــاق بــالزا Plaza Accord، تهــدف إىل إرغــام الواليــات املتحــدة عــىل 
الســيارات  مــن  اليابانيــة  الصــادرات  مــن  يحــد  ممــا  عملتهــا،  قيمــة  تخفيــض 
مــن  العديــد  وجعلــت  األمريكيــة  األســواق  غمــرت  التــي  واإللكرتونيــات 
األمريكيــني يخشــون مــن تراجــع قــوة بالدهــم. وكانــت النتيجــة املباشــرة لذلــك 
الفائــدة  أســعار  اليابــان  بنــك  خفــض  أن  بعــد  اليابــاين،  الــني  قــوة  زيــادة  هــي 
الرســمية إلذكاء الســوق املحليــة. ويف الفــرتة مــا بــني ١٩85 إىل ١٩٩٠، تضخمــت 
عــىل  الــرثوات  تحقيــق  يقتصــر  ولــم  هائلــة،  بصــورة  األســهم  ســوق  فقاعــة 
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ضخــم جــدا، متــوج بتــاج عــىل الطــراز األيــوين ionic، تدعمــه عــىل الجانبــني 
مجموعــة مــن األقــواس مكّونــة مــن ألــواح خرســانية، مصممــة لتبــدو كالكتــل 
الســحيق  املــايض  تتنــاول  الحداثــة  بعــد  مــا  عمــارة  كانــت  مــا  وعــادة  الصلبــة. 
تنــاول كومــا  مــن خــالل الســخرية الالذعــة أو الصاخبــة بحــذر، لكــن طريقــة 
عــىل  املــرء  يّطلــع  وعندمــا  وعاطفيــة.  غريبــة  كانــت   M2 املبنــى  يف  للمــايض 
ملهنــدس معمــاري  يمكــن  يجــد صعوبــة يف فهــم كيــف  فإنــه  الالحقــة  أعمالــه 

املذهلــة. الحماقــة  تلــك  بمثــل  يبــدأ مســريته  أن  التواضــع  شــديد 
وقد تسببت العديد من القوى الخارجية املختلفة يف إخفاق كوما يف اعتماد 
الزيــادات املعماريــة الضخمــة. ففــي الوقــت الــذي كان فيــه كومــا عــىل وشــك 
االنتهــاء مــن املبنــى M2، تلقــى مكاملــة هاتفيــة تتعلــق ببعــض تفاصيــل إنشــاء 
التــي  اليمنــى  بيــده  واتــكأ  اليســرى،  بيــده  الهاتــف  بســماعة  فأمســك  املبنــى. 
لكــن  يــوازن جســمه،  قريبــة يك  عــىل طاولــة زجاجيــة  الرســم  يســتخدمها يف 
الطاولــة تهشــمت تحتــه متســببة بقطــع أعصــاب وأوردة معصمــه وانكشــاف 
عظمــه، فأصيــب بعاهــة مســتديمة، وفقــد قدرتــه عــىل رســم أي تفاصيــل أو 
تثبيــت أي زر )والــزي املعتــاد لكومــا اآلن هــو بدلــة مــع يت شــريت(. وكمــا هــي 
الحــال عــادة يف تجــارب االقــرتاب مــن املــوت، فقــد قــال إن تلــك التجربــة قــد 
تســببت باهتــزاز كيانــه ثــم تحــرره. ومــن بــاب املفارقــة أنــه قــد حــدث تحــرر آخــر 
فتوقفــت  اليابانيــة،  االقتصاديــة  الفقاعــة  انفجــرت  عندمــا  التــايل  العــام  يف 
الزمــان  مــن  كامــل  عقــد  طــوال  كاملــة  بصــورة  طوكيــو  يف  البنــاء  مشــاريع 
ُيعــرف بعقــد اليابــان املفقــود بســبب البــطء الشــديد للنمــو يف البــالد، والركــود 
املتقطــع خــالل ســنوات، ممــا أجــرب كومــا عــىل الدخــول يف فــرتة مــن التفكــري 
الــذي كان بحاجــة إليــه، تمّكــن مــن خاللــه مــن تطويــر ممارســته وأفــكاره التــي 

كّونــت فيمــا بعــد مالمــح حياتــه املهنيــة.
بلــدة  يف  الجديــد  ألســلوبه  كومــا  استكشــاف  نتائــج  عــىل  نتعــرف  أن  ويمكننــا 
شــيكوكو  جزيــرة  يف  الواقعــة   Yusuhara يوســوهارا  هــي  صغــرية  جبليــة 
مهنــدس  ألي  تتحقــق  أن  يمكــن  ال  بطريقــة  اليابــان  جنــوب  يف   Shikoku
لــم  مــا  اليابــان  يف  الكثــريون  يعرفــه  ال  اســم  هــو  ويوســوهارا  كبــري.  معمــاري 
ســاعتني  بعــد  عــىل  تقــع  بلــدة  وهــي  كومــا،  أعمــال  عــىل  إطــالع  عــىل  يكونــوا 
بالسيارة عرب الطرق املتعرجة التي تخرتق تالل تانادا tanada )أي مصاطب 
حقــول األرز باللغــة اليابانيــة( مــن مدينــة كوتــيش Kochi، وهــي أقــرب مدينــة 
وال  طوكيــو.  غــرب  جنــوب  مــن  بالقطــار  ســاعات  ســبع  بعــد  عــىل  وتقــع  لهــا 
يزيــد عــدد ســكان بلــدة يوســوهارا عــن ٣٦٠٠ نســمة، لكنهــا مرتاميــة األطــراف، 
خــالل  ُشــيِّدت  لكومــا  مبــان  أربعــة  عــىل  وتحتــوي  واســعة،  وتغطــي مســاحة 
اإلنشــاء  قيــد  آخــر  مبنــى  أن هنالــك  الزمــان، كمــا  مــن  مــن عقديــن  يقــرب  مــا 
عــدة  هنــاك  إىل  نســبيا  شــاقة  برحلــة  كومــا  شــركة  موظفــو  ويقــوم  حاليــا. 
مــرات يف الشــهر. ويف اليــوم الثــاين لوجــودي هنــاك التقيــت بأحــد مســاعديه 
العديديــن املرهقــني، وكان شــاحب الوجــه، مبلــل الشــعر، وهــو يشــرب علبــة 
الليلــة  طــوال  وفريقــه  هــو  ســهر  قــد  وكان  بــاردة.  ســتاربكس  إسربســو  قهــوة 
الســابقة وهــم يعملــون عــىل أحــد املشــاريع قبــل ركــوب القطــار مــن طوكيــو. 
مــع  حتــى  الصغــرية،  اليابانيــة  البلــدة  لهــذه  الدائــم  كومــا  والء  يــزال  وال 
تنامــي مكانتــه، يشــكل أحــد الجوانــب املميــزة لشــخصه وهندســته املعماريــة. 
فبالنســبة لكومــا، فــإن حجــم ذلــك املــكان يقلــل مــن العوائــق التــي تقــف حائــال 
بينــه وبــني تحقيــق شــغفه الحقيقــي أال وهــو العمــل مــع الحرفيــني املحليــني 
واســتخدام املــواد املحليــة، كمــا أنــه يزيــد مــن حريــة وصولــه إىل املــايض، يف بلــد 

الحــرب. بعــد  مــا  فــرتة  كان بمعظمــه ريفيــا حتــى 
كان  ألنــه  التســعينيات  يف  يوســوهارا  بلــدة  نحــو  بانجــذاب  كومــا  شــعر  وقــد 
صديقــا ملهنــدس معمــاري يعمــل يف تلــك البلــدة، فاستشــاره ذلــك املعمــاري 
النهايــة  ويف  قديــم،  خشــبي  مســرح  عــىل  باملحافظــة  تتعلــق  مســألة  بشــأن 
كومــا،  أعمــال  تتبــع  خــالل  ومــن  فنــدق.  لبنــاء  املدينــة  عمــدة  معــه  تعاقــد 
ابتــداء مــن فنــدق كومــو- نــو إويــه- نــو Kumo-no Ue-no  )الــذي أُنجــز يف 
جديــد  فاكهــة  وســوق   ،)2٠٠٦( يوســوهارا  بلديــة  بقاعــة  مــرورا   ،)١٩٩٦ العــام 
 Machi-no-Eki Yusuhara يوســوهارا  إيك  نــو-  ماتــيش-  يســمى  وفنــدق 
)2٠١٠(، ووصــوال إىل متحــف الجســر الخشــبي الرائــع )2٠١٠(، فإننــا نــدرك مــدى 
كومــا  عمــل  وقــد  الخشــب.  مــع  تجربتــه  يف  وخيــاال  جــرأة  يــزداد  عقــل  تطــور 
لــكل  بالنســبة  نموذجــي  أمــر  وهــو  تقريبــا،  حصريــة  بصــورة  األرز  بخشــب 
عــام. ويف جميــع مبانيــه،  بشــكل  اليابانيــة  املعماريــة  املنطقــة وللهندســة  مــن 
وتأثــري  وأرق.  أنعــم  كــوات  مــع  املصقولــة  غــري  واللوحــات  الدعامــات  تتقاطــع 
ذلــك هــو الــدفء، بطبيعــة الحــال، لكنــه أيضــا تأثــري متغــري وعابــر: فاللوحــات 
الظهــرية،  بعــد  مــا  بســبب شــمس  الســنوات  بمــرور  عاتمــة  تصبــح  الخارجيــة 

انفجــار  املعمــاري  للقطــاع  بالنســبة  النتيجــة  وكانــت  واملوظفــني.  املصرفيــني 
بموجــة ال  تنعــم  اليابــان  التــي جعلــت  البــالد  أنحــاء  البنــاء يف جميــع  فقاعــة 
التــي كانــت تعطــى ألي مهنــدس معمــاري  نهايــة لهــا مــن املشــاريع املعماريــة 

بهــا. يرغــب 
بعــد  مــا  عالــم  منغمســا يف  كولومبيــا  جامعــة  العــام يف  ذلــك  كومــا  وأمــى 
تلــك  يف  البارزيــن  باألشــخاص  والتقــى  آنــذاك.  مهيمنــة  كانــت  التــي  الحداثــة 
جريفــز،  ومايــكل  آيســنمان،  وبيــرت  جونســون،  فيليــب  أمثــال  مــن  الفــرتة 
النهايــة  يف  لكنــه  يعملــون.  وهــم  وراقبهــم  مكاتبهــم،  وزار  غهــري،  وفرانــك 
هــذا  التصميــم  ألســلوب  الــوادع  قبلــة  بمثابــة  كان  كتــاب  يف  مقابالتــه  جمــع 
لحركــة  "وداعــا  عنــوان   تحــت   ١٩8٩ العــام  اليابــان يف  الكتــاب يف  ُنشــر  حيــث 
يــرى  كومــا  كان  فقــد   ."Good-Bye Postmodernism الحداثــة  بعــد  مــا 
أن حركــة مــا بعــد الحداثــة األمريكيــة كانــت مرتبطــة باقتصــاد فقاعــة، وهــي 
يف هــذه الحالــة الفقاعــة األمريكيــة يف الثمانينيــات، والتــي بلغــت ذروتهــا يــوم 
العالــم  عــىل  الظاهــرة  هــذه  اقتصــرت  وقــد   ،١٩8٧ العــام  يف  األســود  االثنــني 
الغربــي. لكنــه مــع ذلــك، أســس يف طوكيــو يف العــام ١٩٩٠ شــركته الخاصــة بــه 
التــي أســماها باســمه، وكان أول مشــروع لهــا مبنــى كبــري ُيعتــرب املثــال األبــرز ملــا 
يكــون  M2، والهــدف منــه أن  املبنــى  التــي رفضهــا. ويدعــى هــذا  بعــد الحداثــة 
صالــة عــرض لشــركة مــازدا، ولكــن حجمــه وتصميمــه فاقــت املتطلبــات بكثــري. 
مركــزي  عمــود  عناصــره  وأهــم  وســاخرا،  مجنونــا  املبنــى  كان  تأكيــد  وبــكل 
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مــن  وتنبعــث  الخشــونة،  بإحســاس  تتميــز  الداخليــة  املســاحات  أن  حــني  يف 
نــرى يف  للتــو. ويمكــن أن  قــد ُقطــع  لــو كان خشــبها  املبــاين رائحــة األرز، كمــا 
أول فنــدق لكومــا مالمــح لحركــة مــا بعــد الحداثــة )فســقفه الــذي يشــبه لــوح 
التزلــج مصمــم بحيــث يشــبه ســحابة نظــرا لكــون يوســوهارا ُيطلــق أيضــا عليهــا 
اســم "بلــدة فــوق الغيــوم"(، ويظهــر الخشــب هنــا وهنــاك نظــرا لكــون ألــواح 
يحــب  اعتيــادي ألن كومــا  غــري  أمــر  وهــذا  األبيــض،  بالطــالء  األرضيــة مطليــة 
عــادة أن يــرتك الخشــب مكشــوفا. وأمــا قاعــة البلديــة التــي ُشــيِّدت بعــد عقــد 
صنــدوق  شــكل  عــىل  فهــي  األمــام.  إىل  هائلــة  قفــزة  تمثــل  فإنهــا  الزمــان  مــن 
مســتطيل يبــدو بســيطا، يحــوي جدرانــاً خارجيــة أســمنتية مخفيــة، وســقفه 
نــائت عــن هيــكل العــوارض اليابــاين التقليــدي. وتوجــد واجهــة زجاجيــة مثبتــه 
داخــل ألــواح خشــبية غــري متناظــرة لتوفــري الظــل للمناطــق الداخليــة، حيــث 
كانــت  وقــد  دفئــا.  األكــرث  األشــهر  الخــارج يف  نحــو  الواجهــة  هــذه  فتــح  يمكــن 
يتجــول  وعندمــا  الالحقــة.  أعمالــه  يف  املتكــررة  الســمات  مــن  النفاذيــة  هــذه 
إنشــاء  فيهــا  يتــم  والتــي  ســاطع  نحــو  عــىل  واملضــاءة  الدافئــة  الردهــة  املــرء يف 
املنصــة الخشــبية لعــروض الكاغــورا kagura )وهــو رقــص تقليــدي مــن ديانــة 
ينــى وجــود  للمــرء أن  املنطقــة(، يمكــن  الشــنتو Shinto يرجــع بأصلــه إىل 

املتعمــد. غموضهــا  دالالت  وجميــع  البريوقراطيــة 
يضــع  مــا  كثــريا  كان  يوســوهارا،  يف  كومــا  أمضاهــا  التــي  الســنوات  وخــالل 
تكــرار  عــن  املتعــددة  كتاباتــه  وتكشــف  الخــاص،  بعملــه  املتعلقــة  النظريــات 
يمكنــه  مــا  ملعرفــة  الخشــب  إىل  باســتمرار  كعودتــه  والخــربات  األفــكار  نفــس 
إىل  بانجــذاب  كومــا  يشــعر  يشء،  كل  فقبــل  خاللــه.  مــن  يحققــه  أن  أيضــا 
رؤيــة محــددة بشــأن العمــارة أطلــق عليهــا تســميات متعــددة هــي "الهندســة 
إنهــا  لألشــياء".  "املضــادة  العمــارة  أو  الصغــرية"،  "العمــارة  أو  املهزومــة"، 
قصــة العــودة إىل قيــم العمــارة اليابانيــة التقليديــة مــن خــالل عمــل املهندســني 
نوعــا  بســيطة  فكــرة  عــن  القيــم، فضــال  بهــذه  املعجبــني  الحديثــني  املعماريــني 
الطــرق  عــرب  شــجاع  بشــكل  األحيــان  بعــض  يف  عنهــا  يعــرّب  كومــا  لكــن  مــا، 
االلتفافيــة يف الفلســفة الغربيــة والنظريــة النقديــة. وهــذه الفكــرة مفادهــا أن 
الهندســة املعماريــة يجــب أن تتوقــف عــن إقحــام نفســها يف املناظــر الطبيعيــة، 
خــالل  مــن  محيطهــا  مــع  بانســجام  تتواصــل  أن  ذلــك  مــن  بــدال  ينبغــي  وأنــه 

املحليــة. واألســاليب  املــواد  عــىل  التعــرف 
الحداثــة ومــا  تقاليــد  مــع  املعماريــة  الهندســة  الجــدل حــول وظيفــة  ويحتــدم 
أســالفه  مــع  أيضــا  الجــدل  هــذا  يف  دخــل  قــد  كومــا  أن  كمــا  الحداثــة،  بعــد 
الــيشء  كــون  ماهيــة  حــول  األمــد  طويــل  نقــاش  مــن  جــزء  وهــو  وزمالئــه، 
"يابانيــا" يف الفــن. وتقــع بعــض أهــم املعالــم التــي تنتمــي إىل الحداثــة الدوليــة، 
الدولــة  ربمــا  هــي  التــي  اليابــان  الخرســانة، يف  اســتخدام  مــن حيــث  والســيما 
الحركــة  حمــايس  وبشــكل  كاملــة  بصــورة  اعتمــدت  التــي  الوحيــدة  اآلســيوية 
 .Bauhaus املتحــدرة عــن املهنــدس لــو كوربوزييــه واملدرســة الفنيــة باوهــاوس
األمريكيــة  الحارقــة  القنابــل  قضــت  فقــد  الحــرب،  إىل  جزئيــا  ذلــك  ويرجــع 
عــىل املــدن الخشــبية يف اليابــان، وبعــد ذلــك حــّدت الحكومــة مــن اســتخدام 
الخشــب كمــادة بنــاء يف بعــض املــدن مثــل طوكيــو. وحــدث تطــور ســريع منــذ 
ذلــك الحــني بحيــث أصبحــت اليابــان بحلــول الســبعينيات ثــاين أكــرب اقتصــاد 
يف العالــم، واعُتــرب انفتاحهــا عــىل العمــارة الحداثيــة مثــاال عــىل تنامــي الثقــة 
الحــركات  مــن  العديــد  كحــال  لكــن  لهــا.  مثيــل  ال  بصــورة  بالنفــس  الوطنيــة 
هــذه  أليســت  إذ  انســجام  عــدم  دائمــا  هنالــك  كان  اليابــان،  يف  التحديثيــة 
العمــارة  عــن  غريبــة  الرائعــة  املــدن  وهــذه  الضخمــة  الخرســانية  األشــكال 
يعقــد  وممــا  اليابــان؟  مميــزات  مــن  دائمــا  كانــت  التــي  املتواضعــة  الخشــبية 
مــرورا  تــوت،  برونــو  مــن  ابتــداء  أنفســهم،  الحداثيــني  املعماريــني  أن  األمــور 
بالعمــارة  كثــريا  تأثــروا  قــد  رايــت،  لويــد  بفرانــك  وانتهــاء  نيوتــرا،  بريتشــارد 

الحــرب.  قبــل  مــا  فــرتة  يف  التقليديــة  اليابانيــة 
ولــم يكــن كومــا أول مــن يتصــدى لهــذه األســئلة. فقــد اســتفاد كونيــو مايــكاوا، 
التقليديــة  اليابانيــة  العمــارة  مــن  كوربوزييــه،  لــو  مســاعدي  أحــد  وهــو 
باســتخدام الخرســانة واأللــواح الخشــبية يف جميــع مبانيــه. وبعــد عقــود مــن 
الزمــن، تحــدث آراتــا إيــزوزايك يف مقالتــه "الســماء الزرقــاء يف يــوم االستســالم 
 Blue Sky of Surrender Day: ١٩٦٠ الظــالم  مــن  ١٩٦٠: فضــاء  العــام  يف 
Space of Darkness" عــن كارثــة حملــة القصــف األمــرييك عــىل املبــاين التــي 
مــن  هويتهــا  عــن  اليابــان  تعبــري  كيفيــة  مشــكلة  إىل  مشــريا  أطــالال،  أصبحــت 
خــالل مبانيهــا. لكــن مــن بــني جميــع مــن ناقــش هــذه املعضلــة، قــد يكــون حــل 
كومــا األكــرث تميــزا، فقــد رّكــز تركيــزا كبــريا عــىل املــواد املحليــة، واســتخدامها يف 
البنــاء عــىل حســاب الشــكل العــام. فهــو ال يركــز عــىل الجانــب الرســمي ملبانيــه، 

وإنمــا عــىل الخــربة املباشــرة التــي توفرهــا، كالســطوح وتأثريهــا واملــزاج العــام، 
تبــدو  أو  تصويرهــا  عنــد  ســيئة  تبــدو  مبــان  بإنشــاء  املجازفــة  مــع  ذلــك  وكل 
جميــع  فــإن  اليابانيــة،  واملــواد  لألشــكال  اســتحضاره  جانــب  وإىل  متواضعــة. 
وتفضيــل  أنيقــة  تصاميــم  مــن  يتجاهلهــا،  التــي  بالــذات  الحديثــة  الهواجــس 
تقليــدي  "يابــاين"  هــو  مــا  عــىل  يــدل  مــا  بالضبــط  هــي  الوظيفــة،  عــىل  الشــكل 
هــي  وإنمــا  الوحيــد،  أســلوبه  هــي  الصغــرية"  "العمــارة  وليســت  عمارتــه.  يف 
التعبــري األكــرث طبيعيــة عــن نهجــه، وشــهادة عــىل مــدى نضالــه ضــد املهندســني 

املعماريــني اآلخريــن يف عملــه. 
العــام  تــويف والــده يف  املباشــرين فعندمــا  مّيــز كومــا نفســه عــن أســالفه  وقــد 
قــرب  عــن  فيهــا  يتميــز  أن  تعّمــد  بصــورة  قــربه  لتصميــم  الفرصــة  اغتنــم   ،١٩٩4
معمــاري آخــر هــو مهنــدس امليتابوليســت الكبــري كيشــو كــوروكاوا الــذي يشــتهر 
بتصاميمــه املعقــدة واملبهرجــة التــي يتمــرد كومــا عليهــا. فقــد تــويف كــوروكاوا 
يف العــام 2٠٠٧ وُدفــن يف مقــربة تتاخــم مكتــب كومــا )ولعــل ذلــك مــن ســخرية 
األقــدار(. وقــد قــال يل كومــا: "لقــد رأيــت أعمــال كيشــو كــوروكاوا وأردُت أن 
أقــوم بالعكــس". وكومــا هــو شــخص شــديد الرتكيــز وال يعــرف الكلــل، وكثــريا 
مــا وجــدت نفــيس أتخلــف عنــه وألهــث وراءه وهــو يندفــع مــن مــكان إىل آخــر. 
وكان يركــض تقريبــا مــن مكتبــه إىل املقــربة التــي تضــم قــرب كــوروكاوا ذا املســلة 
ثــم  الغرانيــت".  أحــب  "ال  يل:  وقــال  بهــا،  املحيطــة  املعالــم  مــن  قليــال  األكــرب 
الــذي يقــع يف مــكان قريــب، وكان عبــارة عــن مســاحة  أخــذين إىل قــرب والــده 

في األعلى من اليسار: 
تذّكرنا طريقة كوما 
غير الرسمية في ارتداء 
مالبسه بحبه للتواضع 
المعماري؛ مكتب هذا 
المهندس المعماري في 
األستوديو الخاص به في 
وسط طوكيو.

مريحــة وبســيطة، يشــبه تقريبــا النصــب التــذكاري الــذي صممتــه الفنانــة مايــا 
ُقتلــوا يف فيتنــام. والقــرب مصنــوع مــن الحجــر  الذيــن  لــني للجنــود األمريكيــني 
طوكيــو،  شــمال  الحجــارة  مقالــع  مــن  ُتجلــب  متقشــرة  مــادة  وهــي  الرمــيل، 
وهــي أيضــا نفــس املــادة التــي اســتخدمها يف أحــد أفضــل مبانيــه املعروفــة، وهــو 
 Tochigi 2٠٠٠ يف مقاطعــة توشــيجي العــام  أُنجــز يف  الــذي  متحــف الصخــور 
التــي ُتعتــرب وجهــة للتزلــج وتضــم متحفــا وتحــوي مبــاين متشــابكة مــن الحجــر 
"يتقــادم  العقيــق:  بلــون  الشــبيه  اللــون  القــرب ذي  يتفقــد  وهــو  وقــال  الرمــيل. 
قتامــة  أكــرث  يصبــح  الــذي  القــرب  لــون  إىل  مشــريا  طبيعــي"،  بشــكل  اللــون 
واحمــرارا مــع مــرور الوقــت. وكانــت لحظــة كالســيكية بالنســبة لكومــا فهــذه 
املناســبة الشــخصية للغايــة، أال وهــي وفــاة والــده، قــد أصبحــت فرصــة أخــرى 
إلظهــار مبادئــه، واســتخدام املــواد التقليديــة، وشــّن معركــة خفيــة مــع املــايض 

املعمــاري. إنــه ال يتوقــف أبــدا عــن قــول ال.
ومــن بــني جميــع الفنــون، قــد تكــون الهندســة املعماريــة األكــرث عرضــة لتقلبــات 
الفاعلــة  الجهــات  ثقــة  عــىل  فريــدة  بصــورة  ازدهارهــا  يعتمــد  إذ  االقتصــاد، 
التــي ليــس للمهنــدس املعمــاري ســلطة عليهــا وهــي املســتثمرون العقاريــون، 
الفائــدة  أســعار  طبعــا  ماعــدا  الشــركات،  مــن  والعمــالء  البنــاء،  وشــركات 
مــا  حقبــة  أعقبــت  التــي  العقــود  مــدى  فعــىل  املركزيــة.  البنــوك  تضعهــا  التــي 
بعــد الحــرب، هيمنــت حداثــة لــو كوربوزييــه وميــس فــان ديــر روه عــىل املــدن، 
وحتــى البلــدات الصغــرية، يف جميــع أنحــاء العالــم. لكــن ركــود الســبعينيات 
مــن القــرن العشــرين أّثــر عــىل ثقــة العصــر، وبعــد ذلــك حّلــت حركــة مــا بعــد 
األوليــة.  مرحلتهــا  يف  األقــل  عــىل  والتطــور،  باملعرفــة  تتميــز  التــي  الحداثــة 
الحداثــة  انتشــرت  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  مــن  األول  العقــد  وبحلــول 
خــاص  بشــكل  ويجســدها  واملعــدن  الزجــاج  باســتخدام  تتســم  التــي  الحديثــة 
غهــري، وحديــد، ورم كولهــاس، والســري نورمــان فوســرت، وطبعــت العمــارة 

بســماتها حتــى األزمــة املاليــة يف العــام 2٠٠8. وعــىل الرغــم مــن انتشــار األبــراج 
أن  فيــه  شــك  ال  ممــا  أنــه  إال  العالــم  عواصــم  مختلــف  يف  العاليــة  الســكنية 
الركــود الكبــري قــد خفــف مــرة أخــرى مــن الغطرســة الفكريــة للمهنــة، لتصبــح 
الســنوات الثمــاين أو مــا يقــرب مــن ذلــك بمثابــة فــرتة خلــو العــرش يمكــن أن 
مــن  مكتمــل  غــري  يــزال  مــا  ببحــث  وتتســم  العمــارة"  بعــد  "مــا  بفــرتة  نســميها 
ويهتــم  وأخالقــي  جديــد  نمــط  عــن  التفكــري  يف  عمقــا  األكــرث  ممارســيها  قبــل 

باألســلوب.
ويبــدو أن طريقــة كومــا يف هــذا البحــث قــد ســبقت معظــم نظرائــه الدوليــني، 
فعــىل عكســهم يبــدو أنــه قــد وجــد حــال. ويرجــع ذلــك جزئيــا إىل االنهيــار املبكــر 
العــام  فقاعــة  انفجــار  عــن  الناجمــة  الصدمــة  كانــت  فقــد  اليابــاين.  لالقتصــاد 
مســتوى  عــىل   2٠٠8 العــام  انهيــار  آثــار  مــن  للبلــد  بالنســبة  قســوة  أكــرث   ١٩٩٠
العالــم، إذ لــم يعــد مــن املفــرتض أن تصبــح اليابــان أكــرب اقتصــاد يف العالــم، 
مــن  ال  أبــدا،  يتعــاَف  لــم  البلــد  أن  فالواقــع  الثمانينيــات.  شــائعا يف  كان  كمــا 
الناحيــة املاليــة وال نفســيا كذلــك، كمــا أن الحاجــة إىل إيجــاد عمــارة تناســب 
العالــم املتنبــه للتوقعــات املتضائلــة إىل حــد كبــري، والــذي يعــي تكاليــف فــرض 
حركــة تطويــر وإنشــاءات ال نهايــة لهــا يف هــذا العالــم غــري املــرن، أصبحــت أكــرث 
إلحاحــا هنــا ممــا كانــت عليــه يف أي مــكان آخــر، عــىل األقــل بالنســبة لكومــا.

"املحــو"  بـــ  كومــا  رغبــة  االعتبــار  بعــني  نأخــذ  أن  الصعــب  مــن  ذلــك،  ومــع 
املســتكملة  أعمالــه  آخــر  ُيعتــرب   الــذي  الخشــبي  الجســر  متحــف  نــرى  عندمــا 
الفنيــة يمثــل تصميمــا وظيفيــا لدمــج فنــدق  الناحيــة  مــن  يف يوســوهارا. فهــو 
كومــا الســابق مــع حّمــام محــيل، واملبنــى الناتــج أكــرب بكثــري مــن غرضــه البســيط 
ظاهريــا إذ يبلــغ ارتفــاع معــرض املتحــف عــدة طوابــق ويدعمــه عمــود مركــزي 
واحــد وقــوي. لكــن معظــم وزن املعــرض نــائت مــن التــالل بفضــل تقنيــة يابانيــة 
مــن  أقســام عرضيــة صغــرية  تجميــع  يتــم  حيــث  للدعامــات،  أخــرى  تقليديــة 
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الخارجي المعقد 
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 Minami-Aoyama
الراقي في طوكيو 
الذي يضم متجرا لبيع 
كعك األناناس. والقضبان 
المتشابكة مصنوعة من 
قطع خشب أشجار السرو 
غير المعالج.

مــن  وتنبعــث  الخشــونة،  بإحســاس  تتميــز  الداخليــة  املســاحات  أن  حــني  يف 
نــرى يف  للتــو. ويمكــن أن  قــد ُقطــع  لــو كان خشــبها  املبــاين رائحــة األرز، كمــا 
أول فنــدق لكومــا مالمــح لحركــة مــا بعــد الحداثــة )فســقفه الــذي يشــبه لــوح 
التزلــج مصمــم بحيــث يشــبه ســحابة نظــرا لكــون يوســوهارا ُيطلــق أيضــا عليهــا 
اســم "بلــدة فــوق الغيــوم"(، ويظهــر الخشــب هنــا وهنــاك نظــرا لكــون ألــواح 
يحــب  اعتيــادي ألن كومــا  غــري  أمــر  وهــذا  األبيــض،  بالطــالء  األرضيــة مطليــة 
عــادة أن يــرتك الخشــب مكشــوفا. وأمــا قاعــة البلديــة التــي ُشــيِّدت بعــد عقــد 
صنــدوق  شــكل  عــىل  فهــي  األمــام.  إىل  هائلــة  قفــزة  تمثــل  فإنهــا  الزمــان  مــن 
مســتطيل يبــدو بســيطا، يحــوي جدرانــاً خارجيــة أســمنتية مخفيــة، وســقفه 
نــائت عــن هيــكل العــوارض اليابــاين التقليــدي. وتوجــد واجهــة زجاجيــة مثبتــه 
داخــل ألــواح خشــبية غــري متناظــرة لتوفــري الظــل للمناطــق الداخليــة، حيــث 
كانــت  وقــد  دفئــا.  األكــرث  األشــهر  الخــارج يف  نحــو  الواجهــة  هــذه  فتــح  يمكــن 
يتجــول  وعندمــا  الالحقــة.  أعمالــه  يف  املتكــررة  الســمات  مــن  النفاذيــة  هــذه 
إنشــاء  فيهــا  يتــم  والتــي  ســاطع  نحــو  عــىل  واملضــاءة  الدافئــة  الردهــة  املــرء يف 
املنصــة الخشــبية لعــروض الكاغــورا kagura )وهــو رقــص تقليــدي مــن ديانــة 
ينــى وجــود  للمــرء أن  املنطقــة(، يمكــن  الشــنتو Shinto يرجــع بأصلــه إىل 

املتعمــد. غموضهــا  دالالت  وجميــع  البريوقراطيــة 
يضــع  مــا  كثــريا  كان  يوســوهارا،  يف  كومــا  أمضاهــا  التــي  الســنوات  وخــالل 
تكــرار  عــن  املتعــددة  كتاباتــه  وتكشــف  الخــاص،  بعملــه  املتعلقــة  النظريــات 
يمكنــه  مــا  ملعرفــة  الخشــب  إىل  باســتمرار  كعودتــه  والخــربات  األفــكار  نفــس 
إىل  بانجــذاب  كومــا  يشــعر  يشء،  كل  فقبــل  خاللــه.  مــن  يحققــه  أن  أيضــا 
رؤيــة محــددة بشــأن العمــارة أطلــق عليهــا تســميات متعــددة هــي "الهندســة 
إنهــا  لألشــياء".  "املضــادة  العمــارة  أو  الصغــرية"،  "العمــارة  أو  املهزومــة"، 
قصــة العــودة إىل قيــم العمــارة اليابانيــة التقليديــة مــن خــالل عمــل املهندســني 
نوعــا  بســيطة  فكــرة  عــن  القيــم، فضــال  بهــذه  املعجبــني  الحديثــني  املعماريــني 
الطــرق  عــرب  شــجاع  بشــكل  األحيــان  بعــض  يف  عنهــا  يعــرّب  كومــا  لكــن  مــا، 
االلتفافيــة يف الفلســفة الغربيــة والنظريــة النقديــة. وهــذه الفكــرة مفادهــا أن 
الهندســة املعماريــة يجــب أن تتوقــف عــن إقحــام نفســها يف املناظــر الطبيعيــة، 
خــالل  مــن  محيطهــا  مــع  بانســجام  تتواصــل  أن  ذلــك  مــن  بــدال  ينبغــي  وأنــه 

املحليــة. واألســاليب  املــواد  عــىل  التعــرف 
الحداثــة ومــا  تقاليــد  مــع  املعماريــة  الهندســة  الجــدل حــول وظيفــة  ويحتــدم 
أســالفه  مــع  أيضــا  الجــدل  هــذا  يف  دخــل  قــد  كومــا  أن  كمــا  الحداثــة،  بعــد 
الــيشء  كــون  ماهيــة  حــول  األمــد  طويــل  نقــاش  مــن  جــزء  وهــو  وزمالئــه، 
"يابانيــا" يف الفــن. وتقــع بعــض أهــم املعالــم التــي تنتمــي إىل الحداثــة الدوليــة، 
الدولــة  ربمــا  هــي  التــي  اليابــان  الخرســانة، يف  اســتخدام  مــن حيــث  والســيما 
الحركــة  حمــايس  وبشــكل  كاملــة  بصــورة  اعتمــدت  التــي  الوحيــدة  اآلســيوية 
 .Bauhaus املتحــدرة عــن املهنــدس لــو كوربوزييــه واملدرســة الفنيــة باوهــاوس
األمريكيــة  الحارقــة  القنابــل  قضــت  فقــد  الحــرب،  إىل  جزئيــا  ذلــك  ويرجــع 
عــىل املــدن الخشــبية يف اليابــان، وبعــد ذلــك حــّدت الحكومــة مــن اســتخدام 
الخشــب كمــادة بنــاء يف بعــض املــدن مثــل طوكيــو. وحــدث تطــور ســريع منــذ 
ذلــك الحــني بحيــث أصبحــت اليابــان بحلــول الســبعينيات ثــاين أكــرب اقتصــاد 
يف العالــم، واعُتــرب انفتاحهــا عــىل العمــارة الحداثيــة مثــاال عــىل تنامــي الثقــة 
الحــركات  مــن  العديــد  كحــال  لكــن  لهــا.  مثيــل  ال  بصــورة  بالنفــس  الوطنيــة 
هــذه  أليســت  إذ  انســجام  عــدم  دائمــا  هنالــك  كان  اليابــان،  يف  التحديثيــة 
العمــارة  عــن  غريبــة  الرائعــة  املــدن  وهــذه  الضخمــة  الخرســانية  األشــكال 
يعقــد  وممــا  اليابــان؟  مميــزات  مــن  دائمــا  كانــت  التــي  املتواضعــة  الخشــبية 
مــرورا  تــوت،  برونــو  مــن  ابتــداء  أنفســهم،  الحداثيــني  املعماريــني  أن  األمــور 
بالعمــارة  كثــريا  تأثــروا  قــد  رايــت،  لويــد  بفرانــك  وانتهــاء  نيوتــرا،  بريتشــارد 

الحــرب.  قبــل  مــا  فــرتة  يف  التقليديــة  اليابانيــة 
ولــم يكــن كومــا أول مــن يتصــدى لهــذه األســئلة. فقــد اســتفاد كونيــو مايــكاوا، 
التقليديــة  اليابانيــة  العمــارة  مــن  كوربوزييــه،  لــو  مســاعدي  أحــد  وهــو 
باســتخدام الخرســانة واأللــواح الخشــبية يف جميــع مبانيــه. وبعــد عقــود مــن 
الزمــن، تحــدث آراتــا إيــزوزايك يف مقالتــه "الســماء الزرقــاء يف يــوم االستســالم 
 Blue Sky of Surrender Day: ١٩٦٠ الظــالم  مــن  ١٩٦٠: فضــاء  العــام  يف 
Space of Darkness" عــن كارثــة حملــة القصــف األمــرييك عــىل املبــاين التــي 
مــن  هويتهــا  عــن  اليابــان  تعبــري  كيفيــة  مشــكلة  إىل  مشــريا  أطــالال،  أصبحــت 
خــالل مبانيهــا. لكــن مــن بــني جميــع مــن ناقــش هــذه املعضلــة، قــد يكــون حــل 
كومــا األكــرث تميــزا، فقــد رّكــز تركيــزا كبــريا عــىل املــواد املحليــة، واســتخدامها يف 
البنــاء عــىل حســاب الشــكل العــام. فهــو ال يركــز عــىل الجانــب الرســمي ملبانيــه، 

وإنمــا عــىل الخــربة املباشــرة التــي توفرهــا، كالســطوح وتأثريهــا واملــزاج العــام، 
تبــدو  أو  تصويرهــا  عنــد  ســيئة  تبــدو  مبــان  بإنشــاء  املجازفــة  مــع  ذلــك  وكل 
جميــع  فــإن  اليابانيــة،  واملــواد  لألشــكال  اســتحضاره  جانــب  وإىل  متواضعــة. 
وتفضيــل  أنيقــة  تصاميــم  مــن  يتجاهلهــا،  التــي  بالــذات  الحديثــة  الهواجــس 
تقليــدي  "يابــاين"  هــو  مــا  عــىل  يــدل  مــا  بالضبــط  هــي  الوظيفــة،  عــىل  الشــكل 
هــي  وإنمــا  الوحيــد،  أســلوبه  هــي  الصغــرية"  "العمــارة  وليســت  عمارتــه.  يف 
التعبــري األكــرث طبيعيــة عــن نهجــه، وشــهادة عــىل مــدى نضالــه ضــد املهندســني 

املعماريــني اآلخريــن يف عملــه. 
العــام  تــويف والــده يف  املباشــرين فعندمــا  مّيــز كومــا نفســه عــن أســالفه  وقــد 
قــرب  عــن  فيهــا  يتميــز  أن  تعّمــد  بصــورة  قــربه  لتصميــم  الفرصــة  اغتنــم   ،١٩٩4
معمــاري آخــر هــو مهنــدس امليتابوليســت الكبــري كيشــو كــوروكاوا الــذي يشــتهر 
بتصاميمــه املعقــدة واملبهرجــة التــي يتمــرد كومــا عليهــا. فقــد تــويف كــوروكاوا 
يف العــام 2٠٠٧ وُدفــن يف مقــربة تتاخــم مكتــب كومــا )ولعــل ذلــك مــن ســخرية 
األقــدار(. وقــد قــال يل كومــا: "لقــد رأيــت أعمــال كيشــو كــوروكاوا وأردُت أن 
أقــوم بالعكــس". وكومــا هــو شــخص شــديد الرتكيــز وال يعــرف الكلــل، وكثــريا 
مــا وجــدت نفــيس أتخلــف عنــه وألهــث وراءه وهــو يندفــع مــن مــكان إىل آخــر. 
وكان يركــض تقريبــا مــن مكتبــه إىل املقــربة التــي تضــم قــرب كــوروكاوا ذا املســلة 
ثــم  الغرانيــت".  أحــب  "ال  يل:  وقــال  بهــا،  املحيطــة  املعالــم  مــن  قليــال  األكــرب 
الــذي يقــع يف مــكان قريــب، وكان عبــارة عــن مســاحة  أخــذين إىل قــرب والــده 

في األعلى من اليسار: 
تذّكرنا طريقة كوما 
غير الرسمية في ارتداء 
مالبسه بحبه للتواضع 
المعماري؛ مكتب هذا 
المهندس المعماري في 
األستوديو الخاص به في 
وسط طوكيو.

مريحــة وبســيطة، يشــبه تقريبــا النصــب التــذكاري الــذي صممتــه الفنانــة مايــا 
ُقتلــوا يف فيتنــام. والقــرب مصنــوع مــن الحجــر  الذيــن  لــني للجنــود األمريكيــني 
طوكيــو،  شــمال  الحجــارة  مقالــع  مــن  ُتجلــب  متقشــرة  مــادة  وهــي  الرمــيل، 
وهــي أيضــا نفــس املــادة التــي اســتخدمها يف أحــد أفضــل مبانيــه املعروفــة، وهــو 
 Tochigi 2٠٠٠ يف مقاطعــة توشــيجي العــام  أُنجــز يف  الــذي  متحــف الصخــور 
التــي ُتعتــرب وجهــة للتزلــج وتضــم متحفــا وتحــوي مبــاين متشــابكة مــن الحجــر 
"يتقــادم  العقيــق:  بلــون  الشــبيه  اللــون  القــرب ذي  يتفقــد  وهــو  وقــال  الرمــيل. 
قتامــة  أكــرث  يصبــح  الــذي  القــرب  لــون  إىل  مشــريا  طبيعــي"،  بشــكل  اللــون 
واحمــرارا مــع مــرور الوقــت. وكانــت لحظــة كالســيكية بالنســبة لكومــا فهــذه 
املناســبة الشــخصية للغايــة، أال وهــي وفــاة والــده، قــد أصبحــت فرصــة أخــرى 
إلظهــار مبادئــه، واســتخدام املــواد التقليديــة، وشــّن معركــة خفيــة مــع املــايض 

املعمــاري. إنــه ال يتوقــف أبــدا عــن قــول ال.
ومــن بــني جميــع الفنــون، قــد تكــون الهندســة املعماريــة األكــرث عرضــة لتقلبــات 
الفاعلــة  الجهــات  ثقــة  عــىل  فريــدة  بصــورة  ازدهارهــا  يعتمــد  إذ  االقتصــاد، 
التــي ليــس للمهنــدس املعمــاري ســلطة عليهــا وهــي املســتثمرون العقاريــون، 
الفائــدة  أســعار  طبعــا  ماعــدا  الشــركات،  مــن  والعمــالء  البنــاء،  وشــركات 
مــا  حقبــة  أعقبــت  التــي  العقــود  مــدى  فعــىل  املركزيــة.  البنــوك  تضعهــا  التــي 
بعــد الحــرب، هيمنــت حداثــة لــو كوربوزييــه وميــس فــان ديــر روه عــىل املــدن، 
وحتــى البلــدات الصغــرية، يف جميــع أنحــاء العالــم. لكــن ركــود الســبعينيات 
مــن القــرن العشــرين أّثــر عــىل ثقــة العصــر، وبعــد ذلــك حّلــت حركــة مــا بعــد 
األوليــة.  مرحلتهــا  يف  األقــل  عــىل  والتطــور،  باملعرفــة  تتميــز  التــي  الحداثــة 
الحداثــة  انتشــرت  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  مــن  األول  العقــد  وبحلــول 
خــاص  بشــكل  ويجســدها  واملعــدن  الزجــاج  باســتخدام  تتســم  التــي  الحديثــة 
غهــري، وحديــد، ورم كولهــاس، والســري نورمــان فوســرت، وطبعــت العمــارة 

بســماتها حتــى األزمــة املاليــة يف العــام 2٠٠8. وعــىل الرغــم مــن انتشــار األبــراج 
أن  فيــه  شــك  ال  ممــا  أنــه  إال  العالــم  عواصــم  مختلــف  يف  العاليــة  الســكنية 
الركــود الكبــري قــد خفــف مــرة أخــرى مــن الغطرســة الفكريــة للمهنــة، لتصبــح 
الســنوات الثمــاين أو مــا يقــرب مــن ذلــك بمثابــة فــرتة خلــو العــرش يمكــن أن 
مــن  مكتمــل  غــري  يــزال  مــا  ببحــث  وتتســم  العمــارة"  بعــد  "مــا  بفــرتة  نســميها 
ويهتــم  وأخالقــي  جديــد  نمــط  عــن  التفكــري  يف  عمقــا  األكــرث  ممارســيها  قبــل 

باألســلوب.
ويبــدو أن طريقــة كومــا يف هــذا البحــث قــد ســبقت معظــم نظرائــه الدوليــني، 
فعــىل عكســهم يبــدو أنــه قــد وجــد حــال. ويرجــع ذلــك جزئيــا إىل االنهيــار املبكــر 
العــام  فقاعــة  انفجــار  عــن  الناجمــة  الصدمــة  كانــت  فقــد  اليابــاين.  لالقتصــاد 
مســتوى  عــىل   2٠٠8 العــام  انهيــار  آثــار  مــن  للبلــد  بالنســبة  قســوة  أكــرث   ١٩٩٠
العالــم، إذ لــم يعــد مــن املفــرتض أن تصبــح اليابــان أكــرب اقتصــاد يف العالــم، 
مــن  ال  أبــدا،  يتعــاَف  لــم  البلــد  أن  فالواقــع  الثمانينيــات.  شــائعا يف  كان  كمــا 
الناحيــة املاليــة وال نفســيا كذلــك، كمــا أن الحاجــة إىل إيجــاد عمــارة تناســب 
العالــم املتنبــه للتوقعــات املتضائلــة إىل حــد كبــري، والــذي يعــي تكاليــف فــرض 
حركــة تطويــر وإنشــاءات ال نهايــة لهــا يف هــذا العالــم غــري املــرن، أصبحــت أكــرث 
إلحاحــا هنــا ممــا كانــت عليــه يف أي مــكان آخــر، عــىل األقــل بالنســبة لكومــا.

"املحــو"  بـــ  كومــا  رغبــة  االعتبــار  بعــني  نأخــذ  أن  الصعــب  مــن  ذلــك،  ومــع 
املســتكملة  أعمالــه  آخــر  يُعتــرب   الــذي  الخشــبي  الجســر  متحــف  نــرى  عندمــا 
الفنيــة يمثــل تصميمــا وظيفيــا لدمــج فنــدق  الناحيــة  مــن  يف يوســوهارا. فهــو 
كومــا الســابق مــع حّمــام محــيل، واملبنــى الناتــج أكــرب بكثــري مــن غرضــه البســيط 
ظاهريــا إذ يبلــغ ارتفــاع معــرض املتحــف عــدة طوابــق ويدعمــه عمــود مركــزي 
واحــد وقــوي. لكــن معظــم وزن املعــرض نــائت مــن التــالل بفضــل تقنيــة يابانيــة 
مــن  أقســام عرضيــة صغــرية  تجميــع  يتــم  حيــث  للدعامــات،  أخــرى  تقليديــة 
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كوما مهندس معماري يبدو للوهلة األوىل 
وكأنه ينضح بالتقاليد و بـ "اليابانية"، لكن 

سرعان ما يتبني أن كل ذلك هو تلميحات، 
وخداع للبصر، وعتبات وحدود غري مؤكدة.

في األعلى: التصميم 
الخارجي لمتحف ومركز 
األبحاث جي سي بروسثو 

GC Prostho. وقد تم 
إنشاء المبنى كالعديد 

من مباني كوما ألغراض 
متواضعة إلى حد ما، 
وهو في هذه الحالة 

متحف مخصص لتاريخ 
طب األسنان.

الخشــب الرقائقــي فــوق بعضهــا البعــض بزوايــا عموديــة، ممــا يخلــق إحساســا 
مضيئا ومبهرا بالالنهاية. وعىل الرغم من رغبة كوما املعلنة بأن ينأى بنفسه 
الهــواء  يف  "تجمعــات  مشــروع  كثــرياً  يشــبه  املبنــى  هــذا  أن  إال  أســالفه،  عــن 
ــذ للمهنــدس آراتــا  Clusters in the Air" )١٩٦٠-١٩٦2( الشــهري لكــن غــري املَنفَّ
واحــد  عمــود  فيهــا  يدعــم  طوكيــو  يف  إســكاين  ملشــروع  خطــة  وهــو  إيــزوزايك، 
الشــقق التــي تشــبه الكبســوالت املكدســة واحــدة فــوق األخــرى، مثــل عــوارض 
كومــا. وقــد يكــون رد كومــا عــىل ذلــك أن مخططاتــه الخاصــة تمثــل التقاليــد 
واملــواد املحليــة للمنطقــة املحيطــة بهــا، بــدال مــن أن تكــون ملبنــى مبهــرج غريــب 
لــم يتخــلَّ  عــن املشــهد املحــيل. لكــن يشــري هــذا التشــابه الواضــح إىل أن كومــا 

أبــدا عــن نضالــه القديــم. 
لتحقيــق  يوســوهارا  خــارج  مشــاريعه  يف  الخشــب  اســتخدام  كومــا  وواصــل 
للـــــفـــــنــــــــــــون  هــــــــيــــــروشــــيــــــــغ  بـــــــــاتـــــــــــو  الـــــــفــــــــن  فـــــمـــتـــــــــــــحــــــــف  الهــــلـــــوســــيـــــــة.  الـتـــأثـــيـــــرات 
يف   2٠٠٠ العــام  يف  كومــا  بنــاه  الــذي   Bato Hiroshige Museum of Art
ريفيــة  شــبه  مدينــة  وهــي   ،Nakagawa-machi ماتــيش  ناكاغــاوا-  مدينــة 
تبعــد بمقــدار ثــالث ســاعات بالقطــار شــمال طوكيــو، قــد أدخــل إليــه الكــوات 
الرقيقة واألسقف املائلة التي استخدمها الحقا يف مدينة بورتالند. وللدخول 
إىل املتحف، يميش املرء عرب مدخل هائل. ويف لفتة مميزة بكوما، يوجد خط 
قــوي يربــط دون انقطــاع بــني املدينــة والتــالل الخضــراء التــي ُبنــي عليهــا املتحــف 
ممــا يجعلــه يبــدو وكأنــه مثقــوب وقابــل للنفــاذ مــن خاللــه. ثــم ننعطــف يمينــا 
تعكــس  التــي  الرقيقــة  الخشــب  بشــرائح  يتــألأل  زجاجــي  جــدار  بجانــب  لنســري 
خطــا مــن الخيــزران موجــود عــىل يســارنا، ثــم ننعطــف إىل اليمــني مــرة أخــرى 
إىل بهــو، ثــم يمينــا للمــرة الثالثــة لنجــد أنفســنا داخــل املتحــف نفســه، حيــث 
يزيــل هــذا االرتبــاك املثــري لألعصــاب الحــدود بــني الســطح والعمــق. وتنعكــس 
أشــكال الكــوة مباشــرة عــىل الزجــاج يف مــكان آخــر مــن املتحــف بطريقــة تشــبه 
رمــوز الباركــود bar code. ويكّمــل تركيــب املــواد املتعــددة هــذا لوحــات الفنــان 
  ukiyo-e هريوشــيغ عــىل القوالــب الخشــبية التــي تنتمــي إىل حركــة أوكييــو-إه
الفنيــة املعروضــة داخــل املتحــف والتــي تحــوي طبقــات مــن الطباعــة بالحــرب ال 
املوجــودة تحتهــا. وعــىل عكــس نظرائــه فقــد  الطبقــة  تحجــب كل منهــا تمامــا 
قال يل كوما: "ال أريد أن أؤســس أســلوبا". ولكن كما هي الحال مع معارك 
غــري  نتائــج  املبنــى  لهــذا  كان  فقــد  وضدهــا،  املهنــة  هــذه  داخــل  األخــرى  كومــا 
متوقعــة إذ الشــك يف أن مبــاين كينغــو كومــا يمكــن التعــرف عليهــا مــن بعــد 
ميــل عــىل الرغــم مــن أنهــا مصممــة لتختفــي. فقــد قطــع كومــا أجــزاء مــن بعــض 
جــدران متحــف الحجــارة املصنوعــة مــن الحجــر الرمــيل ووضــع داخــل الفتحــات 
رخامــا شــفافا، ممــا جعــل الضــوء البــارد الــذي يعــرب مــن خاللــه يحــول الجــدار 

إىل مــا يشــبه البطاقــات املثقبــة لجهــاز كومبيوتــر آي بــي إم IBM  قديــم.
وقــد قــال يل: "ينبغــي أن تعــود العمــارة إىل التصنيــع، وإىل اســتخدام املــواد 
الحقيقيــة، واســتخدام اليــد. فقبــل التحــول الصناعــي، كان لــدى معظــم دول 

كومــا،  تصريحــات  مــن  العديــد  مــع  الحــال  هــي  وكمــا  النظــام".  هــذا  العالــم 
ُينقــض. فعــىل الرغــم مــن ولعــه باملــواد التقليديــة  املبــدأ مصمــم يك  فــإن هــذا 
باســتخدام  مهتــم  أيضــا  أنــه  يبــدو  إذ  لهــا  أعمــى  بتقديــس  ليــس  ذلــك  أن  إال 
إىل  أخــذين  الحــق،  وقــت  ففــي  جديــدة.  تأثــريات  لخلــق  الحســابي  التصميــم 
غرفــة املــواد يف مختــربه يف جامعــة طوكيــو، حيــث كان تالميــذه يســتخدمون 
الغريبــة. وكان  للمــواد  اســتخدامات جديــدة  إىل  للتوصــل  الكمبيوتــر  أجهــزة 
وتشــبه  وعضويــة  للغايــة  غريبــة  أشــكال  حــويل  مــن  مــكان  كل  يف  يوجــد 
معــه  وتناقــش  أحــد طالبــه  لينــة ومثقوبــة صنعهــا  فتفحــص مظلــة  الســالل. 
بشــأنها لفــرتة وجيــزة. وقــد اتضــح يل أنهــا مصنوعــة مــن أليــاف معتقــة للقشــرة 
فأجابنــي  تقليديــة؟  بنــاء  مــادة  هــذه  هــل  فســألته:  الهنــد.  لجــوز  الخارجيــة 
ضاحــكا: "ال! بالطبــع ال، إذ لــم يســتخدمها أحــد قبــال عــىل اإلطــالق". لكنــه بــدا 

لــَم ال؟". وكأن لســان حالــه يقــول:" 
اكتشــاف  عــىل  يســاعدونه  الذيــن  الحرفيــني  إىل  التحــدث  كومــا  يحــب 
تكّونــه  الــذي    oya األويــا أو حجــر  التقليــدي،  الــورق  الكامنــة يف  اإلمكانيــات 
رايــت واســتخدمه  الحمــم والرمــاد والــذي أحبــه أيضــا املعمــاري فرانــك لويــد 
ُهــِدم  )لكنــه   ١٩2٣ العــام  يف  طوكيــو  يف   Imperial إمربيــال  فنــدق  بنــاء  يف 
منــذ فــرتة طويلــة(. لكــن الســتخدام كومــا لهــذه املــواد أيضــا منحــى اجتماعــي 
املعجــزة  حققــت  التــي  اليابــان  لــه،  فبالنســبة  االجتماعــي.  النقــد  بــه  ويُقصــد 
37االقتصاديــة وبنــت نفســها عــىل كتــل مــن الخرســانة قــد فقــدت طريقهــا منــذ 

إىل  العــودة  طريــق  التمــاس  شــأن  فمــن  لــذا،  طويلــة.  فــرتة 
الطريــق  يمهــد  أن  التحديــث  مرحلــة  ســبقت  التــي  التقنيــات 
ننــئ  أن  قــال: "علينــا  إذ  اقتصــادي مختلــف  إطــار  إىل  أيضــا 
يبــنّي  أن  املعمــاري  للمهنــدس  ويمكــن  الجديــد.  النظــام  هــذا 
نظــام املجتمــع"، وهــو يعنــي بذلــك "أظهــر للنــاس مــا يبنونــه، 

هــم". مــن  أريهــم  وســوف 
وأملــا  حزنــا  وامتــأل  بصدمــة  أصيــب  قــد  كومــا  أن  يف  الشــك 
عندمــا ضــرب الزلــزال اليابــان يف ١١ مــارس 2٠١١ متســببا بأمــواج 
ســاحل  طــول  عــىل  املــدن  عشــرات  محــت  عاتيــة،  تســونامي 
فيمــا  شــخص،  ألــف   ١٩ مــن  أكــرث  بحيــاة  وأودت  توهوكــو، 
ُيعتــرب أســوأ كارثــة تضــرب البــالد منــذ القصــف األمــرييك عــىل 
مدينتــي هريوشــيما وناغــازايك. لكنــه قــال يل: "لقــد أكــد ذلــك 
صحــة االتجــاه الــذي كنــت أســري فيــه". فبعــد فــرتة وجيــزة مــن 
التســونامي، توجــه إىل الســاحل بالســيارة مــع زميــل لــه وهــو 
اإلمــدادات  ولتقديــم  مبانيــه،  أحــد  حالــة  يتفقــد  متلهــف يك 
فوصــل  هنــاك.  الســبل  بهــم  تقطعــت  الذيــن  األشــخاص  إىل 
دمــرت  التــي   Minamisanriku ميناميســانريكو  بلــدة  إىل 
يقــل  ال  مــا  بمقتــل  وتســببت  منهــا   %٩5 التســونامي  أمــواج 
عــن 8% مــن ســكانها، أي حــوايل ١2٠٠ شــخص. فممــا أثبــت لــه 
مــدى الخطــأ الكبــري الــذي وقعــت بــه بــالده أنهــا قــد ســمحت 
حتــى  بــل  الشــاطئ،  مــن  جــدا  قريبــة  بصــورة  بالبنــاء  للنــاس 
إنهــا قــد شــجعتهم عــىل ذلــك، عــىل الرغــم مــن أن املنطقــة قــد 

ُضربـِـت عشــرات املــرات مــن قبــل موجــات املــد عــىل مــر القــرون.
غــري  أمــر  هــو  الريفيــة  املناطــق  يــزال يعمــل يف  وكــون كومــا ال 
يشــارك  إنــه  حتــى  بــل  مكانتــه،  يف  ملهنــدس  بالنســبة  عــادي 
بلــدة  بنــاء  إعــادة  لجهــود  الشــامل  التخطيــط  يف  أيضــا 
ميناميســانريكو، لكــن ذلــك ال يقلــل مــن حقيقــة أن ممارســته 
ملهنته قد ذهبت إىل ما هو أبعد من العمارة "املنهزمة" التي 
وشــركاه  كومــا  كينغــو  وشــركة  املــرات.  إحــدى  يف  إليهــا  دعــا 
شــركة  اآلن  هــي   Kengo Kuma and Associates
تكليفهــا  يتــم  أن  تقبــل  وهــي  موظــف   2٠٠ فيهــا  يعمــل  عامليــة 
وتتنافــس  الفاخــرة  والفنــادق  ضخمــة  ســكنية  أبــراج  ببنــاء 
إيل  وتحــدث  املعماريــة.  الشــركات  كمعظــم  مناقصاتهــا  عــىل 
مايــكل ســايبكنس، وهــو مهنــدس معمــاري هولنــدي- يابــاين 
الشــركة يف ســبتمرب يك يســلك طريقــه  تــرك  وموظــف ســابق 
كومــا،  أعمــال  عــن  فخــر  بــكل  ملهنتــه،  الخــاص يف ممارســته 
بالشــكل  االهتمــام  عــن  اليابانيــة  العمــارة  إبعــاد  يف  ونجاحــه 
يخلــق  اليابــاين  الفضــاء  كان  "لطاملــا  قائــال:  التفاصيــل،  إىل 
األوهــام ويحــاول أن يجعــل األمــور تبــدو بصــورة تختلــف عمــا 

عليــه". هــي 
التقنيــات  الســتعادة  كومــا  جهــود  عــن  متحدثــا  وقــال 
التقليديــة: "كان الســيد كومــا يحــاول أن يخلــق هــذا املــزاج، 
وهذا الجو... إنه يبذل قصارى جهده لجعل املباين تختفي، 
املبــاين تتمحــور حــول األشــياء الصغــرية". لكــن  أو أن يجعــل 

أخــذ  قــد  كومــا  لكــون  بالحــزن  يشــعر  ســايبكنس  أن  يبــدو 
مشــاريع كثــرية جــدا مــن املطوريــن الكبــار وأنــه قــد فقــد ذلــك 
الوطنــي،  االســتاد  إىل مشــروع  تطــّرق  فقــد  األويل،  االندفــاع 
بذلــك،  يفتخــر  أحــدا  أن  أعتقــد  "ال  معرتفــا:  وأضــاف 

شــركته". يف  وخصوصــا 
وال يبقــى إال أن ننتظــر مــا إذا كان كومــا يســتطيع أن يرتجــم 
يف  لكــن  العاملــي.  املشــهد  إىل  والدقيقــة  الريفيــة  تصاميمــه 
مثــال  أبلــغ  ميناميســانريكو  بلــدة  تكــون  قــد  الراهــن،  الوقــت 
إىل  بزيــارة  قمــت  أكتوبــر  شــهر  ففــي  كومــا.  أعمــال  عــىل 
بحركــة  تعــج  البلــدة  وكانــت  كومــا،  شــركاء  أحــد  مــع  هنــاك 
الســاحل  إىل  املؤديــة  النهــر  ضفــاف  رفــع  يتــم  وكان  البنــاء، 
تغطيتــه  يتــم  كان  نفســه  النهــر  قــاع  أن  كمــا  خطــره،  لــدرء 
بالخرســانة. وبســبب ميلــه للمــدن الصغــرية وتشــغيلها، كان 
كومــا مــن أوائــل املهندســني املعماريــني الذيــن قّدمــوا املســاعدة 
إىل ميناميســانريكو. فقــد أقــام ســوقا مركزيــة مبينــة بالكامــل 
كان  أنــه  إال  عظيمــا،  مبنــى  يكــن  لــم  لكنــه  األرز.  خشــب  مــن 
الخشــب  شــرائح  مــن  هائــل  عــدد  فوجــود  ومدروســا،  أنيقــا 
يذّكرنــا مــرة أخــرى بحــب كومــا للكــوات، إضافــة إىل هشاشــة 
املبنــى والبلــدة نفســها التــي يجــري اآلن إعــادة بنائهــا عــىل أرض 
وكأنهــا  تبــدو  ال  فإنهــا  الســاحل،  مــن  رؤيتهــا  وعنــد  مرتفعــة. 
مــكان  يف  دافئــة  كمنــارة  وإنمــا  مهزومــة،  أو  ذاتهــا  تمحــي 

وموحــش. مظلــم 

تم بناء متحف الجسر الخشبي 
الذي يبلغ طوله ١4٨ قدما في 
العام ٢٠١٠، وهو عبارة عن تجربة 
الستخدام خشب األرز. والمتحف 
هو أحد أربعة أعمال رئيسية 
شيدها المهندس المعماري 
كوما منذ العام ١996 في بلدة 
يوسوهارا Yusuhara الصغيرة 
الجنوبية والنائية.
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كوما مهندس معماري يبدو للوهلة األوىل 
وكأنه ينضح بالتقاليد و بـ "اليابانية"، لكن 

سرعان ما يتبني أن كل ذلك هو تلميحات، 
وخداع للبصر، وعتبات وحدود غري مؤكدة.

في األعلى: التصميم 
الخارجي لمتحف ومركز 
األبحاث جي سي بروسثو 

GC Prostho. وقد تم 
إنشاء المبنى كالعديد 

من مباني كوما ألغراض 
متواضعة إلى حد ما، 
وهو في هذه الحالة 

متحف مخصص لتاريخ 
طب األسنان.

الخشــب الرقائقــي فــوق بعضهــا البعــض بزوايــا عموديــة، ممــا يخلــق إحساســا 
مضيئا ومبهرا بالالنهاية. وعىل الرغم من رغبة كوما املعلنة بأن ينأى بنفسه 
الهــواء  يف  "تجمعــات  مشــروع  كثــرياً  يشــبه  املبنــى  هــذا  أن  إال  أســالفه،  عــن 
ــذ للمهنــدس آراتــا  Clusters in the Air" )١٩٦٠-١٩٦2( الشــهري لكــن غــري املَنفَّ
واحــد  عمــود  فيهــا  يدعــم  طوكيــو  يف  إســكاين  ملشــروع  خطــة  وهــو  إيــزوزايك، 
الشــقق التــي تشــبه الكبســوالت املكدســة واحــدة فــوق األخــرى، مثــل عــوارض 
كومــا. وقــد يكــون رد كومــا عــىل ذلــك أن مخططاتــه الخاصــة تمثــل التقاليــد 
واملــواد املحليــة للمنطقــة املحيطــة بهــا، بــدال مــن أن تكــون ملبنــى مبهــرج غريــب 
لــم يتخــلَّ  عــن املشــهد املحــيل. لكــن يشــري هــذا التشــابه الواضــح إىل أن كومــا 

أبــدا عــن نضالــه القديــم. 
لتحقيــق  يوســوهارا  خــارج  مشــاريعه  يف  الخشــب  اســتخدام  كومــا  وواصــل 
للـــــفـــــنــــــــــــون  هــــــــيــــــروشــــيــــــــغ  بـــــــــاتـــــــــــو  الـــــــفــــــــن  فـــــمـــتـــــــــــــحــــــــف  الهــــلـــــوســــيـــــــة.  الـتـــأثـــيـــــرات 
يف   2٠٠٠ العــام  يف  كومــا  بنــاه  الــذي   Bato Hiroshige Museum of Art
ريفيــة  شــبه  مدينــة  وهــي   ،Nakagawa-machi ماتــيش  ناكاغــاوا-  مدينــة 
تبعــد بمقــدار ثــالث ســاعات بالقطــار شــمال طوكيــو، قــد أدخــل إليــه الكــوات 
الرقيقة واألسقف املائلة التي استخدمها الحقا يف مدينة بورتالند. وللدخول 
إىل املتحف، يميش املرء عرب مدخل هائل. ويف لفتة مميزة بكوما، يوجد خط 
قــوي يربــط دون انقطــاع بــني املدينــة والتــالل الخضــراء التــي ُبنــي عليهــا املتحــف 
ممــا يجعلــه يبــدو وكأنــه مثقــوب وقابــل للنفــاذ مــن خاللــه. ثــم ننعطــف يمينــا 
تعكــس  التــي  الرقيقــة  الخشــب  بشــرائح  يتــألأل  زجاجــي  جــدار  بجانــب  لنســري 
خطــا مــن الخيــزران موجــود عــىل يســارنا، ثــم ننعطــف إىل اليمــني مــرة أخــرى 
إىل بهــو، ثــم يمينــا للمــرة الثالثــة لنجــد أنفســنا داخــل املتحــف نفســه، حيــث 
يزيــل هــذا االرتبــاك املثــري لألعصــاب الحــدود بــني الســطح والعمــق. وتنعكــس 
أشــكال الكــوة مباشــرة عــىل الزجــاج يف مــكان آخــر مــن املتحــف بطريقــة تشــبه 
رمــوز الباركــود bar code. ويكّمــل تركيــب املــواد املتعــددة هــذا لوحــات الفنــان 
  ukiyo-e هريوشــيغ عــىل القوالــب الخشــبية التــي تنتمــي إىل حركــة أوكييــو-إه
الفنيــة املعروضــة داخــل املتحــف والتــي تحــوي طبقــات مــن الطباعــة بالحــرب ال 
املوجــودة تحتهــا. وعــىل عكــس نظرائــه فقــد  الطبقــة  تحجــب كل منهــا تمامــا 
قال يل كوما: "ال أريد أن أؤســس أســلوبا". ولكن كما هي الحال مع معارك 
غــري  نتائــج  املبنــى  لهــذا  كان  فقــد  وضدهــا،  املهنــة  هــذه  داخــل  األخــرى  كومــا 
متوقعــة إذ الشــك يف أن مبــاين كينغــو كومــا يمكــن التعــرف عليهــا مــن بعــد 
ميــل عــىل الرغــم مــن أنهــا مصممــة لتختفــي. فقــد قطــع كومــا أجــزاء مــن بعــض 
جــدران متحــف الحجــارة املصنوعــة مــن الحجــر الرمــيل ووضــع داخــل الفتحــات 
رخامــا شــفافا، ممــا جعــل الضــوء البــارد الــذي يعــرب مــن خاللــه يحــول الجــدار 

إىل مــا يشــبه البطاقــات املثقبــة لجهــاز كومبيوتــر آي بــي إم IBM  قديــم.
وقــد قــال يل: "ينبغــي أن تعــود العمــارة إىل التصنيــع، وإىل اســتخدام املــواد 
الحقيقيــة، واســتخدام اليــد. فقبــل التحــول الصناعــي، كان لــدى معظــم دول 

كومــا،  تصريحــات  مــن  العديــد  مــع  الحــال  هــي  وكمــا  النظــام".  هــذا  العالــم 
ُينقــض. فعــىل الرغــم مــن ولعــه باملــواد التقليديــة  املبــدأ مصمــم يك  فــإن هــذا 
باســتخدام  مهتــم  أيضــا  أنــه  يبــدو  إذ  لهــا  أعمــى  بتقديــس  ليــس  ذلــك  أن  إال 
إىل  أخــذين  الحــق،  وقــت  ففــي  جديــدة.  تأثــريات  لخلــق  الحســابي  التصميــم 
غرفــة املــواد يف مختــربه يف جامعــة طوكيــو، حيــث كان تالميــذه يســتخدمون 
الغريبــة. وكان  للمــواد  اســتخدامات جديــدة  إىل  للتوصــل  الكمبيوتــر  أجهــزة 
وتشــبه  وعضويــة  للغايــة  غريبــة  أشــكال  حــويل  مــن  مــكان  كل  يف  يوجــد 
معــه  وتناقــش  أحــد طالبــه  لينــة ومثقوبــة صنعهــا  فتفحــص مظلــة  الســالل. 
بشــأنها لفــرتة وجيــزة. وقــد اتضــح يل أنهــا مصنوعــة مــن أليــاف معتقــة للقشــرة 
فأجابنــي  تقليديــة؟  بنــاء  مــادة  هــذه  هــل  فســألته:  الهنــد.  لجــوز  الخارجيــة 
ضاحــكا: "ال! بالطبــع ال، إذ لــم يســتخدمها أحــد قبــال عــىل اإلطــالق". لكنــه بــدا 

لــَم ال؟". وكأن لســان حالــه يقــول:" 
اكتشــاف  عــىل  يســاعدونه  الذيــن  الحرفيــني  إىل  التحــدث  كومــا  يحــب 
تكّونــه  الــذي    oya األويــا أو حجــر  التقليــدي،  الــورق  الكامنــة يف  اإلمكانيــات 
رايــت واســتخدمه  الحمــم والرمــاد والــذي أحبــه أيضــا املعمــاري فرانــك لويــد 
ُهــِدم  )لكنــه   ١٩2٣ العــام  يف  طوكيــو  يف   Imperial إمربيــال  فنــدق  بنــاء  يف 
منــذ فــرتة طويلــة(. لكــن الســتخدام كومــا لهــذه املــواد أيضــا منحــى اجتماعــي 
املعجــزة  حققــت  التــي  اليابــان  لــه،  فبالنســبة  االجتماعــي.  النقــد  بــه  ويُقصــد 
37االقتصاديــة وبنــت نفســها عــىل كتــل مــن الخرســانة قــد فقــدت طريقهــا منــذ 

إىل  العــودة  طريــق  التمــاس  شــأن  فمــن  لــذا،  طويلــة.  فــرتة 
الطريــق  يمهــد  أن  التحديــث  مرحلــة  ســبقت  التــي  التقنيــات 
ننــئ  أن  قــال: "علينــا  إذ  اقتصــادي مختلــف  إطــار  إىل  أيضــا 
يبــنّي  أن  املعمــاري  للمهنــدس  ويمكــن  الجديــد.  النظــام  هــذا 
نظــام املجتمــع"، وهــو يعنــي بذلــك "أظهــر للنــاس مــا يبنونــه، 

هــم". مــن  أريهــم  وســوف 
وأملــا  حزنــا  وامتــأل  بصدمــة  أصيــب  قــد  كومــا  أن  يف  الشــك 
عندمــا ضــرب الزلــزال اليابــان يف ١١ مــارس 2٠١١ متســببا بأمــواج 
ســاحل  طــول  عــىل  املــدن  عشــرات  محــت  عاتيــة،  تســونامي 
فيمــا  شــخص،  ألــف   ١٩ مــن  أكــرث  بحيــاة  وأودت  توهوكــو، 
ُيعتــرب أســوأ كارثــة تضــرب البــالد منــذ القصــف األمــرييك عــىل 
مدينتــي هريوشــيما وناغــازايك. لكنــه قــال يل: "لقــد أكــد ذلــك 
صحــة االتجــاه الــذي كنــت أســري فيــه". فبعــد فــرتة وجيــزة مــن 
التســونامي، توجــه إىل الســاحل بالســيارة مــع زميــل لــه وهــو 
اإلمــدادات  ولتقديــم  مبانيــه،  أحــد  حالــة  يتفقــد  متلهــف يك 
فوصــل  هنــاك.  الســبل  بهــم  تقطعــت  الذيــن  األشــخاص  إىل 
دمــرت  التــي   Minamisanriku ميناميســانريكو  بلــدة  إىل 
يقــل  ال  مــا  بمقتــل  وتســببت  منهــا   %٩5 التســونامي  أمــواج 
عــن 8% مــن ســكانها، أي حــوايل ١2٠٠ شــخص. فممــا أثبــت لــه 
مــدى الخطــأ الكبــري الــذي وقعــت بــه بــالده أنهــا قــد ســمحت 
حتــى  بــل  الشــاطئ،  مــن  جــدا  قريبــة  بصــورة  بالبنــاء  للنــاس 
إنهــا قــد شــجعتهم عــىل ذلــك، عــىل الرغــم مــن أن املنطقــة قــد 

ُضربـِـت عشــرات املــرات مــن قبــل موجــات املــد عــىل مــر القــرون.
غــري  أمــر  هــو  الريفيــة  املناطــق  يــزال يعمــل يف  وكــون كومــا ال 
يشــارك  إنــه  حتــى  بــل  مكانتــه،  يف  ملهنــدس  بالنســبة  عــادي 
بلــدة  بنــاء  إعــادة  لجهــود  الشــامل  التخطيــط  يف  أيضــا 
ميناميســانريكو، لكــن ذلــك ال يقلــل مــن حقيقــة أن ممارســته 
ملهنته قد ذهبت إىل ما هو أبعد من العمارة "املنهزمة" التي 
وشــركاه  كومــا  كينغــو  وشــركة  املــرات.  إحــدى  يف  إليهــا  دعــا 
شــركة  اآلن  هــي   Kengo Kuma and Associates
تكليفهــا  يتــم  أن  تقبــل  وهــي  موظــف   2٠٠ فيهــا  يعمــل  عامليــة 
وتتنافــس  الفاخــرة  والفنــادق  ضخمــة  ســكنية  أبــراج  ببنــاء 
إيل  وتحــدث  املعماريــة.  الشــركات  كمعظــم  مناقصاتهــا  عــىل 
مايــكل ســايبكنس، وهــو مهنــدس معمــاري هولنــدي- يابــاين 
الشــركة يف ســبتمرب يك يســلك طريقــه  تــرك  وموظــف ســابق 
كومــا،  أعمــال  عــن  فخــر  بــكل  ملهنتــه،  الخــاص يف ممارســته 
بالشــكل  االهتمــام  عــن  اليابانيــة  العمــارة  إبعــاد  يف  ونجاحــه 
يخلــق  اليابــاين  الفضــاء  كان  "لطاملــا  قائــال:  التفاصيــل،  إىل 
األوهــام ويحــاول أن يجعــل األمــور تبــدو بصــورة تختلــف عمــا 

عليــه". هــي 
التقنيــات  الســتعادة  كومــا  جهــود  عــن  متحدثــا  وقــال 
التقليديــة: "كان الســيد كومــا يحــاول أن يخلــق هــذا املــزاج، 
وهذا الجو... إنه يبذل قصارى جهده لجعل املباين تختفي، 
املبــاين تتمحــور حــول األشــياء الصغــرية". لكــن  أو أن يجعــل 

أخــذ  قــد  كومــا  لكــون  بالحــزن  يشــعر  ســايبكنس  أن  يبــدو 
مشــاريع كثــرية جــدا مــن املطوريــن الكبــار وأنــه قــد فقــد ذلــك 
الوطنــي،  االســتاد  إىل مشــروع  تطــّرق  فقــد  األويل،  االندفــاع 
بذلــك،  يفتخــر  أحــدا  أن  أعتقــد  "ال  معرتفــا:  وأضــاف 

شــركته". يف  وخصوصــا 
وال يبقــى إال أن ننتظــر مــا إذا كان كومــا يســتطيع أن يرتجــم 
يف  لكــن  العاملــي.  املشــهد  إىل  والدقيقــة  الريفيــة  تصاميمــه 
مثــال  أبلــغ  ميناميســانريكو  بلــدة  تكــون  قــد  الراهــن،  الوقــت 
إىل  بزيــارة  قمــت  أكتوبــر  شــهر  ففــي  كومــا.  أعمــال  عــىل 
بحركــة  تعــج  البلــدة  وكانــت  كومــا،  شــركاء  أحــد  مــع  هنــاك 
الســاحل  إىل  املؤديــة  النهــر  ضفــاف  رفــع  يتــم  وكان  البنــاء، 
تغطيتــه  يتــم  كان  نفســه  النهــر  قــاع  أن  كمــا  خطــره،  لــدرء 
بالخرســانة. وبســبب ميلــه للمــدن الصغــرية وتشــغيلها، كان 
كومــا مــن أوائــل املهندســني املعماريــني الذيــن قّدمــوا املســاعدة 
إىل ميناميســانريكو. فقــد أقــام ســوقا مركزيــة مبينــة بالكامــل 
كان  أنــه  إال  عظيمــا،  مبنــى  يكــن  لــم  لكنــه  األرز.  خشــب  مــن 
الخشــب  شــرائح  مــن  هائــل  عــدد  فوجــود  ومدروســا،  أنيقــا 
يذّكرنــا مــرة أخــرى بحــب كومــا للكــوات، إضافــة إىل هشاشــة 
املبنــى والبلــدة نفســها التــي يجــري اآلن إعــادة بنائهــا عــىل أرض 
وكأنهــا  تبــدو  ال  فإنهــا  الســاحل،  مــن  رؤيتهــا  وعنــد  مرتفعــة. 
مــكان  يف  دافئــة  كمنــارة  وإنمــا  مهزومــة،  أو  ذاتهــا  تمحــي 

وموحــش. مظلــم 

تم بناء متحف الجسر الخشبي 
الذي يبلغ طوله ١4٨ قدما في 
العام ٢٠١٠، وهو عبارة عن تجربة 
الستخدام خشب األرز. والمتحف 
هو أحد أربعة أعمال رئيسية 
شيدها المهندس المعماري 
كوما منذ العام ١996 في بلدة 
يوسوهارا Yusuhara الصغيرة 
الجنوبية والنائية.
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ثوب كوكتيل من حرير األورغانزا قرنفيل اللون، يضم 
صدرية وتنورة منفوخة، لشخصية سوين فون بولو 
  "Reversal of Fortune من  فيلم "عكس الرثوة

)١٩٩٠(. "كنت أنا فقط مع هذا الثوب الوردي، 
وجرييمي آيرونز ، وشبل النمر".

رداء رمادي من الرتتر، مع درع منفصل 
للصدر من الخيزران، لشخصية إليانور 
أوف أكيتني من فيلم "األسد يف الشتاء 

.)2٠٠٣( "The Lion in Winter

فستان يشبه جلد الفهد، مزركش بفرو املنك 
والحرير، لشخصية نورما ديزموند يف فيلم "بوليفارد 
الغروب بوليفارد" )١٩٩4(، من إنتاج شركة برودواي 
Broadway. "من أروع األزياء التي يمكن ارتدائها".

معطف بلون أخضر مزرق، وجيليه، وتنورة 
لشخصية جرال املجرات نوفا برايم

 Nova Prime يف فيلم "حراس املجرة 
Guardians of the Galaxy" )2٠١4(، من إنتاج 

.Marvel شركة مارفيل

شيء
 فريد
 من نوعه

بعد االنتهاء من تصوير أي فيلم، غالبا ما تباع أزياؤه لشركات تأجري املالبس. لكن املمثلة غلني كلوز ترى أن ذلك أمر معيب إذ تقول: "نقي ساعات يف 
غرفــة املالبــس ويف موقــع التصويــر ونحــن نرتــدي هــذه األعمــال الفنيــة التــي أبدعهــا أعظــم املصممــني". لهــذا الســبب، وعــىل مــدى ٣5 عامــا املاضيــة، احتفظــت 
حت لجائزة األوسكار ست مرات بكل األزياء التي مّثلت بها تقريبا، ابتداء من الثوب أحادي اللون املكّون من عدة قطع الذي صممته  هذه املمثلة التي رُشِّ
مصممــة األزيــاء إلــني مريوجنيــك لفيلــم "فاتــال اتراكشــن Fatal Attraction" يف العــام ١٩8٧، مــرورا بمعطــف الفــرو املنقــط الــذي ارتدتــه عندمــا لعبــت دور 
صائــدة الجــراء كرويــل دو فيــل يف فيلــم ""Dalmatians 101، وانتهــاء بــأول قطعــة جمعتهــا وهــي قميــص قصــري بســيط مــن دورهــا يف أوائــل الثمانينيــات 
الذي لعبته يف فيلم "Barnum" من إنتاج برودواي. ويف هذا الخريف، تربعت كلوز بمجموعتها كاملة التي تضم ٧٦٦ قطعة إىل جامعة إنديانا، حيث 
ســيتم حفــظ تلــك األزيــاء يف قســم املحفوظــات و"لــن يتــم فصلهــا عــن بعضهــا البعــض، أو  إعــادة بنائهــا، أو إعــادة تصميمهــا"، كمــا قالــت. وآخــر مشــروع لهــا 

هــو فيلــم "ذا وايــف The Wife" املقتبــس عــن روايــة مليــغ وليتــزر، حيــث ســيصدر يف وقــت الحــق مــن هــذا العــام - جــون ووجــان.

أزياء غلني كلوز 
املسرحية

الرسوم ألورور دي ال مورينيري

 ثوب من حرير التفتة 
األزرق، مزين بأشكال 
ورود، بأكمام من 
الدانتيل، لشـــــــــخصيـــــــــــــة 
مـــاركــــــــــيــــــــــــز دو مــــــرتــــــــــيــــــويــــــــــــــــــــل             
 Marquise de Merteuil
من فيلم "االرتباطات 
 Dangerous الخطرة
.)١٩88( "Liaisons

فستان أحمر وأسود، 
مع حاشية وبطانة، 
لشخصية السيدة فاراداي 
 Mary يف فيلم  "ماري راييل
Reilly" )١٩٩٦(. "تعبري 
خارجي عن الظالم الداخيل 
للشخصية".
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