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الغالف من تصوير: فارس بشير العباسي

إبــداعــــات
42 - أنماط حياة يف كنف الطبيعة

 
العيش يف  إىل  الخالبة  الصحراء  طبيعة  من   

الهوايات   من  كثري  تنمي  والتي  األسرة  كنف 
من  لديه  ما  ُغ  فيفرِّ برغبة وحماس،  لتمارس 
التقت يت شخوص  تطورت  لإلبداع..  طاقات 
مختلفة  عديدة  بمؤثرات  هوايات  بدواخلهم 

بيئي،  ما هو  ومنها  ما هو فطري  منها 
فيها.  مبدعني  مبتكرين  فأصحبوا 
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48 - الرجل الذي طبخ إليطاليا

 
يقدم  وهو  عمره  بولريي  قىض جياكومو   

من  املستوحاة  الطبيعية  املحلية  الوجبات 
تسكان  منطقة  نساء  ابتكرها  التي  األطباق 

رينزو  املعماري  ولكن  أيام طفولته.   Tuscan
حياته  مسار  غري  الذي  هو  كان  مونغياردينو 

ملهنية.  ا

54 - التصميم املتميز 

فنانيها  أعني  تونس من خالل  إىل  النظر   
يتعدى  الذي  باألمل  اإليمان  يعني  ومثقفيها 

والسياسية. والتاريخية  الثقافية   الحدود 

ثقافة وتصميم
فرباير - مارس  2٠١٧

األيام الخوالي: ديكور مدخل 
مطعم جياكومو ارينغاريو 

Giacomo Arengario الفني 
المثير. المطعم الذي صممه 
استوديو بيريغالي في العام 
2010 يضم أرضية بلون الزبيب 

البنفسجي تشبه صخور 
الرخام السماقي المحلية. 





تي قطر: مجلة أسلوب الحياة من نيويورك تايمز6

الحلبـــــــة
2٧-   أحرقها بعد أن تقرأها

        فن أنيكا يي البيولوجي والحيس والقابل 
لالشتعال بشكل متكرر يجد التقدير عىل نطاق 
واسع، وإن كان يصُعب بعض اليشء تصنيفه.

3٠-   أصدقاء أوفياء 
    

عندما أصبحت التكنولوجيا تنئش الصداقات   
بصورة أسهل، ولكن أيضا أكرث ضحالة، تناول 

أحد الُكتَّاب أهمية العالقات غري املوثقة.

36 -  منزل صغري يف الغابة الكبرية

بنى الفنان الِحَريف الراحل جب بي بلونك كوخه   
 Marin County يف منطقة مارين كاونتي

بيديه: تعبري كيل عن حياة فنية.

المحتـــويـــات

لمحــــــة
٧ - عام التفكري يف السحر

بالو سانتو Palo Santo التي تعني “العصا   
املقدسة” باإلسبانية شجرة محلية يف منطقة 

البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية. عند 
حرق هذه الشجرة تطلق رائحة الصنوبر 

والحمضيات. إشعال عصا من شجرة بالو 
سانتو مثل إحراق حزمة من املريمية أو العشب 

الحلو، وُيعتقد أن ذلك يطرد النحس.

٩ - آريت بوفريا لقاء مع املوضة

        آريت بوفريا Arte Povera حركة الطليعة 
الفنية املسيَّسة التي ازدهرت يف إيطاليا يف 

أواخر الستينيات من القرن املايض تعود إىل 
الحياة. 

١١ -َشعر يسء

صالحة أم شريرة، سوداء أم بيضاء، ملاذا   
تقريبا يكون لدى معظم الشخصيات النسائية 

يف التلفزيون نفس الُخَصل  املثالية؟

١4 -األقراط

مفتعلة وغري منسجمة ومصنوعة من الفضة   
والذهب والربونز املطروق.
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الجـــــودة
١٧ -  الزيادة

حقيبة أنيقة مفضلة يف الحموالت غري   
املنتظمة الشكل أو الكبرية.
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تمكين المرأة 
هو الطريق

لتفعيل التنمية الوطنية 

 äÉjô£≤dG ∫ÉªYC’G äGó«°S á£HGQ ™e ¿hÉ©àdÉH

جائزة قطر توداي للسيدات 
تكرم الجائزة إنجازات المرأة في األعمال التجارية، 
والثقافة، واألزياء، واألعمال الخيرية، وغيرها من 

المجاالت الهامة في قطر.
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المحتـــويـــات

لمحة من قطـــر
١3 -  الوفاء بالعهد

 
تحت رعاية سعادة الشيخة املياسة بنت حمد بن   

خليفة آل ثاين، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، 
دّشنت متاحف قطر فرًعا ملتجر “كاس آرت” أحد 
أشهر متاجر املستلزمات الفنية العاملية يف اململكة 

املتحدة، بمبنى مطافئ: مقر الفنانني.

١5 -  تغري مفهوم الوقت

سارع أبرز مصممي الساعات يف العالم إىل كشف   
منتجاتهم الجديدة لتحديد أجنداتهم للعام 2٠١٧. 
ويبدو أن عشاق جمع الساعات هذا العام اتجهوا 

نحو الساعات  املختلفة تماما،.

الجودة من قطر 
2١ -  األصالة والرقي

         تحقيقا للموازنة املستمرة بني األناقة والعصرية، 
تصمم مجموعة Prologue  تحفا تعكس هويتها 

مع الذوق الراقي، لتظل القطع دائما مميزة 
وخالدة.

22 - للفخامة قصة تحىك

قدم معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2٠١٧ 
الدعوة  إىل رحلة مبهرة الستكشاف  أصل الحكاية 
وراء كل جوهرة، وسط أجواء ساحرة تمتزج فيها 

عناصر الفن والجمال وبراعة الصنعة.

الناشـر

شـركة المها للدعاية واإلعالن ذ.م.م.
qtoday@oryxpublishing.com :ص.ب:  32٧2 الدوحة - قطــر.  هاتف:  446٧2١3٩ أو 4455٠٩83 أو 446٧١١٧3 أو 4466٧584 )+٩٧4( . فاكس:  4455٠٩82 )+٩٧4( . بريد إلكرتوين

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

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

مراسل صحفي أول    
كرتينا هودورو

اريت موهان
اودين ناج

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

منصور الشيخ

نائب مدير القسم الفني 
حنان أبو صيام

مساعد مدير القسم الفني 
أيوش أندراجيت

مصمم جرافيك أول 
ماهيش ريدي

مصور فوتوجرايف 
التيمريانو روبرت 

---------------------
مدير التسويق 

ساكاال  ايه ديرباس

مساعد مدير التسويق 
دنزيتا سيكويريا

سوين فيالت
ماتيوس جرييان

نيشاد إن بي
---------------------

مسئول أول الفعاليات
غزالة محمد

---------------------

الناشـر ورئيس التحرير 
يوسف بن جاسم الدرويش 

العضو املنتدب
جاسم بن يوسف الدرويش

املدير
د.فيصل فؤاد

---------------------
مدير التحرير

ازدهار إبراهيم عيل

نائب املحرر  
أشواريا موريت

كبري املراسلني
كريم إمام
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محاسب أول
براتاب تشاندرن 

---------------------
العالقات العامة

إسالم املحالوي
---------------------

مسؤول توزيع أول 
بيكرم شرستا 

فريق التوزيع
تيميلسينا   ارجون 

بيمال راي

الحلبة من قطر 
32 - التوثيق املتفرد

 
تستضيف الدوحة واحد من أهم العروض الفنية التاريخية التوثيقية التي   

تأيت من عاصمة النور )باريس( وهو معرض بيكاسو-جياكوميتي.

مجلة أسلوب الحياة 
من نيويورك تايمز

---------------------
رئيس التحرير

نيدليمان ديبورا 

املدير اإلبداعي
باتريك يل

نائب رئيس التحرير
ويتني فارجاس

مدير التحرير
مينجو بارك

مدير التصوير
نادية فيالم

الفعاليات مدير 
لورين تباش بانك

---------------------
نيويورك تايمز

 خدمات األخبار
---------------------

املدير العام
ميشيل قرين سبون

نائب الرئيس، 
الرتاخيص وسندكيشن

أليس تنق

نائب الرئيس، املحرر التنفيذي 
نيويورك تايمز لخدمات 

األخبار وسينديكت
نانيس يل

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

مدير التحرير
أنيتا باتيل

نائب مدير التحرير
بولكينقورن اليكساندرا 

املحرر اإلداري
جون هاسكينز

التحرير منسق 
آيان كارلينو

منسق
جريي كيصر
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عظمة التحدي وروعة اإلبداع
تمثل هذه القطعة الفنية 

المميزة من Prologue   تراث 
الخليج الثر، عرضت في معرض 
الدوحة للمجوهرات والساعات 

.201٧
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بالو سانتو Palo Santo التي تعني “العصا املقدسة” 
الكاريبي  البحر  منطقة  يف  محلية  شجرة  باإلسبانية 
تطلق  الشجرة  هذه  حرق  عند  الجنوبية.  وأمريكا 
رائحة الصنوبر والحمضيات. إشعال عصا من شجرة 
بالو سانتو مثل إحراق حزمة من املريمية أو العشب 
األطباء  النحس.  يطرد  ذلك  أن  وُيعتقد  الحلو، 
يستخدمونها يف صالة  األمازون  منطقة  السحرة يف 
الشريرة  األرواح  لطرد    Ayahuasca اإلياهواسكا 
من مكان الصالة. وبالنظر إىل خصائصها الروحانية 
ال يرى من يعتقد فيها أن لها عالقة بالعالم الحيس، 
ولكني الحظت مؤخرا أن دخانها املميز ينتشر فوق يف 
أماكن ال عالقة لها بالروحانيات واألفكار الخرافية، 
سيئة  بروكلني  حانات  من  التباين:  شديدة  أماكن 
السمعة إىل حفالت افتتاح الفعاليات الفنية الراقية. 
رائحة بالو سانتو حلوة ولكن الشجرة ال ُتحرق فقط 

 Diptyque بسبب أنها أقل تكلفة من الشموع الفاخرة التي تنتجها شركة ديبتيغ
الفرنسية. شعبية هذه الرائحة املفاجئة تدل عىل تغري كبري ومفاجئ يف املزاج العام: 
قوتنا عىل طرد  اعتقاد يف  يوميا،  االحتفاالت  وإقامة  الشعائر  ملمارسة  شوق دفني 
القوى السلبية والضارة بحركة بسيطة مثل هذه. ما الذي يمكن له أن يواجه الغربة 
الروحية التي جلبتها التكنولوجيا املتطورة أكرث من يشء يذكرنا باملايض مثل رائحة 
الدخان؟ إنها مجرد خطوة قبل أن نمسك بالفعل بالعصا السحرية وإن كانت هذه 
القوى  لالعتقاد يف  اتجاه مفاجئ  اآلن هناك  ولكن   - القدر  بنفس  أيضا ال عقالنية 

السحرية. 
ربما تكوين قد الحظِت ذلك وأنت يف العمل. ألم تَر أن زميلتك يف العمل قد زينت 
مكتبها بمزهريات الكوارتز؟ أليس لك صديق قد نزَّل تطبيق آي شينغ I Ching يف 

هاتفه الجوال؟ ألم يلوم صديقك تراجع الزئبق يف عدم رده عىل رسائلك النصية؟ 
إذا لم يظهر أي من ذلك بني أصدقائك وصديقاتك فإن ذلك ال يعني عدم وجود 
دالئل كثرية عليه يف املجتمع: لم يعد من الثوابت أن نتعامل مع التشاؤم وكأنه لم 
يكن وأن نسلِّم باألوضاع التي ال يمكن التحقق منها أو إثباتها. جلبت ألفيات السنني 
املاضية معها تفسريات لها عالقة بحركة الكواكب للتحديات التي سوف تواجهينها 
دورة  ُزَحل  إكمال  يسببه  الذي  الوجودي  وبالقلق  عمرك  من  الثالثني  بلوغك  عند 
كاملة يف مداره حول الشمس. يوجد بني إكسسوارات فيكتوريا بيكهام وغوينث بالرتو 
الروحانية مثل سوسيتي جالريي وريدين رووم املرافق  الكريستال.  أكياس  عدد من 
Society Gallery & Reading Room  يف بروكلني تقدم محاضرات بعناوين مثل: 
“الساحرات، املومسات، دعاة املساواة بني املرأة والرجل: التسامح الجنيس والسحر”

Witches, Sluts, Feminists: Conjuring the Positive Sex ، والفعاليات 
التي   New Age & Chill شيل  آند  إيدج  نيو  تجمعات  ذلك  يف  بما  االجتماعية 

 .Enya ُتمارس فيها جلسات التأمل والدلك واالسرتخاء أثناء سماع موسيقى إينيا
عصرنا  يف  واسع  نطاق  عىل  الديني  الحس  انعدام  يعترب  اآلن؟  وملاذا  السحر،  ملاذا 
خروجا عن النسق التاريخي لحياة اإلنسان. أصبحت املوسيقى التي عادة ال تتطلب 
منظمة  بصورة  دينية  طقوس  ممارسة  املرات  بعض  يف  أو  معينة  بعقيدة  اإليمان 
العادية  األمور  وترية حدوث  بنفس  املعجزات  إىل حدوث  يتطلعون  الناس  تجعل 
واليومية. الرغبة يف التواصل مع الكون واالعتقاد يف الخوارق ولوم حركة النجوم يف 
السماء عىل تأخري قطار األنفاق يأيت من الفطرة املتجذرة وربما املوروثة لدى اإلنسان 
اف  لالستسالم للقدر. من هنا أيضا يأيت امليل إىل طلب نصيحة خاصة. الذهاب إىل عرَّ
لطلب النصيحة حول عالقات الناس بعضهم ببعض يكلف مبلغاً ال ُيذكر مقارنة مع 
ما تكلفه زيارة إىل معالج أو طبيب متخصص، وال يلزمك بنبش ذكريات طفولتك 

التي ربما ال تحب أن تبوح بها.  
القبول  عند  أعىل،  لنظام  االستسالم  عند  الفرد  لدى  تتحقق  راحة  ببساطة  هناك 
غري  باألشياء  نؤمن  أال  املهم  من  أليس  املنطق؟  عن  ماذا  ولكن  الواقع،  باألمر 
يؤدي  أن  اهتزازي  لحمام بصوت  العالجية  القوة  لإليمان يف  يمكن  الحقيقية؟ هل 
ُتظِهر  ربما  لها؟  نتعرض  التي  املؤامرات  عن  شاذة  نظريات  ظهور  إىل  التايل  اليوم 
أن نحصل  نستطيع  أننا  الدليل عىل  وتقدم  تعقيدا  أقل  السحر يف ضوء  اإلجازات 
العام. مرة كل عام  إدراكنا  األدين من  الحد  نفقد  أن  اليومية دون  عليه يف حياتنا 
إيقاد  األشجار،  غرس  الشعائر:  من  طويلة  سلسلة  الثقافية  ممارساتنا  يف  تتكرر 
الشموع، تعليق الزخارف. االحتفال بنهاية العام قد يصحبه الكثري من املمارسات 
الخرافية أو التساؤل عن الفلسفات األكرب التي تقود حياتنا وتحدد خياراتنا - أو ربما 
يصحبه فقط عدد أكرب من الحفالت مما اعتاد الفرد أن يذهب إليه أو يقيمه يف شهر 
معني من الشهور. أفضل تفسري لظاهرة ممارسة هذه الشعائر يكمن يف االعتقاد 

الراسخ لدى البشر يف وجود املعجزات. 

مميزات العصر

عام 
التفكير في السحر

بقلم إميلي ويت
تصوير ماري ميدا ويوجي اوبوش  
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مميزات العصر لمحـــــة

 من هنا وهناك
كوكتيل ثقايف

فال دو غريس
يبدأ كتاب ريلكي “مذكرات مالتيه لوريدس بريغيه” 

ي  The Notebooks of Malte Laurids Brigge بوصف التمشِّ
 Val-de-Grâce من أمام مستشفى وكنيسة فال دي غريس
في الدائرة الخامسة ارونديسمنت Arrondissement. أنا أحب 
هذا المكان أكثر في الليل حين يظهر ضوء القبة المضيئة 

في صفحة المساء الزرقاء.

بونت ال فييت
جوالتي على األقدام في بعض المرات تأخذني إلى هذا الجسر 

)بونت ال فييت Pont La Fayette( الذي يمتد عبر خط السكة الحديد 
إلى غاري دي ليست Gare de l’Est. أحب أن أشاهد طبقات الخرسانة 
المسلحة والحديد وألوان الدرابزين والدعامات المتقاطعة. المشهد 

باريسي بامتياز، ولكن تصميمه والحي الذي  يقع فيه يحمل 
طابعا صناعيا. 

بار ديلنتراكتي
في شارع رو دي ديمونتبنيرRue de Montpensier  هناك 
مقهى قديم بمعنى الكلمة يكون دائما غاصا بالرواد 

القادمين من مسرح دو باليس رويال ثييتر 
Théâtre du Palais-Royal. لقد ُبِهرت بموقعه الفريد على 

الناصية حيث ينحنى الشارع. بالجوار هناك مطعم 
صديقي فيرجاص، وإلى األمام منه هناك شقة جين 

كوستاو القديمة في البناية رقم 36.

باليه رويال
باليه رويال من أفضل األماكن للمشي في باريس. أنا أحب 
 Didier Ludot أن أتمشى أمام نوافذ معرض ديديير لودو
في ستيلال مكارتني Stella McCartney وأن أتناول فنجانا 
  Café Kitsuné من القهوة في مقهى كافيه كيتسوميه

ثم أجلس ألقرأ في الحديقة. 

اوكس فوليس
أي ليلة خارج البيت في بيلفيل Belleville البد أن تتضمن وقفة في 

حانة ومقهى اوكس فوليس Aux Folies، وفي وقت العصر في العديد 
من األيام أيضا – الرصيف دائما يعج بالناس. عند الناصية هناك شارع رو 
دينوييز Rue Denoyez المليء بكتابات ورسومات الجدران “الغرافيتي”: 

المكان الذي يضم أكثر الممارسات الفنية التي تتم في العراء في 
المدينة، والذي يمثل معرضا في حد ذاته.

ال تصدق جوردان كاهن عندما يصف لك مطعمه الجديد ديسرتوير Destroyer يف لوس أنجلوس بأنه 
“مجرد مقهى محيل يقدم طعام اإلفطار والغداء”. حي هايدن تراك Hayden Tract  – وسمي بذلك 
بسبب النجم املذنَّب الذي ُيعتقد أنه أنهى العصر الطباشريي عىل األرض – يربك قاعدة ذهبية بتقديمه 
الطعام بشكل متفائل ال يبدو أنه خارج السياق يف مطعم فرينش لوندريFrench Laundry  )حيث 

تدرب كاهن كطاه للمعجنات( بأسعار تصل يف أقصاها إىل ١5 دوالراً. قد يكون األسلوب متواضعا – 
خدمة من الكاونرت وأدوات بالستيكية قابلة للتحلل بطريقة طبيعية – لكنه حظي بتغطيات صحفية 
باهرة حيث وصف الناقد جوناثان غولد الطعام يف صحيفة لوس أنجلوس  تايمز بأنه “أفضل طعام 

يعتمد يف مكوناته عىل النبات يف لوس أنجلوس حاليا”. متأثرا بمطعم اتليري سبتمرب
Atelier September  ذي الشعبية الكبرية يف كوبنهاجن، واألسلوب الياباين يف الطبخ بأنه ليس 

هناك يشء اسمه وجبة عىل املايش يطبِّق كاهن ومساعدوه نفس الجدية يف التحميص والحشو 
والهرس كما يفعلون مع طبق الخرشوف والجوز وصفار البيض )الصورة إىل اليسار(. “من الصعب 

عيلَّ أن أصنع سندويتشا عىل عجل”، يقول كاهن. destroyer.la–  ماري كي شيلينغ

الخبز المحمص - قمة الطعام
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البيان بالعمل

الرسومات بريشة كونستانتين كاكانياس  

ع  توسِّ  ”  Flâneuse  “ “فالنييوز”  الجديد  كتابها  يف 
لورين الكني فكرة املشاء )فالنري(– الرجل األرستقراطي 
البوهيمي الذي يذرع شوارع املدينة ماشيا وهو ربما 
من  أخرى  سمة  عليه  أو  الرأس  عالية  قبعة  يعتمر 
عة – لتشمل النساء املشاءات من فريجينيا  سمات الدَّ
سوف  الذين  من  )واحدة  كايل  صويف  إىل  وولف 
تعرض أعمالهم يف معرض “بريسون أوف ذا كراود” 
“إنســــــــــــــــان  يعنــــــــــــــــــي  الذي   Person of the Crowd
فــــــــــــــــالنيــــــــــــــــــــــــــــري”  أوف  كــــــــــــــــونتمبوراري  ذا   “ الزحمــــــــــــــــة”: 

“الفــــــــــــــــن الحديــــــــــــــــــــــــــــــــث لفــــــــــــــــالنــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــري” 
“The Contemporary Art of Flânerie ” الذي 

ســــــــــــــــــــــــــــــــوف يُفتتــــــــــــــــح قريبــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــي بارنيــــــــــــــــــــــــــــــــه فاونديشــــــــــــــــن
Barnes Foundation يف فيالدليفيا(. إلكني تعيد 
أيضا متابعة خطواتها يف الحياة، وهنا، تطلعنا عىل 
خمسة أماكن يف وطنها الجديد يف باريس الذي تجد 

نفسها تعود إليه مرة بعد مرة. 

مسائل في الغذاء
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لمحة

إىل  للتقليد  القابل  غري  أسلوبها  أحضرت  التي  سيبوت  جوسيلني 
ويلال  فندق  مع  الكاريبي  نشاطها  تبدأ  األلب  إىل  الرفريا  من  الشاليهات 
فندق  محيط  يف   .Villa Marie Saint-Barth سينتبارث  ماري 
 François بالنتيشن  فرانسويس 
ع  املُجمَّ يطل  القديم   Plantation
الجبيل الذي يضم 2١ بنغلو عىل خليج 
شاطئ فالماندسFlamands الرميل. 
 St. Barthélemyبارثيليمي سينت 
هو املكان الذي تحب أن تقيض سيبوت 
ولذلك  أسرتها،  مع  إجازاتها  معظم 
التي  ابنتها  الجديد عىل  املكان  أسمت 
الديكور الداخيل.  ساعدتها يف تصميم 
ب أبرع اللمسات  طفقت املرأتان يف تعقُّ
بيري  منسوجات  ذلك  وشمل  الفنية، 
الجلوس  وكرايس  النخيل  أشجار  صور  تحمل  التي   Pierre Frey فري 
املفتوحة  الحانة  شرفة  يف  املوضوعة  االسل  من  املصنوعة  الكالسيكية 

لهبات النسيم. saint-barth.villamarie.fr– ليندسي تالبوت  

بنغلو في سينت بارث  

أواخر  يف  إيطاليا  يف  ازدهرت  التي  املسيَّسة  الفنية  الطليعة  حركة   Arte Povera بوفريا  آريت 
الستينيات من القرن املايض تعود إىل الحياة. أعمال رئيسية من تلك الحقبة تمثل جوهر مجموعة 
ماغازينو Magazzino، وهو معرض فني يركز عىل األعمال اإليطالية سوف ُيفتتح يف هدسون 
فايلHudson Valley  يف وقت الحق من هذا العام، ويف روما يحتفل معرضان بأعمال أحد أهم 
قادة الحركة وهو غيسيبـي بينوين. يقيــــــــــــم الفنــــــان الذي ُوِلد يف بيدمونـــــــــــت Piedmont  معرضــــــا 
ألعمــــــاله فقــــــــــــــــــــط يف غاغوسيــــــــــــان Gagosian حاليــــــــــــا، باإلضافـــــة إىل أن أعمالــــــه تمــــــــــــأل الطابــــــــــــــــــــــــق األول 

من الفرع الرئييس لشركــــــــــــــــــــــــة فيندي Fendi  يف مبنى باالزو ديلال سيفيلتا إيتاليانــــــــــــا
الفخمة يف  هندسته  تقف  افتتحه موسيليني  الذي  املبنى   .Palazzo della Civiltà Italiana
تضاد صارخ مع أعمال بينوين التي تعنى بصفة أساسية بالطبيعة وعناصرها. العمل الرئييس يف 
 Matrice املجموعة املصغرة التي تحن إىل املايض قطعة تسمى ماتريس
الربونز.  وهي عبارة عن مقطع عريض لشجرة تنوب مصبوبة جزئيا من 
الطبيعة  بها  تمزج  التي  والطريقة  الوقت  تكشف  “إنها  بينوين:  يقول 
الفنون  لعرض  النادرة  الفرص  أول  يمثل  هذا  الفرصة”.  مع  الضرورة 
بيكاري شرطا  بييرتو  التنفيذي  ريئسها  التي يفرض  املعاصرة لدى فيندي 
اإليطالية  العبقرية  عن  يشء  كل  يكون  أن  وهو  الربامج  لتنظيم  واحدا 

والتميز اإليطايل”.  –إم إتش ميلر 

آرتي بوفيرا  لقاء مع الموضة

تماثيل )بريث أوف ليفز( 
 Breath of Leaves
لجيسيبي بينوين التي 

عرضت يف العام ١٩٩٧ يف 
مركز بومبيدو يف باريس 

واآلن توجد يف مقر فيندي 
الرئييس يف روما. 

نظارات بلون الزهور
ملونة  بعدسات  بنظارات  جاءت  األزياء  عروض  آخر 
يف  دائما  الحاضرة  سوينتون  تيلدا  كالسيكية.  وإطارات 
املشهد تعاونت يف هذه املناسبة مع شركة جنتيل مونسرت
األناقة  يف  املوغلة  للنظارات  الكورية    Gentle Monster
سيئول  يف  مصمميها  سوينتون  قابلت  )التي  والفخامة 
جوون-هو(  بونغ  املخرج  مع  فيلما  تصور  كانت  عندما 
إىل  ابتكارهـــــــــــا  من  التقليديـــــــــــــــــة  الظالل  بعـــــــــــض  إضافة  يف 
النظـــــــــــارات. سوينتون تقول الجاذبية تكمن يف “درع املقاتل”
ومفهوم   – النظارات  به  توحي  الذي   warrior-shield
الشراسة الذي تمثله “حتى لدى الخجوالت حتى العظم”. 
العدسات التي تأيت يف لون أزرق باهت وأحمر زهري وألوان 

–en.gentlemonster.com .أخرى تبدو أيضا رائعة
هانا غولدفيلد 
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من هنا وهناك لمحة
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من بني السبعة والعشرين اآلخرين أصبح لوك إدوارد 
الجانب  يفضل  والذي  بوتر  لهاري  األنيق  الشبيه  هول 
الدافئ من االنتقائية الربيطانية مصمما يشار له بالبنان 
يشرتوا  أن  للمعجبني  يمكن  اآلن  الداخيل.  للديكور 
كامدين  استوديو  لزيارة  مواعيد  ويحددوا  منه  مباشرة 
جوهرة  يمثل  والذي  به  الخاص  الجديد   Camden
التلقائية  برسوماته  املغطاة  بجدرانه  والتنوع  التلوين 
الرجال  الربية، وأطباق الطعام الشهي، وصور  للقطط 
باألساطري  “معجب”  )هو  املستقيمة.  األنوف  ذوي 

اليونانية القديمة(. 
مغطاة  ضخمة  مكتب  وطاولة  األنسجة  عينات  بني 
قطع  من  عدد  هناك  والفرش  واألقالم  باألوعية  تقريبا 
الفــــوري.  للبيـــــــع  معروضـــــــــــــة  يدويــــــــــــــــــا  امللونـــــــــــة  السرياميـــــــك 
فــــــــــــــــــــــــــي نفـــــــــــــــس األثنــــاء يقــــــوم مجمـــــع بريغدورف غوودمــــــــــــان

الالمعة،  وسائده  بعرض   Bergdorf Goodman
 Anthropologie أنرثوبولوجي  شركة  وأطلقت 
من  السفاري  رحالت  من  املستوحاة  منتجاته  مجموعة 

الكرايس، ومظالت املصابيح، وورق 
مع  أيضا  هول  تعاون  الجدران. 
تصميم  يف   Lacquer ليكر  شركة 
والصواين  الطاوالت  مجموعة من 
عالمة  رسم  كما  الصغرية، 
آند  بروص  بريي  النبيذ  لشركة 
 ،Berry Bros. & Rudd رادي
بما  يل  يدفعون  “إنهم  ويؤكد: 
     .”claret كالريت   – أفضله 

هاتي كريسيل 

بويش شارم  

صندل بشرائط وكعب واطي سميك

من أسفل: سيلين Céline: 2.٧38 رياالً قطريًا،  
ستيوارت ويتزمان Stuart Weitzman: 1.624 رياالً قطريًا، 

مانولو بالهنيك Blahnik Manolo: 2.٧١٩ رياالً قطريًا، 
تابيثا سيمونز Tabitha Simmons: 2.281 رياالً قطريًا. 

من أعلى: مزهرية فوناص Faunus لهول، طاولة غريك كي 
Greek Key للمشروبات لشركة ليكر، مظلة مصباح بلون 
.Anthropologie جلد النمر لشركة  أنثروبولوجي

مفكرة الموضة
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أن هذا  واتضح  فيها،  يظهرن  الاليت  النساء  التلفزيونية بشعر  العروض  أحكم عىل  أنا 
عر  الشَّ هو  ما  لهن.  ليس  أو  تلفزيونياً،  َشعراً  للنساء  أن  إما  وهو  وجهني  ذو  الحكم 
الواضح أنه خضع للتصفيف بمكواة  التلفزيوين المع وطويل ومن  عر  التلفزيوين؟ الشَّ
تجعيد يف نهاياته، ويبدو وكأن صاحبته تستعد للمشاركة  يف مسابقة مللكة الجمال. 
)ُتعَرف هذه التسريحة باسم “كوزمو” The Cosmo يف لهجة صالون التجميل درايبار 
Drybar الذي تنتشر فروعه يف أكرث من ٧٠ موقعا يف أمريكا(. التسريحة أيضا واسعة 
التي تؤدي دورها  تنهار حياة فرانسيس  “الطالق” Divorce عندما  االنتشار. يف عرض 
سارة جيسيكا باركر تحافظ عىل َشعرها مرتبا بصورة مضحكة وكأنها عىل وشك الظهور 
عىل  يظهر  كما  التلفزيوين،  الشعر  من  فوضوية  األكرث  النوع  هناك  إعالنية.  دعاية  يف 
الذي   ،Mr. Robot روبوت”  “مسرت  مسلسل  يف  اإللكرتوين  القرصان  دارلني  شخصية 
بأننا نشاهد  املشاهد  ليقنع  املعتاد  التلفزيوين  الشعر  الالزم من  أكرث من  يزال قريبا  ما 
كانت  التي  إيرب  وينونا  العلمي  الخيال  أفالم  بطلة  حتى  حقيقية.  نسائية  شخصية 
مهمتها حماية العفريت لديها خصل المعة. النظرات االصطناعية لألبطال يف عروض 
 -  New Girl “نيو قريل”  و   ”Broke Girls 2 قريليز”  “بروك  و   ”Love“ “لووف”  مثل 
واألعراف  بالقواعد  يلتزمن  ال  “غري مستقرات سلوكيا”  نساء شابات  وهي قصص عن 
لديهن كان  املرتب  الوحيد  أن اليشء  - تدل عىل  الذكور واإلناث  للتفريق بني  النمطية 
َشعرهن. الشعر التلفزيوين ال يفرق بني األعمار أو األعراق أو املكانة االجتماعية. ميندي 
يف برنامج “ميندي بروجكت” The Mindy Project لديها شعر تلفزيوين، أوليفيا بوبي  
 ،Virgin ”وكذلك جني “فريجن ،Scandal ”لديها نفس اليشء يف برنامج “سكاندال
وكيمي شميدت، وجسيكا جونز. أما سريي النسرت فلديها نسخة أطول منه قليال. ليز 
ليمون، وليزيل نوب، ودانا سكاليفي لديهن أيضا شعور تلفزيونية يف النسخة املجددة 
عر تغري مظهر جميع بطالت التلفزيون إىل  ملسلسل “إكس فايلز” X-Files. قصات الشَّ
عر يف عالم  نسخ مختلفة من النساء الخارقات. من هذه املرأة املثالية؟ أين يوجد هذا الشَّ
الغابات والصحاري والجبال؟ عندما أراه أتصور ربات البيوت وهن يصدرن أوامر صارمة 
مثل تعليمات لولوليمون، ودروس سول سايكل Soul Cycle  عن عصري الخضروات 

الطازجة، أو نيو كانان New Canaan يف والية كونيتيكت أو غرب لوس أنجلوس
 West L.A عن تبييض األسنان، وحقائب التسوق الالمعة، واألرائك البيضاء، واملنازل 
عر التلفزيوين بدأت  التي تضم ما يسمى “جريت رووم” great room.  مشكلتي مع الشَّ
 .True Detective ”يف العام 2٠١4 أثناء عرض املوسم األول من مسلسل “املحقق املخِلص
ق  أشاد العديد من النقاد باملسلسل بأنه عمل تلفزيوين “ذيك” ألن بطل املسلسل املحقِّ
البغيض راصط كول كان يناجي نفسه دائما وكأنه يقرأ من مقاالت الفلسفة التي يكتبها 
سلسلة  يف  خاطئة  خطوة  كان  اإلنسان  وعي  أن  “أعتقد  يتمتم:  كان  الجامعة.  طلبة 

النشوء. نحن مخلوقات ترزح تحت وطأة الوهم بأن لنا ذواتاً”. 
يف مسلسل “املحقق املخِلص” كان َشعر راصط ُيظِهر التسلسل الزمني لعدميته: شعر 
محلوق بعناية فائقة وقصري عندما كان يف الشرطة وقبل أن يبدأ يف اإلفراط يف شرب 
يعززه  املرتب،  غري  الحصان  ذيل  مثل  سنوات  بسبع  ذلك  بعد  شعره  ليصبح  الخمر 
بشارب كث ومعقوف مثل العتلة. شعره املجعد الذي يجففه بماكينة التجفيف الهوائية 
“الفكرة  حاد  تضاد  تقابل يف  التي  إحباطاته  يعكس  املسلسل  عمره يف  آخر سنوات  يف 
الخاطئة الوجودية بتوقع ضوء يف نهاية النفق”، كما قال يف إحدى املرات التي كان يكلم 
فيها نفسه. بصرف النظر عن الذكاء أو االبتكار أو األفكار اإليجابية التي بشر بها النقاد 
بيتا  ماريت  ورفيقه  راصط  زار  عندما  ذلك  كل  الثانية  الحلقة  بت  كذَّ فقد  املسلسل  عن 
للدعارة يف موقف للبيوت املتحركة. كنت أعلم أنه مجرد عرض تلفزيوين يف أدىن مراتبه 

عندما ظهرت املومس املسكينة بشعر تلفزيوين وجسم رشيق ومتناسق. الفرق البسيط 
هو أن الشخصيات الرجالية لم يشملها ما شمل الشخصيات النسائية يف املسلسل. كان 
الرجال املساكني يف بعض املرات يضعون لهم املكياج، ويلبسونهم أزياء تجعلهم يبدون 
أناسا عاديني وكادحني قليال إذا كانوا يمثلون عىل هامش العمل الدرامي بعكس النساء 
مثل هذه املومس، ولكن إذا قاموا بأدوار رئيسية البد من أن يكونوا ويف منتهى الوسامة 
عر التلفزيوين يف بعض املرات ال يعني شيئا.  وتكون شعورهم جميلة. هذا ال يعني أن الشَّ
مسلسل “ذا قوود وايف” The Good Wife يحيك عن امرأة ُتجرَب عىل أداء الدور املثايل 
ضيقة.  اصطناعية  قلنسوة  رأسها  عىل  املرأة  وضعت  بالطبع  السياسيني.  أحد  كزوجة 
نفس اليشء يف مسلسل “ويستويرلد” Westworld: إذا كان عىل رجل ثري أن يصمم 
مدينة مالهي ويضع فيها دمى تمارس الجنس علنا البد أن نتوقع أن تكون النساء يف هذه 
املشاهد وبشكل ثابت من النوع البارع الجمال.    لكن هناك عالقة تبادلية مباشرة بني 
بعض من أفضل العروض التلفزيونية والشخصيات النسائية الاليت ال تنسجم شعورهن 
“ترانسبرينت“ Transparent حيث  مع هذه العروض. خذ عىل سبيل املثال مسلسل 
تمر غابي هوفمان عرب سلسلة من التسريحات البائسة التي تعكس عدم مقدرتها عىل 
الثبات عىل هوية واحدة. سألتها إحدى صديقاتها: “هذه خصلة عجيبة .... هل انضممت 
إىل طائفة جديدة من معــــــــــــــــــــــــــــــــــــددي الزوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــات”؟ اناليــــــــــــــــــز كيتينــــــــــــــــــج الشخصيـــــــــــــــــة التي أدت 
دورهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال ديفيـــــــــــــــــــــــــــس فـــــــــــــــــــــــــــي مســـــــــــــــــــــــــــلســــــــــــــــــل “هــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو يو قيـــــــــــــــــــــــــــت أوي ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــث مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريدر” 
“How to Get Away With Murder ”  كان لديها شعر تلفزيوين ولكنه كان يحتاج 
إىل عناية مستمرة من قبل ماري جي بليج التي تلعب دور مصففة شعرها، ويف إحدى 
الحلقات ظهر أن شعرها املثايل لم يكن أكرث من باروكة. يف الواقع أن الشعر عندما يكون 
يف  القصري  دي  إيسا  شعر  املشاهدين:  ذاكرة  يف  رسوخا  أقل  البطلة  تكون  مثالية  أقل 
مسلسل “إنسكيور” Insecure، واملظهر غري املهندم لألصدقاء يف املسلسل الكوميدي 
مسلسل  يف  عناية  إىل  يحتاج  كان  الذي  دوري  وشعر   ،  Broad City سيتي”  “برود 

“سريش باريت” Search Party، تأيت ضمن هذه الفئة.  
ج الثابت والكاريث لشعر مارثيا كالرك التي تؤدي دورها سارة بولسون يف مسلسل  التموُّ
السياق  خارج  يبدو   The People v. O.J. Simpson سيمبسون”  جي  أو  “محاكمة 
تحيك  التي  الدرامية  األعمال  يف  حتى   - التلفزيون  يف  الناس  يراه  أن  اعتاد  عما  تماما 
ج يف حد ذاته أصبح قصة فرعية يف  عن أواسط التسعينيات - إىل درجة أن هذا التموُّ
الدراما املسلسلة. عندما ينصحها رئيس كالرك Clark محامي االدعاء املحيل باستئجار 
مستشار إعالمي ليساعدها عىل تحسني صورتها أمام الجمهور ينتهى بها املطاف لدى 
مصفف شعر صفف لها شعرها بطريقة قال عنها “أنها سوف ُتظِهر أفضل نسخة منك”. 
الخيارات  والتسريحة لم تفعل ذلك يف نهاية األمر، ولكنها منحتها عىل األقل أفضل 

للوقوف أمام كامريا التلفزيون: أن تبدو كشخص حقيقي.  

لمحــــــة

َشعر سيء
صالحة أم شريرة، سوداء أم بيضاء، 

ملاذا تقريبا يكون لدى معظم 
الشخصيات النسائية يف التلفزيون 

نفس الُخَصل  املثالية؟
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تي قطر: مجلة أسلوب الحياة من نيويورك تايمز14

من هنا وهناك لمحة من قطر

اختارت دار Stuart Weitzman الرتف عنواناً ملوسم ربيع 2٠١٧. ازدانت التصاميم الكالسيكية 
بتفاصيل جديدة من كعوب ملفتة، وأقمشة فاخرة )كالحرير املطاط، والجلد املدبوغ الفاخر، 
أبرز أحذية هذا املوسم هي األحذية املسّطحة واملّشايات  أّخاذة.  أنواع الجلود(، وألوان  وأجود 
املجدولة  النخيل  ألياف  كأشرطة  املبهرة،  وبالتفاصيل  التصميم  بدّقة  وتّتسم  امليول،  وأحذية 
والحواف التي ُتضفي ملسة معاصرة وراقية يف آن، فيما كعوب Lucite والآلئل تستحضر سحر 
هوليود والعصر الذهبي، فتكون النتيجة تصاميم حديثة تأسر األلباب. تأّلقت األحذية املسّطحة 
الكالسيكية عىل منصات عرض األزياء، مؤّكدًة رواج هذا التصميم الخالد الذي ال يفقد رونقه 
مع مرور الزمن. ورفع حذاء SUPERSONIC املعايري عالياً بتصميمه املسّطح واملرّوس من األمام 
املصنوع من الجلد املدبوغ الفاخر، وبسواره الذي يلّف الكاحل، وقّصته املنخفضة عند الجانَبني 
راحة  بكل  الليل  الرقص طوال  والجمال  الفّن  أطول. تستطيع عاشقة  تبدو  القدم  التي تجعل 
وسهولة بفضل حذاء BOLSHOI املصّمم من ألوان حيادية ومعدنية وألوان الباستيل، واملزدان 

بشرائط مطاطية متشابكة عوضاً عن الرقع، وطبعاً الشريط الخلفي الشهري من
 Stuart Weitzman. -  بقلم ازدهار إبراهيم

تفاصيل كالسيكية

محّول 
رسالة الفن الدينية 

للفنانة  معرضاً  كومنولث  فريجينا  جامعة  استضافت 
الكويتية منرية القادري بعنوان “محّول” وهو عبارة عن 
التصويرية  الجداريات  بنقل  مقاطع  أربعة  من  فيديو 
يف  الفني  الكهرباء  محوالت  ملشروع  اإلسالمية  للرموز 
عالمة  الجداريات  هذه  وتعد  الكويت،  أنحاء  جميع 
الخليجية.  املجتمعات  داخل  الديني  الخطاب  يف  تحول 
رسوم  يف  اللوحات  هذه  تشكيل  املشروع  هذا  يعيد 
القائمة  التصوير  مشكلة  عىل  الضوء  لتسليط  متحركة 
“يت  لـ كلمة  يف  القادري  وتقول  والقديم.   الحديث  بني 
قطر”: عملت عىل هذا املشروع ألكرث من عام يف الكويت 
سنوات،  عشر  ملدة  اليابان  يف  الدراسة  من  عوديت  بعد 
والحظت أن محوالت الكهرباء يف الكويت تغريت، حيث 
كانت لديها سمعة أن الشباب يدخنون هناك ويقومون 
والجمعيات  البلدية  حاولت  وبالتايل  سيئة،  بأشياء 
املحوالت،  هذه  لتجميل  التقدم  اإلسالمية  الخريية 
ودينية من خالل  اجتماعية  نصائح  وتقديم من خاللها 
اإلسالمية  الجمعيات  أن  خاصة  فاستغربت  رسومات، 
يف الكويت ضد الفن والرسم، فبدأت أصور وأوثق هذه 
التجارب، وجمعت حوايل ١٠٠ نوع من التصميمات التي 
خارجها،  املوجودة  تلك  عن  املدينة  داخل  من  تختلف 
ووضعتها كما هي بالضبط بعد تحريكها عىل مربع من 

الشاشات.  - كريم إمام

أقيم خالل شهر مارس مهرجان طيران اإلمارات لآلداب، الذي تنتظره الجماهير 
بفارغ الصبر، خالل  شهر القراءة في دولة اإلمارات العربية المتحدة للعام 201٧، 

بمشاركة أكثر من 180 كاتبًا من 33 دولة، بينهم أكثر من ٧0 مبدعًا من دولة 
اإلمارات العربية المتحدة والعالم العربي، وشارك في دورة هذا العام أكثر من 
120 كاتبًا ومفكرًا يحضرون المهرجان ألول مرة. وهي مؤسسة اإلمارات لآلداب، 

والتي تأسست في العام 2013 بمرسوم من صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء. 

تشرف مؤسسة اإلمارات لآلداب على إدارة مهرجان طيران اإلمارات لآلداب، أفضل 
وأكبر تظاهرة أدبية ثقافية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، والعالم العربي؛ 

الذي أقيمت دورته  في الفترة من )3 - 11 مارس 201٧(  تحت رعاية كريمة من صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي “رعاه اهلل”.ويّعد مهرجان طيران اإلمارات لآلداب أكبر تظاهرة في الشرق األوسط 
تحتفي بالكلمة المكتوبة والمقروءة، إذ يوفر لجمهوره، بمختلف أعمارهم، فرصة استثنائية 

لاللتقاء بالمؤلفين واألدباء والكّتاب من مختلف أنحاء العالم، كريم إمام 

رونق خاص
يحتفل نكست يف هذا املوسم بإطالق تشكيلته الجديدة بأسعاٍر مخفضة. وتكشف األزياء الجديدة 
ملوسم ربيع وصيف 2٠١٧ عن رونٍق خاص يجمع بني ألوان الباستيل الرقيقة، والنقشات الجميلة، 
والتصاميم الفريدة.  تتميز األزياء النسائية لهذا املوسم بطابع فريد يجمع بني التصاميم الرياضية 
والرسومات املستوحاة من الزهور والطابع األنثوي الرومانيس – مباشرًة من دور العرض، وتتميز 
مجموعة  وتتميز  الفاخر.   وامللمس  العالية  الجودة  ذات  وأقمشتها  املميزة  بتصاميمها  التشكيلة 
مجموعة  أما  الجريئة.   للفتاة  املناسب  الالفت  بطابعها  والصغار  الكبار  للفتيات   Buttercup
من  مزيد  وإلضفاء  التقليدي،  الفرنيس  الطابع  مع  املمزوج  البحري  بطابعها  فتتميز   ،Harper
املرح، تأيت مجموعة Cloud ٩ الرياضية بتشكيلة رائعة تتضمن ليغينغز بطبعة Cosmic وهوديز 
ذات كتابات وشعارات مختلفة، وطبعات Mystical Unicorn عىل الكنزات إلضفاء ملسة فريدة 

ومميزة.-  ازدهار إبراهيم

من أجل القراءة
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جاهز اآلن

تحت رعاية سعادة الشيخة املياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاين، 
رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، دّشنت متاحف قطر فرًعا 

ملتجر “كاس آرت” أحد أشهر متاجر املستلزمات الفنية العاملية 
يف اململكة املتحدة، بمبنى مطافئ: مقر الفنانني.  وسيدعم متجر 
“كاس  آرت” رؤية متاحف قطر الرامية إىل توفري منصة للفنانني 

واملبدعني وتزويدهم بكل ما يحتاجونه بما يف ذلك أرقى املستلزمات 
واملواد الفنية التي تضمن لهم إنجاز أعمالهم عىل أكمل وجه.  
ويضم املتجر الجديد، الذي صممته شركة التصميم الشهرية 

بينتاجرام، منتجات فنية عالية الجودة لعالمات تجارية 
معروفة عاملًيا منها وينسور، ونيوتون، وفابر-كاستل، 

ودالري روين. ويوجد باملتجر منتجات تناسب جميع األعمار 
وكافة املستويات، بداية من األلوان الزيتية واأللوان املائية 

وحتى أقالم الرصاص واسكتشات الرسم، وغريها من 
املستلزمات الفنية. هذا وُيعد مبنى مطافئ مقًرا للتبادل 
اإلبداعي، ووجهة فنية حيوية مفتوحة أمام الجماهري، 
حيث يمكن للزائرين زيارته واالستمتاع بأعمال الفنانني 

يف املعرض الختامي الذي ُيقام يف شهر يونيو كل عام، 
إىل جانب ارتياد مرافقه كالسينما واملطعم ومتجر الفنون 

املوجودة جميعها داخل املبنى، حيث يهدف املبنى من 
خالل أنشطته إىل تحقيق األهداف الثقافية لرؤية قطر 

الوطنية 2٠3٠ من خالل تطوير القطاع الثقايف واالرتقاء به. 

 روح جديدة 
كشف فندق وشقق دبليو الدوحة عن استكمال تحضرياته الستضافة معرض الفن املعاصر “ستارت 

دوحة” يف الطابق التاسع والعشرين من الفندق الفاخر خالل الفرتة املمتدة من ١٠ إىل ١3 مارس. 
ويجري تنظيم املعرض بالتعاون مع الجهات املعنية يف الدورة الثالثة من مؤتمر “اإلبداع الفني ألجل 

الغد” والذي تنظمه صحيفة “نيويورك تايمز”.  
وسريكز معرض “ستارت دوحة” عىل املوضوع الرئييس ملؤتمر “اإلبداع الفني ألجل الغد” الذي يحمل يف 
دورة هذا العام عنوان “الحدود” الهوية واألماكن العامة، حيث تهدف هذه التظاهرة الفنية لسرد هذه 
األفكار عرب مجموعة من األعمال الفنية امللهمة التي سيتم عرضها يف إطاٍر متجانس يتيح التبادل الثقايف 

بني مختلف الحضارات. ويستفيد معرض “ستارت دوحة” من النجاح الذي حققه معرض “ستارت لندن” 
الذي يدخل اآلن عامه الرابع، وأيضاً من خربات املدير التنفيذي ملعرض “ساتيش” نايجل هريست والفنان 

الرائد وأمني املعارض محمد عبيدي اللذين سيكونان ضمن قائمة الحاضرين.  - ازدهار إبراهيم

الوفاء بالعهد

روح األمومة
 احتفاال بعيد األم، طرحت عالمة المجوهرات 

الفرنسية الراقية Les Néréides مجموعة خاصة  
“Ouvre Moi”تحتوي على رسالة معبرة لجميع 
األمهات على شكل قلب مليء بمشاعر الحب 

والحنان. كل قطعة من مجوهرات Les Nereides  لها 
قصة فقالدة Ouvre-Moi تتألق بصياغتها الالمعة من 

الفضة المذهبة المصممة على شكل قلب يكشف 
داخله أسرارًا تبوح بتكوينات فنية آسرة حيث صممت 
لتظهر مدى االعتزاز بهذه المناسبة المهمة ولتوطيد 

عالقة األبناء بأمهاتهم من خالل تقديم مجوهرات 
معبرة وقد صنعت باليد بعناية فائقة لتعكس عن 

مزج بين روح األمومة وأناقة المظهر الذي يتجسد في 
كل امرأة.  - ازدهار إبراهيم

لمحة من قطر
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لمحة

 شبه الفن 
األقراط

تقرير السوق

مفتعلة وغري منسجمة ومصنوعة 
من الفضة والذهب والربونز املطروق

تصوير ماري مايدا  و يوجي أوبوشي  

في اتجاه حركة عقارب الساعة 
من أعلى اليسار: اوريلي 

بيدرمان 
Aurélie Bidermann: 1.442 رياالً 

قطريًا،  لي ميلر
Leigh Miller: 548 رياالً قطريًا 

)إلى اليسار، ُتباع منفصلة(، و 
803 رياالت قطرية )إلى اليمين، 

ُتباع زوج(، بول موريللي
Paul Morelli:2٧.000 ريال قطري،  

مجموعة رالف لورين 
Ralph Lauren: 2.53٧ رياالً 

قطريًا، جي دبليو أندرسون 
Anderson J. W. : 2.1٧2 رياالً 

قطريًا، أوسكار دي ال رينتا 
Oscar de la Renta: 821 رياالً 
قطريًا، صوفي دوهاي

Sophie Buhai:4.380 رياالت 
 4.٧09 :Loewe قطرية، لوي

رياالت قطرية.
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تقرير الساعات

تحف فنية 
تغير مفهوم الوقت

سارع أبرز مصممي الساعات يف العالم إىل كشف منتجاتهم الجديدة 
لتحديد أجنداتهم للعام 2٠١٧. ويبدو أن عشاق جمع الساعات هذا العام اتجهوا 
نحو الساعات  املختلفة تماما، بشكل نسبي طبعاً، إذ فضل كثريون منهم اقتناء 
التحف القيمة التي تتناسب مع ميزانيتهم.  وهذا ما ركز مصنعو الساعات عليه، 
مثل “تاغ هوير”  التي أطلقت ساعة “تاغ هوير محمد عيل” ،اعتمادا عىل املحبة 
الكبرية التي يوليها سكان الشرق األوسط لألسطورة، كما اعتمدت غراف عىل 
تصنيعها لألملاس يف إبداع تحف خاصة تريض أذواق القطريني، وبهذا، تطمح 

الشركات املصنعة للساعات إىل جذب شريحة أكرب من املشرتين. 

بقلم:  ازدهار إبراهيم - كريم امام    
تصوير : روبرت التيميرانو

دار غراف العريقة للمجوهرات تعد مشاركتها العاشرة يف املعرض بنسبة زيادة يف عدد القطع 
املعروضة تقدر  بـ 25% قياساً بمشاركتها العام املايض، وحرصت الدار عىل تقديم مجموعات 

مناسبة ملواسم األعراس. وكاملعتاد خطف اسمها وبريق قطعها وتصاميمها األنظار فكانت من 
أبرز املعروضات.  وقال كليف غوالنسيك كبري موظفي غراف لألملاس: “كل عام نأيت إىل هنا نحاول 
القيام بيشء مميز، وهذا العام نعتقد بأننا جلبنا بعض القطع املميزة التي لم نجلبها من قبل إىل 

الدوحة، من بينها أغىل ساعة يف العالم والتي تقدر بأكرث من 4٠ مليون دوالر أمرييك واملصنوعة من 
األملاس الطبيعي امللون بألوان مثل الزهري واألزرق واألحمر واألصفر، وقد تتطلب األمر العديد من 

السنوات لتجميع هذا الكم من األملاس ووضعه يف ساعة واحدة ما يجعلها قطعة مميزة، أيضا لدينا 
أكرب قطعة أملاس صفراء اللون أتينا بها إىل هنا 32 قرياطاً وغريها من قطع األملاس املميزة”. 

ولفت غوالنسيك إىل أن ما يميز غراف هو أنها مصنِّعة لألملاس وال تذهب لشرائه من السوق، وأنها 
ال تزال أعمال عائلية، وال يزال السيد لورانس 

جراف هو املالك للمجموعة والذي يتدخل يف 
شؤون األعمال بشكل يومي، نحن من يقطع 
ويشكل األملاس الذي ننتجه يف ورشنا بجنوب 

إفريقيا، وبالتايل فإن ما تراه أمامك هو من 
عملنا من األلف إىل الياء.  

 تعرض أغلى ساعة في العالم 

كشفت عالمة “تاغ هوير” بالشراكة مع مجموعة املاجد، النقاب عن 
إصدارها الجديد املخصص ملنطقة الشرق األوسط من ساعة “تاغ هوير 

محمد عيل” وذلك خالل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات. وُيعد 
املعرض، ومع هذا اإلصدار املميز للساعة، الذي استوحي من طراز 

ساعة “هوير رينج ماسرت” للعام ١٩٧5،  تتمسك “تاغ هوير” بشغفها 
بالرياضة عرب صنعها لساعة فاخرة تكريماً لذكرى أسطورة املالكمة 

محمد عيل. وقد اختارت “تاغ هوير” معرض الدوحة للمجوهرات 
والساعات لعرض هذا اإلصدار الخاص نظراً للمحبة الكبرية التي يكنها 
سكان الشرق األوسط ملحمد عيل. استوحي تصميم هذا اإلصدار الفريد 

من ساعة “رينج ماسرت” الشهرية والتي كانت ساعة توقيت تميزت 
باحتوائها عىل سبع حلقات قابلة للتغيري لكل منها تدريجاتها الخاصة، 

وإحداها خاصة برياضة املالكمة. وُيعرض إصدار ساعة “محمد عيل” 
يف متحف “تاغ هوير” الواقع يف مدينة ال شو دو فون يف سويسرا. تأيت 

ساعة “محمد عيل كاريرا كاليرب 5” مصنوعة من ستانلس ستيل ويوجد 
منها ٧5٠ ساعة عاملية إىل جانب ٧5٠ ساعة أخرى مخصصة بأرقام عربية 
عىل قرص الساعة، وقد كان من الطبيعي إصدار نسخة خاصة بمنطقة 
الشرق األوسط من هذه الساعة الفريدة نظراً للتاريخ الشخيص الحافل 

ملحمد عيل وارتباطه الوثيق بمنطقة الشرق األوسط.
ُيعترب محمد عيل جزءاً ال يتجزأ من أهم اللحظات يف تاريخ الرياضة 
والحقوق املدنية. وحتى اليوم بعد مرور 5٠ عاماً عىل إحرازه امليدالية 
الذهبية يف دورة األلعاب األوملبية يف روما ١٩6٠، ما يزال محمد عيل 

واحداً من أشهر الرجال يف التاريخ. وساهمت أخالقه السامية وأساليبه 
الثورية وشجاعته يف الدفاع عن معتقداته يف صنع أسطورة البطل 

محمد عيل. وتقلد محمد عيل عدداً كبرياً من الجوائز واألوسمة 
باإلضافة لحصوله عىل لقب “ريايض القرن” من مجلة “سبورتس 

ايلوسرتيتد” ومجلة “جي كيو”، كما توىل منصب رسول األمم املتحدة 
للسالم، وحصل عىل وسام الحرية الرئايس، وجائزة تكريم إنجازات 

الحياة من قبل منظمة العفو الدولية.  

تحتفي باألسطورة كالي

لمحة من قطر

 تاغ هوير

غــــــراف
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تقرير الساعاتلمحة من قطر

سّجلت دار فاشرون كونستانتني أقدم شركة يف العالم يف قطاع صناعة الساعات الراقية مع تاريخ 
مستمّر منذ أكرث من ١26 سنة، ظهوًرا ناجًحا يف النسخة األخرية ملعرض الدوحة للمجوهرات والساعات. 
يقول ألكسندر شميت مدير الدار اإلقليمي بالشرق األوسط والهند الذي يشارك للمرة الثانية يف املعرض 
بعد العام املايض: “إن املشاركة هذه املرة مختلفة تماما، حيث أرتأينا أن نويل املعرض اهتماما أكرب، وقد 
جلبنا إىل هنا املعروضات األساسية التي عرضت يف جنيف بالنسخة السابعة والعشرين من صالون دي 
الهاوت هورلوجريي SIHH  أو ما يعرف بالصالون العاملي للساعات الفاخرة منذ ثالثة أسابيع”. ووصف 
الجمهور القطري بأنه عىل اطالع دائم بالجديد ويسافرون كثريا، وتجذبهم بشكل خاص الساعات ذات 

امليكانيكيات املعقدة أو الساعات الرياضية التي تتمتع بحضور طاغي عىل اليد، وبالطبع هناك املرأة 
القطرية التي تحب الساعات املختلطة مع املجوهرات. الفتا إىل أن صناعة الساعات مرتبطة تاريخيا 

بصناعة املجوهرات والذهب. تضم Constantin Vacheron  أكرث من 4٠٠ عالمة عاملية شهرية، إىل 
جانب مصمميني صاعدين، يعرضون مجوهرات محل أعمالهم املتقنة، بما يف ذلك اإلصدارات املحدودة 
والقطع الفريدة التي تحمل عالمة جودة جينيف والتي تخضع لقوانني صارمة بهذا الخصوص.  ويقول 

أليكساندر ان اسم كونستانتني ارتبط بأنه أقدم صانع ساعات يف العالم، إال أن هذا ليس فقط هو ما يميز 
هذا االسم وإنما اإلرث الذي نحمله والخربة يف هذه الصناعة التي نمررها لألجيال الجديدة ليبقوا عىل 

فكرة االخرتاع واالبتكار بشكل متواصل. 

تطرح ساعات عصرية 

عندمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نتكّلـــــــــــــــم عـــــــــــــــــن ماركــــــــــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــوم أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــد مرسيــــــــــــــــــــــــــه 
Baume & Mercier  للساعات السويسرية الفخمة، 

أول ما يتبادر إىل ذهننا هو التاريخ املحّمل باإلبداع 
واالنتصارات واالبتكارات، وهي التي تصمم مجموعات 

من القطع الفريدة من نوعها لتناسب األشخاص 
املندفعني واملفعمني بالطاقة والحيوية واألفكار الرائدة.  

لطاملا دعمت ماركة Baume & Mercier  بوم إيه 
مرسيه  أيضاً الرياضة عىل أنواعها بهدف تشجيع املواهب 

الصاعدة وتبادل اإلبداعات معها، كما تسعى للبحث 
عن النقاط املشرتكة بينها وبني الرياضيني الالمعني، 

مثل األفكار الخالقة والطموح الواعد واإلصرار والعمل 
الدؤوب بهدف إحراز املراتب األوىل.

فاليوم، كل عنصر من نمط يتحدث إىل شخصية 
مرتديها، بصمت معربا عن جوانب مختلفة من 

شخصية واحدة. الساعة ليس استثناء. ومجموعة 
Classima ، مستوحاة من العام ١٩4٠ ألن يف بوم أند 
مرسييه املحفوظات والرتاث، هو جوهر تراث العالمة 
التجارية.عىل مدى السنوات ال ١8٧ املاضية، احتفلت 

بوم أند مرسييه بأعظم لحظات الحياة وهذا العام 
تواصل  Classima دعوة عمالء جدد إلحياء ذكرياتهم 

واالحتفال مع بوم أند مرسييه. 

للفخامة عنوان

بوم أند مرسية

فاشرون كونستانتين
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 Céline حقيبة سيلين
18.250 رياالً قطريًا

األشياء

الزيادة
حقيبة أنيقة مفضلة يف الحموالت غري 

املنتظمة الشكل أو الكبرية

تصوير جنيفر ليفينجستون  
إعداد: هايدي فيندلي ليفين   



حقيبة جيفنشي بواسطة ريكاردو 
تيسيكي Givenchy   8.213 رياالً 
bergdorfgoodman.com ،قطريًا
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األشياء الجــــودة



حقيبة بلنسياغا 
Balenciaga  13000 ريال 
قطري

21 أكتوبر - نوفمبر  2016
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 8.943 :Loewe حقيبة لوي
loewe.com ،ًفرياالً قطريا
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الجـــــودة

الشيء المميز

بقلم ازدهار إبراهيم
الصورة من تصوير: روبرت التيمرانو

األصالة والرقي
تحقيقا للموازنة املستمرة بني األناقة والعصرية، 

تصمم مجموعة Prologue  تحفا تعكس 
هويتها مع الذوق الراقي، لتظل القطع دائما 

مميزة وخالدة.
تتواجد الصقور يف  مختلف أنحاء العالم. لكن 

يفضل  سكان هذا الجزء من العالم  صقور 
الشاهني وهي الصقور الخاصة بشبه الجزيرة 

العربية. وقد حرصت مجموعة Prologue   عىل 
إحضار الصقور التي يحب القطريون اقتناءها، 
فلم تسَع املجموعة إىل جلب الصقور األمريكية 

وال الصقور األوروبية.  
وهذه القطعة الفنية التي أبدعت فيها املجموعة 
تمثل تراثاً خاصاً وعزيزاً جدا عىل أهل قطر، كما 

يقول السيد Pedro de Aranda بيدرو دي أرنادا 
رئيس مجلس اإلدارة  يف البداية علينا أن نصنع 

القالب، ونفعل عادة ذلك باستخدام شمع خاص 
نقوم بتحويل النموذج إىل معدن. إذن قطعة 

مثل هذه من التعقيد قد يستغرق صنعها حوايل 
خمسة شهور. 
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معرض المجوهرات

للفخامة قصة تحكى
قدم معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2٠١٧ الدعوة  إىل رحلة مبهرة 

الستكشاف  أصل الحكاية وراء كل جوهرة، وسط أجواء ساحرة تمتزج فيها 
عناصر الفن والجمال وبراعة الصنعة.

بقلم: ازدهار إبراهيم وآرتي مهان
تصوير روبرت التميرانو

لم ُير من قبل في قطر

عرضت كربى العالمات التجارية الفاخرة العاملية واملحلية قطعا تراثية من 
املجموعات الخاصة ومقتنيات املتاحف لم ُتعرض من قبل أبدا يف أية مناسبة 
عامة يف معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الذي أقيم يف مركز الدوحة 

للمعارض واملؤتمرات.
شملت القطع الخمس عشرة الفاخرة التي ُعِرضت يف مركز الدوحة للمعارض 

واملؤتمرات والتي تعود إىل األسر الحاكمة ساعة جيب فريدة مصنوعة من 
الذهب عيار ١8 ومزودة بعداد يحسب إىل 3٠ دقيقة وتقويم تلقايئ مستمر 

مت إىل جاللة امللك فؤاد ملك مصر من ِقَبل مجوهرات سويس  كانت قد ُقدِّ
كولوين Swiss Colony يف مصر يف العام ١٩2٩،وعقداً ثميناً من الذهب 

واملاس، وطقم أقراط من فان كليف آند آربيلز Van Cleef & Arpels كان 
جزءا من املجموعة السابقة الخاصة بصاحبة السمو اإلمرباطوري اإليرانية 

السابقة األمرية ثريا. 
كانت هذه املجموعة معروضة يف مدخل املعرض وأول يشء يراه الزوار، وهي 

تضم قطعا فريدة مثل ساعة مذهلة من نوع بياجيت Piaget تحمل 2١٧ 
قطعة من املاس منظومة يف شكل قضيب مستطيل، وعقد كونستيليشن دو 

ليون Constellation du Lion الثمني املرصع بالذهب األبيض واملاس األصفر 
والكوارتز وتظهر عليه بشكل بارز صورة األسد شعار شركة جابريل شانيل 
Gabrielle Chanel، وقطعا أرشيفية من بوشريون Boucheron يعود 

تاريخها إىل الفرتة من العام ١٩٠2 إىل العام ١٩54 ُتعرض للمرة األوىل خارج 
باريس. هذه القطع تشمل بروشات ذهبية وماسية، وعلبة بودرة بمرآة يف 

داخلها، وساعة يد نسائية ذهبية مربعة وصفراء، وشنطة يد مصنوعة من
١2 صفيحة، وعلبة أحمر شفاه من الذهب املنقوش باللون الزهري.

أقيم معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2٠١٧، يف 
قلب منطقة الخليج الغربي، الدوحة، حيث عرضت 

أكرث من أربعمائة عالمة تجارية عاملية رائدة إىل جانب 
مصممي مجوهرات محلية ناشئة، أفضل أعمالهم التي 

تضم نسخات خاصة وقطعاً فريدة من نوعها. وفتح 
هذا املعرض املتميز أبوابه لجميع عشاق املجوهرات 

والساعات، إذ يمثل فرصة ال تفوت للعالمات التجارية 
واملصممني للقاء جمهورهم يف أجواء ودية.

ويعترب معرض قطر للمجوهرات والساعات حقاً، قصة 
نجاح يف كتاب قطاع فعاليات األعمال يف قطر، حيث 
شهد القائمون عليه عىل نمو هذا القطاع حتى أصبح 

مهيئاً للنجاح عىل املستوى الدويل من خالل خدمات إدارة 

الفعاليات املتنامية وتضاعف مساحة العرض يف الدولة 
املتوفرة يف هيئة مرافق عاملية املستوى”.   ويربز معرض 

الدوحة للمجوهرات والساعات يف عامه الرابع عشر كأحد 
معارض املجوهرات والساعات الرائدة يف العالم بشكل 

راسخ. وباعتباره حدثاً بارزا يف جدول أعمال الرفاهة 
اإلقليمي لجامعي ومحبي الجمال والحرف اليدوية رفيعة 

املستوى، يشكل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 
الفعالية الوحيدة من نوعها التي تتيح فرصة شراء 

األعمال الفنية الرائعة. ويعترب حضور معرض الدوحة 
للمجوهرات والساعات 2٠١٧ فعالية متميزة، أنيقة 

وفخمة بسبب تجربة الضيافة القطرية األسطورية يف 
املوقع املتميز للخليج الغربي يف الدوحة.

الجــــودة من قطر
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صدى الحب

الماس الرائع

ُولد لوكا  بوتشياليت Luca Buccellati  يف إيطاليا يف العام ١٩66، وانتقل إىل لوس 
أنجلوس بكاليفورنيا بعد املدرسة الثانوية حيث درس يف جامعة كاليفورنيا لوس 
أنجلوس UCLA ، وتخرج من املعهد األمرييك لألحجار الكريمة GIA. ويف العام 

١٩8٩، عاد إىل إيطاليا وبدأ العمل يف شركة العائلة التي تلتزم بإنتاج وتصميم 
جميع املجموعات يف شركة ماريو بوتشياليت. وتوىل منذ العام 2٠١١ منصب الرئيس 
التنفيذي لشركة “ماريو بوتشياليت إيطاليا” كما أنه شريك يف “بوتشياليت القابضة 
إيطاليا إس بي إيه” ويهتم باملعارض املخصصة لكبار الشخصيات والعمالء. ويف 

هذا العام، قدمت بوتشياليت يف معرض الدوحة للمجوهرات والساعات مجموعة 
“ماكري جيليو Macri Giglio” التي تستمد تصميمها من شكل الزنبق. والزنبق هو 

من الزهور األكرث قدما يف العالم وتستخدم ألغراض الزينة أيضا كما أنها تظهر تقاليد 
العديد من الحضارات. ففي إيطاليا، تشتهر الزنبق بأنها شعار مدينة فلورنسا التي 
تعترب مهد عصر النهضة الذي ُيعترب من أهم الفرتات التاريخية التي ألهمت تصاميم 

بوتشياليت. واليوم، يعرّب الزنبق عن النقاء. وقد استنسخت بوتشياليت هذا الرمز 
عىل السطح الحريري امللمس ملجموعات ماكري  Macri من خالل ترصيعها باملاس 

لخلق تأثري الفراغ واالمتالء، مما يضفي خفة خاصة عىل أساورها وأقراطها وقالئدها 
وخواتمها. وتمزج املجموعة ما بني املهارات املذهلة لحرفيي بوتشياليت يف محرتفاتها 

يف ميالنو. وتغطي نقوش الخطوط  “rigato” العناصر البيضاوية واملدورة التي 
تشّكل القالئد واألقراط. وتعطي تقنية التخريم للزنابق شكلها وتربز خفتها وخطوطاً 
نقية، كما اسُتخدمت أيضا حبات خرز المعة بصورة يدوية إلبراز السطح املنقوش 

لتلك القطع وتزيينها. وتربز األلوان املتناقضة للذهب تصميمه الفريد، وأناقته 
الهائلة، ورزانته.

أطلقت فالريي التي تتابع آخر مستجدات املوضة منذ فرتة 
طويلة شركتها ميسيكا Messika يف العام 2٠٠5. ومن أوائل 

تصاميمها سوار موف Move األنيق املرصع بثالث قطع 
ماس متحركة ورائعة. وقد القت هذه املجموعة إقباال كبريا، 

وتوسعت اليوم لتشمل مجموعة كاملة من املجوهرات 
 ear ابتداء من الخواتم وانتهاء باألقراط التي تغطي األذن

cuffs. وتعترب مجموعة موف من املجموعات املميزة مليسيكا 
فهي تبيع قطعة منها كل 2٠ دقيقة. وترتاوح التصاميم 

الراقية والحديثة للغاية ملجوهرات فالريي بني القالدات 
الكالسيكية املعاصرة، مرورا بالقالدات األنيقة املالصقة 

للعنق، وانتهاء باألقراط الجرئية ear cuffs واسعة الخيال 
التي أطلقتها يف اآلونة األخرية. وتعترب مجموعة كاليبسو التي 

عرضتها الشركة يف معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 
من مجموعاتها املميزة، فهي تتميز بتصميمها املرن وغري 

املتناظر وتضم قالدة مزينة بـ 264 قطعة من املاس اإلجايص 
الشكل. وعن ذلك تقول فالريي: “تستخدم كاليبسو نفس 
مبدأ مجموعة “سكيني Skinny” لكن مع خطوة إضافية 

واحدة. فهي ليست أطول منها بكثري وإنما فقط بمقدار ١٠%”. 
والنتيجة هي قطعة مجوهرات راقية لكن ليس من الضروري 
أن يقتصر ارتداؤها عىل فساتني السهرة والحفالت. فبمقدور 
أي امرأة أن ترتديها مع فستان أسود بسيط أو قميص أبيض 
بسيط. وقد اُستوحي إلهام املجموعة من األساطري اليونانية، 

فبحسب تلك األساطري، كاليبسو هي حورية بحر وقعت يف 
حب أوديسيوس واحتجزته ملدة سبع سنوات أثناء عودته من 

طروادة. ومن خالل الـ 2٩3 قطعة ماس اإلجاصية الشكل، 
يتجسد سحر األجرام السماوية باندفاع موجة من العواطف 

الجياشة.
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معرض المجوهرات

فنون الحضارات

تشتهر شركة الالونيس LaLaounis  يف جميع أنحاء العالم 
بإبداعاتها يف مجال املجوهرات الذهبية الفاخرة واملغرقة يف 

التاريخ. فإبداعات الشركة هي توليفة تضم املايض والحاضر، يتم 
فيها تحويل فنون الحضارات والثقافات القديمة إىل إبداعات 

رائعة ومعاصرة وخالدة. وترتأس هذه العالمة التجارية كاتريني، 
ديميرتا، وماريا، وإيوانا الالونيس اللوايت يمثلن 4 أجيال متعاقبة، 

حيث واصلن تقاليدهن العائلية العريقة، وارتقني بعالمتهن 
التجارية إىل آفاق جديدة من التميز والتصميم، مع السري عىل 

خطى والدهن إلياس الالونيس، الصائغ والفنان واألكاديمي 
الشهري. وتستمد ماريا الالونيس، املدير اإلبداعي للشركة، إلهامها 

من الفن القديم والتاريخ إلبداع مجموعات مبتكرة وملهمة، تمثل 
التصميم املميز للعالمة التجارية الالونيس وحرفيتها التي ال مثيل، 

بهدف إظهار الجمال الداخيل والخارجي للنساء واملجوهرات التي 
تزينهن. وقد ُعرضت أحدث مجموعات هذه العالمة التجارية، 

وهي أوريليا Aurelia  وغريها من املجموعات، يف معرض الدوحة 
للمجوهرات والساعات حيث اسُتوحيت أوريليا من مجوهرات من 

القرن الثالث إىل السابع التي كانت تشتهر بتفاصيلها الدقيقة، 
وإتقانها الشديد، وتقنية املعادن املستخدمة فيها التي تحايك 

األشكال الشبكية. وتتميز هذه املجموعة بالرقة والشاعرية، وهي 
مصنوعة من الذهب املصقول عيار ١8 قرياطا املرصع بحبات املاس.

يعد ماركو فالينتي Marco Valente  مرادفا للذوق 
اإليطايل يف املجوهرات، وهو مرجع يف املجوهرات الدولية، 
وقد تميز بابتكاره امللهم ومهارته بني الصاغة الدوليني. بدأ 
حياته العملية يف العام ١٩82، وعىل مدار 35 عاما املاضية 
تعاون مع بعض العالمات الرائدة عىل مستوى العالم يف 

املجوهرات الفاخرة. ويف صناعة مجوهراته يدمج ماركو 
فالينتي بني الشغف والعبقرية والتكنولوجيا، حيث ينتج 

بدءا من التصميم قطعة مجوهرات حديثة وأنيقة بحماس 
وأناقة. والشتهاره كرائد يف صناعة املجوهرات الثمينة 

دوليا، فإنه يشرتط الكمال الذي يعني البحث والعناية 
بالتفاصيل. فهو مولع باأللوان التي تعني الحياة. عن ذلك 

يقول :“أروي عطيش لالبتكار باملرح والبحث عن األلوان مما 
يثري لدي عواطف أبحث عنها يف الطبيعة والفن، وأحاول 

نقل قواي الداخلية وشخصيتي وإيجابيتي وقيمي وطاقتي 
من خالل إبداعايت. وكرجل أعمال ومصمم ال تتمحور 
فلسفتي حول الربح بل السعي املستمر لتطوير الذوق 

والتقنيات املتعلقة بالقيمة الجوهرية والدور الذي تمارسه 
قطعة املجوهرات يف الحياة”.

الذوق اإليطالي

الجــــودة من قطر 
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عصرية دائما

تتميز فلسفة التصميم لديفيد ويب David Webb بأنها صريحة وجديدة وأنيقة وعصرية 
ومتنوعة، وهي تمزج ما بني التأثريات التي عاصرها ابتداء من الجنوب األمرييك الذي عاش فيه 
أثناء صباه، وانتهاء باستكشافاته يف األرايض البعيدة والحضارات القديمة. واشتهر ديفيد ويب 
بأساوره الفريدة املستوحاة من الحيوانات حيث ُيعترب الشكل أمرا أساسيا يف مجوهراته. وتتميز 
ألوانه بجرأتها، كما أنه يتبع فلسفة التصميم آرت ديكو Art Deco، ويحب أشكال الشعارات 

وجمال مجوهرات املينا enamel jewellery. وتواصل الشركة تنفيذها ملفردات التصميم الغنية 
لهذا املصمم وحرفيته وإبداعه من خالل ورشتها الواقعة فوق متجرها الشهري يف ماديسون 

أفينيو. ومن قطع املجوهرات التي عرضتها الشركة يف معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 
  Paisley سواراً غري عادي من تصميم ديفيد ويب يف الستينيات من القرن املايض، هو سوار بيزيل

املنحوت بشكل معقد، واملرصع بياقوت كابوشون cabochon ، والزمرد، والصفري، وقطع ماس 
رائعة، وهو مطيل باملينا الخضراء والسماوية، ومصنوع من الذهب عيار ١8 قرياطا والبالتني. 

ويتميز السوار بأنه الفت للنظر وأنيق جدا، وقد جاء يف كتاب ديفيد ويب الجديد.

  الولع باألحجار الكريمة

لولعه باألحجار، اندفع جريهارد شرايرن ليظهر نفسه 
يف عالم املجوهرات، وقادته جهوده إىل كولومبيا يف 
١٩88 حيث أرض الزمرد التي بدأت فيها قصة نجاح 

 3٠٠ واليــــــــــوم يعمـــــــــــل يف شركـــــــة شـــــــرايرن  املميزة.  شرايرن 
“Schreiner 300” موظف ويقع مقرها يف أملانيا. وينتج 

املصممون يف إيطاليا وأسبانيا مجوهرات ثمينة جديدة 
خاصة بشرايرن. 

ويمثل اسمه يف جميع أنحاء العالم، أعىل قدر من 
الفخامة يمكن تخيله، ومعايري الجودة األعىل عىل 

اإلطالق وأعىل الطلبات.  وتذكر مجوهرات شرايرن املرء 

باإلبداعات الزخرفية يف األساطري القديمة التاريخية 
منذ العصور القديمة حيث يمثل كل حجر سرا، وكل 

لؤلؤة دمعة من جنية. وتسحرنا القصص الخيالية عن 
مجوهرات النبالء بصور من ورش العمل السحرية يف 
العوالم تحت األرض. وشرايرن ملم إملاما تاماً بالذوق 

القطري لذا يحرص عىل الحضور املميز يف معرض الدوحة 
منذ انطالقته، ويأيت حامال معه كل جديد معتق بعبق 

التاريخ. وهو يقول عن الذوق القطري:“لم أَر قط عمالء 
ذواقني كما هنا”، وكذلك يرى أن القطريني غري مرتددين 

يف اتخاذ قرار الشراء كما يف الدول األخرى.
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عظمة التحدي وروعة اإلبداع

تعد Prologue   مجموعة إبداعية وجريئة من الشركات 
التي تأسست لصنع قطع فنية ومجوهرات ال تنىس. وغالبا 

ما تكون القطع الفنية الخاصة ب Prologue   قطعا فريدة 
صنع كل منها وفقا لطلب تصميم خاص بدءا من هدايا 

الدول وحتى الكؤوس الرياضية، ومن الشركات إىل هواة 
جمع هذه القطع. وتستخدم العديد من املواد املختلفة التي 

تدمج معا بتقنيات دقيقة تتضمن الحفر والنقش اليدوي. 
وقد يكون املنتج عىل أعىل قدر من البساطة أو أشد قدر 

من التعقيد وغالبا ما تستخدم األتمتة والضوء والصوت 
لبث الحياة يف القطعة. ويقول السيد بيدرو دي آرناندا 

رئيس مجلس اإلدارة نحن دوما نحقق فلسفتنا القائلة: 
“كلما عظم التحدي، كلما كانت القطعة أكرث روعة”. وقد 
جاء بيدرو هذا العام بقطعة فريدة يقول عنها لقد  عملنا 

عليها ثالث  سنوات، ألنها تتضمن عددا كبريا من املقاولني 
الفرعيني. 

فهي تزن عن 225 كيلوجرام. إنها قطعة كبرية وعىل 
عجالت، ويمكننا أن نحركها عىل هذه العجالت أينما نريد 

فهي تحفة متحركة. هذه   الشجرة  بها مصابيح ليد يف كل 

مكان مع الحامل. إنها تثري االهتمام فعال وبها اآلن أضواء 
كثرية ولكن ويف الليل يخرج منها ضوء أزرق متوهج يجعلها 

تبدو مثل القصر. 
نحن نسميها ألف ليلة وليلة ألنها يشء من خارج هذا 

العالم. وعن استقبال القطريني لهذه التحف اإلبداعية، 
يقول كلما أتينا يزداد اهتمام الناس ونكسب املزيد من 

العمالء. يأيت الناس وينظرون إليها وإىل جميع التفاصيل، 
وهذا يشء جديد قبل أن ينظروا إىل القطعة كلها 

ويتعجبون ويتبادلون الحديث عن القطعة ويعلقون عليها 
بصرف النظر عما إذا كانت تعاليقاتهم تعجبنا أم ال، وبذلك 

يصبحون أكرث انفتاحا أمام الفن. وكما قلِت إنه يشء ترايث 
ألننا نعرف من الرتاث أنهم يفضلون الحصول عىل يشء 
يفرحهم مثل الصقور والخيول العربية واملها والجمال. 

نحن ال نريد أن نصنع شيئا عىل الطريقة اآلسيوية أو 
األوروبية. يف بعض املرات نفعل ذلك ولكن هذا العام فعلنا 

ما يكفي من ذلك. وعن وضع السوق يف الشرق األوسط 
يقول بيدرو إنه غري مستقر إىل حد ما يف هذه اللحظة. 

لقد كانت دائما سوقا جيدة بالنسبة لنا. اليشء الذي تغري 

مؤخرا هو املقدرة الشرائية يف بعض املرات. لقد كان اإلنفاق 
أكرب يف املايض. كانوا يشرتون منا عندما كانوا يريدون تقديم 
هدايا لدولة أخرى حسب الربوتوكول.  األوضاع اآلن ليست 

سلسة كما كانت يف السابق، وذلك بسبب األزمة املالية 
العاملية واملشاكل التي تعاين منها املنطقة واالضطرابات 

التي تعم أطرافها. ولكنها ستعود كما كانت. املسألة دورة 
اعتدنا عليها خالل الخمسة والثالثني أو األربعني سنة التي 
قضيتها يف هذا املجال. إنها فعال دورة نمر خاللها بالصعود 

والهبوط. يف هذه اللحظة يمكن القول أن األوضاع هادئة 
نوعا ما، وأكرث ترددا. الناس عندما ينفقون أموالهم يريدون 

أن يحصلوا يف املقابل عىل الجودة يف أي يشء يشرتونه. 
املسألة أيضا اتجاه عقيل. الناس أصبحوا أكرث وعيا، فهم 

يسافرون كثريا ويعرفون كل يشء. 
بطريقة ما هذا جيد بالنسبة لنا ألنهم ينظرون وينظرون 
ويفهمون ملاذا هذا اليشء غايل الثمن وذلك اليشء ليس 
كذلك. يضيف بيدرو أنه من املفرح دائما أن ترى الشباب 

يأتون لريوا بينما كان االهتمام يف املايض فقط من كبار 
السن. الشباب اآلن أكرث انفتاحا عىل الفن والقطع الفنية.

معرض المجوهرات الجــــودة من قطر
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قضايا فنية

أحرقها بعد أن تقرأها
فن أنيكا يي البيولوجي والحيس والقابل لالشتعال بشكل متكرر يجد التقدير 

عىل نطاق واسع، وإن كان يصُعب بعض اليشء تصنيفه.

بقلم اليس جريجوري وريشة نيكوال سكالكوت     

يف يــوم قبــل املغيــب يف منتصــف ديســمرب ذهبــت الفنانــة انيــكا يــي إىل مختــرب يف جامعــة كلومبيــا 
حيــث كان لديهــا للمــرة الســابعة خــالل عــدد مــن األســابيع موعــد مــع اثنــني مــن املتخصصــني يف 
 .Guggenheim األحياء وذلك ضمن استعداداتها إلقامة معرض فردي يف متحف غاغنهايم
كتلــة  هنــاك  كانــت  البيضــاء  العــرض  شاشــات  مــن  عــدد  بهــا  اجتماعــات  غرفــة  يف  طاولــة  عــىل 
سداســية األركان مــن مــادة هالميــة طحلبيــة مــن نــوع الجــيل البحــري الصالــح لالســتهالك اآلدمــي 
كطعــام. كانــت الكتلــة كثيفــة القــوام وصفــراء اللــون بمــا يكفــي، وبــدت مثــل يشء أُِعــد ليكــون 
املرحلــة الثانيــة مــن وجبــة يف مطعــم متخصــص يف تقديــم األطبــاق املكونــة مــن املــواد الدقيقــة مــن 
غــري التــي اعتــاد النــاس عــىل أكلهــا. الفنانــة نفســها لــم تكــن متأكــدة تمامــا مــن الــذي ســوف تنتهــي 
ح لشهادة الدكتوراه يف األحياء الغذائية بتحريك املادة بصرب من قالب  إليه هذه املادة. قام مرشَّ
بواســطة فتاحــة مظاريــف ثــم رفعهــا إىل أعــىل حتــى تمايلــت وكأنهــا ترتاقــص. قالــت يــي: “ســوف 

نواجــه مشــكلة مــع الجاذبيــة هنــا. أقصــد أنــه لــن تكــون هنــاك مشــكلة لــو صنعنــا منهــا 
شــيئا يســتند إىل األرض. لكــن عــىل الجــدار؟ ال أعتقــد أنهــا ســتنفع” .

خــالل الســاعة التاليــة دار النقــاش بيننــا أوال حــول كيــف يمكــن تقويــة املــادة التــي تشــبه 
الجيل من الداخل، ثم حول التطورات الحديثة يف تكنولوجيا الطباعة ثالثية األبعاد 
والروائــح املنبعثــة مــن مختلــف أنــواع البكترييــا، وحــول “رجــل يف الجــوار” صنــع جميــع 
األلــوان مــن الخمــرية. كانــت يــي قلقــة مــن تطــاول الزمــن بمرحلــة البحــث والتطويــر إىل 

مــا ال نهايــة. وقالــت: “أريــد أن أبــدأ التجــارب”. 
قالــت يل يــي وهــي تقــارن بــني الفنانــني واملتخصصــني يف العلــوم الطبيعيــة: “نحــن نعمــل بصــورة 
متشــابهة جــدا. الفــرق فقــط هــو أننــا نعمــل بصورتــني متعاكســتني تقريبــا فيمــا يختــص بالوقــت: 
أصحــاب العلــوم لديهــم فرضياتهــم، ثــم يقضــون العشــرين أو الثالثــني ســنة التاليــة مــن حياتهــم 
العمليــة وهــم يحاولــون إثباتهــا، بينمــا الفنانــون ال يفهمــون يف الحقيقــة مغــازي هــذه الفرضيــات 

إىل نهايــة حياتهــم العمليــة”.
قالــت يــي وهــي تغــادر املختــرب أنهــا ال تعلــم بعــد النتيجــة التــي ســوف يســفر عنهــا عمــل ذلــك اليــوم. 

وأضافــت: “العمــل يتغــري، يتغــري كثــريا”.

يــي يف الخامســة واألربعــني مــن عمرهــا، وهــي متفوقــة جــدا، ظلــت تعمــل كفنانــة ملــدة ١٠ ســنوات. 
ولكــن يف ذلــك الوقــت كانــت بمــا يدعــو للعجــب متفرغــة لعملهــا. كان معرضهــا الــذي 
بــوص  هوغــو  بجائــزة  لفوزهــا  نتيجــة   Guggenheim غاغنهايــم  متحــف  يف  أقامتــه 
ديــن،     تاســيتا  مثــل  لفنانــني  ُمنحــت ســابقا  وهــي جائــزة  للعــام 2٠١6،    Hugo Boss
وبول شان، وسوف تظهر أيضا يف معرض وايتني باينيال Whitney Biennial لهذا 
العــام، وتصــف شــعورها مــن الناحيــة الفنيــة بأنهــا “حساســة تقنيــا”، وأن ممارســتها 
التــي مــىض عــىل بدايتهــا عقــد مــن الزمــان مشــحونة سياســيا ومدفوعــة عاطفيــا. يمكــن 

أعمال من 
المختبر

انيكا يي، في 
شقتها في نيويورك 
حيث تجري الكثير 

من التجارب في 
مجال فنها.



تي قطر: مجلة أسلوب الحياة من نيويورك تايمز30

قضايا فنيةالحلبــــة

أشياء غريبة:  ُتعَرف يي باستخدامها لمواد 
غير معتادة. في اتجاه حركة عقارب الساعة من 

اليسار: “ربما ُوِلدت هكذا” 2015
 Maybe She’s Born With It تشمل الزهور 

المسلوقة على طريقة التمبورا، “صورة 
البحث” Search Image 2016 مع قيوط محنط 

وأدوات،“جمع الخضروات الجديدة” 2015
ذت بطالء   Grabbing at Newer Vegetables ُنفِّ

خاص مصنوع من عينات من البكتيريا مأخوذة 
من 100 امرأة.
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عنــد الكتابــة عــن ســريتها الذاتيــة وصفهــا بأنهــا تســتخدم التوريــة واإلبهــام يف تقييمهــا للمواضيــع 
التي تشرحها أو تنتقدها، ويشمل ذلك إشارات إىل التمييز املؤسيس بني البشر بسبب الجنس 
وهواجسنا الثقافية فيما يختص بالنظافة والهياكل املقبولة لعناصر التأثري يف عالم الفن نفسه. 
يــي تســتخدم أدوات يهملهــا إىل حــد كبــري الفنانــون اآلخــرون مــن جيلهــا، خاصــة تلــك املرتبطــة 
بالعلــوم والروائــح. هنــاك إشــارات مرجعيــة قليلــة يف أعمالهــا – االقتحــام الحــيس لعالــم ماثيــو 
بارين Matthew Barney والولع الغريب بالحياة العائلية لروبرت غوبر وتدخالت دارين بادر 
الفنية الغريبة عىل بعض األشياء واملصنوعات الجاهزة – لكن يف الغالب هي ال تشبه أي واحد 

مــن هــؤالء أو غريهــم.
فن يي يستفذ الرغبة الجامحة، ويجعل املشاهد يريد أن يلمس وأن يشم. يف بعض املرات ُتقرأ 
النصوص املكتوبة عىل الجدران، التي تتدىل إىل جانب عملها، بشكل أقرب إىل قائمة مشرتيات 
مــن الفضــاء الخارجــي منهــا إىل كونهــا لوحــة توضيحيــة. تشــمل املــواد التــي تســتخدمها كل يشء 
من حىص أحواض السمك إىل خبيز بنات الكشافة. وملختلف تركيباتها تضع الكمبوشا )الشاي 
املخمــر بخمــرية البــرية( عــىل الجلــد والزهــور املقليــة عــىل طريقــة طبــق التمبــورا والحلزونــات الحيــة 
املحقونــة بهرمــون األوكسيتيســني. تمثــال لقطــة يعــود إىل العــام 2٠١١، إىل جانــب أشــياء أخــرى، 
حليب بودرة مسرتجع وأدوية مضادة للكآبة، وقلب شجرة النخيل، وقمل البحر وصندل تيفا 
Teva مســحوق بشــكل ناعــم وجهــاز تشــويش إشــارات الهاتــف الجــوال. يف العــام 2٠١5 دعــت يــي 
١٠٠ صديقة وزميلة للتربع ببكترييا أجسادهن لخلطها لتقوم متخصصة يف األحياء االصطناعية 
مــن معهــد ماساشوســت للتكنولوجيــا بخلــط العينــات ومــن ثــم خلــق مــا تســميه يــي “نــوع مــن 

البكترييــا الخياليــة املتفوقــة”، التــي تســتخدمها يف الطــالء. 
يمكــن وصــف فنهــا لغويــا بطريقــة أدبيــة، ولكــن مــن األصعــب الوصــول إىل مصــدر قــوة هــذا الفــن. 
)تقــول كاثريــن برينســون راعيــة معرضهــا الــذي ســتقيمه يف أواخــر أبريــل يف متحــف غاغنهايــم: 

“من األفضل أن تشاهد أعمالها شخصيا. ذلك هو الوضع الطبيعي دائما، ومع أعمالها هي 
بالــذات بشــكل خــاص”(. عندمــا تحــاول يــي نفســها أن توضــح قصدهــا تبــدأ يف الحديــث بطريقــة 
محددة ولكن مجزأة. من البداية كانت تريد أن تنفذ العمل الذي “يستغرق جميع حواسها”. 
حتــى يف األعمــال التــي تبــدو وكأنهــا تركــز عــىل تجــارب بصريــة تحــاول جاهــدة أن تجعــل جميــع 
أطرافــه مفهومــة. عــىل ســبيل املثــال صــورت فيديــو ثــاليث األبعــاد يف غابــات األمــازون وســوف 

يعــرض هــذا الفيديــو الشــهر القــادم يف معــرض وايتنــي بيانيــال.
أعمالها تتضمن دائما استخدام حاسة الشم التي ترى أنها نوع من التدخل األنثوي يف صناعة 
تركــز عــىل النظــر ودالالتهــا الذكوريــة تاريخيــا. تقــول يــي: “الشــم هــو الحاســة املرتبطــة بشــكل 
أوثق بالنساء، وأعتقد أنه من الخطأ الحط من قدره بذلك الشكل. معالجة األمر من منظور 
الجنس يعكس تاريخا طويال من فهم كارهي النساء للعقل والجسم”. لنفس العرض الذي 
رســمت لوحاتهــا بالبكترييــا فيــه أعــادت يــي خلــق رائحــة معــرض غاغوســيان Gagosian، وهــو 
مؤسســة تعتربهــا تجســيدا للنظــام األبــوي املمتــاز. ويف معــرض أقامتــه يف العــام 2٠١5 يف صالــة 
“رائحــة النســيان”، وهــي  يــي عــىل  بــازل يف سويســرا ركــزت   Kunsthalle عــرض كونســتاليه
رائحــة ابتكرتهــا  بالتعــاون مــع شــركة فرنســية لصناعــة العطــور، وبــدأت تكوينهــا بتخيــل مــا 
يشــمه الجنــني يف الكيــس الســلوي قبــل أن يولــد. الكتالــوج املرفــق – وهــو عبــارة عــن طباعــة مــرة 
أخــرى للدراســة التــي أجرتهــا – مطبــوع عــىل ورق معطــر بنفــس الرائحــة. أثنــاء املعــرض جــرى 

حــث الــرواد عــىل شــراء الكتــاب ثــم حرقــه بعــد قراءتــه.  

ُوِلدت يي يف كوريا ثم انتقلت مع عائلتها إىل أمريكا عندما كان عمرها سنتني. جاءت األسرة 
أوال إىل ألباما ثم فيما بعد كاليفورنيا الجنوبية. والدها كان كاهنا بروتستانتيان، وأمها التي 
لديها ولع خاص بعالمات العطور وعملت يف شركة تعمل يف مجال الطب الحيوي. لدى يي 
ثــالث أخــوات لذلــك كانــت تقــول “كان البيــت يعــج بنقاشــات ســاخنة عــن العطــور 
معظــم الوقــت”. لــم يخطــر عــىل بالهــا أبــدا أن تلتحــق بكليــة الفنــون، وتقــول: “لــم 
أكــن حقيقــة أريــد أن أصبــح فنانــة، فالكثــري مــن أســباب القلــق تحــوم حــول هــذه 
املهنــة إىل درجــة أننــي شــعرت وكأن هــذا النشــاط غــري قانــوين”. بالرغــم مــن الكــم 
الهائــل مــن العلــوم الصعبــة التــي تدخــل يف أعمالهــا تميــل يــي إىل وصــف حياتهــا 
بلغــة التحليــل النفــيس، حيــث تقــول: “أعتقــد أنــه عندمــا تكــون لشــخص عالقــة 
عــداء ومشاكســة مــع يشء يكــون يف العــادة ذلــك تعويضــا مبالغــا فيــه عــن رغبــات 

مكبوتــة لديــه أو لديهــا”.
بصــورة  حــرة  تعمــل  وهــي  لنــدن  يف  عمرهــا  مــن  األوىل  ســنة  العشــرين  قضــت 
راضيــة  تكــن  ولــم  املوضــة،  لتصويــر مشــاهد  وتعــد  اإلعالنــات  تحــرر   – عشــوائية 
بشــكل كبــري لكونهــا لــم تكــن واثقــة ممــا تريــده بالضبــط. يف العــام ١٩٩6 انتقلــت 
بعــد تــردد إىل مدينــة نيويــورك حيــث لــم تكــن تعــرف أحــدا. ومــن خــالل القليــل مــن 
مشــاريع العمــل – بمــا يف ذلــك مــع مجلــة ذا فيــسThe Face  التــي توقفــت عــن 
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غرابة: في اتجاه حركة عقارب الساعة من أعلى: “لي بين سمبواتيك” ، 
2014، بمواد تتراوح ما بين صابون الجلسرين وعجين الخبز، “عندما تلتقي 

 1 When Species Meet Part)األنواع الجزء 1 )تألق أو افقد صوابك
)Shine or Go Crazy(، 2016، مالمح وأشياء أخرى وفرو اصطناعي وأدوات 

مختبر ولؤلؤ تقليد، و“رائحة في المكان” Odor in the Court، 2015، تركيب 
لمعدات بحث انيكا يي تشتعل في فرن صغير.  

الصــدور – أقامــت عالقــة صداقــة مــع أفــراد مجموعــة مــن مصممــي وفنــاين املوضــة وســط املدينــة 
 .Bernadette Corporation الذيــن كان الكثــري منهــم أعضــاء يف جمعيــة بريناديــت التعاونيــة
ويف الثالثينيــات مــن عمرهــا بــدأت يــي تمــارس الفــن. كانــت ممتنــة عــىل عــدم “تقيدهــا أكــرث مــن 
الــالزم بالحــدود التاريخيــة للفــن”، وهــي تصــف محاوالتهــا األوىل بأنهــا كانــت عميقــة وســاذجة 
قائلة: “كنت فقط أتالعب مع املنسوجات. لم أكن التزم بما كان مسموحا به وما كان ممنوعا”.

أقامــت يــي أول معــرض خــاص بهــا يف العــام 2٠٠8. ويف العــام 2٠٠٩ بــدأت تعــرض أعمالهــا يف صالــة 
عــرض ون ســفن ناينكانــال ١٧٩ Canal – اآلن تحمــل اســم فــور ســفن كانــالCanal 4٧ – وهــي 
صالة عرض صغرية ولكنها مؤثرة يديرها اثنان من أقرب أصدقائها وهما مارغريت يل، واوليفر 
نيوتون اللذين سمحا لها بإقامة أول معرض فردي لها يف نيويورك يف العام 2٠١١. بدأت تصعد 
بعــد ذلــك ســريعا، وكان صعودهــا يف نواحــي كثــرية فريــدا. كانــت أعمالهــا غــري تجاريــة ويف نفــس 
الوقــت ســريعة الــزوال. إحــدى قطعهــا الهامــة التــي عرضــت يف ثالثــة مــن عروضهــا بــني عامــي 2٠١3 

و 2٠١4 كانــت عــن خصــام وصفتــه بأنــه “تشــريح ميتافيزيقــي للجســم الحــي”. وكانــت 
القطعــة عبــارة عــن كتلــة ثلجيــة كريســتالية تــذوب بالتدريــج أثنــاء العــرض. كان رد 
الفعــل تجــاه أعمالهــا يف العــادة يــرتاوح مــا بــني الحــرية والصدمــة. إلينــا فيليبوفيــك 
مديــرة معــرض كونســتاليه بــازل تعاملــت مــع يــي ألول مــرة يف العــام 2٠١١ يف معــرض 
جماعــي يف نيويــورك. تذكــر مــن ذلــك أنهــا دخلــت إىل صالــة العــرض وتعجبــت مــن 
الرتكيبات الغريبة وروائحها التي ال يمكن تعريفها. وقالت لنفسها: “من يكون هذا 

الــذي جمــع هــذه األشــياء الغريبــة؟” 

قبــل ذلــك بأســابيع قليلــة زرت املختــرب وقابلــت يــي عــىل طعــام الغــداء يف منزلهــا يف 
مدينــة لونــج آيالنــد. قابلتنــي عنــد البــاب ورحبــت بــي وهــي تلبــس شبشــباً مزينــاً بالفــرو 
مــن  الطيــور. وككثــري  بصــور  فيــه  مبالــغ  بشــكل  وبلــوزة مطــرزة  بلوجينــز،  وبنطلــون 
أعمالها كانت البلوزة غريبة ومتميزة، من النوع الذي يمكن أن يشل حركة الطفل 

الــذي يراهــا.
 شــقتها بأرضياتهــا املصنوعــة مــن الخشــب القــوي وســقفها العــايل، وحليــة الســقف 
بتاجها الذي يشبه زينة الكيكة السكرية ُيذِهل بنفس الدرجة. األضواء تغمر الشقة 
عــىل  مثبتــة  بيــرتي  أطبــاق  مــن  هنــاك مجموعــة  أرجائهــا.  يف  تنتشــر  الزينــة  ونباتــات 
الجــدران كجــزء مــن عمــل لــم يكتمــل. ســوى ذلــك ليــس هنــاك إال القليــل مــن عالمــات 

الفــوىض التــي يتوقعهــا املــرء يف املــكان الــذي تنفــذ فيــه األعمــال الفنيــة.
تنفــذ يــي الكثــري مــن أعمالهــا هنــا، عــادة يف مكتبهــا عــىل األقــل عندمــا ال يتضمــن ذلــك 
ــرت عندمــا ســألتها عــن االســتوديو الخــاص بهــا والــذي يف بوشــويك  روائــح كريهــة. كشَّ
Bushwick، وقالت: “أنا ال أحب أن أذهب إىل هناك. املكان قبيح وال تقابل فيه أي 
واحــد فــوق الثالثــني مــن عمــره، والجميــع متشــابهون إىل درجــة التطابــق”. واشــتكت 

من املرحاض املشرتك والضجة “املفزعة” يف املنطقة الصناعية. وأضافت: “إذا قضيت هناك وقتا 
أكــرث مــن الــالزم فســوف يتــدين مســتوى حيــايت كثــريا جــدا”.

تقابلنــا قبــل أربعــة شــهور مــن افتتــاح معرضهــا يف متحــف غاغنهايــم، وكانــت مــرتددة يف الــكالم 
حــول مــا كانــت تــود أن تعرضــه. كان مــن الواضــح أن ترددهــا لــم يكــن حفاظــا عــىل خصوصيتهــا 
أو حتــى رغبتهــا يف املفاجــأة بقــدر مــا كان ناجمــا عــن شــعور حقيقــي مــن جانبهــا بعــدم معرفــة مــا 
ستعرضه. بصرف النظر عما إذا كانت قد أخربتني أو لم تخربين، فإن ذلك كان بالتأكيد سوف 
يظهر يف أسبوع أو أسبوعني عدم صحته. كانت تفضل أن تفاجئ نفسها باألعمال عند اكتمالها 

مثلمــا أفاجــأ أنــا.
قالــت: “الفنــان يجــب أن يكــون املضــاد املثــايل يف جميــع األزمــان. عليــك فقــط أن تكــون مجنونــا بمــا 
يكفــي حتــى تســتطيع أن تفعــل شــيئا جريئــا إىل حــد مســتفز وصعبــا جــدا. لكــن يف نفــس الوقــت 

يحتــاج اإلنســان أن يكــون يف قمــة العقــل لينفــذ ذلــك”. 
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أصدقاء أوفياء 
عندما أصبحت التكنولوجيا تنئش الصداقات 

بصورة أسهل، ولكن أيضا أكرث ضحالة، تناول 
أحد الُكتَّاب أهمية العالقات غري املوثقة.

بقلم أندرو اوهاغان  

أن  تســتطيع  وهــل  للصداقــة؟  الذهبــي  العهــد  هــي  الطفولــة  هــل 
روايــة  الــرف  مـــــــــن  أخـــــــــت  أخــــــــــــــــــرى؟  مــــــــــــــــــــــــــــــرة  العالقــــــــــــــات  تــــــــــــــــــلك  تستعيـــــــــــــــد 
جميلـــــــــــة بقلــــــم وليــــــــــــــــــــام ماكسويـــــــــــل بعنـــــــــوان “مـــــع السالمـــــــة، أراك غــــــــدا”

بنفســه  العنــوان  أن  فأدركــت   ،So Long, See You Tomorrow
واإلخــالص  الدائــم  والوجــود  الخفــي  الرابــط  أن  حقيقــة  يســتدعي 
عمــرك.  مــن  عشــرة  الثانيــة  يف  تكــون  عندمــا  الصداقــة  تتيحــه  القــوي 
صديقــي الحميــم يف ذلــك العمــر كان مــارك ماكدونالــد. يف تلــك األيــام 
الســاحل  عــىل  وأجســادنا  ثيابنــا  يبلــل  فيهــا  املطــر  كان  التــي  املبكــرة 
الغربــي الســكتلندا كان مــارك رفيقــي الدائــم وســالحي الســري: مهمــا 
حــدث يف املنــزل كان مــارك دائمــا هنــاك ليضفــي البهجــة علينــا طــوال 
اليــوم، ويتفــل بأناقــة كمــا كان يفعــل ريفــر فونيكــس يف فيلــم “ ســتاند 
بــاي مــي” Stand by Me مــن خــالل لــف لســانه إىل أعــىل. كنــا نســهر 
حتــى الفجــر ونتجــول يف الحقــول ونبحــث يف الشــواطئ عــىل القطــع 

خططنــا  ونــدرس  املقابــر  يف  ونجلــس  معــا،  الجبــال  ونتســلق  النقديــة 
للسيطرة عىل العالم. كان مارك يعاين من مرض كراون، وكان دائما 
يف املستشفى، وكنا نكتب لبعضنا البعض، وقلت له يف مرة أنه رسام 
عظيــم قبــل أن يختفــي كل منــا مــن حيــاة اآلخــر، ولــم أره منــذ 3٠ ســنة.
عندما حاولت مؤخرا أن أجد مارك مرة أخرى بدا أنه قد تبخر. ومثل 
األوالد الذين يف رواية ماكسويل بدا وكأنه لم يكن أبدا، أو كأنه ذكرى 
العنــوان  يكــن موجــودا يف  لــم  يديــك.  بــني  تقلبهــا  تتفتــت عندمــا  هشــة 
القديم الذي كان معي وهو مدينة سولتكوتس الساحلية. اسم مارك 
ينتشــر بكــرثة يف فيســبوك ولكــن لــم يكــن أي مــن أصحــاب هــذه األســماء 
هو مارك الذي أعرف. ولم أجده كذلك يف تويرت وإنستغرام، لم ُتظِهر 
يل محــركات البحــث أي يشء عنــه. حاولــت البحــث بــني شــهادات املــوىت 
وكنــت أتمنــى أال أجــده بينهــم. ســألت أمــي إن كانــت أي مــن صديقاتهــا 
ما تزال تحتفظ بعالقاتها بأسرة مارك وكان الرد بالنفي. عندما عدت 
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أساسا، فن الصداقة هو الذي يدفؤك يف شتاءات احباطاتك 
املختلفة، وأنك عندما تقع يف مشكلة ما فإنك ال تحتاج إىل 

ألف شخص، بل إىل شخص واحد.

يطــل  بيتنــا  كان  الــذي  امليــدان  إىل  ســياريت  قــدت  مؤخــرا  اســكتلندا  إىل 
عليــه، ونظــرت مــن خــالل نافــذة ذلــك البيــت القديــم، وتذكــرت كيــف 
كنــت أضيــئ كشــافا مــن هنــاك نحــو غرفــة نــوم مــارك: ومضتــان كانتــا 

تعنيــان تصبــح عــىل خــري، وثالثــة أراك غــدا.
ال أدري مــا إذا كانــت التكنولوجيــا قــد غــريت معنــى الصداقــة. ابنتــي يف 
الثانيــة عشــرة مــن عمرهــا، ومعظــم األشــياء التــي حدثــت لهــا ســجلْتها 
وهــن  ســاعات  ويقضــني  صديقاتهــا  مــع  وتجتمــع  والصــورة،  بالصــوت 
يتصورن ويصورن لقطات الفيديو ويضفن إىل اللقطات والفيديوهات 
وســائل  مــن  تلــك  أو  الوســيلة  هــذه  عــرب  ويرســلنها  املوســيقى  الســابقة 
التواصــل االجتماعــي. أنــا متأكــد مــن أن البنــات يحافظــن عــىل عالقاتهــن 
بعضهــن ببعــض بالطــرق التقليديــة، ولكنــي أتســاءل أيضــا عمــا إذا كــن 
الجوانــب  أحــد  بالطبــع  وذلــك  أبــدا،  البعــض  بعضهــن  نظــر  عــن  يغــن 
أننــا  نعــرف  دائمــا  كنــا  أننــا  أعتقــد  ألغازهــا.  وأحــد  للصداقــة  الحتميــة 
سوف نميض يف الحياة يف طرق مختلفة وأن صداقاتنا العظيمة سوف 
تكــون مــن الذكريــات. ليــس لــدي وال صــورة واحــدة ملــارك ماكدونالــد، 
صداقتنــا  أن  حقيقــة  يعــزز  وذلــك  أبــدا،  معــا  تصورنــا  أننــا  أعتقــد  وال 
كانــت مــن الخيــال. وســائل التواصــل االجتماعــي قنــاة واســعة للرتويــج 
االســفريي  الفضــاء  يف  نفســك  عــن  فكرتــك  لتثبيــت  ووســيلة  للــذات، 
دون أن يعرفك الناس معرفة حقيقية أبدا، وهذا هو الفرق: ما يميز 
الصداقــة يف املــايض أن القيــم واملفاهيــم كان يتــم تبادلهــا بــني اثنــني أو يف 
بعــض املــرات بــني مجموعــة مــن النــاس، ولكنهــا كانــت تظــل محصــورة 

يف هــذا املجــال، وكان ذلــك جانبــا مــن نقــاط قوتهــا.
أقربــايئ  مــن  املمتازيــن  الشــباب  مــن  اثنــان  االنشــغال.  هــو  أفتقــده  مــا 
ال  إنهمــا  ويقــوالن  فيســبوك،  عــىل  “صديــق”  ألــف  مــن  أكــرث  لديهمــا 
يعرفــان نصــف ذلــك العــدد، وأن بعضهــم “أصدقــاء”. وســائل التواصــل 
االجتماعــي تمنحهمــا الفرصــة لتصنيــف النــاس إىل “أصدقــاء مقربــني” 
بأنهــم  آخريــن  لتصنيــف  دائمــا  الخيــار  لديهمــا  وبالطبــع  “معــارف”.  أو 
أنهــم  أم  النــاس أصدقــاء  هــؤالء  غالبيــة  هــل  ولكــن  “ليســوا أصدقــاء”. 
النــاس  مجــرد أســماء؟ تســتطيع أن تعــرف كل يشء يحــدث يف حيــاة 
هــذه  فهــل  قلوبهــم،  يف  عمــا  اإلطــالق  عــىل  يشء  أي  تعــرف  أن  دون 
املعروفــة،  بالطريقــة  مزدهــرا  يــزال  مــا  التعاطــف  أن  قيــل يل  صداقــة؟ 
ولكني أشك يف ذلك. الذين اآلن يف العشرينيات من أعمارهم يملكون 
الكثري من املوهبة يف الرتويج للذات، ولكن هل أصبحوا - كما أتساءل 
- قريبــني مــن النقطــة التــي ال يكــون فيهــا خصــام حــاد بــني صديقــني أو 
مــوت مفاجــئ يف العائلــة مثــال فرصــة لظهــور البلســم والوقايــة اللتــني 
تتيحهما الصداقة بشكلها التقليدي املحرتم، أم يكون رد الفعل تجاه 
التواصــل  أيــام  مــن  هــادئ  يــوم  مجــرد  الحتميــة  التطــورات  هــذه  مثــل 

االجتماعــي؟ 
يف الزمــن الــذي نعيــش فيــه اآلن هنــاك تقديــر كبــري للــوالء. التكنولوجيــا 
و“أســلوب  وللــدول،  الــدول  ألعــالم  الــوالء  بقضايــا  اهتمامنــا  أشــعلت 
لعمالئهــا  الــوالء  نقــاط  تمنــح  التــي  التجاريــة  للعالمــات  أو  الحيــاة”، 
االهتمــام  يســتحق  الــذي  الــوالء  مــن  الوحيــد  النــوع  ولكــن  الدائمــني. 
هــو أن تعــرف أصدقــاءك وأن تبقــى معهــم. ليــس للصــالت أبــدا عالقــة 

حقيقية بالناس اآلخرين أو بنظرتك إىل نفسك أو بوضعك يف وسائل 
انحطــت  قــد  للصداقــة  نظرتنــا  تكــون  وربمــا  االجتماعــي،  التواصــل 
اســتبدلوا  القاســية.  وطبيعتهــا  االتصــاالت  تكنولوجيــا  فوريــة  بســبب 
عبــارة “شــاهد وأنقــر” بعبــارة “اســتمع وحــس”، أســدل الســتائر واصنــع 
مشــروبني وال تنــزِّل أي يشء مــن اإلنرتنــت، ال “ترســل” أي يشء ولكــن 

شــارك بُكلِّيتــك يف التواصــل الــذي ال يبيــع شــيئا.
الحــب يســتحوذ عــىل جميــع العناويــن البــارزة، ولكــن الصداقــة تجدهــا 
انعــدام  أن  حقيقــة  تــرى  كنــت  إذا  خاصــة  الحقيقــي  العمــل  حيــث 
بــني األزواج يفســد الزيجــات. يف األســاس فــن الصداقــة هــو  الصداقــة 
الــذي يدفــؤك يف شــتاءات إحباطاتــك، وعندمــا تقــع يف املشــاكل فإنــك 
ال تحتــاج إىل ألــف شــخص بــل إىل شــخص واحــد. قــال الراحــل محمــد 
إنهــا  شــرحه.  يمكــن  العالــم  يف  يشء  أصعــب  “الصداقــة  كالي:  عــىل 
ليســت شــيئا تتعلمــه يف املدرســة، ولكــن إذا لــم تتعلــم معنــى الصداقــة 
فإنــك حقيقــة لــم تتعلــم شــيئا”. لهــذا الســبب أفتقــد مــارك بشــدة. كان 
هنــاك يشء خــارج تحقيــق اإلنجــازات أو الحــب أو املــال أو التكنولوجيــا 
مــارك  مــع  أبــدا  أتصــور  لــم  فإننــي  أقــول  وكمــا  الســمعة.  أو  الديــن  أو 
ماكدونالــد ولــم أحتضنــه أبــدا ولــم أشــرِت لــه وجبــة غــداء أيضــا. ولكــن يف 
بعــض املــرات عندمــا أمــر بظــروف ســيئة أتطلــع لرؤيتــه ليــس بعيــدا عنــي 
كدليــل حــي عــىل وجــود شــخص يعــرف حقيقــة مــن تكــون. عندمــا تغَلــق 
هــذا  أرى  العمــل  عــن  الشــرائح  تتوقــف جميــع  وعندمــا  اآلالت  جميــع 

الضــوء يف نهايــة النفــق، مثــل الومضــات الثــالث. 
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التوثيق المتفرد
تستضيف الدوحة واحداً من أهم العروض الفنية 

التاريخية التوثيقية التي تأيت من عاصمة النور 
)باريس( وهو معرض بيكاسو-جياكوميتي. 

بقلم: كريم إمام 

الحلبـة من قطر
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يقام هذا املعرض البارز الذي افتتح يف يوم 22 من فرباير املنصرم ويستمر حتى 2١ مايو 
املقبــل تحــت إشــراف كل مــن كاتريــن غرينيــري، مديــرة مؤسســة جياكوميتــي، بمشــاركة 
ســرينا بوكالــو- موســيل وفريجنــي بريدريــزو، أمينتــني متحفيتــني، ويضــم أكــرث مــن ١2٠ 
متحــف  يف  الفنيــة  املجموعــات  مــن  بعضهمــا  جلــب  تــم  املرموقــنِي  للفنَّانــنِي  فنًيــا  عمــاًل 
مجموعــات  مــن  اآلخــر  البعــض  واســتعارة  جياكوميتــي،  ومؤسســة  الوطنــي  بيكاســو 
فرنســية مذهلــة وغريهــا مــن املجموعــات الدوليــة. وتتنــوع هــذا األعمــال بــني اللوحــات 

الفنيــة واملنحوتــات والرســومات والصــور واملقابــالت مــع الفنانــني. 

وألربتــو  بيكاســو)١٩٧3-١88١(   املعــرض  بابلــو  فنــاين  بــني  ربطــت  التــي  العالقــة   وعــن 
خــالل  جياكوميتــي  مؤسســة  مديــرة  غرينيــري  كاتريــن  تقــول   )١٩66-١٩٠١( جياكوميتــي 

حوارهــا مــع )يت قطــر( أثنــاء التحضــريات التــي شــهدت خليــة نحــل مــن العمــل املتواصــل داخــل 
)كــراج جالــريي( إحــدى قاعــات مطــايفء “مقــر الفنانــني”: “لدينــا أرشــيف ضخــم باملؤسســة يضــم 
العديــد مــن أعمــال الفنــان جياكوميتــي التــي كانــت يف االســتوديو الخــاص بــه عندمــا تــويف، الفتــة 
مــن  كان  األرشــيف  ويف  جياكوميتــي،  الفنــان  أرملــة  خــالل  مــن  تمويلهــا  يتــم  املؤسســة  أن  إىل 
املذهل رؤية تردد اســم بيكاســو يف مذكرات ودفاتر جياكوميتي، واكتشــفنا أنهما كانا صديقني 
مقربــني، ولكــن وكمــا العديــد مــن األشــياء يف التاريــخ نــيس الجميــع هــذه العالقــة التــي جمعــت 
بــني الفنانــني، ومــن هنــا جــاءت فكــرة هــذا املعــرض الــذي عرضتــه عــىل أرملــة جياكوميتــي، وبدأنــا 
يف البحــث يف األرشــيف ووجدنــا الكثــري مــن األدلــة عــىل هــذه العالقــة التــي اســتمرت لفــرتة طويلــة 
ألنهمــا ألتقيــا يف العــام ١٩3١ ثــم توقفــا عــن لقــاء بعضهمــا البعــض يف العــام ١٩5١ بعــد أن غــادر 
بيكاسو باريس العاصمة ليعيش يف جنوب فرنسا، يف حال أن جياكوميتي لم يكن يخرج أبدا 

خــارج االســتوديو الخــاص بــه. 

وتضيف قائلة: “املثري لالهتمام أيضا أن بيكاسو كان أكرب سناً من جياكوميتي بحوايل 2٠ عاماً، 
وبالرغم من ذلك كانت صداقة حقيقية عىل نفس املستوى، وهو ما يظهر يف مذكرات بيكاسو 
التــي أكــد فيهــا أنــه يحــب جياكوميتــي ويحــب زيــارة االســتوديو الخــاص بــه، وقــد ذهبــت لزيــارة 
زوجــة بيكاســو –ال تــزال عــىل قيــد الحيــاة- بعــد الحــرب وقالــت يل أننــا كنــا أصدقــاء مقربــني وكنــا 
نلتقــي عــدة مــرات أســبوعيا، وأكــدت أنهمــا كانــا يجريــان نقاشــات حــول الحــرب والفــن واملــرأة 
ونقاشات فنية بحتة، وقد حاولت معرفة األسباب التي جعلتهما صديقان مقربان”. وتكشف 
لنــا غرينيــري بعــض هــذه األســباب قائلــة: “أوال كالهمــا كانــا أوالد فنانــني، فوالــد جياكوميتــي كان 
رســاماً سويســرياً مشــهوراً وكانــت مدرســته هــي االنطباعيــة، فــكان رســاماً انطباعيــاً، وأمــا والــد 
بيكاســو كان فنان وأســتاذ أكاديمي، كما أنهما بدءا الدراســة يف اســتوديوهات والداهما، ومنذ 
ســن صغــرية جــدا كان االثنــان موهبــني للغايــة، وقــد بــدأوا يف ســن مبكــر الرســم والنحــت، كمــا 
أن كالهمــا تــرك بلــده يف ســن مبكــرة للذهــاب إىل باريــس، أوال ملــا كان لباريــس مــن قيمــة، وثانيــا 

في اتجاه حركة عقارب 
الساعة من اليسار: بورتريه 

شخصي- بيكاسو. رجٌل 
يمشي- جياكوميتي. 

السباحون -بيكاسو. كاترين 
غرينيير ، مديرة مؤسسة 

جياكوميتي

“ال أحب أن أقدم معرضاً مشابهاً لآلخر، لذلك وبالرغم من أنها 
نفس األعمال الفنية التي عرضت يف باريس، إال أن املعرض مختلف 

بحيث أقلمناه مع املساحة املتاحة هنا يف الدوحة”

كاترين غرينيري 
مديرة مؤسسة جياكوميتي

طر
ف ق

اح
مت

ن 
 م

مة
قد

 م
ور

ص
ال



تي قطر: مجلة أسلوب الحياة من نيويورك تايمز36

من الغرب إلى الشرق

باريــس  يعــدان غريبــني يف  االثنــان  أيضــا كان  وبــدء مســرية مهنيــة خاصــة.  بوالديهمــا  للحــاق 
وهــو مــا أعتقــد أنــه يشء مهــم”. واســتطردت: “تشــارك بيكاســو وجياكوميتــي اآلراء السياســية 
فكانــا قريبــني مــن الشــيوعية وكانــا يتناقشــان يف السياســة يف وقــت كان صعبــاً جــدا بــني حربــني 

عامليتــني”.
يضم املعرض أعمااًل بارزة لكل فنان منها: البورتريه الذايت )١٩٠١(، وامرأة تلقي حجًرا )١٩3١( 
والرجــل   ،)١٩6٠( القامــة  وامــرأة طويلــة   ،)١٩32( وزهــرة يف خطــر  لبيكاســو،   )١٩5٠( والعنــزة 
الرقيقــة،  النــادرة  املنحوتــات  مــن  مجموعــة  جانــب  إىل  لجياكوميتــي،   )١٩6٠( يمــيش  الــذي 
وبعــض األشــياء التــي اكُتِشــفت مؤخــرا ومنهــا رســومات وأرشــيف للصــور باإلضافــة إىل نســخ 

طبــق األصــل مــن أعمــال الفنانــني مخصصــة لضعــاف البصــر. 
ولفتــت خــالل جولــة يف أروقــة املعــرض عــن بعــض املعروضــات وكيفيــة عرضهــا بشــكل يوصــل 
رســائل خاصــة بطبيعــة الفــن الــذي قدمــه الفنانــان، فمثــال تحدثــت عــن كيفيــة وضــع املنحوتــات 
بشــكل يوضــح التطــور الــذي حــدث لهمــا مــن منحوتــه إىل أخــرى حيــث تــم عرضهــا مــن حيــث 
األقدمية من اليمني إىل اليسار يف حالة جياكوميتي ومن اليسار إىل اليمني يف حالة بيكاسو، 
كان  فمثــال  القديمــة،  بالفنــون  عالقتهمــا  توضــح  الخلــف  يف  تظهــر  التــي  الرســومات  أن  كمــا 
واإلفريقيــة  والســومارية  املصريــة  للفنــون  أعمالــه  النســخ يف  مــن  العديــد  يصنــع  جياكوميتــي 

والتي كانت جميعها مصدر إلهام كبري بالنسبة له، كما كانت مصدر إلهام لبيكاسو، إضافة 
إىل فنــون عصــر النهضــة فكالهمــا أضــاف رابــط لتاريــخ الفــن. 

وأكدت أن املعرض مختلف عن ذلك الذي أقيم يف باريس موضحة: “ال أحب أن أقدم معرضاً 
مشــابهاً لآلخــر، لذلــك وبالرغــم مــن أنهــا نفــس األعمــال الفنيــة إال أن املعــرض مختلــف بحيــث 
أقلمنــاه مــع املســاحة املتاحــة هنــا يف الدوحــة والتــي هــي مختلفــة تمامــا عــن تلــك املوجــودة يف 
متحــف بيكاســو حيــث كانــت هنــاك مجموعــة مــن الغــرف الصغــرية التــي تتلــو بعضهــا البعــض، 
يف حــني أن املســاحة هنــا كانــت كبــرية ممــا أتــاح لنــا أن نضيــف نوافــذ إلظهــار الجانــب اآلخــر مــن 
القاعــة”. أمــا عــن كيفيــة اختيــار معروضــة  مــا واســتبعاد أخــرى تقــول: “كان هنــاك عــدد قليــل 
مــن املعروضــات الهشــة خاصــة مــن اللوحــات التــي ال يمكــن نقلهــا نظــرا لخطــورة ذلــك عليهــا، 
وأردنــا أن تكــون هنــاك وحــدة يف املعروضــات، خصوصــا أن الجمهــور هنــا ليــس متعمقــاً فيمــا 
يتعلــق بالفنــون الغربيــة، لــذا أردنــا أن نكــون مباشــرين يف الطــرح، فالجمهــور هنــا مختلــف عــن 
جمهــور متحــف بيكاســو يف باريــس، وأن نوصــل األفــكار الرئيســية وإىل أي مــدى تطــور كالهمــا”.
يســتضيفه جــراج  الــذي  املعــرض  أن  العبيــديل مديــر مطــايفء  الفنــان خليفــة  يشــري  مــن جانبــه 
جالــريي يعــد مــن ضمــن املعــارض التابعــة ملتاحــف قطــر ضمــن جــدول يضــم عــدة معــارض عــىل 
طول العام، الفتا إىل أن معرضاً بهذا الوزن سيعود علينا كفنانني بالعديد من الفوائد أولها 

في اتجاه حركة 
عقارب الساعة 

من أعلى اليسار: 
بورتريه شخصي - 

جاكومينتي. شكل-
بيكاسو. طفل مع 

حمام- بيكاسو.

الحلبـة من قطر

“معرض بهذا الوزن سيعود علينا كفنانني 
بالعديد من الفوائد أولها أن يرى الفنان 

هذه األعمال الحقيقية بعيدا عن الشاشة 
والصورة.. أن يستشعرها”

خليفة العبيديل 
مدير مطايفء
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في اتجاه حركة 
عقارب الساعة من 

أعلى اليسار: رأس 
امرأة - بيكاسو. 

جياكوميتي. بورتريه 
دورا مار - بيكاسو، 

امرأة مستوية.

أن يرى الفنان هذه األعمال الحقيقية بعيدا عن الشاشة والصورة.. أن يستشعرها، كما أن 
املعرض سيجذب الجمهور بشكل كبري، خاصة وأن مبنى مطايفء  سيتحول شكله ويتلبس 
بطريقــة معينــة خاصــة الــربج الرئيــيس يف قلــب مطــايفء الــذي ســيكون عليــه اإلعــالن الرئيــيس 
أمــام الجميــع 24 ســاعة يف جميــع االتجاهــات، كمــا أن  للمعــرض، وبالتــايل ســيكون متاحــا 
املعرض يعد فرصة ال تعوض للفنانني املقيمني يف مقر املطايفء، كل يوم يستطيعون زيارته 

واالســتلهام منــه، فهــي فرصــة عظيمــة لهــم. 
الــذي  الفنــي  لإلبــداع  مختلفــة  زوايــا  عــىل  الضــوء  ملقًيــا  أقســام،  ســتة  مــن  املعــرض  يتألــف 
الشــباب وصــواًل  منــذ مرحلــة  الفنيــة  أعمالهمــا  تطويــر  يتتبــع مســار  فنــان، حيــث  أنتجــه كل 
إىل إبداعاتهــم الحداثيــة، موضًحــا التوافــق بــني أعمالهمــا ومــدى تأثرهــا بالحركــة الســرييالية 
وعــودة الواقعيــة يف فــرتة مــا بعــد الحــرب. وعــن الجهــود الخاصــة التــي تمــت الســتضافة مثــل 
هــذا املعــرض الهــام قــال العبيــديل: “بالطبــع هــذه األعمــال الفنيــة ذات قيمــة ســوقية مرتفعــة 
جــدا، وبالتــايل فــإن اإلعــداد ملعــرض كهــذا البــد مــن مراعــاة النواحــي األمنيــة وضمــان ســالمة 
تــم  القاعــة )جــراج جالــريي(  الفنيــة، وهــو مــا يتطلــب جهــدا كبــريا، بحكــم أن  هــذه األعمــال 
الجــودة،  بهــذه  فنيــة  وأعمــال  القيمــة  بهــذه  لوحــات  عــرض  مــع  لتتوافــق  وتحديثهــا  ترقيتهــا 
وذلــك فيمــا يتعلــق بعوامــل مثــل األمــن وســالمة املعروضــات، ونســبة الرطوبــة ودرجــة حــرارة 

مكيف الهواء، ونسبة الغبار داخل القاعة، وعىل ضوء هذه العوامل تجيز شركات التأمني 
التأمــني الخــاص باملعــرض، فبــدون هــذه الشــروط ترفــض الشــركة التأمــني عــىل املعــرض ألن 

هنــاك مخاطــرة كبــرية. 
بــرتاث بيكاســو وجياكوميتــي، حيــث تجتمــع  بــكل فخــر أن نحتفــي  واختتــم قائــال: “ُيســعدنا 
أعمالهمــا للمــرة األوىل يف الشــرق األوســط تحــت ســقف مطافــئ التــي تحتضــن برنامــج اإلقامــة 
التقــى  كمــا  تماًمــا  الفنانــني  بــني  والتعــارف  للقــاء  ســاحة  يمثــل  الــذي  الربنامــج  هــذا  الفنيــة. 
تجمعهمــا،  كثــرية  شــبه  أوجــه  واكتشــفا  األحاديــث  وتبــادال  قبــل  مــن  وجياكوميتــي  بيكاســو 

بينهمــا”. الكبــرية  العمريــة  الفجــوة  برغــم 
املكثفــة، إىل  التثقيفيــة  مــن املحاضــرات والربامــج  املعــرض سلســلة  هــذا ويعقــد عــىل هامــش 
جانــب صــدور كتيــب إرشــادي للزائرين.كمــا أقيــم عــىل هامــش املعــرض سلســلة مــن األنشــطة 
التفاعليــة والرتفيهيــة والتعليميــة ألطفــال املــدارس واملعلمــني والعائــالت، وتشــمل األنشــطة 
جلســة تدريبيــة للمعلمــني عــىل مــدار ثــالث ســاعات ســتمكنهم مــن تقديــم جــوالت إرشــادية 
للطــالب يف املعــارض بأنفســهم وتزودهــم بــاألدوات الالزمــة ملواصلــة النقــاش مــع الطــالب بعــد 
الفَناَنــني  أعمــال  مــن  األصــل  طبــق  نســخ   4 األوىل  للمــرة  قطــر  متاحــف  ســتقدم  كمــا  الزيــارة. 

مخصصــة للزائريــن ضعــاف البصــر للتفاعــل معهــا واالســتمتاع بهــا. 
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مقاطعــة  يف  الناعســة  إنفرينيــس  مدينــة  يف 
الغابــات  تغطيــه  بعيــد  جبــل  وعــىل  ماريــن 
الزرقــاء  بــي  يطــل عــىل ميــاه خليــج توماليــس 
االرتفــاع  قليــل  متواضــع  كــوخ  يوجــد  املمتــدة 
الِحــَريف  الفنــان  بنــاه  األحمــر  الخشــب  مــن 
الراحــل متعــدد املواهــب جــي بــي بلونــك كلــه 

فقــط.  بيديــه 
الريفيــة  املنــازل  يشــبه  الــذي  بلونــك  منــزل 
تعــود  التــي  الخياليــة  القصــص  تصورهــا  كمــا 
مــن  أقــل  ليــس  املــايض  القــرن  منتصــف  إىل 
لفنــان  معماريــة  البتــكارات  عمــيل  تطبيــق 
تعبــريا عــن الكيفيــة التــي يريــد أن يعيــش بهــا. 
للصناعــة  الكامــل  التبنــي   - رؤيتــه  انســجام 
اليدويــة - يتضــح بمجــرد الدخــول إىل ســاحة 
املنــزل. هنــاك مجموعــة مــن الصخــور جمعهــا 
ثالثــة  )يضــم  للســرياميك  واســتوديو  بلونــك، 

أفــران( حيــث كان بلونــك يعمــل يف وقــت مــن األوقــات، واســتوديو لقطــع األخشــاب مــا يــزال 
يحتــوي عــىل قطــع مــن الخشــب األحمــر الــذي جمعــه، ويظلــل كل ذلــك قوســان يحمــالن ســقف 
العــام  القــوس األول مــن قطعــة واحــدة مــن الخشــب األحمــر يف حــوايل  املنــزل. نحــت بلونــك 
١٩٧4، وصــب القــوس الثــاين برونــو ابــن بلونــك مــن الربونــز ونصبــه إحيــاء لذكــرى والــده يف العــام 

بلونــك.  فيهــا  توفــى  التــي  الســنة  وهــي   ،2٠٠2
بالنسبة لبلونك يتعايش الفن والحياة بانسجام كامل. ما عدا الباب الثقيل الضخم املصنوع 
الــذي قــد تجــده يف قــالع القــرون الوســطى فــإن املنــزل بســيط  مــن الخشــب األحمــر مــن النــوع 
التكويــن ويمكــن للنظــر أن يحيــط بمكوناتــه بســهولة، وبــه غرفــة علويــة للنــوم، وجميعــه ُيضــاء 
بأشــعة الشــمس التــي تدخــل مــن خــالل نوافــذ لهــا حلــوق فنيــة جميلــة التصميــم تشــبه إطــارات 
الصــور. قالــت ماريــة نيلســون ابنــة بلونــك التــي تبلــغ مــن العمــر 3٧ ســنة: “أبــي بنــى كل يشء هنــا 
بنفســه”. جلســنا إىل طاولــة املطبــخ التــي خرطهــا بلونــك مــن كتلــة ضخمــة مــن الخشــب األحمــر 
نشــرب الشــاي مــن أكــواب الســرياميك التــي حرقهــا بنفســه يف فرنــه. األشــياء التــي صنعهــا مثــل 

قواعــد التماثيــل واألعمــدة واملقاعــد والكــرايس والتماثيــل بخطوطهــا املتقنــة التــي تصــور جســم 
اإلنسان، واالنسجام مع الفراغات، كانت كلها حولنا وتشبه إىل حد بعيد أعمال برانكوزي، 

وهــرني مــور التــي يف كاليفورنيــا. 

مــن   - أخــرى  إىل  خامــة  مــن  بسالســة  يتنقــل  كان  بلــني(  )جيمــس  بــي  جــي  أن  مــن  بالرغــم 
الســرياميك إىل املجوهــرات والرســم، ويف آخــر عمــره املهنــي إىل الصخــور والربونــز املصبــوب، إال 
أنــه معــروف خاصــة يف بيئــة الســاحل الغربــي الفنيــة )وبشــكل متزايــد أبعــد مــن ذلــك( بأثاثاتــه 
املــرات  اليــدوي وتماثيلــه التجريديــة. كان يف بعــض  الخشــبية املصنوعــة بواســطة املنشــار اآليل 
يســتخدم خشــب الســرو، ولكنــه كان يفضــل الخشــب األحمــر الطــري ذا اللــون األحمــر الداكــن 
مثــل نبيــذ الكالريــت الــذي يميــز تلــك املنطقــة العظيمــة منــذ قــرون بعيــدة. أعــاد برونــك اســتخدام 
قطــع ضخمــة مــن ذلــك الخشــب بعــد أن اســتخلصها مــن األمــواج التــي جرفتهــا إىل الشــواطئ، 
أو مــن ركام املبــاين وبقايــا املشــاريع، وكان يفضــل الُعَقــد الضخمــة التــي كان قاطعــو األخشــاب 

يرتكونهــا خلفهــم.  

في التصميم

منزل صغير في 
الغابة الكبيرة
بنى الفنان الِحَريف الراحل جي بي 

بلونك كوخه يف منطقة مارين 
كاونتي Marin County بيديه: 

تعبري كيل عن حياة فنية.

بقلم اماندا فورتيني 
تصوير ليزا إيسنر  

التمثال دي آي 
 D.I.Y.A واي ايه
لبلونك في ركن 
الغرفة الرئيسية.
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ــط إلقامــة معــرض يف  يف طوكيــو. ومــن هنــاك خطَّ
دي  رينــي  يقــول   .2٠١8 العــام  يف  أوكالنــد  متحــف 
يف  الرعــاة  كبــري   René de Guzman غوزمــان 
متحــف أوكالنــد يف كاليفورنيــا: “ ســوف يركــز هــذا 
أعمــال  يف  الكليــة  الفنيــة  النواحــي  عــىل  املعــرض 
ولكــن  كفنــان،  أعمالــه  عــىل  فقــط  وليــس  بلونــك 
جديــد  ألســلوب  يؤســس  كان  كشــخص  أيضــا 
بأخالقياتــه  الحيــاة  مــن  األســلوب  هــذا  للحيــاة”. 
وجمالياتــه – العزلــة والبســاطة وعشــق الطبيعــة 
املطلــوب  هــو   – اليــد  لعمــل  الجــارف  والحمــاس 
منــزل  مــن  الحقيقيــة  املتعــة  ولكــن  اآلن.  بشــدة 
بلونــك هــي أنــك يف كل مــكان مــن أخاديــد اإلزميــل 
عىل حوض الحمام املنحوت يدويا إىل آثار املنشار 
اآليل اليدوي عىل األرضيات املصنوعة من خشب 
البلوط تجد دليال عىل ذلك العنصر الذي نفتقده 
كثــريا يف حياتنــا الحديثــة التــي ُتنتــج مفرداتهــا ومكوناتهــا بصــورة تجاريــة: ذلــك 

اإلنســانية.  اللمســة  هــو  العنصــر 
ُوِلد بلونك يف العام ١٩26 يف أوتاوا بوالية كنساس، 
إىل  ينتمــي  للكلمــة  الحقيقــي  باملعنــى  ولكنــه كفنــان 
بتلــك  الفنــي  باملشــهد  يرتبــط  ال  فنــه  كاليفورنيــا. 
املميــزة.  بآيدلوجياتهــا  أيضــا  بــل  فحســب،  الواليــة 
وتحــرره  نفســه  عــىل  واعتمــاده  املغامــرة  روحــه 
يربطــه باملســتوطنني الذيــن ســماهم جــون ديديــون 
“املغامــرون القلقــون الجريئــون” إىل جانــب الثقافــة 
يحتــاج  األرض.  إىل  العــودة  وحــركات  املضــادة 
إىل  لتنتقــل  الجــرأة  مــن  معــني  قــدر  إىل  األمــر 
منطقــة ريفيــة غــري معروفــة وتبنــي فيهــا منــزال بمــا 
املــواد. واملنــزل نفســه بفتحاتــه  تجــده حولــك مــن 
الواضحــة املطلــة عــىل الطبيعــة مــن حولــه يعكــس 
فلســفة كليفورنيــة متميــزة يف مجــال التصميــم. 
التــي  “املقاعــد”  املميــزة  التجاريــة  بلونــك  عالمــة 
وصنعــت  والفنــي  العمــيل  بــني  الفــارق  تطمــس 
ملختلــف املؤسســات املحليــة )جامعــة كاليفورنيــا 
يف ســانتا كــروز ومتحــف أوكالنــد يف كاليفورنيــا 
بالنســبة للعديــد مــن  املثــال( تعتــرب  عــىل ســبيل 
  Bay Areaإيريــا بــي  ســكان منطقــة )الخليــج(  
حتــى  عليهــا  يجلســون  وهــم  نشــاؤا  الذيــن 

أصبحت جزءا من املشــهد الطبيعي نفســه يف املنطقة. الِقطع املصنوعة من ِقطع 
ضخمــة مــن الخشــب األحمــر التــي تــم اختيارهــا بعنايــة تبــدو مثــل منافــض الســجاير الضخمــة 
الرائعــة التــي يمكنــك أن تجلــس عليهــا. تنبــع جاذبيتهــا جزئيــا مــن هيئتهــا التــي تبــدو متحفــزة. 

وقاســية.  ســريعة  بــأدوات  نحتــت  متقنــة  فنيــة  أعمــال  هــذه 
لكن كل من يعرف عمل بلونك سوف يقول لك أن املنزل أهـــــــم أعمالـــــــــــه. يف العام 2٠٠6 رجعــــــت 

نيلسون، التي تصمم خطا من األساسيات الفاخرة تسمى املجموعة الدائمة
والدهــا،  لعزبــة  إدارتهــا  جانــب  إىل  حــرة  فنيــة  كراعيــة  وتعمــل    Permanent Collection
لتعمــل بــدوام جــزيئ يف إنفرينيــس. ومنــذ ذلــك الوقــت ظلــت تجــدد كالً مــن املنــزل وإرث والدهــا. 
 Blum & Poe بــو  آنــد  بلــوم  يف  الســرياميك  مــن  أعمالــه  يضــم  معــرض  املــايض  الشــهر  افتتــح 

نجلس إىل طاولة املطبخ التي صنعها بلونك 
من قطعة كبرية من الخشب األحمر، 

ونشرب الشاي من أكواب السرياميك التي 
صنعها بلونك وأحرقها يف فرنه.
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ُصنع في المنزل: في اتجاه 
حركة عقارب الساعة من 

اليسار: منظر المنزل وهو 
يطل على خليج توماليس بي

Tomales ، وجبل إنفيرنيس 
ريدج Inverness Ridge، زوجة 

بلونك األولى نانسي ويت 
مع ابنهما برونو في حوالي 

العام 1958،  بلونك مع زوجته 
الثانية كريستين نيلسون 

في العام 19٧2.
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صمــم بلونــك وصنــع املنــزل مــع زوجتــه األوىل نانــيس ويــت بــني عامــي 
١٩58 و ١٩62. لــم يكــن يملــك أي تدريــب أو تعليمــاً رســمياً يف املعمــار 
أو صناعــة األثــاث أو النجــارة. تعلــم الســرياميك يف جامعــة كاليفورنيــا 
يف لوس أنجلوس. يف العام ١٩5١ عندما كان يف الجيش أثناء الحرب 
الكوريــة ســافر يف رحلــة إىل طوكيــو حيــث قابــل إيســامو نوغــويش يف 
متجر لبيع القطع الفنية الشــعبية. وكانت هذه املقابلة حدثا حاســما 
بمــا  نوغــويش  عمــل  ألن  فقــط  ذلــك  وليــس  املهنيــة،  بلونــك  حيــاة  يف 
يحمله من ســمات تجريدية وأشــكال عضوية واســتخدام للمســاحات 
تأثــري واضــح عــىل عملــه. فقــد عــنيَّ نوغــويش بلونــك  لــه  الســلبية كان 
عمــل  ثــم   ، روزانجــني  كيتوجــي  الشــهري  الســرياميك  لفنــان  مســاعدا 
بلونــك بعــد ذلــك مــع الخــزاف كانشــيغي تويــو الــذي كان كنــزا وطنيــا 
يف زمنــه. الســنتان اللتــان قضاهمــا بلونــك وهــو يعمــل بجــد يف صناعــة 
األواين الحجرية بالطريقة اليابانية علمته أن يقبل الشقوق والعيوب 
وتعــدد األلــوان يف القطــع التــي صنعهــا، وقــد نقــل هــذا األســلوب فيمــا 

بعــد إىل الخشــب.   نوغــويش كان أيضــا مســئوال 
إىل  بلونــك  تحــول  عــن  مباشــر  غــري  بشــكل  ولــو 
بلونــك  عــاد  العــام ١٩54  الخشــب. يف  العمــل يف 
الوظائــف  مــن  عــدد  بــني  ليتنقــل  كاليفورينــا  إىل 
ســنتني  ملــدة  مشــرتك  قاســم  يجمعهــا  ال  التــي 
الســريايل  الرســام  إىل  نوغــويش  يقدمــه  أن  قبــل 
صديقــه  أصبــح  الــذي  فــورد  اونســلو  غــوردون 
وراعيــه الفنــي فيمــا بعــد. كان فــرود عــىل وشــك 
بلونــك  فاســتأجر  إنفرينيــس،  يف  منــزال  يبنــي  أن 
يعمــل  مــرة  أول  تلــك  كانــت  الســقف.  لــه  ليبنــي 
فيهــا الفنــان الشــاب يف الخشــب، لذلــك لــم تكــن 
بنــاء  يبــدأ يف العــام ١٩58 يف  بالتأكيــد صدفــة أن 
األرض  مــن  فــدان  مســاحة  عــىل  الخــاص  منزلــه 
إيــاه ليعيــش فيــه. تمثالــه الخشــبي  فــورد  أعطــاه 
األول وكان عبــارة عــن عــرش يشــبه جــذع شــجرة 
الســرو  خشــب  مــن  كبــرية  قطعــة  مــن  منحوتــاً 
وجدهــا عــىل جانــب الطريــق بالقــرب مــن بيتالومــا 

Petaluma صنعــه كهديــة ألونســلو فــورد يف العــام ١٩62، وهــو اآلن ضمــن املجموعــة الدائمــة 
يف متحف ســان فرانسيســكو للفن الحديث SFMOMA. كان بلونك ينظر إىل منزله كمشــروع 
مســتمر للفــن اإلبداعــي وليــس كعمــل فنــي مكتمــل. تقــول نيلســون التــي اســتمرت تجــدد املنــزل 
وإضافــة  الجــوز  حشــب  مــن  املصنوعــة  باألرضيــات  الرئيســية  النــوم  غرفــة  يف  الســجاد  بتبديــل 
درفــات مــن الخشــب األحمــر إىل خزانــات املطبــخ: “لــم يكــن جــي بــي يريــد لــه أبــدا أن يكــون مكانــا 

شئون عائلية: في اتجاه حركة عقارب الساعة من اليسار: 
مقبض باب غرفة النوم الرئيسية ُصبت من مجموعة بلونك 

من سدادات زجاجات النبيذ المصنوعة من الرصاص المذاب، 
ة النهار  منسوجات من صنع كريستين نيلسون تزين أِسرَّ

في غرفة المعيشة،  الحمام بحوض منحوت من قطعة 
واحدة من خشب السرو ، نيلسون مع مارية ابنتها من 

بلونك. 

هنــا”.  إبداعــي مســتمر  وعمــل  نشــاط  هنــاك  يكــون  أن  لــه  بالنســبة  جــدا  املهــم  مــن  كان  نفيســا. 
إيــدو يوشــيموتو ابــن ريــك مســاعد بلونــك لفــرتة طويلــة انتقــل مؤخــرا إىل اســتوديو الســرياميك 
اســتخدام  بطريقــة  النيــيل  األخضــر  باللــون  ويصبغهــا  الخشــبية  القطــع  يصنــع  حيــث  املنــزل  يف 
القمـــــــــــــــاش لحجـــــــــــــــب املناطق التي ال يراد للون أن يصل إليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. ومن العــــــــــــــــــــــــــــــام 2٠٠٧ إىل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
 2٠١١ أدارت نيلســــــــــــــــــــــــــــــون مقـــــــــــــــرا للفنانني بالتعـــــــــــــــاون مــــــــــــــــــــــــــــــع مؤسســــــــــــــــــــــــــــــة لوسيــــــــــــــــــــــــــــــد آرت فاونديشــــــــــــــــــــــــــــــن

المــب،  ماكــس  املنطقــة.  مــن  القريبــة   Lucid Art Foundation
راشــيل يك،  و  نيلســون،  وجــي  تيلمــان،  و جاكــوب  هولــت،  و جيمــا 
وريــرن ســبيل، وهــاري ثالــر كلهــم عاشــوا يف املنــزل. يف العــام ١٩٧٠ ويف 
والــذي  هانــدس”  ذيــس  “ويــذ  بعنــوان  قصــري  وثائقــي  تلفزيــوين  فيلــم 
ثمانيــة  عــن   With These Hands اليديــن”  “بهاتــني  بالعربيــة  يعنــي 
ِحَرفيني مختلفني ظهر بلونك - متحفزا مثل النابض املضغوط بعينيه 
قطعــة  حــول  الفهــد  مثــل  مســرعا  يخطــو  وهــو  الناعســتني  الداكنتــني 

إىل  الطريقــة  بنفــس  الخشــب  جوهــر  غــري  لقــد  عمالقــة.  أحمــر  خشــب 
حــد كبــري التــي تعامــل بهــا مايــكل أنجلــو مــع الحجــارة. ويقــول مشــريا 
إىل طريقتــه يف النحــت املباشــر: “عندمــا أعمــل يف خامــة طبيعيــة كبــرية 
الحجــم مثــل هــذه، الــئش الرئيــيس الــذي أعتقــد أنــه يتوجــب عليــك أن 
تقبله من البداية هو أنك سوف تصنع شيئا مما هو متاح أمامك”. ربما 

كان يتكلــم بهــذا عــن كل ناحيــة مــن نواحــي حياتــه. 

كان بلونك ينظر إىل منزله كمشروع 
إبداعي مستمر وليس كعمل فني 

مكتمل. “جي بي لم يكن أبدا يريد له أن 
يكون مكانا نفيسا”.

في التصميم الحلبــــــة
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لمحـــــة من قطر

ابداع

المصممون الشباب
احتضن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2٠١٧ يف نسخته 

الـ١4 تحت عنوان “وللفخامة قصة تحىك” املواهب القطرية 
الناشئة  مبادرة جديدة ألقت الضوء عىل املواهب القطرية عن 

طريق اختيار ستة مصممني محليني لعرض منتجاتهم مع 
األسماء العاملية يف املعرض. 

بقلم ازدهار إبراهيم وليندسي
تصوير روبرت التميرانو

ندى السليطي من مجوهرات هريات فاين جولري 
Hairaat Fine Jewellery قفزت مباشرة يف هذا 
النشاط – عندما تقدمت منها كانت تتكلم بحماس 
مع زائر عن الشراكة املحتملة وتشرح باهتمام كبري 
قطع األحجار الكريمة واألسعار، وهي تقول تعبريا 
عن فرحها بالفعالية: “معرض الدوحة للمجوهرات 
والساعات أصبح أكرث معارض املجوهرات والساعات 

أهمية، ليس فقط إقليميا بل أيضا عامليا”.  

سارة الحمادي امرأة تقف خلف شركة سارة وشركاؤها 
Sarah’s & Company التي كان لها جناح إضايف خارج 

القسم املخصص للمصممني الشباب. الحمادي امرأة ترتاح 
بشكل أكرب وهي تعمل خلف الكواليس يف صناعة مجوهراتها، 
لذلك فقد وجدت يف البداية صعوبة يف االضطالع بهذا الدور 

العلني. وتقول: “ليس هناك يشء مثلما أن تعرض فعال 
وتمارس عملك وتقابل الناس. األمر مختلف تماما”.

حماس الشباب

خلف الكواليس
تتيح هذه املبادرة التي تطلق للمرة األوىل  للمصممني القطريني الواعدين 

التألق واإلبداع يف معرضهم الخاص.  واملواهب القطرية املشاركة هي: فجر 
العطية   )Trifoglio(، وغادة البوعينني )غادة البوعينني(،  ندى السليطي 
)هريات Hairaat(، ونور الفردان )Noudar(، ونوف املري )مجوهرات نوف(،

.Sarah’s & Company )وسارة الحمادي )سارة آند كو 
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مة غادة البوعينني التي تعمل مع مجوهرات البوعينني شاركت زميالتها  املصمِّ
رأيهم يف أهمية املعرض قائلة: “أتاحت يل هذه الشراكة الفرصة أن ينتشر 

اسمي بني جمهور أكرب”. تصميماتها جميلة وفريدة تستمد إلهامها من 
األجسام التي ال تخطر يف العادة عىل البال عند التفكري يف األشياء الجميلة 

أو الكالم عنها مثل األنابيب. هذا التميز قادها إىل الشهرة بني رواد مواقع 
التواصل االجتماعي – فاطمة املؤمن اشرتت واحدا من خواتم البوعينني 

بعد أن تفحصت املجموعة يوم الثالثاء عىل إحدى هذه الوسائل. ولكن بينما 
أفرحت املبيعات املصممني كثريا، إال أنهم ركزوا كالمهم عىل دور املعرض يف 
تعزيز عالماتهم وثقتهم بأنفسهم واملؤسسات التي يمثلونها. قالت الحمادي 

وهي تضحك: “املصممون فنانون، والفنانون ال يقتنعون أبدا بأعمالهم. ولكن 
اآلن أنا أتلقى اإلشادات، وأنا راضية بذلك”.

املصممــة ريــم الشــمري صاحبــة مجوهــرات وتــر  WITR Jewelry متخصصــة يف ابتــكار أكــرث املجوهــرات العاديــة 
حتــى  خاصــة  بصــورة  ُنِقشــت  التــي  الثيــاب  وأزرار  واألقــراط  والخواتــم  والعقــود  األســاور  مثــل  الســوق  يف  ــزا  تميُّ

الــذي يلبســها.   تنســجم مــع بصمــة عــني 
قالــت الشــمري يف معــرض الدوحــة للمجوهــرات والســاعات: “قررنــا أن نمنــح مجوهراتنــا ملســة شــخصية”. كانــت 
ورئيســة  فنيــة  فيهــا مصممــة  تعمــل  التــي   WITR Jewelry وتــر  ملجوهــرات  املذهلــة  املعروضــات  خلــف  تجلــس 

تنفيذيــة. وجــاء مســمى املجوهــرات مــن صــالة الوتــر التــي تقــوم عــىل ركعــة واحــدة وليــس لهــا شــبيه. 
أن  تكمــن يف  آنفــا  املذكــورة  العــني  فيهــا خاصيــة بصمــة  تســتخدم  التــي  الشــهرية  الصعوبــة يف مجموعتهــا  ووجــه 
قطــع هــذه املجموعــة تتطلــب مــن العمــالء أن يأتــوا إىل واحــد مــن اســتوديوهني معينــني ألخــذ بصمــات عيونهــم، 

وأن بعــض القطــع يســتغرق ُصنُعهــا مــا يصــل إىل ثالثــة أشــهر. 
بالنســبة ملجموعتهــا الثانيــة كان هــم الشــمري هــو كيــف تســتطيع املحافظــة عــىل تميــز قطعهــا وخصوصيتهــا دون 
الحاجــة إىل ذلــك الكــم الهائــل مــن التخصــص. وجــاء الجــواب مــن تقليــد قطــري عريــق: الغــوص الســتخراج اللؤلــؤ. 
خطهــا الجديــد يضــم آلئل جميلــة تتــدىل بحريــة يف أقفــاص ذهبيــة يمكــن لبســها بمختلــف طــرق لبــس املجوهــرات، 

ســواء كان ذلــك الخواتــم أو العقــود أو أي يشء آخــر. 
العمــل يف  تعتــرب  أمهــا  عــىل عمــل  تطلــع  دائمــا  كانــت  والتــي  للفنــون  أمهــا مدرســة  كانــت  التــي  للشــمري  بالنســبة 
املجوهــرات أكــرث مــن مجــرد زخرفــة وزينــة، إنــه نــوع مــن الفــن الــذي يســعى إىل إثــارة املشــاعر. منــذ أن كانــت فتــاة 
صغــرية  كانــت تصمــم، ومــع كل ابتــكار جديــد كان عشــقها للفــن يرتســخ أكــرث يف نفســها.  قالــت وهــي تصــف ذلــك: 

“كنــت أكــرُب وكان الحلــم يكــرُب معــي”.

لمحـــــة من قطر

مجوهرات متميزة

األشياء الجميلة
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أنمـــــــــــــــــــــــــــاط حيـــــــــــــــــــــــاة
سالم العذبة

 خالل تحضير الصقر 
)الزم( للقنص في 

صحراء قطر
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بقلم : نيله النعيمي 
تصوير: فارس بشير العباسي

 من طبيعة الصحراء الخالبة إىل العيش 
يف كنف األسرة والتي تنمي كثرياً من 

ُغ  الهوايات  لتمارس برغبة وحماس، فيفرِّ
ما لديه من طاقات لإلبداع.. 

التقت يت قطر أشخاصاً  تطورت بدواخلهم 
هوايات بمؤثرات عديدة مختلفة منها ما 
هو فطري ومنها ما هو بيئي، فأصحبوا 

مبتكرين مبدعني فيها. 
بعض األشخاص ال يعرفون هواياتهم حق 
املعرفة ولكن يمارسونها باستمرار نتيجًة 

لحبهم لذلك العمل وشعورهم بفخر 
إنجازه باتقان.  

فــــــــــي كنـــــــــــــف الطبيعـــــــــــــــــة
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ربيكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــرويــــــــــــــــــــــــــكشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 
Rebecca Cruickshank التي تبلغ 
الخمسني من عمرها وتعيش يف قطر 
منذ خمس سنوات تعرب عن إعجابها 
عن  أبهرها  ما  أكرث  كانت  بالخيول. 
الخيل الحرية التي يشعر بها اإلنسان 

“اجتماع  كرويكشانك:  تقول  صهوتها.  عىل  يركب  عندما 
واحد  يف  والفريدة  املتقدة  الحميمية  بهذه  والقوة  السرعة 
ال  خصوصية  وتعاىل  سبحانه  الله  مخلوقات  أكرث  من 

يشبهه شيئاً أبدا يف الوجود بالنسبة يل”. 
وبحكم أنها قد مارست ركوب الخيل منذ أن كانت يف الثانية 
عشرة من عمرها يف ضواحي لندن وحماسها الشديد لهذه 
الرياضة فإنها لم تشأ أن تدع انتقالها إىل قطر يمنعها عن 
فرسها  معها  فأحضرت  املحببة  هوايتها  ممارسة  مواصلة 

كييل التي تبلغ من العمر 2١ سنة إىل قطر لتمطتيها.
بالرغم من بعض الصعوبات استطاعت كرويكشانك أخريا 
يف  ذلك  وكان  فرسها،  فيه  تضع  مناسبا  مكانا  تجد  أن 

مزرعة يملكها قطري من معارفها يف 
ضواحي الدوحة. 

تقدمه  الذي  ما  سألتها  حني  قالت 
املتحمسني  الخيل  ركوب  لهواة  قطر 
تقول  ما  عندها  يكن  لم  أمثالها  من 
“املزرعة  مثل:  إيجابية  أشياء  سوى 

التي أحفظ اآلن فيها فريس مكان أخضر وآمن. 
تكون  إليه  تذهب  أن  تريد  الذي  املكان  تحدد  أن  بمجرد 
عرب  ذلك  كان  إذا  رائعة، خاصة  الفرس  ظهر  رحلتك عىل 

املزارع والصحراء”. 
جسور  إقامة  عىل  أيضا  الخيل  ركوب  هواية  ساعدْتها 
املغرتبون  فيه  يجد  الذي  األمر  القطريني،  مع  للتواصل 

عموما يف قطر بعض الصعوبة. 
الرياضة مع عبد  “أنا اآلن أمارس هذه  القول:  ومضت إىل 
الله النعيمي الذي يبدع يف هذا املجال مع حصانة الفريزي 
Frisian. وأنا أحب أيضا ممارسة هذه الرياضة مع زوجي 

القطري. وكان شيئا عظيما أن أعلمه ركوب الخيل”. 

الحرية على 
صهوة الجواد  
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يمأل  أن  يف  أحد  أي  يفرط  أن  يجب  ال 
يقول  هكذا  أو  بالنشاط،  حياته 
ذو  الجنسية  الليبي  اإلدرييس  محمد 
يف  يعيش  والذي  ربيعا.  العشرون 
اإلدرييس  يميض  سنوات.   ١٠ منذ  قطر 
عن  عبارة  السلة  “كرة  القول:  إىل 

اللعبة  أجد هذه  أن  كان يل  وما  املجتمع.  داخل  مجتمع 
أسكن يف مجمع سكني”.  لم  إذا  كما وصفتها 

كان سيقضيها  التي  يقول،  كما  الظهرية،  بعد  ما  فرتات 
السلة،  كرة  لوال  التلفزيون  يشاهد  وهو  املنزل  داخل 
أبواب  من  باب  كل  عىل  يدق  البيت  خارج  يقضيها  كان 

اللعب.  ملشاركته  الخروج  منهم  طالبا  جريانه 
ونقتحم  األشجار  نتسلق   ، وهناك  هنا  نلهو  “كنا  قال: 
يف  تدقيقا  أكرث  أصبحنا  ثم  السكان،  من  الخالية  املنازل 

بالكرة”. نلعب  بدأنا  الفراغ.  وقت  قضاء  طريقة  اختيار 
يقول  الالعبني.  فريق  عدد  زاد  األيام  مرور  ومع 
اإلدرييس: “كل يوم كان أحدنا يأيت  ومعه صديق جديد 

ذلك“.  بعد  املجموعة  مع  يستمر 
إىل جانب ربط األصدقاء بعضهم 
ببعض،كما يقول اإلدرييس، فقد 
إبعادهم  يف  السلة  كرة  ساهمت 
قد  ويقول:“امللل  املشاكل.  عن 
لكن  يشء،  أي  عمل  إىل  يدفعك 
أبدا  نشعر  لم  السلة  كرة  ولعب  مجمع  يف  بالعيش 
املشاكل”. للوقوع يف  لدينا وقت  يكن  لم  وبالتايل  بامللل، 
قبل  منفصلة  فيال  إىل  املجمع  من  انتقل  أن  بعد  حتى 
املجمع  يف  أصدقاءه  يزور  اإلدرييس  يزال  ما  سنتني 

السابق. 
الجامعة،  يف  السلة  كرة  فريق  يف  عضو  “أنا  وقال: 
هناك  ليس  ولكن  اللعبة،  هذه  احرتاف  إىل  وأتطلع 
احتفظ  حيث  الطفولة  أصدقاء  مع  اللعب  يعادل  ما 
تلك  تذكرين  الجميلة.  الذكريات  من  بالعديد  معهم 
الجميع  كان  القديمة، وكيف  الدوحة  بالكثري عن  الفرتة 

البعض”.  بعضهم  من  قريبني 

عشق 
النشاط
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مريم املهندي التي يعرفها أصدقاؤها وصديقاتها وأفراد 
القطرية  املهندي  مريم  فإن  تجريدية  كفنانة  أسرتها 
التي تبلغ من العمر 22 سنة تفضل أن ُتعرف بأعمالها 
يف فن الكتابة والرسم عىل الجدران )الغرافيتي(. إنها 
تحب أن تكتب بطريقة رش األلوان أبياتا من أشعارها 
بدأ  القديمة.  الجدران  العربية عىل  الغنائية  وكلماتها 
كل ذلك بسبب الضيق من زحمة املرور، حيث قالت : 

“كنت أقيض أوقاتا طويلة وأنا أنظر من خالل نافذة السيارة إىل الشارع واملنازل 
أثناء تنقيل داخل املدينة. فقلت لنفيس أيُّ يشء يمكن أن يكون أفضل من 
رؤية األشياء التي يمكن أن ترفع من روحك املعنوية مرسومة أو مكتوبة عىل 
ر الناس من خالل هذه الهواية بالعبارات املنسية  الجدران. أريد أيضا أن أذكِّ
بمن  أو  ذكريات من طفولتهم  أو  نفوسهم  العاطفة يف  تثري شيئا من  التي 

يحبون”. 
بعد أن اكتشفت موهبتها يف الفن التجريدي وشعرت بتناقص أعداد املباين 
القديمة املهجورة التي يمكن أن تكتب أو ترسم عىل جدرانها بدأت املهندي 
شيئا فشيئا تبتعد عن هذه العادة التي نشأ العديدون بيننا وهم يمارسونها 
ويحبونها.بعد سنتني افتقدت املهندي اإلثارة التي تحس بها وهي تعربِّ عن 

تقول:  املتمردة.  الطريقة  بتلك  العالم  أمام  نفسها 
أيامي  تمثل  عليها  ورسمُت  كتبُت  التي  “الجدران 
وأفكاري وما مررت به من  تجارب. أنا أحب فكرة أن 
يتواصل  وأن  الذكريات  هذه  مثل  إىل  اإلنسان  يرجع 
قبل  من  كان  مما  أكرث  اآلن  تصميمها  ومع  معها”. 
عىل العودة إىل عشقها القديم مألت حقيبتها بأدوات 
الرسم وألوان الرش وخرجت بحثا عن املنازل املهجورة 
كالمها  وواصلت  اإلبداعية.  ورسوماتها  الشاعرية  بكلماتها  جدرانها  لتزين 
قائلة: “الجمال يوجد يف األماكن التي لها تاريخ. والنوع الذي أحبه من الشعر 
يناسب مثل هذه األماكن. ولكل مبنى قصة خاصة وأنا أبذل قصارى جهدي 
ألضيف أبعادا جديدة إىل تلك القصة بعميل”. وأضافت مازحة ال بد أن تكون 

املباين مهجورة حتى ال تعرض نفسها لالصطدام بأصحابها.
املحليني،  بالفنانني  مليئة  قطر  إن  املهندي  تقول  القطرية   املواهب  وعن 
ونصفهم ال يعلمون حتى أنهم موهوبون. وأضافت: “بدأُت الكتابة والرسم 
بالرش ألنني كنت أريد نشر كلمات األغاين واألشعار التي أحبها. عندها فقط 
شعرت أنني أحب الفن”. بعد ذلك تحوَّل نشاطها املتقطع كرسامة بالرش إىل 

ِعشق للفن التجريدي. 

التواصل مع 
الذكريات
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بالصقور  الصيد  رياضة  ألن  نظرا 
تشكل جزءا هاما من الرتاث القطري 
من  يبلغ  الذي  العذبة  سالم  يجد  لم 
يرث  أن  يف  صعوبة  سنة   ١4 العمر 
هذه الهواية من جده، وهو ينوي أن 

يورِّثها ألبنائه يف يوم من األيام. 
واسعة  بخطوات  قطر  تقدم  ومع 

العاملية، أصبح من السهل أن يتشتت تركيز  وسريعة نحو 
بالكامل،  الجديدة  السيارات  الجديدة:  باألشياء  اإلنسان 
املطاعم  ركن،  كل  يف  ظهرت  التي  التجارية  املجمعات 
حتى  والنهار،  بالليل  فراغنا  أوقات  تستهلك  التي  واملقاهي 
أصبحنا مع إيقاع الزمن  السريع ال نتمكن من االهتمام أو  
التي كنا نحبها يف يوم من األيام.  مواكبة األشياء الصغرية 
كل  من  بالرغم  الهواية  هذه  ممارسة  عىل  يحرص  العذبة 
يف  للعيش  ينتقلون  القطريني  من  “الكثري  ويقول:  ذلك، 
الصحراء مع صقورهم لشهور. هذا النشاط يبني الشخصية 

ألنك  نوعها  من  فريدة  تجربة  ويمثل 
تعيش كل لحظة تمر بك”.

أنحاء  يف  واألفراد  األسر  تفرق  ومع 
البالد  أيضا بحسب ما تمليه ضرورات 
الصحراء  “إن  العذبة:  يقول  الحياة 
للقاء  املثايل  املكان  تمثل  لهم  بالنسبة 
“هناك  واالجتماع مرة أخرى. ويقول: 
وعندما  الحياة،  بمتعة  تشعر  يجعلك  الصحراء  يف  يشء 
الطبيعة   هذه  كنف  يف  واألصدقاء  األسرة  شمل  يلتئم 

اآلسرة تكون يف وضع ال أتصور أن تجد أفضل منه”.
الصلة  هو  بالصقور  الصيد  رياضة  يف  العذبة  يحبه  ما  أكرث 

التي تنشأ بني الرجل والطائر. 
يشرح العذبة ذلك قائال: “تجربة تدريب الزم )اسم صقره( 
أقيض  أنا  بالرضا.  غامرا  شعورا  تكسبني  معه  عالقة  وبناء 
يل  أن  أشعر  ذلك  أفعل  وعندما  معه.  الوقت  من  الكثري 

صديقا. صديق يستمع إيّل”. 

الصحراء متعة 
الحياة
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حقيبته  بقوة  بولريي  جياكومو  أمسك  عمره  من  عشرة  الحادية  يف  كان  عندما 
الصغرية التبغية اللون املصنوعة من الكرتون ورائحة الفطر تفوح منها وغادر منزله 
يف قرية كوللودي Collodi يف منطقة توسكان الريفية، وركب القطار وسافر بحثا 
عن العمل. رتبت له أمه مالبسه الريفية بعناية – وهي مالبس غري مناسبة للمدينة 
ولكنها كانت كل ما يملك – لرتسله إىل مكان ليس له فيه والد وال والده. بولريي 
كان الطفل السادس ألسرة فقرية، أرسلته أسرته إىل تورين حيث سمع والداه أن 
َّاحة”. يف املدينة عمل جياكومو  هناك حاجة إىل من لهم “أقدام سريعة ونظرات مل
يف جميع املجاالت يف مطعم كما يقول. بعد سنتني عاد إىل منزله لريى والديه. ويف 

 . ذلك الوقت كان قد تغريَّ
كتب جياكومو بولريي يف مذكراته يف العام 2٠١3: “بني من غادروا القرية ومن بقوا 
فيها كان الفرق رحلة ألكرث من ثماين ساعات عىل منت القطار. وهي أفضل وصفة 
هناك،  حياته  ذكرياته عن  أبدا.  ترتكه  لم  القرية  ولكن  قريته،  ترك  لقد  للحياة”. 
درجة  إىل  والحركة  بالحيوية  ومليئة  سعيدة  كانت  العيش،  شظف  من  بالرغم 
الثمانني سنة  وللطبخ خالل  للحياة  نظرته  تشكيل  الحاسم يف  العامل  كانت  أنها 
التوازن  نقطة  الكبري،  الريفي  املطبخ  بوضوح  يذكر  املدينة.  إىل  رحلته  أعقبت  التي 
يف البيت، حيث كانت أمه توجد دائما فيما يبدو، وحيث كانت النار متقدة طوال 
يشء  رائحة  هناك  دائما  يكون  النوم  من  تستيقظ  “عندما  بولريي:  يقول  الوقت. 
ُيطَبخ. وبمجرد االنتهاء من طبخ وتناول الوجبة، ُيشرع فورا يف إعداد التي تليها”. 
ليس فقط مالبسك  املحروق تخرتق  الخشب  ورائحة  والخبز  الذرة  رائحة عصيدة 
أن  ذلك  بعد  تعلَّم  مذكراته.  يف  قال  كما  عظامك،  إىل  تتسلل  أيضا  بل  وبشرتك 

الطبخ يتطلب أن ُيبَذل فيه الوقت والحب معا.
ولكن رحلة بولريي كانت أبعد من املسافة من القرية إىل املدينة. فقد تحول من صبي 
قروي غري مهندم كما كان يف الثالثينيات من القرن املايض إىل مالك إلمرباطورية من 
ثالثة مطاعم إىل جانب مقهى وحلواين ومتجر للتبغ، أُضيف إليها هذا الربيع محل 

لوجبات الغداء السفري. هذه املحالت، وهي تحمل روح ونكهة إيطاليا األمس، اكتسبت شعبية كبرية مثلما لدى مطاعم 
ميالنو واملطاعم العاملية الفاخرة. وهو يف الحادية والتسعني من عمرة ما يزال بولريي يدير مملكته – مطعم ريستورانت 
دا جياكومو Ristorante da Giacomo، جياكومو بسرتوت Giacomo Bistrot املتألق يف الجوار وجياكومو ارينغاريو 
Giacomo Arengario الذي يطل عىل مشهد قلعة دومو Duomo الرملية القديمة – مثل ملك محسن ببدلته املرتهلة 

وربطة عنقه األنيقة وقبعته من نوع بوسالينو ذات الحافة الشبابية مثلما لدى زعماء املافيا. 
كدح بولريي يف املطاعم طوال عمره العميل تقريبا. عندما فجر املكان الذي كان يعمل فيه أثناء الحرب عاد لفرتة قصرية إىل 
العمل يف هيئة السكة الحديد ولكنه وجد ذلك ممال. بعد الحرب حاول تشغيل محل خاص به للبيتزا يف تورين، ثم مكان 

قىض جياكومو بولريي عمره 
املحلية  الوجبات  يقدم  وهو 

من  املستوحاة  الطبيعية 
نساء  ابتكرتها  التي  األطباق 

أيام   Tuscan منطقة تسكان
رينزو  املعماري  ولكن  طفولته. 
مونغياردينو كان هو الذي غري 

املهنية.  حياته  مسار 

بقلم ديبورا نيدلمان  
تصوير بيرت تيونيسين

الرجل 
الذي طبخ 

إليطاليا

ر كال  صغري يف منتجع مونتيكاتيني Montecatini السياحي. لم يعمَّ
التي  السنوات  خالل  سادت  التي  التفاؤل  روح  ولكن  كثريا،  املحلني 
أحد  فتح حانة يف  الشمال حيث  ميالنو يف  إىل  قادته  الحرب  أعقبت 
الوجبات  كانت  الخفيفة.  الوجبات  وتقدم  بلياردو  بها طاولتا  األحياء 
ممتازة إىل درجة جعلته يكسو الطاوالت العارية ليقدم عليها وجبات 
أكرب. يف العام ١٩5٧ فتح بولريي أول مطعم حقيقي له، وكان للوجبات 

البسيطة يسمى ريستورانتي دا جياكومو
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الحاكم في ُملكه: 
جياكومو بوليري 
وهو يجلس في 
منطقة الحانة في 
مطعمه جياكومو 
 Giacomo بستروت
Bistrot الذي صممه 
ستوديو بيريغاللي
Studio Peregalli في 
العام 200٧ بمرايا 
ذات إطارات خشبية 
وأرضية أسمنتية في 
أشكال هندسية 
ونجفة فرنسية، 
وعلى اليسار خزانة 
من نوع نابليون 
الثالث محولة إلى 
منضدة.  

يف  عرفها  التي  املألوفة  األطباق  يقدم   ،Ristorante da Giacomo
طفولته يف منطقة توسكان مثل الريبوليتا )شوربة الخضروات املشكلة( 
وبابا آلبومودورو )شوربة الطماطم والخبز(. كان املطعم بالقرب من 
املحكمة ومعهد للموسيقى لذلك كان يؤمه يف فرتة الغداء املحامون 
واملوسيقيون إىل جانب بعض عمالقة قطاع الصناعة. كان املطعم يقع 
أيضا بالقرب من استوديو ومنزل رينزو مونجياردينو املعماري اإليطايل 
املعروف. كان مونجياردينو مشهورا بتصميم الغرف بديكورات تجتمع 

فيها عناصر املايض والحاضر بصورة إبداعية يتم تنفيذها عىل أيدى أمهر الحرفيني لتظهر بشكل غري مسبوق وبتجانس 
يستعيص عىل الوصف. بالرغم من مظهره األرستقراطي بلحيته البيضاء الكبرية كان مونجياردينو يميل إىل الزهد ويتسم 
بالتواضع. كان يعيش وحيدا، ونادرا ما كان يستقبل زوارا ولم يكن يأكل يف بيته أبدا. وكان كلما يكون يف ميالنو يتناول 
غداءه يف مطعم دا جياكومو. كان يعجبه الصدق يف الطعام الذي يقدمه املطعم، ويحب فيه قيمته العالية وبساطته. 

كان مونجياردينو يحب بشكل خاص طبق اكواكوتا، وهو طبق بسيط من منطقة توسكان يمكن ترجمة اسمه حرفيا إىل 
“املاء املطبوخ” تعلم بولريي صنعه من أمه التي كانت تصنعه عندما ال تجد شيئا يف مطبخها. يصف بولريي ذلك قائال: 
البقدونس وساقاً من الكرفس، تقطف ثمرة طماطم واحدة، وتأخذ  “كانت أمي تذهب إىل الحديقة، تقلع فرعاً من 
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مقهى المجتمع: 
في مطعم 
جياكومو بستروت 
مع جدرانه وأرضيته 
سة بصفائح  الملبَّ
الخشب، وكتبه 
المغلفة بالجلد على 
الطريقة المغربية 
يمثل خليطا راقيا 
وفي نفس الوقت 
با من التصميم  مرحِّ
الفرنسي والشمال 
إيطالي والفيكتوري 
الذي يعود إلى 
القرن التاسع عشر. 
إلى اليسار: مقهى 
د  جياكومو يجسِّ
احتفاء استوديو 
بيريغالي بمقاهي 
القرن التاسع عشر 
األدبية في ميالنو. 

 ،da Giacomo عرض مونغياردينو أن يصمم مطعم دا جياكومو
يتذكر بولريي أنه قال لنفسه: “ما الذي يعرفه رينزو عن املطاعم؟! 

إنه متخصص يف تصميم منازل البليونريات”.

قليالً من النوعني أو الثالثة من الخضروات التي كانت تنمو يف الحديقة، ثم تضعها يف املاء وتسلقها، وتضيف إليها 
الدجاج وزراعة  تربية  الخبز”. )كانت  ..... وأخريا تنرث عليها بعض  الزيتون، ثم تكسر عليها بيضة واحدة  امللح وزيت 

الخضروات يف البيت تضمن وجود البيض وبعض الخضروات دائما(. 
ُيرِجع بولريي الفضل يف نجاحة إىل ابتكارات نساء مثل أمه أجربن عىل إنتاج أشياء مقنعة من القليل للرجال الجوعى 
الذين يعملون يف الحقول، وخلق أنواع من األطباق لذيذة واقتصادية يف نفس الوقت. كانت هذه األطباق موسمية 
ألنك تأخذ ما تمنحك إياه األرض ثم تقوم بطبخه. لم يكن هناك يشء ُيهدر أبدا بسبب الحاجة إليه. كانت الفضالت 
والفتافيت مصدرا لإللهام يف إعداد وجبة اليوم التايل. الطعام كان عضويا ألن روث املاشية كان هو السماد الوحيد 
املتوفر. اليوم يكدح الطهاة وحركات التغذية إلكمال الدائرة – أكل جميع ما يمكن أخذه من الحيوان، ثم تدوير ما 
يتبقى منه، واملحافظة عىل البيئة: وهي مثاليات كانت يف وقت من األوقات ويف أماكن معينة من األمور املسلَّم بها 
عندما سمع  ينتقل.  أن  بولريي عىل  وأُجرِب  املطعم  يضم  كان  الذي  املبنى  بِيع   ١٩8٩ العام  تلقائيا. يف  الناس  ويطبقها 

التجارية  املنطقة  يف  جديد  موقع  عن  له  يبحث  جعل  بذلك  مونجياردينو 
الكئيبة، وعرض عىل بولريي أنه إذا بقي يف الحي فإنه سوف ينفذ له ديكور 
املحل مجانا. قال روبريتو برييغايل الذي كان يف الخامسة والخمسني من 
عمره وكان يساعد مونجياردينو يف بعض املشاريع: “شعر جياكومو بالذعر 
الساعات  يف  نجلس  نحن  رينزو”.  يدمرين  سوف  وقال:  العرض،  هذا  من 
األوىل من فرتة ما بعد الظهرية إىل الطاولة التي يف الركن إىل جانب النافذة 
وافُتِتح  برييغايل  أستوديو  صممه  الذي  بسرتوت  جياكومو  مطعم  يف 
الفقع  ثمار  آخر  نأكل  وكنا  تيزيانا،  ابنته  مع  كان  بولريي   .2٠٠٧ العام  يف 
البيضاء التي تعود إىل الخريف املايض مع يخنة ريسوتو. لم يوافق بولريي 
عىل النتيجة التي توصل إليها برييغايل من أنه )يعني بولريي( قد فزع من 
عرض رينزو، ووضح رأيه وهو يلوح بيده قائال: “ما الذي يعرفه رينزو عن 
النظر عما  البليونريات”. بصرف  منازل  إنه متخصص يف تصميم  املطاعم؟! 
إذا كان بولريي خائفا أم لم يكن كان سؤاله منطقيا. مطعم دا جياكومو 
األصيل كان بسيطا، ومونجياردينو متخصص يف وضع ملساته الفنية املتميزة 
عىل املباين الفاخرة. ما الخيط الذي كان يربط املعماري املتخصص يف منازل 

األغنياء بصاحب مطعم متواضع للوجبات البسيطة؟
صممه  الذي  املطعم  وهو  جياكومو،  دا  مطعم  إىل  اليوم  دخلت  إذا 
باسكوايل سوتوكورنو  العام ١٩8٩ عىل شارع فيا  لـِ بولريي يف  مونجياردينو 
Via Pasquale Sottocorno ستكون معذورا لو ظننت أنه إضافة حديثة 
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الكالسيكي: 
مطعم ريستورانتي 
دا جياكومو 
 Ristorante da
Giacomo لبوليري 
الذي صممه رينزو 
مونغياردينو في 
العام 1989 على 
غرار مطعم لومبارد 
Lombard للوجبات 
البسيطة الذي يعود 
إلى القرن الماضي.
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الذي  املتواضع  املطعم  ذلك  وليس  املتميزة،  للمطاعم  مشيالن  دليل  يف 
الديكور  من  يشء  ال  ذلك  مع  العشرين.  القرن  بداية  إىل  نشأته  تعود 
عمله  يشء  “كل  بولريي:  يقول  املشهد.  عىل  دخيل  أنه  يبدو  الداخيل 
أي يشء  لتبديل  نجد سببا  لم  ألننا  هو  كما  بالضبط  بقي  مونجياردينو  
منه. فقد كان مثاليا وكامال”. بالطبع كان عمله من املثالية إىل درجة أنك 
قد ال تالحظ بسهولة أنه واحد من أميز وأرقى الديكورات الداخلية يف أي 
مطعم يف العالم. جماله نادر، ويكمن يف انضباط ديكوراته بالرغم من أن 

كل واحد من عناصره ُصمم بأكرب قدر ممكن من العناية والحرفية.  
الوجبات  مطاعم  من  نفحة  إضفاء  بالتأكيد  مونجياردينو  قصد  كان 
املطعم،  إىل  العشرين  القرن  بداية  إىل  تعود  التي  البسيطة  اإليطالية 
ليكون مكانا لتناول وجبات النهار عندما كان الغذاء هو الوجبة الرئيسية 
يف اليوم، فاختار األلوان الباهتة مما يتذكر من بقاالت منتجات األلبان يف 
شبابه: األخضر الباهت للدرابزين الخشبي املنمق، واألصفر لورق الجدران 
املزين بنقوش بارزة من فوق األرضية مباشرة. هذه التفاصيل باإلضافة إىل 
الفنية األخرى مثل الجص والقوالب والقرميد عىل األرضيات،  العناصر 
وكرايس الخشب البسيطة تجعل الضيف يحس بأنه يف رحلة عرب الزمن 
إىل املايض. طريقة بولريي يف الطبخ أيضا مع الرتكيز عىل السمك الطازج 
املأخوذ مباشرة من البحر تمنح شعورا محببا بنكهة الحياة الريفية التي لم 
تعد موجودة. يقول برييغايل: “الناس تذهب إىل املطاعم الفاخرة لريوها. 
أما هنا فإنهم يأتون ليأكلوا”. بالرغم من هذا، أو باألحرى ألن املكان يتخطى 
دا جياكومو  فإن  الطعام  أو  والديكور  التصميم  املعايري من حيث  جميع 
أصبح الوجهة املفضلة ملجموعات عروض األزياء العاملية عندما يحلون يف 
املدينة. خالل السبعة والعشرين سنة املاضية عندما كانت املجموعة تأيت 
العام  إىل ميالنو كان أفرادها يتزاحمون لدخول مطعم دا جياكومو. يف 
2٠٠٧ طلب بولريي من برييغايل وشريكته لورا سارتوري ريميني أن يبنيا له 
مطعما جديا ملواجهة تزايد عدد الرواد. أنشأ برييغايل وسارتوري ريميني 
االستوديو الخاص بهما يف أوائل عقد التسعينيات من القرن املايض، وكان 
االثنان يعرتفان لـِ مونجياردينو باألستاذية عليهما يف مجال الديكور. فيما 
يختص باملطعم الجديد قصد استوديو برييغايل، إىل جانب املحافظة عىل 
أن  بالتفاصيل،  واالهتمام  معني  زمن  إىل  املكان  انتماء  بعدم  اإلحساس 
ينفذ شيئا يختلف تماما. إذا كان مطعم الوجبات البسيطة يبدو رائعا يف 
املساء مع  لتقديم وجبات  الجديد سُيخصص  املطعم  النهار فإن  ساعات 
اللحوم  وتركز عىل  قليال  أثرى  الطعام  قائمة  وستكون  األبهة.  من  يشء 
وكبد البط واإلوز. الفكرة وفقا لـِ سارتوري ريميني كانت “حول تجهيز مكان 
مكان  أجنبية.  مدينة  يف  وأنت  حتى  واالسرتخاء  بالراحة  تشعر  يجعلك 
أو بعد أن تخرج من دار  املطار  إليه وحيدا مباشرة من  تأيت  تستطيع أن 
السينما أو املسرح”. وبخالف دا جياكومو الذي استغرق عاما حتى يواكب 

النمط الذي كان سائدا من املطاعم فإن بسرتوت أصبح فورا وجهة محببة وذلك جزئيا بسبب تواصله الحثيث مع 
ر حدوث زواج بني املطاعم البارسية العريقة  العديد من املؤسسات العاملية ذات السمعة الطيبة.  إذا استطعت، َتصوَّ
مثل يل فولتريLe Voltaire  أو لو غراند فيفور Le Grand Véfour من جانب، وبني املطاعم اإلنجليزية الحية 
مثل فولسييل Wolseley أو ويلتونز Wiltons من جانب آخر. لتحقيق ذلك وخلق جو تميزت به ميالنو يف األيام 
الخوايل تحركت سارتوري ريميني وبرييغايل عرب بعض عناصر الذوق الفرنيس التي كانت منتشرة يف شمال إيطاليا 
يف نهاية القرن التاسع عشر وتفاصيل الزخرفة الفيكتورية التي كانت يف األندية اإلنجليزية. من إنجلرتا تستطيع 
أن تجد آثار الدرابزين الخشبي الالمع مع األعمدة املتوَّجة واألقواس واملرايا األثرية والتفاصيل النحاسية والسقوف 
ية. من فرنسا تستطيع أن تلحظ وجود املنسوجات القطنية واملخملية امللونة يدويا والكتب النادرة والحواجز  الجصِّ
املصنوعة من خشب الرومانديل واللوحات الزيتية. صمم استوديو برييغايل الطاوالت والكرايس واإلضاءة واألواين 
حسب الطلب، واستجلب كل التفاصيل التي لم يبتكرها بنفسه ابتداء من السكريات األثرية إىل الكؤوس والقداح 
والطاسات الزجاجية.اجتمع الثاليث مرة أخرى يف العام 2٠١٠ مع فوز جياكومو واستوديو برييغايل بعقد لتصميم 
مطعم يف متحف موسيو ديل نوفيسينتو Museo del Novecento )متحف القرن العشرين( يف املبنى املصمم 
عىل الطريقة الفاشيستية يطل عىل ميدان بيازا ديل دومو Piazza del Duomo )ميدان املعجزة يف مدينة بيزا(. 
بالنظر إىل القوة اآلسرة إىل حد ما للمعمار السائد يف املكان قررت سارتوري ريميني وبرييغايل أن يستجلبا التفاؤل 
الذي كان سائدا يف نيويورك قبل الحرب العاملية األوىل، ومزجه بحداثية املصممنْي األوروبينْي ادولف لوس،   وجني 
ميشيل فرانك. ولوضع بصمة االستوديو الخاصة عىل املكان أضافا عناصر من أعمال الفناننْي املتافيزيقينْي جورجيو 
دي شرييكو،  وماريو سريوين. مرة أخرى، جميع التفاصيل - من الفواصل العنابية والدرابزين النحايس وخشب 
مت بواسطة الثنايئ لتساهم يف تعزيز املشهد. جزئا  بة إىل املصابيح وأواين املائدة - ُصمِّ األبنوس وأعمال النجارة املُذهَّ
من خالل ديكوراته وأيضا بسبب موقعه يأخذ مطعم جياكومو ارينغاريو Giacomo Arengario طابعه العاملي 

وهو يقدم أطباقا عاملية أخف لخدمة قطاع أحدث وأكرث عاملية من الرواد.

باإلضافة إىل تلك املطاعم فتح بوليزي أيضا متجرا للتبغ ومحل حلويات ثم 
استوديو  تصميم  من  الربيع مطعما سفريا، وجميعها  هذا  وفتح  مقهى، 
عند  تمثيل.  خري  فئته  ورومانسية  بقوة  يمثل  منها  واحد  وكل  برييغايل، 
النظر إىل ذلك الحقا نجد أن ما كان يربط ما بني املعماري الضليع والطاهي 
الريفي الذي كان ينعم برعايته وحمايته - أو “النذل الذي من تسكان والذي 
ال يتورع عن يشء” كما كان بولريي يصف نفسه - كان واضحا: ليس فقط 
اإلخالص للجودة، ولكن أيضا االعتقاد بأنه دون املايض يفقد الحاضر ثراءه 

ومعناه. 
واألخرى  الفينة  بني  نحدثه  الذي  الفصل  أن  يعتقد  مونجياردينو  كان 
اصطناعي وتعسفي، وأن الدخول إىل أي من مطاعم بولريي مثل الدخول 
يف بوابة تزخر بالحياة يف الطريق إىل زمن آخر. بالعودة إىل مطعم بسرتوت 
األنيق يشرح لنا برييغايل أنه وسارتوري ريميني حاوال أن يخلقا نوعا من 
التأمالت أو أحالم اليقظة مثل التي اشتهر بها الكاتب الفرنيس بروست، 
بولريي وهو يجلس  األثناء   واملفرح. يف نفس  الواقعي  النوع  ولكنها من 
عىل كريس مخميل عنابي اللون من نوع نابليون الثالث ويشرح الطريقة 
تسمح  كانت  والتي  شبابه،  يف  اللحم  أطباق  أفضل  بها  ُتَعد  كانت  التي 
ينظر متأمال إىل ال يشء  ثم  الناس،  تناوله عدد كبري من  بأن يشارك يف 
فيما يبدو، ثم يفرك أصابعه أمام أنفه ليعربِّ كما يفعل اإليطاليون عادة 
عندما يعلنون إعجابهن برائحة معينة، ويقول: “لحم ممتاز! وكأين أشم 

رائحته اآلن”. 

“املطاعم الفاخرة يذهب إليها الناس لريوها. 
هنا، يأتون ليأكلوا”.
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األيام الخوالي: 
ديكور مدخل 

مطعم جياكومو 
 Giacomo ارينغاريو

Arengario الفني 
المثير. المطعم 

الذي صممه 
استوديو بيريغالي 

في العام 2010 
يضم أرضية بلون 

الزبيب البنفسجي 
تشبه صخور 

الرخام السماقي 
المحلية. الصورة 

المقابلة: محل 
الحلويات جياكومو 

باستيسيريا 
 Giacomo Pasticceria

الذي تديره حفيدة 
بوليري يشبه محالً 
فرنسيًا للمعجنات 

في بيل إيبوكي 
 .Belle Époque
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تماشيا مع روح املوسم فكروا يف التصميم
اقتناء واحد من هذه الكنوز الحديثة. 

تصوير انطوني كوتسيفاس
إعداد جيل نيكوالس  

بقلم نيكيل سافال، 
تصوير جواكيم سكيلدسين، 
إنتاج زليخة زروق  

النظر إىل تونس من خالل أعني 
اإليمان  يعني  ومثقفيها  فنانيها 
الثقافية   الحدود  يتعدى  الذي  باألمل 
والسياسية. والتاريخية 



5٧

م المعروف جيدا بأوعيته األسطوانية الحجرية يأخذ التصميمات البسيطة خطوة  مقعد ميشيل فيرهايدن: المصمِّ
إلى األمام بعباءة من السويدي )جلد الظباء( بلون الزهور: 6.18٧ رياالً قطريًا theline.com، إلى اليمين: باسيوشي 

 Roberto شركة أسسها المعماري روبيرتو باسيوشي Baciocchi Associati Flatware اسسوسييتي فالتوير
Baciocchi الذي يقف وراء معارض برادا Prada التي تعرض منتجاتها بأشكالها وألوانها المتميزة من خالل مجموعة 

مصنوعة من الفوالذ وأحجار األمازونيت المتقنة القطع. يبدأ السعر من 3.869 رياالً قطريًا.

املـــتــــــمــــــــــيـــــــــــــــــز
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وعاء إيريك روينيستاد Eric Roinestad: مصمم السيراميك من لوس 
أنجلوس يضع وعاءه الفخاري األبيض مع شكل طويل ونحيف من أعمال النحات 

برانكوسي فأصبح يبدو وكأنه يعود إلى عهد بعيد ويواكب العصر في نفس 
thefutureperfect.com الوقت: 5.03٧ رياالً قطريًا
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عقد جوليا ماغينبيرج Julia Muggenburg: المصممة اللندنية 
تحيي األشكال الهندسية األساسية بتزاوج غير متوقع بين العاج 

belmacz.com والعقيق النباتي: 11.060 ريال قطري
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أقراط انا خوري Ana Khouri: االبتكار التصميمي المتميز لبيت 
المجوهرات البرازيلي يأتي في شكل خرزات من الذهب عيار 18 قيراط 
newyork.  ويضيف نفحة فنية للعقود الكالسيكية:  19.345 رياالً قطريًا

 doverstreetmarket.com
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حذاء جونيا واتانابي Junya Watanabe: تعاون بين المصمم المبتكر وشركة هينريش 
دينكالكر Heinrich Dinkelacker األلمانية لصناعة األحذية المعروفة بإتقانها صناعة نعاالت 
سة يتحف أحذية الديربي الرجالية الكالسيكية بروح موغلة في  األحذية المحاكة والمدبَّ

   newyork.doverstreetmarket.com   التحدي: 3.048 رياالً قطريًا
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حقيبة جابريللال هيرست Gabriela Hearst: التعبير عن عشق 
المصمم الجنوب أميركي فيرماندو بوتيرو Fernando Botero لألشكال 
المثيرة للحواس في جلد العجل والسويدي )جلد الظباء( وجلد الثعبان 
gabrielahearst.com أعلى( أو جلد التمساح المخلوط: 9.10٧ رياالً قطريًا(
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عقد ليزا إيسنر Lisa Eisner: الطبيعة تتجسد هنا في هذا االبتكار العظيم في 
شذرات برونزية بعضها مصقول إلى حد اللمعان والبعض مكحول بالتسخين 
ليبدو مثل الحجارة الخام التي ُنزعت للتو من تحت اآلرض: 25.915 رياالً قطريًا 

lisaeisnerjewelry.com
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كرسي في توغود Faye Toogood: التصميمات البريطانية دائما تظهر في 
توليفات غير متوقعة  مثل الشكل البدائي لهذا التصميم الذي أصبح اآلن 

friendmanbenda.com اتجاها، يتجدد هنا بزخارف معدنية. السعر عند الطلب
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خاتم ستيفين إينهورن Stephen Einhorn: الجواهري اللندني المتخصص 
في التصميم حسب الطلب يعيد تخيل الختم ويحسنه – أنيق ونحيف 
من الفضة والعقيق اليماني المقطوع يدويا: حوالي 4.٧09 رياالت قطرية 

 stepheneinhorn.co.uk



تي قطر: مجلة أسلوب الحياة من نيويورك تايمز66

Mariah’s World ”وصاحبة الصوت الهوائي التي تبث حلقاتها الجديدة من تلفزيون الواقع “عالم ماريه Grammy نجمة الموسيقى الحائزة على جائزة غرامي
على قناة تلفزيون إي! E! تجيب على أسئلتنا بقلم الحبر السائل بايلوت Pilot في مطبخها.

ما الذي ال تكونين أبدا بدونه؟
الموسيقى.

ما الذي يجعلك تبتسمين؟
الفراشات.

ما الذي يفزعك؟
القلب المكسور.

أية شخصية كرتونية تجدين نفسك فيها؟
.Hello Kitty هيللو كيتي

ما هي اللعبة التي كنت تفضلينها في طفولتك؟
البيانو.

ت  
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ي 
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ر: 
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ت

ماريه كيري
مقابلة صحفية مصورة

كيف يبدو عالم ماريه؟
يأتي في مركزه طفالي التوأم روك ورو

أرجو أن ترسمي نفسك. ما الذي ال تأكلينه؟
الكيك.

من هي أكثر شخصية تاريخية تعجبين بها؟
مارلين مونرو. 






