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 Marie Claireالتقت بامل�صممة دانه بو�أحمد التي
حتدثت عن رحلة �إبداعها يف الت�صميم ،والأمور
التي �ألهمتها ،كما �أبدت ر�أيها بامل�صممات ال�شابات
ال�سعوديات ،وقدمت لهن الن�صائح  ،وتفا�صيل �أخرى
جتدينها عرب هذا اللقاء املميز...
من هي دانه بوأحمد ؟

دانـــــــه بـــوأحـــمد
" المــوضــة وسـيلة للتـعـبير عن نفـسـي"
حوار :عال الشخشير
تكمن قوة مصممة األزياء السعودية "دانه بوأحمد" ،من رغبتها في ابتكار قطع أنيقة تترك انطباع ًا بارزاً.
كالسيكية بنفحة عصريّة فاخرة .نظرة "دانه" إلى
أساسيات
لتشكل
فتجتمع القطع التي يسهل ارتداؤها
ّ
ّ
ّ
الموضة تتخطى الحاجة إلى ترك انطباع ،فهي دائمة البحث عن وسيلة إلعادة ابتكار األسلوب المرح بطابع
خاصة تمزج بين الجرأة والبساطة وبين
أساسية معاصرة
راق وأنيق .من هنا ،تحاول المصممة ابتكار قطع ًا
ٍ
ّ
ّ
تتميز بلمسة ّ
الكالسيكية واالبتكار ،بحيث تمنح األزياء أسلوب ًا مرح ًا ومفعم ًا باألنوثة والحيويّة .كما تسعى "دانه" إلى تلبية متطلبات
ّ
فتتحول أزياؤها إلى قطع جريئة وراقية يمكن أن تمزجها المرأة مع
تتخطى ما هو متعارف عليه.
المرأة من خالل تصاميم
ّ
ّ
والمتميزة.
شخصيتها الفريدة
بعضها البعض لتعبر عن
ّ
ّ
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ولدت وترعرعت يف مدينة الظهران يف اململكة
العرب ّية ال�سعود ّية .تع ّلمت يف جامعة البحرين قبل �أن
�أنتقل �إىل لندن حيث ح�صلت على �شهادة املاج�ستري.
ل�صبي جميل ،ميكن القول
كوين م�ص ّممة �أزياء و�أ ّم
ّ
�إ ّنني �أعي�ش حياة �صاخبة ال جمال للراحة فيها،
ودائم ًا �أنتقل من م�شروع �إىل �آخر.
أحب املو�ضة والأزياء لأ ّنها بالن�سبة يل و�سيلة للتعبري
� ّ
عن نف�سي وحر ّيتي ،كما حتملني �إىل عامل �آخر� .إذا
جت�سد اجلنون بعينه،
نظرت داخل حقيبتي ،التي ّ
�سرتين ر�سوم ًا وت�صاميم يف ك ّل مكان على املناديل
الورق ّية والإي�صاالت وحتى �أوراق املالحظة.
كيف بدأت قصتك مع تصميم األزياء؟

أن�سق قطع
لطاملا �ش ّوقني عامل الأزياء ،فكنت � ّ
املالب�س و�أواكب �صيحات املو�ضة و�أتر ّقب �أحدث
الإ�صدارات ،لك ّنني �أختار دائم ًا ما يليق بي وينا�سب
ذوقي ومظهري.
بد�أت هذه الرحلة من رغبتي يف افتتاح متجري
اخلا�ص ،لكنّني �أدركت الحق ًا �أنّ ما �أريده فع ًال
ّ
هو االبتكار.
ما هو الداعم األكبر لدانه؟

نف�سي وطموحي وع�شقي.
كيف تستلهمين أفكارك في التصميم؟

عامل الأزياء �شبيه ب�سل�سلة مرتابطة ،فال�صيحات
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القدمية نف�سها تعود � مّإنا تتجدد بطريقة خمتلفة.
و�أنا غالب ًا ما�أ�ستوحي من �أمور عديدة مثل الإطالالت
القدمية و�أمنحها طابع ًا ع�صر ّي ًا ،و �أ�ستلهم �أي�ض ًا
من خرباتي وال�سفر ،والفنّ  ،والأفالم وغريها.
تلهمني �أي�ض ًا مالب�س الرجال ،والأقم�شة
ب�أنواعها ،كما �أن ما يجري يف حياتي يف تلك
اللحظة بالذات قد يوحي يل بت�صميم ما.
و�أحيان ًا� ،أ�ستوحي من جم ّرد النظر �إىل �شيء
والتفكري يف طريقة جلعله �أف�ضل.
كيف تصفين أسلوبك؟

ب�سيط بلم�سة جريئة .يف الواقع� ،أميل �إىل الب�ساطة
والراحة ،و�إىل القطع الع�صر ّية التي ميكن ارتدا�ؤها
يوم ّي ًا .باخت�صار� ،أبحث عن املالب�س الب�سيطة التي
تربز جمال املر�أة وتلفت الأنظار.
من هي المرأة التي تقتني تصاميمك؟

املر�أة الع�صر ّية والن�شيطة.
ما هي العناصر األساسية التي تركزين
عليها في تصاميمك؟

الق�صات والنوع ّية والراحة والأناقة ،مع املحافظة
ّ
على الطابع املتم ّيز واجلريء.
كيف توفقين بين األذواق المختلفة؟

لن تنجحي يف ذلك يوم ًا لأنّ ك ّل �شخ�ص يتمتّع بذوقه
املهم هو �أنّ يبقى امل�ص ّمم �صادق ًا مع نف�سه
اخلا�صّ .
ّ
و�أن ي�أخذ يف االعتبار ما يحتاجه ال�سوق .على الأق ّل
هذا ما �أفعله �شخ�ص ّي ًا.
ما هي أنواع األقمشة التي تفضلين
استخدامها في تصاميمك؟

هل من الضرورة أن يناسب التصميم
شخصية المرأة؟

�أعرتف �أ ّنني �أختار �أزيائي بح�سب �شخ�ص ّيتي لأ ّنني
أحب الكثري من الإطالالت املتن ّوعة .لك ّنني يف
� ّ
النهاية �أعتقد �أنّ الأ�شخا�ص يختارون مالب�سهم
وفق ًا ل�شخ�ص ّياتهم .وهذا ما مي ّيز ت�صاميمي ،فهي
متعدّدة اجلوانب وميكن ارتدا�ؤها بطرق عديدة
خمتلفة� .أ�شعر بالفخر عندما �أرى ت�صاميمي تز ّين
�إطالالت خمتلفة ب�أ�ساليب متن ّوعة ،لأنّ ك ّل امر�أة
اخلا�صة.
ترتجمها بطريقتها
ّ

من هو مصممك المفضل؟

علي اختيار م�صمم واحد ،ولكنّ م�ص ّممي
ي�صعب ّ
ّ
املف�ضلني كرث �أمثال Peter ،Alexander Wang
،Giambattista Valli ،Isabel Marant ،Pillotto
 Mary Katrantzouوالكثري غريهم.

�أف�ضل �أقم�شة اجلري�سي وال�صوف ،وحال ّي ًا الأنواع
أحب ا�ستخدام الأقم�شة
املختلفة من القطنّ � .
الب�سيطة عالية اجلودة ،والرتكيز على النوع ّية
واللم�سة الأخرية من حيث الأزرار وامل�شابك.

أخطط لتو�سيع العالمة ،كما �س�أطلق قريب ًا ّ
� ّ
خط ًا
جديد ًا لل�شا ّبات.

كيف تختارين األلوان في تصاميمك؟

تروجين لتصاميمك؟
كيف ّ

والرمادي
يطغى على الألوان التي �أ�ستخدمها الأ�سود
ّ
ً
والأبي�ض ،ويف ك ّل مو�سم �أقدّم عن�صر ًا جديدا من
الألوان �أو النق�شات.
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ما هي مشاريعك المستقبلية؟

مما ال
يتو ّقف ذلك على ما يحدث يف ذلك الوقتّ .
�شك فيه �أنّ و�سائل التوا�صل االجتماع ّية �أدّت دوراً
ّ
بارز ًا يف جناحي،

كما قمت بتنظيم الكثري من املعار�ض العامة
والفردية ،والتي �أحدثت �ضجة �إعالم ّية،وظهرت يف
عدد من املجلاّ ت العامل ّية واملحل ّية.
هل يختلف أسلوب المرأة العربية
بالعموم والمرأة السعودية على وجه
األخص عن أسلوب المرأة الغربية في
طريقة اختيارها للموضة؟

ر�أيي �أ ّننا نع ّمم ،لك ّنني �أعتقد �أنّ املر�أة الغرب ّية متيل
وبخا�صة
�إىل القطع العمل ّية�.أ ّما املر�أة العرب ّية،
ّ
ّ
فتف�ضل ال�سحر والأناقة ب�سبب منط
ال�سعود ّية
احلياة املختلف يف املنطقة .لكن غرب ّية كانت �أم
حتب �أن تبدو جميلة.
�شرق ّية،املر�أة بطبعها ّ
كيف تقيمين مصممات األزياء
السعوديات وما الذي ينقصهن ليصلن
إلى الشهرة العالمية؟

ك� ّأي مكان �آخر يف العامل ،يكرث وجود امل�ص ّممات
يف ال�سعود ّية .ال �أعترب �أن جميعهن رائعات لك ّنهن
ي�ص ّممن ما يرونه منا�سب ًا.
من ناحية �أخرى ،يوجد يف ال�سعود ّية م�ص ّممات
ا�ستثنائيات وعددهن بازدياد .حني �ألتقي امل�ص ّممات
ال�سعوديات نت�شارك جميعنا الرغبة يف �أن تكون
الثقة بالت�صميم املحلي �أكرب ،و� اّأل نكتفي بالت�صاميم
املزدانة بالكتابات العرب ّية فح�سب.

فعلى الرغم من �أ ّنني �أقدّم مثل هذه الت�صاميم �أي�ض ًا،
� اّإل �أنّ جوهر "دانه" ال يقت�صر على ذلك .يجب �أن
تدرك ال�سوق املحل ّية وجود ت�صاميم حمل ّية رائعة ذات
نوع ّية مم ّيزة� .أعرف ج ّيد ًا �أنّ عامل الأزياء مبني على
"املاركات" ،لكن يجب �أن يتّم دعم امل�ص ّممات اللواتي
يقدّمن النوع ّية نف�سها التي تقدّمها تلك "املاركات"
وربا �أف�ضل �أحيان ًا ،ومنحهن الفر�صة لكي ي�صبحن
مّ
يخ�ص�ص
"ماركة" بدورهن .لذلك ،من ّ
املهم �أن ّ
امل�ستهلكون املحل ّيون الوقت ّ
لالطالع على ابتكارات
ه�ؤالء امل�ص ّممات.
بخا�صة يف هذه املنطقة،
�صعب
عامل
أزياء
فعامل �صناعة ال
ّ
كما من الواجب �أن تتلقى امل�ص ّممات املحل ّيات الدعم
الالزم لينطلقن وي�صلن �إىل العامل من خالل وطنهن.
كيف تمضي دانه أوقاتها بعيد ًا عن
أجواء العمل؟

لدي وظيفة �أخرى بدوام كامل ت�ستهلك معظم وقتي
ّ
ً
أحب مت�ضية
يف املكتب وخارجه .ف�ضال عن ذلكّ � ،
أحب ال�سفر.
الوقت مع ابني و�أ�صدقائي ،كما � ّ
ما الرسالة التي توجهينها عبر مجلتنا
للمصممات السعوديات؟

كوين �صادقة مع نف�سك وحت ّلي بالنزاهة ،ور ّكزي
على النوع ّية لكي تناف�سي م�ستوى الأزياء التي ت�صل
�إىل املنطقة من اخلارج.
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