
بـــوأحـــمد دانـــــــه 
" المــوضــة وسـيلة للتـعـبير عن نفـسـي" 

التي  بواأحمد  دانه  بامل�صممة  التقت   Marie Claire

والأمور  الت�صميم،  يف  اإبداعها  رحلة  عن  حتدثت 
التي األهمتها، كما اأبدت راأيها بامل�صممات ال�صابات 
ال�صعوديات، وقدمت لهن الن�صائح ، وتفا�صيل اأخرى 

جتدينها عرب هذا اللقاء املميز...

من هي دانه بوأحمد ؟
اململكة  يف  الظهران  مدينة  يف  وترعرعت  ولدت 
العربّية ال�صعودّية. تعّلمت يف جامعة البحرين قبل اأن 
اأنتقل اإىل لندن حيث ح�صلت على �صهادة املاج�صتري. 
كوين م�صّممة اأزياء واأّم ل�صبّي جميل، ميكن القول 
فيها،  للراحة  جمال  ل  �صاخبة  حياة  اأعي�ش  اإّنني 

ودائمًا اأنتقل من م�صروع اإىل اآخر.
 اأحّب املو�صة والأزياء لأّنها بالن�صبة يل و�صيلة للتعبري 
عن نف�صي وحرّيتي، كما حتملني اإىل عامل اآخر. اإذا 
بعينه،  اجلنون  جت�ّصد  التي  حقيبتي،  داخل  نظرت 
�صرتين ر�صومًا وت�صاميم يف كّل مكان على املناديل 

الورقّية والإي�صالت وحتى اأوراق املالحظة.

  كيف بدأت قصتك مع تصميم األزياء؟
قطع  اأن�ّصق  فكنت  الأزياء،  عامل  �صّوقني  لطاملا 
اأحدث  واأترّقب  املو�صة  �صيحات  واأواكب  املالب�ش 
الإ�صدارات، لكّنني اأختار دائمًا ما يليق بي وينا�صب 

ذوقي ومظهري. 
بداأت هذه الرحلة من رغبتي يف افتتاح متجري 
اأريده فعاًل  اأّن ما  اأدركت لحقًا  اخلا�ّش، لكّنني 

هو البتكار.

ما هو الداعم األكبر لدانه؟
نف�صي وطموحي وع�صقي.

كيف تستلهمين أفكارك في التصميم؟
فال�صيحات  مرتابطة،  ب�صل�صلة  �صبيه  الأزياء  عامل 

بارزاً.  انطباعًا  تترك  أنيقة  قطع  ابتكار  في  رغبتها  من  بوأحمد"،  "دانه  السعودية  األزياء  مصممة  قوة  تكمن 
إلى  "دانه"  نظرة  فاخرة.  عصريّة  بنفحة  كالسيكّية  أساسّيات  لتشّكل  ارتداؤها  يسهل  التي  القطع  فتجتمع 
الموضة تتخطى الحاجة إلى ترك انطباع، فهي دائمة البحث عن وسيلة إلعادة ابتكار األسلوب المرح بطابع 
راٍق وأنيق. من هنا، تحاول المصممة ابتكار قطعًا أساسّية معاصرة تتمّيز بلمسة خاّصة تمزج بين الجرأة والبساطة وبين 
الكالسيكّية واالبتكار، بحيث تمنح األزياء أسلوبًا مرحًا ومفعمًا باألنوثة والحيويّة. كما تسعى "دانه" إلى تلبية متطلبات 
المرأة من خالل تصاميم تتخّطى ما هو متعارف عليه. فتتحّول أزياؤها إلى قطع جريئة وراقية يمكن أن تمزجها المرأة مع 

بعضها البعض لتعبر عن شخصّيتها الفريدة والمتمّيزة.
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خمتلفة.  بطريقة  تتجدد  اإّنا  تعود  نف�صها  القدمية 
واأنا غالبًا مااأ�صتوحي من اأمور عديدة مثل الإطاللت 
القدمية واأمنحها طابعًا ع�صرّيًا، و اأ�صتلهم اأي�صًا 

من خرباتي وال�صفر، والفّن، والأفالم وغريها.
والأقم�صة  الرجال،  مالب�ش  اأي�صًا  تلهمني 
تلك  يف  حياتي  يف  يجري  ما  اأن  كما  باأنواعها، 
ما.  بت�صميم  يل  يوحي  قد  بالذات  اللحظة 
�صيء  اإىل  النظر  جمّرد  من  اأ�صتوحي  واأحيانًا، 

والتفكري يف طريقة جلعله اأف�صل.

كيف تصفين أسلوبك؟
ب�صيط بلم�صة جريئة. يف الواقع، اأميل اإىل الب�صاطة 
والراحة، واإىل القطع الع�صرّية التي ميكن ارتداوؤها 
يومّيًا. باخت�صار، اأبحث عن املالب�ش الب�صيطة التي 

تربز جمال املراأة وتلفت الأنظار.

من هي المرأة التي تقتني تصاميمك؟
املراأة الع�صرّية والن�صيطة.

تركزين  التي  األساسية  العناصر  هي  ما 
عليها في تصاميمك؟

املحافظة  مع  والأناقة،  والراحة  والنوعّية  ات  الق�صّ
على الطابع املتمّيز واجلريء.

كيف توفقين بين األذواق المختلفة؟
لن تنجحي يف ذلك يومًا لأّن كّل �صخ�ش يتمّتع بذوقه 
اخلا�ّش. املهّم هو اأّن يبقى امل�صّمم �صادقًا مع نف�صه 
واأن ياأخذ يف العتبار ما يحتاجه ال�صوق. على الأقّل 

هذا ما اأفعله �صخ�صّيًا.

تفضلين  التي  األقمشة  أنواع  هي  ما 
استخدامها في تصاميمك؟

الأنواع  وحالّيًا  وال�صوف،  اجلري�صي  اأقم�صة  اأف�صل 
الأقم�صة  ا�صتخدام  اأحّب  القطن.  من  املختلفة 
النوعّية  على  والرتكيز  اجلودة،  عالية  الب�صيطة 

واللم�صة الأخرية من حيث الأزرار وامل�صابك.

كيف تختارين األلوان في تصاميمك؟
يطغى على الألوان التي اأ�صتخدمها الأ�صود والرمادّي 
من  جديدًا  عن�صرًا  اأقّدم  مو�صم  كّل  ويف  والأبي�ش، 

الألوان اأو النق�صات.

التصميم  يناسب  أن  الضرورة  من  هل 
شخصية المرأة؟

اأزيائي بح�صب �صخ�صّيتي لأّنني  اأّنني اأختار  اأعرتف 
يف  لكّنني  املتنّوعة.  الإطاللت  من  الكثري  اأحّب 
مالب�صهم  يختارون  الأ�صخا�ش  اأّن  اأعتقد  النهاية 
وفقًا ل�صخ�صّياتهم. وهذا ما ميّيز ت�صاميمي، فهي 
عديدة  بطرق  ارتداوؤها  وميكن  اجلوانب  متعّددة 
خمتلفة. اأ�صعر بالفخر عندما اأرى ت�صاميمي تزّين 
امراأة  كّل  لأّن  متنّوعة،  باأ�صاليب  خمتلفة  اإطاللت 

ة. ترتجمها بطريقتها اخلا�صّ

من هو مصممك المفضل؟
م�صّممي  ولكّن  واحد،  م�صمم  اختيار  علّي  ي�صعب 
 Peter  ،Alexander Wang اأمثال   كرث  لني  املف�صّ
 ،Giambattista Valli  ،Isabel Marant  ،Pillotto

Mary Katrantzou والكثري غريهم.

ما هي مشاريعك المستقبلية؟ 
خّطًا  قريبًا  �صاأطلق  كما  العالمة،  لتو�صيع  اأخّطط 

جديدًا لل�صاّبات.

كيف ترّوجين لتصاميمك؟
يتوّقف ذلك على ما يحدث يف ذلك الوقت. مّما ل 
دورًا  اأّدت  الجتماعّية  التوا�صل  و�صائل  اأّن  فيه  �صّك 

بارزًا يف جناحي، 

العامة  املعار�ش  من  الكثري  بتنظيم  قمت  كما 
والفردية، والتي اأحدثت �صجة اإعالمّية،وظهرت يف 

عدد من املجاّلت العاملّية واملحلّية.

العربية  المرأة  أسلوب  يختلف  هل 
وجه  على  السعودية  والمرأة  بالعموم 
في  الغربية  المرأة  أسلوب  عن  األخص 

طريقة اختيارها للموضة؟
راأيي اأّننا نعّمم، لكّنني اأعتقد اأّن املراأة الغربّية متيل 
ة  وبخا�صّ العربّية،  املراأة  العملّية.اأّما  القطع  اإىل 
نط  ب�صبب  والأناقة  ال�صحر  ل  فتف�صّ ال�صعودّية 
اأم  كانت  غربّية  لكن  املنطقة.  يف  املختلف  احلياة 

�صرقّية،املراأة بطبعها حتّب اأن تبدو جميلة. 

األزياء  مصممات  تقيمين  كيف 
ليصلن  ينقصهن  الذي  وما  السعوديات 

إلى الشهرة العالمية؟
امل�صّممات  وجود  يكرث  العامل،  يف  اآخر  مكان  كاأّي 
لكّنهن  رائعات  جميعهن  اأن  اأعترب  ل  ال�صعودّية.  يف 

ي�صّممن ما يرونه منا�صبًا. 
م�صّممات  ال�صعودّية  يف  يوجد  اأخرى،  ناحية  من 
ا�صتثنائيات وعددهن بازدياد. حني األتقي امل�صّممات 
تكون  اأن  يف  الرغبة  جميعنا  نت�صارك  ال�صعوديات  
الثقة بالت�صميم املحلي اأكرب، واأّل نكتفي بالت�صاميم 

املزدانة بالكتابات العربّية فح�صب. 

فعلى الرغم من اأّنني اأقّدم مثل هذه الت�صاميم اأي�صًا، 
اأن  يجب  ذلك.  على  يقت�صر  "دانه" ل  جوهر  اأّن  اإّل 
تدرك ال�صوق املحلّية وجود ت�صاميم حملّية رائعة ذات 
نوعّية ممّيزة. اأعرف جّيدًا اأّن عامل الأزياء مبني على 
"املاركات"، لكن يجب اأن يّتم دعم امل�صّممات اللواتي  
"املاركات"  تلك  تقّدمها  التي  نف�صها  النوعّية  يقّدمن 
اأحيانًا، ومنحهن الفر�صة لكي ي�صبحن  اأف�صل  ورّبا 
�ش  يخ�صّ اأن  املهّم  من  لذلك،  بدورهن.  "ماركة" 
ابتكارات  على  لالّطالع  الوقت  املحلّيون  امل�صتهلكون 

هوؤلء امل�صّممات.
ة يف هذه املنطقة،   فعامل �صناعة الأزياء عامل �صعب بخا�صّ
الدعم  املحلّيات  امل�صّممات  تتلقى  اأن  الواجب  من  كما 

الالزم لينطلقن وي�صلن اإىل العامل من خالل وطنهن.

عن  بعيدًا  أوقاتها  دانه  تمضي  كيف 
أجواء العمل؟

لدّي وظيفة اأخرى بدوام كامل ت�صتهلك معظم وقتي 
مت�صية  اأحّب  ذلك،  عن  ف�صاًل  وخارجه.  املكتب  يف 

الوقت مع ابني واأ�صدقائي، كما اأحّب ال�صفر.

مجلتنا  عبر  توجهينها  التي  الرسالة  ما 
للمصممات السعوديات؟

ورّكزي  بالنزاهة،  وحتّلي  نف�صك  مع  �صادقة  كوين 
على النوعّية لكي تناف�صي م�صتوى الأزياء التي ت�صل 

اإىل املنطقة من اخلارج.
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