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موضة مقابلة

كيف كان دخولك إىل عامل املوضة؟ 
لطاملا كن���ت مهتّمة بعامل املو�صة وباأ�صياء كثرية ت�صب 
يف هذا الإطار كجمع الأ�صياء مع بع�صها بع�صًا، اختيار 
ال�صيح���ات ور�صدها، واّتخاذ الق���رار يف ما يتعّلق مبا 
ينا�صبني منها. يف البداية، قّررت اأن اأوؤ�ّص�س ل�»بوتيك« 
للأزياء، اإل اأّنني �ص���رعان ما اكت�ص���فت اأّنن���ي اأريد اأن 

اأبتكر الأزياء. 
 

تصمي��م  يف  عمل��ت  األزي��اء،  تصمي��م  قب��ل 
املواق��ع اإللكرتونّية، كيف جمعت بني هذين 

اجملالني؟ 
مل اأزل اإىل الآن اأعمل يف املجال التقني ويف ت�صميم املواقع 
الإلكرتونّية. اأنا مل اأربط قط بني املجالني، اإل اأّنني اأثبّت 

املوضة هي دورة 
فمن خاللها تعود كّل 
األشياء إليك مّرة  أخرى

 Isabel�الأنوث����ة البوهيمّي����ة ل ،Alexander McQueenو
 .Acné Studio وجراأة Marant

كيف تعكس��ني ذوق وصورة امل��رأة العربّية 
يف تصاميمك؟

اأعك�س ذلك، من خلل ت�ص����اميم تتمّتع باأ�صلوب ع�صري 
ومريح وبعيد عن التكّلف. 

أين ميكن أن جند تصاميمك؟ 
 Cream ،يف الريا�����س DNA تتواف����ر ت�ص����اميمي ل����دى
 Bullets اخل����ر،  يف   Mimosa ب����ريوت،  يف   Boutique

and Butterflies يف دبي، Yazi Boutique يف البحرين، 

وعلى موقع Mooda.com الإلكرتوين. 

ماذا عن مشاريعك املستقبلّية؟ هل هناك 
خطط للتوّسع؟ 

لدي خطط لتو�صيع خط اأزيائي، خلطني اثنني. كما اأعمل 
على خط ريا�صي الطابع خا�س بالفتيات ال�صابات الّلتي 

يندرجن �صمن الفئة العمرّية من  7  اإىل 12 عامًا. 

ع��امل املوض��ة يس��تهويها واختي��ار الصيح��ات اجلميلة م��ن أبرز 
هواياته��ا، إّنها املصّممة الس��عودّية Daneh BuAhmed التي 
بدأت مس��رتها يف عامل تصميم املواقع اإللكرتونّية، وأكملتها 
يف تصمي��م األزي��اء الذي هو ش��غفها من��ذ الصغر، م��ن دون أن 
تس��تغني ع��ن مهنته��ا األوىل. معه��ا كان الّلقاء وال��ذي دار حول 

تصاميمها، مصادر إلهامها وخمّططاتها املستقبلّية. 

امرأتي حيوّية وأسلوبها جريء 

 Daneh 
BuAhmed

نف�ص����ي يف كّل منهما. اإّن ت�صميم الأزياء وت�صميم املواقع 
الإلكرتونّية جزء من عملّية الإبداع. بالن�ص����بة اإيّل، تكمن 
قّوتي يف العمل التقني، وهذا ما ي�صاعدين كثريًا يف عملّية 

ت�صميم الأزياء وابتكارها. 

م��اذا اكتس��بت من ثقاف��ة لن��دن، وهل هذا 
يلهمك يف تصاميمك بطريقة معّينة؟ 

اأ�ص����تلهم من اأمور كث����رية ومن ثقاف����ات متنّوعة، لكن يف 
م����ا يخ�����سّ لندن، فاأنا اأ�ص����توحي من جراأة ه����ذه البلد. 

ما هي مصادر إلهامك؟ 
بب�صاطة، كل �صيء يلهمني. لكن يف حال اأردت اأن اأغو�س 
يف التفا�ص����يل، ميكنني القول اإّن املو�ص����ة هي عبارة  عن 

دورة، م����ن خلله����ا تعود كّل الأ�ص����ياء مّرة اأخ����رى اإليك، 
لك����ن بطريقة خمتلفة. اأنا اأ�ص����توحي اأزيائي من الأ�ص����ياء 
القدمي����ة، حي����ث اأعيد اإحي����اء هذه الأمن����اط القدمية ثّم 
اأبتكر اأ�ص����ياء راقية ومريحة، واأ�ص����توحي اأي�ص����ًا من الفّن 
وال�ص����فر والأفلم... كما اأ�ص����توحي م����ن ملب�س الرجال 

والأحداث التي جتري من حويل.

أدخلينا يف تفاصيل جمموعتك األخرة لربيع 
وصيف 2014. 

تق����ّدم جمموعة ربي����ع و�ص����يف 2014 اأ�ص����كاًل هيكلّية يف 
الت�ص����ميم، وهي قطع دائم����ة. القطع عملّي����ة جّدًا وذات 
طابع جريء، وميكن اأن تتواجد يف خزانة جميع الن�ص����اء 

ل�صنوات عّدة مقبلة. 

ماذا عن جمموعة خريف وشتاء 2015-2014 
ت�ص����تمّر جمموع����ة خري����ف و�ص����تاء 2014-2015 بتق����دمي 
ت�صاميم هيكلّية، م�صتخدمًة اأقم�صة متعّددة واألوانًا جريئة. 
هذه املجموعة �صغرية، اإّل اأّنني فخورة جّدًا بها، ذلك  اأّنها 
تت�صّمن قطعًا فريدة وتعك�س �صخ�صّيتي. ف�صًل عن ذلك، 
هناك قطع اجلر�ص����يه املمّيزة التي تتواجد يف كّل مو�صم. 

من هي املرأة التي تتوّجهني إليها؟ 
امراأة ع�صرّية حيوّية وتتمّتع باأ�صلوب جريء. 

من هو املصّمم الذي يلهمك أكرث؟
 م�ص����ّممون كرث، لك����ن على �ص����بيل املثال، اأحّب ب�ص����اطة 
  Vivienne Westwood هيكلّي����ة   ،Alexander Wang �ضاره مرت�ضى- بريوت


