
على  حديثًا  طرأت  التي  التغييرات  بكّل  عملك  تأّثر  هل 
السعودّية؟ العربّية  المملكة 

م�س�ألة  لكّنه�  ال�س�عة  حّتى  التغييرات  تلك  بكّل  عملي  يت�أّثر  لم  الحقيقة،  في 

المب�درات  من  الكثير  فثّمة  قريبً�.  الت�أثير  بع�ض  ر�ؤية  اأتوّقع  اإذ  فح�سب،  �قت 

ن�سهده�  التي  الجديدة 

ال���ي���وم ف���ي ال�����س��ع��ودّي��ة. 

المتزايد  االهتم�م  �م��ع 

�المو�سة  ال��ف��ّن  بمج�ل 

هذه  اأ�سبحت  �االأف���ام، 

لاهتم�م  مثيرة  المرحلة 

المملكة  اإل����ى  ب�لن�سبة 

ال�سعودّية. العربّية 

باعتبارك امرأة 
ومصّممة أزياء، 

تساهمين  كيف 
في تغيير نظرة 

الناس إلى مهنة 
في  التصميم 

المنطقة؟
في  اأ���س���ه��م  اأن  اأت��م��ّن��ى 

ت���وع���ي���ة ال���ن��������ض ح���ول 

"ابتك�ر  ل��ي�����ض  ف��ه��و  االأزي��������ء،  ت�����س��م��ي��م 

�اأثرًا  حي�ة  اأ�سلوب  بل   الماب�ض" فح�سب 

ثق�فّيً� �اإله�مً�. �ال اأظّن اأّن لكون الم�سّمم 

المو�سوع،  هذا  في  اأهمّية  رجل  اأ�  ام��راأة 

للن�س�ء  اأ���س��ّم��م  ام���راأة  ب�عتب�ري  لكّنني 

�اأت�س�رك معهّن النظرة نف�سه� اإلى الع�لم. 

الثق�فة  في  �سواء  اإله�م  عن  دائمً�  �اأبحث 

يحيط  �سيء  اأّي  اأ�  البيئة  اأ�  المو�سيقى  اأ� 

لكن  ت�س�ميمي.  في  ذلك  كّل  �اأترجم  بي، 

هو  االأزي���ء  ت�سميم  اأّن  اإلى  االإ�س�رة  تجدر 

قواعد  �ث��ّم��ة  ت��ج���رّي،  �عمل  مهنة  اأي�سً� 

االلتزام  يجب  �ميزانّي�ت  �اأ�ق�ت  �اأنظمة 

المرح  �غير  الجّدّي  الجزء  هو  �هذا  به�. 

من هذا المج�ل. 

اأّم� م� اأتمّنى اأن اأتمّكن من تغييره فهو نظرة الن��ض اإلى الجودة. اأفتخر بجودة 

الت�س�ميم التي اأقّدمه� �اأنتجه� �اأحر�ض دائمً� على التطّور �التقّدم �اأتمّنى اأن 

يرى الن��ض ذلك في ت�س�ميمي.

العالمّيين؟  التّجار  من  تتلّقينها  التي  التعليقات  هي  ما 
العالمّية  الساحتين  على  المختلفة  ا`ذواق  تلّبين  وكيف 

والعربّية معًا؟
تواجدت.  اأينم�  للمراأة  الت�س�ميم  اأبتكر 

ت�س�ميمي متعّددة الجوانب، لذا يمكن اأن 

تخت�ره� المراأة �سواء في البلدان العربّية 

ك�ن  �لط�لم�  ك�ّفة،  الع�لم  اأنح�ء  في  اأ� 

اأّم� من  اإلّي.  ب�لن�سبة  اأ�س��سّيً�  هذا هدفً� 

ن�حية التّج�ر، فلكّل منطقة ذ�ق �اأ�سلوب 

مختلف�ن �قد ي�سّكل التن�سيق بين االأذ�اق 

التج�رّية  عامتي  اأ���س��ل��وب  �ب��ي��ن  ك���ّف��ة 

التّج�ر  اأّن  �الح��ظ��ت  حقيقّيً�.  ت��ح��ّدي��ً� 

لون التع�مل مع م�سّممين  المحلّيين يف�سّ

ال��ت��ّج���ر  ي��ب��ح��ث  بينم�  اأي�����س��ً�  محلّيين 

الفريدة  الت�س�ميم  ك��ّل  عن  الع�لمّيون 

�الممّيزة التي تن�ل اإعج�ب الن�س�ء في كّل 

مك�ن. لكّنني اأتمّنى اأن ن�سل اإلى مرحلة 

جودته�  بح�سب  الت�س�ميم  فيه�  ُتقيَّم 

بداًل  جوانبه�  �ت��ع��ّدد 

بح�سب  تقييمه�  م��ن 

الم�سّمم �اأ�سوله.

ما هي 
مشاريعك 

المستقبلّية؟
ل��������������دّي دائ�������م�������ً� 

م��ج��م��وع���ت ج��دي��دة 

الأب���ت���ك���ره���� ف���ي ك��ّل 

يتطّلب  م���  م��و���س��م، 

ال��ب��ح��ث ع���ن اأف��ك���ر 

�اأق��م�����س��ة ج���دي���دة. 

اأي�����س��ً�  اأن���وي  لكّنني 

عامة  م��ع  ال��ت��ع����ن 

��ة  ت���ج����رّي���ة م��خ��ت�����سّ

الري��سّية  ب�لماب�ض 

�اأت�����م�����ّن�����ى اأي�������س���ً� 

ال��ت��ع���م��ل م��ع اإح���دى 

الخيرّية  الجمعّي�ت 

الدعم.  �مجموع�ت 

تمنحه  الذي  الجميل  الشعور  ذاك  "أحّب 
الجانب  هذا  عن  دائمًا  وأبحث  للمرأة  المالبس 

 أثناء التصميم"، فأحببنا بدورنا أن نتعّرف إلى
Daneh Abuahmad. إليك إذاً كّل ما أخبرتنا به هذه 

المصّممة السعودّية المقيمة في دبي حول مجموعتها 
عالمتها  تأسيسها  اQخيرة ومشوارها المهنّي منذ 

.2011 العام  التجارّية في 

Jessica Bounni :إعداد

 كيف تمضين يومًا عادّيًا في العمل؟
اأّي�مي في العمل دائمً� ح�فلة. اإذ اأ�سغل في الحقيقة ثاث �ظ�ئف، ف�أن� م�سّممة 

��سّيدة اأعم�ل �اأّم في الوقت نف�سه. يبداأ عملي في ال�سب�ح الب�كر �ي�ستمّر حّتى �قت 

مت�أّخر من الليل �اأكون ح��سرة طوال الوقت. اأ�ستيقظ في �قت مبكر جّدًا، ف�أبداأ 

الري��سّي.  الن�دي  اإلى  اأذهب  اأ�  الدّراجة  اأ� على  االأق��دام  يومي بنزهة �سواء على 

�ض  بعدئٍذ اأتفّقد ر�س�ئلي البريدّية قبل التوّجه اإلى المكتب. اأّم� في الم�س�ء ف�أخ�سّ

�قتي البني �للت�سميم ���سع الخطط.

ال  التي  خلفّيتك  عن  المعلومات  بعض  على  تطلعينا  هّلا 
يمكن إيجادها على اgنترنت؟

اأن� خّريجة علوم الح��سوب �ح�ئزة �سه�دة م�ج�ستير في االإعام التف�علّي. ُ�لدت 

ال�سغيرة  ال�سواحي  ب�إحدى  اأ�سبه  �هو  الظهران،  في  اأرامكو  مع�سكر  في  �ن�س�أت 

�االآمنة في الوالي�ت المّتحدة، �ع�ست طفولة رائعة في تلك المنطقة. اأن� اليوم اأّم 

منف�سلة عن ز�جي �امراأة اأعم�ل لكّنني لط�لم� تمّتعت بر�ح ال�Hippie في قلبي.

ما هو مصدر اgلهام وراء مجموعتك الجديدة؟
�تطّوره  �ال�سبعين�ت  ال�سّتين�ت  اأ�سلوب  من  م�ستوح�ة   Resort 19 مجموعة 

مثل  الحقبة  تلك  في  المو�سة  اأيقون�ت  ف�ألهمتني  الثم�نين�ت.  اإل��ى  ��سواًل 

ال�سبعين�ت  في  طويل  بف�ست�ن  تت�أّلق  اأن  ا�ستط�عت  التي   Bianca Jagger

المنطقة  الن�س�ء في  اأ�سلوب  اأي�سً�  �األهمني  راقية في �قت الحق.  ببدلة  لتطّل 

ن�عم  رداء  �فوقه�  الف�س�تين  يرتديَن  فكّن  الفترة،  تلك  خال  في   العربّية 
اأ� قفط�ن.  اأ� �س�ل 

ت�سفي  مثًا  معدنّية  األ��وان  فثّمة  مجموعتي،  ت�س�ميم  في  ذلك  كّل  �يظهر 

�ت  الق�سّ اإل��ى  طبعً�  ب���الإ���س���ف��ة  الحقبة  تلك  ف��ي  ب��رز  ال��ذي  االأن���ق��ة  ط���ب��ع 

لليل �النه�ر  Daneh، م� يجعل الت�س�ميم من��سبة  ة بعامة  �الخطوط الخ��سّ

التي  ب�لف�س�تين  يذّكر  الطبق�ت  متعّدد  ف�ست�نً�  اأي�سً�  المجموعة  �ت�سّم  معً�. 

�تعّمدت  اأكثر.  مع��سر  ب�أ�سلوب  لكن طبعً�  منطقتن�  في  الن�س�ء  ترتديه�  ك�نت 

تلك  الأّن  المجموعة،  هذه  في  �االألوان  الطبع�ت  من  المزيد  ا�ستخدام  اأي�سً� 

ب�لحي�ة. ن�ب�سة  ك�نت  الحقبة 
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Daneh 
Abuahmad

مع االهتمام المتزايد بمجال الفّن 
والموضة واQفالم، أصبحت هذه 

المرحلة مثيرة لالهتمام بالنسبة 
إلى المملكة العربّية السعودّية
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