INTERVIEW

ّ
ﺑﻜﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﺣﺪﻳﺜ ًﺎ ﻋﻠﻰ
ﻫﻞ ﺗﺄ ّﺛﺮ ﻋﻤﻠﻚ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮد ّﻳﺔ؟
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ّ

Daneh
Abuahmad
إﻋﺪادJessica Bounni :

"أﺣﺐ ذاك اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺠﻤﻴﻞ اﻟﺬي ﺗﻤﻨﺤﻪ
ّ
اﻟﻤﻼﺑﺲ ﻟﻠﻤﺮأة وأﺑﺤﺚ داﺋﻤ ًﺎ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ
أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ" ،ﻓﺄﺣﺒﺒﻨﺎ ﺑﺪورﻧﺎ أن ﻧﺘﻌ ّﺮف إﻟﻰ

 .Daneh Abuahmadإﻟﻴﻚ إذاً ّ
ﻛﻞ ﻣﺎ أﺧﺒﺮﺗﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﺬه
اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ اﻟﺴﻌﻮد ّﻳﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ ﺣﻮل ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻬﺎ
ّ
اQﺧﻴﺮة وﻣﺸﻮارﻫﺎ
ّ
اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ
اﻟﺘﺠﺎر ّﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم .2011
ﻛﻴﻒ ﺗﻤﻀﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻋﺎد ّﻳ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ؟

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺼﺪر اgﻟﻬﺎم وراء ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻚ اﻟﺠﺪﻳﺪة؟

اأ ّي�مي في العمل دائم ً� ح�فلة .اإذ اأ�سغل في الحقيقة ثاث �ظ�ئف ،ف�أن� م�س ّممة
��س ّيدة اأعم�ل �اأ ّم في الوقت نف�سه .يبداأ عملي في ال�سب�ح الب�كر �ي�ستم ّر حتّى �قت
مت� ّأخر من الليل �اأكون ح��سرة طوال الوقت .اأ�ستيقظ في �قت مبكر ج ّد ًا ،ف�أبداأ
الري��سي.
يومي بنزهة �سواء على االأق��دام اأ� على الد ّراجة اأ� اأذهب اإلى الن�دي
ّ
أخ�س�ض
بعدئذٍ اأتف ّقد ر�س�ئلي البريد ّية قبل ّ
التوجه اإلى المكتب .اأ ّم� في الم�س�ء ف� ّ
�قتي البني �للت�سميم ���سع الخطط.

مجموعة  Resort 19م�ستوح�ة من اأ�سلوب ال�ستّين�ت �ال�سبعين�ت �تط ّوره
��سو ًال إال��ى الثم�نين�ت .ف�ألهمتني اأيقون�ت المو�سة في تلك الحقبة مثل
 Bianca Jaggerالتي ا�ستط�عت اأن تت�أ ّلق بف�ست�ن طويل في ال�سبعين�ت
لتط ّل ببدلة راقية في �قت الحق� .األهمني اأي�س ً� اأ�سلوب الن�س�ء في المنطقة
العرب ّية في خال تلك الفترة ،فكنّ يرتدينَ الف�س�تين �فوقه� رداء ن�عم
اأ� �س�ل اأ� قفط�ن.
�يظهر ك ّل ذلك في ت�س�ميم مجموعتي ،فث ّمة أال��وان معدن ّية مث ًا ت�سفي
الق�س�ت
ط���ب��ع االأن���ق��ة ال��ذي ب��رز ف��ي تلك الحقبة ب���الإ��س���ف��ة طبع ً� إال��ى ّ
الخ��سة بعامة  ،Danehم� يجعل الت�س�ميم من��سبة لليل �النه�ر
�الخطوط
ّ
�ت�سم المجموعة اأي�س ً� ف�ست�ن ً� متع ّدد الطبق�ت يذ ّكر ب�لف�س�تين التي
مع ً�.
ّ
ً
ك�نت ترتديه� الن�س�ء في منطقتن� لكن طبع� ب�أ�سلوب مع��سر اأكثر� .تع ّمدت
اأي�س ً� ا�ستخدام المزيد من الطبع�ت �االألوان في هذه المجموعة ،الأنّ تلك
الحقبة ك�نت ن�ب�سة ب�لحي�ة.

ﺧﻠﻔﻴﺘﻚ اﻟﺘﻲ ﻻ
ﻫ ّﻠﺎ ﺗﻄﻠﻌﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
ّ
ﻳﻤﻜﻦ إﻳﺠﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اgﻧﺘﺮﻧﺖ؟

التف�علي�ُ .لدت
اأن� خ ّريجة علوم الح��سوب �ح�ئزة �سه�دة م�ج�ستير في االإعام
ّ
�ن�س�أت في مع�سكر اأرامكو في الظهران� ،هو اأ�سبه ب�إحدى ال�سواحي ال�سغيرة
�االآمنة في الوالي�ت المتّحدة� ،ع�ست طفولة رائعة في تلك المنطقة .اأن� اليوم اأ ّم
منف�سلة عن ز�جي �امراأة اأعم�ل لك ّنني لط�لم� تمتّعت بر�ح ال� Hippieفي قلبي.
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في الحقيقة ،لم يت�أ ّثر عملي بك ّل تلك التغييرات حتّى ال�س�عة لك ّنه� م�س�ألة
�قت فح�سب ،اإذ اأتو ّقع ر�ؤية بع�ض الت�أثير قريب ً� .فث ّمة الكثير من المب�درات
الجديدة التي ن�سهده�
ال��ي��وم ف��ي ال �� �س �ع��ود ّي��ة.
�م��ع االهتم�م المتزايد
بمج�ل ال �ف��نّ �المو�سة
�ا أالف��ام ،اأ�سبحت هذه
المرحلة مثيرة لاهتم�م
ب�لن�سبة اإل ��ى المملكة
العرب ّية ال�سعود ّية.
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرك اﻣﺮأة
وﻣﺼﻤﻤﺔ أزﻳﺎء،
ّ
ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺮة
اﻟﻨﺎس إﻟﻰ ﻣﻬﻨﺔ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؟

ّ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ؟
اﻟﺘﺠﺎر
ﺗﺘﻠﻘﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ
ّ
ّ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺗﻠﺒﻴﻦ ا`ذواق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺘﻴﻦ
وﻛﻴﻒ
ّ
ّ
واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌ ًﺎ؟
ّ

اﻟﻔﻦ
ﻣﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﺑﻤﺠﺎل
ّ
واﻟﻤﻮﺿﺔ واQﻓﻼم ،أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮد ّﻳﺔ

اأت �م � ّن��ى اأن أا� �س���ه��م في
ت ��وع� �ي ��ة ال� �ن ���� ��ض ح ��ول
ت���س�م�ي��م االأزي � � ���ء ،ف �ه��و ل �ي ����ض "ابتك�ر
الماب�ض" فح�سب بل اأ�سلوب حي�ة �اأثر ًا
ثق�ف ّي ً� �اإله�م ً�� .ال اأظنّ اأنّ لكون الم�س ّمم
ام��راأة اأ� رجل اأهم ّية في هذا المو�سوع،
لك ّنني ب�عتب�ري ام ��راأة أا��س� ّم��م للن�س�ء
�اأت�س�رك معهنّ النظرة نف�سه� اإلى الع�لم.
�اأبحث دائم ً� عن اإله�م �سواء في الثق�فة
اأ� المو�سيقى اأ� البيئة اأ� ا ّأي �سيء يحيط
بي� ،اأترجم ك ّل ذلك في ت�س�ميمي .لكن
تجدر االإ�س�رة اإلى اأنّ ت�سميم االأزي���ء هو
��ري� ،ث� ّم��ة قواعد
اأي�س ً� مهنة �عمل ت �ج� ّ
�اأنظمة �اأ�ق�ت �ميزان ّي�ت يجب االلتزام
به�� .هذا هو الجزء الج ّد ّي �غير المرح
من هذا المج�ل.
اأ ّم� م� اأتم ّنى اأن اأتم ّكن من تغييره فهو نظرة الن��ض اإلى الجودة .اأفتخر بجودة
الت�س�ميم التي اأق ّدمه� �اأنتجه� �اأحر�ض دائم ً� على التط ّور �التق ّدم �اأتم ّنى اأن
يرى الن��ض ذلك في ت�س�ميمي.

اأبتكر الت�س�ميم للمراأة اأينم� تواجدت.
ت�س�ميمي متعدّدة الجوانب ،لذا يمكن اأن
تخت�ره� المراأة �سواء في البلدان العرب ّية
اأ� في اأنح�ء الع�لم ك� ّفة� ،لط�لم� ك�ن
هذا هدف ً� اأ�س��س ّي ً� ب�لن�سبة ا ّإلي .اأ ّم� من
التج�ر ،فلك ّل منطقة ذ�ق �اأ�سلوب
ن�حية ّ
مختلف�ن �قد ي�س ّكل التن�سيق بين االأذ�اق
ك��� ّف��ة �ب�ي��ن أا��س�ل��وب عامتي التج�ر ّية
التج�ر
ت�ح� ّدي� ً� حقيق ّي ً�� .الح �ظ��ت اأنّ ّ
المحل ّيين ّ
يف�سلون التع�مل مع م�س ّممين
ً
محل ّيين اأي �� �س �� بينم� ي�ب�ح��ث ال�ت� ّ�ج���ر
الع�لم ّيون عن ك� ّل الت�س�ميم الفريدة
�المم ّيزة التي تن�ل اإعج�ب الن�س�ء في ك ّل
مك�ن .لك ّنني اأتم ّنى اأن ن�سل اإلى مرحلة
تُق َّيم فيه� الت�س�ميم بح�سب جودته�
�ت�ع�دّد جوانبه� بد ًال
م��ن تقييمه� بح�سب
الم�س ّمم �اأ�سوله.
ﻣﺎ ﻫﻲ
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻚ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ؟
ّ

�دي دائ� � � �م� � � � ً�
ل� � � � � � � ّ
م�ج�م��وع���ت ج��دي��دة
الأب��ت��ك��ره��� ف ��ي ك � ّل
م��و� �س��م ،م��� يتط ّلب
ال �ب �ح��ث ع��ن اأف �ك���ر
�اأق �م �� �س��ة ج��دي��دة.
لك ّنني اأن ��وي اأي���س� ً�
ال �ت �ع����ن م��ع عامة
ت� �ج ���ر ّي ��ة م�خ�ت� ّ���س��ة
ب�لماب�ض الري��س ّية
�اأت�� �م�� � ّن� ��ى اأي� ��� �س� � ً�
ال�ت�ع���م��ل م��ع اإح��دى
الجمع ّي�ت الخير ّية
�مجموع�ت الدعم.
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