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أزياء

{

من عرض األزياء

فهد مع لجنة التحكيم وسهيلة السالم وإيما

{

يستعد للسفر إلى ميالنو للدراسة

فهد :نسعى إلنشاء وكالة لعارضي األزياء الكويتيني

{

ً
رأي�ت��ه ألول م��رة على خشبة امل�س��رح ممثال
ف � ��ي دور رئ � �ي � �س ��ي ف � ��ي م� �س ��رح� �ي ��ة «ع� �م ��ر
ال�خ�ي��ام» ،ون��ال عنه اإلش ��ادة م��ن الكثيرين،
فهو يتمتع بالحضور والخفة ويتميز في
مجال الرقص واملوسيقى واالستعراض .ثم
فوجئت به مشاركًا في عرض كبير لألزياء
أق�ي��م ف��ي الكويت أخ�ي�رًا ،وأب�ل��ى ب��الء حسنًا
نال إعجاب لجنة تحكيم أجنبية ،ويستعد
للسفر إلى ميالنو لتعميق دراسته في هذا
املجال.
ف �ه��د ن� �م ��وذج ل �ع �ش��رات ال �ش �ب��اب ال �ك��وي �ت��ي
املميز وامل��وه��وب في مجاالت شتى ،وال��ذي
يسعى للتعبير ع��ن نفسه ب�ط��رق مختلفة،
وفيما يلي حوار معه حول عالقته باألزياء
والتصميم ومشاريعه املقبلة:
● ب��داي��ة ن��اح��ظ ت �ن��وع ن �ش��اط��ك م��ا ب��ن التمثيل
والرقص وتصميم األزياء؟
■ م��ن طفولتي أح��ب ال�ف��ن واإلب� ��داع عمومًا
ووالدتي كانت مهتمة جدًا باألزياء واألناقة
وتعلمت منه ذل ��ك ..ك��ذل��ك كنت أح��ب إع��داد
امل �س��رح �ي��ات م��ع زم��الئ��ي وك �ت��اب��ة امل��ذك��رات
واليوميات.
● ومتى بدأت بشكل احترافي؟
■ تقريبًا في عام  2007تواجدت على الساحة
ك�ن��ت ع��ائ �دًا م��ن ل�ن��دن وك�ن��ت متحمسًا ج�دًا
ووقتها كنتا أق��ود فريق «ي��ال��ال ي��ا شباب»
ال �ت �ط��وع��ي وح �ص �ل �ن��ا ع �ل��ى ع� ��دة ش� �ه ��ادات

فهد بمابس كاجوال شيك

تقدير لكنني فضلت االن�س�ح��اب والتركيز
على مجال تصميم األزي��اء وتأسيس عمل
خ ��اص ب��ي وب� ��دأت ف�ع��ال م��ن ال�ص�ف��ر فقمت
ب��ارت �ي��اد األس� ��واق واإلط� ��الع ع�ل��ى امل��ارك��ات
والتصاميم.
● لكنك في ه��ذه الفترة شاركت أيضًا في بعض
املسرحيات االستعراضية؟
■ بالفعل انضممت إل��ى إح��دى املؤسسات
واك�ت�س�ب��ت م�ن�ه��ا خ �ب��رات ك�ب�ي��رة ف��ي م�ج��ال
ال �ت �م �ث �ي��ل واالس � �ت � �ع� ��راض وال �ت �ص �م �ي��م ف��ي
ت�ل��ك ال�ف�ت��رة وش��ارك��ت ف��ي ب�ع��ض عروضها

وال�ح�م��د لله ح��از أدائ ��ي إع�ج��اب الكثير من
ال�ن�ق��اد .لكنني ف��ي ال�ن�ه��اي��ة فضلت ال�ع��ودة
وال�ت��رك�ي��ز أك�ث��ر ع�ل��ى التصميم فانسحبت
منها.
● وكيف تدير عملك اآلن؟
■ ل � ��دي م �ش �غ��ل ص �غ �ي��ر أع� �م ��ل ف �ي��ه ح��ال �ي��ًا
وال �ح �م��د ل �ل��ه اك �ت �س �ب��ت ث �ق��ة ال �ك �ث �ي��ري��ن من
الشباب الذين يرغبون في ارت��داء مالبسي
وحاليًا أبحث عن مكان أو محل راق لعرض
القطع التي قمت بتصميمها والتي حرصت
أن تتميز ب��ال�ج��ودة والتميز ف��ي التصميم

لقطة جماعية مع فريق العمل

{

األخضر يتصدر تزيني الحفالت
األخضر من األلوان الشائعة في ّ هذه
األيام على صعيد املوضة ،ولكنه لم
يظهر بشكل كبير في األع��راس مع
ّ
ّ
خلفية رائعة في تزيني
أنه قد يشكل
ّ
ال�ح�ف��الت ،وخصوصًا تلك امل�ح��ددة
ف ��ي ال ��رب �ي ��ع ،ألن ه� ��ذا ال� �ل ��ون ي��رم��ز
ال ��ى ال�ط�ب�ي�ع��ة وال �خ �ص��وب��ة وال�ن�م��و
وال� �ن� �ض ��ارة ،وي �ت �م��اش��ى م ��ع أغ �ل��ب
األل ��وان امل�خ�ت��ارة ع��ادة ف��ي ال��زف��اف،
مثل :ال��زه��ري ،واألب�ي��ض ،واألصفر،
وبعض تدرجات األزرق ..إليك هذه
ال� �خ� �ط ��وات ال� �س ��ت ل �ت �س��اع��دك ع�ل��ى
تحضير زفاف بلون النعناع:
● بطاقات الدعوة:
إذا رغ � �ب� ��ت ب � � ��أن ت � �ك� ��ون ب� �ط ��اق ��ات
زف ��اف ��ك أن �ي �ق��ة وغ��ري �ب��ة ،ف �ق��د ي�ك��ون
ال �ل��ون األخ �ض��ر األم �ث��ل ل ��ك ،ك�م��ا أن
البطاقات من أكثر تفاصيل الزفاف
ّ
ال�ت��ي يمكنك التحكم بألوانها كما
تريدين.
● حذاء العروس:
ع � �ن � ��دم � ��ا ي � � �ع� � ��ود األم � � � � ��ر ل � �ل � �ح � ��ذاء،
س�ت�ص��ادف��ني ت��درج��ات م�ت�ع� ّ�ددة من
األخضر الفاهي إلى القاتم الشبيه
ب � ��أوراق ال �ن �ب��ات��ات ،ف��األم��ر بأكمله
يعتمد على السلع التي تريدينها
لزفافك ،وعندها يسهل أو يصعب
اخ� �ت� �ي ��ار ال � �ت� ��درج� ��ات ال � ��الزم � ��ة م��ن
األخضر الذي ترغبني به.
● إكسسوارات الزفاف:
إذا ك� �ن ��ت م� ��ن ال � �ع� ��رائ� ��س ال� �ل ��وات ��ي
ي�ح�ب��ن االك� �س� �س ��وارات ال �ت��ي تلفت

األن� �ظ ��ار ،ي�ع�ت�ب��ر ه ��ذا ال �ل��ون امل�م� ّ�ي��ز
األول ف��ي ذل ��ك ،ال ت �ت� ّ
ال �ع��ام��ل ّ
�رددي
ب� ��اس � �ت � �ش� ��ارة م � ��ن ي � �س� ��اع� ��دك ع �ل��ى
اختيار ما يالئم فستانك املستوحى
من األخضر أيضًا.
● الفستان:
زف� � � � ��اف ال � �ن � �ع � �ن� ��اع ال ي� �ك� �ت� �م ��ل م��ن
دون ف� �س� �ت ��ان أخ � �ض� ��ر ل� �ل� �ع ��روس،
ّ
املصممني لهذا
فمجموعات أشهر
ال �ع��ام تضمنت أث��واب��ا ب �ه��ذا ال�ل��ون
كفيرا وان��غ املشهورة بتصاميمها
ّ
املميزة.
● تفاصيل الحفل:
إذا ل��م ت�س�ت�ه��وك ف �ك��رة ارت� ��داء ث��وب
زفاف أخضر يمكنك التعويض عن
هذا األمر بالتفاصيل الصغيرة ،مثل
الشريط الذي ّ
يزين باقة العروس ،أو
إضافة زينة وسط الطاوالت باللون
األخ � �ض� ��ر وب� �ب� �ي ��اض ��ات ال � �ط� ��اوالت
والكراسي الخضراء ،ولكن حاولي
ق��در اإلم �ك��ان ع��دم امل�ب��ال�غ��ة بإظهار
اللون إلى درجة تزعج املدعوين.
● الكعكة:
ّ
م � ��ا م �ع �ن ��ى زف� � � ��اف ي� �غ ��ط� �ي ��ه ال� �ل ��ون
األخ� �ض ��ر م ��ن دون ك �ع �ك��ة ،أك �ث��ر ما
س �ت �ح �ب �ي �ن��ه ف ��ي ت �ف��اص �ي��ل ال ��زف ��اف
األخ � �ض ��ر ه ��و ب �س��اط��ة ال �ت �ف��اص �ي��ل
واالخ �ت �ي��ارات وأن��اق�ت�ه��ا ف��ي ال��وق��ت
ن �ف �س��ه ،ال ت �ب��ال �غ��ي ف ��ي إظ �ه ��ار ه��ذا
ال �ل��ون ،ب��ل أض�ي�ف��ي ال �ل��ون األب�ي��ض
إل ��ى ال �ك �ع �ك��ة ،وام��زج �ي��ه ب��األخ�ض��ر
إلضفاء ملسة من الحداثة.

{

كتب شريف صالح

وفي الوقت نفسه دون املبالغة في األسعار.
● شاركت أخيرًا في عرض أزياء كبير  ..ماذا عن
هذه التجربة؟
■ عرض األزياء األخير نقلة مهمة لي قدمت
فيه أكثر من عشر قطع خاصة بي بعضها
له طابع استعراضي وفني .والعرض قامت
بتنظيمه شركة «أفينتو» مع مجموعة من
املصممني الكويتيني وك��ان مجهودا رائعًا
م��ن قبل الشركة التي ل��م تهدف فقط لعمل
عرض أزياء بل هدفت إلى خدمة املصممني
ج �م �ي �ع��ًا ،وح� ��رص� ��ت ع� �ل ��ى ع� �م ��ل م �س��اب �ق��ة
ب ��ني امل �ش �ت��رك��ني واح � �ض� ��ار ل �ج �ن��ة ت�ح�ك�ي��م
م��ن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األم�ي��رك�ي��ة وايطاليا
الخ�ت�ي��ار ث��الث��ة ف��ائ��زي��ن إلعطائهم الفرصة
ل �ل��وص��ول إل ��ى ال �ع��امل �ي��ة وط� ��رح تصاميهم
ف ��ي ال� �س ��وق األوروب � �ي� ��ة ع ��ن ط��ري��ق إح ��دى
الشركات املختصة.
● هل فزت في املسابقة؟
■ ف ��ي ال�ح�ق�ي�ق��ة ل ��م أف ��ز ف ��ي امل �س��اب �ق��ة لكن
الشركة حرصت على أن أكون متواجدًا معها
على الساحة املحلية والعاملية والسفر إلى
ميالن لرسم خطة واضحة لعمل مجموعة
أزياء تناسب السوق األوروبي وطرحها في
م��وس��م رب�ي��ع  2014ولجنة التحكيم قامت
باختيار أحد تصاميمي التي شاركت بها
ل�ت�ك��ون ض�م��ن مجموعتهم ال�خ��اص��ة وك��ان
شرطي األس��اس��ي أال أك��ون ضمن املسابقة
ألن� �ن ��ي ل� �س ��ت م� �ج ��رد م �ص �م��م أزي� � � ��اء ف��أن��ا
أمتهن الفن بشكل عام ما بني االستعراض
والتصميم والتصوير والتمثيل والكتابة.
● وك� �ي ��ف وج� � ��دت م �س �ت��وى امل �ص �م �م��ن ال��ذي��ن
شاركوا معك؟
■ من دون مجاملة جميعهم كانوا رائعني
وح��رص��ت ال�ش��رك��ة على اخ�ت�ي��اره��م بعناية
والذين ف��ازوا استحقوا بجدارة تصاميهم
جميلة ج �دًا وخ�ط��وط�ه��م واض �ح��ة وجميع
املصممني لهم اسمهم في السوق الكويتي
م� �ث ��ل أن � �ف� ��ال ال� �ص ��ال ��ح وش � � � ��روق س� ��امل� ��ني..
والجميع كان فائزًا في هذه املسابقة حيث
ت��م اختيار تصاميم مختلفة لتكون تحت
ع��الم��ة ت �ج��اري��ة ع��امل �ي��ة ت �ط��رح ف ��ي ال �س��وق
املحلي والعاملي وأب��ارك للجميع على هذه
الخطوة.
● وهل سيستمر تعاونك مع شركة «أفينتو»؟
■ ال�ش��رك��ة ت�ل�ع��ب اآلن دورا م�ه�م��ا ف��ي دع��م
وتشجيع املصممني الكويتيني وه��ذا أمر
رائع أن نخوض في مجال التصميم واألزياء

فهد (تصوير أحمد النوبي)

ونصنع ألنفسنا عالمات تجارية .والشركة
ت��دي��ر ب��ال �ف �ع��ل أع �م��ال��ي ال �ف �ن �ي��ة ف ��ي جميع
امل �ج��االت ..وفيما يخص االزي ��اء نتفاوض
حاليًا مع أحد املتاجر الكبرى داخل وخارج
الكويت لطرح مجموعتي لكن أريد أن أركز
على ذل��ك بعد عودتي من إيطاليا ..كما إن
ال�ش��رك��ة ب ��دأت ب��ال�ف�ع��ل ط��رح��ت مجموعتي
األخ � �ي� ��رة ف ��ي أح� ��د م �ع��ارض �ه��ا ف ��ي م�ج�م��ع
الفنار حتى  26يونيو.
● وماذا عن مشاريعك الفنية االخرى؟
■ ب �ج��ان��ب األزي � � ��اء وال �ك �ت��اب��ة أق � ��وم ح��ال�ي��ًا
باإلعداد لعمل مسرحي استعراضي ضخم
س �ي �س �ت �غ��رق ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال ��وق ��ت وال �ج �ه��د
وامل � ��ادة ل�ت�ن�ف�ي��ذه ل ��ذا س��أك��ون م�ت��أن�ي��ًا ج�دًا

ف� ��ي خ � �ط� ��وات ال �ت �ن �ف �ي ��ذ ..ك �م ��ا أس �ت �ع ��د م��ع
ف��ري �ق��ي اإلع ��الم ��ي ل�ت�ن�ف�ي��ذ ب��رن��ام��ج قصير
يعرض على اليوتوب واإلعداد لعمل وكالة
لعارضي األزياء في الكويت.
● كلمة أخيرة؟
■ أود ت�ق��دي��م ال�ش�ك��ر امل��دي��ر ال �ع��ام لشركة
«أف �ي �ن �ت��و» س�ه�ي�ل��ة ال �س��ال��م وف��ري��ق ال�ع�م��ل
معها لدعمها التام للشباب والحرص على
إنجاح عرض األزياء ..ومثلما لدينا شباب
مبدع في املسرح واملوسيقى والفنون فما
ال� ��ذي ي�م�ن��ع أن ن�ت�م�ي��ز أي �ض��ًا ف��ي تصميم
األزي� � � ��اء .ك �م��ا أش �ك��ر امل �ص ��وري ��ن ال ��ذي ��ن لم
يقصروا معنا وعلى رأسهم سيمو ومحمد
قمبر.

