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THE DANCING

JEWELS
إعدادAntonio Nieto :

المطل على برج أيفل في باريس .وقد شاركت
أقيم حفل  Le Bal des Débutantesللعام  2015يوم السبت  28نوفمبر في قصر Chaillot
ّ
متنوعة من حوالى  12بلداً
خلفيات
وشبان من عائالت عريقة وآتين من
مرة أخرى بجمع شابّات
ّ
ّ
ّ
فيه  22فتاة بعد أن قامت ّ Ophélie Renouard
المصممين العالميين.
أهم
جميعهن بفساتين
مختلف ًا .تراوحت أعمار المبتدئات بين  16و 22عام ًا ،وقد تألّقن
مصممة خصيص ًا ّ
ّ
لهن على يد ّ
ّ
ّ
المخصص للمبتدئات كما أنّه الحفل الوحيد في العالم الذي ال يمكن للناس شراء التذاكر
الفرنسي الوحيد
ويُعتبر  Le Bal des Débutantesالحفل
ّ
ّ
أما في هذا العدد من
تتم دعوة الضيوف إليه .يبدأ الحفل دائم ًا بظهور المبتدئات مع
ّ
ثم يلي ذلك العشاء والحفل الراقصّ .
فرسانهن ّ
لحضوره إذ ّ
مؤسسة عالمة ،Payal New York
مصممة مجوهرات  ،Le Bal des Débutantesالسيدة Payal Mehta
 ،Marie Calireفأجرينا مقابلة حصريّة مع
ّ
ّ
والمصممة األولى التي تتعاون مع .Le Bal
دار المجوهرات المستق ّلة الوحيدة
ّ

كبرت  Payal Mehtaابنة م�ص ّمم المجوهرات
وتخ�ص�صت في الريا�ضيات والفيزياء في الجامعة
ّ
بينما ك��ان حلمها الحقيقي �أن ت�صبح مهند�سة
معمارية .ت��ز ّوج��ت  Mehtaالح�ق� ًا بتاجر �ألما�س
وا�ستم ّرت في درا�سة الفنّ والتاريخ فيما كانت تر ّبي
ابنتيها في منهاتن.
ب��د�أت فكرة  Payal New Yorkفج�أة ع��ام 2009
وتخبرنا  Mehtaقائلة�" :أردت �أن �أ�ص ّمم مجوهرات
خا�صة وتحمل ت�صريح ًا جريئ ًا و�أنيق ًا
تتمتّع بهو ّية ّ
ويمكن و�ضعها ب�سهولة ول ّأي منا�سبة ".وهي بالفعل
ت�ص ّمم مجموعات ا�ستثنائية ك � ّل �سنة فتتم ّيز
مجوهراتها بالت�صاميم ال�شبابية وال�شخ�صية.
دخلنا حفل  Le Balالخيالي وغ�صنا ف��ي عالم
المجوهرات والأزي���اء ال��راق�ي��ة .وم��ن �أج��ل تكريم
ه��ذه المنا�سبة ،قامت دار  Payal NYبت�صميم
مخ�ص�صة لك ّل مبتدئة ت�س ّلط ال�ضوء على
قطع
ّ
�شخ�ص ّيتها الفريدة وعلى �أهم ّية هذا الحدث .ت�ش ّكل
المجوهرات ج��زء ًا �أ�سا�س ّي ًا في هذه التجربة وهي
م�ص ّممة لت�ضيف المزيد على �إط�لاالت المبتدئات

وح�ضورهنّ � .أ ّما الم�ص ّممة فت�ستم ّد الوحي من عالم
الفنّ والمو�ضة والت�صميم لتبتكر �أبهى المجوهرات
التي ت�صنعها من خالل �أفخر المواد و�أه ّمها .وتمام ًا
كالمبتدئات ،تتم ّيز مجوهرات  Payal NYبفرادتها
الخا�ص في موا ّد كريمة وثمينة.
�إذ تعك�س الأ�سلوب
ّ
كيف بدأ هذا التعاون الجميل مع Le Bal؟

�أن��ا �أرت �ك��ز ف��ي عمل ّية ت�صميم ال�م�ج��وه��رات على
ك � ّل المجموعات الن�سائية ال�صغيرة .و�أظ ��نّ �أنّ
 Ophélieكانت تبحث عن �صانع مجوهرات يتمتّع
ب�شغف للت�صميم لكن ال يم ّثل عا ّمة ال�سوق ،لذلك
كنت متح ّم�سة ج ّد ًا وم�ستعدّة لأ�ص ّمم المجوهرات
لهذه المجموعة المم ّيزة من ال�شا ّبات� .أقوم عاد ًة
بت�صميم  50قطعة فقط ف��ي ال�سنة وك � ّل واح��دة
منها مم ّيزة وا�سثنائية ،و�أ�شعر �أنّ هذا ما رغبت
به  Ophélieمن �أجل  .Le Balلقد �سعدت بالفكرة
يتم
علي  ،Ophélieوتمام ًا كما ّ
حالما اقترحتها ّ
اختيار المالب�س المنا�سبة لك ّل فتاة ،علمت �أ ّنني
�س�أقوم ب��الأم��ر نف�سه بالمجوهرات .فهدفي هو
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�أن �أختار قطعة المجوهرات التي تم ّثل �شخ�ص ّيات
ال�شابات وهو ّياتهنّ  .وكما تختبر الفتيات �أ�سلوبهنّ
في المو�ضة يجب �أن يتمكنّ من فعل الأمر نف�سه في
المجوهرات �أي�ض ًا.

�ألم�س �شخ�ص ّية ك ّل واحدة من المبتدئات من خالل
التحدّث �إليهنّ و�أخذ �آرائهنّ  ،كما �أ ّنني ا�ستف�سرت
عن المنطقة التي �أتت منها ك ّل واحدة لربما يلهمني
ذلك في ت�صميمي.

تم هذا التعاون فعل ّي ًا؟
كيف ّ

ه��ل رأي���ت ص���ور ًا ل��ل��ش��ابّ��ات وبحثت عن
ّ
حولهن؟
معلومات

بعد لقائي ب�ـ  Ophélie Renouardالتي �أق�دّره��ا
كثير ًا ،تحدّثنا عن �إمكان ّية القيام بهذا العمل مع ًا.
وقد التقيت بها في الواقع لأنّ ابنتي  Ashnaكانت
واحدة من المبتدئات في  Le Balمنذ �سنتين .وقد
الحظنا �أنّ �أفكارنا مت�شابهة في ما يتع ّلق ب�أخالق ّيات
 Le Balالتي تتما�شى مع ت�صاميمي ومجوهراتي.
ّ
لكل شا ّبة
لقد ابتكرت تصاميم مم ّيزة
ّ
تمكنت من
من بين المبتدئات فكيف
ّ
لكل
اختيار األسلوب واألحجار المناسبة
فتاة؟

ّ
المف�ضل
ف��ي ال��واق��ع� ،س�ألت ك � ّل �شا ّبة ع��ن لونها
والحجر الذي تح ّبه وطرحت عليها بع�ض الأ�سئلة
تحب الأقراط الطويلة مث ًال
�أي�ض ًا لأعرف �إن كانت ّ
�أو ّ
تف�ضل الخواتم بحجم مع ّين ،و�أخذت �إجابات ك ّل
فتاة بعين االعتبار خالل عمل ّية الت�صميم� .أردت �أن

نعم ،ر�أي��ت �صورهنّ وقد �أدّى ذلك دور ًا مه ّم ًا في
عمل ّية الت�صميم ،لك ّنني �أردت �أن �أفهم �شخ�صياتهنّ
وخا�صة بكل �إن�سان
�أكثر .فالمجوهرات �شخ�ص ّية
ّ
المهم ج ّد ًا �أن يتم ّكن م�ص ّمم المجوهرات من
ومن ّ
فهم هو ّية الزبون فال يتو ّقف عند مظهره الخارجي
بل يذهب �أبعد ليكت�شف جماله الداخلي.

الخاصة
هل اخترت عنوان ًا للمجموعة
ّ
بحفل Le Bal؟

اخترت من �أجل  Le Balعنوان "ت�أ ّلقي" لأ ّنني علمت
�أنّ ك ّل مبتدئة �ستت�أ ّلق وتلمع كالنجمة وكحجر كريم
خالل هذا الحفل.

هل ّ
فضلت استخدام ألوان وأحجار مع ّينة
لهذه المجموعة؟

الأل�م��ا���س �أ�سا�سي ف��ي ك � ّل �سهرة باري�سية ،لذلك
ا�ستخدمت الألما�س الزهري في الكثير من القطع
لأ ّنها ت�ضيف طابع ًا ملوكي ًا على � ّأي �إطاللة .كما �أ ّنني
اخترت �أحجار ًا مل ّونة �أخرى لك ّنها غير تقليدية مثل
ال�صفير الزهري والكوارتز الأزرق والي�شم الأ�سود.
وبما �أنّ المبتدئات �شا ّبات� ،أردت �أن توحي هذه
المجموعة بال�شباب للتما�شى مع �أعمار الفتيات.
كيف جرت عمل ّية التصميم؟

أحب الر�سم كثير ًا فهو جزء م ّني كم�ص ّممة وف ّنانة.
� ّ
�أنا �أق ّيم �أ ّو ًال �شخ�صية المبتدئة و�أ�سلوبها ّثم �أنظر
�إل��ى �صورتها ف�أجمع ك � ّل المعلومات و�أ�ص ّبها في
ت�صميمي لأبتكر قطعة مم ّيزة لك ّل واحدة ولتالئم
هذا الحدثّ .ثم �أقوم بترجمة المعلومة �إلى ت�صميم
ا�ستثنائي بحيث ت�شعر المبتدئات باالكتمال عندما
ي�ضعن مجوهراتي.
ه��ل ت���أثّ���رت ب��ال��م�لاب��س ال��راق��ي��ة التي
بالمصممين الذين
ارتدتها المبتدئات أو
ّ
ابتكروها؟

�أكثر ما �ألهمني هو �شخ�ص ّيات المبتدئات .حتم ًا
�أخ��ذت بعين االعتبار �أزي��اءه��نّ لك ّنني ر ّك��زت �أكثر
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على جمالهنّ الداخلي الذي ترجمته في مجوهراتي.
هل توافقينني ال��رأي ب� ّ
�أن مجوهراتك
تشبه المالبس الراقية؟

خا�صة
ق�صة ّ
نعم فهي قطع ا�ستثنائية تخبر ك ّل منها ّ
وهذا ما يرغب به الزبون .و�أف�ضل �أنواع المجوهرات
هي تلك التي ت�شبه المالب�س الراقية فيجب �أن تكون
خ�صي�ص ًا ل�شخ�ص واحد.
مم ّيزة وم�ص ّممة ّ
ستنحفر مجوهراتك ه��ذه ف��ي ذاك��رة
المبتدئات إل��ى األب��د لكن كيف تشعر
ال��م��رأة عندما تضع م��ج��وه��رات راقية
للم ّرة األولى؟

�أت�م� ّن��ى �أن ي�غ��رم��نَ بالقطع ال�ت��ي �ص ّممتها لهنّ ،
و�أن ي�شعرنَ ب�أ ّنها ج��زء منهنّ حتّى ل��و �أ ّن �ه��نّ لن
ي�ضعنها �إال م� � ّرة واح� ��دة ،فهي ملكهنّ بطريقة
خ��ا� ّ��ص��ة وم �م � ّي��زة .و�أرج � ��و �أن ي�ل�م�ع��نَ وي �ت ��أ ّل �ق��نَ
م���ن ال� ��داخ� ��ل ب��ع��د �أن ي �� �ض �ع��نَ م��ج��وه��رات��ي.
ألم يراودك شعور ّ
بأن المجتمع الراقي
سيتأمل
ف��ي ج��م��ي��ع أن��ح��اء ال��ع��ال��م
ّ
مجموعتك هذه؟

ان� �ت� �ظ ��رت ذل� ��ك ب� �ف���ارغ ال �� �ص �ب��ر لأ ّن � �ن� ��ي ك�ن��ت
م �ت �ح � ّم �� �س��ة ج� � � � ّد ًا لأ�� � �ش � ��ارك ت �� �ص��ام �ي �م��ي م��ع
ال �م �ج �ت �م��ع� .إ ّن � �ه� ��ا ف� �ع�ل ً�ا ف��ر� �ص��ة ا� �س �ت �ث �ن��ائ �ي��ة.
كيف اختلفت ّ
كل قطعة من مجوهراتك
عن األخرى ؟

�إلى جانب احترامي ل�سنّ المبتدئات ول�شخ�ص ّياتهنّ ،
�أردت �أن تبرز القطع على �أ ّنها مجوهرات �شباب ّية
و�سهلة ج ّد ًا فيمكن حتّى و�ضعها خالل ال�سفر .وكما
�سبق وذك ��رت ،ه��ذه المجوهرات ت�شبه المالب�س

الراقية من حيث طابعها المم ّيز واال�ستثنائي وكونها
م�ص ّممة لأ�شخا�ص مع ّينين.
ما هي أمنيتك لهؤالء الشابّات الواعدات
من المجتمع الراقي؟

عندما ترغب ه�ؤالء ال�شابات يوم ًا في الزاوج� ،أتم ّنى
�أن يتذ ّكرنَ  Le Balو�أن يعاودنَ االت�صال بي لأ�ص ّمم
لهنّ قطع ًا مم ّيزة بمنا�سبة زواجهنّ  .ف�سيكون ذلك
جمي ًال ج � ّد ًا ورومن�س ّي ًا �أي�ض ًا �إذ �أع��ود م� ّرة �أخرى
و�أ�شاركهنّ لحظة مه ّمة في حياتهنّ .
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