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Antonio Nieto :إعداد
أقيم حفل Le Bal des Débutantes للعام 2015 يوم السبت 28 نوفمبر في قصر Chaillot المطّل على برج أيفل في باريس. وقد شاركت 
فيه 22 فتاة بعد أن قامت Ophélie Renouard مرّة أخرى بجمع شابّات وشّبان من عائالت عريقة وآتين من خلفّيات متنّوعة من حوالى 12 بلداً 
مختلفًا. تراوحت أعمار المبتدئات بين 16 و22 عامًا، وقد تألّقن جميعهّن بفساتين مصّممة خصيصًا لهّن على يد أهّم المصّممين العالميين. 
ويُعتبر Le Bal des Débutantes الحفل الفرنسّي الوحيد المخّصص للمبتدئات كما أنّه الحفل الوحيد في العالم الذي ال يمكن للناس شراء التذاكر 
لحضوره إذ تتّم دعوة الضيوف إليه. يبدأ الحفل دائمًا بظهور المبتدئات مع فرسانهّن ثّم يلي ذلك العشاء والحفل الراقص. أّما في هذا العدد من 
 ،Payal New York مؤّسسة عالمة Payal Mehta السيدة ،Le Bal des Débutantes فأجرينا مقابلة حصريّة مع مصّممة مجوهرات ،Marie Calire

.Le Bal دار المجوهرات المستقّلة الوحيدة والمصّممة األولى التي تتعاون مع

المجوهرات  م�صّمم  ابنة   Payal Mehta كبرت 
الجامعة  في  والفيزياء  الريا�صيات  في  �صت  وتخ�صّ
مهند�صة  ت�صبح  اأن  الحقيقي  حلمها  ك��ان  بينما 
األما�س  بتاجر  الح��ق��ًا   Mehta ت��زّوج��ت  معمارية. 
وا�صتمّرت في درا�صة الفّن والتاريخ فيما كانت ترّبي 

ابنتيها في منهاتن.
 2009 ع��ام  فجاأة   Payal New York فكرة  ب��داأت 
وتخبرنا Mehta قائلة: "اأردت اأن اأ�صّمم مجوهرات 
واأنيقًا  جريئًا  ت�صريحًا  وتحمل  ة  خا�صّ بهوّية  تتمّتع 
ويمكن و�صعها ب�صهولة والأّي منا�صبة." وهي بالفعل 
فتتمّيز  �صنة  ك��ّل  ا�صتثنائية  مجموعات  ت�صّمم 

مجوهراتها بالت�صاميم ال�صبابية وال�صخ�صية.
عالم  ف��ي  وغ�صنا  الخيالي   Le Bal حفل  دخلنا 
تكريم  اأج��ل  وم��ن  ال��راق��ي��ة.  واالأزي����اء  المجوهرات 
بت�صميم   Payal NY دار  قامت  المنا�صبة،  ه��ذه 
على  ال�صوء  ت�صّلط  مبتدئة  لكّل  �صة  مخ�صّ قطع 
�صخ�صّيتها الفريدة وعلى اأهمّية هذا الحدث. ت�صّكل 
وهي  التجربة  هذه  في  اأ�صا�صّيًا  ج��زءًا  المجوهرات 
المبتدئات  اإط��االت  على  المزيد  لت�صيف  م�صّممة 

وح�صورهّن. اأّما الم�صّممة فت�صتمّد الوحي من عالم 
الفّن والمو�صة والت�صميم لتبتكر اأبهى المجوهرات 
التي ت�صنعها من خال اأفخر المواد واأهّمها. وتمامًا 
كالمبتدئات، تتمّيز مجوهرات Payal NY بفرادتها 

اإذ تعك�س االأ�صلوب الخا�ّس في مواّد كريمة وثمينة.

كيف بدأ هذا التعاون الجميل مع Le Bal؟
على  ال��م��ج��وه��رات  ت�صميم  عملّية  ف��ي  اأرت��ك��ز  اأن���ا 
اأّن  واأظ���ّن  ال�صغيرة.  الن�صائية  المجموعات  ك��ّل 
يتمّتع  مجوهرات  �صانع  عن  تبحث  كانت   Ophélie

لذلك  ال�صوق،  عاّمة  يمّثل  ال  لكن  للت�صميم  ب�صغف 
المجوهرات  الأ�صّمم  وم�صتعّدة  جّدًا  متحّم�صة  كنت 
عادًة  اأقوم  ال�صاّبات.  من  الممّيزة  المجموعة  لهذه 
واح��دة  وك��ّل  ال�صنة  ف��ي  فقط  قطعة   50 بت�صميم 
رغبت  ما  هذا  اأّن  واأ�صعر  وا�صثنائية،  ممّيزة  منها 
بالفكرة  �صعدت  لقد   .Le Bal اأجل  من   Ophélie به 
يتّم  كما  وتمامًا   ،Ophélie علّي  اقترحتها  حالما 
اأّنني  علمت  فتاة،  لكّل  المنا�صبة  الماب�س  اختيار 
هو  فهدفي  بالمجوهرات.  نف�صه  ب��االأم��ر  �صاأقوم 
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�صخ�صّيات  تمّثل  التي  المجوهرات  قطعة  اأختار  اأن 
اأ�صلوبهّن  الفتيات  تختبر  وكما  وهوّياتهّن.  ال�صابات 
في المو�صة يجب اأن يتمكّن من فعل االأمر نف�صه في 

المجوهرات اأي�صًا.

كيف تّم هذا التعاون فعلّيًا؟
اأق��ّدره��ا  التي   Ophélie Renouard ب���  لقائي  بعد 
العمل معًا.  القيام بهذا  اإمكانّية  كثيرًا، تحّدثنا عن 
كانت   Ashna ابنتي  الأّن  الواقع  في  بها  التقيت  وقد 
Le Bal منذ �صنتين. وقد  المبتدئات في  واحدة من 
الحظنا اأّن اأفكارنا مت�صابهة في ما يتعّلق باأخاقّيات 

Le Bal التي تتما�صى مع ت�صاميمي ومجوهراتي. 

شابّة  لكّل  ممّيزة  تصاميم  ابتكرت  لقد 
من  تمّكنت  فكيف  المبتدئات  بين  من 
لكّل  المناسبة  واألحجار  األسلوب  اختيار 

فتاة؟
ل  المف�صّ لونها  ع��ن  �صاّبة  ك��ّل  �صاألت  ال��واق��ع،  ف��ي 
االأ�صئلة  بع�س  عليها  وطرحت  تحّبه  الذي  والحجر 
الطويلة مثًا  االأقراط  اإن كانت تحّب  اأي�صًا الأعرف 
ل الخواتم بحجم معّين، واأخذت اإجابات كّل  اأو تف�صّ
فتاة بعين االعتبار خال عملّية الت�صميم. اأردت اأن 

األم�س �صخ�صّية كّل واحدة من المبتدئات من خال 
ا�صتف�صرت  اأّنني  كما  اآرائهّن،  واأخذ  اإليهّن  التحّدث 
عن المنطقة التي اأتت منها كّل واحدة لربما يلهمني 

ذلك في ت�صميمي.

عن  وبحثت  ل��ل��ش��ابّ��ات  ص���ورًا  رأي���ت  ه��ل 
معلومات حولهّن؟

في  مهّمًا  دورًا  ذلك  اأّدى  وقد  �صورهّن  راأي��ت  نعم، 
عملّية الت�صميم، لكّنني اأردت اأن اأفهم �صخ�صياتهّن 
اإن�صان  بكل  ة  وخا�صّ �صخ�صّية  فالمجوهرات  اأكثر. 
ومن المهّم جّدًا اأن يتمّكن م�صّمم المجوهرات من 
فهم هوّية الزبون فا يتوّقف عند مظهره الخارجي 

بل يذهب اأبعد ليكت�صف جماله الداخلي.

الخاّصة  للمجموعة  عنوانًا  اخترت  هل 
بحفل Le Bal؟

اخترت من اأجل Le Bal عنوان "تاأّلقي" الأّنني علمت 
اأّن كّل مبتدئة �صتتاأّلق وتلمع كالنجمة وكحجر كريم 

خال هذا الحفل.

هل فّضلت استخدام ألوان وأحجار معّينة 
لهذه المجموعة؟

لذلك  باري�صية،  �صهرة  ك��ّل  ف��ي  اأ�صا�صي  االأل��م��ا���س 
القطع  من  الكثير  في  الزهري  االألما�س  ا�صتخدمت 
الأّنها ت�صيف طابعًا ملوكيًا على اأّي اإطالة. كما اأّنني 
اخترت اأحجارًا ملّونة اأخرى لكّنها غير تقليدية مثل 
ال�صفير الزهري والكوارتز االأزرق والي�صم االأ�صود. 
هذه  توحي  اأن  اأردت  �صاّبات،  المبتدئات  اأّن  وبما 

المجموعة بال�صباب للتما�صى مع اأعمار الفتيات.

كيف جرت عملّية التصميم؟
اأحّب الر�صم كثيرًا فهو جزء مّني كم�صّممة وفّنانة. 
اأنظر  ثّم  واأ�صلوبها  المبتدئة  �صخ�صية  اأّواًل  اأقّيم  اأنا 
في  واأ�صّبها  المعلومات  ك��ّل  فاأجمع  �صورتها  اإل��ى 
ولتائم  واحدة  لكّل  ممّيزة  قطعة  الأبتكر  ت�صميمي 
هذا الحدث. ثّم اأقوم بترجمة المعلومة اإلى ت�صميم 
عندما  باالكتمال  المبتدئات  ت�صعر  بحيث  ا�صتثنائي 

ي�صعن مجوهراتي.

التي  ال��راق��ي��ة  ب��ال��م��اب��س  ت���أثّ���رت  ه��ل 
الذين  بالمصّممين  أو  المبتدئات  ارتدتها 

ابتكروها؟
حتمًا  المبتدئات.  �صخ�صّيات  هو  األهمني  ما  اأكثر 
اأكثر  رّك��زت  لكّنني  اأزي��اءه��ّن  االعتبار  بعين  اأخ��ذت 
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على جمالهّن الداخلي الذي ترجمته في مجوهراتي. 

مجوهراتك  ب��أّن  ال��رأي  توافقينني  هل 
تشبه المابس الراقية؟

ة  ة خا�صّ نعم فهي قطع ا�صتثنائية تخبر كّل منها ق�صّ
وهذا ما يرغب به الزبون. واأف�صل اأنواع المجوهرات 
هي تلك التي ت�صبه الماب�س الراقية فيجب اأن تكون 

ي�صًا ل�صخ�س واحد. ممّيزة وم�صّممة خ�صّ

ذاك��رة  ف��ي  ه��ذه  مجوهراتك  ستنحفر 
تشعر  كيف  لكن  األب��د  إل��ى  المبتدئات 
راقية  م��ج��وه��رات  تضع  عندما  ال��م��رأة 

للمّرة األولى؟ 
لهّن،  �صّممتها  ال��ت��ي  بالقطع  ي��غ��رم��َن  اأن  اأت��م��ّن��ى 
لن  اأّن��ه��ّن  ل��و  حّتى  منهّن  ج��زء  باأّنها  ي�صعرَن  واأن 
بطريقة  ملكهّن  فهي  واح����دة،  م���ّرة  اإال  ي�صعنها 
ي��ل��م��ع��َن وي��ت��اأّل��ق��َن  اأن  ��ة وم���م���ّي���زة. واأرج�����و  خ��ا���صّ
م���ج���وه���رات���ي. ي�����ص��ع��َن  اأن  ب���ع���د  ال����داخ����ل  م����ن 

الراقي  المجتمع  بأّن  شعور  يراودك  ألم 
سيتأّمل  ال��ع��ال��م  أن��ح��اء  ج��م��ي��ع  ف��ي 

مجموعتك هذه؟

ان���ت���ظ���رت ذل�����ك ب����ف����ارغ ال�����ص��ب��ر الأّن����ن����ي ك��ن��ت 
م��ت��ح��ّم�����ص��ة ج��������ّدًا الأ������ص�����ارك ت�����ص��ام��ي��م��ي م��ع 
ال��م��ج��ت��م��ع. اإّن����ه����ا ف���ع���ًا ف��ر���ص��ة ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة. 

مجوهراتك  من  قطعة  كّل  اختلفت  كيف 
عن األخرى ؟

اإلى جانب احترامي ل�صّن المبتدئات ول�صخ�صّياتهّن، 
�صبابّية  مجوهرات  اأّنها  على  القطع  تبرز  اأن  اأردت 
و�صهلة جّدًا فيمكن حّتى و�صعها خال ال�صفر. وكما 
الماب�س  ت�صبه  المجوهرات  ه��ذه  وذك���رت،  �صبق 

الراقية من حيث طابعها الممّيز واال�صتثنائي وكونها 
م�صّممة الأ�صخا�س معّينين.

ما هي أمنيتك لهؤالء الشابّات الواعدات 
من المجتمع الراقي؟

عندما ترغب هوؤالء ال�صابات يومًا في الزاوج، اأتمّنى 
اأن يتذّكرَن Le Bal واأن يعاودَن االت�صال بي الأ�صّمم 
ف�صيكون ذلك  زواجهّن.  بمنا�صبة  لهّن قطعًا ممّيزة 
اأخرى  م��ّرة  اأع��ود  اإذ  اأي�صًا  ورومن�صّيًا  ج��ّدًا  جميًا 

واأ�صاركهّن لحظة مهّمة في حياتهّن. 
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