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أزياء

أغسطس  ٢٠٢١م 

إعداد : وفاء خروبه 

كريم الفيشاوي سفير اإلبداع يحفر صورة الرئيس السيسي على الخشب

جومانا فاشون تتصدر مقدمة ماركات مالبس عال أيوب حامله المسك تعطر دمياط بعطرها الشذى
المحجبات في مصر والوطن العربي

مهارة فن الجلود  بأيدي محمد نصار

برنسيسة  األزياء » سحر زايد« تتألق بأحدث تصاميمها الراقية 

تتجلى رهافة الفنان وصدقه بتحويل اجلمال إلى لوحات تنبض 
باحلياة، فيشــاركها املحيط تفاعالً حســياً متناغماً يضيف للمكان 
ملســات جمالية بأيدي تتســم باملهارة يف حتويل اجلمــاد إلى لوحات 
تنطــق باإلبــداع يف كل زمــان ومــكان. الفــن شــجرة متنوعــة الفــروع 
وإحــدى هــذه األفــرع »فــن األركــت« الــذي حمــل رســالته هــو امللقــب 
مبلك األركت وبرنــس األركت إلــى أن تربع وأصبح أســطورة األركت 
الدكتــور كــرمي الفيشــاوي ممن صنعــوا ألنفســهم منهجاً متميــزاً يف 
قاموس املبدعني. فنــان من نوع خــاص وطراز مختلــف، منذ نعومة 
أظافره رأى بداخله محطات إبداعية متنوعة ابتداءً باخلط العربي 
والرســم مــروراً بالزخرفة وانتهــاءً بفــن احلفر على اخلشــب. حيث 
اســتخدم بقدراته الدمج بــني فن األركــت وفن اخلــط العربي لينفذ 
أعمال يعجــز عنها الــكالم عندمــا يرى اجلمــال بــدأ مشــواره الفني 
بعمــٍر مبكــٍر لــم يتجــاوز االثنــا عشــر عامــاً ســالكاً طريقــاً فنيــاً مــن 
نــوٍع آخــر، كان لوالديــه األثــر األكبــر يف متيــزه مــن خالل مســاعدته 
بشــراء اخلامــات بحكــم صغر ســنه ممــا شــجعه علــى املضــي قدماً 
بكل ثقة وصبر واتزان يف فنه مكتســباً اخلبــرة واإلتقــان يف املجال. 
استطاع بأدواته ) املنشار واخلشب والغراء والسنفرة( حتويل قطع 
اخلشــب مــن خــالل تفريغهــا بطريقــة متقنــة مشــكالً مــن خاللهــا 
قطعاً فنية يتم اســتخدامها كديكورات وحتف لتزيــني كل مكان كما 
صنــع لنفســه بصمــة خاصــة يف البورتريهــات. لــم يكــن لــدى كــرمي 
الفيشــاوي حــدوداً ألحالمــه بــل مضــى بفنــه مالمســاً العامليــة ممــا 
جعــل منــه حديــث الصحــف واملجــالت العربيــة والعامليــة وانتشــرت 
أعماله على نطاق واســع وحصــل على جوائــز وتقديرات مــن بلدان 
عربيــة عــدة نذكــر منهــا: شــهادة مــن األكادمييــة الدوليــة للتدريــب 
والتعليم، حيث مت تكرميه يف سلطنة عمان بعد عمل صورة للسلطان 
قابوس، ومن ثم حصل على لقب سفير اإلبداع على مستوى العالم 
ورئيساً للجنة حتكيم مســابقة اإلبداع الدولية. نال املركز األول من 
أفضل شــخصيات يف الفن عام ألفني وعشــرين يف الفن التشــكيلي 
وشــهادة فخرية عليا من ليبيا والعراق. شــارك بعدة معــارض دولية 
وحصــل مؤخــراً على دكتــوراه مــن منظمــة جنيــف للعالقــات العامة 
حلقوق اإلنسان الدولية. وحصل على الدرع الذهبي وشهادة أفضل 
شخصية فنية وأدبية حضارية وحصل على وسام التميز اإلبداعي 
هو فعال شــخصية مختلفــة وفريــدة مــن نوعها صــوت اخلشــب مع 
صــوت املنشــار والدقدقــة شــكال ســيمفونية خاصــة لــدى أســطورة 

األركت، فولــدت بداخله شــعوراً باالنتماء لهــذا الفن، آمــالً أن يصل 
يف املــدى القريب إلى تشــكيل مدينة حــرف يدوية منعــاً مــن اندثاره 

ومدرســة تخلِّد هــذا الفــن لألجيــال القادمة.
عرفنا أكثر عن نفسك ؟ 

كرمي الفيشــاوي بــدأت املوهبة وأنــا عندي 12 ســنة كانــت عندي 
هوايــة اخلط والرســم والشــغل اليدوي ورغم صغر ســني ســاعدني 
والــدي كانــت هوايتــي تقطيــع قطــع اخلشــب وجتميعهــا يف أشــكال 
ــي أراه  ــا ولكنن ــرى أن هــذا الفــن صعب ــة ورغــم أن البعــض ي مختلف

ســهال رغــم انــه يعتمــد علــى الشــغل اليــدوي أثنــاء تكملــة الدراســة 
ولــم يعتــرض بــل ســاعدني ودعمنــي كثيــرا واملدرســني يف املدرســة 
شــجعوني ودخلت معارض كثيرة رغم أن البعض يقومــوا باإلحباط 
ولكنى أكملت دراســتي بنجاح يف الفنون واخلط العربي والزخارف 
وكنت األول خالل ال 4 سنوات وقمت بعدها بعمل دبلومة تخصص 
ســنتني وكنــت األول ولكنــى لــم أقف مكتــويف األيــدي انتظــر التعيني 
ولكــن أكملــت الســير يف هوايتــي فــن األركــت ورغــم اختــالف مجال 
عملــي إال أنى اكتســبت منه اخلبــرة واإلتقــان فــن األركت أحــد أروع 

الفنــون يف العالــم إال أنــى تعلمــت منــه العديــد مــن املميــزات التــى 
أفادتني يف حياتي الشــخصية فهو يعلم الصبــر والهدوء واالتــزان . 
ومتعــة خاصة عنــد حتويــل قطعــة اخلشــب إلى قطعــة فنيــة مميزة 
فيمــا يخــص فــن األركــت فهــو فــن تفريــغ اخلشــب طبقــا لألشــكال 
املطلوبة بالرسومات املصممة باملقاييس املحددة إلخراجها يف شكل 
جميل يتناسب مع املكان املالئم لذلك ويتم استخدامه يف ديكورات 
املنازل واملكاتب وحجرات األطفال وأقوم بتصميم قطع وحتف فنية 
مثل معلقات قرآنية وتابلوهات وأباجورات ومجسمات وعلب هدايا 
وأشكال مختلفة . أصبحت املوهبة والهواية حرفة ومهنة أفخر بها

ما اخلامات املستخدمة يف عملك؟ 
األدوات املســتخدمة هــي منشــار أركــت يــدوى بأســلحة املنشــار 

وخشــب أبلــكاش وغــراء وصبغــات وورنيــش للدهــان
ما الصعوبات التي واجهتك يف طريقك لنجاح ؟

بالنسبة للتسويق واجهت صعوبة كبيرة فى البداية الجتاه الناس 
إلــى املنتــج الصينــي رغــم جودتــه الرديئــة )عقــدة اخلواجــة( رغــم 
أن املنتــج املصــري أفضــل وأجــود مــن الصينــي مــن حيــث اخلامــة 
والشــغل واجلــودة لكــن بعــد معرفــة النــاس الفــرق اجتهــت بعدهــا 

لليــدوي الســتيعابهم الفــرق
أكثر تصميم إلي قلبك .

هــذه مــن القطــع املميــزة تصميمــا وتنفيــذا وخطــا وكتابــة علــى  
خشــب بــارز والصعوبــة أنهــا األغلبيــة قطعــة واحــدة ولصغــر حجــم 
الكتابــة وكيــف اطلــع شــكل اخلــط زى مــا هــو بــدون تغيير يف شــكل 
اخلط بنفس االجتاهات والدور اناتتابلوه أسماء اهلل احلسنى كاملة

ما أمنيتك يف املستقبل ؟
أمتنــى يف املســتقبل أن شــاء اهلل أن يكــون هنــاك مدينــة للحــرف 
اليدوية ويكون عندي مصنع لتوســيع املجال وتعليــم جيل جديد من 
الشباب حتى ال تندثر احلرفة وأن يتم تعيني جميع مصممي ومدربي 
الهاند ميد يف وزارة التربية والتعليم حتى يتم تدريب األطفال على 
احلــرف اليدوية وإطــالق عام احلــرف اليدوية والتكرمي من الســيد 

رئيس اجلمهورية
كلمة للجريدة والصحيفة

بوجــه الشــكر والتقديــر علــى اهتمامكــم باحلــرف اليدويــة حتــى 
ال تندثــر واهتمامكــم بالفــن والفنانــني حتــى يصــل للجميــع فوائــد 

ــة. وأهميــة احلــرف اليدوي

كلنــا نعشــق العطــر يعطــي انطباعــا للشــخص فــإذا 
كان شخص هادئ يحب العطور الهادئة والعكس ومن 
حــب األشــخاص يف العطــر .هــو عبــارة عــن مزيــج من 
ــة املســتخدمة يف إعطــاء  الزيــوت أو املركبــات العطري
رائحــة رائعة جلســم اإلنســان، تختلــف الروائــح وتتنوع 
وتتوافق مع الشخصيات البشرية فكل إنسان يختار من 
العطر ما يتناسب معه ويحبه،لعطر يشبه الكوكتيالت 
بــدون مخلفــات فهو مثــل الشــوكوالتة بــدون الســعرات 
احلراريــة،  مثــل العطلــة التــي لــن تضطــر إلــى العــودة 
إليهــا أبــًدا العطر يشــبه قطعة مــن املالبــس، ورســالة، 
وطريقة لتقدمي النفــس، فهو زي يختلف حســب املرأة 
التــي ترتديــه العطــر ســواء أكان قوًيــا أم حساًســا فهــو 
أمــر شــخصي للغايــة  جريــدة القاهريــة تنفــرد بحــوار 

صحفــي مــع حاملــة املســك عــال أيوب
عرفينا أكثر عن نفسك؟ 

عــال أيــوب اســم الشــهرة حاملــة املســك صاحبــة 
ــة مشــروعي مــن 6 ســنني بحــب  محــالت مســك بداي
شــغل املنتجــات الطبيعيــة والعطــور وأخــذت كورســات 
لتعليم املنتــج الطبيعــي ألني جربــت كثير منتجــات من 

عزمية قوّية تتحلّى بها سفيرة األزياء رانيا حسني 
املشــهورة يف مجالهــا بهامن بنت باشــا فهــي ال تتخلّى 
عن أحالمها، حتفظها وتطّورها حتى حتّققها. تؤمن 
بقــدرات كّل امرأة عربّية وتشــّجعها على املضّي نحو 
إجنازات تليق بذكائها، موهبتها ومتّيزها. يف األزياء، 
هي صاحبة نظرة مستقبلّية، جتمع يف تصميٍم واحد 
بــني تناقضــاٍت جميلــة، فتنســج األنوثــة علــى هواهــا 

وبطعٍم جديد.
الرغبة يف العثور على قطعة مالبس نادرة ومميزة 
بطابع خــاص مختلف عن تلــك التــي تعرضها معظم 
املتاجر، وأصبح أحد قواعد اجلمال إلطاللة املرأة يف 
املجتمع!وبعضهن جعلت منهن تلك القاعدة مصممات، 
ميتلكن اسًما خاًصا يف عالم األزياء، وجند أشهرهن 
اليوم على مواقع التواصل االجتماعي حققن جناًحا 
كبيــًرا تشــهد لــه زبونــات متاجرهــن اخلاصة.التقــت 
جريدة القاهريــة بإحداهن يف حوار شــيق للغاية عن 
تصميم األزياء وكيف وصلت إلى هذا النجاح ومتكنت 
مــن إحــراز اســم خــاص يف عالــم املوضــة يف مصــر و 

العالم هي مصممة األزياء« رانيا حســني » 
مــاذا برأيــك حتتاجــه املــرأة حتــى تنجــح أو تصــل 

للعامليــة؟
ال جتعلي مــن أحد قــدوة لــك كوني قدوة لنفســك، 
ابدئي بنفسك أوالً، غذي أفكارك وال تقارنيها بأحد 
ــدءوا مــن  ــوم ابت ــى الســاحة الي ألن كل الناجحــني عل
الصفر وبعض املقارنات قد توصلك لإلحباط. يجب 
فقــط أن تؤمن املــرأة أنها ســتصل يوًمــا دون أن تضع 

املخــاوف واملقارنات.
هل حترصني على متابعة خطوط املوضة؟

بالطبع، فهــي دائمــا متجــددة، فانا متتبعــة ألغلبية 

ــم  ــا فائــدة بــدأت أتعل الســوق ومــا كانــت بتجيــب معاي
وآخــذ كورســات وبفضــل اهلل منتجاتــي كلهــا طبيعيــة 
فعالة اســتخدم اخلامــات الطبيعيــة يف منتجاتي حتى 
مصممــني األزيــاء العاملــني و جميــع األلــوان الثقافات املــواد احلافظة طبيعيــة ال تؤثر علــي اجللد أو الشــعر 

واالستفادة منها ألن هدفنا األساسي االنفتاح على العالم
إلى أي مدى استفدت من مواقع التواصل االجتماعي 

يف مجال عملك؟
ال شــك يف أن وســائل التواصــل االجتماعــي وفرت 
كثيرا مــن الوقــت واجلهــد واملــال، باعتبارها الوســيلة 
األسرع يف الوصول وبســهولة، خاصة أن نسبة كبيرة 
من النساء العامالت ليس لديهن الوقت الكايف للتسوق 
امليداني، لكن ورغم ذلك ال ميكن االستغناء عن عروض 

األزياء واملشاركة يف مهرجانات دولية
ملاذا اخترت تصميم األزياء؟

اخترت تصميم األزيــاء لكي أبــرز إبــداع اخلالق يف 
شــكل املرأة من حيــث أنوثتها وجمال شــخصيتها .

علي املــدى البعيــد بتحفــظ املنتج ســنه ونــص وليس 5 
ســنوات مثــل املنتجــات التــى يف الســوق

نصيحة ملن يريد العمل
الضمير ثم الضمير والتعلم ألن هذا من أكثر األشياء 

التى ال يجب أن نخطئ فيها
ما الصعوبات التي واجهتك يف طريقك للنجاح ؟

الصعوبات اللي واجهتني
احلقيقــة أنــا لــم تقابلنــي صعوبــات أنــا كثيــر كنــت 
موفقه بحــب النــاس لــي ودعمهــم الدائــم وده كان أكبر 

رصيــد ودعــم كبيــر لــي يف شــغلي
من أكثر شخص دعمك يف مشوارك ؟

أكثر شخص دعمني أختي الكبيرة وصديقتي هالة 
وبنتي أكثر ثالثة وقفوا جنبي وساعدوني وشجعوني

وأمتنــى يكــون عنــدي مصنــع واســميه مســك اصنــع 
 COCO  يف منتجاتي اخلاصة بالبرانــد اخلاص بــى

NATURAL
كلمة أخيرة 

كل الشكر للجريدة وأمتنى لها مزيدا من التوفيق
وكل الشكر للصحفية وفاء خروبه أمتنى لك كل النجاح

 وبدأت تصميمات من خيالي ونالت إعجاب وإبهار 
كل من حولي .

س ما مصدر إلهامك؟ وهل تسعني إلتباع األسلوب 
الشرقي يف تصاميمك؟

الفن والذوق والرقى ليس له موطن .
هل كنت تسعني من البداية نحو االنتشار عامليا؟

نعــم اســعي لالنتشــار عامليــا ولكــن احلصــول علــى 
رضــا املســتهلك هــو الهــدف احلقيقــي بالنســبة لي .

ما األقمشة واأللوان املفضلة؟
لم يســتوقفني نوع قمــاش أو لون معني.. اســتطيع 
ــا مبوديــالت  ــا ونوعه ــال كحســب لونه ــع املاتري تطوي

مناســبة لــكل منهــا .
برأيــك هــل املوهبــة فقــط هي مــن تصنــع مصمما 

ناجحــا؟
أي خطوط املوضة تأثرت بها أكثر؟

املوهبــة هــي أســاس النجاح٠هــى عبــارة عــن روح 
تعمــل بــدون تفكيــر كثيــر .

 مــا الــذي حتاولــي حتقيقــه مــن خــالل عالمتــك؟ 
هــل حتــاول نشــر رســالة معّينــة؟

مع عالمتــي التجارية، أشــعر أنني أحاول الكشــف 
وتســليط الضوء على اجلمــال والثقافة

كيف تريدين أن يشعر النساء يف تصاميمك؟
أريدهم أن يشــعروا بالثقة، الراحــة والفرح. جميع 

القطع ميكن أن حتويها ببســاطة 
نصيحة للمصممني الناشئني من العالم العربي؟

أنصحهــم ببــدء التدريــب يف دار أزيــاء كبيــرة لتعلم 
فن التصميم وعدم االعتماد بشكل كامل على فهمهم 
لألزيــاء ، حيــث قــد تكــون هــذه بدايــة النهايــة. اختــر 
خــط اإلبــداع اخلــاص بــك ، وتعلــم ، وعــزز قدراتك ، 

ثم ســتكون جاهــًزا لبــدء حياتــك املهنية.

لطاملا كانت صناعة اجللود العباً رئيسياً يف سوق 
التجارة العاملية آلالف السنني، بل يزعم البعض أنها 
قد تكون ثانــي أقدم مهنــة يف العالم. اليــوم أصبحت 
بال شك صناعة كبرى ذات أهمية اقتصادية ضخمة 
علــى املســتوى الدولــي، ففــي عــام واحــد فقــط، يتــم 
إنتــاج 23 مليار قــدم مربعة مــن اجللد، وهــو ما ميثل 
نحو 45 مليار دوالر ومع ذلك، لم تتأثر الصناعة منذ 
نشــأتها، لكنها شــهدت العديد من التغييــرات املهمة 
والتبعات، خصوصا يف السنوات األخيرة وتنفرد جريدة 
القاهرية بحوار صحفي مع األســتاذ محمد نصار .

عرفنا أكثر عن نفسك .
أنا محمد نصار من مواليد اإلسكندرية محافظة 
السحر واجلمال أعشــق الطبيعة والهدوء درست يف 
املدرسة الثانوية الفنية الصناعية باإلسكندرية وحصلت 
على الدبلوم الصناعي شعبة عمارة قسم تشطيبات 
وبعدها أكملت بعض الدراسات مثل دبلومة كاملة يف 
التســوق االلكتروني عبر االنترنت والتحكيــم الدولي 

dsl ودبلومة إعداد القادة والتدريب ، ودورة تدريبية
مع هذه الدراسات كانت هوايتي احلقيقية وهى فن 
نحت املجسمات حيث كنت أعمل  اإلجازة  الصيفية 
يف مصنــع كبيــر لتصنيــع اجللــود مــن أحذيــة وشــنط 
وأحزمة كنت آخذ بعض القطع الصغيرة من اجللود 
وأقوم بالنقش عليها ولكن ال أقوم ببيعها إلى اجلمهور 
كنت أخاف من االنتقــادات حتى تزوجــت وبعد مرور 
ســنة مــن الــزواج قلــت أجيــب هديــة لزوجتــي ولكــن 
ــة وظهــرت  ــار الهدي حصــل عنــدي تشــويش يف اختي
فكرة تصنيع نشطة لزوجتي وعملت الشنطة بطابع 
فرعونــي ومــن هنــا حصــل مــا لــم أكــن أتوقعــه حيــث 
كانت  زوجتي تأخذ دورة تدريب مبجلس املرأة ورأت 
الشنطة الدكتورة ماجدة الشاذلي رئيسة مكتب مجلس 
املــرأة باإلســكندرية مــع زوجتــي وقالــت لها مــن عمل 
لك هذه الشــنطة  قالت لهــا زوجتي وطلبــت تقابلني 
ــا بــدأ أول دعــم ونزولــي الســوق  يف مكتبهــا ومــن هن
وكان الدعــم األول ربنا ثم زوجتــي ثم مكتب الدكتورة 

ماجدة الشــاذلي . 
ما اخلامات املستخدمة يف عملك؟

 أي نوع جلد طبيعي مثل جلد املاعز والبقر واجلاموس 
ــد التمســاح حســب  ــد الثعبــان أمــا  جل واجلمــل وجل
الطلب والصباغات بتكون نبات طبيعي واخليط كتان 

أو تيــل وفــى خامــات كثيــرة تســتخدم يطول شــرحها 
ألن الصناعــة بها أســرار كثيــرة وهى صناعــة قدمية 

جدا مــن أيــام الفراعنة .
ما الصعوبات التى واجهتك يف طريقك للنجاح ؟

الصعوبات كانت كثيرة مثل رأس املال وإميان السوق 
والتجار بشغلي مثل خوف عدم البيع ولكن ثقتي بربنا 
كانت كبيرة واإلميان بشــغلي جعلني أحتدى الصعب 
وأجد حلول لكل مشــكلة قابلتنــى والســوق دائما فيه 
مكســب وخســارة املهــم تتعلــم مــن التجربــة الناجحــة 

والفاشلة وال تكرر الفشل واستمر فى النجاح .

نصيحة ملن يريد العمل فى املجال .
النصائــح  كثيــرة أول نصيحــة احتــرام املهنــة ومــن 
يرغــب فــى دخــول املهنــة أن يكــون مبــدع وصبــور وال 
داعي للســرعة احفر اســمك بفنك فــى عالــم الهاند 

ميــد مــن مبــدع فــى عملــك حتــى حتقــق النجــاح
كلمة أخيرة :

أوال اشــكر جريدة القاهرية والقائمني على العمل 
ورئيــس التحريــر علــى دعمهم لشــغلي وخروجــه إلى 
النور وأشكر األستاذة الصحفية وفاء خروبه ووقوفها 

بجوارى وإتاحــة الفرصة لى .

ــره يذهــب  ــور ذك ــا ف ــد » اســم دائم   »ســحر زاي
بعقولنــا و قولنا لرقــي األزيــاء و ملكيــة التصميم و 

ذلــك لكــون تصميماتهــا الراقيــة
التــي تتميز بــاألوان املبهــرة والدقــة يف التصميم 
مما يعطي دائمــا إطاللة مميــزة ملقتنــي إبداعاتها 

من اجلمــال و الشــيالة
و قد برعت يف إظهار كل تلك املعادي يف أحدث 
مجموعــة أزيــاء طرحتهــا لتــرى األعــني اجلمــال و 

تعشــق القلوب اقتنائه
عرفينا بنفسك أكثر ؟

سحر مصطفى زايد  مصممة أزياء   
 اخلامات املستخدمة فى عملك  ؟ 

استخدم خامات كنيرة منها أقطان كتان شيفون 
وتر يروف على حسب كل تصميم ومحتاج إيه

من أكثر شخص دعمك يف مشوارك ؟
جوزي  سر قصة جناحي
ما أمنيتك يف املستقبل؟ 

نفسي يبقي عندي شركة كبيرة والبراند بتاعى 
يوصل للعاملية واجتاح سوق التصدير للخارج

نصيحة ملن يريد العمل يف املجال
نصيحة ملــن يريــد الدخــول فــى املجــال أوال الزم 
املوهبــة ثانيــا الدراســة مهمــة جــدا وحــب املجــال 
واالجتهاد .وإنك تكــون مختلف من أجــل أن  تكون 

متميز

الســؤال الذي كنــت أرغــب فى أن تســأليه لــي .. 
هو : هــل حققتــى طموحــك فــى عالم

األزياء

أم مازلت جتاهدين فى الوصول ملا ترغبني ؟
وإجابتــي : نعــم مازلــت أجاهــد ملــا أرغــب فــى 

الوصــول إليــه وأعمــل جاهــده علــى
حتقيقه

ما الصعوبات التي واجهتك يف طريقك للنجاح؟
صعوبات كنيرة واجهتني أوال فإني أتوصل ألماكن 
بروفشــنال أتعلم منهــا كل ما يخــص األزيــاء مجال 
األزياء مش سهل إنك دائما تكوني علي دراية بكل 

جديد ونحن فى مجالنا فــى جديد فى كل ثانية
 شكر خاص للجريدة ودائما متميزين ويف تقدم 

وشكر خاص للصحفية وفاء خروبه
ألدائها املتميز ودائما من جناح لنجاح 


