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من حلم إلى حقيقة، عملت 
نوشين جاهدة لتحويل الرسومات 

التي خطتها في صفوف 
الجامعة إلى قطع متأللئة للمرأة 

الناعمة المفعمة باألنوثة، 
وحرصت على أن تكون عالمتها 
Sheen للمجوهرات عالمة تخدم 

المجتمع وتساهم في بنائه. 
نتركك معها..

نوشين بخش 
تحت الضوء
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حدثينا عن نف�سك وبداياتك.
ولدت وترعرعت يف الريا�ض يف ال�سعودية، 

واأ�سويل ك�سمريية. تخرجت يف عام 2011 
ببكالوريو�ض الفنون اجلميلة يف جمال التوا�سل 

املرئي، وعملت بعدها يف جمال الدعاية 
والإعالن ملدة عامني قبل اأن اأطلق عالمتي 
اخلا�سة Sheen. اأحببت املجوهرات منذ 

اأن كنت طفلة، وكنت اأتابع اأمي باهتمام بينما 
جتمع وترتدي حليها اجلميلة، كما ا�ستمتعت 
ب�سنع اإك�س�سواراتي بنف�سي وتوزيعها كهدايا 

للعائلة والأ�سدقاء. وبعد زيارتي لك�سمري، 
امل�سطربة بالنزاعات، راأيت بعيني ال�سعوبات 

التي يعاين منها ال�سكان نتيجة الفقر وعدم 
توفر فر�ض التعليم، وتاأثرت جدًا بق�سية 

جرائم ال�سرف. كل تلك الق�سايا اأ�سعرتني 
ب�سرورة امل�ساهمة للمجتمع واإعطائه باملقابل. 
وقد اأن�ساأت العالمة كم�سروع وهمي يف اإحدى 

�سفوف اجلامعة، وجمعت بني �سغفي ل�سنع 
املجوهرات وواجبي بامل�ساهمة يف املجتمع.

.Sheen سعينا يف اإطار عالمتك�
Sheen تدور حول فعل كل الأ�سياء اجلميلة 

وجت�سيدها! هي عالمة للمجوهرات 
والأك�س�سوارات والتي تدعم ق�سايا خمتلفة كل 

عدة اأ�سهر. املجموعة الأوىل، التي كانت من 
الف�سة، �ساهمت مبقدار 10 باملئة من عائداتها 
جلمعية اأطباء بال حدود. ونظرًا للظروف التي 

متر بها املنطقة، قمت بتخ�سي�ض كل العائدات 
من جمموعة �سال�سل �سواروف�سكي امل�سنوعة 

باليد اإىل الالجئني ال�سوريني من خالل 
املفو�سية العليا لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني 

UNHCR، واأ�سميتها "جواهر �سوريا". اإنه 
اأمر مذهل كيف يوؤثر �سراء قطعة لنف�سك على 

حياة �سخ�ض اآخر على بعد اأميال عنك.

من اأين ت�ستمدين وحيك؟
اأ�ستلهم ت�ساميمي من اأكرث الأماكن غرابة 

والأ�سياء غري املتوقعة، ولكن يف كثري من 
الأوقات اأجد الوحي يف الطبيعة، كالأزهار. 

يف جمموعتي الأوىل ا�ستلهمت الت�ساميم من 
ثقافة وطبيعة ك�سمري، فكانت اإحدى القطع 

م�ستوحاة من جزيرة �سغرية يف منت�سف 
املدينة والتي توجد بها اأربعة اأ�سجار قيقب 

�سهرية. املجموعة الثانية امل�سممة من 
ذهب بعيار 18 قرياطًا كانت م�ستلهمة من 

اأمي، واأ�سميتها "جول" كا�سمها والذي يعني 
"زهرة". اأردت ت�سميم جمموعة تعك�ض جمالها 

واأناقتها، من خالل قطع ناعمة ويف الوقت 
نف�سه تعك�ض القوة، ومزجها مع األوان فاحتة 

وم�سعة.

من م�سممك اأو عالمتك املف�سلة؟
 ،Dior من بني العالمات الفاخرة اأحب عالمة

واأحب منط الفتاة املفعمة بالأنوثة والتي ل 
تخاف اأن متزج كال�سيكيتها مع األوان م�سعة 

ومرحة. اأحب متابعة امل�سممني واملدونني 
املحليني اأي�سًا، ومن بينهم العنود بدر املعروفة 

اأي�سًا با�سم فوزازا، وامل�سممة الكويتية اآ�سيا 
الفراج.

كيف اتخذت قرارك باإن�ساء عالمتك 
اخلا�سة والعمل كم�ستثمرة نا�سئة؟

عندما اأدركت اأنني ل�ست متحم�سة للذهاب 
اإىل عملي ال�سابق! عرفت حينها اأن هناك اأمرًا 

مفقودًا، فال يفرت�ض اأن يعي�ض ال�سخ�ض مع 
عمل ل يحبه طيلة حياته. ثم وجدت نف�سي 

اأعود لر�سم ت�ساميم ملجوهرات، وعدت حللمي 
القدمي باإن�ساء عالمتي اخلا�سة. مل يكن لدي 

املزيد من الأعذار لالنتظار حتى اأبداأ بتحقيقه 

لحقًا، فقررت اأن اأتخذ هذه اخلطوة وقلت 
لنف�سي كلما بداأت باكرًا ومل اأوؤجل العمل، كلما 

حتول احللم اإىل حقيقة ب�سكل اأ�سرع.

اإىل من ت�سممني؟
اأ�سمم ملختلف الأذواق، للمراأة التي تبحث عن 

قطعة مميزة وغريبة واأي�سًا اإىل املراأة التي 
تبحث عن قطعة ب�سيطة تالئم كل منا�سباتها، 

ولكني اأحافظ على عن�سر الأنوثة يف كل 
ت�ساميمي.

اأين تتواجد منتجات Sheen؟
 Be You تتوافر حاليًا ت�ساميمي يف بوتيك

يف جمريا بالزا، وبوتيك S*uce يف دبي مول، 
ويف مول The Village  يف جمريا، ويف 

مارينا مول يف اأبوظبي. ل اأعتمد الإنتاج الكمي 
لأحافظ على فرادة كل ت�سميم، كما اأقوم 

بت�سميم قطع خا�سة ح�سب الطلب الذي ميكن 
.www.sheen.ae :اإدراجه على املوقع

�سفي لنا يومًا يف العمل.. ما هو 
روتينك املعتاد؟

ل اأتبع روتينًا معينًا، وكل يوم يختلف عن غريه! 
اأحيانًا اأغرق يف العمل حتى اخلام�سة �سباحًا 
ويف اأيام اأخرى اأفرغ من العمل يف الظهرية. 
يف البداية كان الأمر �سعبًا للغاية، واأول ما 
تعلمته هو كيفية �سنع املجوهرات بال�سمع 

بنف�سي وكانت جتربة رائعة �ساعدتني يف فهم 
اأ�سا�سيات ت�سميم املجوهرات. مازلت اأعتمد 
على نف�سي ب�سكل كبري واأقوم بكل �سيء، فاإىل 
جانب الت�سميم و�سنع القطع قمت بت�سميم 

املوقع الإلكرتوين اخلا�ض بي واأدير كل �سفحات 
التوا�سل الجتماعي واأتابع م�سدر موارد كل 
قطعة واأقوم بعملية اجلرد وكنت �سابقًا اأقوم 
بالتقاط ال�سور اأي�سًا لكل القطع. لي�ض اأمرًا 

�سهاًل ولكنه ي�ستحق العناء عندما جتد �سخ�سًا 

اآخر يحب ويرتدي ما �سنعته يداك.

ما هي قطعتك املف�سلة من بني 
ت�ساميمك؟

من ال�سعب اختيار واحدة! ولكنني اأحب عقد 
الأحمر.  والياقوت  الوردي  "�سلطانة" بالذهبي 

دائمًا ما يلفت الأنظار واأنا مغرمة جدًا بالذهبي 
الوردي حاليًا. 

ما هي اأول قطعة قمت بت�سميمها؟ 
وما هي ق�ستها؟

اأول قطعة قمت بت�سميمها هي خامت لأمي. قمت 
ب�سنعه بيدي وهي ترتديه يوميًا! اإنه يذكرين 
بالدعم املتوا�سل الذي اأتلقاه من عائلتي. اأما 

اأول قطعة �سممتها لعالمتي Sheen هي عقد 
Pamposh من الف�سة مع حبات اللوؤلوؤ. اإنه 
قطعةجريئة م�ستوحاة من اأزهار اللوت�ض التي 

تطفو يف بحرية دال يف ك�سمري. 

ما هي خمططاتك للم�ستقبل؟
Sheen لي�ست فقط عالمتي للمجوهرات، 

بل عالمتي لالإبداع. اأ�سعى اإىل التو�سع يف 
ت�ساميمي لت�سمل الأزياء اأي�سًا، القم�سان 

واحلقائب والو�سائد، كل �سيء! وقد قمت بر�سم 
بع�ض الت�ساميم التي �ساأوا�سل العمل عليها، 
كما قمت بت�سميم �سالت با�سمينا املر�سعة 

ب�سواروف�سكي، واأ�سعى للتو�سع اإقليميًا وعامليًا.

ميكنك التوا�سل مع عالمة Sheen عرب الربيد 
 n@sheen.ae :الإلكرتوين 

اأو contact@sheen.ae، اأو عرب مواقع 
التوا�سل الجتماعي التالية: 

 Instagram: @sheen_ae
 Twitter: @sheen_ae
Facebook: www.facebook.com/
 sheen.uae

  


