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إطاللة من .Hajer Ghani

Interview

AMMARA
أناقة فريدة
تُشير األزياء والموضة إلى عالم صناعة المالبس
واإلكسسوارات الواسع ا ّلذي أصبح شاغل الناس في
السنين
عالم
الوقت الحاضر ،فاألزياء هي
ٌ
تطور عبر ّ
ّ
أهم المعالم في وقتنا هذا .فالتصميم
ليصبح من
ّ
الذي أصبح فن ممزوج بالعلم يتم تدريسه وتلقيه لذوي
مصممي أزياء يقدمون للعالم
المواهب ،فتصبح النتيجة
ّ
أزياء أشبه بقطع فنية تأسر القلوب والعقول مع ًا .تحدثنا
 Ammara Yaqubعن عالمتها  ammaraالتي تنطلق
من روح عصرية مفعمة بحداثة مدينة نيويورك.

بدأت التصميم؟ ومتى
هال ّ أخبرتنا عن نفســك وكيف
ِ
اكتشفت موهبتك وشغفك بتصميم األزياء؟

بعد تخرجي من كلية "ســميث" ،بارشت العمل يف قطاع
إدارة األعمــال ،وعملت بجد للحصول عىل درجة املاجســتري يف إدارة
األعمال من جامعة "هارفارد" ،خالل الدراسة ،شاركت يف مرشوع لـ
"نيمان ماركوس" لتقييم تأثري األعمال التجارية عىل شــبكة اإلنرتنت
التــي أطلقت حديثا ً عىل مبيعــات املخازن ،وعندما أكملت دراســة
املاجســتري ،انتقلت إىل عالم األزياء ،حيث أصبحــت مديرة مبيعات
الجملة يف  .Zac Posenيف وقت الحق ،قضيت سنوات عديدة يف Louis
 .Vuitton and Saks Fifth Avenueكنــت أعمل عىل بيع منتجات
عديــدة ،ومن ثم قررت أن أبدأ عميل الخــاص ،لم ُ
يك لدي أي تدريب
رســمي عىل التصميم ،لكنني كنت أعرف أنه لــدي املوهبة ،وأدركت
حاجة السوق للحصول عىل مالبس عالية الجودة ،ومالبس عرصية غري
ً
مستخدمة
متكلفة وبسعر مناســب ،كنت أسعى إلنشاء رشكة خاصة
طاقتي اإلبداعية ،وخلفيتي اإلدارية مع شــعارها املميّز "اإلهتمام أوال ً
بالعميل" ،وإمداده بالجودة التي يستحقها.
ما هي أول قطعة صممتها؟

ّ
أركــز عىل تصاميم القمصان ،ولكن مــن املفارقة أن أول قطعة قمت
بتصميمها كانت تنــورة دائرية كاملة مضيئة وجذابة ،وكانت يف غاية
الجمــال والروعة ،وبع ّدها ركزت بعض الــيء عن تصاميم التنانري
والفساتني ،ثم إنصب تركيزي عىل تصميم قمصان ذات جودة ورقي.

من أين تستلهمين تصاميمك؟

أســتلهم تصاميمي من خالل السفر وزيارة بلدان جديدة ،ففي العام
املايض ،زرت ميكونوس ،ســانتوريني ،باريس ،دبي ،باكستان ،بالم
بيتــش ،هامبتونز ،ميامي ،وبالطبع أنا أعيــش يف نيويورك التي تع ّد
مصدر دائم لإللهام يف حد ذاته.
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ما هي الخامات واألقمشــة الرئيســية التي تســتخدمينها في
القطع الخاصة بك؟ وهل لديك أي مواد خاصة؟

تستخدم  AMMARAأنواع من األقمشة الفريدة ،وذات الجودة العالية
التي تبحث عنها السيدة ،حيث بإمكانها أن تحتفظ بقطعتها لسنوات
ً
وعادة ما أستخدم القطن ذو التيلة الطويلة الذي
عديدة داخل خزانتها،
واملتفــوق عىل األنواع األخرى
يعــ ّد األندر واألكثر جودة عىل اإلطالق،
ّ
والذي ال يتأثر لونه أو جودته خالل التنظيف.
هال ّأخبرتنا عن مجموعاتك المختلفة؟

كل مجموعة من مجموعات  AMMARAتحتوي من  6إىل  8قمصان
جميلة ،شــديدة الكالســيكية والرقي ،أما الهدف من وراء قمصان
 AMMARAفهي إحتضان إتجاهات املوضة املختلفة ،وهي مصنوعة
بجودة عالية تجعلها تدوم يف خزائن مقطنيها لسنوات عديدة ،ونعمل
بكل جهد لتحقيق رضا عمالئنا.
صممينها كل عام؟
كم عدد المجموعات التي ت ُ ّ

بدال ً من إتبــاع تقويم األزياء التقليدية ،تقــوم  AMMARAبتقديم
ّ
يتمكنوا من تجديد
مجموعة كل  3شــهور لعمالئها األوفياء ،حتــى
خزائنهم بشكل دوري مع فصول العام.
هل لديكم أي مجموعــات جديدة أو قطع خاصــة لدول مجلس
التعاون الخليجي؟

إســتلهمتني أفكارا ً جديدة خالل رحلتي األخــرة ملدينة دبي ،وأعمل
حاليا ً عىل تصميم قطع خاصــة لدول مجلس التعاون الخليجي ،فهو
سوق خاص جدا ً وملهم ،وأنا مهتمة جدا ً يف تقديم تصاميم خاصة لهذا
السوق الكبري.
ً
بالمصممين اآلخرين؟
مقارنة
ما الذي يميّز تصاميمك
ّ

ما يجعل من قمصــان  AMMARAفريدة ومميــزة عن غريها هي
الجودة كما ذكرت مســبقاً ،مع تقديم أفخم املــواد يف تصنيع القطع
الراقية ،نقوم بإنتاج القمصان داخل مصنعنا بنيويورك ،والعميل ٍُيق ّدر
الجودة ،ولكن واحدة من أكثر األشياء الرائعة التي نواجهها هي أنه بعد
رشاء أحد العمالء قميص ،يعود مرة أخرى ليطلب رشاء اثنني آخرين..
أتذكر عميل قد إشــرى  8قمصان من أصل  12قميص خالل عرض
أزياء العام املايض.
هل تخططين لتقديم مجموعة خاصة ألسواق الدول العربية؟

بكل تأكيد ،فأنا أعمل حاليا ً عىل تقديم مجموعة خاصة ألسواق الخليج
والتي ستكون متاحة بدءا ً من شهر سبتمرب القادم.

قمت بتصميمها؟
إليك
ما هي أقرب قطعة
ِ
ِ

لقد أحببت الكثري من القطع التي قمت بتصميمها ،ولعل أقرب قطعة
إىل قلبي هي قميص LOULOU

ما هي تطلعاتكم وخططكم المستقبلية؟

يف العــام املقبــل أو ّد أن ُتصبح  AMMARAإســما ً مألوفا ً ووجهة
القمصان عىل اإلنرتنت ،فعندما ترغب أي إمرأة يف رشاء قميص جديد،
أو تحديث خزانة مالبسها ،فورا ً تذهب إىل www.ammaranyc.com
ملعرفة ما هو جديد ،لتكون واثقة بأن املوضة داخل  AMMARAنقطة
فارقة وراقية ومميزة ،كما أو ّد الدخول إىل أسواق دول مجلس التعاون
الخليجي ،والرتبّع عىل عرش هذا السوق امللهم.

فيما يتعلّــق بدول مجلس التعــاون الخليجي ،كيــف ترين هذا
الســوق؟ وكيف ترين الموضة بداخله؟ وهل تختلف عن األسواق
األخرى؟ وكيف ستتعاملون مع احتياجاتهم الخاصة ؟

كشخص نشــأت يف باكستان ،وبطبيعة الحال زرت الخليج عدة مرات
ولدي الكثري من األصدقاء ممّن وُلدوا وأقاموا هناك ،فلدي فهم فريد ملا
يمكن أن يُقدم لهذه املنطقة ،العميل داخل املنطقة هذه لديه حس قوي
تجاه املوضة أكثر مــن زبائني داخل نيويورك ،وهو يف العموم يُفضل
الحرير عن القطن ،ففي الواليات املتحدة ،أركز أكثر عىل خزانة "املرأة
العاملة" ويف دول مجلس التعــاون الخليجي أركز أكثر عىل تصاميم
أكثر "للخروج".
هل من كلمة أخيرة؟

أنا متحمسة جدا ً لدخول أسواق هذه املنطقة ذات الطابع الفريد تجاه

املوضة ،وأســعى إليصال تلك التصاميم إىل هــذا املجتمع الراقي ذو
الحس العايل.
HARAYER Ramadan & Summere 2017

39

