
�ضاره مرت�ضى 

موضة مقابلة

انتقلت من عامل املال إىل عامل التصميم 
املوض��ة.  يف  ش��غفها  تتب��ع  لك��ي 
تس��توحي إلهامه��ا من خمتل��ف عناصر 
احلياة ال سّيما سفراتها. إّنها املصّممة  
Ammara Yaqub التي رسمت لنفسها 
نهج��ًا خاّص��ًا وفري��دًا. تعّريف أك��ر على 
عالمته��ا اخلاّص��ة Ammara م��ن خالل 

هذا اللقاء. 
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ما الذي دفعك إىل دخول عامل املوضة؟
عملت   ،Smith College جامعة  م��ن  ال��ت��خ��ّرج  بعد 

�شهادة  �أن��ال  �أن  قبل  �مل�شريف  �ال�شتثمار  جم��ال  يف 

 Harvard جامعة  من  �الأع��م��ال  �إد�رة  يف  �ملاج�شتري 

�الأعمال،  �إد�رة  در��شة  و�أث��ن��اء   .Business School

من   Neiman Marcus لعالمة  م�شروع  يف  �شاركت 

�أجل تقييم �أثر �إطالق موقعها �الإلكرتوين على مبيعات 

�ملتجر. وخالل هذه �ملرحلة، كنت �أخّطط للعودة �إىل 

�أّن  �إاّل  �الأعمال  �إد�رة  �لتمويل بعد �النتهاء من  در��شة 

م�شاركتي يف هذ� �مل�شروع كانت مبثابة نقطة حتّول يف 

م�شريتي. وبعد �أن نلت �شهادة �ملاج�شتري، �نتقلت �إىل 

لدى  �جلملة  مبيعات  مديرة  و�أ�شبحت  �ملو�شة  جمال 

 Saksو  Louis Vuitton لدى  ثّم عملت   ،Zac Posen

Fifth Avenue يف �لت�شويق و�ل�شر�ء، وقّررت الحقًا �أن 

�أ�شتخدم جانب �الإبد�ع  �أن  �أردت  �أبد�أ عملي �خلا�ّص. 

لدّي وخلفّيتي يف �إد�رة �الأعمال لتاأ�شي�ص عالمة جتارّية 

تتمحور حول �لزبونة، ومّما ال �شّك فيه �أّن �جلودة هي 

عامل جوهري �أي�شًا، كما �أّنني ال �أبتكر �أّي قطعة من 

دون �شبب �أو هدف معّي.

ه������ال ت���خ���ري���ن���ا ع������ن ت���ف���اص���ي���ل 
خريف  مل��وس��م  األخ���رة   جمموعتك 

- 2018؟ وشتاء 2017 
�ص  خم�شّ ق�شم  ق�شمي،  �إىل  �ملجموعة  تنق�شم 

�الأو�شط.  لل�شرق  و�آخر  �الأمريكّية  �ملتّحدة  للواليات 

أص�����ّم�����م ل���ل���م���رأة 
ال����ت����ي ت��ش��ب��ه��ن��ي

باخلطوط  �الأو�����ش����ط  �ل�����ش��رق  جم��م��وع��ة  ت��ت��م��ّي��ز 

ت�شاميمي.  يف  د�ئمًا  تربز  �لتي  �لدقيقة  �لهند�شّية 

لها  �خ��رتت  ج���ّدً�،  ر�ق��ي��ة  �لعربّية  �مل���ر�أة  �أّن  ومب��ا 

�لبلوزة  ه��ي  لة  �ملف�شّ قطعتي  �الأل���و�ن.  م��ن  �مل��زي��د 

و�ملنا�شبة  �لو��شعة  �الأكمام  ذ�ت  �لق�شرية  �لذهبّية 

عايل  �شرو�ل  مع  تن�شيقها  ميكن  و�لتي  لل�شهر�ت 

تّنورة طويلة.  �أو  �خل�شر 

م�����ن أي������ن ت���س���ت���م���ّدي���ن ال���وح���ي 
الب��������ت��������ك��������ار ت�����ص�����ام�����ي�����م�����ك؟
�أّنني  ومبا  حياتي،  من  خمتلفة  عنا�شر  من  �أ�شتوحي 

فاإّن   The Hamptonsو نيويورك  مدينتي  بي  �أعي�ص 

�الإلهام يحيط بي من كل مكان. كما �أّنني �أحّب �ل�شفر 

 Santoriniو Mykonos كثريً� وقد زرت �ل�شنة �ملا�شية

ت�شّكل  وبالطبع  وباري�ص،  ولندن   Palm Beachو ودبي 

رحالتي م�شدر �إلهام كبريً� بالن�شبة �إيّل.

من هو املصّمم املفّضل لديك؟
 Nicolas Ghesquière أنا من �أ�شّد �ملعجبي بامل�شّمم�

خا�ّص.  ب�شكل   Balenciaga ل��د�ر  �الأوىل  وباأعماله 

فاإىل جانب موهبته �لهائلة، يتمّتع بقدرة ر�ئعة جلعل 

�ملر�أة ت�شعر باأّنها جميلة وجّذ�بة. لطاملا �عتربته مثااًل 

فهو  �الأزي��اء،  بت�شميم  للبدء  �ألهمني  وقد  يل  �أعلى 

 قادر بلم�شة و�حدة على �أن يجعل من ت�شميم ب�شيط 

��شتثنائّية.  قطعة 

من هي املرأة التي تعكس أسلوبك؟
�ملهام  �ملتعّددة  تلك  ت�شبهني،  �لتي  للمر�أة  �أ�شّمم 

�الأعمال  �أو يف  �شو�ء يف عملها  �الن�شغال  و�لد�ئمة 

حياتها  يف  �أو  �أوالده�����ا  ت��رب��ي��ة  يف  �أو  �خل���ريّي���ة 

تختار مالب�شها يف  �لتي  �ملر�أة  �الجتماعّية... هي 

مهّمة  ومن  �آخر  �إىل  �جتماع  من  لتنتقل  �ل�شباح 

وجميلة  �أنيقة  تبدو  �أن  بحاجة  وهي  �أخ��رى،  �إىل 

ت�شعر  �أن  �إىل  حتتاج  �أّنها  و�الأه��ّم  �لوقت.  ط��و�ل 

 Ammara قمي�ص  و�ل��ق��ّوة.  و�لتمّكن  ب��ال��ر�ح��ة 

وقد  بنف�شها.  ثقة  �أك��ر  �مل���ر�أة  ليجعل  ُم�شّمم 

 Ammara قم�شان  من  قمي�ص  كل  ��شم  �خرتت 

�أن  و�أمت��ّن��ى  �ل�شهري�ت  �الأيقونات  باإحدى  تيّمنًا 

تنعك�ص روح �أولئك �لن�شاء �مللهمات على �لزبونات 

�لقم�شان. �للو�تي يخرتن 

ما الذي حتّبينه يف تصميم األزياء؟
�أن  يف  �مل��ر�أة  ترغب  �لتي  �لت�شاميم  �أبتكر  �أن  �أح��ّب 

ترتدي  �شّيدة  �أرى  وعندما  وت��ك��ر�رً�.  م��ر�رً�  ترتديها 

�أحد ت�شاميمي ينتابني فعاًل �شعور ر�ئع. 

التواصل  وسائل  على  تعتمدين  كم 
االجتماعي للتسويق لتصاميمك؟

 Ammara أن���ا حمظوظة الأّن ع���دد متابع���ي عالمة�

عل���ى Instagram كب���ري ج���دً� ونح���ن نق���وم بالفعل 

 ،Facebookو Instagram بالت�شويق للت�شاميم عرب

 AMMARA 
YAQUB
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فال �ش���ّك يف �أّن و�ش���ائل �لتو��ش���ل �الجتماعي تزيد 

�ملبيعات �أي�شًا. 

اللواتي  امل��وض��ة  أي��ق��ون��ات  ه��ّن  م��ن 
يؤّثرن فيك؟

�أحّب Francoise Hardy وBetty Catroux و�أعتربهما 

مرجعًا بالن�شبة �إيّل عندما �أعمل على �بتكار ت�شاميمي.

ارتدين  ال��ل��وات��ي  النجمات  ه��ّن  م��ن 
تصاميمك؟

لقد �ختارت جنمات كثري�ت ت�شاميم Ammara مثل 

Kourtney Kardashian �لت���ي �رتدت موؤّخرً� قمي�ص 

Carson �الأزرق و�ملقّلم وقد بدت ر�ئعة جّدً� فيه. 

أي���������ن ت�����ت�����وّف�����ر ت���ص���ام���ي���م���ك 
اخل�����ل�����ي�����ج؟ م�����ن�����ط�����ق�����ة  يف 
نعم����ل عل����ى متجرن����ا �الأّول يف �ل�ش����رق �الأو�ش����ط 

�أن نت�ش����ارك الئحة بالت�شاميم و�الأ�شعار  ونتمّنى 

مع زبوناتنا قريبًا. 

ما هي مشاريعك املستقبلّية؟
�ملّتحدة  �ل��والي��ات  يف  ك��ب��ريً�  جن��اح��ًا  حّققنا  لقد 

�لتو�ّشع  ع��ل��ى  �ل���ي���وم  ن��ع��م��ل  ل����ذ�  �الأم���ريك���ّي���ة، 

ع��ل��ى �ل�����ش��ع��ي��د �ل��ع��امل��ي وق���د ب���د�أن���ا ب��ال��ف��ع��ل يف 

�ل�������ش���رق �الأو�����ش����ط!
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