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R E B I R T H
New year’s fashion takes a more SUSTAINABLE and INCLUSIVE approach

Featuring Stella McCartney

Arabia’s newest curvy runway star in the making

“A GIRL IS 
A blessing TO 
HER FAMILY, 
THAT’S WHAT 
I’VE LEARNED 
FROM life”

THE new rules 
OF DENIM – ALL 
THE STYLES 
FOR all occasions

THE JOY 
OF BEING 
NANCY AJRAM

PROJECT 
EVERYDAY

36.75 AED  
10 USD
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The Rebirth Issue



 LAMA JOUNI كل األزياء من
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 ملهمتي امرأة قوية ألنني كبرُت بين نساء قويات 



أهت""ّم ب""كل الجوان""ب المتعلّق""ة بتطوي""ر عالمت""ي8 وربم""ا ه""ذا م""ا يجعلن""ي أتأث""ر ببع""ض 
العوائ""ق، لكنن""ي ف""ي رحلت""ي المهني""ة أتق""ّدم بخط""ى ثابت""ة»8

ه""ذا الع""ام ظه""رت ش""هيرات عدي""دات عل""ى وس""ائل التواص""ل ف""ي أزي""اء لم""ى 
جون""ي8 وتكش""ف المصّمم""ة م""ا ق""د يب""دو غريب""اً لكن""ه يعك""س الواق""ع ال""ذي نعيش""ه، 
وه""و أّن «الكثيري""ن بات""وا يأخذونن""ي عل""ى محم""ل الج""د بعدم""ا ارت""دت أزيائ""ي ه""ذا 
س""اندرز»8  وجاس""مين  وريان""ا  ش""يرزينغر  ونيك""ول  حدي""د  بي""ال  م""ن  كلٌّ  الع""ام 
وتس""رد بش""فافية قص""ص ظه""ور أزيائه""ا تح""ت األض""واء8 «كان""ت بي""ال حدي""د ف""ي 
دب""ي، حي""ن غام""رت بإرس""ال أزي""اء م""ن عالمت""ي إل""ى الفندق8 والمش""اهير، كم""ا يقال 
لن""ا، يتلق""ون ف""ي الع""ادة أع""داداً هائل""ة م""ن الهداي""ا، لك""ن إذا أعجبته""م قطع""ة معين""ة 
يرتدونه""ا8 بي""ال ارت""دت «الس""ويتر» القصي""رة بالقلنس""وة ف""ي المط""ار ل""دى مغادرته""ا 
دب""ي، فالتق""ط صوره""ا مص""ّورو البابارات""زي، لي""رى الجمي""ع «الس""ويتر»8 أم""ا نيك""ول 
ش""رزينغر فق""د عّب""رت ع""ن إعجابه""ا بالبذل""ة الت""ي ارتدته""ا خ""الل جلس""ة تصوي""ر، 

فقدمُته""ا إليه""ا هدي""ة»8
يظه""ر تأث""ر جون""ي بمعن""ى البس""اطة ف""ي تصاميمه""ا8 لك""ّن بحثه""ا ع""ن البس""اطة 
ال ُيترج""م تصامي""َم غي""ر فري""دة، فتق""ول� «أح""ب البس""اطة ف""ي ش""كل ع""ام، والقليل 
يرضين""ي8 وف""ي األزي""اء أج""د أّن تفاصي""ل بس""يطة كاألزرار يمك""ن أن تغّي""ر التصميم، 
وال أح""ب الزخرف""ة8 أح""ب األنم""اط وأق""ّص حس""ب ثيم""ات مختلف""ة، كم""ا أم""زج بي""ن 

الثيم""ات8 أرّك""ز ف""ي ش""كل أساس""ي عل""ى 
القّص""ة والقم""اش واإلحس""اس بالقطع""ة، 
ب""دالً م""ن المبالغ""ة ف""ي التصمي""م م""ن أج""ل 
أن تب""دو القطع""ة مبتكرة ومج""ّددة8 وبرغم 
أزي""اء  أق""ّدم  أنن""ي  إال  تصاميم""ي  بس""اطة 
وأس""عارها  الس""وق  ف""ي  موج""ودة  غي""ر 
مالئم""ة8 فق""د أدرك""ت من""ذ عمل""ت ف""ي ه""ذه 
يفرضه""ا  المرتفع""ة  الكلف""ة  أّن  الصناع""ة 
يري""د  الت""ي  والص""ورة  المع""روف  االس""م 
أن يعكس""ها8 أم""ا األقمش""ة الت""ي ُتصن""ع 
منه""ا أزي""اء أه""م الدور وأش""هرها فليس""ت 
أعط""ي  أن  أري""د  أن""ا  األثم""ان8  مرتفع""ة 
الم""رأة، بضمي""ر واع وقل""ب مفت""وح، منتج""اً 
النوعي""ة  جي""دة  أقمش""ة  م""ن  مصنوع""اً 
ويب""اع بس""عر معق""ول8 وأح""رص ف""ي كل 
مجموع""ة عل""ى أن أق""ّدم أزي""اء للمناس""بات 
الكوكتي""ل  وحف""الت  للعم""ل  المختلف""ة، 

واألع""راس»8 
 تصّم""م جون""ي أزي""اء تعج""ب نس""اء م""ن 
أعم""ار مختلف""ة وخلفي""ات متنوع""ة، تح""رص 
مرتبط""ة  غي""ر  القّص""ات  تك""ون  أن  عل""ى 
بمرحل""ة زمني""ة معّين""ة8 «أن""ا لبناني""ة، وأم""ي 
ف""ي  عش""ت  مص""ري،  وزوج""ي  س""ورية 
أفه""م  واإلم""ارات8  وفرنس""ا  الس""عودية 
أنن""ي  كم""ا  مختلف""ة8  وثقاف""ات  مجتمع""ات 
ف""ي الثالثي""ن م""ن عم""ري، وأعي""ش محاط""ة 
بفتي""ات ونس""اء م""ن أجي""ال مختلف""ة، ه""ذا ما 
يجعلن""ي أفه""م م""ا يبحث""ن عن""ه ويس""تحّقن 

الحص""ول علي""ه»8

تصّم""م جون""ي لنس""اء م""ن أجي""ال مختلف""ة م""ن دون أن تلتف""ت إل""ى الصيح""ات 
الرائج""ة8 «ال أؤم""ن بالصيح""ات، فه""ي م""ع السوش""ال ميدي""ا تتب""دل بس""رعة رهيب""ة، 
ب""ل يدفعن""ي تصمي""م مجموع""ة إل""ى االبتع""اد ع""ن ه""ذه التأثي""رات ألعك""س م""ا 
يش""بهني8 تلهمن""ي الص""ور القديمة، صور المنّص""ات والمصّممين في العق""ود الماضية، 
فأع""ود بالزم""ن إل""ى التس""عينيات، ومنه""ا إل""ى الثمانينيات والس""بعينيات والس""تينيات8 
كم""ا تح""ّرك إلهام""ي الكت""ب القديم""ة، وتش""ّكل مراجع""ي كت""ب موض""ة مختلف""ة، ف""ال 
أتأث""ر بم""ا ي""روج اآلن8 وأحيان""اً أج""د، م""ن دو قص""د، أّن م""ا اخت""رت أن أتأث""ر ب""ه يش""به 
صيح""ة م""ا8 أمن""ح تركي""زي كام""الً لعملي""ة التصمي""م الت""ي تس""تحوذ عل""ى اهتمام""ي8 
وأعي""ش اإلله""ام، خ""الل ثالث""ة أش""هر أن""ام وأصح""و وأن""ا ف""ي م""زاج اإلب""داع888 تول""د 
القص""ة ث""م يتبعه""ا بح""ث معّم""ق، أق""رأ الكثي""ر وأغ""وص ف""ي األرش""يف وأتاب""ع أفالم""اً 
وثائقي""ة8 أغ""ّذي عين""ّي ومعرفت""ي لتقودن""ي إل""ى حي""ث أري""د الذه""اب8 ه""ذا م""ا يترج""م 

رؤيت""ي لتتح""ّول إل""ى تصامي""م»8
لم""ى جون""ي ام""رأة عملي""ة، «بعد يوم ف""ي العمل ال أح""ب العودة إلى المن""زل ألبّدل 
مالبس""ي8 يمك""ن أن يتح""ّول ال""زي وأن أرت""دي الكع""ب العال""ي ألكم""ل التزامات""ي8 
وألنن""ي كب""رت بي""ن نس""اء قوي""ات، كان طبيعي""اً أن تك""ون ملهمت""ي ام""رأة قوي""ة، أن 
أصّم""م له""ا، يظه""ر ه""ذا ف""ي قّص""ة الكت""ف، ف""ي األزي""اء المتحّول""ة8 ال""زي نفس""ه يتب""ّدل 
م""ن محاف""ظ إل""ى ج""ريء، يط""رح احتم""االت واس""عة ومفتوح""ة8 وألنن""ي عش""ت ف""ي 
تخطي""ط،  دون  م""ن  أجدن""ي،  الس""عودية، 
أفك""ر ف""ي خي""ار األزي""اء المحافظ""ة الت""ي ال 
تفق""د جرأته""ا وقدرته""ا عل""ى التعبي""ر ع""ن 

ش""خصية َم""ن ترتديه""ا»8
كل ي""وم صع""ب ف""ي رحل""ة لم""ى جون""ي، 
المهني""ة  رحلت""ي  «ليس""ت  تكش""ف،  كم""ا 
�طب""ق  عل""ى  األم""ور  تأتن""ي  ول""م  س""هلة، 
لك""ن  للبع""ض8  يحص""ل  كم""ا  جاه""ز� 
الصع""اب تقّوين""ي8 كم""ا أنن""ي أصّع""ب األم""ور 
عل""ى نفس""ي8 ال ش""يء يرضين""ي، ودوم""اً 
أبح""ث ع""ن تطوي""ر عمل""ي ونفس""ي8 أؤم""ن 
بأنن""ي بالتع""ب أحص""ل عل""ى م""ا أري""ده8 فم""ا 
يأت""ي س""ريعاً وس""هالً، يختف""ي بس""هولة 
وقت""ي»8  آخ""ذ  أن  أفّض""ل  وأن""ا  وس""رعة8 
تدع""و جون""ي إل""ى التركي""ز عل""ى منطقتن""ا 
وطاقاته""ا8 «لنلتف""ت إل""ى مواهبن""ا ب""دًال م""ن 
إرس""اء  ويج""ب  إلين""ا8  ي""وّرد  بم""ا  االنبه""ار 
بن""ى تحتي""ة معين""ة ك""ي تكب""ر ه""ذه الصناع""ة 
اآلن،  يح""دث  واضح""ة8  قواع""د  محترم""ة 
وه""و م""ا أالحظ""ه ف""ي دب""ي، أن ال""كل يتأث""ر 
بم""ا يصب""ح فج""أة عل""ى الموض""ة، م""ن دون 
تقيي""م أو مس""اءلة8 يج""ب أن توض""ع معايي""ر 
صعب""ة، ك""ي ال يت""م استس""هال األم""ور8 
لق""د اخت""رت التأس""يس ف""ي دب""ي ألنه""ا 
أؤم""ن  وأن""ا  المس""تقبل،  نح""و  تقودن""ي 
بأهمي""ة التخطي""ط للغ""د، ولعش""رة أع""وام 
م""ن اآلن8 ول""ن أتوق""ف ع""ن الحل""م والعم""ل 
إل""ى أن أفتت""ح متج""راً ف""ي كل مدين""ة م""ن 

م""دن العال""م»8 

 الصعاب تقّويني ودوماً أبحث عن 
تطوير عملي ونفسي 
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 الَقّصة والقماش هما أساس الزّي الذي يمنح عند ارتدائه شعوراً بالتمّيز 
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ف""ي بي""روت، وه""و أناق""ة النس""اء6 فق""د ألهمتن""ي أناق""ة الم""رأة اللبناني""ة الت""ي 
أراه""ا فري""دة6 هك""ذا وج""دت نفس""ي بي""ن أس""لوب الم""رأة الفرنس""ية الج""ذاب 
ببس""اطته، وأس""لوب الم""رأة اللبنانية الت""ي تحّب إبراز جماله""ا وتفاصيله6 جمعت 

بي""ن م""ا تعلّمت""ه ف""ي باري""س ونظرت""ي اللبناني""ة للجم""ال واألناق""ة»6
بع""د التخ""ّرج تقّدم""ت جون""ي للعم""ل كمتدّرب""ة في صال""ة عرض ري""د كاركوف 
بداي""ًة «لك""ن التجرب""ة ل""م تهّمن""ي ألنن""ي عمل""ت كمس""اعدة ف""ي صال""ة الع""رض»6 
ث""م تدّرب""ت ف""ي دار بالم""ان خ""الل ع""ام كام""ل حي""ث س""اعدت ف""ي إنت""اج تفاصيل 
ع""رض أزي""اء خري""ف وش""تاء lmno، م""ن رس""م التصامي""م إل""ى تقديمه""ا عل""ى 
المنّص""ة6 «قب""ل الع""رض كن""ت أقي""س األزي""اء عل""ّي6 م""ا زل""ت أذك""ر م""ا ش""عرت 
ب""ه وأن""ا مرتدي""ة تل""ك القط""ع6 ه""و ش""عور بالف""رادة تفرض""ه القّص""ات الفخم""ة6 
ه""ذا التمّي""ز ال أختب""ره عن""د ارت""داء األزي""اء المصنوع""ة س""ريعاً ألس""واق ضخم""ة6 
وألنن""ي أمضي""ت nl ش""هراً ف""ي ال""دار فهمت س""بب إحساس""ي بروع""ة القطعة 

عن""د ارتدائه""ا6 القّص""ة ه""ي أس""اس ال""زّي الممّي""ز، إل""ى جان""ب ن""وع القم""اش»6 

نش""أت مصّمم""ة األزي""اء اللبناني""ة لم""ى جون""ي ف""ي الس""عودية6 «كب""رُت بي""ن النس""اء، 
ف""ي عوالمه""ن6 فق""د عمل""ت أم""ي خبي""رة تجمي""ل، وكن""ت أرافقه""ا إل""ى العم""ل 
لمس""اعدتها6 ه""ذا م""ا اعتدن""اه من""ذ صغرن""ا، أن نس""اعد والدين""ا وندعمهم""ا6 كب""رت في 
صالون""ات التجمي""ل م""ع أم""ي ونس""اء م""ن خلفي""ات مختلف""ة، يتمتع""ن بأس""اليب أناق""ة 
وأذواق وأش""كال مختلف""ة6 ول""م أك""ن أح""ّب المدرس""ة ب""ل أغي""ب خ""الل س""اعات 
ال""درس ف""ي أح""الم اليقظ""ة6 كن""ت أمضي وقت""ي في االس""تماع إلى الموس""يقى، كما 

كن""ت أح""ب الس""ينما وأحالم""ي»6  
ف""ي الخامس""ة عش""رة ب""دأت لم""ى تش""عر بعالقته""ا الخاص""ة بالموض""ة، «كن""ت 
أنّس""ق أزي""اء أم""ي وأخت""ي، كم""ا ُعرف""ت بأس""لوبي الخ""اص6 كن""ت أتخّي""ل النس""اء 
المحيط""ات ب""ي وه""ّن يرتدي""ن أزي""اًء م""ن تصميم""ي6 وعندم""ا أخب""رت أب""ي بأنن""ي أري""د 
التخّص""ص ف""ي الموض""ة ش""جعني عل""ى الدراس""ة ف""ي باري""س، ف""ي حي""ن أنن""ي كن""ت 
أفك""ر ف""ي االنتق""ال إل""ى دب""ي6 وع""ام lmmo غ""ادرت الس""عودية إل""ى لبن""ان ألنض""ّم إل""ى 
مدرس""ة تصمي""م األزي""اء إيس""مود، لك""ن الحرب اإلس""رائيلية على لبن""ان دفعتني إلى 

الع""ودة إل""ى الس""عودية6 وم""ن هن""اك غ""ادرت إل""ى باري""س حي""ث ب""دأت الدراس""ة»6
أمض""ت لم""ى ثماني""ة أع""وام ف""ي باري""س6 «ب""دأت الدراس""ة ف""ي إيس""مود ف""ي 
باري""س حي""ث س""رعان م""ا ش""عرت ب""أن البرنام""ج تقن""ي ف""ي حي""ن أنن""ي أحت""اج إل""ى 
الغ""وص ف""ي الجان""ب التثقيف""ي األكاديم""ي6 أردت التعّم""ق ف""ي تاري""خ الف""ن والتصمي""م6 
فانخرط""ت ف""ي الف""رع الباريس""ي م""ن معه""د مارانغون""ي اإليطال""ي حي""ث درس""ت 
خ""الل عامي""ن تاري""خ الموض""ة والتنس""يق6 ث""م ع""دت إل""ى متابع""ة دراس""تي وتخرج""ت 
ف""ي كلي""ة بارس""ونز»6 كان""ت التجرب""ة الباريس""ية مهم""ة ف""ي مس""يرة جون""ي اآلتي""ة، 
كم""ا تش""رح، «م""ن عال""م منغل""ق عل""ى نفس""ه6 فل""م تك""ن، مث""ل الح""ال اآلن، مج""الت 
الموض""ة العالمي""ة وكتبه""ا متاح""ة حي""ث نش""أت، وكان""ت �فاش""يون تي ف""ي� المحطة 
الوحي""دة الخاص""ة بالموض""ة الت""ي تس""ّنت لن""ا مش""اهدتها6 ف""ي باري""س ثّقفت نفس""ي، 
قب""ل اهتمام""ي  واهتمم""ت باالس""تفادة م""ن كل م""ا قّدمت""ه ل""ي المدين""ة ثقافي""اً 

بالدراس""ة التطبيقي""ة وبن""اء نفس""ي كمصمم""ة»6 
كان م""ن الطبيع""ي أن يتأث""ر إب""داع المصّمم""ة الش""ابة بم""ا قّدمت""ه إليه""ا باري""س6 
«باري""س علّمتن""ي األس""لوب األني""ق، لكنن""ي كّمل""ت م""ا تعلّمت""ه فيه""ا بم""ا تأث""رت ب""ه 

بع""د بالم""ان تدّرب""ت جون""ي ل""دى المصّم""م رع""د حوران""ي ال""ذي يصّم""م أزياء تناس""ب 
النس""اء والرج""ال، و«تهّم""ه هندس""ة القّص""ة»، كم""ا تق""ول المصّمم""ة، وتضي""ف أّن 
م""ا جمعت""ه م""ن خب""رة دفعه""ا إل""ى االنط""الق م""ن تجربته""ا الخاص""ة «كام""رأة م""ن 
الطبق""ة الوس""طى تح""ّب األزي""اء وال يمك""ن أن تش""تري تصامي""م رديئ""ة الن""وع، لكنه""ا 
ف""ي الوق""ت نفس""ه ل""ن تش""تري دوم""اً م""ن عالم""ات فخم""ة قطع""اً مرتفع""ة األثم""ان6 

فهم""ت أن ثم""ة ثغ""رة ف""ي الس""وق، وقل""ت إنن""ي يج""ب أن أب""دأ م""ن هن""ا»6 
أّسس""ت جون""ي عالمته""ا «لم""ى جون""ي» من""ذ ثالث""ة أع""وام6 «أس""ماء وعالم""ات 
كثي""رة تتناف""س هن""ا، والصناع""ة تش""هد المزي""د م""ن التوّس""ع6 ل""ذا لي""س س""هًال 
الحف""اظ عل""ى موق""ع جي""د ف""ي الس""وق»6 لك""ن عالم""ة «لم""ى جون""ي» تس""تند إل""ى 
نقط""ة ق""وة ذكي""ة ه""ي األس""عار كم""ا تش""رح المصّمم""ة6 «كل العالم""ات األخ""رى 
أس""عارها تتج""اوز أس""عار تصاميم""ي6 أفّض""ل أن أبي""ع ألكثري""ة ب""دالً م""ن أن أبي""ع 
ألقلي""ة ألجن""ي الم""ال، ه""ذه اس""تراتيجيتي6 وأن""ا عل""ى الطري""ق الصحي""ح، قب""ل ثالث""ة 
مواس""م ب""دأت أش""عر بإقب""ال عل""ى عالمت""ي ودع""م م""ن الجمي""ع6 يحت""اج نم""و ه""ذا 
الن""وع م""ن العم""ل إل""ى الكثي""ر م""ن الوق""ت، وإل""ى صب""ر وثب""ات عل""ى مس""توى جي""د6 وأنا 
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تسرد المصّممة الشابة لمى جوني تفاصيل رحلتها منذ اختارت أن تسلك درب 
تصميم األزياء حيث يبدو واضحاً أّنها تخطو خطوات واثقة 

ZIGA MIHELCIC  تصوير   HALA KAWSARANI  بقلم
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