هل أنت قادرة
حتمل األمل؟
على ّ

هذا ما يكشفه لون عينيك

12
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أفكار مبتكرة
لتتمتعي بعطلة رائعة

هكذا
ّ
حتضرين
أوالدك
لسن
الرشد

ما هو
عمرك
البيولوجي؟

8

أطعمة صحية
تقوي ذاكرتك
ّ

ب
ا
س
ك
ا
ل
م
شعالين
زوجي يفهمني من نظرة

وال أمانع خوض جتربة التمثيل

ندى غزال:

«مهما بلغ عدد اجلوائز

تبقى مالم�ستي

لقلوب النا�س الركيزة»
بر�ؤيتها الوا�ضحة و�أهدافها
املحددة وثقتها بنف�سها متكّنت
من ترجمة �أحا�سي�سها
ملجوهرات راقية تنب�ض حيوية وفرادة
فو�صلت بها �إىل العاملية� .إ ّنها ندى
غزال املهوو�سة ب�أدق التفا�صيل والتي
حب و�صدق �إميان ًا منها
تعمل بك ّل ّ
ب�أ ّنها الطريقة الوحيدة لت�صل بها
جموهرات � Nada Gإىل �أكرب �رشيحة
قلوبهن
من الن�ساء حول العامل فتلم�س
ّ
وم�شاعرهن.
أحا�سي�سهن
وتدغدغ �
ّ
ّ

ب

�أعتقد حقيق ًة � ّأن �شغفي الكبري بالت�صميم
يعود �إىل � ّأيام طفولتي .وبالإ�ضافة �إىل
ت�شجيع والدتي من خالل �سماحها يل
جدتي
بالر�سم على جدران البيت ،لعبت ّ
دوراً مهم ًا يف تنمية مهاراتي من خالل
الفنية
مراقبتي لها �أثناء حبكها للأعمال ّ
اليدوية بوا�سطة ال�ص ّنارة وال�صوف.
عدة من دون
وكنت �أراقبها ل�ساعات ّ
�أن �أ�شعر بالتعب �أو امللل ،بل العك�س
متام ًا �إذ كنت �أقف مذهولة �أمام �إتقناها
لعملها بحرفية عالية .وقد �أدركت من
الفن
�سن ال�ساد�سة �أ ّنني �س�أدخل جمال ّ
ّ

مييز ت�صاميمك
✳ بر�أيك ما الذي ّ
عن غريها من املجوهرات
املتوفرة يف الأ�سواق؟
ّ

�أعتقد � ّأن عدم اجنرايف وراء املعايري
مييز اخلط الذي
أهم ما ّ
املعمول بها هو � ّ
تب ّنيته يف م�سريتي املهنية� ،إذ ُتظهر
ت�صاميمي اله�شا�شة يف خ�شونتها،
والليونة يف قوامها ،واحليوية يف
بد من الإ�شارة
ت�صاريحها ال�صادقة .وال ّ

حوار :جوين عطااهلل
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✳ من الر�سم على جدران البيت
�إلى ت�صميم المجوهرات ،كيف
تبلورت لديك فكرة ت�أ�سي�س
الخا�صة بك؟
عالمة المجوهرات
ّ
وهل كنت تحلمين دوم ًا بدخول
الفن والمو�ضة؟
عالم
ّ

وا ِ
حلرف .وقد قررت �إن�شاء عالمتي
�سن الثامنة �أثناء زيارتي
اخلا�صة يف ّ
ّ
ملدينة نيويورك مع عائلتي� ،إذ وقفت
مذهولة �أمام واجهات املحال التجارية
وحلمت منذ ذلك احلني ب�أن �أ�ؤ�س�س عملي
اخلا�ص .ويف العام  2004حققت هذا
احللم بعد �أن �أ�س�ست عالمة املجوهرات
اخلا�صة بي حتت عنوان .Nada G
ّ

45

املهنية
واجهتك يف م�سريتك
ّ
و�صو ًال �إىل ما ّ
متكنت من حتقيقه
حتّ ى اليوم؟

املميزة
�إىل � ّأن كل جمموعة حتمل هويتها
ّ
أ�ستمدها من م�شاعري و�أحا�سي�سي
التي � ّ
اخلا�صة ،وبالتايل ميكن القول � ّإن كل
تعرف
جمموعة حتمل روح ندى غزال وهي ّ
ع ّني بطريقتها اخلا�صة.
✳ من �أين ت�ستمدين الوحي
لت�صاميمك؟

�أعترب � ّأن ت�صاميمي هي انعكا�س حقيقي
يحركني ،ف�أنا
مل�شاعري وحميطي وك ّل ما
ّ
�أت�أ ّثر بك ّل ما �أراه �أمامي وبالأ�شخا�ص الذي
�أقابلهم بحياتي .فمن كتل الثلج املت�ساقطة
التي كنت �أراقبها من نافذة بيت �أهلي يف
مميز �أراه يف عيني
اجلبل و�صو ًال �إىل بريق ّ
طفل ما ،مروراً بالتك ّلم مع ذاتي والغو�ص
يف روح
تبث ّ
يف �أعماق روحي :ك ّلها عوامل ّ
ومتدين ب�أفكار جديدة �أنطلق منها
الإبداع
ّ
لأبد�أ ت�صاميمي.

وهل تتبعني بع�ض
✳
الرائجة؟
املو�ضة
خطوط

�أطمح دوم ًا �إىل ابتكار املو�ضة الرائجة
اخلا�صة بي.

✳ ما هو احلجر الكرمي الأحب �إىل
قلبك؟

أحب كثرياً ا�ستخدام الأملا�س اخلام وغري
� ّ
ب�شخ�صية
تتميز
ّ
املثايل ،ذلك � ّأن كل قطعة ّ
خا�صة بها ،كما � ّأن كل حجر كرمي يختلف
عن غريه ويحمل يف طياته ق�ص ّته اخلا�صة.
بد من الإ�شارة �إىل �أ ّنني �أع�شق املزج ما
وال ّ
بني قطع الأملا�س اخلام والذهب امل�صقول
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الأ�صفر والأبي�ض لأ ّنهما يندجمان مع ًا
ب�سال�سة.
✳ هل ت�ستهدفني فئة عمرية
معينة من خالل
�أو �شريحة
ّ
ت�صاميمك؟

�أطمح من خالل عملي وت�صاميمي �إىل �أن
�أتوا�صل عاطفي ًا مع الن�ساء حول العامل.
ورغم �أ ّنني �أف ّكر بالن�ساء العامليات القويات
�إال �أ ّنني ال �أ�صب تركيزي على فئة عمرية �أو
معينة .ف�أجمل ما يف عملي كم�صممة
�رشيحة ّ
جموهرات هو ترجمة �أحا�سي�سي لقطع خالدة
تدغدغ �أح�سا�سي�س وم�شاعر الأخريات.

✳ من لندن �إىل بريون وبعدها �إىل
ثم عدت لال�ستقرار يف بريوت،
دبي ّ
ما الذي �أ�ضافته هذه البلدان �إىل
�شخ�صيتك وت�صاميمك؟

�أعتقد �أن مكوثي يف ٍ
عدد من البلدان لعب دوراً
�سيما يف ما يتع ّلق
مهم ًا يف طريقة تفكريي ال ّ
بد من الإ�شارة �إىل � ّأن ال�سفر
بالت�صميم .وال ّ
واالنفتاح على ح�ضارات �أخرى يغ ّذي العقل
والروح مع ًا لذا ميكنني القول ب� ّأن جموهرات
 Nada Gتتم ّتع ب�إح�سا�س عاملي.
أهم ال�صعوبات التي
✳ ما هي � ّ

بغ�ض النظر عن العي�ش والعمل يف بلد
ّ
غري م�ست ّقر� ،أعتقد � ّأن التحدي الأكرب الذي
واجهته هو �إن�شاء فريق عمل مهوو�س
بالدقة والرتكيز على �أ�صغر التفا�صيل مثلي
�أنا متام ًا.

✳ وهل تندمني على بع�ض القرارات
التي اتّخذتها �سابق ًا؟

معينة �أ�سعى
�إطالقا ،فعندما �أ�ضع �أهداف ًا ّ
للو�صول بها ح ّتى النهاية لذا ال ميكنني
التفكري بالندم.

✳ لو عاد بك الزمن �إىل الوراء ،ما
الذي كنت لتغيرّ يه يف حياتك؟

ك ّلي ثقة ب� ّأن كل ما يح�صل يف احلياة هو
جد �سعيدة مبا مت ّكنت من
جيد ،و�أنا ّ
ل�سبب ّ
الو�صول �إليه اليوم يف حياتي ،لذا ال �أعتقد
ب�أ ّنني كنت �س�أغيرّ �أي �شيء على الإطالق.

✳ ما هي �أهم املحطات البارزة يف
حياتك املهنية؟

حمطتان بارزتان غيرّ تا حياتي :انتقايل �إىل
�سن الـ 22ملتابعة عملي يف جمال
دبي يف ّ
�سن الـ30
الإعالنات ،وعودتي �إىل بريوت يف ّ
اخلا�صة بي.
لإن�شاء جمموعة املجوهرات
ّ

✳ كيف ّ
متكنت من مناف�سة بع�ض
الأ�سماء الكربى يف عامل املجوهرات؟

�أعتقد � ّأن �صدقي جتاه نف�سي والعمل الذي

�أقوم به من كل قلبي جعلني �أبتكر قطع ًا
حقيقية ترتقي �إىل املعايري العاملية .و�أنا
جد فخورة اليوم بقدرة  Nada Gعلى
ّ
مناف�سة بع�ض �أهم املاركات العاملية.
وبالإ�ضافة �إىل �أ ّننا ح�صدنا بع�ض اجلوائز
العاملية ف�أنا فخورة �أي�ض ًا ب�أ ّنه يتم عر�ض
ت�صاميمي يف بع�ض �أهم كتب املجوهرات
بد من الإ�شارة �إىل �أ ّنه
العاملية .ولكن ال ّ
مهما بلغ عدد اجلوائز تبقى مالم�ستي
لقلوب النا�س الركيزة الأ�سا�سية التي �أعتمد
عليها يف عملي.
✳ ما هو التغيري الذي ت�سعني
لإحداثه يف العامل العربي من خالل
تت�سم
ت�صاميمك الع�صرية التي
ّ
بالفرادة والغرابة؟

ي�سعدين كثرياً �أ ّننا مت ّك ّنا من �إعادة حتديد
بع�ض العادات الرائجة يف ال�رشق الأو�سط
املتع ّلقة بابتكار وو�ضع املجوهرات.

«ت�صاميمي هي انعكا�س
حقيقي مل�شاعري وحميطي
يحركني»
وكل ما
ّ

عاد ًة ما يكون نهاري طوي ًال للغاية.
وعندما يتوجه �أوالدي �إىل املدر�سة
�أ�رسع �إىل النادي الريا�ضي و�أحر�ص
على �أن �أكون يف مكان العمل يف
متام ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا �أو �أبكر.
و�أم�ضي نهاري مع فريق العمل و�أختلي
بنف�سي يف املكتب و�أتوا�صل مع الزبائن يف
املتجر كما �أ�رشف على ت�صنيع املجوهرات
يف امل�صنع .ولكنني �أحر�ص على الو�صول
�إىل البيت قبل عودة �أوالدي من املدر�سة
لق�ضاء الوقت معهم قبل �أن �أعود بعد ذلك
حتد مرهق يل � اّإل �أ ّنني
�إىل العمل .ورغم �أ ّنه ٍّ
قد اعتدت تنظيم �أولوياتي لأ� ّؤمن توازن ًا

�سليم ًا يف حياتي.
أهم الأحالم التي ت�سعني
✳ ما هي � ّ
لتحقيقها على ال�صعيداملهني؟

ال حدود للطموح ذلك � ّأن هناك دوم ًا
وبناء عليه ف�أنا �أ�سعى
بدايات جديدة.
ً
والتو�سع يف لبنان والعامل ،كما
للتطور
ّ
ّ
م�صممني �آخرين.
مع
التعاون
ا
كثري
ني
يهم
ً
ّ
ّ
التو�سع
أن
�
إىل
�
إ�شارة
ل
ا
من
بد
وال
ّ
ّ
ّ
العاملي �سيتيح يل فر�صة التوا�صل مع
عدد �أكرب من الن�ساء حول العامل على
�أمل �أن �أمل�س �أكرب قدر ممكن من القلوب
بوا�سطة ت�صاميمي.

ت�صممي
✳ هل من املمكن �أن
ّ
جمموعة جموهرات كال�سيكية؟

ال �أرى نف�سي ك�إن�سانة كال�سيكية ،لذا
من ال�صعب �أن �أترجم �أحا�سي�سي لقطع
أحتدى نف�سي
كال�سيكية .ولكن ال �أمانع �أن � ّ
لأ�صمم جموهرات حتاكي �شخ�ص ًا كال�سيكي ًا
بناء على طلبه.
ً

✳كيف تختارين �أ�سماء جمموعاتك؟

�أبد�أ لدى ابتكاري للت�صاميم بر�سم
�أحا�سي�سي على الورق ،فيكون بالتايل لك ّل
أ�ستمد
ق�صة خا�صة � ّ
�شعور وحركة وفكرة ّ
منها ا�سم املجموعة.
ّ
توفقني بني حياتك
✳ كيف
ال�شخ�صية واملهنية؟

�أ�ستيقظ باكراً حوايل ال�ساعة ال�ساد�سة
�صباح ًا مع �أوالدي الثالثة وزوجي ،لذا
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