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لقلوب النا�س الركيزة«

»مهما بلغ عدد اجلوائز 

✳ من الر�سم على جدران البيت 

كيف  المجوهرات،  ت�سميم  اإلى 
تاأ�سي�س  فكرة  لديك  تبلورت 
بك؟  ة  الخا�سّ المجوهرات  عالمة 
بدخول  دومًا  تحلمين  كنت  وهل 

عالم الفّن والمو�سة؟ 
اأّن �صغفي الكبري بالت�صميم  اأعتقد حقيقًة 
اإىل  وبالإ�صافة  طفولتي.  اأّيام  اإىل  يعود 
يل  �صماحها  خالل  من  والدتي  ت�صجيع 
جّدتي  لعبت  البيت،  جدران  على  بالر�صم 
دوراً مهمًا يف تنمية مهاراتي من خالل 
مراقبتي لها اأثناء حبكها لالأعمال الفنّية 
وال�صوف.  ال�صّنارة  بوا�صطة  اليدوية 
دون  من  عّدة  ل�صاعات  اأراقبها  وكنت 
العك�س  بل  امللل،  اأو  بالتعب  اأ�صعر  اأن 
متامًا اإذ كنت اأقف مذهولة اأمام اإتقناها 
من  اأدركت  وقد  عالية.  بحرفية  لعملها 
الفّن  جمال  �صاأدخل  اأّنني  ال�صاد�صة  �صّن 

واأهدافها  الوا�صحة  بروؤيتها  املحددة وثقتها بنف�صها متّكنت ب
اأحا�صي�صها  ترجمة  من 
ملجوهرات راقية تنب�س حيوية وفرادة 
ندى  اإّنها  العاملية.  اإىل  بها  فو�صلت 
غزال  املهوو�صة باأدق التفا�صيل والتي 
منها  اإميانًا  و�صدق  حّب  بكّل  تعمل 
بها  لت�صل  الوحيدة  الطريقة  باأّنها 
اأكرب �رشيحة  اإىل   Nada G جموهرات 
قلوبهّن  فتلم�س  العامل  الن�صاء حول  من 

وتدغدغ اأحا�صي�صهّن وم�صاعرهّن.    

هلل 
طاا

ين ع
جو

ار: 
حو

تبقى مالم�ستي

ندى غزال:

عالمتي  اإن�صاء  قررت  وقد  واحِلرف. 
زيارتي  اأثناء  الثامنة  �صّن  يف  ة  اخلا�صّ
وقفت  اإذ  عائلتي،  مع  نيويورك  ملدينة 
التجارية  املحال  واجهات  اأمام  مذهولة 
وحلمت منذ ذلك احلني باأن اأوؤ�ص�س عملي 
هذا  حققت   2004 العام  ويف  اخلا�س. 
املجوهرات  عالمة  اأ�ص�صت  اأن  بعد  احللم 
.Nada G عنوان  حتت  بي  ة  اخلا�صّ

✳ براأيك ما الذي ميّيز ت�ساميمك 

املجوهرات  من  غريها  عن 
املتّوفرة يف الأ�سواق؟

املعايري  وراء  اجنرايف  عدم  اأّن  اأعتقد 
الذي  اأهّم ما ميّيز اخلط  املعمول بها هو 
ُتظهر  اإذ  املهنية،  م�صريتي  يف  تبّنيته 
خ�صونتها،  يف  اله�صا�صة  ت�صاميمي 
يف  واحليوية  قوامها،  يف  والليونة 
ت�صاريحها ال�صادقة. ول بّد من الإ�صارة 
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معًا  يندجمان  لأّنهما  والأبي�ض  الأ�صفر 
ب�صال�صة.  

عمرية  فئة  ت�ستهدفني  هل   ✳
خالل  من  معّينة  �سريحة  �أو 

ت�ساميمك؟ 
اأن  اإىل  وت�صاميمي  عملي  خالل  من  اأطمح 
العامل.  حول  الن�صاء  مع  عاطفيًا  اأتوا�صل 
ورغم اأّنني اأفّكر بالن�صاء العامليات القويات 
اإل اأّنني ل اأ�صب تركيزي على فئة عمرية اأو 
�رشيحة معّينة. فاأجمل ما يف عملي كم�صممة 
جموهرات هو ترجمة اأحا�صي�صي لقطع خالدة 
الأخريات.  وم�صاعر  اأح�صا�صي�ض  تدغدغ 

  
✳ من لندن �إىل بريون وبعدها �إىل 

بريوت،  يف  لال�ستقر�ر  عدت  ثّم  دبي 
�إىل  �لبلد�ن  هذه  �أ�سافته  �لذي  ما 

�سخ�سيتك وت�ساميمك؟ 
اأعتقد اأن مكوثي يف عدٍد من البلدان لعب دوراً 
مهمًا يف طريقة تفكريي ل �صّيما يف ما يتعّلق 
بالت�صميم. ول بّد من الإ�صارة اإىل اأّن ال�صفر 
والنفتاح على ح�صارات اأخرى يغّذي العقل 
والروح معًا لذا ميكنني القول باأّن جموهرات 
عاملي. باإح�صا�ض  تتمّتع   Nada G

�لتي  �ل�سعوبات  �أهّم  هي  ما   ✳

�ملهنّية  م�سريتك  يف  و�جهتك 
حتقيقه  من  متّكنت  ما  �إىل  و�سواًل 

حّتى �ليوم؟
بلد  يف  والعمل  العي�ض  عن  النظر  بغ�ّض 
الذي  الأكرب  التحدي  اأّن  اأعتقد  م�صتّقر،  غري 
مهوو�ض  عمل  فريق  اإن�صاء  هو  واجهته 
بالدقة والرتكيز على اأ�صغر التفا�صيل مثلي 

اأنا متامًا.

 ✳ وهل تندمني على بع�ض �لقر�ر�ت 
�لتي �ّتخذتها �سابقًا؟

اأ�صعى  معّينة  اأهدافًا  اأ�صع  فعندما  اإطالقا، 
ميكنني  ل  لذا  النهاية  حّتى  بها  للو�صول 

التفكري بالندم.

ما  �لور�ء،  �إىل  �لزمن  بك  عاد  لو   ✳
�لذي كنت لتغرّييه يف حياتك؟

احلياة هو  ما يح�صل يف  باأّن كل  ثقة  كّلي 
�صعيدة مبا متّكنت من  واأنا جّد  ل�صبب جّيد، 
اأعتقد  اإليه اليوم يف حياتي، لذا ل  الو�صول 

باأّنني كنت �صاأغرّي اأي �صيء على الإطالق.

يف  �لبارزة  �ملحطات  �أهم  هي  ما   ✳

حياتك �ملهنية؟
حمطتان بارزتان غرّيتا حياتي: انتقايل اإىل 
الـ22 ملتابعة عملي يف جمال  دبي يف �صّن 
الإعالنات، وعودتي اإىل بريوت يف �صّن الـ30 
بي.      ة  اخلا�صّ املجوهرات  جمموعة  لإن�صاء 

 
بع�ض  مناف�سة  من  متّكنت  كيف   ✳
�الأ�سماء �لكربى يف عامل �ملجوهر�ت؟ 
الذي  والعمل  نف�صي  جتاه  �صدقي  اأّن  اأعتقد 
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املمّيزة  هويتها  حتمل  جمموعة  كل  اأّن  اإىل 
واأحا�صي�صي  م�صاعري  من  اأ�صتمّدها  التي 
كل  اإّن  القول  ميكن  وبالتايل  اخلا�صة، 
جمموعة حتمل روح ندى غزال وهي تعّرف 

عّني بطريقتها اخلا�صة. 
     

�لوحي  ت�ستمدين  �أين  من   ✳

لت�ساميمك؟ 
حقيقي  انعكا�ض  هي  ت�صاميمي  اأّن  اأعترب 
فاأنا  يحرّكني،  ما  وكّل  مل�صاعري وحميطي 
اأتاأّثر بكّل ما اأراه اأمامي وبالأ�صخا�ض الذي 
اأقابلهم بحياتي. فمن كتل الثلج املت�صاقطة 
يف  اأهلي  بيت  نافذة  من  اأراقبها  كنت  التي 
اأراه يف عيني  اإىل بريق ممّيز  اجلبل و�صوًل 
والغو�ض  ذاتي  مع  بالتكّلم  مروراً  ما،  طفل 
يف اأعماق روحي: كّلها عوامل تبّث يّف روح 
منها  اأنطلق  جديدة  باأفكار  ومتّدين  الإبداع 

لأبداأ ت�صاميمي.   

بع�ض  تتبعني  وهل   ✳

�لر�ئجة؟  �ملو�سة  خطوط 
الرائجة  املو�صة  ابتكار  اإىل  دومًا  اأطمح 

اخلا�صة بي.

�إىل  �الأحب  �لكرمي  �حلجر  هو  ما   ✳  
قلبك؟

وغري  اخلام  الأملا�ض  ا�صتخدام  كثرياً  اأحّب 
ب�صخ�صّية  تتمّيز  قطعة  كل  اأّن  ذلك  املثايل، 
اأّن كل حجر كرمي يختلف  بها، كما  خا�صة 
عن غريه ويحمل يف طياته ق�صّته اخلا�صة. 
ول بّد من الإ�صارة اإىل اأّنني اأع�صق املزج ما 
امل�صقول  والذهب  اخلام  الأملا�ض  قطع  بني 
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قطعًا  �أبتكر  جعلني  قلبي  كل  من  به  �أقوم 
و�أنا  �لعاملية.  �ملعايري  �إىل  ترتقي  حقيقية 
على   Nada G بقدرة  �ليوم  فخورة  جّد 
�لعاملية.  �ملاركات  �أهم  بع�ض  مناف�سة 
�جلو�ئز  �أّننا ح�سدنا بع�ض  �إىل  وبالإ�سافة 
�لعاملية فاأنا فخورة �أي�سًا باأّنه يتم عر�ض 
�ملجوهر�ت  كتب  �أهم  بع�ض  يف  ت�ساميمي 
�أّنه  �إىل  �لإ�سارة  من  بّد  ل  ولكن  �لعاملية. 
مالم�ستي  تبقى  �جلو�ئز  عدد  بلغ  مهما 
لقلوب �لنا�ض �لركيزة �لأ�سا�سية �لتي �أعتمد 

عليها يف عملي.  

ت�سعني  الذي  التغيري  هو  ما   ✳

لإحداثه يف العامل العربي من خالل 
تت�ّسم  التي  الع�سرية  ت�ساميمك 

بالفرادة والغرابة؟
حتديد  �إعادة  من  متّكّنا  �أّننا  كثري�ً  ي�سعدين 
�لأو�سط   �ل�رشق  يف  �لر�ئجة  �لعاد�ت  بع�ض 

�ملتعّلقة بابتكار وو�سع �ملجوهر�ت.

»ت�ساميمي هي انعكا�س 
حقيقي مل�ساعري وحميطي 

وكل ما يحّركني«
   

ت�سّممي  اأن  املمكن  من  هل   ✳

كال�سيكية؟   جموهرات  جمموعة 
لذ�  كال�سيكية،  كاإن�سانة  نف�سي  �أرى  ل 
لقطع  �أحا�سي�سي  �أترجم  �أن  �ل�سعب  من 
نف�سي  �أحتّدى  �أن  �أمانع  ل  كال�سيكية. ولكن 
لأ�سمم جموهر�ت حتاكي �سخ�سًا كال�سيكيًا 

بناًء على طلبه. 

✳كيف تختارين اأ�سماء جمموعاتك؟

بر�سم  للت�ساميم  �بتكاري  لدى  �أبد�أ 
لكّل  بالتايل  فيكون  �لورق،  على  �أحا�سي�سي 
�أ�ستمّد  خا�سة   ة  ق�سّ وفكرة  وحركة  �سعور 

منها ��سم �ملجموعة.

حياتك  بني  توّفقني  كيف   ✳
ال�سخ�سية واملهنية؟

�ل�ساد�سة  �ل�ساعة  حو�يل  باكر�ً  �أ�ستيقظ 
لذ�  وزوجي،  �لثالثة  �أولدي  مع  �سباحًا 

للغاية.  طوياًل  نهاري  يكون  ما  عادًة 
�ملدر�سة  �إىل  �أولدي  يتوجه  وعندما 
و�أحر�ض  �لريا�سي  �لنادي  �إىل  �أ�رشع 
يف  �لعمل  مكان  يف  �أكون  �أن  على 
�أبكر.  �أو  �سباحًا  �لتا�سعة  �ل�ساعة  متام 
و�أختلي  �لعمل  فريق  مع  نهاري  و�أم�سي 
بنف�سي يف �ملكتب و�أتو��سل مع �لزبائن يف 
�ملتجر كما �أ�رشف على ت�سنيع �ملجوهر�ت 
�لو�سول  على  �أحر�ض  ولكنني  �مل�سنع.  يف 
�ملدر�سة  من  �أولدي  عودة  قبل  �لبيت  �إىل 
ذلك  بعد  �أعود  �أن  قبل  معهم  �لوقت  لق�ساء 
�إىل �لعمل. ورغم �أّنه حتدٍّ مرهق يل �إّل �أّنني 
تو�زنًا  لأوؤّمن  �أولوياتي  تنظيم  �عتدت  قد 

�سليمًا يف حياتي.

ت�سعني  التي  الأحالم  اأهّم  هي  ما   ✳
لتحقيقها على ال�سعيداملهني؟

دومًا  هناك  �أّن  ذلك  للطموح  حدود  ل 
�أ�سعى  فاأنا  عليه  وبناًء  جديدة.  بد�يات 
كما  و�لعامل،  لبنان  يف  و�لتو�ّسع  للتطّور 
�آخرين. �لتعاون مع م�سّممني  يهّمني كثري�ً 
�لتو�ّسع  �أّن  �إىل  �لإ�سارة  من  بّد  ول 
مع  �لتو��سل  فر�سة  يل  �سيتيح  �لعاملي 
على  �لعامل  حول  �لن�ساء  من  �أكرب  عدد 
�لقلوب من  ممكن  قدر  �أكرب  �أمل�ض  �أن  �أمل 

بو��سطة ت�ساميمي.


