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إبداع بال حدود
يغادر طالب خليجيون كل عام للدراسة في 

الخارج كي يعودوا الحقًا إلى بلدانهم حاملين 
معارف ومهارات جديدة، ونلتقي اليوم مع 

خمسة شخصيات إبداعية ورائد واحد لنرى كيف 
يعيشون حرية الفكر في حياتهم  العصرية 

التي يقضونها في الترحال والتنقل.
كلمات: آنا واالس طومسون  –  صور : إنزاخيانو لطيف 

الجنسية عمر    سعودي  املولد  كندي  عاشور 
ومقيم في اململكة املتحدة منذ عام 2011، 
 دراسته للحصول على شهادة في مجال 

ً
حيث يستكمل حاليا

األعمال، إال أن شغفه الحقيقي هو فن التحريك بالتوقيف 
 
ً
مهتما كنت  »لطاملا  عاشور  عمر  ويقول  والفيلموغرافيا. 

 »... غير أنه من املهم لي أن أحصل على 
ً
بالفن،« ويتابع قائال

شهادة في مجال ذي أهمية كاألعمال أو الطب أو الهندسة ألن 
هذه األمور هي التي تؤخذ على محمل الجد في اململكة العربية 
السعودية.« يرجع أصل عاشور إلى مكة املكّرمة، وقد بدأ 
دراسته مع الهندسة املعمارية في جامعة امللك فهد للبترول 
 بطلب إلى جامعة ويست 

ً
بر، ليتقّدم الحقا

ُ
واملعادن في الخ

 للموازنة بين جانبي 
ً
لندن. ورغم التحدي الذي يواجهه أحيانا

حياته املختلفين، إال أن عاشور يقول »دراساتي ونشاطاتي 
الفنية تتكامل مع بعضها البعض، فاألعمال تساعدني في 
معرفة كيفية بناء العالقات وهو ما ينطبق على نواٍح عديدة 
أخرى، بينما أستطيع في نفس الوقِت العمَل على الرسوم 
املتحركة هنا في لندن.« ويحرص عاشور على متابعة فعاليات 
الساحة الفنية في لندن، حيث يحضر افتتاحات املعارض 
ويتعّرف على مهارات جديدة كتصوير املدن، ويعبر عن ذلك 
: »إن تعّرفي على هذه النوعية من املعايير العالية يلهمني 

ً
قائال

لتجربة هذه األمور أو حتى ما هو أفضل منها، وبفضل وجودي 
هنا ورؤيتي لكل هذه األعمال الفنية التي يبدعها أشخاص من 
مختلف أنحاء العالم، فقد أصبحت على يقين بأنه ال بد لي 

من رفع مستوى العمل.«
واألفالم  املفاهيمي  التصوير  في   

ً
حاليا عاشور  يعمل 

 العديد من املجاالت األخرى في أعماله البصرية 
ً
مستعمال

بما في ذلك األزياء والرسوميات. »عندما تنتقل من بلد آلخر 
قد  وكأنك  عليه،  كانت  عما  تختلف  تفكيرك  طريقة  فإن 
 
ً
أعدَت تشغيل دماغك من جديد، وهذا يفتح أمامك أبوابا
من  وبالرغم  أفكار جديدة.  إلى  بك  تف�ضي  للتفكير  جديدة 
تطور املشهد الفني في السعودية بسرعة -وهو ما يعود إلى 
حد ما إلى دور وسائل التواصل االجتماعية- غير أنه لم يحقق 
االنتشار املطلوب بعُد كما ينبغي. عندما تأتي إلى هنا وترى 
قها الناس على الفنون فسوف تتغير طريقة 

ّ
األهمية التي يعل
».

ً
تفكيرك حتما

ويحرص عاشور على أن تتكامل املهارات التي يتعلمها في 
 في مجال األعمال فأنا أحاول 

ً
ِكال املجالين: »عندما أكتب مقاال

االستفادة من املفاهيم التي تعلمتها من هذا املضمار ألدمجها 

في أعمالي الفنية، وأنا أعتقد بأن جميع املعارف مهمة سواء 
 جزء من الصورة الكاملة. 

ً
 فهي جميعا

ً
 أم علوما

ً
كانت فنونا

 من أهم املفكرين واملبدعين في 
ً
وأكثر ما يلهمني هو أن بعضا

العالم كانوا من رواد ’النهضة‘ من الرجال والنساء الذين 
 بمجموعة كبيرة من املجاالت. إذا عملَت 

ً
 طفيفا

ً
وا ولو إملاما

ّ
أمل

 
ً
رت بشكل جيد فسوف تنتج أمورا

ّ
على منصات مختلفة وفك

ثورية بحق.«
 على مشروع بصري يتكون من 15 

ً
يعمل عاشور حاليا

دورة  من  املستوحاة  املتحركة  الرسوم  من  متتالية  ثانية 
انتباهنا التي تتناقص باستمرار، وهو يقول: »على الفن أن 
يواكبنا« ويتابع »... نتلقى اليوم تنبيهات من مصادر كثيرة 
كاإلنترنت والتلفزيون وغيرها، وعندما تفكر فيما تقدمه لك 
الحياة تجد أنه ينبغي على الفن أن يضاهي ذلك املستوى 
في  بر 

ُ
الخ إلى  للعودة  يخطط عاشور   ».

ً
أيضا التنبيهات  من 

 
ً
السعودية بعد التخرج كي يدعم املشهد الفني هناك مدفوعا
وسكورسيزي،  ترانتينو  أمثال  كبيرة  من شخصيات  بإلهام 
أفيدون  وريتشارد  )األنيمي(،  اليابانية  املتحركة  والرسوم 
وسلفادور دالي ولويس بونويل. ويفسر لنا عاشور وجهة نظره 
: »للفن طريقته الخاصة في إيصال الرسائل... فإذا تم 

ً
قائال

بناء جدار بينك وبين أحدهم، لن تستطيع الوصول إليه، غير 
 أكثر سالسة يجعله يتجاوز هذه الحواجز، 

ً
أن للفن أسلوبا

وأنا أريد تحريك مشاعر الناس لتعزيز الِقيم األخالقية التي 
باإلبداع،  يتميز  جيٌل  اليوم  نحن  السعودية.  في  نسيناها 
الخلفيات  النظر عن  وإمكانية اإلبداع هذه توحدنا بغض 
واألعراق واملعتقدات. إذا كنا شغوفين فيما نقوم به فال �ضيء 

  ».
ً
آخر مهم وسنكون واحدا

Out of the Freej
Every year students from the Gulf leave home to 
study abroad. Equipped with new knowledge skills 
they then return to their respective countries. We 
catch up with five creative personalities and one 
pioneer to see how they exercise their freedom of 
thought with a modern nomadic life.
Words: Anna Wallace-Thompson – Photos: Inzajeano Latif

C anadian-born Saudi national 
Omar Ashour has been in the 
United Kingdom since 2011, where 

he is currently finishing a degree in Busi-
ness Studies. His true passion, however, is 
stop motion animation and filmography. 
“I’ve always been interested in art,” he says. 
“However, it was important that I do a de-
gree that carries some weight, such as busi-
ness, medical studies or engineering; these 
are the kinds of subjects that are regarded 
seriously in Saudi Arabia.” Originally from 
Mecca, Ashour began by studying architec-
ture at the King Fahad University of Petro-
leum and Minerals in Khobar, then applying 
to the University of West London. While he 
finds it challenging at times to balance the 
two very different parts of his life, Ashour be-
lieves that, “my studies and my creative pur-
suits complement each other. The business 
process helps me learn how to make connec-
tions, which apply to so many other fields as 
well, and at the same time I am able to work 
on my animation here in London.” Ashour 
actively seeks out events on the London arts 
scene, attending exhibition openings and 
exploring new skills, such as urban photog-
raphy. “Exposed to such a high standard of 
work inspires me to try to do the same, or 
even better. Being here, seeing all this art by 
people from around the world, has made me 

think I need to up my game.” 
Ashour currently works in conceptual pho-

tography and film, incorporating a number of 
other fields into his visual repertoire, includ-
ing fashion and graphics. “Moving countries 
takes you out of a thought process that you 
are used to and reboots your brain. It provides 
you with new ways of thinking, which lead to 
new ideas. In Saudi the art scene is evolving 
rapidly, partially due to the role of social me-
dia, but it is not as mainstream as it could be. 
Coming here and seeing the importance that 
people place on the arts really changes the 
way you think.” 

Ashour makes sure that the skills he learns 
from both disciplines cross over into each 
other. “When I write a business essay, I try to 
take concepts I have learnt from it and infuse 
them into my art. I feel that all knowledge is 
important; arts, science, they’re all facets of a 
greater whole. I am inspired by the fact that 
some of the world’s greatest thinkers and cre-
ators were true ‘Renaissance’ men and wom-
en; they knew a little bit of everything. If you 
work across platforms, connect the dots, you 
can produce something truly revolutionary.”

Ashour is currently working on a visual 
piece, consisting of 15 consecutive seconds of 
animation, inspired by our ever decreasing at-
tention spans today. “Art has to keep up with 
us,” he says. “Today we receive stimuli from 

so many different sources, the internet, televi-
sion, and so on. When you consider what life 
offers, art has to rival that level of stimulation 
as well.” Drawing inspiration from the likes 
of Tarantino, Scorsese and Japanese Anime, 
as well as Richard Avedon, Salvador Dali and 
Luis Bunuel, Ashour plans to return to Kho-
bar, in Saudi, after he graduates and support 
the art scene.  “Art has a special way of getting 
a message across,” he explains. “If somebody 
has erected a wall, you can’t reach them, but 
art is more subtle – it can pass through those 
barriers. I want to stir people’s emotions and 
reinforce morals and values that we have for-
gotten about in Saudi. We are a creative gen-
eration, and creativity unifies people from dif-
ferent backgrounds, ethnicities and beliefs. If 
we are passionate about what we do, nothing 
else matters and we are one.”  

>

“أريد تحريك مشاعر الناس 
لتعزيز الِقيم األخالقية التي 

نسيناها في السعودية.”

عمر عاشور
Omar ashOur

“I want to stir people’s 
emotions and reinforce 
morals and values that 
we have forgotten 
about in Saudi.”
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علي املهندي
ali al muhannadi 

املهندي يدرس    علي  املتميز  األزياء  مصمم 
باالستفادة  برونل  جامعة  في  السياسة 
من منحة، وفي الوقت ذاته يقوم بتصميم خط األزياء العربية 
 ينسجم مع حياة املدن 

ً
الفريد الخاص به، والذي يأخذ طابعا

بين  ترعرع  الذي  املهّندي  علي  يقول  ما  وبحسب  العصرية. 
 
ً
معا األمرين  موازنة  »تقت�ضي  قطر:  األم  وبلده  ولبنان  ليبيا 
: »أحاول تقسيم وقتي بالتساوي 

ً
بعض العناء.« ويتابع قائال

بين السياسة واألزياء، لكن في نهاية املطاف ال بد أن تتداخل 
، فقد تأتيني فكرة ملشروع أزياء بينما أكون داخل 

ً
األمور قليال

محاضرة في الجامعة، كما يزّودني عملي في التصميم بوسائل 
مبتكرة للتعامل مع دراساتي.«

يصمم املهّندي مالبس لكل يوم تجمع بين تصاميم املالبس 
العربية  والعبارات  واألنسجة  العربي  الخط  وفن  الغربية 
القبعات(، وقد خطرت  بالعربية على  )ككتابة كلمة ’شيك‘ 
فكرة تصميم خط األزياء العربية الحديثة على بال املهّندي من 
وحي مالبس الفنانين في فيديو كليبات الهيب هوب، »خطرت 
العربي  العالم  في   

ً
مشابها  

ً
شيئا أطلق  ال  ملاذا  أنه  فكرة  لي 

وأرّوج للتصاميم العربية في العالم؟« وقد استفاد املهّندي 
من انتقاله إلى لندن عام 2012 للتعّرف أكثر على النواحي 
الجمالية سواء من خالل مراقبة األشخاص الذين كان يلتقي 
، أو من خالل حضور مناسبات مثل أسبوع لندن 

ً
بهم يوميا

للموضة، ويقول هو بنفسه: »كان لذلك أثر كبير علّي... يتعّرف 
املرء هنا في لندن على مختلف أصناف األشخاص والثقافات 
واألعراق، كما أن األزياء التي تراها في الشارع متنوعة للغاية 

 أن يتميزوا بين هذه الجموع.« 
ً
ويستطيع الناس هنا فعال

يرى املهّندي في دوامه الكامل في الدراسة وسيلة لتحقيق 
طموحاته في تصميم األزياء والعكس صحيح. »عندما يكون 
، فإن هذا األمر 

ً
الوقت الذي تخصصه لفعل أمر ما محدودا

 أكبر 
ً
يتحول إلى هواية أو نشاط ثانوي، غير أن ذلك يترك أثرا

 لالستفادة من وقتي بأكبر قدر 
ً
لدي ألني أجد نف�ضي مضطرا

ممكن من أجل تحقيق طموحاتي، وهذا ما يجعلني أقّدر هذه 
الطموحات بشكل أكبر.« وباملثل فإن اآلراء واالقتراحات التي 
دراساته  على  تنعكس  العصرية  العربية  األزياء  عن  يتلقاها 
السياسة، والسبب في ذلك على حد تعبيره »ألنها تجعلني أعود 
للمنزل وأدرس باجتهاد أكبر كي أسمع نفس الردود واالقتراحات 
 بالنجاح.« يخطط 

ً
 وأشعر حقا

ً
على هذا القسم من حياتي أيضا

ينهي دراسته مع  السياسة عندما  في مجال  للعمل  املهّندي 
االستمرار في مجال األزياء العربية ذات الطابع املدني املعاصر 
 واسع النطاق في مجال التصميم، فلسُت 

ً
»إذا حققت نجاحا

رص إما أن تنتهزها 
ُ
، فالحياة عبارة عن ف

ً
أنوي تجاهله إطالقا

أو تهملها، وأنا عازم على أخذ األزياء العربية معي ومواصلة 
 وأمام 

ً
العمل عليها قدر استطاعتي. أنا أؤمن أن لكل منا حلما

كل واحد منا الخيار ليقوم بأمر ما حيال ذلك.« 
تغذية نظرته  في  االنتقائية  املهّندي من خلفيته  استفاد 
، وإذا 

ً
اإلبداعية: »أنا أشجع الجميع على السفر للدراسة خارجا

لم تكن تتقن اإلنكليزية فتستطيع إجراء دورة في اللغة ومن 
سعت 

ّ
ثم تسافر بعدها. كلما اختلطَت بثقافات أكثر كلما ات

م وتغّير 
ّ
تعل معارفك، ال تكتِف بنفس األشخاص واألماكن، 

صَّ وابحث وتعّرف على اآلخرين، وهكذا تتعرف إلى نفسك 
َ
ق

َ
وت

بشكل أفضل.«  

T he creative fashion designer stud-
ies politics at Brunel University, on 
a scholarship, whilst creating his 

unique Urban Arabian clothing line of street 
wear. “Balancing the two requires a bit of 
give and take,” says Ali al Muhannadi, who 
grew up between Libya, Lebanon and his 
native Qatar. “I try to divide my time equally 
between both politics and fashion, but at 
the end of the day, they feed into each other. 
I might have an idea for a fashion project 
while in a lecture, and my design work gives 
me creative ways to approach my studies.”

Creating street wear that fuses western 
clothing designs with Arabic calligraphy, 
textiles and phrases (such as snapback caps 
with ‘chić’ written phonetically in Arabic 
script), al Muhannadi was first inspired to 
create his Urban Arabian line after seeing 
hip hop artists in music videos. “I thought, 
why don’t I start something like this in the 
Arab world and promote Arabian designs 
worldwide?” Moving to London in 2012 fur-
ther informed al Muhannadi’s visual aes-
thetic, both through observing the people he 
comes across each day, as well as attending 
events such as London Fashion Week. “It has 
had a huge impact on me,” he says. “Here in 
London you are exposed to so many different 
people, cultures and races. The fashion and 
the outfits you see in the streets are so varied; 
people can really stand out in the crowd.”

Al Muhannadi sees his full time stud-
ies as a way to achieve his fashion design 
aspirations and vice versa. “With only a 
limited time to do something, it becomes a 
hobby or a side activity, but that has all the 
more impact for me because I really have to 

make my time count in order to pursue it. 
It makes me appreciate it more.” Similarly, 
the feedback he receives on Urban Arabian 
funnels back into his political studies. “It 
makes me go home and study that little bit 
harder, because I want that part of my life to 
receive the same sort of feedback, and be as 
successful.” He plans to pursue a career in 
the political field when he finishes his stud-
ies, yet continue building Urban Arabian. 
“If the design work ever becomes big, I’m 
not going to ignore it. Life is all about chanc-
es; you either take them or leave them, and 
I’m going to take Urban Arabian with me 
and continue with it as long as I can. I be-
lieve we all have a dream, and it’s up to us to 
do something about it.” 

His eclectic background has also fed into 
al Muhannadi’s creative outlook. “I strongly 
believe that one should go abroad to study,” 
he says. “If you can’t speak English, take a 
language course and then travel. The more 
you mix with different cultures, the more 
knowledge you will accrue. Don’t just stick 
with the same familiar people and places; 
learn, change, search and research. Get to 
know others, and you will get to know your-
self better.”  

“The more you mix 
with different cultures, 
the more knowledge 
you will accrue.”

“كلما اختلطَت 
بثقافات أكثر كلما 
اّتسعت معارفك.”

>

>
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راشد العريفي
rashEd al araiFi 

العريفي يتخصص    راشد  البحريني 
الديكور  في   

ً
حاليا

للفنون،  لندن  جامعة  في  املكاني  والتصميم  الداخلي 
والتصميم  املكاني  التصميم  في  دورته   

ً
أيضا يمثل  حيث 

ثال�ي األبعاد. يجمع عمله بين األزياء والرسم والتصميم 
أحد  ويتمثل  واحد،  كمجال  جميعها  معها  يتعامل  التي 
أشهر أعماله في سلسلة تستكشف إرث حضارة دملون في 
البحرين. »تتمحور الدراسة في الخارج حول التبادل الثقافي 
وهي حالة من األخذ والعطاء.« حسب قول العريفي الذي 
 :

ً
يدرس في اململكة املتحدة منذ عام 2010، ويتابع قائال

»رباني والدي وأعمامي على تقدير إر�ي العربي بشكل كبير، 
 ».

ً
إال أنني أردُت التعلم أكثر عن الثقافات األخرى أيضا

يأتي العريفي من أسرة فنية، حيث أن عّمه راشد هو 
من  أول  وهو  املعاصر،  للفن  البحرين  جمعية  مؤسس 
 ألعماله الخاصة في الخليج. »كلما رأيت اسمه 

ً
افتتح متحفا

ر في الجهود التي بذلها مع 
ّ
في كتب التاريخ في البحرين أفك

الجيل السابق، فنحن اليوم نستطيع البحث عن أي �ضيء 
في اإلنترنت أما في ذلك الوقت فكل ما سعوا إليه هو إيصال 
أصواتهم وتحقيق شغفهم اإلبدا�ي الذي آمنوا به.« وتم 
تسليط الضوء على أعمال العريفي في معرض في السفارة 
البحرينية في لندن عام 2011، وقد حققت هذه الفعالية 
التبادل  أمام  الباب  يفتح   

ً
 سنويا

ً
منها حدثا  جعل 

ً
نجاحا

الدولي.  واملجتمع  البحرينيين  الفنون  طالب  بين  الثقافي 
العريفي بشكل دائم لحضور افتتاحات معارض  ويسعى 
ومتحف  آلبرت‘  أند  ’فيكتوريا  كمتحف  املتاحف  وزيارة 
الفنية  الروح  تغذي  »كي  العريفي:  ويقول  مودرن‘.  ’تيت 
داخلك، يجب أن تبحث في العالم حولك بشكل دائم عن 
مصادر لإللهام، أن تكتشف وتستكشف وإال فأنت تحاصر 

خيالك في املحدود«.  

B ahraini Rashed al Araifi currently 
majors in Interior and Spatial De-
sign at the University of Arts in 

London, where he is also the course repre-
sentative on 3D and spatial design. His work 
encompasses fashion, painting and design, 
which he treats as one discipline. One of his 
most iconic works is a series exploring the 
Dilmun heritage of Bahrain. “Studying abroad 
is all about cultural exchange, and it’s a give or 
take situation,” says al Araifi, who moved to 
the United Kingdom in 2010. “I was raised 
by my father and my uncles to have a strong 
appreciation of my own heritage, but I wanted 
to learn more about other cultures as well.”

Al Araifi comes from an artistic fam-
ily, with his uncle Rashed the founder of the 
Bahraini Contemporary Art Society, and 
the first Gulf figure to open a museum of his 
work. “Whenever I saw his name in Bahraini 
history books, I would think about the effort 
that he had to make, along with the previous 
generation. Today we can Google anything 
we want, but then, they really had to strive 
to make their voices heard and pursue the 
creative passions they believed in.” Al Araifi’s 
work was exhibited at an exhibition at the 
Bahraini Embassy in London in 2011. It was 
such a success that the show is now an annual 
event providing cultural exchange between 
Bahraini arts students and the international 
community. Additionally, he seeks out exhi-
bition openings and regularly visits museums 
such as the V&A and Tate Modern. “In order 
to fuel your artistic soul, you constantly need 
to receive visual input from the world around 
you. You need to discover and explore, other-
wise you risk limiting yourself,” he says.  

“I was raised...to have 
a strong appreciation 
of my own heritage.”

“تربيت ... على 
تقدير إرثي العربي 

بشكل كبير.”

>
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I t’s-an optical illusion of the best kind; 
you can’t fail to notice the word ‘funky’ 
embedded in the name of the beloved 

accessories brand Fyunka. And that’s just 
what it is. With an ever-growing collection 
of trendy totes, briefcase-inspired handbags, 
notebooks, iPad cases, cushions and more, 
it needs no introduction to Middle Eastern 
girls everywhere. At the helm is Jeddah-
native, Alaa Balkhy, a 25 year old illustra-
tor and graphic designer, currently resid-
ing in New York City, and studying Design 
Management at Pratt.

Her journey from Jeddah to the frenzied 
streets of the Big Apple is of particular note; 
she has an $8,000 bag to thank for it. After 
graduating from college, Balkhy started doing 
illustrations, depicting pop culture, in her free 
time. The first was of an Hermès Birkin bag, 
with a cheeky Arabic caption that   

>
آالء بلخي

alaa BalKhY

Saudi designer Alaa 
Balkhy is making 
gentle waves with 
her accessories’ brand 
Fyunka, embracing her 
own culture with a 
playful stance.

سلمان النجم
salman al naJEm

B ahraini Salman al Najem currently 
studies interior and spatial design 
at the London College of Commu-

nication, University of the Arts, London. “It 
was not always my first choice to be here,” he 
explains. “Oddly my first choice was Sharjah 
in the United Arab Emirates, as I wanted to 
go somewhere close to home. However, I re-
alised that this wouldn’t allow me to experi-
ence student life abroad to its full potential.” 
For al Najem, the city has proved to be an in-
spiration, a “city filled with art and beauty, in 
which the old sits side by side with the new. 
London is an endlessly inspiring place.” 

Hoping to eventually gain MAs in both ar-
chitecture and Fine Arts, juggling two differ-
ent worlds is a task that al Najem, like many 
of his compatriots, is used to. “I try to merge 
the two fields as much as possible,” he says. 
This sees him blend aspects of interior design 
into his paintings, and, in turn, approach his 
interior design projects with an artistic eye.  
Free time, however, is precious: “When I go 
home to Bahrain, I spend most of my time 
painting,” he laughs. The experience of being 
away from home has also allowed him see 
his own country with new eyes. “It was only 
when I left Bahrain that I started to appre-
ciate how beautiful it is. There are so many 
different places and aspects to it that I had 
never truly appreciated before, or even seen!”

London has proved an eye opener in more 
ways than one, architecturally and through its 
arts scene, as well as through its cosmopolitan 
diversity and even the weather. “I try to store 
as much information as possible in my con-
scious mind, allowing it to eventually seep into 
my subconscious, where it will ultimately fuel 
and inspire my studies, my art and hopefully 
myself.” For the young Bahraini, the challenge 
of temporarily uprooting himself into a com-
pletely new environment has been one that he 
has fully appreciated. “Being abroad helps me 
open my mind,” he muses. “I prefer the idea of 
‘modernising’ over ‘Westernising’, and I think 
about what I can learn over here to take back 
with me to benefit my homeland.”

Al Najem is currently working on a com-
munity project that he hopes will encourage 
positive human interaction. “In a globalised 
world, it’s easy to lose one’s identify,” he says. 
“The way in which designers create buildings 
can go a long way to enhancing and encour-
aging human interaction, behaviours and en-
gaging with our senses.”  

>

“I prefer the idea of 
‘modernising’ over 
‘Westernising’.”

“أفّضل فكرة التطوير‘ على 
فكرة ’التطّبع بالغرب‘.”

 يدرس   
ً
حاليا النجم  سلمان  البحريني 

الديكور الداخلي والتصميم املكاني 
في كلية لندن لالتصاالت التابعة الفنون في لندن، ويخبرنا 
 أن 

ً
: »لم يكن خياري األول دائما

ً
عن تجربته هذه قائال

 في الذهاب إلى الشارقة 
ً
آتي إلى هنا بل كنت أرغب أساسا

، غير أني أدركُت 
ً
ألني لم أكن أنوي االبتعاد عن بلدي كثيرا

أن ذلك لن يسمح لي بعيش خبرة الطالب املغترب بكل 
أبعادها.« وقد تبّين أن هذه املدينة كانت للنجم مصدر 
إلهام كوَنها »مدينة غنية بالفنون والجمال، اصطفاف 
 
ً
املعالم القديمة بالحديثة، وهو ما يجعل من لندن مكانا

ي اإللهام.« 
ّ
يغذ

يسعى النجم إلى الحصول على شهادة املاجستير في 
كل من الهندسة املعمارية والفنون الجميلة، وهو الذي 
 في نفس الوقت 

ً
 على التعامل مع مهمتين معا

ً
اعتاد طبعا

»أسعى  يقول:  وهو  بلده،  أبناء  من  الكثير  كحال  حاله 
للجمع بين املجالين قدر املستطاع.« وهذا ما يجعله يدمج 
عناصر من الديكور الداخلي في لوحاته بينما يتعامل مع 
تصميم الديكور الداخلي بعيٍن فنية. وبالتالي يصبح وقت 
: »عندما أعود إلى البحرين أق�ضي معظم 

ً
 ثمينا

ً
الفراغ كنزا

 وهو يخبرنا كيف ساعده 
ً
وقتي في الرسم«، يقولها ضاحكا

 عن وطنه على رؤية البحرين بعين مختلفة: 
ً
العيش بعيدا

 عنها، 
ً
»لم أدرك مدى جمال البحرين حتى سافرت بعيدا

هناك الكثير من املناطق واألوجه التي لم أقّدرها من قبل 
ولم أرها حتى.«

يبدو أن لندن قد فتحت له عينيه بأكثر من طريقة 
سواء من الناحية املعمارية أو من خالل األجواء الفنية 
فيها أو تنّوعها العالمي وحتى في مناخها: »أحاول تخزين 
كل ما أستطيع من معلومات في عقلي الوا�ي كي أتركها 
تتغلغل لوحدها في الالو�ي لدّي لتغذي وتلهم دراساتي 
أمام  التحدي  كان  أمكن.«  إن  شخصيتي  وحتى  وفني 
 لغرسها في بيئة 

ً
الشاب البحريني في اقتالع نفسه مؤقتا

 أدركه بشكل جيد: »ساعدني العيش في 
ً
جديدة تحديا

»أفّضل   :
ً
قائال ويستطرد  آفا�ي«،  توسيع  على  الخارج 

أفكر  وأنا  بالغرب‘  ’التطّبع  فكرة  على  ’التطوير‘  فكرة 
فيما أستطيع أن أتعلمه هنا آلخذه معي عندما أعود كي 

أفيد بالدي.«
أن  يأمل  مجتمعي  مشروع  على   

ً
حاليا النجم  يعمل 

ي�جع على التفاعل اإلنساني اإليجابي حيث يقول: »من 
السهل أن يفقد املرء هويته في عالم ذابت فيه الحدود، 
ويمكن لطريقة قيام املهندسين بتصميم املباني أن تفيد 
في تعزيز وت�جيع التفاعل والسلوكيات اإلنسانية وإثراء 

التواصل مع حواسنا.« 

>

أحد أروع أشكال الخداع البصري، ألّن الناظر إنه   
يرى كلمة ’فانكي‘ )Funky( مخبأة في اسم عالمة 
ّب املسألة. 

ُ
اإلكسسوارات املحبوبة ’فيونكة‘، وهّنا يكمن ل

فقد أصبحت هذه العالمة التجارية غنية عن التعريف 
 لتشكيالتها 

ً
لدى فتيات الشرق األوسط أينما كّن، نظرا

اليد  وحقائب  األحزمة،  عديمة  الحقائب  من  املتنامية 
املستلهمة من الحقائب الرسمية، واألغطية الواقية ألجهزة 
النوتبوك، وأغطية أجهزة ’آي باد‘ والوسائد وغيرها. وتقف 
وراء هذه الظاهرة اإلبداعية الرسامة واملصّممة آالء بلخي، 
 
ً
، واملقيمة حاليا

ً
ابنة مدينة جدة السعودية ذات الـ25 عاما

في مدينة نيويورك لدراسة إدارة التصميم في كلية ’برات‘.
وتجّسد رحلتها من جدة إلى الشوارع املزدحمة ملدينة 
بثمن 000,٨  مع حقيبة  انطلقت  فريدة  نيويورك قصة 
دوالر؛ حيث بدأت بلخي بعد تخرجها من الجامعة باستثمار 
الثقافة  من  مستوحاة  تصاميم  رسم  عبر  فراغها  وقت 
الرائجة )ثقافة البوب(، أولها كانت حقيبة ’هيرميه بيركين‘ 
وتخبرنا  بيركين«.  أريد  »أبي،  تقول  عربية  عبارة  تحمل 
بلخي عنها بقولها: »إنها نظرة فكاهية إلى نمط حياة الفتاة 
 إلى اعتياد الفتيات الخليجيات على طلب 

ً
الخليجية« مشيرة

كل �ضيء من آبا�هن، حتى الحقائب باهظة الثمن. عندها 
قامت مدونة كويتية بنشر هذا الرسم، لتتبعها عدة مواقع 
مسيرة  بداية  كانت  وهكذا  االجتما�ي،  للتواصل  أخرى 

املصممة الشاّبة التي يعرفها الجميع اآلن. 
تجاه  سلبية  أفعال  ردود  اليافعة  الرائدة  واجهت  وقد 
يرتديَن  نساًء  فيها  صّورت  التي  الالحقة  إبداعاتها  بعض 
العباية فقط دون النقاب. وتقول بحزن: »أخذ الناس   

>

تضفي المصممة السعودية آالء بلخي أمواجًا 
لطيفة على مشهد األزياء الراقية بإكسسوارات 

عالمتها التجارية ’فيونكة‘ التي تجّسد تعبيرًا حيويًا 
عن الثقافة والتراث السعوديين. 
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وجوههن.«  عن  للكشف  الفتيات  أدعو  بأنني  يقولون 
وترى آالء -التي تستقي إلهامها من العناصر التقليدية- في 
املصممين خالد شعفار ونادين قانصو حالتين إبداعيتين 
تشاطران عالمتها ’فيونكة‘ النزعة نحو االبتكار املبني على 

روح التراث في أعمالهم الفنية.
الجيل  إلى  طريقه  يعرف  التغيير  »بدأ  مؤكدة:  وتقول 
على  السعودية  العربية  اململكة  نضع  أن  ويجب  الحالي، 
الذي  التحول  إلى   بذلك 

ً
إيجابي« مشيرة الخريطة بشكل 

ما  هو  وهذا  اليوم.  السعودي  الشباب  مجتمع  يشهده 
الصورة  تغيير  إلى  »أسعى  أعمالها:  في  بالضبط  به  تقوم 
ب صّفي.« ووسط 

ّ
النمطية عن السعوديين في أذهان طال

أصوات صفارات سيارات اإلسعاف والشرطة التي لطاملا 
اشتهرت بها مدينة نيويورك الصاخبة، تستعمل بلخي كلمة 
»الحرية« عندما تِصف أكثر ما تحبه في هذه املدينة، غير 
 بالشغف عندما تتحدث عن جدة: 

ً
أن صوتها يصبح مفعما

»أشتاق إلى كل �ضيء في موطني، املدينة القديمة والثقافة 
وحتى الرجال العجائز الذين يجلسون على أبواب املحالت 

ليبيعوا حلوى غزل البنات.«
ما هي الخطوة التالية لـ’فيونكة‘؟ بعد نجاحها في إضافة 
اإلكسسوارات  من  محفظتها  إلى  جديدة  إنتاج  خطوط 
املالبس،  مجال  إلى  الدخول  اآلن  بلخي  تعتزم  األنيقة، 
 بتصميم تنانير ضيقة الخصر وواسعة 

ً
حيث تقوم حاليا

من األسفل مع بصمة فتاة ’فيونكة‘ التي ترتدي الحجاب 
 
ً
في مختلف أزياء التشكيلة. وتأمل بلخي أن تقوم مستقبال
. »في بادئ األمر، ظننت أنه من 

ً
بتصميم أواني املائدة أيضا

املستحيل على فتاة سعودية مثلي أن تصل إلى هنا، لكنني 
اآلن أؤمن بأن كل �ضيء ممكن.«  

“أسعى إلى تغيير 
الصورة النمطية عن 

السعوديين في أذهان 
طالب صّفي.”

“ I love being able 
to change the 
stereotype of Saudis 
amongst students in 
my class.”

translated to ‘Daddy, I want a Birkin’. “It’s 
a humorous insight into the Khaleeji girl’s 
lifestyle,” Balkhy explains. She’s referring to 
the way young girls from the Gulf Coopera-
tion Council (GCC) ask their fathers for just 
about anything, exorbitantly priced handbags 
included. A Kuwaiti blog published the illus-
tration, followed by other social networking 
sites. The rest, as they say, is history.

The young entrepreneur faced a backlash 
with some of her subsequent creations, such 
as illustrations of a woman wearing only an 
abaya, as opposed to a niqab. “People started 
saying I was implying that girls should un-
cover their faces,” she says resignedly. 

Drawing inspiration from all things tra-
ditional, she cites Khalid Shafar and Nadine 
Kanso as creatives who share Fyunka’s sense 
of heritage and who depict cultural elements 
in their artistic statements. 

“This generation is starting to change. We 
want to put a positive Saudi Arabia on the 
map,” she says assertively, about the shift 
taking place in young Saudi society today. 
And that’s exactly what she’s doing with 
her own work. “I love being able to change 
the stereotype of Saudis amongst students in 
my class.” Against the sirens of New York’s 
soundscape, Balkhy simply uses one word 
– freedom – to describe what she likes best 
about the city, yet, it’s moving to hear her 
wax lyrical about Jeddah: “I miss everything 
about home. The old town, the culture, even 
the old men sitting outside and street ven-
dors selling cotton candy.”

So what’s next for Fyunka? After suc-
cessfully adding new lines to her portfolio of 
quirky-chic accessories, Balkhy is now ven-
turing into apparel. She’s currently design-
ing A-line skirts with the signature veil-clad 
Fyunka girl (naturally) threaded through the 
collection, and hopes to design dinnerware in 
the future. “It felt impossible for a Saudi girl 
like me to be able to move here. Now I believe 
anything can happen.”  


