INTERVIEW

Kamelia

BIN Zaal
ّ
"كل ما نزرعه نحصده الحق ًا .وتنطبق هذه الحقيقة على
ّ
كل ما في الحياة ،سواء كانت حديقتنا أو حياتنا الشخص ّية"
اإلعداد:
التصويرMaximilian Gower :
الفنيةFarah Kreidieh :
اإلدارة
ّ
التنسيقSarah Rasheed :
Arzé Nakhlé

األزياء ك ّلها من

Carolina Herrera
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يطور أفكاراً لما ُيعرف اليوم باسم البراري  Al Barariفي دبي ،زُرعت في الوقت عينه بذرة
فيما كان والدها
ّ
في عقل  .Kamelia Bin Zaalبذرة جعلتها تتّخذ القرار باالنتقال من العمل في حكومة دبي إلى تأسيس
أن تصميم الحدائق كان بمثابة
مهنتها
الخاصة في تنسيق المناظر الطبيع ّية في العام  .2006إذ يبدو ّ
ّ
ً
ً
شغفا مخف ّيا لدى
للتخصص في هذا المجال ،ثم عادت إلى دبي للمساعدة في إنشاء إحدى
 .Kameliaفذهبت إلى لندن
ّ
أجمل المساحات الطبيع ّية وإضفاء ُبعد جديد على المساحات الخارج ّية .فقضينا يوم ًا معها لنكتشف
انضمي إلينا في هذه المقابلة للتع ّرف أكثر على المشاريع
كيف تجمع ما بين عالم النباتات واإلبداع .لذا،
ّ
الرائعة التي تعمل عليها  Bin Zaalوأفكارها التي تدافع من خاللها عن المناظر الطبيع ّية المستدامة
والنباتات األصل ّية!
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غير حياتك؟ فما الذي
ه ّلا أخبرتنا المزيد عن هذا القرار الذي ّ
ّ
مكنك من اتّخاذه وكيف تشعرين حياله اليوم؟

كنت محظوظة ج ّد ًا لأ ّنني اكت�سبت الخبرة �إثر عملي في الحكومة ،ولوجودي في دبي
العالمي.
في الوقت الذي كانت فيه هذه المدينة تترك ب�صمتها بق ّوة على الم�ستوى
ّ
والحقيقة �أ ّنني كنت فخورة ج ّد ًا وال �أزال بكوني �أ�ش ّكل جزء ًا من تلك الب�صمة .ومع
إبداعي� .إذ �أعتقد �أنّ
ذلك� ،أهملت حينها جانب ًا كبير ًا من نف�سي� ،أال وهو الجانب ال ّ
النجاح يتط ّلب من ك ّل م ّنا �أن يكون �صادق ًا في جميع جوانبه وقدراته .وفي الوقت الذي
اتّخذت فيه قراري بتغيير مهنتي ،وجدت نف�سي في و�ضع �صعب وعرفت �أنّ الأمور
يجب �أن تتغ ّير بالن�سبة � ّإلي للم�ضي قدم ًا .وفي تلك الفترة ،ط ّور والدي �أفكار ًا لما
يعرف الآن با�سم  Al Barariوكان من المحتمل �أن ت�ش ّكل كل ّية الب�ستنة جزء ًا من
م�شروعه .ويبدو �أ ّنه زرع بذرة في ذهني ،في حين ق ّررت في يوم من الأ ّيام البدء
الخا�ص بي ،الأمر الذي لم �أفعله ل�سنوات ،وفج�أ ًة خطرت لي
الفن
بالر�سم في دفتر ّ
ّ
فكرة تن�سيق الحدائق .وال �أ�ستطيع و�صف تلك اللحظة �سوى �أ ّنها كانت بمثابة �صحوة.
التخ�ص�ص بال�ضبط.
لذا ،في غ�ضون �شهر واحد �أ�صبحت في لندن �أدر�س ذلك
ّ
وبالفعل ،كان �أحد �أف�ضل القرارات التي اتّخذتها في حياتي.
الطبيعية المستدامة من األمور التي تدافعين
ُعد المناظر
ّ
ت ّ
العربية المتّ حدة.
وأن المياه مورد نادر في اإلمارات
سيما ّ
ّ
عنها ،ال ّ
األصلية ،التي تعتبر من
فه ّلا شرحت لنا فوائد استخدام النباتات
ّ
ّ
الطبيعية؟
المفضلة لديك ،في المناظر
ّ

الفستان والسوار
العريض من Valentino
األقراط من Aurate

الطبيعية في اإلمارات في السنوات
تطور مشهد المناظر
كيف
ّ
ّ
العشرة الماضية ،وكيف ترينه في السنوات العشرة القادمة؟

ن�ضج ت�صميم المناظر الطبيع ّية لدينا مع ن�ضوج بلدنا .فالإمارات ّيون مث ّقفون ومتع ّلمون
ج ّيد ًا وي�سافرون كثير ًا ،وقد نمت تو ّقعاتنا نتيج ًة لذلك .ومع تد ّفق ال�شركات الدول ّية
في مجال المناظر الطبيع ّية� ،أرادت �شركات الهند�سة المعمار ّية واال�ست�شارات و�إدارة
الم�شاريع ك ّلها �أن ت�صبح جزء ًا من هذا النم ّو .الأمر الذي �أدّى �إلى تطوير المناظر
أهم بالن�سبة � ّإلي يبقى متم ّث ًال في تنمية
الطبيع ّية ذات ال�شهرة العالم ّية .غير �أنّ ال ّ
المواهب المحل ّية� .إذ ث ّمة مناظر طبيع ّية مزروعة محل ّي ًا �أجدها على قدم الم�ساواة
مع بق ّية العالم من حيث الت�صاميم والروح .ومن الرائع �أن نرى الكثير من ال�شركات
الموهوبة تخرج من الإمارات ّ
العالمي الآن .وهذا يعني
وت�سخر مواهبها على ال�صعيد
ّ
�أي�ض ًا �أنّ مبادئ الت�صميم لدينا تت�ساوى ومبادئ العالم من حيث المناظر الطبيع ّية
وتت�صدّرها من حيث اال�ستدامة.
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ب�صرف النظر عن �أنّ النباتات الأ�صل ّية جميلة وتنتمي �إلى مناظرنا الطبيع ّيةُ ،تع ّد
�أي�ض ًا نباتات �صحراو ّية وي�ضمن ا�ستخدامها انخفا�ض ًا كبير ًا في ا�ستهالك المياه.
�إ ّنما ال ب ّد من �أن يجرى �إعادة تعليم وتغيير في الإدراك لل�سير في ذلك االتجاه.
والجميل �أنّ النباتات ال�صحراو ّية لي�ست ك ّلها �شوك ّية ،فعو�ض ًا عن �أ ّنها تنا�سب بيئتنا
الطبيع ّية ،يمكن ا�ستخدامها �أي�ض ًا لتمنحنا منظر ًا طبيع ّي ًا �أخ�ضر .و�أظنّ �أنّ م�شروع
KOACanvasخيردليلعلىذلك،فيحينا�ستخدمت٪80منالنباتاتالأ�صل ّيةفيه.
حالي ًا وماذا عن
ما المشاريع المستدامة التي تعملين عليها
ّ
عامة عصر ّية؟
تصميم أحالمك لحديقة
إسالمية ّ
ّ

�إ ّننا على و�شك تو�سيع المناظر الطبيع ّية لـ ،KOA Canvasالم�شروع التجاريّ الذي
�أعمل عليه ،بحيث �أتّبع مو�ضوع الزراعة الأ�صل ّية نف�سه .وا�ستخدمت �أي�ض ًا نباتات
�أ�صل ّية في ملعب البراري الجديد الذي اكتمل تقريب ًا ،ك�أداة لتوعية النا�س حول
النباتات الأ�صل ّية .وكذلك في م�شروع �آخر ،بد�أت في البحث عن النباتات الطب ّية في
الإمارات العرب ّية المتّحدة ،و�أتط ّلع �إلى معرفة المزيد وتطوير حلمي �أكثر بعد.
حب يتط ّلب المعرفة لوضع األمور
تُعتبر العناية بالحديقة فعل ّ
يرغبن في
في نصابها الصحيح .لذا ،ما نصيحتك للنساء اللواتي
َ
يملكن المعرفة الصحيحة؟
بأنفسهن إنّما ال
بحدائقهن
االهتمام
َّ
َّ
َ
ً
ّ
مهمة معقدة؟
وهل هي حقا
ّ

لي�ست المه ّمة بالمع ّقدة � ّإل �أنّ الحدائق ،مثل �أيّ �شيء �آخر ،مناطة بالوقت واالهتمام
الذي نوليه لها .فعلى المر�أة �أن تق�ضي الوقت في البحث عن نباتاتها ،وك ّلما فهمت
حي �آخر
المزيد عنها ،ا�ستطاعت االعتناء بها ب�شكل �أف�ضل .فالحديقة مثل �أيّ كائن ّ

يعي�ش ويتنف�س ف�ض ًال عن �أ ّنها
في تغ ّير م�ستم ّر ،لذا عليك �أن
تفهمي بيئة حديقتك وتربتها
و�أ�ش ّعة ال�شم�س �أو الظ ّل فيها،
وما �إذا تتع ّر�ض للرياح �أي�ض ًاّ .ثم
عليك �أن تفهمي ماه ّية ك ّل نبتة
و�شجرة ،لأ ّنه لك ّل منها طابع
واحتياجات مختلفة .بعد فهم
هذه الأمور ،يمكنك �أن تنجحي.

التوازن .ومع ذلك ،قد تكون
تلك الم�س�ألة في خطر �إذا
لم ن�ستمع �إليها .و�إن تم ّكن
ك ّل فرد م ّنا �أن يحدث تغيير ًا
واحد ًا فح�سب في حياته
لحماية بيئته ،قد نملك كب�شر
فر�صة �أكبر للبقاء� .إذ يتع ّلق
الأمر بالعي�ش في توازن مع
الطبيعة وهذا �أمر فهمه
�أ�سالفنا ،وفهمه �سمو ال�شيخ
زايد �سلطان �آل نهيان� ،إ ّنه
جزء من ديننا.

يتط ّلب عملك الكثير
من اإلبداع .فكيف
ّ
تغذين إبداعك ومن أين
تستقين اإللهام؟

�أغ ّذي �إبداعي عبر الكثير
من القنوات المختلفة،
�إ ّنما يبقى ال�سفر م�صدر
�إلهامي الرئي�س لأ ّنه ي�سمح
لي باختبار ثقافات وفنون
وهند�سات معمار ّية و�أطعمة
و�أ�شخا�ص ومناظر طبيع ّية
جديدة .ف�ض ًال عن �أ ّنه
ي�أخذني بعيد ًا عن �ضغوطاتي
اليوم ّية م ّما ي�سمح لإبداعي
بالتد ّفق �أكثر .وبما �أنّ انتعا�ش الروح ينع�ش �إبداعنا �أي�ض ًا ،ف�إنّ المو�سيقى
م�صدر �إلهام كبير لي �أي�ض ًا.
العربية المتّ حدة على سابع أكبر مصدر
تحتوي دولة اإلمارات
ّ
ّ
وتحتل المرتبة السابعة عشرة من
طبيعي للنفط في العالم
ّ
طبيعي ،إ ّلا أنّها تعاني استغالل هذه
حيث أكبر مصدر غاز
ّ
طبيعية ،ما هي
منسقة مناظر
الطبيعية .فبصفتك
الموارد
ّ
ّ
ّ
الحلول البديلة األفضل التي من شأنها أن تعالج هذه المشكلة؟

الم�س�ألة غاية في ال�سهولة� ،إذ علينا فعل العك�س وت�سخير مواردنا الطبيع ّية بدون
ا�ستغاللها .وذلك من خالل ا�ستخدام طاقة المياه المتد ّفقة وت�سخير الرياح و�أ�ش ّعة
ال�شم�س .بمعنى �آخر ،يجب �أن ن�ستغ ّل الطاقة المتجدّدة التي ال ت�ؤ ّثر في بيئتنا.
ّ
البيئية في منطقة
يخض القضايا
ما عواقب نقص الوعي في ما
ّ
الخليج؟

يمكن �أن يكون ت�أثير هذا النق�ص كبير ًا� ،إ ّنما ال ينطبق الأمر على ال�شرق
الأو�سط فح�سب ،ال بل �إ ّنها ق�ض ّية عالم ّية .و�شخ�ص ّي ًا� ،أرى �أ ّننا كب�شر ن�شعر
الخا�صة،
ب�أ ّننا م�ؤه ّلون ومتف ّوقون ،ولدينا الحقّ في ا�ستخدام العالم لم�صلحتنا
ّ
لكن العالم ير ّد علينا بدوره .فالطبيعة الأ ّم دائم ًا ما تجد طريقة لتحقيق

كيف يمكننا جعل
األجيال الشا ّبة أكثر
اهتـــمـــامـــ ًا بالتنـــمية
المـــستـــدامة؟ وهـــل
توافقيـــن على جعـــل
البستنـــة جـــزء ًا من
الوطـــنية؟
المناهـــج
ّ

علينا �أن نجعل جيل ال�شباب
يفهم الدمار الذي �س ّببناه نحن
الجيل الأكبر لبيئتنا الطبيع ّية.
فنتائج �أفعالنا هذه باتت تظهر
الآن ول�سوء ّ
الحظ يتط ّلب ت�صحيحها �أن نعمل جميع ًا ،هذا �إذا لم يكن قد فات الأوان.
في حين خاطرنا بم�ستقبلهم وبم�ستقبل الأجيال القادمة.
� ّإل �أ ّنه يمكننا تغيير هذا الواقع و�أعتقد �أ ّنه با�ستطاعتنا ت�صحيحه حتّى� ،إ ّنما من
خالل �إعطاء الجيل الأ�صغر الأدوات المنا�سبة والتعليم ال�صحيح فح�سب� .إذ يتع ّلق
الأمر بتعليمهم كيف ّية العي�ش في توازن مع العالم .و�إذا عدنا بذاكرتنا �إلى الوراء،
ن�سترجع الكثير من الأمثلة للثقافات عبر الزمان التي ح ّققت ذلك ،ولم ت�أخذ �أكثر
من المطلوب .لذلك� ،إذا ا�ستطعنا �أن نجمع معرفتنا في العلم مع معرفة الثقافات
القديمة والتاريخ ّية التي تعاي�شت مع الطبيعة ،فيمكننا تحقيق الكثير لحماية
العالم وك ّل ما فيه.
كيف يلمسك شعار "ازرعي مستقبلك"؟

ك ّل ما نزرعه ،نح�صده الحق ًا .وتنطبق هذه الحقيقة على ك ّل ما في الحياة� ،سواء
كانت حديقتنا النبات ّية �أو حياتنا ال�شخ�ص ّية.

السيدات
تودين مشاركتها مع
البيئية التي
ما الرسالة
ّ
ّ
ّ
اإلماراتيات؟
ّ

ع ّلمنَ �أطفالكنَّ ما ع ّلمنا �إ ّياه �سمو ال�شيخ زايد ،وذلك �أ ّنه علينا حماية بيئتنا واالعتناء
بها ،ليت�س ّنى لنا االعتناء بكنَّ .
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