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بفي�ٍض كبرٍي من املحّبة �ساأدون على بع�ض تويجات »زهرة اخلليج« مالمح من الفن الذي 

اأ�سرين، وهو املتالزم مع تاريخ ال�سعوب على اختالف هوّياتهم ومناطق وجودهم يف وطن ميتد 

من املاء �سرقاً اإىل املاء غرباً.

ونحُن ن�ستعر�ض قدمي الأزياء يف الوطن العربي على تنّوع جغرافّيتها واأثر احلداثة عليها؛ 

�سندرك ُعمق تاريخها، ودللة كل تطريز فيها، وكل لون يكّونها اأو يتداخل معها، وبالتايل كّم 

اجلمال الذي يكتنفها، وهو ما �سبق ودر�سته، باعتبار الأزياء فّناً قائماً بذاته، وتاريخاً ل ينف�سل 

عن الإن�سان الذي اأنتج ما كان يف حاجة اإليه من َمواد خام وخيوط واأقم�سة وتزيينات، تعك�ض 

طريقة حياته، ومدى تطورها، و�سعيه نحو اإبراز �سخ�سيته.

وهو الأمر الذي يو�سحه كتاب )�سلطاين - تقاليد متجددة( الذي ا�ستعر�ست فيه اأزياء ن�ساء 

دولة الإمارات العربية املتحدة خالل حكم املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل 

اأبحرُت يف تاريخ  الكلمة وال�سورة،  2004، ففي الطبعتني الأوىل والثانية، وعرب  ثراه -1966 

اأزياء ن�ساء الإمارات، مرتجمًة مدى ارتباطي باملكان منذ طفولة �سغلتني بكّل ما ع�سته خاللها، 

اإىل �سباٍب اأعطاين مفاتيح مهّمة يف العمل، ثم اإىل حياٍة بكامل تفا�سيلها ومبا حتمل من وعي 

ون�سٍج قاداين اإىل فتح بّوابة حوار عرب منابر حديثة، قائمة على التفاعل املبا�سر بني النا�ض 

على اختالف ثقافاتهم، وطرائق تفكريهم، واأ�ساليب حياتهم.

فو�سائل التوا�سل الجتماعي - وعلى راأ�سها ان�ستجرام - هي ال�ساحة التي وهبتني فر�سة 

طرح فكرة اأو ن�سر �سورة مرتبطة بالأزياء، مثلما وهبت املتابعني - اأّياً كانوا - م�ساحة لالإدلء 

باآرائهم، كون الأزياء جزءاً من اإرثنا وب�سمتنا الرتاثية، متوخّيًة الإ�سهام يف خلق حواٍر واٍع قائٍم 

على الّرقّي اأوًل، وعلى تر�سيخ املعرفة وامل�سوؤولّية، واإي�ساح مواطن الختالف ل اخلالف، اإىل 

جانب ت�سجيل الآراء مب�سداقّية عالية.

اإذ متنحني »زهرة اخلليج« الفر�سة وامل�ساحة لأكتب عن الأزياء والزينة يف املنطقة  واليوم 

العربية تاأريخاً وجماًل وتفّرداً، بدءاً من الإم��ارات، فهذا معناه اأن تلك املجلة مل تنف�سل عن 

اد  بال�سّ ناطٍق  كل  اإىل  تنطلق  ومنه  فيه  ول��دت  ال��ذي  املكان  ول عن  ول عن خطها،  تاريخها، 

اأينما كان. ول �سك يف اأنها قادرة على �سياغة اجلمال مّرة اإثر مّرة، لتقدم للقارئ َمواَدّ جديرًة 

باملتابعة، ووجبة معرفّية خفيفة لكّنها ُمفيدة.

وِل���دت فيها  �سا�سعة  اأر����ض  ع��ن بع�سها، وعلى  ُع���راه  ع��امٍل ل تنف�سل  م��وج��ودون يف  ولأن��ن��ا 

�رة، فاأنا على َيقنٍي باأننا كّلنا م�ستفيدون من كِلّنا. فالب�سر كما  �ِيّ احل�سارات الأوىل والأفكار الَنّ

بع�سها،  لتوؤّثر يف  وتعرب  وثقافاتهم عربت  اأفكارهم  ف��اإن  وال��ق��اّرات،  احل��دود  ويعربون  ع��ربوا 

وتهّذب كل ما هو خارٌج عن �سياق اجلمال الذي م�سدره الطبيعة بكّل ما فيها.

اأ�سبوعٍيّ  موعٍد  على  �سنكون  لكم،  اخلليج«  »زه��رة  اأفردتها  التي  الأ�سبوعية  املقالة  »َزّي«  يف 

لأحكي حكاية زٍيّ اأو زينٍة ا�ستهر بها اأهل املنطقة بدءاً من الإمارات، و�سوًل اإىل كّل اجلغرافية 

َحى. العربية، عّلنا ن�ستطيع اأن نرتك اأثراً جمياًل، وب�سمًة ل مُتْ
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َزَوى م�صدر   • َزّي: 

ٍر. ٍة بِبلٍد اأَو بَع�صْ • الِزّّي: الهيئُة واملنظر، وهو طريقة لِبا�س خا�صَّ
• الِزّّي: اللِّبا�ُس، واجلمع: اأزياء ومالب�س.
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بالفّن تَْرَقى احلياة، وبتبادل املعرفة تتّ�صع العقول


