
"كّل ما نزرعه نحصده الحقًا. وتنطبق هذه الحقيقة على 
كّل ما في الحياة، سواء كانت حديقتنا أو حياتنا الشخصّية"

Arzé Nakhlé :اإلعداد
 Maximilian Gower :التصوير

 Farah Kreidieh :اإلدارة الفنّية
 Sarah Rasheed :التنسيق

فيما كان والدها يطّور أفكاراً لما ُيعرف اليوم باسم البراري Al Barari في دبي، ُزرعت في الوقت عينه بذرة 
في عقل Kamelia Bin Zaal. بذرة جعلتها تّتخذ القرار باالنتقال من العمل في حكومة دبي إلى تأسيس 
مهنتها الخاّصة في تنسيق المناظر الطبيعّية في العام 2006. إذ يبدو أّن تصميم الحدائق كان بمثابة 

شغفًا مخفّيًا لدى
 Kamelia. فذهبت إلى لندن للتخّصص في هذا المجال، ثم عادت إلى دبي للمساعدة في إنشاء إحدى 
أجمل المساحات الطبيعّية وإضفاء ُبعد جديد على المساحات الخارجّية. فقضينا يومًا معها لنكتشف 
كيف تجمع ما بين عالم النباتات واإلبداع. لذا، انضّمي إلينا في هذه المقابلة للتعّرف أكثر على المشاريع 
الرائعة التي تعمل عليها Bin Zaal وأفكارها التي تدافع من خاللها عن المناظر الطبيعّية المستدامة 

والنباتات األصلّية!

Kamelia
BIN Zaal

األزياء كّلها من
Carolina Herrera 
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�أّنها  عن  ف�ضاًل  ويتنف�س  يعي�س 
�أن  في تغّير م�ضتمّر، لذ� عليك 
وتربتها  حديقتك  بيئة  تفهمي 
فيها،  �لظّل  �أو  �ل�ضم�س  و�أ�ضّعة 
وما �إذ� تتعّر�س للرياح �أي�ضًا. ثّم 
عليك �أن تفهمي ماهّية كّل نبتة 
طابع  منها  لكّل  لأّنه  و�ضجرة، 
فهم  بعد  مختلفة.  و�حتياجات 
هذه �لأمور، يمكنك �أن تنجحي.

الكثير  عملك  يتطّلب 
فكيف  اإلبداع.  من 
تغّذين إبداعك ومن أين 

تستقين اإللهام؟
�لكثير  عبر  �إبد�عي  �أغّذي 
�لمختلفة،  �لقنو�ت  من 
م�ضدر  �ل�ضفر  يبقى  �إّنما 
ي�ضمح  لأّنه  �لرئي�س  �إلهامي 
وفنون  ثقافات  باختبار  لي 
و�أطعمة  معمارّية  وهند�ضات 
طبيعّية  ومناظر  و�أ�ضخا�س 
�أّنه  عن  ف�ضاًل  جديدة. 
�ضغوطاتي  عن  بعيدً�  ياأخذني 
لإبد�عي  ي�ضمح  مّما  �ليومّية 

�لمو�ضيقى  فاإّن  �أي�ضًا،  �إبد�عنا  ينع�س  �لروح  �نتعا�س  �أّن  وبما  �أكثر.  بالتدّفق 
�أي�ضًا. لي  كبير  �إلهام  م�ضدر 

مصدر  أكبر  سابع  على  المّتحدة  العربّية  اإلمارات  دولة  تحتوي 
من  عشرة  السابعة  المرتبة  وتحتّل  العالم  في  للنفط  طبيعّي 
هذه  استغالل  تعاني  أّنها  إّلا  طبيعّي،  غاز  مصدر  أكبر  حيث 
هي  ما  طبيعّية،  مناظر  منّسقة  فبصفتك  الطبيعّية.  الموارد 
الحلول البديلة األفضل التي من شأنها أن تعالج هذه المشكلة؟

�لطبيعّية بدون  �لعك�س وت�ضخير مو�ردنا  �إذ علينا فعل  �ل�ضهولة،  �لم�ضاألة غاية في 
��ضتغاللها. وذلك من خالل ��ضتخد�م طاقة �لمياه �لمتدّفقة وت�ضخير �لرياح و�أ�ضّعة 

�ل�ضم�س. بمعنى �آخر، يجب �أن ن�ضتغّل �لطاقة �لمتجّددة �لتي ل توؤّثر في بيئتنا.

ما عواقب نقص الوعي في ما يخّض القضايا البيئّية في منطقة 
الخليج؟

�ل�ضرق  على  �لأمر  ينطبق  ل  �إّنما  كبيرً�،  �لنق�س  هذ�  تاأثير  يكون  �أن  يمكن 
ن�ضعر  كب�ضر  �أّننا  �أرى  و�ضخ�ضّيًا،  عالمّية.  ق�ضّية  �إّنها  بل  ل  فح�ضب،  �لأو�ضط 
ة،  باأّننا موؤهّلون ومتفّوقون، ولدينا �لحّق في ��ضتخد�م �لعالم لم�ضلحتنا �لخا�ضّ
لتحقيق  طريقة  تجد  ما  د�ئمًا  �لأّم  فالطبيعة  بدوره.  علينا  يرّد  �لعالم  لكن 

تكون  قد  ذلك،  ومع  �لتو�زن. 
�إذ�  خطر  في  �لم�ضاألة  تلك 
تمّكن  و�إن  �إليها.  ن�ضتمع  لم 
تغييرً�  يحدث  �أن  مّنا  فرد  كّل 
حياته  في  فح�ضب  و�حدً� 
بيئته، قد نملك كب�ضر  لحماية 
يتعّلق  �إذ  للبقاء.  �أكبر  فر�ضة 
مع  تو�زن  في  بالعي�س  �لأمر 
فهمه  �أمر  وهذ�  �لطبيعة 
�ل�ضيخ  �ضمو  وفهمه  �أ�ضالفنا، 
�إّنه  نهيان،  �آل  �ضلطان  ز�يد 

جزء من ديننا.

جعل  يمكننا  كيف 
أكثر  الشاّبة  األجيال 
اهتـــمـــامـــًا بالتنـــمية 
وهـــل  المـــستـــدامة؟ 
جعـــل  على  توافقيـــن 
من  جـــزءاً  البستنـــة 

المناهـــج الوطـــنّية؟
�ل�ضباب  جيل  نجعل  �أن  علينا 
يفهم �لدمار �لذي �ضّببناه نحن 
�لجيل �لأكبر لبيئتنا �لطبيعّية. 
فنتائج �أفعالنا هذه باتت تظهر 
�لآن ول�ضوء �لحّظ يتطّلب ت�ضحيحها �أن نعمل جميعًا، هذ� �إذ� لم يكن قد فات �لأو�ن. 

في حين خاطرنا بم�ضتقبلهم وبم�ضتقبل �لأجيال �لقادمة.
�إّل �أّنه يمكننا تغيير هذ� �لو�قع و�أعتقد �أّنه با�ضتطاعتنا ت�ضحيحه حّتى، �إّنما من 
خالل �إعطاء �لجيل �لأ�ضغر �لأدو�ت �لمنا�ضبة و�لتعليم �ل�ضحيح فح�ضب. �إذ يتعّلق 
�لأمر بتعليمهم كيفّية �لعي�س في تو�زن مع �لعالم. و�إذ� عدنا بذ�كرتنا �إلى �لور�ء، 
ن�ضترجع �لكثير من �لأمثلة للثقافات عبر �لزمان �لتي حّققت ذلك، ولم تاأخذ �أكثر 
من �لمطلوب. لذلك، �إذ� ��ضتطعنا �أن نجمع معرفتنا في �لعلم مع معرفة �لثقافات 
لحماية  �لكثير  تحقيق  فيمكننا  �لطبيعة،  مع  تعاي�ضت  �لتي  و�لتاريخّية  �لقديمة 

�لعالم وكّل ما فيه.

كيف يلمسك شعار "ازرعي مستقبلك"؟
كّل ما نزرعه، نح�ضده لحقًا. وتنطبق هذه �لحقيقة على كّل ما في �لحياة، �ضو�ء 

كانت حديقتنا �لنباتّية �أو حياتنا �ل�ضخ�ضّية.

السّيدات  مع  مشاركتها  توّدين  التي  البيئّية  الرسالة  ما 
اإلماراتّيات؟

عّلمَن �أطفالكنَّ ما عّلمنا �إّياه �ضمو �ل�ضيخ ز�يد، وذلك �أّنه علينا حماية بيئتنا و�لعتناء 
  . بها، ليت�ضّنى لنا �لعتناء بكنَّ

كيف تطّور مشهد المناظر الطبيعّية في اإلمارات في السنوات 
العشرة الماضية، وكيف ترينه في السنوات العشرة القادمة؟

ن�ضج ت�ضميم �لمناظر �لطبيعّية  لدينا مع ن�ضوج بلدنا. فالإمار�تّيون مثّقفون ومتعّلمون 
جّيدً� وي�ضافرون كثيرً�، وقد نمت توّقعاتنا نتيجًة لذلك. ومع تدّفق �ل�ضركات �لدولّية 
في مجال �لمناظر �لطبيعّية، �أر�دت �ضركات �لهند�ضة �لمعمارّية و�ل�ضت�ضار�ت و�إد�رة 
�لم�ضاريع كّلها �أن ت�ضبح جزءً� من هذ� �لنمّو. �لأمر �لذي �أّدى �إلى تطوير �لمناظر 
�لطبيعّية ذ�ت �ل�ضهرة �لعالمّية. غير �أّن �لأهّم بالن�ضبة �إلّي يبقى متمّثاًل في تنمية 
�لمو�هب �لمحلّية. �إذ ثّمة مناظر طبيعّية مزروعة محلّيًا �أجدها على قدم �لم�ضاو�ة 
مع بقّية �لعالم من حيث �لت�ضاميم و�لروح. ومن �لر�ئع �أن نرى �لكثير من �ل�ضركات 
�لموهوبة تخرج من �لإمار�ت وت�ضّخر مو�هبها على �ل�ضعيد �لعالمّي �لآن. وهذ� يعني 
�أي�ضًا �أّن مبادئ �لت�ضميم لدينا تت�ضاوى ومبادئ �لعالم من حيث �لمناظر �لطبيعّية 

وتت�ضّدرها من حيث �ل�ضتد�مة.

الذي  فما  حياتك؟  غّير  الذي  القرار  هذا  عن  المزيد  أخبرتنا  هّلا 
مّكنك من اّتخاذه وكيف تشعرين حياله اليوم؟

كنت محظوظة جّدً� لأّنني �كت�ضبت �لخبرة �إثر عملي في �لحكومة، ولوجودي في دبي 
في �لوقت �لذي كانت فيه هذه �لمدينة تترك ب�ضمتها بقّوة على �لم�ضتوى �لعالمّي. 
و�لحقيقة �أّنني كنت فخورة جّدً� ول �أز�ل بكوني �أ�ضّكل جزءً� من تلك �لب�ضمة. ومع 
ذلك، �أهملت حينها جانبًا كبيرً� من نف�ضي، �أل وهو �لجانب �لإبد�عّي. �إذ �أعتقد �أّن 
�لنجاح يتطّلب من كّل مّنا �أن يكون �ضادقًا في جميع جو�نبه وقدر�ته. وفي �لوقت �لذي 
�ّتخذت فيه قر�ري بتغيير مهنتي، وجدت نف�ضي في و�ضع �ضعب وعرفت �أنّ �لأمور 
يجب �أن تتغّير بالن�ضبة �إلّي للم�ضي قدمًا. وفي تلك �لفترة، طّور و�لدي �أفكارً� لما 
يعرف �لآن با�ضم Al Barari وكان من �لمحتمل �أن ت�ضّكل كلّية �لب�ضتنة جزءً� من 
�أّنه زرع بذرة في ذهني، في حين قّررت في يوم من �لأّيام �لبدء  م�ضروعه. ويبدو 
بالر�ضم في دفتر �لفّنّ �لخا�ّس بي، �لأمر �لذي لم �أفعله ل�ضنو�ت، وفجاأًة خطرت لي 
فكرة تن�ضيق �لحد�ئق. ول �أ�ضتطيع و�ضف تلك �للحظة �ضوى �أّنها كانت بمثابة �ضحوة. 
بال�ضبط.  �س  �لتخ�ضّ ذلك  �أدر�س  لندن  في  �أ�ضبحت  و�حد  �ضهر  في غ�ضون  لذ�، 

وبالفعل، كان �أحد �أف�ضل �لقر�ر�ت �لتي �ّتخذتها في حياتي.

تدافعين  التي  األمور  من  المستدامة  الطبيعّية  المناظر  ُتعّد 
عنها، ال سّيما وأّن المياه مورد نادر في اإلمارات العربّية المّتحدة. 
فهّلا شرحت لنا فوائد استخدام النباتات األصلّية، التي تعتبر من 

المفّضلة لديك، في المناظر الطبيعّية؟
ب�ضرف �لنظر عن �أّن �لنباتات �لأ�ضلّية جميلة وتنتمي �إلى مناظرنا �لطبيعّية، ُتعّد 
�أي�ضًا نباتات �ضحر�وّية وي�ضمن ��ضتخد�مها �نخفا�ضًا كبيرً� في ��ضتهالك �لمياه. 
�لتجاه.  لل�ضير في ذلك  �لإدر�ك  وتغيير في  تعليم  �إعادة  �أن يجرى  بّد من  �إّنما ل 
و�لجميل �أّن �لنباتات �ل�ضحر�وّية لي�ضت كّلها �ضوكّية، فعو�ضًا عن �أّنها تنا�ضب بيئتنا 
�لطبيعّية، يمكن ��ضتخد�مها �أي�ضًا لتمنحنا منظرً� طبيعّيًا �أخ�ضر. و�أظّن �أّن م�ضروع
KOA Canvas خير دليل على ذلك، في حين ��ضتخدمت  80٪ من �لنباتات �لأ�ضلّية فيه.

عن  وماذا  حالّيًا  عليها  تعملين  التي  المستدامة  المشاريع  ما 
تصميم أحالمك لحديقة إسالمّية عاّمة عصرّية؟

�إّننا على و�ضك تو�ضيع �لمناظر �لطبيعّية لـKOA Canvas، �لم�ضروع �لتجارّي �لذي 
�أي�ضًا نباتات  �أّتبع مو�ضوع �لزر�عة �لأ�ضلّية نف�ضه. و��ضتخدمت  �أعمل عليه، بحيث 
حول  �لنا�س  لتوعية  كاأد�ة  تقريبًا،  �كتمل  �لذي  �لجديد  �لبر�ري  ملعب  في  �أ�ضلّية 
�لنباتات �لأ�ضلّية. وكذلك في م�ضروع �آخر، بد�أت في �لبحث عن �لنباتات �لطبّية في 

�لإمار�ت �لعربّية �لمّتحدة، و�أتطّلع �إلى معرفة �لمزيد وتطوير حلمي �أكثر بعد.

األمور  المعرفة لوضع  بالحديقة فعل حّب يتطّلب  العناية  ُتعتبر 
في نصابها الصحيح. لذا، ما نصيحتك للنساء اللواتي يرغبَن في 
االهتمام بحدائقهنَّ بأنفسهنَّ إّنما ال يملكَن المعرفة الصحيحة؟ 

وهل هي حقًا مهّمة معّقدة؟
لي�ضت �لمهّمة بالمعّقدة �إّل �أّن �لحد�ئق، مثل �أّي �ضيء �آخر، مناطة بالوقت و�لهتمام 
�لذي نوليه لها. فعلى �لمر�أة �أن تق�ضي �لوقت في �لبحث عن نباتاتها، وكّلما فهمت 
�لمزيد عنها، ��ضتطاعت �لعتناء بها ب�ضكل �أف�ضل. فالحديقة مثل �أّي كائن حّي �آخر 

الفستان والسوار 
 Valentino العريض من

 Aurate األقراط من
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