


  When I was commissioned to design the interiors of Mama Tani Cafe at 
Town Centre in Dubai, the main challenge for me was to introduce a new 
contemporary Emirati concept for the space, drawing elements from the 
culture; yet far away from the expected old heritage house style with the 
red-striped Sadu fabric.  

The owners’ brief was to have a welcoming warm space that reflects 
one’s home and expose Arabian hospitality. Through my research of the re-
gion’s history, I came to know that the people of the Gulf had been divided 
into groups according to their geographical living locations such as Costal, 
Bedouin, Farmers, Islanders, etc. For this project, I selected the Bedouin 
who lived in the desert as the group that I noted most reflected their loyalty 
to their traditions and roots.

 They are well known for their hospitality and generosity regardless of 
their simple living. To them, the tent was the perfect home that moved with 
them wherever they went in their nomadic journeys and a shelter that was 
made of the sturdiest material to stand the tough conditions of the desert. 

And for me, this was the perfect element to draw inspiration from the 
culture to the cafe interior concept. I wanted to create a warm atmosphere 
that hosts the cafe guests in a hospital enclosure and represent the friendli-
ness that Bedouins are well known for.  The cafe entrance was designed to 
reflect the shape of a tent entrance while one of the main walls along with 
the ceiling were reflecting the original fabric weave. These somehow reflect 
the main architectural elements - the entrance arch, the post that lifts the 
ceiling and the partitions, that are originally created by draping pieces of 
fabric, all come together and are reinterpreted in a modern way. I was able 
to use the fabric and shape the entrance to the café, as well as creating pil-
lars, disguised by the iconic red and black pattern.  

I recall my childhood memories when I used to camp with my family 
in the mountainous areas of Ras Al Khaimah, one of the seven emirates 
that make up the UAE, where we would have a bunch of tents in our camp-
site, which served as sleeping rooms for all of our guests. Even though the 
desert nights are extremely cold in the winter, there was always a sense of 
warmth, making me constantly wonder how temperatures warm inside, 
and it was all down to the lamb wool use in making the fabric. 

Tents’ functions nowadays have changed. Both in terms of materials 
used and the construction methods – they have evolved so much that they 
now have different planning techniques and design, especially when since 
this type of shelter is now very popular with event-orientated affairs. Wed-
dings and family gatherings in the region are starting to opt for the tent-
like buildings to host functions, parties and add extensions to the family 
home i.e. majilis during Ramadan. By using a strong metal structure, in-
dustrial materials, air conditioning, lightings and electronics, while main-
taining the traditional design, these can now host more than a thousand 
people at one time.  
Today, the customary shelter that is deep rooted in Arabian heritage has 
evolved to create a spaces, yet I do believe that they are used to revive nostal-
gia, old memories and provide a change scenery from typical living rooms. 

Tantalised In A Tent
A seven-year promising career in marketing took a turn to pursuing 
a passion for design. Now armed with a Central St. Martins degree 
in Furniture and Product Design with a flair for bespoke furniture 
making and craftsmanship, Emirati designer Khalid Shafar shares 
his own experience of designing the interiors of one of the 
Emirates’ new contemporary dining cafes, Mama Tani. 
Text: Khalid Shafar – Photography: Jerry Balloch
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الخيمة؛ مأوى الماضي وحنين الحاضر...
في السطور التالية نتعرف على المصمم اإلماراتي خالد شعفار وتجربته مع تصميم 
الديكور الداخلي لمقهى “ماما تاني” الجديد الذي يضاف إلى المقاهي العصرية 
الكثيرة في الدولة. وكان شعفار قد ترك مجال التسويق بعد أن قضى فيه 7 أعوام 
واعدة وحافلة بالنجاح لكي يتجه إلى ميدان التصميم الذي لطالما كان شغوفًا به. 

وهو اليوم يحمل شهادة في تصميم األثاث والمنتجات من كلّية “سنترال سانت مارتنز” 
البريطانية للفنون والتصميم، ويتمّيز بأسلوبه الخاص في إنتاج المفروشات المصممة 

حسب الطلب بما يواكب أعلى معايير البراعة الحرفية. يحدثنا خالد فيما يلي عن مسيرته 
المثيرة تلك.

بقلم: خالد شفار – املصور: جيري بالوش

عندما تم تكليفي بمهمة تصميم الديكور الداخلي لـ”ماما تاني” في مركز “تاون سنتر” بدبي، 
كــان التحدي الرئي�سي الــذي يواجنهي يكمن فــي البحث عــن طريقة لتقديم مفهوم إمــاراتــي 
عصري يستمد عناصره من التراث الثقافي، ولكنه يبتعد في الوقت ذاته عن النمط التراثي 

البحت وأقمشة السدو الـحمراء املخططة.  
ــشــِعــر املـــرء 

ُ
كــانــت الـــرؤيـــة الــتــي أرادهـــــا مــالــكــو املــقــهــى هـــي تــصــمــيــم مــســاحــة حميمية ت

وكأنه في بيته وتعكس في الوقت ذاته كرم الضيافة العربي األصيل. بناًء على ذلك هممت 
بإجراء أبحاث عن تاريخ املنطقة، اكتشفت من خاللها أن أهل الـخليج كانوا مقسمين إلى 
ــان الـجزر، 

ّ
 ملــواقــع سكنهم مثل أهــل الــســاحــل، والــبــدو، واملــزارعــيــن، وســك

ً
مجموعات وفــقــا

وغيـرهم. ووقــع اخــتــيــاري بالنسبة لهذا املــشــروع على الــنــمــوذج املستوحى مــن حياة البدو 
 على التعبيـر 

ً
الذين عاشوا في الصحراء وتمّيزوا عن املجموعات األخرى بكونهم األكثر حرصا

عن إخالصهم لتقاليدهم وجذورهم. 
كما اشتهر البدو بكرم ضيافتهم بالرغم من بساطة عيشهم، وكانت الـخيمة في عيونهم 
بمثابة املنزل املثالي الذي ينتقل معهم أينما ذهبوا في حلهم وترحالهم عبر الصحارى، ومأوى 

يبنونه من أمتن املواد لكي يحميهم من الظروف الـجوية القاسية في الصحراء. 
وهنا شعرت أن الـخيمة هي العنصر الثقافي األمثل لكي استقي منه إلهامي في تصميم 
 أردت أن أصــّمــم بيئة حميمية تحتضن الضيوف بأسلوب 

ّ
الديكور الداخلي للمقهى، إذ

يعكس حفاوة الترحاب وكــرم الضيافة العربي العريق الــذي لطاملا اشتهر به البدو. لذلك 
قــمــت بتصميم مــدخــل املــقــهــى عــلــى شــكــل مــدخــل خــيــمــة، فــي حــيــن صممت الــســقــف وأحــد 
الـجدران بحيث يعكسان النقش األصلي الذي يتم استخدامه في أقمشة الـخيم. وتحاكي 
هــذه األفــكــار بإسلوٍب ما العناصر املعمارية الرئيسية لنصب الـخيم، مثل القوس القائم 

عند املدخل، والعمود الذي يـرفع سقف الـخيمة، واألقمشة الصوفية التي كانت تفصل 
ــــزاء وـكــانـــت تــحــيــكــهــا الــنــســاء فــيــمــا مـــ�ســـى، حــيــث تـــم تــجــســيــد جــمــيــع هــذه  بــيــن مــخــتــلــف األجــ
 عن تصميم 

ً
العناصر من خالل الشكل الهند�سي ملدخل املقهى وأعمدته ومساحته، فضال

الـجدار والسقف من وحي شكل القماش األصلي. 
ومــا زلــت أستحضر ذكــريــات طفولتي حين كنت اذهـــب مــع عائلتي إلــى رأس الـخيمة 
للتخييم بالقرب من املناطق الـجبلية، حيث كنا نستخدم بعض الـخيام كمساحاٍت للنوم. 
ولطاملا أذهلتني قدرة هذه الـخيم الصوفية على حفظ الدفء في الداخل بالرغم من البرد 

القارس الذي تتسم به ليالي الصحراء الشتوية. 
، فقد تغّيرت املواد التي 

ً
بالطبع لم تعد وظيفة الـخيمة في يومنا هذا كما كانت سابقا

يتم استخدامها في صناعة الـخيم وأساليب تصميمها وتقنيتها التي تنوعت بما يتناسب مع 
مختلف أنواع الفعاليات. واليوم يميل أغلب منظمو حفالت الزفاف والفعاليات في املنطقة 
إلــى اخــتــيــار هياكل تــم إنــشــاؤهــا لتشبه الـخيام الستضافة فعالياتهم، حيث يستخدمون 
الهياكل املعدنية املدّعمة واملواد الصناعية إلنشاء خيمة قادرة على استيعاب ما يـزيد على 

1000 شخص دفعة واحدة، وذلك مع تزويدها بخدمات حديثة مثل التكييف واإلنارة. 
لقد اختفت الـخيم مــن حياتنا العصرية بــالــرغــم مــن استخداماتـها املــؤقــتــة خالل 
شهر رمضان وفصول الشتاء وغيـرها من املناسبات الـخاصة. وال شك أن الـخيمة شهدت 
 عّما كان الـحال عليه في املا�سي حين كان أهل الصحارى يستخدمونها كمأوى 

ً
 هائال

ً
تطورا

 ينشده الناس كنوع من الـحنين إلى الزمن الغابر وذكرياته 
ً
لهم، فقد أصبحت اليوم مكانا

الـــــجــمــيــلــة، أو كــرغــبــة فـــي الــتــغــيــيـــــر واالبـــتـــعـــاد عـــن الــبــيــوت الــنــمــطــيــة بــغــرفــهــا ذات الـــــجــدران 
الصلبة.  
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