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  على الرغم من عمر م�سريته االإبداعية الزمني 

الق�سري، اإال اأن خالد يفتخر بكون تلك امل�سرية غنية 

ب��االإ‚��ازات، ويفتخر اأي�سًا باأعماله الفنية املبدعة 

وعالمته التجارية التي و�سعته يف م�ساف كبار ُمبدعي 

هذا العامل، وجعلته ُقدوة الأ�سحاب املواهب ال�سابة التي 

ي�سعى بكل جهد√ اإىل م�ساعدتها على ا�ستكمال م�سوار 

النجاح.

خ��ال��د ال�����س��ع��ف��ار، ت���رك من�سبه ال��رف��ي��ع يف ع��امل 

االت�ساالت والت�سويق، ليتبع موهبته و�سغفه وحلمه، وقد 

التقته }زهرة اخلليzè بجل�سة وّدية يف منزله، لنتعرف 

اإىل الفنان املبدع واالإن�سان الواثق بنف�سه ومن خطواته 

واأحالمه.

وعن  عنها  ثنا  حدرّ  ،Iد املجدرّ امل�صاحة  من  • فلنبداأ 
مراحل اإ‚اRها؟

- اأن��ا ال اأ�سّمم دي��ك��ورات امل��ن��ازل، بل اأ�سّمم قطع 

االأثاث املنفردة، والتي اأ�سبحت عالمة جتارية معروفة 

ولها ُّبوها. لكن، عندما اأراد اأهلي جتديد م�ساحات 

ا�ستقبال ال�سيوف، كان من واجبي اأن اأقوم بذلك، لكني 

ا�سرتطت اأاّل ي�سعوا يل اأي ت�سّور ُم�سبق، واأن يرتكوا 

االأم��ر يل متامًا، وهذا ما ح�سل. وقد كان اأن اخرتت 

ت�ساميم تعك�ض اأج��واء ال�سيافة املعا�سرة مع مل�سات 

كال�سيكية واألوان ُايدة ال تتبع املو�سة، تراوحت بني 

ثالثة األ��وان هي: االأخ�سر والرمادي والبني بنغماتها 

املختلفة. وجتّلت اأول خطوة يف فتح املجل�سني املخ�س�سني 

لل�سيوف على بع�سهما وتركهما بال فوا�سل، كما ك�سوت 

العمودين اللذين يف�سالن بينهما باملرايا، ملزيد من 

االت�ساع، كما اأنهما يحمالن �سا�سة عر�ض تلفزيوين 

و�سينمائي �سخمة، ميكن رفعها واإخفاوؤها عند احلاجة. 

اأّما اجلل�سات التي �سّمت العديد من االأرائك، فقد اأعدت 

تنجيدها مع اإ�سافة املزيد منها وهي بت�سميم ب�سيط 

وُمريح، وقد ك�سوتها بقما�ض املخمل االأخ�سر الع�سبي 

الن�سر، اإىل جانب جمموعة من املقاعد مت ك�سوها 

بالكّتان باللون البني الفا—، وتت�سع هذ√ اجلل�سات ل�40 

�سيفًا. اأما الطاوالت، فقد اأبقيت على هيكلها امل�سنوع 

من احلديد وغرّيت االأ�سطح الزجاجية باملرايا املعتَّقة 

وو�سعت يف اجلانبية منها اأباجورات خا�سة. اأما طاوالت 

الو�سط، فقد زّينتها بقطع فنية م�ستوحاة من الرتاث 

اإىل جانب باقات للزهور. ولك�سر امتداد امل�ساحات، 

ا�ستخدمت جمموعة من الو�سائد الكبرية مع جمموعة 
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من الطاوالت ال�سغرية، التي ميكن ا�ستخدامها كمقاعد 

عند احلاجة. كما خ�س�ست م�ساحة يف الواجهة لتقدمي 

امل�سروبات واملاأكوالت اخلفيفة عند ا�ستقبال ال�سيوف. 

اأما بالن�سبة اإىل االأر�سيات، فقد ا�ستخدمت الرخام 

ح باللون الرمادي املائل اإىل البّني وقطع �سجاد  املو�سَّ

باللون االأخ�سر. وا�ستخدمت لون الرخام نف�سه على 

اجلدران. اأما االأ�سقف، فجاءت فكرتها جريئة وُمتمّيزة، 

حيث اأخفينا ال�سماعات ال�سوتية خلف ال�سقف امل�ستعار 

ووحدات التكييف. وبالن�سبة اإىل ك�ّسافات االإ�ساءة، فتم 

تركيبها على متديدات معدنية، تتحرك عليه، نا�سرًة 

ال�سوء اأينما اأراد ا�سحاب البيت، االأم��ر ال��ذي جعل 

ال�سقف يبدو مثل �سقف ا�ستديو ت�سوير اأو م�سرح اأو 

غالريي. كما ا�ستخدمنا اإ�ساءات غري مبا�سرة، فجاءت 

االإ�ساءة ُمريحة جدًا للعني. وعرب باب عري�ض يف قاعة 

اجللو�ض، ن�سل اإىل قاعة الطعام التي يف�سل بينها حّمام 

ال�سيوف، الذي َبَدا مثل حّمامات الفنادق، بحيث ي�سم 

جهتني اإحداهما مت تخ�سي�سها للو�سوء، وخارجهما ياأتي 

رفان رخاميان تعلوهما اأحوا�ض غ�سل اليدين، ومرايا 

ممت ب�سكل طويل اأنيق. اأّما قاعة الطعام، فت�سّدرتها  �سُ

طاولتان من خ�سب ال�سنديان ب�سطح زجاجي، ُيحيط بكل 

منهما 16 مقعدًا، مت ك�سوها باملخمل بلون مقاعد قاعة 

اال�ستقبال نف�سها. ويف الواجهه، ثّمة رفان من الرخام، 

�ض الأدوات املائدة والثاين الأواين الطعام،  العلوي ُخ�سّ

َزيَّنت القاعة لوحتان فّنيتان كبريتان لزهور االأوركيد.

غيرّ  ال��ذي  ما  بداياتك،  اإىل  نعد  دعنا  • خالد، 
اجتاهك من العمل يف جمال الت�صويق واالت�صاالت، 

لتنتقل اإىل عامل الت�صاميم الداخلية؟

غف وع�سق ه��ذا ال��ع��امل. فقد  ن��ه��ا املوهبة وال�سَّ - اإ

ل���وان، وجذبتني  غر ُحب الر�سم واالأ الزمني منذ ال�سِّ

الفنون باأنواعها كافة. وعلى الرغم من درا�ستي اإدارة 

االأعمال والعمل يف جمال الت�سويق. لكنني قررت بعد 8 

�سنوات ترك عملي واحرتاف احللم. وكان �سغفي يتجه 

اإىل ت�سميم قطع االأث��اث ولي�ض اإىل ت�سميم ديكورات 

املنازل، وهذا ما دفعني اإىل درا�سة فن �سناعة االأثاث 

اليدوي يف نيوزيلندا ملدة �سنتني، ا�ستفدت فيهما كثريًا، 

حيث تعلمت كيفّية توظيف وا�ستثمار مكّونات البيئة، �سواء 

اأكانت املحّلية اأم العاملية لت�سميم اأعمال فريدة ومبتكرة، 

ُتعرّب عن �سخ�سّيتك وروؤيتك وحتمل ا�سمك. واحلمد هلل، 

لدّي االآن عالمة جتارية حتمل ا�سمي، مقّرها الرئي�سي 

يف دبي، ولدىَّ فرع يف نيوزيلندا. ففي دبي يتم الت�سنيع 

ل  والعر�ض وامل�ساركات، ويف نيوزيلندا تكون فر�سة التاأمُّ
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1  ركن في قاعة ال�صيوف تت�صدره مجموعة من الكنبات 
المك�صّوة بالمخمل الأخ�صر وتتو�صطه طاولة اأنيقة 

بب�صاطتها وتعك�س الإ�صاءات مزيدًا من الدفء والهدوء

2 ركن هادئ ي�صم ثالثة مقاعد وطاولة 
3 لوحتان للزهور في قاعة الطعام 
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غ لالإبداع. والتفرُّ

االأوىل؟  خطواتك  ودعم  عَك  �صجرّ • َمْن 
�سلوب تربيتي منحتني ثقتي  - موهبتي و�سغفي واأ

بنف�سي. وكذلك طبيعة عائلتي املتفّتحة، التي متنحنا 

جميعًا كاأبناء، حّرية االختيار يف جماالت الدرا�سة والعمل 

يف اأي جمال ُنحّبه.

الذي طرحته  وما اجلديد  اخلا�ص؟  • ما مفهومك 
لتقدمي نف�صك خمتلفاً عن االآخرين؟

- لديَّ ثالثة مفاهيم اأ�سا�سية للت�سميم وهي: االإبداع 

يف َجمالّية القطعة. واحليادية، يعني اأن تكون �ساحلة 

رز. والعملية، اأي اأن تكون  لكل امل�ساحات واالأماكن والطُّ

�سهلة اال�ستخدام. اأما اجلديد، فنابع من َتعلُّقي ببيئتي 

االإماراتية، وهو ما جعلني اأختار الرتاث الأ�ستوحي منه 

اأفكاري وخاماتي واأقدمها باأ�سلوب ع�سري، حيث قّدمت 

ت�ساميم م�ستوحاة من ال�سحراء واخل��ي��ول والبحر 

والنخيل، وهذا ما مُيّيز اأعمايل، بحيث حتمل كل قطعة 

ق�سة اإماراتية. وهذا نابع من رغبتي القوية يف تعريف 

العامل بالبيئة االإماراتية بل والعربية ككل. فحدودي لي�ست 

االإمارات فقط وال العامل العربي، بل اإىل العامل اخلارجي، 

فنحن ال َنِقّل عن االأجانب فّنًا واإبداعًا.

العمل  فما  الالفتة.  االأعمال  من  العديد  مت  • قدرّ

الذي تفتخر به؟

- خط النخلة كاماًل، الأنه اأ�سبح مبثابة توقيع خالد 

ال�سعفار. ومن خالله تعّديت حدود القطعة الواحدة، 

واأ�سبحت اأعمل كخط متوا�سل. 

تاأثياً  االأكرث  امل�صمم  وَمن  االأعلى،  مثلَك  • َمْن 
يف م�صوارَك؟

- االأخوان Campana brother، اللذان تعلمت منهما 

كيف ن�ستخدم الكارتون. اأي�سًا اأع�سق توم فورد.

ملاذا؟  لها،  �صفياً  »كيلز«العاملية  عالمة  • اختارتَك 
وما تاأثيها يف عملك؟

- اأنا فخور بذلك االختيار. فهي عالمة رائعة لديها 

م�سوؤولية اجتماعية، وهي تدعم اجلمعيات اخلريية. وال 

�سك يف اأن هذا التعاون �سينعك�ض ب�سكل اإيجابي على عملي.

امل�صتقبل؟ يف  وتطلعاتك  اأحالمَك  • ما 
- اال�ستمرار يف بناء عالمة يكون لها ب�سمة وتاريخ 

وامتداد، بحيث تكون مرجعًا وتوثيقًا للعاملني يف هذا 

املجال. كما اأخطط للتعاون مع �سركات عاملية، كما 

اأخطط ملعر�ض يف نيويورك واآَخر يف ميالنو. واأخطط 

اأي�سًا لدخول جمال االك�س�سوارات املنزلية، وبعدها تاأتي 

�سناعة اجللود واملجوهرات واالأزياء واملاأكوالت. فلديَّ 

اأفكار لكل منها. 

الت�صاميم لدى ا�صتديو »كا�صا« -

راأ�س اخلور - دبي
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1 قاعة الطعام الفخمة بجهتين ت�صم كل منهما طاولة م�صتطيلة وتحيط بها مجموعة من المقاعد المخملية
2 و�صادتان وطاولة �صغيرة لك�صر امتداد الم�صاحات 

3 حّمام ال�صيوف ي�صتوحي اأجواء فنادق الخم�صة نجوم 
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