
مقابلة

شكلت عالمة »موني أند جي« نقطة انطالقها في عالم تصميم الحقائب وما لبثت أن حازت على إعجاب الكثير 
من النساء وخصوصًا الشهيرات وسيدات المجتمع الراقيات واألميرات وهذا ما شكل دافعًا لها لبذل المزيد من 

الجهد واإلبتكار. منار لقطينة مصممة الحقائب التي حققت بسرعة قياسية شهرة تخطت الحدود الخليجية 
والعربية حتى وصلت إلى نيويورك تعتبر أن اإلبداع والطموح هما جواز سفر المصمم الذي يستطيع بهما تخطي 

كل الحدود والوصول إلى أي مكان يريده.
»ليالينا« التقت منار لقطينة وأجرت معها حوارًا حول جديدها وخطواتها المستقبلية وشعورها بوصول شهرتها 

إلى نيويورك واختيار األميرات من تصاميمها وغيرها من األسئلة.

اإلبداع 
والطموح 

هما جواز سفر 
المصمم 

لتحقيق ما يريد

صاحبة عالمة 
 »موني آند جي« 

منار لقطينة
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إذا أردنا أن نعود إلى البدايات، ماذا تحدثيننا عن ذلك ومتى 
اكتشفت شغفك بالتصميم ولماذا الحقائب واألكسسوارات 

 بالتحديد؟
منذ الطفولة، كنت اأذهب مع والدتي اإىل �صناع اجللد الذين كانت تتعامل معهم ل�صنع 

حقائبها واأحذيتها اخلا�صة، كنت وقتها اأ�صعر اأنني اأنتمي اإىل هذا املكان واأعطي 
اأفكارًا واآراء كانوا ياأخذون بها م�صتغربني هذا ال�صغف بالن�صبة اإىل عمري، لذلك 

ر�صخت الفكرة يف ذهني ولكن تنفيذها كان �صعبًا ب�صبب درا�صتي اجلامعية ومن ثم 
 ان�صغايل بالعائلة واإجناب الأطفال حتى وجدت الوقت املنا�صب لأنطلق واأحقق احللم.  

 ما الذي يشكل مصدر إلهام بالنسبة إليك؟
حاجات املراأة الع�رصية وما اأ�صتطيع تقدميه لها يف جمال احلقائب، بالإ�صافة لكل 

�صيء جميل يقع عليه نظري وخ�صو�صًا الأ�صكال الهند�صية ...كل هذه الأ�صياء 
 اأعتربها م�صدر اإلهام بالن�صبة يل .

كم مجموعة من الحقائب أطلقت حتى اآلن؟ 
لقد اأطلقت ثالث جمموعات ونحن الآن يف �صدد اإطالق املجموعة الرابعة.  

هل تلتزمين بخط تصميم معين، أم أن لكل موسم مجموعته 
وتصاميمه؟

اإجماًل، نحن نحافظ على روح العالمة يف كل جمموعة ويتم املحافظة على بع�ض 
الت�صاميم لت�صتمر معنا من مو�صم اإىل اآخر مع اإ�صافات وتعديالت ب�صيطة يف اأنواع 
واألوان اجللد اأو الأك�ص�صوارات ويتم اإطالق عدد قليل من الت�صاميم اجلديدة يف كل 

 مو�صم لتواكب اآخر تطورات املو�صة وحاجات ال�صيدات. 

 لماذا اخترت اسم Moni & J؟
»موين«  لقب اأطلقه علي والدي وكل من عرفني منذ ولدتي وهو اخت�صار ل�صمي 

احلقيقي منار، اأما حرف »ج«، فهو احلرف الأول من اأ�صماء زوجي وبناتي التواأم 
 والذين اأعتربهم م�صدر اإلهام وقوة دائمني يل. 

كانت األميرة أميرة الطويل والملكة رانيا العبداهلل من 
الشهيرات اللواتي حملن حقائبك، ماذا يشكل ذلك بالنسبة 

لِك وهل هناك من تعاون جديد معهما وكيف تم اختيارهما 
 لتصاميمك؟ 

كان يل ال�رصف بالتعامل مع عدد كبري من ال�صخ�صيات الهامة، اإميانهم 
واإعجابهم بعملي اأعطاين دافعًا كبريًا لالإ�صتمرار وهو �صيء اأعتز به ب�صدة، مت 
اختيار الت�صاميم من قبل ال�صخ�صيات �صخ�صيًا بالتعاون مع من�صقي املالب�ض 

اخلا�صني بهم، اأما عن اأي تعاون م�صتقبلي، فنحن دائمًا يف تعاون مع 
 �صخ�صيات �صهرية ومرموقة. 

 هل هناك من نجمة تتمنين أن تحمل حقائبك؟ 
هناك عدد كبري من الفنانات املحببات اإىل قلبي و�صوف 

اأ�صعر بالفخر اإذا اخرتن من ت�صاميمي، منهن بيون�صيه 
 وجنيفر لوبيز. 

هل سيختصر عملك على الحقائب، أم 
يمكن أن تتوسعي مستقباًل نحو مجال األزياء 

 واألحذية؟
حبي وع�صقي للمو�صة وطموحاتي يف هذا املجال لي�ض لها حدود وكل �صيء ممكن 

 بامل�صتقبل. 

 ما هي مواصفات المرأة التي تصممين لها؟
اأحاول اأن اأر�صي جميع الأذواق ولكن ب�صكل عام ت�صاميمي هي للمراأة الع�رصية التي تبحث عن 

 الغرابة والنوعية مع املحافظة على �صيء من الكال�صيكية بنف�ض الوقت. 

ماذا تخبريننا عن الموقع الخاص بك والذي تسوقين وتبيعين من 
 خالله تصاميمك؟

www.moniandj.com مت اإطالق املوقع الر�صمي حلقائب موين اآند جي 
يف �صهر يناير من هذا العام وذلك لقوة الطلب على العالمة، فكان الوقت املنا�صب 
لإطالق موقع ت�صوق كامل ت�صتطيع فيه ال�صيدة اأن تدخل وترى كل ما هو جديد 

ومتوفر كموديالت واألوان ومعلومات تف�صيلية عن كل حقيبة من ناحية الأ�صعار 
والأحجام وكل ما حتتاجه ال�صيدة كمعلومات وت�صتطيع ال�رصاء عن طريق الدفع 

على املوقع حتى يف حال عدم توافر احلقيبة التي تريدها، فهي ت�صتطيع الدفع 
والإنتظار اإىل اأن ت�صبح حقيبتها جاهزة وال�صحن جلميع اأنحاء العامل ب�صعر مقبول 

 جدًا. 
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 إلى أي مدى تشكل الحقيبة عنصرًا أساسيًا في اإلطاللة؟
ت�صكل احلقيبة الن�صائية حاليًا اأهم الأك�ص�صوارات املكملة اأو الأ�صا�صية لزي املراأة 
الع�رصية، فاحلقيبة ميكن اأن تكون �صبب ف�صل اأو جناح الزي بالكامل، فباإ�صافة 

حقيبة ع�رصية جميلة اإىل اأي زي ب�صيط ميكن حتويله اإىل زي اأكرث من رائع وملفت 
 للنظر، لذلك يجب اختيار احلقيبة ب�صكل دقيق ومنا�صب. 

حصلت على جائزة في نيويورك، ماذا تحدثيننا عن ذلك؟ وماذا 
 أضافت لِك؟

اجلائزة كانت عبارة عن handbag designer award  لعام 2014 ، متت 
م�صاركة اأكرث من 1600 م�صمم من حول العامل وقد مت اختيار حقيبة »موين اآند 
جي« للمراتب الـ 5 الأخرية، التجربة كانت اأكرث من رائعة اأ�صافت الكثري لعالمة 

»موين اآند جي«، مت التوا�صل معنا من قبل جمالت عاملية واأ�صبحت العالمة متوفرة 
 يف نيويورك. 

هل تعتبرين أن المصمم العربي أخذ حقه من التقدير؟ وإلى ماذا 
 تطمحين؟

امل�صمم بحد ذاته هو الذي يفر�ض تقديره اأو عدم تقديره لي�ض ب�صبب جن�صيته واإمنا 
بعمله الدوؤوب والإبداع الذي يقوم به، ميكن اأن اأقول اأنه يف البداية وجدت �صعوبة 

نوعًا ما لأثبت وجود عالمتي كعالمة ل تقل عن العاملية باأي �صيء، اأما الآن وبعد 
ثالث �صنوات اأ�صتطيع القول اأن الإبداع والطموح هما جواز �صفر امل�صمم الذي 
ي�صتطيع بهما تخطي كل احلدود والو�صول اإىل اأي مكان يريده، ويجب اأن اأنوه 

وبح�صب خربتي اأن الغرب عينه على امل�صممني العرب بقدر كبري وهناك تقدير كبري 
. handbag designer award لنا يف اخلارج وهذا ال�صيء لحظته جليًا يف 

 بعيدًا عن عالم التصميم، من هي منار وماهي أبرز اهتماماتك؟ 
بعيدًا عن عامل الت�صميم، اأنا اأم لتواأم وزوجة و�صديقة، اأعي�ض يومي بب�صاطة 

كاملة مع العائلة والأ�صدقاء، اأع�صق الب�صاطة والطبيعة واأف�صل الزيارات املنزلية 
لأ�صدقاء مقربني عن الذهاب اإىل اأماكن �صاخبة فيها الكثري من النا�ض، اأق�صي وقتي 

 الباقي بالريا�صة والقراءة. 

لماذا تقومين بتصنيع حقائبك في لبنان؟ وما مصدر المواد التي 
 تستخدمينها في تصاميمك؟

هناك الكثري من املاركات العاملية تتم �صناعتها يف لبنان حاليًا، فاليد العاملة يف لبنان 
هي يد عاملة خبرية جدًا ول تقل اأبدًا عن اأي بلد اأوروبي م�صهور ب�صناعة اجللود 

من حيث التقنية واجلودة، وكوين اأعي�ض يف اخلليج، فقربي من مكان عملي هو 
اأي�صًا دافع كبري لالإختيار، طبعًا املواد الأولية يتم ا�صتريادها من اأوروبا، اأما عن 

الأك�ص�صوارات، فتتم �صناعتها يدويًا ب�صكل خا�ض لعالمة »موين اآند جي«.
  

شهدنا مؤخرًا ظاهرة الرسم على الحقائب والمالحظ أنك 
اعتمدتها في تصاميمك؟

فكرة الر�صم على احلقيبة اأتت بقطعة واحدة ر�صمت عليها �صديقتي الر�صامة 
الكويتية اأبرار الزنكوي لت�صتعملها ا�صتعماًل �صخ�صيًا وبعد و�صع ال�صورة على 

مواقع التوا�صل الإجتماعي حدثت �صجة غري عادية ب�صبب حب النا�ض للفكرة 
وطريقة تنفيذها على حقيبة املار�صال ومن هنا انطلقت فكرة تعاون بيني وبني 

�صديقتي ليتم الر�صم على كل حقيبة على حدة ر�صما يدويًا وحتتاج كل حقيبة لأكرث 
 من اأ�صبوع فقط ليتم الر�صم عليها وهي فعالً قطعة فنية ت�صتحق امتالكها، 

كما اأننا قد كتبنا ا�صم الفنانة اجلميلة هيفاء وهبي على القطع املعدنية يف حقيبة 
املار�صال بناء على طلبها والآن ن�صهد طلبًا كبريًا على كتابة الإ�صم اأو الأحرف 

 املخت�رصة على حقيبة املار�صال. 
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