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مديــــر التحريـــر شريف األلفى
المديــر المـــالى ماجد غنيمى
المستشار القانونى ياسر عبدالباسط
رئيـس قســم
LIFE STYLE
رئيـس قســم
هانــزادة عطا
التسويق واإلعالنات
ســـحر عــــزب

المستشـــار الفنــى أشرف سعيد
رئيس اإلخراج الفنى إدوار عبــدالمـلك
مدير التحرير الفنى منى نور الدين
ميرنا الهلباوى
سكرتــارية التحـرير
عاليــة قاســم
مديــــر اإلعالنـــــات دينـــا العفيفــى
مديــــر التســـويــق ريـــم ممــدوح
مديــــر اإلنـتـــــاج كريـــم مـــازن
مديــــر التوزيـــع وائــل الســواح

وصفات رمضانية من

إدارة التـــوزيـــــع ســـارة ياســين
جــرافيـــك باســـم جــــالل
حسام الربـاط
أحمـد فهمـى
مصممــو
محمد حسنى
اإلخر اج الفنى
مهـــاب راشــد
نـــور اإلبراشــى
مصطفى توفيق
األرشــيـــــــــف
مصطفى الليثى
يوسـف الشيوى
الديسك المركزى محمد حسن
عصام رضوان
التصـــويـــر مايسة العراقى
التلفــزيون طـــارق رمضــان

تصدر عن الشركة المصرية العربية
للطباعة والنشر والتوزيع

 53ش القدس الشريف المهندسين  -الجيزة
تليفون٠١٠ ٢٢٢ ٤٢ ٨٨٥ :

e-mail: info@7-ayam.com

توزيع األهرام
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عندما حاورته وسمعت منه قصة
كفاحه ونجاحه فى بالد الغربة،
تذكرت على الفور أحداث فيلم
"همام فى أمستردام" الذى أعتقد
أن معظمنا شاهده ،وحرصنا على
مشاهدته كلما أعيد عرضه على
المحطات التلفزيونية ..فنضحك
مع مشاهد هنيدى الكوميدية
ونشعر بالفخر مع قصة مصرى بدأ
من تحت الصفر ،ليصبح أحد أشهر
رجال األعمال بالعاصمة الهولندية..
وغال ًبا ما ننسى الفيلم وأحداثه
وأبطاله بعد انتهائه بدقائق ظ ًنا
منا أنها مجرد قصة كوميدية
من خيال مؤلف وتبعد بمسافات
كبيرة عن الواقع.
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إال أن الحقيقة أننا لو بحثنا فسنجد
فى مختلف دول العالم آالف
الـ"همام" ..مصريون سافروا من
أجل لقمة العيش وبذلوا الجهد
والعرق ليصبحوا من نجوم العالم،
ولكننا لم نجد الفرصة للقائهم
أو نسلط الضوء على حكاياتهم..
وكان مهندس الديكور أمجد
كامل أحد هؤالء المصريين الذين
اكتشفناهم بالمصادفة ..هاجر
إلى أستراليا تلك القارة البعيدة
من أجل قصة حب ،فعمل كات ًبا
للحسابات وجارسو ًنا ومندو ًبا
للمبيعات ليصبح أحد أشهر وأهم
مهندسى الديكور بأستراليا ..ومعه
كان الحوار..

n nفـــى البدايـــة ..نـــود أن تقـــدم للقـــارئ
نفســـك؟

اسمى أمجد كامل ،من مواليد مرص الجديدة بالقاهرة ىف
أغسطس  ..١٩٦٦كنت تلميذًا مجتهدًا بكلية السالم منذ
طفولتى وحتى الثانوية العامة ،بعدها التحقت بكلية
الفنون الجميلة قسم العامرة وتخرجت فيها عام ..١٩٨٩
ثم تدربت ىف مكتب صبور لالستشارات الهندسية ملدة
عامني بعد تخرجى ..بعدها جاءت فكرة الهجرة ألسرتاليا.

n nم ــا أس ــباب الهج ــرة؟ ولم ــاذا أس ــتراليا
بالتحديــد؟

عندما كنت ىف الجامعة ،قابلت زوجتى الحالية منى،
والتى كانت مقيمة مع عائلتها ىف أسرتاليا ،وجاءوا إىل مرص
لقضاء اإلجازة وكان هذا عام  ،١٩٨٧وبدأت معها قصة
حب رائعة جعلتنى أتخذ قرا ًرا بالهجرة ألسرتاليا من أجلها،
وبالفعل غادرت مرص عام  ،١٩٩١رغم أنه كان قرا ًرا شديد
والدى ،وكنت شديد االرتباط
الصعوبة نظ ًرا ألننى وحيد
ّ
بعائلتى وأصدقاىئ ىف مرص ..ولكن من أجل حبى لرشيكة
حياىت وصغر سنى وتطلعى لصناعة مستقبل أفضل ىف
مهنتى التى أحبها اتخذت قرار الهجرة ..ورغم هذا مل تقلل
الهجرة من عشقى لوطنى واهتاممى بعائلتى ىف مرص،
وقد جئت ىف إجازات ملرص أكرث من  20مرة طوال الـ 23
عا ًما التى قضيتها بأسرتاليا.

n nمـــن خريـــج فنـــون جميلـــة إلـــى أحـــد
أهـــم مهندســـى الديكـــور بأســـتراليا..
كيـــف كانـــت تجربتـــك؟

فور هجرىت ألسرتاليا عام  1991واجهت مشكلتني كبريتني..
األوىل أن شهادة البكالوريوس ىف العامرة من جامعة
حلوان ،غري معرتف بها ىف أسرتاليا ،والثانية أن الحياة
ىف أسرتاليا تحتاج إىل مصاريف كثرية ،ومل تكن حالتى
االقتصادية وقتها تسمح بتوفري نفقات الدراسة والحياة..
لذلك بحثت عن أى عمل يوفر ىل املال الذى أستطيع به
تحقيق طموحاىت ،فعملت ىف  3وظائف ىف وقت واحد،
باإلضافة إىل دراستى لدبلومة العامرة بجامعة سيدىن
ألجعل شهادىت العلمية معرتفًا بها ،فقد عملت كات ًبا
للحسابات وجارسونًا ومندوبًا للمبيعات ..وىف عام 1993
حصلت عىل الدبلومة من جامعة سيدىن بتفوق ،وأصبحت
عض ًوا باملعهد األسرتاىل امللىك للمهندسني املعامريني.
n nكي ــف ج ــاء عمل ــك بالديك ــور ..ومت ــى
ش ــعرت بنج ــاح تجربت ــك؟

بعد انتهاىئ من دراسة دبلومة العامرة عملت بأماكن
مختلفة كمهندس معامرى ،ولكن للحقيقة كنت أشعر
بأن هناك شيئًا ما ينقصنى وأننى مل أصل إىل تحقيق
طموحى بعد ..فأنا أحب التعامل املبارش مع الناس طوال
الوقت ،والهندسة املعامرية ال تحقق ىل ذلك ،فاتجهت
إىل العمل بالديكور والعامرة الداخلية ..واكتشفت أن هذا
العدد السادس والسبعون  ١ -يوليو ٢٠١٤
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هو مجاىل الذى أبحث عنه ،وعمىل الذى أعشقه ،وهو
الذى تخصصت به طيلة الـ 18عا ًما األخرية ،وبعد العمل
لدى عدة رشكات قررت أن افتتح مرشوعى الخاص عام
 ،2000وهو رشكة للديكور تحمل حروف اسمى األوىل،
والتى حققت نجا ًحا مبه ًرا من اليوم األول ،وتخصصت
ىف ديكورات الوحدات السكنية الراقية ..وأنا كمصمم
فقد حظى أسلوىب بالتقدير الشديد من األسرتاليني..
n nهل حصلت على جوائز أو تصنيفات
فى أستراليا؟

ىف أعوام  2003و 2008و 2014تم تصنيفى كواحد من
أفضل مصممى الديكور بأسرتاليا وذلك لقدرىت عىل
خلق املساحات وإضافة ملسة أناقة ورقى األمر الذى
جعل من اسمى عالمة تجارية للكالسيكية املعارصة،
كام وصلت إىل التصفيات النهائية وحصلت عىل مركز
الوصيف عدة مرات لعدة جوائز ىف التصميم بأسرتاليا..
ونرش ىل العديد من التصميامت بالعديد من الدوريات
املتخصصة ىف الديكور بأسرتاليا وبعض املجالت بآسيا..
ويرتكز أهم زبائنى بسيدىن وملبورن بأسرتاليا وكذلك
سنغافورة وهونج كونج وماليزيا بآسيا.
n nوماذا عن حياتك العائلية؟

رغم حبى الشديد وإخالىص لعمىل فإن عائلتى هى حبى
الحقيقى ..لدى زوجة رائعة وولدان هام أندريه  17سنة
وليون  14سنة ..وأنا حريص عىل أال يأخذىن عمىل من
الوجود مع أرسىت الصغرية ،فأقوم بإعداد العشاء ألرسىت
 5أيام ىف األسبوع ،وااللتفاف حول مائدة العشاء هو
طقس يومى مقدس لنا نحبه ونحرص عليه جمي ًعا ..أما
عن هواياىت فهى السفر وتصميم األزياء.
n nمارأيـــك فـــى تصميمـــات الديكـــور
فــى البيــوت المصريــة الحديثــة؟ وهــل
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هن ــاك اخت ــاف كبي ــر بينه ــا ومثيالته ــا
فـــى أســـتراليا؟

ديكورات املنازل الحديثة ىف مرص أراها كوكتيالت عاملية
عابرة للقارات ،وتتأثر بنوا ٍح تجارية بحتة مأخوذة من
مدارس ديكور مختلفة ىف العامل ،ولكن معظمها تبدو
متأثرة باألسلوب الفرنىس الكالسيىك ،الذى له سحر وذوق

رفيع وتصميامت وتفاصيل كالسيكية راقية بألوان براقة..
فنحن كمرصيني نهتم جدًا باملظهر ،ومييل ذوقنا للحياة
الكالسيكية ونحب أن نعيش فيام يشبه القصور القدمية..
أما األسرتاليون فيحبون أن يعيشوا ىف بيوت حديثة
وشبابية وأماكن مناسبة للراحة واالسرتخاء فهم مييلون أكرث
للتصميامت املعارصة واأللون الهادئة.
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n nهـــل ســـمعت عـــن إنشـــاء نقابـــة
لمهندس ــى الديك ــور بمص ــر ألول م ــرة
وتتوالهـــا امـــرأة؟

سمعت فعالً عن إنشاء النقابة وفرحت بالخرب جدًا،
ألننى أعرف أن هناك عددًا كب ًريا ومتمي ًزا ىف مرص من
مهندىس الديكور ،ويجب أن تكون هناك نقابة تضمن
لهم حقوقهم وتبحث عن حلول لشكاواهم وتساعدهم
ىف تطوير مهنتهم ،ولكن مل أكن أعلم أن مهندسة هى
من تولت قيادتها ،فهذا هو الحال ىف أسرتاليا وهو
ىشء عادى جدًا ىف نظرى ،ففى رأيى أن التميز ىف
عملنا يقدر ويحرتم ويقاس ىف أى مكان ىف العامل تب ًعا
لقدراتك ومهاراتك وموهبتك وإبداعك فقط وال عالقة
له بجنسك.
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n nم ــا أكث ــر مش ــروعاتك ش ــهرة وأحبه ــا
إل ــى قلب ــك؟

أكرث مرشوعاىت أهمية وشهرة كان ىف وحدة سكنية قمت
بتصميمها عىل الطراز األفريقى مبيلبورن لرجل من
سنغافورة ..وقد كان مرشو ًعا ممي ًزا ومختلفًا متا ًما عن
كل املرشوعات املعتادة ..فهذا الرجل كان يعشق السفر
إىل أفريقيا ىف رحالت سفارى ،وتقري ًبا يقوم بها كل عام
بانتظام ،وكان يريد أن تعكس شقته حبه للحياة الربية..
فقمنا بجلب الحيوانات واملنتجات من 18دولة مختلفة
حول العامل ،وكل جلود الحيوانات وهياكلها موثقة بشهادة
لدخول أسرتاليا ..واستغرقت هذه العملية وقتًا طويالً
ومجهودًا شاقًا للغاية ،ألنه كان علينا إثبات أن كل هذه
الحيوانات ماتت بشكل طبيعى ومل يتم اصطيادها ،لذلك
فكل عنرص حتى ولو كان صغ ًريا ىف هذا املرشوع وراءه
قصص وحكايات كثرية ..وعىل قدر تعبى الشديد ىف هذا
املرشوع ،فقد مثل ىل قوة دفع لتطوير أسلوىب ومحاولة
للتقدم وعدم الرجوع للخلف ،وقد نال هذا املرشوع
شهرة كبرية وتم عمل عروض ومقاالت رائعة له ىف كل
من أسرتاليا وآسيا.
n nم ــا المش ــروع ال ــذى تتمن ــى أن تقيم ــه
ف ــى مص ــر؟

معظم مرشوعاىت كانت ألماكن خاصة مملوكة ألفراد سواء
كانت وحدات سكنية أو مطاعم وكافيهات ،وتخصصت
أكرث ىف املرشوعات الراقية ..وطب ًعا أحلم مبرشوع متميز
بوطنى مرص وهو إنشاء فندق صغري شديد الفخامة
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بالقاهرة القدمية ،وتحديدًا بالحارات الضيقة بخان الخليىل،
حيث يحاط بأماكن شديد الغنى بالثقافة والتاريخ والتى
يحسدنا عليها العامل ،وكل ما نحتاج إليه فقط هو توحيد
وجمع كل إمكاناتنا ىف االتجاه الصحيح.
n nه ــل أدلي ــت بصوت ــك ف ــى االنتخاب ــات
الرئاســـية األخيـــرة؟ وكيـــف تـــرى
المســـتقبل القريـــب لمصـــر؟

لألسف الشديد ال ..رغم أننى ومنذ ثورة  25يناير ال مير
يوم دون أن أتابع ما يحدث مبرص ،وقد كنت ىف مرص
ىف األيام األوىل للثورة ،وكانت تجربة رائعة أن أرى عن
قرب كيف يعرب املرصيون عن طلبهم للحرية وحقهم ىف
املعاملة اآلدمية ..فنحن بالفعل شعب رائع ،ولكن لألسف
ىف االنتخابات األخرية كنت مساف ًرا خارج أسرتاليا ىف مهمة
عمل.
n nمن كنت ستعطيه صوتك؟

صوىت كان سيذهب مع رأى أغلب املرصيني الذين اتخذوا
رئيسا ..ودون اإلغراق ىف
قرا ًرا صحي ًحا بانتخاب السيىس ً
السياسة فأنا أؤمن بأننا نسري ىف االتجاه الصحيح ،مع
رئيس واعد ،والذى وعد بأنه سيصغى للمرصيني الحقيقيني
البسطاء ،وأمتنى أن يستعني مبجلس وزراء يضم الكثري من
الوزاء النابهني املوهوبني ،والذين لديهم طموح ورؤية
واتجاه للرتكيز عىل تعليم الصغار وإعطاء الفرص الحقيقية
للشباب لصناعة املستقبل.

منى نور الدين

