ش��خصية إيطالي��ة ذات كاريزم��ا رائع��ة،
حديثها كله ع��ن الحب والحي��اة والعطاء،
تؤمن بأن وراء كل امرأة ناجحة رجالً ،تعمل
من أجل الفن والتصميم وتعش��ق الكتابة
ألنها تمنح الشعور بالراحة.
حوار وترجمة  -فتيحة الإدري�سي

رئي�سة تحرير مجلة «فوغ»
و�صاحبة �سوبر ا�ستوديو
ومتحف ميالنو المتنقل

جيزيال بوريولي:

تعيد لي دبي حيويتي
التي كنت عليها أيام السبعينيات
تحدث ��ت �إل ��ى مجل ��ة «بن ��ت الخلي ��ج»
خ�ل�ال معر� ��ض «داون ت ��اون ديزاين»
بدب ��ي ،وكان ��ت معه ��ا ه ��ذه الجل�س ��ة
الممتعة.
ِ
• ح��دث �ي �ن��ا ع� ��ن ح� �ي ��ات ��ك وب ��داي ��ة
ِ
التحاقك بالعمل ال�صحفي؟
 مازل ��ت �أتذك ��ر ذلك الي ��وم ،كنت فيالع�ش ��رين م ��ن العم ��ر ،طالب ��ة جامعية
لديه ��ا طموحات و�أح�ل�ام عديدة ،كنت
�أبحث عن عمل �أ�س ��اعد به والدي و�ألبي
به حاجاتي ،التحق ��ت بالعمل في مجلة
تدع ��ى «�أوتاغن ��و» الت ��ي تع ��د �أول مجلة
�إيطالي ��ة تهت ��م بالت�ص ��ميم الداخل ��ي
والهند�سة المعمارية ،عملت في البداية
�س ��كرتيرة ثم محررة ،كنت �أجد نف�سي
�أمي ��ل إ�ل ��ى الفن ��ون الراقي ��ة وخا�ص ��ة
الت�صميم والمعمار.
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ه ��ذا العمل مكنن ��ي من التع ��رف �إلى
الكثي ��ر م ��ن ال�شخ�ص ��يات الفني ��ة
والثقافية وكان من بينهم زوجي الذي
تعرفت �إليه �ض ��من هذه ال�شبكة ،كان
�شخ�ص ��ية رائعة وفنان� � ًا كبيراً ،عملت
مع ��ه فترة م ��ن الزم ��ن م�س ��اعدة ثم
�أ�صبحت مديرة تحرير.
ِ
خبرتك في مجال رئا�سة
• وماذا عن
التحرير؟
 عمل ��ت بتف ��انٍ وحب ،وعن ��د بلوغي�س ��تة وع�شرين عام ًا �أ�س�ست �أول مجلة
�أطفال «فوغ بامبيني» التي تعد الأولى
في العالم ،ثم انطلق ��ت برفقة زوجي
في ت�أ�س ��ي�س عدد كبي ��ر من المجالت
الأخرى والتي ال ت ��زال �إلى يومنا هذا
تن�ش ��ر وتوزع في العديد من عوا�ص ��م
العالم.
• ما هذه المجالت؟
 �إل ��ى جان ��ب «ف ��وغ بامبين ��ي» هناكمجلة «ف ��وغ �أومو» الرجالي ��ة ،و«دونا»
المجل ��ة الرائ ��دة في مجال المو�ض ��ة
والأزياء ،ومجلة «الفيغارو» الإيطالية،
�إ�ض ��افة �إلى مج�ل�ات �أخ ��رى ،وهكذا
تطورت حياتي العملية ،وكان التجديد
وحب العمل هو �أ�سا�س اال�ستمرارية.
• ماذا ِ
ك�سبت خالل هذه الرحلة؟
 ك�س ��بت �ش ��هرة كبي ��رة ،و�أ�ص ��بحالعدي ��د من مديري ور�ؤ�س ��اء التحرير
يعمل ��ون تح ��ت �إدارتي ،كنت �ص ��غيرة
في ذل ��ك الحي ��ن ،وكنت ق ��ادرة على
العطاء واالبت ��كار وتطوير الأفكار من
الخيال �إل ��ى الواقع ،لكن لم �أقف عند
هذا الح ��د؛ لأن طموحاتي كانت �أكبر
وتحدياتي �أقوى ،ق ��ررت االنتقال �إلى
المجال ال�سمعي الب�ص ��ري ،لكن كان
بين الحلم والواقع �س ��نوات من درا�سة
الإعالم الفعلي ��ة في �إحدى الجامعات
الت ��ي مازلت �أتذكر �أنن ��ي كنت �آنذاك
�أكبر طالبة �س ��ن ًا لديها ،وهكذا بد�أت
ف ��ي تقدي ��م و إ�ع ��داد برام ��ج خا�ص ��ة
بالثقاف ��ة والف ��ن عل ��ى قن ��وات محلية
ودولي ��ة ،وكان لي جمه ��ور عري�ض من
الم�شاهدين.

• دخ�ل� ِ�ت الآن م�ج��ال الأع �م��ال ،أ�ن� ِ�ت
م��ال �ك��ة � �س��وب��ر ا� �س �ت��ودي��و وال��رئ�ي����س
التنفيذي لمتحف ميالنو المتنقل،
كيف ذلك؟
 �أدركت مدى قيمة وفعالية التوا�صللخلق ج�س ��ور من المعرفة منذ بداية
عملي ،لكن هذا العمل يتطلب جهود ًا
كبيرة و�إمكانات مادية �ضخمة� ،إذ ال
بد من توفير ا�س ��توديوهات ت�ص ��وير
مجه ��زة ب�أرق ��ى المع ��دات «ل ��دي
واح ��د من ��ذ ع ��ام  ،»1983ك�أجه ��زة
فيديو وت�س ��جيل� ،إ�ض ��افة �إلى ف�ضاء
لتنظي ��م الم�ؤتم ��رات والفعالي ��ات،
فحتى الع�ش ��رين �س ��نة الما�ضية كان
الو�ض ��ع �ص ��عب ًا فيم ��ا يتعل ��ق بتوفير
ف�ض ��اء خا�ص بتقدي ��م عرو�ض �أزياء
�أو احت�ض ��ان �أعم ��ال فن ��ان ،فقررت
مع زوجي خو�ض �إح ��دى المغامرات
ال�ص ��عبة ،فقمن ��ا ب�إن�ش ��اء ا�س ��توديو
تزي ��د م�س ��احته عل ��ى ع�ش ��رين �ألف
ق ��دم مربعة في �إحدى �أماكن ميالنو
ال�س ��تقطاب كل فئ ��ات الفنانين من
م�ش ��اهير ومبتدئي ��ن ،ثم �أ�ص ��بحت
م�ست�ش ��ارة ف ��ي الف ��ن والأدب لم ��دة
خم�س ��ة �أع ��وام ل ��دى عم ��دة بلدي ��ة
ميالنو ،وخالل ه ��ذه الفترة �أنجزنا
العديد من الأعمال الفنية.
ِ
ِ
حياتك في دبي وم�شاركتك في
• وعن
«داون تاون ديزاين» ماذا تحدثينا؟
 عالقت ��ي بدب ��ي عالق ��ة ح ��ب،فلق ��د وقع ��ت ف ��ي ح ��ب ه ��ذه الإمارة
من ��ذ زيارت ��ي الأول ��ى �س ��نة ،2006
و�أعجب ��ت كثير ًا بح�ض ��ارتها ،وقوتها،
وخليط جن�س ��ياتها ،وتع ��دد ثقافاتها،
و�أ�سلوبها ال�ش ��رقي والغربي ،واحترام
التقاليد والع ��ادات والتعاي�ش والحب،
وب�صراحة دبي ت�شعرني بالطاقة التي
لدي في بداية ال�س ��بعينيات من
كانت َّ
الق ��رن الما�ض ��ي .ث ��م ت�ض ��يف بلكنة
حزينة« :مع الأ�س ��ف زوجي مري�ض لم
ي�ستطع المجيء معي هذه المرة» ،كما
�أن ابنت ��ي الوحيدة من�ش ��غلة في تربية
�أطفالها الثالثة.

نجاحي كان ثمرة اجتهادي
وإخالصي في العمل
• حدثيني عن ِ
كتبك الجديدة؟
 ن�ش ��رت العدي ��د من الكت ��ب ،كان�أوله ��ا كت ��اب تح ��ت عنوان «ع�ش ��رة
�أع ��وام ف ��ي المو�ض ��ة» يتح ��دث عن
مو�ض ��ة �س ��نوات الثمانيني ��ات ،كان
كتاب� � ًا مهم ًا ومرجع ًا قوي� � ًا للباحثين
ف ��ي ه ��ذا الحق ��ل ،والثان ��ي تح ��ت
عنوان« :ابدئي قوية» ،والثالث ي�ضم
كل حوارات ��ي الت ��ي �أجريته ��ا خالل
م�س ��يرتي ف ��ي التحري ��ر ،ح ��وارات
مع �شخ�ص ��يات من مختل ��ف �أرجاء
العال ��م ،وحالي� � ًا �أنا ب�ص ��دد ت�أليف
كت ��اب �آخر ع ��ن المو�ض ��ة والأزياء،
وعن بع�ض الخبايا التي لن �أف�ص ��ح
عنها حالياً.

ِ
• من كان خلف ت� ِ
ونجاحك؟
ألقك
 كان زوج ��ي خل ��ف نجاح ��ي� ،س ��واء فيالكتابة� ،أو التحرير� ،أو التلفزيون� ،أو حتى
الأعمال ،ف�أنا �أعده فنان� � ًا عبقرياً ،و�أنا ال
�أح ��ب العمل من �أجل المال ولكن من �أجل
الحب ،ف�أنا �أحب م�ساعدة النا�س.
• ما ر� ِ
أيك بالمر�أة الخليجية؟
 عندم ��ا جئت �أول مرة �إل ��ى الإماراتكن ��ت �أ�س ��ترق النظ ��ر �إليه ��ا� ،ش ��عرت
بجمالها و�أناقتها خلف العباءة ،فالمر�أة
الخليجية مختلفة بجمالها عن الجمال
الغرب ��ي الأوروبي ،وكلم ��ا اقتربت منها
وجدتها متعلِّمة ،وقوية ،ت�ؤمن بالأوا�صر
الأ�س ��رية وحب العم ��ل ،ومحافظة على
تقاليدها ،وهذا �شيء رائع.
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