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بدأ السعدون حديثه عن الهوايات بصورة عامة قائال:

ـــ كانت الهوايات قديما مقصورة على االثرياء، اما 

غــيــرهــم فــكــانــوا يــســعــون وراء كــســب رزقــهــم وال وقت 

لديهم ملمارسة الهواية. واليوم يتوافر لالنسان مزيد 

مــن الــوقــت بــســبــب ارتـــفـــاع الـــدخـــل، وكــثــيــر مــن الناس 

يــتــقــاعــدون عـــن الــعــمــل فـــي ســـن صــغــيــرة، وهـــــؤالء هم 

الذين يطورون اهتماماتهم.

وتــنــقــســم الـــهـــوايـــات الــــى اربــــع فـــئـــات: الــفــنــون مثل 

التمثيل املسرحي والتصوير واملوسيقى.

والــفــئــة الــثــانــيــة: الــجــمــع، وهـــذه الــهــوايــة اكــثــر انواع 

الــهــوايــات انــتــشــارا، النــه يمكن جمع اي شــيء تقريبا 

االثرية،  والتحف  والتواقيع،  والعمالت،  الطوابع  مثل 

واالصداف،  واالثــاث،  والسيارات،  والصخور  والكتب، 

التاريخية،  االزيــــــاء  يــجــمــع  مـــن  والـــحـــشـــرات، وهـــنـــاك 

واملحارات.. الخ.

امــــا الــفــئــة الــثــالــثــة فــهــي الـــحـــرف الـــيـــدويـــة، فمنهم 

نماذج  وتركيب  والتطريز،  االبـــرة،  اشــغــال  يهوى  مــن 

الطائرات والقوارب والقطارات والسيارات، والعربات، 

املجوهرات  هــــوايــــة صـــنـــاعـــة  الـــيـــدويـــة  الــــحــــرف  ومـــــن 

والنسيج، واشغال الجلد.

اما الفئة الرابعة فهي الهوايات الرياضية مثل صيد 

السمك، وتسلق الجبال والتزحلق على الجليد.

وهناك هوايات اخرى يقضي الهاوي فيها ساعات 

طويلة مثل الالسلكي والعاب الحاسوب، والشطرنج 

وتربية الحيوانات.

وعـــــن هـــوايـــتـــه فــــي جـــمـــع زجــــاجــــات عـــطـــور فــــارغــــة قال 

السعدون: 

ـــ اخترت هذه الهواية بالصدفة، ثم نمت واصبحت 

ضمن هواياتي املحببة، وكرست لها الوقت والجهد، 

واكــتــســبــت املـــعـــلـــومـــات عـــن زجــــاجــــات الـــعـــطـــور التي 

اجمعها واسمائها واحجامها، وقمت بجوالت لزيارة 

باناس  وااللتقاء  صناعتها،  في  املتخصصة  االماكن 

الكتب  قـــراءة  الــى  بــاالضــافــة  نفسها،  اهتماماتي  لهم 

واملجالت واملراجع الكتسب معلومات اكثر عنها.

البداية 

وعن بداية املشوار قال السعدون:

ـــ بدأت هذه الهواية عام ١٩٩٤ بقارورة واحدة، وجدتها 

في البيت ثم بــدأت اطلب من االهــل اعطائي الزجاجات 

التي يريدون التخلص منها، ووصل االمر الى االصدقاء 

فــأصــبــحــوا يـــبـــادرون بــتــقــديــم الـــزجـــاجـــات الــفــارغــة لي. 

املــنــزل حتى بلغ عددها  فــي ركــن  وجمعتها ووضعتها 

٢٥٠٠ زجاجة فارغة من العطورات االوروبية.

كنت اتألم عندما اشاهد هذه الزجاجات ترمى في 

سالت املهمالت، أو تكسر. فكل زجاجة تمثال جميل، 

وشكلت بطريقة جمالية رائعة، وتحمل فنا من فنون 

الزخرفة عليها، فكيف ترمى؟ 

التي مارسها  الصناعات  اقــدم  العطر من  زجاجات 

االنـــســـان، وعــنــدمــا تجمعها فـــي ركـــن مـــا تــصــبــح لها 

قيمة اكبر اذ انها تجمع بني التراث والحداثة، واملنظر 

الجميل والقيمة.

الــكــنــدري فــتــاة فــي ريــعــان شبابها حولت  آالء 

موهبة الرسم عندها من فن إلى صنعة:

ـــ عشقت الرسم منذ نعومة أظفاري فرسمت   

كــل شـــيء أراه حــولــي، رســمــت الــزهــور والطيور 

والبيوت وكل عناصر الطبيعة الجميلة، رسمتها 

بــهــا في  لــوحــات فنية تشكيلية، وشــاركــت  عــبــر 

معارض فنية داخل الكويت وخارجها. ووجدت 

ان هذا النوع من الرسم هو أمر اعتيادي، اعتاد 

الــفــنــانــون، فـــقـــررت ان اخــــرج عـــن املألوف  عــلــيــه 

واحـــــول الــفــن الــتــشــكــيــلــي إلــــى صــنــعــة، ال لهدف 

الشهرة، وكسب  إلــى  للوصول  فقط ولكن  مــادي 

إعجاب اآلخرين.

وفــعــال بــــدأت الــتــنــفــيــذ مـــن خـــالل الـــرســـم على 

املــــالبــــس، واملـــشـــاركـــة بــهــا فـــي مـــعـــارض خاصة 

بــمــنــاســبــات مــعــيــنــة فـــي الــســنــة، ومـــن ثـــم بيعها 

والحصول على مكسب، والرضا عن الذات.

تزيني من ذهب

الذهب:  ايــادي تصنع  ان هناك  بليندا  وتوضح 

«فهذه االنامل الدقيقة، قادرة على صنعة مبدعة، 

مع اضافة شيء من الذوق وشيء آخر من التميز 

والتفرد، من خالل كسر املألوف واملتعارف عليه 

إلى استخدام أشياء ليست في مكانها بمناسبات 

عديدة، تقول:

ـــ أمــلــك هـــوايـــة الــتــزيــني، وكــنــت أقــــوم بتزيني  ـــ ـ

الهدايا، وتفننت بهذا الفن، وكنت احــاول دائما 

ان ازين علب الهدايا بطريقة غريبة. إلى ان جاء 

اليوم الذي وجدت فيه نفسي أنني ال ابتكر شيئا 

جـــديـــدا، ومـــن هــنــا فــكــرت فــي تــزيــني مــا ال يمكن 

أزين  الشوكوالتة، بحيث  أال وهي قطع  تزيينه، 

كل قطعة بما بتفق مع املناسبة السعيدة، سواء 

أم تفوقا  أكــانــت زواجــــا أم والدة مــولــود جــديــد 

ونجاحا.

عندما تمرست بهذه الصنعة احببت ان اخرج 

عن الروتني، وبدأت بتزيني السالل والصناديق 

التي تقدم بها الشوكوالتة، وتفننت باستخدام 

لكنها  املــألــوف  عــن  خــارجــة  عليها،  غريبة  قطع 

تضفي بهجة وتميزا وتفردا.

ان الناس هنا يعشقون كل ما هو غريب 

في عالم تزيني الهدايا والشوكوالتة والعلب، 

لذلك احاول دائما ان ابتكر اشياء جديدة في 

الورود  اســتــخــدم  فتجديني  الــتــزيــني،  عــالــم 

الفراشات  وكـــذلـــك  والــصــنــاعــيــة،  الــطــبــيــعــيــة 

الصناعية واحــيــانــا اخـــرى اســتــخــدم بعض 

كالدببة  الــــتــــزيــــني  عــــنــــد  االطــــــفــــــال  الـــــعـــــاب 

مــثــال وخــصــوصــا فـــي مــنــاســبــة عــيــد الحب. 

لتزيني شوكوالتة  االطــفــال  لعب  واســتــخــدم 

املـــولـــود، وهــــذه الــلــعــب تــخــتــلــف عــنــد تزيني 

شوكوالتة ملولود ذكر، او ملولودة انثى. كما 

استخدم البراويز احيانا في التزيني، اضافة 

كالساتان  االقــمــشــة  مــن  انــــواع مختلفة  الـــى 

وغيره بحسب املناسبة.

وتضيف بليندا:

تــدر ذهــبــا، والسبب ليس في  الصنعة  ـــ هــذه 

غــالء املــواد الخام التي أزيــن بها الشوكوالتة أو 

والتصميمات  الجديدة  االفكار  في  انما  الهدايا، 

الذين  الــذهــب  صناع  تماما  نشبه  اننا  الغريبة. 

الذهبية  القطعة  كانت  اذا  الــغــرام  سعر  يرفعون 

وكذلك  الشكل،  وغريبة  دقيقة  مصنعية  تحوي 

االمــر بالنسبة لــي، فــإن غــالء القطع التي ازينها 

فكرتها  وغــرابــة  تزيينها  دقــة  يكمن بسبب  انما 

وتفردها عن القطع املوجودة.

الطبخ صنعة

وتــؤكــد حــصــة املــعــتــوق أن الــطــبــخ صنعة وفن 

بالخبرة  اال  تجيده  ان  ســيــدة  ألي  يمكن  ال  راق، 

واملران والتمرس:

واقــع خبرتي،  مــن  اتكلم  فإنما  اتكلم  عندما  ـــ 

إلى  تحتاج  دقيقة  صنعة  بــل  صنعة،  الطبخ  ان 

ان  يمكن  وال  الــعــطــاء  انــهــا صنعة  وذوق،  صــبــر 

يــكــون هــذا الــعــطــاء مــن دون حــب لــهــذه الصنعة، 

ولعل هذا السر يكمن وراء جــودة الطبخ. فكلما 

الطبخ،  اجـــادت صنعة  الــســيــدة مطبخها  احــبــت 

فيخرج بنفس رائع على حد تعبيرهم، والعكس 

صحيح.

ان نجاح الطباخ واتقانه ال يعتمد على مقادير 

اقصد حبا  ونفس  وعلم  هــو خبرة  انما  معينة، 

فيها،  فتميزت  احببت صنعتي  انــا  املهنة.  لهذه 

وافتتحت  مــشــروع،  بعمل  االصــدقــاء  فنصحني 

مطبخا كويتيا، حرصت من خالله على التركيز 

تتناسب  الــتــي  االصــلــيــة،  الشعبية  االكـــالت  على 

مع جميع املناسبات السعيدة، سواء لالعياد أو 

االعراس وغيرها.

الفليبينية وعندما  استعنت بداية بخادمتي 

استعنت  الـــزبـــائـــن  عـــــدد  وزاد  الـــطـــلـــبـــات  زادت 

بــعــدد اكــبــر مــن هـــذه الــعــمــالــة، وقــمــت بتدريبهن 

وبتعليمهن الطبخ الكويتي األصيل.

وانــا اقــوم بعمل الــبــهــارات بنفسي، ألنها سر 

الــطــبــخ ونــجــاحــه، فـــإذا مــا اجــــادت الــســيــدة خلط 

بهاراتها واستغنت عن الجاهز، ابدعت وتميزت 

وتألقت في طبخها.

وتضيف حصة:

ـــ أما ما يخص املردود املادي فأنا اقول ان الصنعة 

تكسب ذهبا اكثر من الوظائف الجامدة بروتينها 

القاتل ومشاكلها التي ال تنتهي، فأنا ولله الحمد 

ربة منزل ومع ذلك دخلي الشهري افضل بكثير من 

املوظف الذي يحمل اعلى الشهادات.

فــمــن يعتمد عــلــى الـــراتـــب، فـــإن املــعــاش سمي 

ــــ عـــاش، بمعنى ال يعيش ويطول  بــذلــك ألنــه مــا 

الشهر  فــي منتصف  تــجــد نفسك  عــمــره، وفــجــأة 

وقــــد انــفــقــت مـــعـــاشـــك، وتـــحـــتـــاج إلــــى مصاريف 

كــثــيــرة ال يــمــكــن ان تــســددهــا مــمــا يــضــطــرك إلى 

انتظار املعاش القادم، او تقترض من البنوك او 

تستدين.

لالسترخاء  فارغة  زجاجة  لالسترخاء   فارغة  زجاجة   ٢٥٠٠٢٥٠٠ السعدون:  السعدون: عادل  عادل 

الــكــنــدري فــتــاة فــي ريــعــان شبابها حولت آالء 

موهبة الرسم عندها من فن إلى صنعة:

الورود  اســتــخــدم  فتجديني  الــتــزيــني،  عــالــم 

الفراشات  وكـــذلـــك  والــصــنــاعــيــة،  الــطــبــيــعــيــة 
الفليبينية والطبخ صنعة استعنت بداية بخادمتي 

اس الـــزبـــائـــن  عـــــدد  وزاد  الـــطـــلـــبـــات  زادت 

ــــــى اســـتـــثـــمـــار ــــة إل ــــواي ــــه ـــول ال ـــح ـــت ـــا ت ـــدم ـــن ــــــى اســـتـــثـــمـــارع ــــة إل ــــواي ــــه ـــول ال ـــح ـــت ـــا ت ـــدم ـــن ع

كتب جاسم عباس:

ــضــاء وقـــت ممتع،  ـــفـــراغ وق ــــات ال ـــهـــوايـــات، لكنها تــظــل وســيــلــة ملـــلء اوق تــتــنــوع ال

ــل يــســاعــد كثير منها املــرضــى فــي ابعاد  ــات، ب ــصــداق ــرخــاء أو تــكــويــن ال واالســت

تفكيرهم عن معاناتهم، ويعتبر بعض شكال من اشكال العالج املهني.

وعن الهوايات وانواعها التقينا الفلكي عادل السعدون، الذي يهوى جمع زجاجات 

العطور الفارغة.

تحقيق: د. نورة ناصر املليفي

البعض  لكن  كثيرون منا يمارسون هواية يشغلون بها وقت فراغهم.. 

الهواية إلى استثمار يدر عليهم ذهبا. نتوقف في  تمكن من تحويل هذه 

هذا التحقيق مع بعضهم.

الـــعـــطـــور ـــــات  ـــــاج زج  >
ــــد أيـــضـــا ــــســــاع ـــعـــة وت ـــت م
فــــي تـــكـــويـــن الـــصـــداقـــات 

جمالية  تماثيل  أشكالها   >
ــى ــرم رائـــــعـــــة.. فـــكـــيـــف ت
فــــــــــــي املــــــــهــــــــمــــــــالت؟
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• رسم على املالبس من تصميم آالء الكندري•  تزيني خاص باملناسبات من تصميم بليندا

• عادل السعدون وزوجته أمام زجاجات العطور

• تحف فنية

•  آالء الكندري

• بليندا 

• هواية الرسم على املالبس تحولت إلى استثمار


