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Inspired by the contradictory nature of unconditional affection,
BADAN collection by OŪMÄEM symbolizes what one is willing to
give for their loved ones. The organs were selected as the main
elements in this collection, not only because of their importance
to humans, but also because the name of each organ is used
in many common catchphrases around the world to express
flatteries. For example, in the English language phrases such
as “apple of my eye”, “on my mind”, “butterflies in my stomach”,
and “my heart” are used to demonstrate endearments. Not
only in the English, but also in Arabic and other languages. For
example, “liver” is used in Arabic and Farsi to expresses love. More
aphorisms such as“my soul” and “my all” infiltrated languages that
in a way refer to organs in reference to emotions and devotions.
Although each design takes the shape of an organ, each piece
of jewelry is styled and positioned in a way that sometimes give
the illusion of other joyful objects. Unlike any other collection
designed by OŪMÄEM, the jewelry pieces here are meant
to be playful, colorful, and exultant. Yet they are also kitschy,
mischievous, and even gruesome to reflect the absurdity of
life. The paradox embedded within the concept is extended to
the process of manufacturing each piece and materials used.
The process is half handmade and half machine-made using
precious materials (gold, natural, and gemstones) mixed with
parts of recycled colorful poly methyl methacrylate (PMMA).
While love gives the magical power of healing, donating an organ to
loved ones is scientifically proven to give life. Everything from art
and design to science and medicine, this collection encompasses
the multidimensions of love and generosity presented in a fun
and playful conception. If there is one thing to take (or to give)
from this collection, it is to relish a colorful life filled with joy.
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مجموعــة بــدن مــن مجوهــرات عميــم مســتوحاه مــن الطبيعــة المتناقضــة غيــر
المشــروطة هــذه المجموعــة مــن مســتوحاة مــن اعضــاء جســم اآلنســان .تــم اختيــار

هــذه األعضــاء كعناصــر رئيســية للتعبيــر عــن العطــاء  ،ليــس فقــط بســبب أهميتهــا

أيضــا ألن اســم كل عضــو ُيســتخدم فــي العديــد مــن
بالنســبة لإلنســان  ،ولكــن ً

العبــارات الشــائعة حــول العالــم للتعبيــر عــن المــودة .علــى ســبيل المثــال  ،فــي

اللغــة العربيــة المحليــة فــي الخليــج و العالــم العربــي  ،يتــم اســتخدام عبــارات مثــل
على بالي و بعد قلبي و بعد روحي و بعد جبدي و بعد عيني و بعد كلي

على الرغم من أن كل تصميم يأخذ شــكل عضو  ،إال أن كل قطعة من المجوهرات
وهما ألشــياء أخرى
يتــم تصميمهــا ووضعهــا بطريقــة تعطــي في بعض األحيان
ً

ـم .هــذه المجموعــة م ـن
علــى عكــس أي مــن القطــع التــي تــم تصميمهــا مــن عميــم

المجوهــرات تعطــي خيــوط مــن الســعاده و المــرح و االنفــراد  .و بنفــس الوقــت

تعكــس عبثيــه الحيــاة .تمتــد المفارقــة المتضمنــة فــي المفهــوم إلــى عمليــة تصنيــع

يدويــا و ايضــا
كل قطعــة والمــواد المســتخدمة فيهــا .هــذه العمليــة مصنوعــة
ً

آليــا باســتخدام مــواد ثمينــة (ذهــب وطبيعــي وأحجــار كريمــة) ممزوجــة
مصنوعــة ً
بأجــزاء مــن البولــي ميثيــل ميثاكريــات متعــدد األلــوان المعــاد تدويــره

فــي حيــن أن الحــب يمنــح القــوة الســحرية للشــفاء  ،فــإن تبــرع االشــخاص بأحــد

علميــا أنــه يمنــح الحيــاة لهــم .كل شــيء مــن الفــن
اعضائهــم ألحبائهــم ثبــت
ً
والتصميــم إلــى العلــوم والطــب هــذه المجموعــة تمثــل األبعــاد المتعــددة للحــب
والكــرم المقدمــة فــي مفهــوم مــرح .إذا كان هنــاك شــيء واحــد يجــب أخــذه (أو

تقديمــه) مــن هــذه المجموعــة  ،فهــو االســتمتاع بحيــاة ملونــة مليئــة بالحــب و العطاء
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عــادة مــا يرمــز الدمــاغ إلــى الــذكاء ،والفكــر ،والحكمــة،
والوعــي .فــي مجموعــه بــدن ،يمثــل الدمــاغ الذكريــات الجميلــة
واالشــخاص المميــزة “ .علــى بالــي“ تعنــي باللهجــة الخليجيــة
الحبيــب الــذي ال يغيــب عــن البــال ،االشــخاص الذيــن يتمثلــون
باألوقــات النــادرة المختلطــة بالســعادة .وقــد تــم اســتخدام
اللــون البرتقالــي مــع فكــرة الدمــاغ فــي مجموعــة المجوهــرات
هــذه ألنــه اللــون مرتبــط باإلبــداع

�على ب��ال ي�
BRAIN

B A D A N
The brain as a motif usually symbolizes intelligence,
intellectuality, wisdom, and the conscious. In this
collection, the brain also represents the of memory of
loved ones and celebration of beautiful times. In English,
the phrase “you are on my mind” and its Arabic equivalent
( علــى بالــيala bali) demonstrate how the people we
cherish the most never escape our conscious. Thinking
of them always bring to us sweet memories. Orange is
used alongside the brain motif in this jewelry collection
because it of the color’s association with creativity.
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Furthermore, the brain has the ability to discard the
events it wants to forget, which helps one keeping
only the happy memory as days go by. Another
term, which is meant to represents respect and
courtesy in Arabic is ( علــى راســيa’ala rasey), which
ironically translates to “on my head”. The brain motif
in this collection is also meant to represents this
famous aphorism.

ب د ن
 يمتلــك الدمــاغ القــدرة علــى تجاهــل، عــاوة علــى ذلــك
 ممــا يســاعد المــرء، األحــداث التــي يريــد الشــخص نســيانها
.علــى االحتفــاظ بالذاكــرة الســعيدة فقــط مــع مــرور األيــام
تمثــل هــذه القطعــة ايضــا مصطلــح آخــر ُيقصــد بــه التعبيــر
عــن االحتــرام لألشــخاص الذيــن نعتــز بهــم مثــل الوالديــن
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 يتحكــم الدمــاغ فــي غالبيــة أنشــطة، مــن الناحيــة العلميــة
 كمــا يتلقــى ويحلــل ويعالــج وينســق المعلومــات.الجســم
التــي يتلقاهــا مــن العالــم الحســي مــن حولــه ويتخــذ
القــرارات لتوجيــه الجســم التخــاذ اإلجــراءات

Scientifically speaking, the brain controls the
majority of body’s activities. It also receives, analyzes,
processes, coordinates the information it receives
from the sensory world around it and makes the
decisions to instruct the body to take action.
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ولعــل أشــهر األعضــاء المســتخدمة فــي منــاداة الــذي
نحــب هــو القلــب .القلــب هــو رمــز لــكل أنــواع الحــب بمــا
فــي ذلــك النــوع الرومانســي .علــى الرغــم مــن اســتخدام
شــيوعا  ،فقــد تــم اختيــار القلــب
شــكل قلــب الحــب أكثــر
ً
التشــريحي هنــا إلظهــار المشــاعر الصادقــة .بالنســبة
للقلــب ،اســتخدمنا اللــون األحمــر بســبب ارتبــاط القلــب
القــوي بالــدم

ب�� ق��
ل
�
عد ب ي�
HEART

B A D A N
Perhaps the most famous of all organs used in aphorism
of endearment is the heart. In English, one may call the
person they love “my heart”, in Spanish it is “mi corazon”,
and in Arabic it is  قلبيThe heart is a symbol of all kinds of
love including the romantic kind. Although the V-shaped
icon of a heart is more commonly used, the anatomical
heart was selected here to demonstrate truthful
emotions. For the heart we used red, because of the
heart’s strong association to blood.
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Since at least Ancient Greece, the heart has
been associated with emotions. Although
many scientists argue that it is the brain that
determine these emotions, we still find our
hearts beating faster when we see our loved
ones. This is also scientifically proven to be a
natural reaction, since our emotions instruct
our bodies to produce chemicals for the heart
to beat faster.

منــذ عصــر اليونــان القديمــة ،ارتبــط رمــز القلــب بالعواطــف.
علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن العلمــاء يجادلون بــأن الدماغ
هــو الــذي يحــدد هــذه المشــاعر  ،إال أننــا مــا زلنــا نجــد قلوبنــا
أيضــا
علميــا ً
تنبــض بشــكل أســرع عندمــا نــرى أحبائنــا .ثبــت
ً
أن هــذا رد فعــل طبيعــي  ،ألن عواطفنــا توجــه أجســامنا
إلنتــاج مــواد كيميائيــة للقلــب لكــي ينبــض بشــكل أســرع
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علميــا و طبيــا ،القلــب هــو العضــو الرئيســي فــي الجهــاز
القلبــي الوعائــي  ،وهــو مســؤول عــن دوران الــدم
وتوصيــل العناصــر الغذائيــة إلــى جميــع أجــزاء الجســم

B A D A N
The
heart is the main organ in the
cardiovascular system, it is responsible for
circulating the blood and delivering nutrients
to all parts of the body.
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ي��ا روح ي�

LUNGS

تعتبــر الرئتيــن مــن األعضــاء الرئيســية فــي جســم اإلنســان ألنهــا
مســؤولة عــن التنفــس .ربمــا لهــذا الســبب تســتخدم كلمــة نفــس او
التنفــس فــي العديــد مــن العبــارات الجميلــة“ .فنفخنــا فيــه مــن روحنــا”
هــي آيــة مــن القــرآن الكريــم تعبــر عــن ان مصــدر الــروح هــو اللــه الــذي
غالبــا مــا تُ ســتخدم عبــارة ”أنــت تأخــذ
ينفــخ الحيــاة .عــاوة علــى ذلــك ً
أنفاســي” للتعبيــر عــن المشــاعر عندمــا يحــدث شــيء رائــع لشــخص مــا
لدرجــة تجعلــه يحبــس أنفاســه .بالنســبة للرئتيــن  ،اســتخدمنا اللــون األزرق
 ،ألنــه يمثــل الهــواء العليــل

B A D A N
Lungs are one of the main organs in a human body
because they are responsible for breathing. Perhaps for
this reason many phrases use breath to express love. In
English the statement “you take my breath away” is often
used to express the emotions of when something so
awesome happens to someone that it makes them gasps
or makes them hold their breath. For the lung we used the
color blue, because it represents cool and clean air.
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ليــس فقــط بالديــن االســامي ،ولكــن الــروح فــي
كثيــر مــن النصــوص الدينيــة ترتبــط بالهــواء والتنفــس.
غالبــا مــا تُ ســتخدم عبــارة «روحــي»
فــي اللغــة العربيــة ً
لوصــف الشــخص الــذي يمثــل الحيــاة .علــى الرغــم
مــن أننــا لســنا متأكديــن ممــا إذا كانــت الــروح تســكن
فــي الرئتيــن أم فــي الهــواء ،لكــن التنفــس هــو
أســاس الحيــاة

The soul is associated in many religious
texts with air and breathing. In Arabic
 (rouhi, which translates toروحــي the word
“my soul”) is often used to describe loved
ones. Although we are not sure if the soul
resides in the lungs or in the air, it is safe to
symbolize life with breathing.

13

مــن الناحيــة العلميــة  ،فــإن مــن الوظائــف
الرئيســية للرئتيــن هــي مســاعدة الجســم علــى
التنفــس والســماح لألكســجين بدخــول الجســم
والوصــول إلــى خاليــا الــدم الحمــراء .كمــا أنــه
يســاعد الجســم علــى التخلــص مــن غــاز ثانــي
أكســيد الكربــون أثنــاء الزفيــر

B A D A N
Scientifically speaking, the lungs’ main
function is to help the body breath
allowing oxygen to enter the body and
reach the red blood cells. It also help
the body get rid of CO2 gas as we
breath out.
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LIVER

بعــد جبــدي هــي عبــارة تســتخدم فــي كثيــر مــن الــدول العربيــة للتعبيــر
عــن الحــب .ربمــا يكــون مصــدر المصطلــح وتســلله إلــى اللغــة العربيــة
مرتبطــا بتقــدم الطــب وعلــم التشــريح خــال القــرن العاشــر بعــد الميــاد
ً
فــي العالــم العربــي .فــي ذلــك الوقــت اكتشــف العديــد مــن العلمــاء
العــرب أهميــة الكبــد .يقــال ان عبــارة «بعــد جبــدي” يعنــي بهــا تمنــي
الشــخص ألحبائــه بــأن تكــون حياتهــم مديــدة واولــى مــن حياتــه .يســتخدم
اللــون األصفــر بجانــب شــكل الكبــد ،وذلــك ببســاطة ألن البنكريــاس
عــادة مــا يتــم تمثيلــه باللــون األصفــر ،وهــو عضــو مرتبــط بالكبــد

B A D A N
 (Kabid), in the Arabianكبــد The word for liver in Arabic is
Peninsula it is pronounced chabid. A very strong word
to pronounce used as a term of endearment, and as an
expression of unconditional love. The source of the term
and its infiltration into the Arabic language is perhaps
related to advancement of medicine and anatomy during
the 10th century AD in the Arab world. At that time many
scientists discovered the importance of the liver. Yellow
is used alongside the liver motif, simply because the
pancreas is usually represented in a yellow color, and it is
associated with the liver.
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مــن الناحيــة العلميــة ُ ،يعــرف الكبــد بأنــه أكبــر عضــو
صلــب فــي جســم اإلنســان .يســتخرج الســموم
مــن الــدم  ،وينظــم مســتويات الســكر فــي الــدم
المعتدلــة  ،ويعيــد تخثــر الــدم إلــى طبيعتــه  ،ولــه
مئــات الوظائــف الحيويــة األخــرى
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Scientifically speaking, The liver is
known as the biggest solid organ in the
human body. It extracts toxins from the
blood, regulates as moderate blood sugar
levels, normalizes blood clotting, and has
hundreds of other vital functions.
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EYE

فــي اللهجــة العربيــة العاميــة ،تُ ســتخدم كلمــة “عينــي“ أو “عيونــي“
كمصطلــح حنــون لتســمية الغاليــن .ربمــا يكــون مصــدر المصطلــح
مرتبطــا بتقــدم الطــب وعلــم التشــريح خــال
ً
وتســلله إلــى اللغــة العربيــة
القــرن العاشــر بعــد الميــاد فــي العالــم اإلســامي .فــي ذلــك الوقــت
اكتشــف العديــد مــن العلمــاء العــرب و اهمهــم ابــن ســينا ،خصائــص و
أهميــة العيــن الدقيقــة .يقــال ان عبــارة “بعــد عينــي” تصــف اهميــة
األحبــة و تصفهــم بأنهــم اهــم مــن النظــر .و لعــل اجمــل العبــارات التــي
تســتخدم العيــن لوصــف شــيء جميــل هــي مــا ذكــر بالقــرآن الكريــم:
“واصبــر لحكــم ربــك فإنــك بأعيننــا” .اســتخدم اللــون األخضــر فــي هــذه
المجموعــة مــع تصميــم العيــن بســبب قوتــه .يعتبــر األخضــر اللــون األكثــر
وضوحــا للعيــن

B A D A N
“Apple of my eye” is perhaps one of the most endearing
phrases for one to call their cherished ones. the term
refers specifically to the pupil located in the center of
the eye. The term is very specific as it refers to the very
part of the eye-ball responsible for capturing light and
pictures. For this reason, the eye motif is engraved with
a circle to highlight the pupil. In Arabic, “my eye” or عيوني
(ayooni) is used as an affectionate term to call loved ones.
The eye as a motif takes the color green in this collection
because of the association between the color green,
envy, and the eye.
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مــن الناحيــة العلميــة  ،العيــن تعــرف بأنهــا عضــو
حســي .تكتشــف القزحيــة الضــوء وتتحكــم فيــه ممــا
أيضــا
يســمح لهــا بدخــول بؤبــؤ العيــن .تقــوم العيــن ً
بتحويــل الضــوء إلــى دوافــع عصبيــة وتنقــل هــذه
اإلشــارات إلــى الدمــاغ  ،ممــا يــؤدي إلــى تكويــن
الصــور وبالتالــي إعطــاء البصــر
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B A D A N
Scientifically speaking, the eye is known
as a sensory organ. The iris detects and
controls the light allowing it to enter the
pupil. The eye also converts the light into
nerve compulsions and transmits these
signals to the brain, which forms an image
and therefore giving sight.
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STOMACH

المعــدة كعنصــر فــي هــذه المجموعــة اســتخدمت هنــا لتمثــل عبــارة
“مهضــوم” و هــي كلمــة تســتخدم فــي كثيــر مــن انحــاء الوطــن العربــي
و اللتــي تقــال للشــخص او الشــيئ اللطيــف و المحبــب.و هــي ايضــا
“بعــد كلــي”
تعبــر عــن القــول المأثــور فــي الخليــج و الوطــن العربــي “
(”كل مــا لــدي”) نظـ ًـرا ألن المعــدة هــي تخزيــن كل شــيء نأكلــه و مصــدر
أيضــا الشــعور بالرضــا و الشــبع ،وهــي مركــز
الطاقــة .تمثــل المعــدة ً
العناصــر الغذائيــة فــي جســم اإلنســان .فيمكننــا القــول بــأن الشــبع أو
االكتفــاء هــو عالمــة علــى الغنــى .اللــون المســتخدم فــي تصميــم
شــكل المعــدة هــو اللــون األرجوانــي .ألنــه لــون ملكــي يعبــر عــن الثــراء

B A D A N
Most English speakers are familiar with the phrase
“butterflies in my stomach”, which is meant to express
the feeling one gets in the stomach when confronted with
happy moment. The stomach also represents satisfaction,
and it is the center of nutrients in the human body.
Arguably, satisfaction is a sign of wealth and therefore
the color used in stomach motif is purple – a regal color.
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The stomach as a motif is used here represents
an aphorism used in the Arabic language,
 (ba’ad keli, translates roughlyبعــد كلــي which is
to “my all”). Since the stomach is the storage
of everything we eat, it is probably safe to
use it here as a representation of what loved
ones means to us. Arguably, the stomach could
also be a signifier of prosperity and wealth,
since large feasts also reflect big fortune, we
augmented the stomach with extra diamonds.

باللغــة اإلنجليزيــة عبــارة فراشــات فــي معدتــي تهــدف
إلــى التعبيــر عــن الشــعور الــذي ينتــاب المــرء فــي المعــدة
نظــرا ألن المعــدة هــي
عندمــا يواجــه لحظــة ســعيدة.
ً
تخزيــن كل شــيء نأكلــه  ،فمــن المحتمــل أن يكــون مــن
اآلمــن اســتخدامها هنــا لتمثيــل مــا يعنيــه األحبــاء لنــا .يمكــن
مؤشــرا علــى
أيضــا
القــول أن المعــدة يمكــن أن تكــون ً
ً
أيضــا
نظــرا ألن األعيــاد الكبيــرة تعكــس ً
الرخــاء والثــروة ،
ً
ثــروة كبيــرة  ،فقــد زدنــا المعــدة بألمــاس إضافــي
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مــن الناحيــة العلميــة  ،تحتــوي المعــدة علــى ثــاث
وظائــف علــى األقــل :تخزيــن الطعــام مؤقتً ــا
وخلــط الطعــام وهضــم الطعــام
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Anas Alomaim is an architect, jewelry designer, and a professor
of architecture. Alomaim developed a passion for jewelry design
during a critical moment in his career. After the death of his father,
Alomaim stepped into a new phase of his life. He awakened anew
to the relationships that connect him to the women in his family.
Alomaim designed and manufactured solitaire rings for his mother
and sisters as a gesture of gratitude for their support during
this precarious time. It was then that he realized his passion for
diamonds, jewelry design, and their multifaceted beauty. Alomaim
believes that the art of design encompasses everything from a
simple spoon to a city.
After finishing his Masters of Architecture and Urban Design at
Columbia University, he moved to California to pursue his PhD at
the University of California Los Angeles. He worked on analyzing
the geometries of structures that respect the larger laws of
nature, constellation, and planets: namely, how mathematical
equations translate physically on a Cartesian coordinate system
into creating monumental objects. Alomaim participated and cocurated several exhibitions in Kuwait, Dubai, New York City, and
Los Angeles. He also worked for academic institutions, corporate
design firms, independent architectural offices, and interned with
fashion designers, including Diane von Furstenberg.
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طــور
أنــس العميــم معمــاري ومصمــم مجوهــرات وأســتاذ فــي العمــارة.
ّ
ـغفا بتصميــم المجوهــرات خــال لحظــة حرجة في حياتــه المهنية.
العميــم شـ ً
بعــد وفــاة والــده ،دخــل العميــم فــي مرحلــة جديــدة مــن حياتــه .أيقــظ مــن
جديــد العالقــات التــي تربطــه بالنســاء فــي عائلتــه .قــام العميــم بتصميــم
وتصنيــع خاتــم ألمــاس ألمــه وأخواتــه كبــادرة امتنــان لدعمهــم خــال هــذا
الوقــت الصعــب .عندهــا أدرك شــغفه باأللمــاس وتصميــم المجوهــرات.
يعتقــد العميــم أن فــن التصميــم يشــمل كل شــيء مــن أصغــر االشــياء
فــي حياتنــا اليوميــة إلــى أكبرهــا
بعــد حصولــه علــى درجــة الماجســتير فــي العمــارة والتصميــم الحضــري فــي
جامعــة كولومبيــا ،انتقــل إلــى كاليفورنيــا لمتابعــة الدكتــوراه فــي لــوس
أنجلــوس .لقــد عمــل العميــم علــى تحليــل األشــكال الهندســية للهيــاكل
التــي تحتــرم قوانيــن الطبيعــة واألبــراج والكواكــب وكيــف تُ ترجــم المعــادالت
فيزيائيــا علــى نظــام إحداثيــات ديكارتــي إلــى إنشــاءات ضخمــة.
الرياضيــة
ً
شــارك العميــم فــي تنظيــم العديــد مــن المعــارض فــي الكويــت ودبــي
أيضــا فــي المؤسســات األكاديميــة
ونيويــورك ولــوس أنجلــوس .عمــل ً
وشــركات تصميــم ومكاتــب معماريــة وتــدرب مــع مصممــي األزيــاء
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