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صة
العباءة ق ّ
الغجريّة السمراء
المصممة أمل األزهري كيف
أدركت
ّ
الشرقية التقليديّة
تخترق باب العباءة
ّ
لتضيف إليها روح الحداثة التي تناسب
والغربية على ح ٍّد سواء،
الشرقية
المرأة
ّ
ّ
وقصات
وذلك من خالل تصاميم ساحرة
ّ
تنسكب كمنحوتة لتظهر أنوثتها بطريقة
راقية ومحترفة .وفي مجموعتها
األخيرة «أمازونيا» فاحت رائحة األدغال
قصات وأقمشة زاهية بألوان فرحة
على ّ
تعكس إرادة الحياة واالستمرار.
�سرتة من  ،Balmainقمي�ص من ،Céline
عقد وخامت من Anthony Bonja

ت�صوير :وديع �شلينك
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قمي�ص وحزام من � ،Lanvinسروال
من � ،Temperley Londonساعة
من Franck Muller

ف�ستان من  ،Lanvinعقد من Chanel

«ال تزعجني
فكرة ّ
أن
تحد من
عائلتي ّ
طموحاتي»
متلكه عائلتي بثياب ف�ضفا�ضة
حتى باتوا ينادونني بالغجر ّية
ال�سمراء .وذات م ّرة دعيت �إىل
حفل يف جنوب فرن�سا� ،إرتديت
فيه عباءة من ت�صميمي،
وكانت امل ّرة الأوىل التي �أ�ص ّمم
فيها عباءة .وقد لفتت انتباه
�شجعني
احلا�ضرين ،الأمر الذي ّ
على الإنطالق يف الت�صميم.

دت في تلك المرحلة
هل تر ّد ِ
عملك
من المجازفة بترك
ِ
ومباشرة تصميم العباءات
الخاص؟
حسابك
على
ّ
ِ

مل �أتر ّدد على الإطالق يف
الإقدام على تلك اخلطوة ،فقد
ق�صدت الهند و�أجريت العديد
من الأبحاث للو�صول �إىل خلطة
جديدة يف القما�ش �أطلقت عليه
ا�سم «�أمل الأزهري» ،وبد�أت
ر�سم �أجمل الت�صاميم التي
ا�ستوحيتها من ك ّل ما �صادفته يف حياتي ومن �إملامي
تلك الغجر ّية ال�سمراء التي كانت ترتاد ال�شاطئ بثياب ومواكبتي لأحدث �صيحات املو�ضة� .أذكر �أنّ �أ�صدقائي
ف�ضفا�ضة ،فا�ضت مبخ ّيلتها ابتكارات مم ّيزة �أدخلتها يف املدر�سة واجلامعة كانوا ي�ست�شريونني يف الأزياء
على العباءة التقليد ّية ،ف�أطلقت جمموعتها من عا�صمة التي يرغبون يف ارتدائها.
الفرنسي
أت على دخول المجتمع
ّ
املو�ضة باري�س ،وح ّلقت عالي ًا من خالل املجموعات كيف تج ّر ِ
التي ق ّدمتها وا�ستحوذت على �إعجاب الكثري .يف هذا بالعباءة التي تعتبر غريبة عن تقاليده؟
ال ّلقاء تط ّرقت �أمل الأزهري �إىل انطالقتها يف ت�صميم �إنطلقت يف ت�صميم العباءات من فرن�سا ،وذلك من
العباءة ودعم زوجها املتوا�صل ،ف�ض ً
ال عن العائلة التي خالل م�شاركتي يف معر�ض Prêt à Porter Paris
 Exhibitionوغريها من املعار�ض العامل ّية يف لندن
تعتربها م�صدر �سعادتها احلقيق ّية.
ونيويورك .بد�أت ت�صاميمي حتظى باهتمام النقّاد
سنعود بالذاكرة إلى بداية
مشوارك في واجلمهور الفرن�س ّيني .يف البداية �ص ّممت العباءة
ِ
تصميم العباءة .هل ولد معك الذوق الرفيع بطريقة حمت�شمة ،ولت�سويقها يف ال�شرق الأو�سط كان
بالفطرة أم اكتسب ِته نتيجة الممارسة؟
ال ب ّد من االعتماد على �صالة عر�ض مبقايي�س عامل ّية،
ما زلت يف بداية الطريق ،مل �أحقق �إال القليل من لذلك وقع اختياري على عا�صمة املو�ضة العامل ّية لعر�ض
�أحالمي وطموحاتي ،ومهما نحاول اكت�ساب املعرفة ،ت�صميمي ،وهناك تع ّرفت �إىل البائعني يف ال�شرق
تبقى دروب حتقيق الأمنيات بعيدة املنال .منذ نعومة الأو�سط� ،أوروبا� ،أمريكا الالتين ّية وغريها .وال ُيخفى
ال�سياحي الذي على �أحد �أ ّنه كما نح ّبذ ّ
�أظفاري كنت �أرتاد ال�شاطئ يف املنتجع
ونطلع على املو�ضة الغرب ّية،
ّ
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العباءة والحداثة
العباءة تعترب ت�صميم ًا كال�سيك ّي ًا وتقليد ًا
عرب ّي ًا ،ندخل عليه احلداثة من خالل
التطريز والر�سومات� .أ�ضفت �إليها ما
ي�شبه �شخ�ص ّيتي وب ّدلت فيها القليل،
فجعلتها تتنا�سب مع ال�سهرات ،كما
ب�إمكان املر�أة �أن ترتديها عندما تق�صد
ال�شاطىء.

الع�صري.
الت�صميم والتطريز
ّ

تتأثر دور األزياء العالم ّية باألزمات الماد ّية
والتي قد تدفع بها إلى اإلقفال .كيف تواجهين
إنتاجك؟
تلك األزمات وتواصلين
ِ

�أنا امر�أة م�ؤمنة ،ووالدتي ع ّلمتني عدم اال�ست�سالم
ومواجهة التح ّديات بعزمية وق ّوة لتحقيق املراد وبلوغ
مراحل متق ّدمة ،بعيد ًا عن الإحباط الذي قد ينهكنا.
لذلك جتدين متفائلة� ،أجت ّنب م�شاهدة ن�شرات الأخبار
وت�صفّح اجلرائد .الأزمات االقت�صاد ّية ال ت�ؤثر بي
ك�إن�سانة ،لك ّنها حتم ًا ت�ؤثر يف ن�سبة املبيع والتوزيع.

حالتك النفس ّية تؤثر في
أي مدى
إلى ّ
ِ
تصاميمك؟
ِ

عندما �أ�شعر باحلزن ال ميكنني العمل �أو احل�ضور �إىل
املكتبّ � .
أف�ضل يف هذه احلالة قراءة الكتب واال�ستماع
�إىل املو�سيقى .ال�سعادة احلقيق ّية تكمن يف عائلتي التي
حتفّزين على التق ّدم وموا�صلة م�شواري يف احلياة ،كي
يفخر �أوالدي يوم ًا ما بالأعمال التي �أق ّدمها ،ويوا�صلوا
ما �أ�س�سته والر�سالة التي �أ�سعى �إىل تعميمها.
مجموعتك
لك أن تطلعينا على تفاصيل
ِ
هل ِ
األخيرة؟

ف�ستان وعقد من  ،Lanvinخوامت من
 Repossiو Lydia Courteille

كذلك الغرب مييلون �إىل اعتماد املو�ضة ال�شرق ّية الطريق �أو يف �إحدى ال�سهرات.
ّ
واالطالع عليها.
تصاميمك
ما هو الجديد الذي أضف ِته من خالل
ِ
يلهمك في وضع التصاميم؟
َمن
ِ

�أحاول قدر امل�ستطاع يف ت�صاميمي املزج بني
احل�ضارات كا ّفة ،وك ّل ما ي�صادفني يلهمني لو�ضع
الت�صاميم� .أعترب منزيل ملهمي الأ ّول ،خ�صو�ص ًا
عندما �أجل�س مبفردي يف مكتبي ل�ساعة مت�أخرة
من ال ّليل بعد �إمتام واجباتي الزوج ّية والعائل ّية .ويف
جعبتي مذ ّكرة �أد ّون عليها �أفكاري �سواء كنت على
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إلى تاريخ العباءة الشرق ّية؟

«�أمازونيا» ا�سم املجموعة ،ت�ض ّمنت عباءات ذات
ر�سومات حليوانات �أمازون ّية .وقد ا�ضطررت �إىل
بر�سام من اخلارج ليقوم بر�سمها ونت�شارك
اال�ستعانة ّ
يف اختيار الألوان ،وبعد املوافقة عليها ،تُر�سل �إىل
اخلارج لطبعها.

َمن هي المرأة التي تتوجهين إليها من خالل
تصاميمك؟
ِ

حتب املو�ضة والأناقة،
يف الواقع انح�سر ا�ستعمال العباءة خالل �شهر رم�ضان �إىل ك ّل �إمر�أة عرب ّية ع�صر ّية ّ
املبارك ،لك ّنني �سعيت �إىل ا�ستعمالها يف املنا�سبات وحت ّبذ الت�صاميم التي �أق ّدمها.
كا ّفة ،و�أق�صد ال�سهرات والأعرا�س .ومن ّ
يطلع على َمن الشخص ّية العرب ّية والعالم ّية التي تو ّدين
تصاميمك؟
ت�صاميمي يالحظ مدى الأناقة والفخامة يف الت�صميم أن ترتدي من
ِ
والتنفيذ ،ال ّلتني متنحان املر�أة �إطاللة ملوك ّية .لقد �إرتدت الف ّنانة �أحالم من ت�صاميمي ،كذلك �إحدى
�ساهمت يف تطوير العباءة من خالل الأك�س�سوار� ،س ّيدات العائلة احلاكمة يف قطر ،الكويت ،ال�سعود ّية

«كنت أتم ّنى لو
رزقت بفتاة ألطلق
عليها اسم نور »
الإمارات والعديد من الأمريات و�أنا فخورة بذلك� .أ ّما
العاملي �أحلم بتقدمي ت�صميمي �إىل النجمة
على ال�صعيد
ّ
العامل ّية �سيلني ديون� ،أوبرا وينفري وجنيفر لوبيز.

من المتعارف عليه ّ
أن العباءة تخفي منحنيات
تداركت المسألة؟
الجسد عند المرأة .كيف
ِ

بع�ض الت�صاميم التي �أق ّدمها ،تن�سكب ب�شكل رائع على
ج�سد املر�أة ،تظهر منحنياتها ومتنحها �إطاللة مم ّيزة
ج ّد ًا.
فكرت بتصميم الـ Haute Couture؟
هل
ِ

ال يعني يل كثري ًا ،يحتاج �إىل درا�سة� ،إملام ،كثري من
التفرغ والعمل و�إتقانه على �أكمل وجه ...ال �أجد نف�سي
قادرة على الإبداع من خالله.

َمن تختارين بين تصاميم  Chanelوإيلي
صعب؟

�أختار ت�صاميم �إيلي �صعب الذي جتمعني به وبعائلته
�أي�ض ًا عالقة �صداقة مم ّيزة للغاية ،ف�أنا فخورة بتلك
ال�صداقة التي تعود �إىل �سنوات .بالن�سبة �إ ّ
يل ت�صاميم
�إيلي �صعب تفوق �أهم ّية ت�صاميم  ،Chanelوال�سبب
الق�صات والتطريز...
يعود �إىل �أناقتها ،القما�ش،
ّ
يحظى �إيلي مبح ّبة َمن حوله لأ ّنه متوا�ضع ،ط ّيب ويقف
على خاطر اجلميع على الرغم من كونه �شخ�ص ّية
عامل ّية.
تحد
مفهوم العائلة
إليك .ألم ْ ّ
ّ
مقدس بالنسبة ِ
طموحاتك المهن ّية؟
من
ِ

The Making of

ترعرع مع والدته و�شقيقته
ال ّلتني مت ّيزتا يف عامل املو�ضة
واخلياطة .هذه العوامل �ساهمت يف ت�شجيعه يل،
وبدعمي لل�سري يف خطوات جديدة لإحراز املزيد
من التق ّدم .زوجي حبيب قلبي و«تاج را�سي» ،و�أكرث
َمن �أ�ستمع �إىل ن�صيحته على الرغم من �أ ّنني امر�أة
�صعبة .كنت طفلة هن ّية ،لك ّنني �صاحبة �شخ�ص ّية
ت�شبه �إىل ح ّد كبري طباع والدتي التي كانوا يطلقون
عليها لقب «نابوليون» ،علم ًا �أ ّنها الوحيدة التي �أ�ستمع
علي من ن�صائح� .إبني البكر ي�شبهني �إىل
�إىل ما متليه ّ
ح ّد كبري فهو ميتنع عن تقدمي االعتذار لك ّنه حنون.

أمريكي ،ويلزموننا بو�ضع
لأ ّنهم يحملون جواز �سفر �
ّ
�صحيح� ،أحيان ًا �أ�ضطر �إىل �إلغاء �سفرة للبقاء �إىل جانب ا�سمني لك ّل ولد.
رزقت بفتاة؟
يت لو
ِ
�أوالدي ،الذين يحتاجون الرعاية ،الإهتمام والرتبية .هل تم ّن ِ
يحظى �أوالدي ب�أولو ّية اهتماماتي يف احلياة ،و�أرف�ض بالطبع ،وكنت �أمت ّنى �أن �أطلق عليها ا�سم «نور» ،تي ّمن ًا
�إلقاء مه ّمة تربيتهم على عاتق املرب ّيات .ال تزعجني مبا كانت تناديني به والدتي ،لأ ّنني كنت طفلة هادئة
فكرة �أنّ عائلتي حت ّد من طموحاتي ،خ�صو�ص ًا �أ ّنني وهن ّية ،مل تكن ت�سمع �صراخي �أو بكائي على الإطالق.
�صحيح �أ ّنني مل �أرزق بفتاة ،لكنّ �شقيقاتي ع ّو�ضن
�أ�ساهم يف تربية جيل جديد.
أخ�ص بالذكر ميمونة اجلميلة،
�
و
بفتيات،
ورزقن
؟
بأوالدك
عالقتك
كيف تصفين
ّ
ِ
ِ
عالقتي ب�أوالدي قو ّية ج ّد ًا ،فانا قريبة منهم لأق�صى كالرا وماريان.
أوالدك؟
هل تتعاطين بمزاج ّية مع
درجة ،و�أعي�ش تفا�صيل حياتهم.
ِ
لنفسك؟
ال ميكنك ذلك قطع ًا ،لأنّ الولد �سيت�أثر حتم ًا بطباع الأهل عندما تقفين أمام المرآة ماذا تقولين
ِ
أوالدك؟
لك أن تع ّرفينا على
ِ
هل ِ
�أطلب من اهلل �أن مينحي الق ّوة والقدرة على تربية
ريان عبداهلل وعمره � 7سنوات ،وليم عمر � 5سنوات ال�سي ّئة وميار�سها يف تعاطيه معهم بالطريقة ذاتها.
لك في الحياة؟ �أوالدي على الأ�س�س ال�سليمة وحتقيق ن�سبة  % 10من
أي مدى يشكل
وطارق فيليب خامتة العنقود بلغ عامه الأ ّول.
إلى ّ
زوجك دعم ًا ِ
ِ
ملم بعامل املو�ضة واخلياطة ،لأ ّنه الأمور التي �أحلم بها.
ولماذا أطلقت على ّ
كل منهم اسمين؟
زوجي داعمي الأ ّولّ ،

وليد فريجي

