لقاء

من غن��ى مخيلتها تتفجر
أجم��ل التصاميم ،من ش��غفها
باملوضة تنساب أرقى القصات،
ومن جن��ون أس��لوبها وفرادة
هويته��ا تس��جّ ل عروضه��ا يف
سجالت املوضة التاريخية .إنها
 Amal Azhariالتي تحمل يف
تصاميمها راية الرشق والغرب
لتحل��ق يف س��اء املوضة من
لبنان اىل العامل...

من بريق عينيها ينبع سحر األزياء

Amal Azhari
مصممة تغ ّرد خارج سرب المصممين
ّ
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 ش��كلت أحدث مجموعة أطلقتها حدثاً فنياً قامئاً بذاته من
حي��ث األزياء ،الديكور ،األجواء واألكسس��وارات ،ما هي قصة
The Magic Element؟
ـ اســتوحيت الفكرل من التنني أي الـــ  Dragonالذي يرمز اىل
جوهر وعمق الثقافة الصينية ومــع ذهايب برفقة أوالدي لرشاء
القرطاسية ولوازم املدرسة من أقالم ودفاتر أخذتني هذه األجواء
اىل عــاملٍ آخــر ،وانجذبت اىل القلم وما يوحيــه من ثقافة وعلم
وهكذا مزجت التنني والقلم اللذان يحمالن قول الثقافة ويرمزان
اىل التجــدد وحملــت املجموعة اســم The Magic Element
لتعكس الجامل والعرصنة والثقافة.
 ما أبرز ما ض ّمته املجموعة؟
ـ شــكلت املجموعة تناغ ًام ما بــني روح اليوم العرصية والثقافة
الصينية وملسة هيپية استوحيتها من كرنڤال يدعى Coachella
يف أمــركا فغلب عىل العرض أجــواء  ،West Iraوما تحمله من
اختــالط الحضارات فغلــب عىل األزياء مفهوم تحــدي التقليد
من دون مالمســة التطرف والغرابة ،وكان هديف مساعدل املرأل
اللبنانية والعربية ،لتربز جاملها الخارجي والداخيل وتبدو هادئة
ورصينة بطلة راقية.
 ما الذي مييز تصاميم أمل أزهري؟
ـ أنا أحب الجنون يف التصميــم ،وأترك ملخيلتي العنان والحرية
يف ترك بصمة معينة يف كل قطعة أصممها ،وأشعر وكأنني أحمل
راية تجمع ما بني الرشق والغرب.
 ك��م قطعة ضمت املجموعة وكم اس��تغرقت تحضريها من
الوقت؟
ـ أطلقــت  60قطعة متنوعة ،وكان لكل زي قصة معينة وقامش
مختلــف وألوان مندمجة مــع بعضها البعض ،شــعرت وكأنني
مخرجــة فيلم وحرضت لكل شــاردل وواردل من األلف اىل الياء،
وقد استغرق التحضر حوايل ثالثة أشهر واصلت فيها العمل لي ًال
نهاراً فأنا املخرجة واملصورل واملصممة.
 ما هي األقمشة التي تحبني العمل بها؟
ـ أنا يف حالة بحث دائم عن األقمشة الغريبة ،الفريدل من نوعها
التي أدمجها وأنسجها مع أقمشة أخرى وأبتكر عربها تصاميمي
الخاصة.
أجول العامل وأختار األقمشة التي تشبهني وتربز هويتي الخاصة.
 ما هو مفهومك لألناقة؟
ـ ليســت األناقــة يف ارتــداء أرقــى األزيــاء أو اقتنــاء أفخــر
األكسســوارات العامليــة أو يف املاكياج الفائــض ،األناقة ال ميكن
رشاؤهــا بل تولد مــع املرأل ،وتكتســبها خــالل مراحل عمرها
وحياتها من حيث الرتبية واألخــالق والتهذيب ولباقة الحديث
واللياقة يف الترصفات ،يف النظافة والرتتيب ومعرفة اختيار األزياء
التي تليق بها وتناسب عمرها وشخصيتها وظروف حياتها.
 من هي املرأة التي ترتدي تصاميم أمل أزهري؟
ـ املــرأل التي تعشــق املوضــة واإلطاللة الالفتــة ،املتميزل التي
تبحث عن التألق والفرادل تجد نفسها يف تصاميم أمل أزهري.
 أين تتواجد تصاميم أمل أزهري؟
ـ طبعــاً يف بروت وبالتحديد يف صالة العرض خاصتي الواقعة يف
منطقة الروشــة ،باإلضافة اىل نيجريــا ،الغوس ،ريو دي جانرو،
ساو پاولو ،فرنسا ،أبو ظبي والكويت.
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 ما هي آخر مشاريعك؟
ـ أحرض للمشــاركة يف عرض أزياء يف أبو ظبي مبناسبة مهرجان الشيخ
منصــور زايــد آل نهيان ولدي رحلــة اىل برلني ،بعدهــا اىل نيويورك
لإلطالع عىل بعض دور األزياء.
 نرى العديد من ش��هريات الع��امل يرتدين أزياء أمل أزهري كيف
تتواصلني معهن؟
ـ أنا ال أهــدي أزيايئ اىل النجامت العامليــات ،لديهن مكاتب خاصة
يتواصلن معــي .مؤخراً التقيت بالنجمة ســيندي كراوفورد يف أمركا
يف فندق فور ســيزنز وتقدمت مني وأبدت إعجابها مبعطفي فام كان
منــي إال أن خلعته وقدمته لها هدية عربون احرتام ،وقد ع ّلقت عىل
شبكات التواصل االجتامعي مدى إعجابها باملعطف.
 كم مجموعة تطلقني كل عام؟
ـ أطلق  3مجموعات ما بني  Coutureو Prêt à Porterوالقفطان.
 أخربينا قلي ًال عن مجموعة Tuxedo؟
ـ الجــامل يف هذه املجموعة إين اســتطعت الجمع بني الرجل واملرأل
الطموحــة مع املحافظة عىل أنوثتهــا الكاملة وفق عدل صور خيالية
ضمــن إطار الشــخصية العامة للمــرأل التي أتخيلهــا ،غلب اللونان
األســود واألبيض علــی املجموعة ذات الطابع الرجــويل لكن بقالب
أنثوي التي تعكس صورل املرأل املتحررل املســتقلة التي متثل النســاء
يعربان عن الرقي واألناقة
يف ميدان الرجل فاللونان األســود واألبيض ّ
وهام مناسبان لليل والنهار ومنحان املرأل إطاللة الفتة وجذابة.
 ملن تهدين هذه املجموعة؟
ـ لزوجــي وأوالدي وعائلتي وكل من ســاعدين من قريب أو بعيد يف
نجاح مجموعةThe Magic Element :
حوار :سهى أبو عبدالله
soha.abdallah@snobgroup.com
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