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أشخاص

عبد محفوظ

في ميالنو
 ،2001وقف إلى
مصممين
جانب
ّ
عالميين عارضًا
ّ
مجموعته التي
القت ترحيبًا كبيرًا

أخرج ساحرات «ديزني» من الخزانة
في ّمشغله ّ في وسط بيروت،
يتنقل بخفة ب�ين األقمشة
ّ
ّ
املصمم
امللونة .لم يدخل
الخمسيني عالم املوضة من
باب الدراسة .لقد أغوته هذه
اللعبة منذ الطفولة .ومن
لبنان ،انطلقت رحلته نحو
ّ
العاملية ليلبس أبرز نجمات
هوليوود

دخل الموضة من
باب روما ...وما زال
يرنو إلى باريس

ليال حداد
ّ
ات � �ف � �ق � �ن� ��ا ع � �ل� ��ى ال� �ل� �ق ��اء
ف ��ي م �ش �غ �ل��ه ف ��ي وس��ط
ب� � �ي � ��روت .ه � �ن� ��اك وس ��ط
ال � � � � �ج � � � ��دران ال � �ب � �ي � �ض ��اء
واألق � � �م � � �ش� � ��ة امل� � �ل � � ّ�ون � ��ة،
ّ
يتنقل عبد محفوظ بكثير من الخفة،
ّ
ليوزع مهمات اليوم على مساعداته.
يساعد الشابة املصرية التي حضرت
من اإلسكندرية لتختار فستان زفاف
م��ن ت�ص�م�ي�م��ه  ...أم ��ا ه��ات �ف��ه ال� ��ذي ال
ّ
يكف عن الرنني ،فيجيب عليه بنبرة
ّ
محببة ،تخفي التعب الذي راكمه في
العقود األخيرة.
ال ي ��زال ال��رج��ل الخمسيني ري��اض�ي��ًا.
ّ
ع�ل��ى األق� ��ل ه ��ذا م��ا ت��وح��ي ب��ه بنيته
امل�ت�ن��اس�ق��ة وال��رش �ي �ق��ة .ورغ� ��م ضغط
العمل اليومي والسفر الدائم ،يحافظ
ّ
مصمم األزياء اللبناني على ابتسامة
خجولة .ال يخفي عبد محفوظ رغبته
ف��ي بعض ال��راح��ة بعدما دخ��ل سوق
ال �ع �م��ل ع �ن��دم��ا ك� ��ان م ��راه �ق ��ًا .يطمح
ّ
ال�ي��وم ألن يسلم اب�ن��ه ح� ّ�س��ان التركة،
ّ
ويتجه نحو تقاعد باكر .لكنه يدرك
ّ
جيدًا أن ذلك لن يحصل قريبًا .شغفه
باألزياء ،واألقمشة واأللوان سيقوده
إلى طرق ّ
عدة «أريد أن أدخل باريس»
ي � �ق� ��ول ب �ك �ث �ي��ر م � ��ن ال � �ث � �ق ��ة .ع��اص �م��ة
املوضة إذًا هدفه التالي ،بعدما وصل
إلى العاملية من بوابة ميالنو في عام
 .2001لكن يبدو أن الساحة اإليطالية
ل��م ت�ع��د ت�ك�ف��ي ع�ب��د م�ح�ف��وظ .وخ�لال
ّ
عرضه األخير في روما ،تأكد من ذلك
ّ
مرة جديدة ،يقول.
ل��م يمض محفوظ حياته باحثًا عن
ّ
م �ه �ن��ة امل �س �ت �ق �ب��ل ،ب� ��دا ك � ��أن ت�ص�م�ي��م
األزي � � � ��اء ق� � ��دره ال� � ��ذي ل� ��ن ي �ن �ج��ح ف��ي
اإلف �ل��ات م �ن��ه .داخ� ��ل م �ن��زل ال�ط�ف��ول��ة
امل � �ت� ��واض� ��ع ف � ��ي ك� ��ورن � �ي� ��ش امل� ��زرع� ��ة

(مروان طحطح)

(ب � �ي� ��روت) ،ش��اه��د ع �ب��د ال �ط �ف��لّ ،أم ��ه
وشقيقاته يعملن خلف آالت الحياكة.
أغ��وت��ه ل�ع�ب��ة دم ��ج األل � ��وان واخ �ت �ي��ار
األقمشة .مع ذلك ،فقد ذهب في اتجاه
آخ � ��ر .ف ��ي ع� ��ام  ،1975ت� ��رك ال ��دراس ��ة
والتحق بالخدمة العسكرية ،قبل أن
ّ
يقرر دراس��ة اإللكترو ـــــ ميكانيك في
أحد املعاهد التقنية .لكن حلمه بقي
في مكان آخر «منذ طفولتي ،عاهدت
نفسي ع�ل��ى أ ّن�ن��ي س��أص�ب��ح شخصًا
م� �ه� �م ��ًا» .ت �ح��ق �ق��ت ن � �ب� ��وءة م �ح �ف��وظ،
وأص �ب��ح مصممًا ع��امل�ي��ًا ،أل�ب��س أب��رز
ن �ج �م ��ات ه ��ول� �ي ��وود م �ث ��ل ل �ي �ن��دس��ي
لوهان ،وأدريانا كارامبو ،وجوليانا
رانسيك ،وت�ص� ّ�درت تصاميمه أغلفة
املجالت العاملية.
ل�ك��ن ق�ب��ل ال�ع��امل�ي��ة وال � �ـ ،Red Carpet
واألض � � � ��واء ،ب� ��دأ ح �ي��ات��ه امل �ه �ن �ي��ة م��ع
ّ
خيرية .نحن في عام
شقيقته الكبرى
 ،1981وع�ب��د ال �ش��اب امل�ن��دف��ع ي�ح��اول
تقسيم وق �ت��ه ب�ين م�س��اع��دة شقيقته
ّ
تطور
وال�ع�م��ل امليكانيكي .ت��دري�ج��ًا،

ّ
عمل هذا الثنائي إلى أن اتفقا في عام
ّ
ويكرس وقته
 1995على أن يترك عمله
لتصميم األزي � ��اء ،وإط �ل�اق تصاميم
ّ
ّ
خيرية .لكن ه��ذا التعاون
خاصة مع
لم يكتب له النجاح .وبعد عام واحد،
ّ
قررا االنفصال .لم تستوعب الشقيقة
ال �ك �ب��رى أح �ل��ام ع �ب��د .أراد ال �ع��امل �ي��ة،
ّ
وف��ض �ل��ت ه ��ي ع ��دم امل �خ ��اط ��رة .ه�ك��ذا
ح �م��ل ط �م��وح��ه وب � ��دأ ال �ع �م��ل وح �ي �دًا
ليبدأ بعرض مجموعاته في لبنان.
م� ��رة ج ��دي ��دة ،ع� ��اد ه��اج��س ال�ع��امل�ي��ة
ي�ل�اح � �ق ��ه .م � ��ن م �ش �غ �ل��ه ف � ��ي ال �ح �م ��را
(بيروت) ،انطلق إلى ميالنو في عام
 .2001وق��ف عبد محفوظ إل��ى جانب
مصممني عامليني .ع��رض مجموعته
ال �ت��ي الق ��ت ت��رح�ي�ب��ًا ك �ب �ي �رًا ،وجعلته
ضيفًا دائمًا على البوديوم اإليطالي.
ل �ك��ن ال �ش �ه��رة ال �ت��ي أخ��ذت��ه إل ��ى أب��رز
العواصم العاملية ،أعادته في كل مرة
إل��ى لبنان« ،ل��ن أذه��ب م��ن هنا ،حتى
في أصعب السنوات ،لم أترك لبنان».
ّ
ل �ك��ن ل�ب�ن��ان ال ��ذي ي �ح� ّ�ب ،ل��م ي �ق� ّ�دم له

أو ل� �غ� �ي ��ره م� ��ن امل �ص �م �م�ي�ن ال �ك �ث �ي��ر:
«النقابة ال تقوم بعملها جيدًا ،وهو
م��ا يمنع إق��ام��ة أس�ب��وع للموضة في
ب �ي ��روت» .ي�ت�ح� ّ�دث ع�ب��د م�ح�ف��وظ عن
اج �ت �م��اع��ات أج ��راه ��ا ب�م�ش��ارك��ة إي�ل��ي
ص� �ع ��ب ،وج � � ��ورج ح �ب �ي �ق��ة ،وب��اس �ي��ل
س��ودا للنهوض بالنقابة ،ونقل هذه
ال �ص �ن��اع��ة إل � ��ى م �س �ت��وى آخ� � ��ر .ل�ك��ن
الجهود ذهبت أدراج الرياح.
ب�ع�ي�دًا ع��ن ه �م��وم ال�ن�ق��اب��ة ،وأس��اب�ي��ع
امل��وض��ة ،ال ت ��زال متعة ع�ب��د محفوظ
ال� �ك� �ب ��رى ح� �ت ��ى ال � �ي� ��وم ه� ��ي ال� �ت� �ف � ّ�رغ
ل� �ل ��زب ��ون ��ات ال � �ل� ��وات� ��ي ي� �ح� �ض ��رن م��ن
م �خ �ت �ل��ف ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة :ال �ك��وي��ت،
م �ص��ر ،س ��وري ��ا ،األردن ،ال �س �ع��ودي��ة،
اإلم� � ��ارات  ...ت �ث��ق ال �ن �س��اء ال�ع��رب�ي��ات
ب��ذوق��ه ،يقتنعن بكل النصائح التي
ّ
ي �ق� ّ�دم �ه��ا ل �ه��ن .أم ��ا امل � ��رأة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة،
ف�ت� ّ
�وج��ه إل�ي�ه��ا أخ �ي �رًا م��ع ان�ت�ق��ال��ه من
ال�ح�م��را إل��ى وس��ط ب �ي��روت ،واف�ت�ت��اح
م �ت �ج��ره ل�لأل �ب �س��ة ال �ج��اه��زة ف ��ي ع��ام
.2010
ال ي �خ �ف��ي ال� ��رج� ��ل «أس � � � ��رار امل �ه �ن ��ة».
ي �خ �ب��رن��ا ك �ي ��ف ت �ص �ن��ع امل� ��وض� ��ة ف��ي
العالم ،ويكشف لنا تفاصيل معرض
 Première visionالذي يقام سنويًا في
باريس .هناك يجتمع أب��رز مصممي
ال �ع ��ال ��م ،ي �ع �ط��ون رأي� �ه ��م ف ��ي األل � ��وان
واألق �م �ش��ة وال �ت �ص��ام �ي��م ،ل�ت�خ��رج من
ه � ��ذا امل � �ع� ��رض ال� �ب ��اري� �س ��ي «م ��وض ��ة
املوسم» التي ّ
تعمم على مختلف دول
العالم.
يغوص املصمم الشهير في تفاصيل
ه��ذه ال�ص�ن��اع��ة ،ت�ب��رز م�لام��ح الرضى
ع �ل��ى وج �ه��ه ح�ي�ن ي�س�ت�ع�ي��د م �ش��واره
ً
الطويل «ال��ذي جعل عائلتي فخورة
ّ
يتحدث
بي» .نعود إلى العائلة إذًا .ال
ع � �ب ��د م � �ح � �ف ��وظ ك � �ث � �ي � �رًا ع � ��ن ح �ي��ات��ه
ّ
ال �ش �خ �ص �ي��ة .ي �خ �ب��رن��ا أن ل ��ه ول��دي��ن:
ح� ّ�س��ان ال ��ذي ب ��ات ص�ل��ة ال��وص��ل بني

دار األزي � � ��اء وال �ج �ه ��ات ال �ع��ام �ل��ة ف��ي
أميركا وأوروباّ ،
ثم تأتي نادين التي
ّ
ّ
تزوجت أخيرًا .أما زوجته ،فقد تطلقا
منذ سنوات طويلة «لم تكن هي املرأة
ال �ت��ي أري � ��د أن أق �ض��ي ب �ق �ي��ة ح�ي��ات��ي
معها».
ع �ب��د م� �ح� �ف ��وظ ،اس� �م ��ه وح� � ��ده ك�ف�ي��ل
ب ��رس ��م اب� �ت� �س ��ام ��ة ح ��امل ��ة ع� �ل ��ى وج ��ه
أي ام � � � ��رأة .ي� � ��درك ذل� � ��ك ،م� ��ع ذل� � ��ك ،ال
ي��زال م�ت��واض�ع��ًا .ي�ت�ح� ّ�دث ع��ن زمالئه
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ب��إع �ج��اب :إي �ل��ي ص�ع��ب،
ج��ورج ش�ق��را ،نيكوال ج�ب��ران ،طوني
ورد ،ج� ��ورج ح�ب�ي�ق��ة ،زه �ي��ر م� ��راد ...
جميع هؤالء أوصلوا اسم لبنان إلى
ال �ع��امل �ي��ة ،ت�م��ام��ًا ّك�م��ا ف�ع��ل ه ��و .لكنه
ي ��رف ��ض أن ي �ص ��ن ��ف ن �ف �س��ه م� ��ن ب�ين
أفضل املصممني اللبنانيني ،حتى لو
اعترف اختصاصيو مجالت املوضة
بذلك.
ف��ي ال�خ��ام�س��ة وال�خ�م�س�ين م��ن ع�م��ره،
ّ
املصمم العاملي كبيرة.
ال ت��زال أح�لام
يترك مكتبه ويأخذنا إلى قاعة عرض
مجموعته األخيرة .يبدو املكان أشبه
ب �خ��زان��ات أم� �ي ��رات دي ��زن ��ي .ف�س��ات�ين
ج �م �ي �ل��ة ،وأل � � ��وان رب �ي �ع �ي��ة م�ت�ن��اس�ق��ة
ّ
ومتدرجة :األصفرّ ،
ّ
«الشمامي» ،ثم
ثم
ّ
األزرق ،وال��زه��ر ،والفضي  ...ال يدعي
�رار خ�ل��ف
ع �ب��د م �ح �ف��وظ وج � ��ود أس� � � � ٍ
تصاميمه الجميلة ،ب��ل ث�لاث��ي يكاد
ي�ك��ون م �ق� ّ�دس��ًا :ال�ف��ن وال� ��ذوق وجسد
املرأة .مزيج هذه األقانيم الثالثة يقود
عمله ليخرج في كل موسم بأربعني
فستانًا جاهزًا .انتهت املقابلة ،نغادر
امل � �ش � �غ� ��ل ،ل� �ي� �ع ��ود ع �ب��د
محفوظ إل��ى عمله .هل
ّ
ق ��ال إن� ��ه ت �ع��ب؟ تبتسم
ّ
موظفات الدار الراقية ...
شغف هذا الرجل أقوى
من التعب.
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تواريخ
1956
الوالدة في كورنيش املزرعة (بيروت)
1985
االنطالقة األولى
في عالم املوضة
2001
عرض مجموعته في ميالنو
ّ
العاملية
لينطلق بعدها إلى
2010
افتتح متجره لأللبسة الجاهزة
في وسط بيروت
2012
عرض مجموعته األخيرة
لربيع وصيف  2012في روما

