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أشخاص

يحيى البشري

طور األزياء
ّ
التقليدية ،وارتدت
تصاميمه ليدي
ديانا ،وكان أول
عربي يشارك في
«أسبوع الموضة»
في باريس

العالمية
الزي السعودي إلى
ّ
أخذ ّ

في عرضه
«الخيل واإلنسان»،
اتهمته الصحافة
الغربية بدعم
اإلرهاب ،والعربية
باستغالل القضية
الفلسطينية

(مروان بو حيدر)

مريم عبد اهلل
ّ
ي �ف��ض��ل م �ص� ّ�م��م األزي � ��اء
ال � � � � �س � � � � �ع� � � � ��ودي ي � �ح � �ي ��ى
البشري أن يبدأ حديثه
م��ن «ال�ط�ف��ول��ة امل �ش��ردة».
ف � � ��ي ق � ��ري � ��ة ال� � �ع� � �س � ��ران،
ق��رب مدينة أبها (أقصى جنوب غرب
اململكة) ُولد البشري عام  .1962عاش
ً
ط �ف��ول��ة ي�ص�ف�ه��ا ب �ـ«ال �ق��اس �ي��ة» .وع�ل��ى
ال ��رغ ��م م ��ن ال � �ع ��ادات وال �ت �ق��ال �ي��د ال�ت��ي
ّ
تقيد الحياة اليومية في القرى ،كانت
ّ
ال �ع �س ��ران «ت �ع �ي��ش ت� �ط ��ورًا ح �ض��اري��ًا
ّ
ّ
مخيلة الطفل الصغير
ملفتًا» .تعلقت
ب� ��أش � �ك� ��ال ال � � ��زخ � � ��ارف ع� �ل ��ى ال� �ب� �ي ��وت
ّ
وامل� �ل ��اب � � ��س .وك� � � ��ان ج� �م� �ي ��ع ال� �س ��ك ��ان
ي �ح �ت��رف��ون ال �غ �ن��اء ف ��ي ال �ح �ق��ول أي ��ام
ال �ح �ص��اد ،وأث �ن��اء ج�ل��ب امل� ��اء ،وخ�ل�ال
سهراتهم الليلية .أول ال�ت�غ� ّ�ي��رات في
ح �ي ��اة ال �ب �ش��ري ت��زام �ن ��ت م ��ع ان �ت �ق��ال
اب ��ن ال � �ـ 10أع� ��وام ل �ل��دراس��ة ف��ي مدينة
ج� � ّ�دة (غ� ��رب امل �م �ل �ك��ة)« .ك��ان��ت ص��دم��ة
ح� �ض ��اري ��ة ،خ �ص��وص��ًا أن �ن ��ي ت�ع��رف��ت
في جدة إلى أشياء أراه��ا ّأول مرة في
ح�ي��ات��ي ،مثل السينما وال�ت�ل�ف��زي��ون».
يشير إلى أن السينما كانت موجودة
ف��ي ج� ّ�دة منذ نهاية الستينيات ،وأن
«أغلب املدن السعودية كانت منفتحة
ف��ي تلك األي��ام ،ول��م تشهد تراجعًا إال
في بداية الثمانينيات ،خصوصًا بعد
اح�ت�لال «ج�ه�ي�م��ان» وجماعته الحرم
ّ
امل��ك��ي ف��ي ع��ام  .1979منذ ذل��ك الوقت
ّ
تغير كل شيء».
يقول يحيى البشري إن الصدفة هي
ال �ت��ي ج�م�ع�ت��ه ب�م�ع�ظ��م األع� �م ��ال ال�ت��ي
مارسها في حياته« .فجأة ،وجدتني
أك�ت��ب ش �ع �رًا ،وأن �ش��ر ب�ع��ض القصائد
ف � ��ي ال� �ص� �ح ��ف وامل � � �ج� �ل��ات امل �ح �ل �ي��ة»
ي �ق��ول .ك ��ان ي�ف�ع��ل ذل ��ك رغ ��م اع �ت��راض

أهله الذين يخشون توجه ابنهم إلى
«ال��وس��ط ال �ف �ن��ي» ،وب �ن��اء ع�ل�اق��ات مع
الفنانني« .أتى والدي إلى جدة .أحدهم
أخبره أنني أكتب شعرًا وأعرف املغني
ّ
ّ
عبادي الجوهر .ضربني يومها ومزق
ّ
أوراق � � ��ي ،ألن م ��ا ف�ع�ل�ت��ه ك ��ان «ع �ي �ب��ًا»
م ��ن وج� �ه ��ة ن � �ظ� ��ره» .ك � ��ان ال �ش �ع��ر ف��ي
اململكة ،وال ي��زال ،مرتبطًا بالفن على
نحو وثيق .وه��ذا ما ج��رى مع يحيى
ال �ب �ش��ري الح �ق��ًا ،إذا ب ��اع ع� ��ددًا ك�ب�ي�رًا
من القصائد ملطربني سعوديني .بعد
الشعر ال��ذي اضطر إل��ى ّ نشره وبيعه
تحت اس��م مستعار تجنبًا العتراض
األه � � ��ل ،دخ � ��ل ع ��ال ��م ال �ص �ح ��اف ��ة .ع�م��ل
ف��ي صحيفة «س �ع��ودي غ��ازي��ت» التي
ت �ص��در ب��ال�ل�غ��ة اإلن �ك �ل�ي��زي��ة .س�ي��واج��ه
امل �ت��اع��ب م ��رة أخ� ��رى ،ب�ع��د أن ي�ت�ع� ّ�دى
ال�خ�ط��وط ال�ح�م��ر ف��ي امل�م�ل�ك��ة ،بنشره
ً
م �ق��اال ( )1982ف��ي ص�ح�ي�ف��ة «ع �ك��اظ»
ّ
ي�ط��ال��ب ف�ي��ه ب��أن��دي��ة ري��اض��ي��ة ل�ل�م��رأة.
ه �ك��ذا ،دخ ��ل اس �م��ه ال�ق��ائ�م��ة ال �س��وداء،
ُ
ومنع من السفر طيلة  6أشهر .انتقل
إل � ��ى ال� ��رس� ��م ،وال� �ف� �ن ��ون ال �ت �ش �ك �ي �ل �ي��ة،
ل�ك�ن��ه س��رع��ان م��ا وص ��ل إل ��ى محطته
األخ� �ي ��رة ،وإل ��ى م�ه�ن�ت��ه ال �ت��ي سيبرع
ف �ي �ه��ا :ع��ال��م امل� ��وض� ��ة ...وب��ال �ط �ب��ع ،لن
يخبر أه�ل��ه ع��ن م�ش��روع��ه ال�ج��دي��د .لم
يكن يعرف عن تصميم املالبس شيئًا،
باستثناء أزياء نساء قريته ،وزخارف
البيوت ه�ن��اك .ذات ي��وم ،ق��رر ال��ذه��اب
ً
ف��ي زي ��ارة ل�ص��دي��ق يملك م�ح�لا لبيع
امل�ل�اب ��س ال �ن �س��ائ �ي��ة ف ��ي ج� ��دة .اخ�ت�ب��ر
ه�ن��اك متعة ال�ف��رج��ة وم�غ��ازل��ة النساء
اللواتي كن يأتني إلى املحل .خالل تلك
الفترة ،أدخ��ل البشري تعديالته على
بعض أزياء املحل ،وراح يرسم بعض
املوديالت« .اتصل بي صديقي صاحب
املحل في أح��د األي��ام ،وأعطاني مبلغ
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اش�ت��رى تصاميمي امل��رس��وم��ة ...وبعد
ذلك عرض ّ
علي دراسة تصميم األزياء
ف��ي إي �ط��ال �ي��ا» .ع ��رض م �غ��ر ،سيجعل
ّ
املصمم السعودي في حيرة من أمره
طيلة ع ��ام ،ق�ب��ل أن ي�ق��رر ال��ذه��اب إل��ى
بالد البيتزا والسباغيتي« ...وما عدت
رج� �ع ��ت!» .درس ف ��ي م �ي�لان��و ث�م��ان�ي��ة
ّ
ُ
أش�ه��ر ،ط�ل��ب منه خاللها تعلم اللغة
اإلي�ط��ال�ي��ة ال�ص�ع�ب��ة .ه �ك��ذا ،ك��ان عليه
أن ي�غ��ادر إل��ى فرنسا إلك�م��ال دراس�ت��ه
ف��ي «األك��ادي�م�ي��ة الفرنسية األميركية
ل�لأزي��اء» التي ّ
تخرج فيها ع��ام .1988
وف ��ي ال �ع��ام�ين ال�ت��ال�ي�ين ،ب ��دأ ال�ب�ش��ري
عمله محاضرًا في األكاديمية نفسها.
ف ��ي ت �ل��ك ال� �ف� �ت ��رة ،ت � � � ّ
�زوج واح � � ��دة م��ن
طالباته الفرنسيات ،ليرجع بعد ذلك
إلى السعودية .في اململكة ،بدأ يحيى
رح �ل �ت��ه ف� ��ي ال �ت �ص �م �ي��م م� ��ع م �ح �ت��رف
خ� ��اص ف ��ي ب ��داي ��ة ال �ت �س �ع �ي �ن �ي��ات ف��ي
مدينة ج��دة ،م��ن دون أن ي�ح��ذو حذو
زمالئه في ذلك الوقت ممن عملوا في
ُدور لكسب الخبرة .ساعده في بداياته
عدم وجود منافسني في اململكة.
ف��ي  ،1989اس�ت�ق�ب�ل��ت م��دي�ن��ة ال�ق��اه��رة
أول ع� � ��رض ل �ت �ص ��ام �ي �م ��ه ،ب �ح �ض��ور
م��دي��ر األك��ادي �م �ي��ة ال �ت��ي درس ّ
ودرس
فيها .اس�ت�خ��دم ال�ب�ش��ري ف��ي تصاميم
ذل� ��ك امل� �ع ��رض أل ��وان ��ًا ك��ان��ت م�م�ن��وع��ة
عليه أثناء دراس�ت��ه في فرنسا .عشقه
ل �ف��وض��ى األل� � ��وان ف ��ي ال�ط�ب�ي�ع��ة جعل
معلميه ّ
يتنبأون له بالشهرة العاملية...
ً
وه ��ذا م��ا ح ��دث ف �ع�لا ب�ع��د ع ��ام واح ��د.
ك��ان يحيى ال�ب�ش��ري ف��ي إيطاليا حني
رف�ض��ت أم �ي��رة وي�ل��ز ال�ل�ي��دي دي��ان��ا أن
ت ��رت ��دي أزي � � ��اء م �ص� ّ�م �م�ي�ن إي �ط��ال �ي�ي�ن،
ّ
م�ع�ل�ن��ة أن �ه��ا ت��ري��د ت�ص��ام�ي��م اإلن�ك�ل�ي��ز
ً
ُّ
فقط ،مثيرة بذلك أزمة إعالمية اتهمت
على أثرها بالعنصرية .ك��ان البشري
م �ت��اب �ع��ًا ل �ل �م��وض��وع .وذات ي � ��وم ،ق��رأ

خ�ب�رًا ف��ي صحيفة «ال �ش��رق األوس ��ط»
مفاده أن األميرة ديانا ستزور اململكة
العربية السعودية .هكذا ،كتب خطابًا
إلى األميرة ،وساعده في إيصاله إليها
أح � ��د ال��دب �ل��وم��اس �ي�ي�ن ال �ب��ري �ط��ان �ي�ين،
ل �ي��أت��ي ال � � ّ
�رد إي �ج��اب �ي��ًا ب �ع��د  15ي��وم��ًا:
«أتتني امل��واف�ق��ة ،م��ع ت�س��اؤل ع��ن ال� ّ
�زي
ال� � ��ذي س �ت ��رت ��دي ��ه ال� �ل� �ي ��دي دي� ��ان� ��ا ف��ي
زيارتها للمملكةّ .
صممت لها فستانًا
ّ
ب �ن �ق��وش ت �ش �ب��ه ال �ن �ق��وش ال �ت��ي ت��زي��ن
ج� ��دران ق��ري�ت��ي ال�ج�ن��وب�ي��ة» .ف�ت��ح ذل��ك
ال �ف �س �ت��ان ال� �ب ��اب واس� �ع ��ًا أم � ��ام يحيى
ال �ب �ش ��ري ،ل �ي �ك��ون أول ع��رب��ي ي �ش��ارك
ف��ي «أس�ب��وع امل��وض��ة» ف��ي ب��اري��س ّعام
 .1990ارتداء أميرة ويلز فستانًا وقعه
«امل� �ص � ّ�م ��م االس� �ت� �ث� �ن ��ائ ��ي» ،ن �ق��ل ال ��زي
السعودي والتراث العربي إلى العاملية.
وج � ��د ي �ح �ي��ى ال� �ب� �ش ��ري ن �ف �س��ه ي �ق��وم
ب� ��دور ت�ث�ق�ي�ف��ي ف��ي م�ج�ت�م�ع��ه امل�ح�ل��ي.
«لم يكونوا يعرفون شيئًا عن األلوان.
امل �ج�لات ك��ان��ت م�م�ن��وع��ة ،والتلفزيون
ك� ��ان م �ت� َ�اب �ع��ًا ع �ل��ى ن �ح��و ق �ل �ي��ل ج � �دًا».
ّ
ك��ل ال�ع��وام��ل ك��ان��ت م��ع يحيى وض� ّ�ده،
ففي حني كان متفردًا وم�ج� ّ�ددًاُ ،ووجه
ّ
ب��رف��ض امل�ج�ت�م��ع امل�ت�ح��ف��ظ وامل��ؤس�س��ة
الدينية التي كانت تحرق املجسمات
التي يعرض عليها أزياءه ،حتى كتبه
واملجالت املتخصصة باملوضة كانت
ت� �ح ��رق ف ��ي امل� �ط ��ار ل �ح �ظ��ة وص��ول �ه��ا.
ص�م��ت ال�ع��ائ�ل��ة «ال��ره �ي��ب» ت�ج��اه عمل
االب��ن انتهى بعد تسع س�ن��وات« ،حني
رآن � ��ي وال� � ��دي م ��ع امل �ل ��ك ع �ب��د ال �ل ��ه ف��ي
«مهرجان الجنادرية» الذي راح يشرح
ل�ل�م�ل��ك ال�ب�ح��ري�ن��ي ع��ن ال�ت�غ�ي�ي��ر ال��ذي
ُ
أدخ �ل��ت��ه ف��ي ت�ص�م�ي��م أزي� ��اء امل�ه��رج��ان
ال �س �ع ��ودي» .م �ن��ذ  1997ح �ت��ى ال �ي��وم،
ي�ص� ّ�م��م ال�ب�ش��ري أزي ��اء امل �ه��رج��ان ،كما
ب ��ات ال� �ي ��وم م �ص� ّ�م��م األزي� � ��اء ال��رس �م��ي
ل�ل�أس��رة ال �س �ع��ودي��ة ال �ح��اك �م��ة .أح��دث

البشري ثورة في زي الرجل السعودي،
ً
مدخال األلوان واألقمشة الجديدة ،األمر
الذي رفضه املجتمع مرة أخرى .هكذا،
اتهم بـ«تشويه التراث والتقاليد» ،لكن
ارتداء امللك نفسه من تصاميمه ،أغلق
الباب على تلك االتهامات.
يشتغل البشري معارضه كأنه يكتب
ق�ص��ة .ف��ي ع��رض «ال�خ�ي��ل واإلن �س��ان»
ف��ي والي ��ة ك�ن�ت��اك��ي األم�ي��رك�ي��ة (أي ��ار/
م � ��اي � ��و  ،)2010ع � �م� ��ل ع � �ل� ��ى ع�ل�اق ��ة
اإلن� �س ��ان ب��ال �خ �ي��ل ،وأل� �ب ��س ع��ارض��ي
األزي� ��اء أق�ن�ع��ة خ�ي��ول ع��رب�ي��ة .ف��ي ع��ام
 2003ف��ي ب �ي��روت ،ق � ّ�دم ع��رض��ًا تخلله
ف �س �ت��ان م��رس��وم��ة ع�ل�ي��ه ب �ق��اي��ا دم ��اء،
وص� � � ��ورة م �ح �م��د ال � � � ��درة ،م� ��ع ص� ��ورة
لدبابة إسرائيلية .الفستان استدعى
هجومًا من الصحافة الغربية اتهمت
ال� �ب� �ش ��ري ب ��دع ��م اإلره � � � � ��اب ،ف� ��ي ح�ين
اتهمته الصحافة العربية باستغالل
القضية الفلسطينية تجاريًا« .قفزت
ع �ل��ى ال �ب �ك��ائ �ي��ات ال� �ع ��رب� �ي ��ة ...ال��رس��م
ل �غ��ة ع��امل �ي��ة ي�ف�ه�م�ه��ا ال �ج �م �ي��ع» .ب�ين
ال�س�ع��ودي��ة وب ��اري ��س ،ي�س�ت�م��ر يحيى
البشري باإلبداع .في  5تموز (يوليو)
امل �ق �ب��ل ،س�ي�ح�ت�ف��ل ع �ل��ى أح ��د م �س��ارح
«أس �ب��وع امل��وض��ة» ال�ب��اري�س��ي ب�م��رور
عشرين سنة على دخوله عالم األزياء،
م � � ��ع ع� � ��رض� � ��ه ال � �ج� ��دي� ��د
«ال� �ع ��ودة إل ��ى ال �ج��ذور»
ال� � � � ��ذي س � �ي � �ح ��اك ��ي ف �ي��ه
ال� � �ص� � �ع � ��وب � ��ات امل� � ��ادي� � ��ة
واإلعالمية التي عايشها
منذ بداياته حتى اليوم.
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تواريخ
1962
الوالدة في العسران،
إحدى قرى مدينة أبها
1988
ّ
تخرج في «األكاديمية الفرنسية األميركية»
في باريس
1990
نال شهرة ّ
عاملية بعد تقديمه فستانًا
لألميرة ديانا أثناء زيارتها للسعودية
2003
هاجمته الصحافة بعد تناوله القضية
الفلسطينية في أحد عروضه في بيروت
2012
ّ
سيقدم عرضه «العودة إلى الجذور» في
الخامس من تموز (يوليو) ضمن «أسبوع
املوضة» في باريس

