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ثقافة وناس

وقت للكتابة

إيف سان لوران

علي بدر *
أمـ ـ ـ ــام م ـص ـن ــف ألـ ـ ـب ـ ــوم «إيـ ـ ـ ــف س ــان
لـ ــوران» ( 1936ـ ـ  )2008االسـتـعــادي
واستعراضاته ،الصادر في باريس
هـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،اس ـتــوق ـف ـت ـنــي ع ــروض ــه
ال ـ ـصـ ــادمـ ــة ف ـ ــي عـ ـق ــد ال ـس ـت ـي ـن ـي ــات،
ال ب ــاخـ ـت ــافـ ـه ــا ال ـح ـق ـي ـق ــي ع ـ ــن كــل
مسيرته الفنية الفذة بــدءًا من عمله
املــذهــل منتصف الخمسينيات مع
كريستيان دي ــور ،وانـتـهــاء بأعماله
الـ ـت ــي ع ـك ـســت بــأنــاق ـت ـهــا وإث ــارت ـه ــا
ال ـ ـ ـ ــدور املـ ــؤثـ ــر الـ ـ ـ ــذي أخـ ـ ـ ــذت املـ ـ ــرأة
بــأدائــه في املجتمع الغربي في عقد
الـثـمــانـيـنـيــات ،إن ـمــا بــاخـتــافـهــا عن
كــل املـصـنــف األزي ــائ ــي الـعــاملــي الــذي
بــرعــت ال ـح ـضــارة الـغــربـيــة بإنتاجه
عـلــى نقيض ال ـح ـضــارات اإلنسانية
برمتها.
وه ـ ـكـ ــذا ك ـن ــت م ـ ــأخ ـ ــوذًا وم ـن ــده ـش ــا
بــال ـكــامــل أمـ ــام مـصـنــف أل ـب ــوم إيــف
سان لــوران واستعراضاته الخالبة
فــي الستينات ،التي كانت مختلفة
اخـ ـت ــاف ــا ك ـل ـي ــا عـ ــن كـ ــل مـ ــا صـنـعــه
ب ـب ــراع ـت ــه ال ـ ـفـ ــذة فـ ــي كـ ــل مـ ــا تــاهــا
وم ـ ـ ــا ق ـب ـل ـه ــا أيـ ـ ـض ـ ــا ،ذل ـ ـ ــك ألن ـ ـ ــه لــم
يــرســم أزيـ ــاء ه عـبـثــا ،إنـمــا ك ــان إيــف
ً
س ــان ل ـ ــوران م ـم ـثــا حـقـيـقـيــا ل ــروح
ع ـص ــره .كــانــت أزي ـ ــاؤه ال ـتــي قــدمـهــا
في الستينيات خارجة من جلسات
الـشـبــاب فــي كـهــوف الـقـنــب ،وأغــانــي
لـ ـي ــو فـ ـي ــري ــه وج ـ ـ ـ ــورج ب ــراس ــان ــس،
مـمـثـلــة ل ـحــركــة الـهـيـبـيــز ح ـيــث ولــد
امل ـي ـنــي جـ ــوب ،وال ـش ـع ــور الـطــويـلــة،
واملــابــس الـغــريـبــة واإلك ـس ـســوارات
ال ـص ــادم ــة ال ـت ــي كــرس ـت ـهــا األع ـم ــال
املــوسـيـقـيــة االس ـت ـعــراض ـيــة ،وكــانــت
م ـت ــواف ـق ــة ك ـل ـيــا م ــع اخ ـت ـف ــاء ســالــة
ك ــام ـل ــة م ــن امل ـش ــاه ـي ــر امل ـت ـع ـجــرفــن
وامل ـعــزولــن :م ــوري ــاك ،آرون ،ميرلو
بونتي ،مارلو ،ومتوافقة مع الظهور
ال ـص ــاخ ــب ل ـن ــزع ــة ج ــدي ــدة ص ــاع ــدة
مثلها البنيويون التدميريون مثل
ميشيل فوكو وروالن بــارت ،وجيل
ديـ ـل ــوز وج ـ ــاك ديـ ــريـ ــدا ،ك ــان ــت هــذه
األزي ـ ــاء ال ـتــي اس ـت ـمــدت روح ـه ــا من
البوهيميني املتسكعني في شــوارع
باريس ،وامللتحني الحاملني بالثورة
فــي أمـيــركــا الــاتـيـنـيــة ،وب ـمــؤامــرات
املقاهي ،ومتوافقة كليًا مــع النزعة
التحررية لـلــروايــة الـتــي مثلها أالن
روب غــري ـيــه ،وامل ـمــاح ـكــات الـفـكــريــة
للجيل األح ــدث مثل فيليب سولرز
وجولي كريستيفا.
وم ــن هـنــا مـكـمــن ال ـصــدمــة أو مكمن
املـفــارقــة الـضــديــة ،مــن وجـهــة نظري
في أعمال إيــف ســان لــوران الخالقة،
ذلــك أن األزي ــاء هــي بنت املجتمعات
ال ـب ــرج ــوازي ــة الـ ـص ــاع ــدة ،وج ـ ــزء من
ف ـخ ـف ـخ ـت ـه ــا وسـ ـ ـع ـ ــادتـ ـ ـه ـ ــا ،ف ـك ـيــف
يـسـتـعـيــر سـ ــان ل ـ ـ ــوران م ــن ال ـش ــارع
باترونها ونموذجها؟
لـ ـق ــد ولـ ـ ــد سـ ـ ــان ل ـ ـ ـ ــوران فـ ــي مــدي ـنــة
وه ـ ـ ـ ــران الـ ـج ــزائ ــري ــة عـ ـن ــدم ــا ك ــان ــت
تـحــت االس ـت ـع ـمــار ال ـفــرن ـســي ،وه ــذه
املدينة الكولنيالية هي التي ألهمته
أزي ـ ـ ــاء الـ ـسـ ـف ــاري ال ـت ــي اش ـت ـه ــر بـهــا
بعد التحاقه بــدار كريستيان ديــور
ف ـ ــي ب ـ ــاري ـ ــس ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  ،1954ف ـقــد
صنع ذلــك الــوقــت نوعًا مــن اإلعجاز
الجمالي الكلي ،ليس فقط بالتناغم
بــن األل ــوان ،إنـمــا بالتناسق املذهل
ب ــن ج ـســد امل ـ ــرأة وامل ــاب ــس ،وجـعــل
ال ـت ـف ـص ـيــل (ال ـخ ـي ــاط ــة) ق ـ ــادرة عـلــى
إنـتــاج نــوع مــن الرعشة الجمالية ال
تقل توهجًا عن الرعشة املكتسبة من
الفن .وبعدما أصبح كبير مصممي
دي ـ ـ ــور ب ـع ــد وف ـ ـ ــاة ك ــري ـس ـت ـي ــان ول ــم
يتجاوز عمره آنئذ العشرين عامًا،
صمم للمرأة زي السموكن الرجالي
ال ـ ـ ــذي لـ ــم ي ـع ــد حـ ـكـ ـرًا ع ـل ــى ال ــرج ــال
منذ ذلك الوقت .وقد استثمر هذين
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التصميمني بـبــراعــة فــذة فيما بعد،
أي ب ـع ــدم ــا أص ـب ـح ــت ل ــه مــؤسـسـتــه
الشهيرة الـخــاصــة .لكن هــذه الــروح
ال ـ ـب ـ ــرج ـ ــوازي ـ ــة واج ـ ـ ـهـ ـ ــت تـ ـح ــدي ــات
ل ـيــس م ــن ال ـس ـهــل تـ ـج ــاوزه ــا ،فعقد
ال ـس ـت ـي ـن ـي ــات فـ ــي أوروب ـ ـ ـ ــا هـ ــو عـقــد
االنـ ـبـ ـه ــار ب ــال ــروح ــان ـي ــة الـهـيـلـيـنـيــة
وال ـ ـ ــرف ـ ـ ــض الـ ـجـ ـم ــاع ــي ل ـل ـم ــؤس ـس ــة
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرج ـ ـ ــوازي ـ ـ ــة ،ورف ـ ـ ـ ـ ــض األخ ـ ـ ـ ــاق
التقليدية حـتــى مــن قـبــل أب ـنــاء هــذه
الطبقة الذين التحقوا بالجامعات.
وما كان إليف سان لــوران أن ينفلت
من هذا االفتتان الخالب بالصرعات
واملوديالت التي طرحتها ثورة أيار،
امل ـت ـعــة املـتـفـلـتــة وال ـف ــوض ــوي ــة الـتــي
لــم تــروضـهــا السلطة بـعــد .لـقــد كــان
إيف سان لوران متأثرًا بهذه الثورة
الجسدية التي طرحها الغرب كنوع
ً
من االفتتان باملوجود والكائن بديال
مــن الـنــزعــة الــرأسـمــالـيــة والعقائدية
ال ـت ــي أن ـت ـجــت ال ـحــربــن الـكــونـيـتــن.
وهكذا صعدت هذه الروح الصاخبة
ال مــن ص ــاالت ال ـعــرض الـبــرجــوازيــة
امل ـت ــرف ــة ،إن ـم ــا م ــن م ـف ــرق األوديـ ـ ــون،
ومـ ــن رص ـي ــف م ـق ـهــى ك ـل ــون ــي ،وم ــن
تقاطع سان ميشيل وسان جيرمان،

صـ ـع ــدت هـ ــذه ال ـن ــزع ــة ال ـخ ــاق ــة مــن
مـقــاهــي الـحــي الــاتـيـنــي الـتــي أطلق
عليها سيباستيان ساالزار بوندي:
«معابد الله األكثر إثارة في الكون».
إنـ ــه ع ـص ــر ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى الـهـيـلـيـنـيــة
العظيمة التي كبحتها البرجوازية
املتقشفة ،عصر الـطــاب ،والفنانني،
واملـ ـ ـغ ـ ــام ـ ــري ـ ــن ،والـ ـب ــوهـ ـيـ ـمـ ـي ــن فــي
ب ـ ـ ــاري ـ ـ ــس ال ـ ـت ـ ــي أص ـ ـب ـ ـحـ ــت م ــديـ ـن ــة
الـ ـ ـث ـ ــورة بـ ــا مـ ـ ـن ـ ــازع .امل ــديـ ـن ــة ال ـتــي
سـكــرت بمغامرة أي ــار  ،1968عندما
مــأ ش ـبــاب بــاريــس ال ـحــي الالتيني
باملتاريس ،وأعلنوا وجوب أن نكون
واقـعـيــن ونـخـتــار املستحيل ،عصر
الـيـســار الـجــديــد ال ــذي أطـلـقــه كوهن
بـيـنــديــت بــالـتـنــاقــض مــع العقائدية
الجامدة للحزب الشيوعي الفرنسي.
لقد أدرك إيــف ســان ل ــوران أنــه أمــام
ع ـص ــر جـ ــديـ ــد ،ع ـص ــر إح ـ ـيـ ــاء عـ ــارم
ل ــأب ـي ـق ــوري ــة ال ـح ـس ـي ــة الـ ـت ــي وج ــد
فـيـهــا بـنـيــامــن دوس ال ـعــالــم األك ـثــر
شـهــوانـيــة فــي الـفـصــل الـغــربــي ،وقــد
ً
اس ـت ـمــرت ه ــذه ال ـنــزعــة ط ــوي ــا .فقد
طـ ـ ــرح ع ـ ـطـ ــره ال ـ ـ ـصـ ـ ــادم «أوب ـ ـ ـيـ ـ ــوم»
(أف ـ ـ ـيـ ـ ــون) فـ ــي عـ ـ ــام  ،1977ذلـ ـ ــك أن
فرنسا ،من وجهة نظري ،كانت هي

الحضارة الغربية مقطرة ،فقدست
الـ ـحـ ـي ــاة ال ـح ـس ـي ــة ،وأفـ ـ ـ ــردت ف ــراغ ــا
ً
هائال للحياة اليومية ،هذا افتراقها
عــن ال ـغــرب ،واف ـت ــراق ال ـغــرب عــن كل
ال ـ ـح ـ ـضـ ــارات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،ذل ـ ــك أن ــه
وح ــده ال ــذي ط ــور أسـتـطـيـقــا كاملة

كانت أزياؤه خارجة من جلسات
الشباب في كهوف القنب ،وأغاني
ليو فيريه وجورج براسانس
أجهزت عقلية الفقيه في
الحضارة اإلسالمية على عقلية
الفيلسوف بجعل الجسد شائنًا
عــن األزي ــاء تسللت لــه عـبــر الثقافة
ال ـه ـي ـل ـي ـن ـي ــة .ف ـ ــي ك ـ ــل ال ـ ـح ـ ـضـ ــارات
اإلنـســانـيــة تـقــريـبــا ،تتعلق املــابــس
بالطهرانية ،بينما تتعلق املالبس
فـ ــي ال ـ ـغـ ــرب ب ــال ـج ـن ـس ــان ـي ــة ،ال مــن
تقديس العاطفة وحــدهــا ،إنـمــا من
ت ــدلـ ـي ــل الـ ـجـ ـس ــد أي ـ ـضـ ــا ،ف ــامل ــاب ــس
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تقوم بتنفيذ رائع إلطالة املتعة ،إن
اإلخفاء والتستر هو لغرض توهج
ال ـش ـهــوة وش ـبــوب ـهــا ،ح ـيــث يـتـحــول
اإلخ ـف ــاء إل ــى لـعـبــة مـتـبــادلــة يعطي
الــرجــل وامل ــرأة فيها كــل طــرف نفسه
للطرف اآلخر.
وحدها الثقافة الغربية التي ربطت
بني املالبس واألستطيقا (الجمال)،
ق ــادرة عـلــى إن ـتــاج عقلية إي ــف ســان
لـ ـ ـ ــوران الـ ـخ ــاق ــة ،ب ـي ـن ـمــا ت ــراج ـع ــت
الـحـضــارات األخ ــرى كلها بـمــا فيها
الـ ـحـ ـض ــارة اإلس ــامـ ـي ــة ل ـت ــرب ــط بــن
املالبس واإليثيقا (األخ ــاق) .وكلنا
ي ـعــرف كـيــف أج ـه ــزت عـقـلـيــة الفقيه
في الحضارة اإلسالمية على عقلية
ال ـف ـي ـل ـســوف ب ـج ـعــل ال ـج ـســد شــائـنــا
ومــرفــوضــا ،ليصبح الجسد املغطى
عـنــد ال ـغــزالــي بــالـتـقــابــل م ــع الجسد
الصريح عند ابــن الــرشــد .فقد حدث
ف ــي ال ـح ـض ــارة ال ـعــرب ـيــة اإلســام ـيــة
نـ ـ ــوع مـ ــن املـ ــواج ـ ـهـ ــة الـ ـق ــاسـ ـي ــة بــن
الـتــراث الهيليني والتقليد الديني،
كلما غــادر اإلس ــام عصره الذهبي،
أي العصر الوسيط ،وإن استطاعت
منظومة الفقيه كبح جماح الهيلينية
امل ـت ـس ـل ـلــة ،واس ـت ـط ــاع ــت رد ال ـح ـيــاة
اإلس ــامـ ـي ــة إل ـ ــى ن ـ ــوع م ــن الـتـقـشــف
القاسي .إال أن الهيلينية استطاعت
التسرب بقوة إلى الحضارة الغربية
حتى هيمنت عليها ،إنـهــا الجدلية
ال ـخــاقــة ال ـت ــي أث ـم ــرت روح املـنـطــق
العاطفي منشبكًا مع املنطق العقلي،
ح ـ ـتـ ــى امل ـ ـن ـ ـطـ ــق الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ــأس ـ ــس فــي
ال ـح ـض ــارة اإلس ــام ـي ــة ع ـلــى املـعــرفــة
بــالـتـصــورات ،وهــو جــزء مــن املنطق
االشـ ــراقـ ــي الـ ـ ــذي ال ي ـس ـلــم  -بـ ــدوره
 مــن تــأثـيــر املـنـطــق الـعـقـلــي ،إال أنــهكبح تقديسه للجسد ،ولــم يبق من
ّ
واملمتع في الحضارة
الجسد املدلل
اإلس ــامـ ـي ــة إال ال ـج ـس ــد ال ـع ـل ـيــل فــي
منظومات ومــدونــات الـطــب العربي
الوسيط.
وإن كان هذا الجدال كائنًا في ثقافة
الـعـصــر الــوس ـيــط فــي ال ـغ ــرب ،إال أن
تـسـلــل الهيلينية ك ــان حــاس ـمــا .لقد
عـ ــدت الـ ـحـ ـض ــارة ال ـغ ــرب ـي ــة امل ــاب ــس
نــوعــا مــن اس ـت ــدراج الــرغـبــة والـحــب،
هذه املعجبة  spectacleهذه املشهدية
اإلعــان ـيــة ل ـعــارضــات األزي ـ ــاء :نساء
جميالت فارعات الطول ،ترتسم على
وج ــوه ـه ــن ن ـظ ــرة جــان ـب ـيــة ص ــارم ــة،
بينما يرقب الجمهور هذا التناسق
مصعوق ،وتبقى
املذهل في انتظار
ٍ
الـ ـع ــدس ــات مـ ـس ـ ّـم ــرات إل ـ ــى ال ـحــركــة
املنضبطة ،حركة الجسد في أقصى
رشاقته وتناسقه ،اللتقاط اللحظة
الدراماتيكية من حكاية إيروس.
لـ ـ ـق ـ ــد تـ ـ ــوفـ ـ ــي إيـ ـ ـ ـ ــف سـ ـ ـ ـ ــان لـ ـ ـ ـ ـ ــوران،
األس ـط ــورة األك ـثــر تــوهـجــا فــي عالم
تصميم األزي ـ ــاء ،بـعــد م ــرض طويل
عــن عـمــر نــاهــز السبعني عــامــا ،وفــي
كل حياته كان شاعرًا بارعًا ومصورًا
فـ ـن ــان ــا ،اسـ ـت ــوح ــى ف ـ ــي ت ـصــام ـي ـمــه
ال ـخــاقــة األع ـم ــال ال ـخــالــدة ملــاتـيــس،
وفـ ـ ــان ك ـ ــوخ وغ ـ ــوغ ـ ــان ،واس ـت ــوح ــى
الـقـصــائــد األك ـث ــر حـسـيــة م ــن دي ــوان
رامـبــو ،واألكـثــر تجريدية مــن ديــوان
فــالـيــري ،وخـلــق بـبــراعــة كاملة نوعًا
من املواءمة بني توهج الروح وحركة
ال ـج ـس ــد وب ـ ــن ط ـب ـي ـعــة ال ـن ـس ـيــج أو
ّ
ال ـق ـم ــاش م ــع األل ـ ـ ـ ــوان .اال أن ن ـفــوذ
ســان لــوران في عالم االزي ــاء انحسر
أواخر تسعينيات القرن املاضي ،كما
انخفضت ارباح مشغله مما اضطره
الــى اغالقه في عــام  ،2002فهل نحن
أمـ ـ ـ ــام ص ـ ـعـ ــود ان ـ ـت ـ ـصـ ــاري لـ ــأزيـ ــاء
األم ـي ــرك ـي ــة ،هـ ــذا ال ـخ ـل ـيــط امل ـشــوش
ب ــن ف ــن الـكـيـتــش وال ـ ــذوق الـشـعـبــي،
وهي الهيمنة الطاغية التي بشر به
ً
آندي وارهول للفن األكثر ابتذاال بال
منازع.
* روائي عراقي

