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تحذيرات من لعبة تشّجع 
على االنتحار في الكويت

إعالم النظام يستغل عودة 
الالجئين من عرسال

بيروت ـ عمر قصقص

ارتــفــعــت بــشــكــل الفــــت، فــي الــفــتــرة األخــيــرة، 
ــرون عــن  ــ ــّبـ ــ ــعـ ــ ــة األشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يـ ــبـ نـــسـ
آرائـــهـــم مـــن خــــال نــشــر تــســجــيــات خــاصــة 
ــبـــوك«،  ــيـــسـ ــلـــى »فـ ــبـــر صـــفـــحـــاتـــهـــم عـ بـــهـــم عـ
والصورة  بالصوت  الفكرة  إيصال  فأصبح 
األكــبــر من  الــعــدد  أنــجــع وسيلة الستقطاب 
ارتــفــاع  إلــى جــانــب  املــشــاركــات والتعليقات 
نــســبــة املـــشـــاهـــديـــن.  ظـــاهـــرة الــفــيــديــوهــات 
ــا  ــهــ ــاتــ ــيــ ــابــ إيــــجــ لـــــهـــــا  حـــــــديـــــــن،  ذو  ســـــــــاح 
لُيخرج  يستخدمها  فالبعض  وسلبياتها، 
كل ما في داخله من حقد وعنصرية وخرق 
كي  اآلخـــر  والبعض  الــنــاس،  لخصوصيات 

يوصل أفكارًا أو رسائل ذات معنى ولياقة.
أيــام  لبنان منذ  فــي  األزرق  املــوقــع  وتجتاح 
فـــيـــديـــوهـــات مــلــيــئــة بــالــحــقــد والــعــنــصــريــة 
اللبنانيني  بني  اللحظة  حتى  تهدأ  لم  التي 
ــوريــــني، وذلــــــك عـــقـــب تــنــفــيــذ الــجــيــش  ــســ والــ
الاجئني  مخيمات  فــي  مداهمات  اللبناني 
السوريني في عرسال على الحدود السورية 
أسفرت  وقد  إرهابيني،  اللبنانية، بحثًا عن 
العملية عن مقتل ما ال يقل عن 4 أشخاص 
انتشرت  إذ  وتعذيبهم،  الــعــشــرات  واعــتــقــال 
صـــــور الـــتـــعـــذيـــب والــــــــذل الـــــــذي تــــعــــرض لــه 
الاجئون على مواقع التواصل االجتماعي، 
األمـــــــــر الـــــــــذي تـــطـــلـــب اســــتــــنــــفــــارًا إعـــامـــيـــًا 
وســيــاســيــًا أدى إلـــى الــضــغــط عــلــى الجيش 

لفتح تحقيق في املوضوع.
بـــــــدأ الـــــخـــــاف عــــنــــدمــــا خــــرجــــت مــجــمــوعــة 
عبر  التعذيب  لتبرير  الناشطني  من  كبيرة 
»الضرب بيد من حديد  لـ منصاتهم، داعــني 
بـــدأوا يخّونون كل  كما  املخيمات«.  وإبـــادة 
مــن يــطــالــب بتحقيق شــفــاف، وذلـــك حفاظًا 
عــلــى حـــقـــوق اإلنـــســـان والــجــيــش الــلــبــنــانــي 
سويًا. ورد شــاب ســوري يقطن في أوروبــا، 
ــه الـــشـــعـــب  ــيــ ــم فــ ــاجــ ــهــ ــو يــ ــديــ ــيــ ــن خـــــــال فــ ــ مــ
الــلــبــنــانــي، ويـــقـــول فـــي الــفــيــديــو: »إن هجم 
اإلسرائيلي،  مــع  سأقف  عليكم  اإلسرائيلي 
وستدور األيام وسننزل إلى لبنان ولنريكم 
»الــرجــال على  بــكــم«، مضيفًا:  مـــاذا سنفعل 
األبرياء،  على  باالستقواء  وليس  الجبهات 

ولألسف في لبنان ال يوجد رجال«.
كـــمـــا انـــتـــشـــر فـــيـــديـــو آخـــــر لـــســـيـــدة ســـوريـــة 
كبيرة في السن، تهاجم رئيس الجمهورية 
بحرب   

ً
مــذّكــرة وجيشه،  اللبناني  والشعب 

تـــمـــوز/ يــولــيــو وكــيــف اســتــقــبــل الــســوريــون 
والــشــرب  األكـــل  عليهم  ووزعــــوا  اللبنانيني 
واملــابــس مجانًا، شاجبة دخــول حــزب الله 
فـــي الـــحـــرب الـــســـوريـــة. وانـــتـــشـــرت عــشــرات 
يهاجمون  سوريني  لناشطني  الفيديوهات 

لبنان وشعبه وجيشه بالطريقة نفسها.
هذا الهجوم، قابله هجوم مضاد من عشرات 
ــلـــقـــوا عـــلـــى الــفــيــديــو  الـــلـــبـــنـــانـــيـــني الــــذيــــن عـ

منوعات

بــالــطــريــقــة نــفــســهــا، مــعــتــبــريــن أن »الــشــعــب 
الــلــبــنــانــي الــــذي حــــارب إســرائــيــل ال يــخــاف 
وال يهرب، وأن من وقف مع لبنان في حرب 
الجميل اآلن حني نقاتل معه  له  نــرد  تموز، 
على الجبهات التي هربتم منها إلى تركيا 
إلـــى جــانــب رد الشتيمة  وأوروبـــــا ولــبــنــان، 
والــعــنــصــريــة بــاملــثــل«. وانــخــرط فــي الحملة 
ووصلت  وإعــامــّيــون،  وفنانون  سياسيون 

»واتــــســــاب«، إذ  ـــ إلــــى تــطــبــيــقــات الــــدردشــــة كــ
انتشر تسجيل صوتي من أشخاص يدعون 
فيه اللبنانيني إلى ضرب أي سوري يمشي 
، وذلك 

ً
على الطريق بعد الساعة السابعة ليا

تضامنية  لتظاهرة  دعــوة  انتشرت  أن  بعد 
مع الاجئني، األمر الذي لم يتقبله البعض، 
مع  »متضامنة  لتظاهرة  بدعوة  محرضني 
بالقتل  تهديدات  وســط  اللبناني«،  الجيش 

واالعــــتــــداء عــلــى كـــل مـــن يــنــزل إلـــى الـــشـــارع. 
وفـــي آخـــر فــصــول الــحــمــلــة الــعــنــصــرّيــة، قــام 
ثــاثــة شــبــان فـــي مــنــطــقــة الـــدكـــوانـــة بــضــرب 
شــــــاب ســــــــوري أعــــــــزل بـــعـــنـــف وســـحـــلـــه فــي 
الطريق موثقني اللحظة الهمجية بالفيديو. 
ــل بـــــدأوا  ــم يـــكـــتـــفـــوا بــــالــــضــــرب، بــ ــان لــ ــبـ ــشـ الـ
بالتحقيق مع الشاب وتلفيق التهم له بأنه 
ــــش، وبــأنــه يريد  مــع الــنــظــام الـــســـوري وداعـ
التظاهر ضد الجيش اللبناني، كما أجبروه 
عــلــى قـــول: »الــلــه ورئــيــس الــجــمــهــوريــة، الله 
والجيش اللبناني«.  وخال ساعات، انتشر 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  الفيديو 
اللبنانيني مــن هـــذا االعــتــداء  وســـط غــضــب 
الوحشي والعنصري ضد األبرياء. وصباح 
ــات فــــي قـــوى  ــومـ ــلـ ــعـ أمــــــس، ألـــقـــت شــعــبــة املـ
الثاثة  الداخلي القبض على الشبان  األمــن 
ــتـــدوا عــلــى الـــشـــاب، وفـــق مـــا أعــلــن  الـــذيـــن اعـ
وزيــــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات نــهــاد املــشــنــوق 
نـــشـــأت صــفــحــات على 

ُ
عــبــر »تــويــتــر«. كــمــا أ

أي  على  هجوم  لشن  و»تويتر«  »فيسبوك« 
شخص يطالب بتحقيق أو يهاجم الجيش، 
وهذا ما حصل مع اإلعاميتني ديما صادق 
وديـــانـــا مقلد والــنــائــب عــقــاب صــقــر، الــذيــن 
يــوم  كــل  تنتشر  إذ  فــقــط،  بتحقيق  طــالــبــوا 
صــورهــم مــرفــقــة بــشــتــائــم وتــعــابــيــر مهينة، 
إلـــى جــانــب الــتــهــديــدات بــالــقــتــل واتــهــامــهــم 

»الدواعش«. بـ
مــن جهة أخـــرى، تــقــدم املــنــتــدى االشــتــراكــي، 
األسبوع املاضي، بعلم وخبر لبلدية بيروت 
الــاجــئــني/ات  مــع  تضامنية  وقــفــة  لتنظيم 
خلفية  على  القمع  وضــد  العنصرية  وضــد 
أحــداث عرسال، إال أن الوقفة تحولت خال 
ساعات بقدرة قادر في اإلعام وعلى مواقع 
ــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي إلــــى تـــظـــاهـــرة ضد  الـ
الجيش اللبناني. وذلك بعد أن بدأت العديد 
مــــن الـــصـــفـــحـــات، أبــــرزهــــا »اتــــحــــاد الــشــعــب 
الــســوري فــي لــبــنــان«، إلـــى دعـــوة الــســوريــني 
ضد  ملظاهرة  اللبنانية  املناطق  جميع  فــي 
ــــذي لـــم يتقبله  ــر الـ ــ الــجــيــش الــلــبــنــانــي، األمـ
اللبنانيون وبدأوا بالدعوة ملظاهرة مضادة 
وســط تــهــديــدات بالقتل واالعــتــداء على كل 
من ينزل إلى الشارع. هذا وتعرض أعضاء 
بالضرب  تهديدات  إلــى  االشتراكي  املنتدى 
والقتل بعد أن تسربت البيانات وأسماءهم 
إلى اإلعام من بلدية بيروت. فسارع املنتدى 
إلى إصدار بيان استنكار وتوضيح محما 
املسؤولية إلى كل من سرب أسماءهم وحور 

أهداف االعتصام الذي ألغاه.
يــذكــر أن هـــذا االنــقــســام يــعــود بــهــذه الــحــدة 
للمرة الثانية، وذلك بعد مداهمات مشابهة 
للجيش اللبناني حصلت في عرسال أيضًا 
عــــام 2014. وظـــهـــرت وقــتــهــا صــــور تــعــذيــب 
الــــاجــــئــــني الـــــســـــوريـــــني، وحــــــــرق خــيــامــهــم 

وتخريب ممتلكاتهم الخاصة.

فيديوهات عنصرية 
من لبنانيين وسوريين 

على فيسبوك

عمر بقبوق

ــــوري يـــمـــارس  ــسـ ــ ــــام الـــنـــظـــام الـ ــ ــزال إعـ ــ ــ ال يـ
ــاء  ــ ــــي املـ ــتــــه املـــفـــضـــلـــة بــــاالصــــطــــيــــاد فـ هــــوايــ
العكر. فبعد أن تــدهــورت أوضــاع الاجئني 
ــان، بــســبــب الــتــصــعــيــد  ــنـ ــبـ الـــســـوريـــني فــــي لـ
ــــني الـــاجـــئـــني  ــات بــ ــ ــافــ ــ ــخــ ــ ــري والــ ــنــــصــ ــعــ الــ
واملــجــتــمــع املـــضـــيـــف، الـــتـــي أدت الضـــطـــرار 
العودة إلى سورية؛  مجموعة من الاجئني 
ساعات  عــدة  السورية  الفضائية  خصصت 
على  الــضــوء  لتسلط  التلفزيوني  بثها  مــن 
أوضـــــــاع الـــاجـــئـــني الـــســـوريـــني فــــي لــبــنــان، 
بــاألرقــام املشاكل  من خــال تقارير تحصي 
واألزمات التي مر بها الاجئون، باإلضافة 
ــنـــاة مــع  ــقـ ــا الـ لـــلـــقـــاءات تــلــفــزيــونــيــة أجـــرتـــهـ
الحديث فيها عن  الجدد، تمحور  العائدين 
نــدم هــؤالء على اللحظة التي خرجوا فيها 
من حضن الوطن. »هــذا درس لكل من يفكر 
املقدمة  رددتها  الكلمات  هذه  وطنه«،  بترك 
وهــي تبتسم في وجــوه الاجئني العائدين 
إلى حضن الوطن، بعد أن خاضت بالحديث 
ــــي مــخــيــمــات  ــيـــش فـ ــعـ ــــن قــــســــوة الـ مـــعـــهـــم عـ
ــت زيــــارتــــهــــا، وبــــعــــد أن  ــ ــ عــــرســــال الــــتــــي ادعـ
العمل، وأجــرت  ذكرتهم بحرمانهم من حق 
كيف  لتعرف  العلنية  الحسابية  عملياتها 
كــانــت تــعــيــش الــعــائــلــة املــكــونــة مـــن 5 أفـــراد 

هناك، وعلى ماذا كانوا يقتاتون، وحاولت 
أن تــســتــنــبــط قــيــمــة املـــســـاعـــدات، والــجــهــات 
الداعمة لاجئني؛ وأكملت دون خجل: »هذه 
الـــظـــروف الــصــعــبــة هــي درس لــكــل إنــســان«، 
بعد أن طالبت العائدين الجدد بتذكر لحظة 
رحــيــلــهــم، وســألــتــهــم إن كـــانـــوا عــلــى قناعة 
أجبرتهم  أن  املــاضــي، وبعد  فــي  فعلوه  بما 
عـــلـــى االعــــــتــــــراف بــــالــــنــــدم؛ لـــتـــنـــهـــي الـــلـــقـــاء 
بتحويل حياة ضحايا الحرب والعنصرية 
العبرة  وتختزل  مسرحية،  إلــى  ومعاناتهم 

من مأساة السوريني على طريقتها. 
أنتجتها  التي  والتقارير  اللقاءات  وحاولت 
الــفــضــائــيــة الـــســـوريـــة أن تـــحـــول املـــخـــاوف 
املوجودون  السوريون  الذي يعيشه  واألرق 
في لبنان إلى مقوالت تخدم مصالح النظام 
السوري، فمررت العديد من األفكار، كقداسة 
ــي كــل  ــة الـــجـــيـــش فــ ــ ــــداسـ ــــن، وقـ ــــوطـ خـــدمـــة الـ
النظام السوري  وطــن! وأكــدت على تسامح 
أجــريــت معهم  الــذيــن  العائدين، فمعظم  مــع 
املــقــابــات هـــم مـــن املــاحــقــني قــانــونــيــًا، كما 
ادعوا، ولكن النظام أعفى عنهم واستقبلهم 

بصدر رحب. 
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، حــــاولــــت الــفــضــائــيــة 
السورية من خال تقاريرها أن تلمع صورة 
الجيش  اشتهر  أن  فبعد  الــســوري،  الجيش 
الــــســــوري بـــأنـــه جــيــش »الــتــعــفــيــش«، أكـــدت 

الـــتـــقـــاريـــر بــــأن الـــاجـــئـــني عــــــادوا لــبــيــوتــهــم 
التقارير  فتضمنت  كــانــت،  كــمــا  ووجـــدوهـــا 
ــتــــي ال  ــلـــة ألغــــــــراض املــــنــــزل الــ ــقـــطـــات طـــويـ لـ
كـــالـــثـــريـــات واألدوات  جـــيـــدة،  بــحــالــة  تـــــزال 
ــة، وجـــــــــّرت املــــذيــــعــــة ضــيــوفــهــا  ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
من  منازلهم  حمى  الـــذي  الجيش  ليشكروا 
الـــســـرقـــة. وبـــــات واضـــحـــًا أن إعـــــام الــنــظــام 
كـــل األحــــداث  أن يستثمر  يـــحـــاول  الـــســـوري 
السوريون  يعيشها  الــتــي  والقاسية  اآلنــيــة 
ــه انــتــصــر في  بــالــداخــل والـــخـــارج ليثبت أنـ

حربه املزعومة على اإلرهاب.

)راتب الصفدي/األناضول(

)جوزيف عيد/فرانس برس(

شّجعة على االنتحار 
ُ
دعا ناشطون كويتّيون إلى حجب لعبة »الحوت األزرق« امل

والتي انتشرت أخيرًا في الباد، بعد انطاقها في روسيا وحصدها أرواح مئات 
املــراهــقــني. وأطــلــق مـــغـــّردون وســـم »#حــجــب_لــعــبــة_الــحــوت_االزرق_فــي_الــكــويــت« 
لـ »القبس  الكويتيني.  وفــي تقرير  املراهقني  اللعبة وإنــقــاذ  إلــى حظر  دعــوا عبره 
 3 أحـــداث مــن الكويت راحــوا 

ّ
اإللــكــتــرونــي« الكويتي، اإلثــنــني، أشــار املــوقــع إلــى أن

أقــدم على شنق  الجهراء  فــي  تيماء  فــي منطقة  آخــرهــم  اآلن،  اللعبة حتى  ضحّية 
نفسه. واللعبة، التي يشار إليها باسم »الحوت األزرق«، ترتكز على قيام مجموعة 
طلب منهم خال فترة تمتّد على 50 يومًا.  ومن ضمن 

ُ
من اليافعني بأعمال غريبة ت

تلك األعمال، تقطيع الشخص لنفسه، االستيقاظ في ساعات غريبة، أو االستماع 
 ذلك في عمليات االنتحار في اليوم الخمسني. 

ّ
ألغنية محددة. ويتسّبب كل

وتسّببت اللعبة على مواقع التواصل االجتماعي بأكثر من 130 حالة انتحار في 
أفــادت صحيفة  الحالي، بحسب ما  العام  املاضي وبداية  العام  روسيا في نهاية 
»نوفايا غازيتا« الروسية. وفي مايو/أيار املاضي، شرح مستشار أمن املعلومات 
والجرائم اإللكترونية، رائد حمد الرومي، حيثّيات اللعبة في مقال له في صحيفة 
 لعبة الحوت األزرق )Blue whale( تسمى أيضًا 

ّ
»النهار« الكويتّية، مشيرًا إلى أن

 )A See of whales( أو لعبة حيتان البحر )A Silent house( »لعبة »البيت الصامت
 إلى موسم هجرة الحيتان إلى اليابسة من كل سنة في 

ً
ُسّميت بهذا االسم نسبة

ظاهرة ُسّميت انتحار الحيتان. وبحسب الرومي، تبدأ أحداث هذه اللعبة كل يوم 
في تمام الساعة 04:20 صباحًا مع مراهق ما، وتدور شروط اللعبة في أن تستيقظ 
كــل يــوم فــي 04:20 صباحا لتنفذ أوامـــر أشــخــاص مــن هــم وراءهــــا، وتــكــون سهلة 
في البداية كاالستيقاظ في الصباح الباكر ومشاهدة أفام الرعب وأفام البؤس 
صورة  رســم  وُيطلب  اللعبة،  من  والعشرون  السابع  اليوم  يأتي  حتى  والكراهية 
للحيتان على يدك بسكني حاد لتترك آثــاًرا واضحة. وفي كل مرة تصور إنجازك 
لكل طلب ليتحقق تنفيذ األمر لصاحب اللعبة وإال تعرضت لتهديدات من أصحاب 

اللعبة بقتل والديك وأحبابك وإيذائهم«.
)العربي الجديد(

حروب العنصرية بين اللبنانيين والسوريين

اغضب 
لألقصى

رام اهلل ـ سامي الشامي

عبر  والـــعـــرب  الفلسطينيون  الــنــاشــطــون  يــغــّرد 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، دعـــمـــا وإســـنـــادًا 
ــالـــي مــديــنــة الـــقـــدس املــحــتــلــة املــتــعــاركــن مع  ألهـ
أبــواب  على  اإلسرائيلي  االحتالل  وقــوات  شرطة 
املسجد األقصى املبارك، وكذلك غضبا ورفضا 
لسياسة االحتالل الجديدة التي تحاول فرضها 

عــلــى املــصــلــن مـــن خـــالل تفتيشهم ومـــرورهـــم 
املسجد  إلــى  للوصول  اإللكترونية  البوبات  عبر 
األقصى. عدة وسوم أطلقها الناشطون عبروا من 
خاللها عن رفضهم القاطع للبوابات اإللكترونية، 
أبرزها وسم #البوابات_أل، فيما دعوا من خالل 
وسم #إغضب_لألقصى، الجماهير الفلسطينية 
للتعبير  للخروج في مسيرات ضخمة  والعربية 
ــا تـــقـــوم بـــه ســلــطــات  عـــن غــضــبــهــم ورفــضــهــم ملـ

االحتالل من تصعيد ضد الفلسطينين ملحاولة 
فرض سيادة االحتالل ووضع اليد على املسجد 
الــذي   FreeQuds# وســم  انتشر  كما  األقــصــى. 

 عامليا مساء الثالثاء.
ً
وصل إلى األكثر تداوال

رسام الكاريكاتير محمد سباعنة، رسم صورة 
ــــرار  ــّبـــر مــــن خـــاللـــهـــا عــــن إصـ ــر« عـ ــتـ ــويـ عـــلـــى »تـ
املـــرور  دون  األقــصــى  دخــــول  عــلــى  الفلسطيني 
عبر هذه البوابات وعدم االمتثال لقرار االحتالل، 

حــيــث رســـم صـــورة فلسطيني يــتــجــاوز الــبــوابــة 
إلــى األقــصــى، وكتب عليها   

ً
اإللكترونية وصــوال

ــقــدس« #الـــبـــوابـــات_أل. صـــور املقدسين،  »إلـــى ال
على  يرابطون  وهم  لهم  املوثقة  الفيديو  ومقاطع 
أبــــــواب املــســجــد األقـــصـــى ويــقــيــمــون صــالتــهــم 
ويشتبكون باأليدي مع قوات االحتالل، وتنشر 
مــع وســوم املساندة والغضب مــن أجــل املسجد 

األقصى، لتوضيح ما يجري في األقصى.

اتّخذت ظاهرة الفيديوهات على »فيسبوك« شكًال من أشكال أسلحة الحروب العنصرية في لبنان خالل األسبوعين األخيرين، فانتشرت 
الشتائم بين السوريين واللبنانيين
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الــدار  بامكان  كــان  ـــه 
ّ
أن املتابعني  د بعض  وردَّ

الــشــهــيــرة اســتــبــدال هـــذه املـــوديـــات بأقمشة 
ألنها  عمومًا  التصميم  مــع  تتماشى  شفافة 

غير عملية.

»دولتشي أند غابانا«
قــّدمــت دار »دولــتــشــي أنـــد غــابــانــا« مجموعة 
ألبرز خطوط املوضة للشتاء القادم. وأظهرت 
التعليقات في صفوف املتابعني الصدمة لهذا 

الغريبة  الصيحات  مــن  بــاقــة  فكانت  املــوســم. 
والتي رأيناها في املحات العادية، تلك التي 
أزيــاء  عــرض  فأثناء  عمومًا،  الــنــاس  يرتديها 
دولــتــشــي آنــد غــابــانــا، لــم تستعن دار األزيـــاء 
العريقة هذا املوسم، بأي من عارضات األزياء 
املـــحـــتـــرفـــات، واعــــتــــمــــدت عـــلـــى الــشــخــصــيــات 
الــعــاديــة، املــعــروفــة فــي عــالــم املــوضــة العاملية 
ا، 

ً
كانا الساحلي وكريستينا بازان.  كان الفت

جاكيت الجينز الذي يظهر الجهة الخلفية من 

كريستين أبيض

ــمـــوز، هو  يــعــتــبــر شــهــر يـــولـــيـــو/ تـ
الشهر الفاصل بني موضة فصلي 
الصيف والــشــتــاء. إذ تــعــرض دور 
املـــوضـــة الــعــاملــيــة، واملـــنـــصـــات الــعــاملــيــة، أبـــرز 
يتأخر  املقبلة. وال  السنة  ومــوديــات  خطوط 
مصممو األزيــــاء الــعــرب واألجـــانـــب عــن طــرح 

موضة الشتاء في عز الصيف.
قبل أســبــوع، ازدحــمــت الــفــنــادق ودور األزيــاء 
الـــعـــاملـــيـــة بــمــجــمــوعــة مــــن األلــــــــوان واألزيــــــــاء، 
الـــخـــاصـــة بـــاملـــوســـم املـــقـــبـــل، بــــني الــعــاصــمــة 
ــا، وحــتــى بــيــروت،  ــ ــاريـــس، ورومــ الــفــرنــســيــة بـ

وتقاطعت املوديات، بني مصمم وآخر.
العربية،  التصاميم  التباين واضحًا بني  كان 
وبـــعـــض الـــنـــمـــاذج لــتــصــامــيــم أوروبــــيــــة. لكن 
الــجــامــع بــني الــنــوعــني، كــان األكــســســوار الــذي 
خذ حيزًا هامًا 

ّ
جمع بني املصممني، والــذي ات

العالم.  فــي  ــاء  األزيــ كــبــار دور  مــن مجموعات 
الـــصـــدمـــة الـــحـــقـــيـــقـــّيـــة كــــانــــت فــــي اتــــجــــاه دار 
»دولــتــشــي أنــد غــابــانــا« إلــى عــالــم الباستيك 
والــنــايــلــون فــي بــعــض الــتــصــامــيــم الــتــي بــدت 
خــارجــة عــن املــألــوف الــعــام لــخــطــوط املــوضــة. 

دعت شكران مرتجى 
نادين الراسي للكّف عن 

لغة التهديد والوعيد

»البلوفر« هو سيد 
األزياء والتصاميم لشتاء 

هذا العام

كان معبد أوزوريس
في األصل مقبرة للملك

بيبي األول

2223
منوعات

القطعة في عودة إلى منتصف التسعينيات، 
أو الـــيـــاقـــات املــقــلــوبــة عــلــى جــهــة الـــوســـط أو 
مـــن أســفــل إلــــى أعـــلـــى. إضـــافـــة إلــــى الــجــاكــيــت 
الفضفاض املصنوع من الباستيك الشفاف، 
ومجموعة ال بأس بها من الفساتني القصيرة 
الــشــفــافــة، األقـــرب الــى الــانــجــري، إضــافــة إلى 
املعاطف الطويلة والفضفاضة للغاية، والتي 
ــازات كــبــيــرة مـــن الـــفـــراء،  ــفـ تـــم تــنــســيــقــهــا مـــع قـ
أشــكــال حيوانات مجسمة من  وأحــذيــة تأخذ 

الفراء أيضًا. صيحة املعاطف في عرض أزياء 
»دولتشي آند غابانا« لم تقف عند هذا الحد، 
بالريش، وال  املزينة  املعاطف  إلى  بل وصلت 
بد من أن نذكر أن بعض قطع أزياء املجموعة 
ــكـــون مــن  ــتـ تـ ــانــــت  كــ ــتـــاء 2018  لـــشـ ــدة  ــديــ ــجــ الــ

قصاصات األقمشة.

زهير مراد
 شـــــارك املــصــمــم الــلــبــنــانــي، زهـــيـــر مــــــراد، في 
أســبــوع املــوضــة الــبــاريــســي. وفــي وقــت انتقد 
ــراد هـــذه الــســنــة فــي مجموعة  الــبــعــض خــط مـ
الشتاء التي قدمها. وردد آخرون، أن املجموعة 
لـــم تــكــن عــلــى قـــدر الــتــوقــعــات. تــمــيــز الــعــرض 
بــاحــتــوائــه عــلــى بــافــة مــنــوعــة مـــن الــفــســاتــني، 
احـــتـــوت عــلــى الــخــطــوط الــامــعــة. كــمــا اخــتــار 
مـــراد الــريــش إلـــى جــانــب الـــحـــزام الكاسيكي 
في املجموعة الجديدة، أما األلوان، فامتزجت 
األســـود، واألبــيــض والبنفسجي والبيج،  بني 
ولـــم يــغــب هـــذا املــوســم نـــوع الــقــمــاش الــرقــيــق 
عــلــى الــرغــم مــن أن املــجــمــوعــة لــلــشــتــاء. وغلب 
طرز بعناية لجهة 

ُ
»شيفون« امل »الدانتيل« والـ

األكمام والصدور.

جورج حبيقة
هذه  حبيقة،  جــورج  اللبناني،  املصمم  يعود 
باريس. ويعمد  الفرنسية  العاصمة  من  املــرة 
ــاء  ــ ــــى تـــقـــديـــم مــــوديــــات مــخــتــلــفــة فــــي األزيــ إلـ
الخاصة بموسم الشتاء القادم. أسئلة كثيرة 
تصاميم  خـــال  مــن  حبيقة،  جـــورج  يطرحها 
وقماش  الــواضــح،  التطريز  على  فيها  اعتمد 
األزهــــار. يــقــول جـــورج حبيقة عــن مجموعته 
الــجــديــدة إنــه يــركــز فيها على خــيــوط جديدة 
تــتــعــلــق بـــأنـــاقـــة املــــــرأة فـــي تــفــاصــيــل تــحــاكــي 
الــقــوام. »الــنــعــومــة« هــي الــعــنــوان الــعــام، وهي 
أبرز ما تميز به خط حبيقة في »هوت كوتور« 
لــلــشــتــاء الـــقـــادم، فــكــان »الــســلــيــب« والــــ »كـــاب« 
والسترات الطويلة من الخلف والقصيرة من 
األمام، ميزة إضافية للعرض، وأظهرت بعض 

املوديات التطريز واضحًا.

إيلي صعب
ــعــــرض أزيـــــــــاء املــصــمــم  ــــرون لــ ــــاضـ ــــحـ شـــــــّدد الـ
اللبناني، إيلي صعب، في باريس، على فرادة 
العرض، والرقي الواضح في تصميم وتنفيذ 

األزياء التي قدمها صعب لشتاء 2018.
ــة يــتــفــوق  ــوعـ ــمـ ــجـ ــــي هــــــذه املـ ــعـــب فـ ــال صـ ــيــ خــ
في  قدمها  التي  العروض  مجددًا على بعض 
وقت سابق، وأسئلة كثيرة باإلمكان اإلجابة 
ــذي يــؤكــد  ــ عــنــهــا مـــن خـــال صــعــب نــفــســه، والـ
عــلــى حــضــور الــخــيــال، املــســتــوحــى مــن أجـــواء 
»مــلــوكــيــة« واضــحــة فــي مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
العصور  في  الناس  شاهدها  التي  الفساتني 
الوسطى. وكــل ذلــك معروض بقطعة واحــدة، 
الشتاء، ولــم تغب عنها مجموعة من  فــي عــز 
الدقيق،  اليدوي  بالتطريز  املليئة  األكسسوار 
والـــتـــي مــنــحــت اإلطـــــاالت مـــزيـــدًا مـــن الــجــمــال 
في املشهد والزّي نفسه، اعتمادًا على األقراط 
الطويلة، والغرابة في بعضها املستعمل على 

الشعر.

المالبس الجاهزة   
ال يعتبر سوق املابس الجاهزة أقل اهتمامًا 
من قبل املتابعني، عن سوق  الخياطة أو »هوت 
كـــوتـــور« والــــذي يــحــظــى بــاهــتــمــام ال يقتصر 
على النساء، بل نجده في معظم دور األزيــاء 
الـــتـــي تستنسخ  الـــتـــجـــاريـــة  املـــحـــات  وحـــتـــى 
ــن الــتــصــامــيــم وتــضــعــه في  بــعــض األنـــــــواع مـ
خانة الجديد. بني األزيــاء الخاصة بالسهرة، 
وعـــدد مــن املــعــاطــف، و»بــلــوفــرات« فضفاضة 
تناسب أجــواء الشتاء البارد والــقــارس، خرج 
الــحــاضــرون بــعــبــارة ستجد كــل شـــيء خــاص 

باملوضة في عرض »توب شوب«.

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

الــفــنــان، أحــمــد حــلــمــي، عـــرض فيلم  ينتظر 
يوم  وذلــك  »اإليــمــوجــيــز«،  الجديد  التحريك 
ــقــــادم، وهــي  10 مـــن شــهــر أغــســطــس/ آب الــ
مــهــا من   لــم يسبق لــه أن قــدَّ

ٌ
 جــديــدة

ٌ
تــجــربــة

ـــد الـــفـــنـــان املـــصـــري فـــي الــفــيــلــم،  قـــبـــل. ُيـــجـــسِّ
الرسمي  حسابه  على  بنفسه  كشف  مثلما 
عـــلـــى فـــيـــســـبـــوك، شــخــصــيــة »زيــــــــن«، فــكــتــب 
: »عايز أقول حاجة، أنا »زين« في فيلم 

ً
قائا

اإليموجيز الجديد، زين عنده حلم وطموح 
أن  بجانب  ده  كتير.  تانية  وحــاجــات  كبير 
 :

ً
قــصــتــه مــثــيــرة وكـــومـــيـــديـــة«. وأكـــمـــل قــائــا

»الــفــيــلــم بيتكلم عــن عــالــم اإليــمــوجــيــز وإيــه 
ــايـــل، الــفــيــلــم فيه  ــوا املـــوبـ الـــلـــي بــيــحــصــل جــ
ُمدبلجة  شخصية  كل  ألن  مختلفة  لهجات 
حنبدأ  ــونــا، 

ّ
اســتــن مختلفة،  عــربــيــة  بلهجة 

عرض الفيلم في 10 أغسطس املقبل«.
وكان حلمي قد شّوق جمهوره منذ عدة أيام 
بعدما نشر صورة ملجموعة من األشخاص 
الشهيرة  التعبيرية  الرموز  وجــوه  يرتدون 

بـــدورهـــا تــضــامــنــت الــفــنــانــة نــانــســي عــجــرم 
مــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي بــتــغــريــدة لــم يفهمها 
الــذيــن ســخــروا وتهكمو عليها،  الــنــاشــطــون 
وقــالــت: »أنــا ما عندي أرض وبلد أنــا عندي 
ــن ألن أرضـــــــي وبــــلــــدي حـــامـــيـــهـــن وطـــن   ــ وطــ
وبعد  #نانسي_عجرم«  #الجيش_اللبناني 
ردت  طويلة،  لساعات  دامــت  التي  السخرية 
عــجــرم بـــإعـــادة تــغــريــدات مــنــهــا: »الــعــســكــري 
فــي لــبــنــان نطلق عليه إســـم »وطــــن«! #لــكــل_

متفلسف_و_متهضمن«.
الفنانة، ماجدة الرومي، نشرت أغنية »أقسم 
بالله« مرفقة بصورة للجيش اللبناني عبر 
فغردت:  كــرم  نجوى  الفنانة  أمــا  الفيسبوك، 
»وحياتك يا جيش بادي أنا روحي إلك ولو 
ك ما منقبل 

َ
روحي راحت كرمالك أو قلبي َهل

س ع روسنا وعقلوبنا  غيرك وال إلنا غيرك َريِّ
مـــلـــك.#الـــجـــيـــش_خـــط_أحـــمـــر«. الــفــنــان راغـــب 
عامة نشر عددًا من الصور في حسابه عبر 
وتضامن  دعم  بكلمات  أرفقها  »إنستاغرام« 
مــع الــجــيــش: »#الــجــيــش_الــلــبــنــانــي فـــوق كل 
الحاني، فنشر  الفنان، عاصي  أما  اعتبار«. 
أغــنــيــتــه عــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي عــلــى تــويــتــر: 

»يالي الشرف عنوانك«.
وأعـــادت مــايــا ديـــاب تغريدة وزيـــر الداخلية 

بيروت ـ العربي الجديد

ــّوت الـــفـــنـــانـــون فـــرصـــة إال ويـــشـــاركـــون  ــفـ ال يـ
فيها جمهورهم جميع القضايا واملناسبات 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وهــاهــم 
اللبناني.  الجيش  مــع  للتضامن  يتدافعون 
ومــنــهــم مـــن وقـــع فـــي فـــخ الــعــنــصــريــة، وأثـــار 
ــريـــدات لم  ــغـ جـــــداًل كـــبـــيـــرًا. والـــبـــعـــض كــتــب تـ
يفهمها أحــد، كما حــدث مع الفنانة، نانسي 
عجرم، فيما البعض اآلخر اكتفى بالتضامن 
الكاسيكي الذي مّر مرور الكرام. األكثر جداًل 
التي  الراسي،  نادين  اللبنانية  الفنانة  كانت 
العنصرية.  بكتاباتها  دربــهــا  ــاق  رفـ سبقت 
وتوّجهت بالحديث إلى النازحني السوريني، 
وكــل مــن يشتم الجيش اللبناني مــن هــؤالء، 
وكتبت: »نصيحة افرقونا بريحة طّيبة وقد 

ر«.
َ
ذ

ْ
ن

َ
أعِذَر َمن أ

من جهتها، ردت املمثلة، شكران مرتجى، على 
الزميلة  »إلـــى   :

ً
قــائــلــة عــبــر فيسبوك  الــراســي 

نادين الــراســي، ليس بيدنا وال كــان في ذلك 
الـــيـــوم الــبــعــيــد بـــيـــدكـــم، دعــيــنــا نـــكـــون رســل 
لغة  للهدوء ونكف عن  الناس  ســام وندعو 
الراسي  قت 

ّ
عل باملقابل،  والــوعــيــد«.  التهديد 

على مرتجى بــالــقــول: »أنـــا مــِعــك وولـــدت من 
 

ّ
ه لكل  فخر وكامي موجَّ

ّ
رحم إم سورّية وبكل

اللبناني  الجيش  الــتــطــاول على  يــحــاول  مــن 
الفعل  ردود  لكن  ك«. 

ّ
اشتقتل صديقتي…  يــا 

توالت على الراسي، ووجهت الفنانة، رويدا 
عــطــيــة، كــتــابــا مــفــتــوحــًا لــهــا عــبــر فــيــســبــوك 
قالت فيه: »بحب روحك الوطنية وبقدر جدًا 
اللي قوميته كبيرة، بس ما بحب  الشخص 
حدا يقرب على جيشنا، تعي ألعطيكي نبذة 
عن تاريخنا وجغرافيتنا اللي حكيتي عنا«.

في األماكن العامة باإلمارات، معلقًا عليها، 
وكاشفًا عن فيلم »اإليموجيز« الجديد الذي 
تــطــلــقــه الــــدولــــة. وكــتــب »أنــــا مــتــحــمــس جــدًا 
لفيلم اإليموجيز.. وقريب هتشوفوا إعانه 
ملا  هتعرفوا  لــيــه؟  صفحتي..  على  الــخــاص 
تــشــوفــوا إعـــان الفيلم قــريــب«. وأثـــار بهذه 
وراء  السر  الكلمات فضول جمهوره ملعرفة 
اهــتــمــامــه بــهــذا الـــحـــدث، لــيــكــِشــف بــعــد هــذه 
ه واحد من املشاركني 

َّ
التدوينة بيومني عن أن

 املشاهير 
ُ
ت قائمة العمل. وقــد ضمَّ في هــذا 

الفيلم،  فــي  أصـــوات شخصيات  أّدوا  الــذيــن 
كــا مــن جيمس كـــوردن، أنــا فــاريــس، ومايا 
وكريستينا  كــولــيــدج،  وجــنــيــفــر  رودولــــــف، 
ــارا، وبـــاتـــريـــك  ــ ــرغـ ــ ــيـ ــ ــا فـ ــيــ ــلــــيــــرا، وصــــوفــ أغــــيــ
ستيوارت، وتي جاي ميلر، وستيفن رايت، 

وجاك أوسنت.
بمناسبة  ت 

َ
أْعلن قد  فيسبوك  إدارة  وكانت 

اٍت  اليوم العاملي للـ »إيموجي«، عن إحصائيَّ
الـــ »إيــمــوجــي« مــن طرف  ق باستعمال 

َّ
تتعل

االجــتــمــاعــّيــة.  فــيــســبــوك  مــنــّصــة  مستعملي 
وكشف تقرير فيسبوك، بناء على البيانات 
ـــه يــتــم اســتــعــمــال 60 

ّ
الـــتـــي بـــحـــوزتـــهـــا، بـــأن

مــلــيــون إيـــمـــوجـــي يــومــيــًا فـــي فــيــســبــوك و5 
املصرّيون على   

َ
املسنجر. وحــاز في  مايني 

»في  إيموجي  استعمال  فــي  األولـــى  املرتبة 
املــســنــجــر«. فــي حــني يستعمل ســاكــنــو دول 
القلب.  إيموجي  وبريطانيا  وتاياند  كندا 
بـــانـــتـــظـــار 56 رمــــزًا  املــســتــخــدمــني  عــلــمــًا أن 
ــا املــــــرأة املــحــجــبــة  ــرزهــ ــدًا، أبــ ــديــ تــعــبــيــريــًا جــ
إلى  ــرضــعــة، باإلضافة 

ُ
والــرجــل امللتحي وامل

وامللبوسات  األطعمة  مــن  متنوعة  تشكيلة 
ــات والـــــكـــــائـــــنـــــات الــــخــــرافــــيــــة.  ــ ــوانــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ والــ
ضـــيـــف إلـــى قائمة 

ُ
و«إيـــمـــوجـــي الــحــجــاب« أ

السعودية  املــراهــقــة  طالبت  بعدما  الــرمــوز، 
برمز  الحميدي،  ريـــوف  أملــانــيــا،  فــي  املقيمة 
ــا رمـــز  ــ يــمــثــل املـــســـتـــخـــدمـــات املـــحـــجـــبـــات. أمـ
الــرجــل املــلــتــحــي، فــقــد تــمــت إضــافــتــه بعدما 
تــلــقــت الــــشــــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة عــريــضــة 
إلكترونية تطالبها بإضافته. وتضم قائمة 

ــًا تــرضــع  ــ ــزًا يــمــثــل أمـ ــ الــــرمــــوز الـــجـــديـــدة رمــ
طفلها، ومن املتوقع أن ياقي رواجًا واسعًا 
بــــني املـــســـتـــخـــدمـــني واملـــســـتـــخـــدمـــات، عــلــمــًا 
أن املـــمـــرضـــة، راشـــيـــل لــــي، طــالــبــت بــالــرمــز. 
وســيــوفــر الــتــحــديــث عـــددًا مــن الـــرمـــوز التي 
تعبر عن الحياد الجندري، وتطاول مراحل 

عمرية متنوعة من الطفولة إلى الشيخوخة. 
متنوعة  لتشكيلة  تعبيرية  رمــوز  وأضيفت 
والسندويشة  الزالبية  بينها  األطعمة،  مــن 
ــام املـــعـــلـــب والـــكـــعـــك املـــمـــلـــح وعــلــب  ــعــ والــــطــ
الــطــعــام الصيني والــلــحــمــة، بــاإلضــافــة إلــى 

وعاء وملعقة وكوب داخله قشة.

ــنــــوق، يـــمـــنـــع فــيــهــا  ــديــــات، نــــهــــاد املــــشــ ــلــ ــبــ والــ
الــــتــــظــــاهــــر مـــعـــلـــقـــة بـــعـــنـــصـــريـــة: »بــــالــــحــــرب 
يناكن بقلبنا، بس بالوقاحة رح تدوقو 

ّ
حط

جــزمــة جــنــدي بــــادي«. أيــضــًا الــفــنــانــة، نــوال 
الزغبي، أعــادت نشر تغريدة ملقطع أغنيتها 

عن الجيش اللبناني.
مــن جهة أخـــرى، أثـــارت الــرســالــة العنصرية 
الــتــي تــوجــهــت بــهــا نــاديــن الــراســي لاجئني 
الــســوريــن فــي لــبــنــان، ردود فــعــل واســعــة في 
أوســــــاط الـــســـوريـــن عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي. وكــتــب جــمــال »شــتــم مجتمع أو 
بلد بأكمله ونعت أفراده بأقذر الصفات ليس 
 وطــنــيــًا أبــــدًا، هــو قــلــة أدب وحــســب. من 

ً
فــعــا

يرغب بالرد على عنصرية بعض اللبنانيني 
أمثال نادين الراسي ال يفترض به االنحدار 
إلــــى نــفــس مــســتــوى الــســفــاهــة الــتــي أنــتــجــت 
مـــثـــل هـــــذا الـــخـــطـــاب الـــعـــنـــصـــري الــبــغــيــض، 
جنبه  يقف  مــن  اللبنانيني  بــني  أن  وليتذكر 
ــر بـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــثـ ــ ــة أكـ ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ ومـــــــع قـــضـــيـــتـــه الـ
»شقيقه« السوري الذي يرمي عليه البراميل 
والصواريخ والكيماوي. مبدأنا: التزر وازرة 
»نادين  السورّية هديل  أخــرى«. وكتبت  وزر 
الراسي ملا تأكدت مليون باملية أنها انكشت 
عــربــي مشترك ضخم و رجعت  أي عمل  مــن 
لجمهور الدراما اللبنانية املتواضعة أطلقت 

تصريحاتها السخيفة«.
وكتبت نوارة »لو كنت بدال الفنانة العاملية 
الــلــبــنــانــيــة نـــاديـــن الـــراســـي كــنــت رحــــت زرت 
مــخــيــمــات الــاجــئــني وعــمــلــت حــالــي إنــســانــة 
وفنانة بجد لعوض نقص املوهبة والثقافة 
يــلــي عـــنـــدي...بـــس مــعــلــش نـــتـــرك هــالــلــفــتــات 
لنشوف  جــولــي  أنجلينا  الــصــاعــدة  للممثلة 

شو رح تفيدها«.

أحمد حلمي يشارك في فيلم تحريك بـ»اإليموجيز«تعبيرات عنصرية في »تضامن« فنانين لبنانيين مع الجيش
يتطلّع الفنان، أحمد 

حلمي، إلى عرض 
فيلم التحريك الجديد 

»اإليموجيز«، وذلك 
يوم 10 من شهر 

أغسطس/ آب القادم 
في تجربة جديدة

القاهرة ـ محمد كريم

كــانــت مــديــنــة أبـــيـــدوس الــعــامــرة تــرقــد عــلــى ضفة 
ــام الــفــيــضــان، لــكــنــهــا اآلن، وبــعــد تــراجــع  الــنــيــل أيــ
مـــاء الــنــيــل كــثــيــرًا، أصــبــحــت تــقــع عــلــى بــعــد عشرة 
بــالــقــرب من  النيل حــالــيــًا،  كيلومترات مــن مــجــرى 

مدينة البلينا، بمحافظة سوهاج.
لــعــبــت أبـــيـــدوس دورًا مــحــوريــًا مــهــّمــًا فــي الــحــيــاة 
أن ملوك مصر  القديمة، وُيعتقد  الدينية املصرية 
األوائــل بمن فيهم ملوك األســرة األولــى في تاريخ 
قد  املــيــاد(،  قبل   2890  –  3000( الفرعونية  مصر 
 أضرحتهم ومعابَدهم الجنائزية 

ّ
ُدفنوا فيها، وأن

قد تكون الخطوة األولى في رحلة العمارة القديمة 
الــتــي ظــهــرت آثـــارهـــا ونــتــائــجــهــا عــلــى األهـــرامـــات 

الكبرى التي شيدت بعد قرون الحقة.
في أوقــات متأخرة، أصبحت أبيدوس مقر عبادة 
أوزوريـــــــس إلــــى الــعــالــم الــســفــلــي، وازدهــــــر املــعــبــد 
املكرس له في أبيدوس، وكل عام كان يقام له موكب 
كبير لنقل صورة تمثل أوزوريــس من معبده إلى 
قبر كــان يظن املصريون أنــه لــه؛ ولكنه في الواقع 
قبر يعود إلى ملك من األسرة األولى يدعى »خنت 
دجر«. يقول عالم اآلثار جوزيف ويجنر، في مقال 
له مدّون في موسوعة أكسفورد ملصر القديمة: إن 
مدينة أبيدوس كانت تغطي حوالي خمسة أميال 
مربعة )8 كيلومترات مربعة تقريبًا(، وبالرغم من 
اكتشاف الكثير من املواقع األثرية باملدينة، إال أن 

خفي مــواقــع أكــثــر وأكــبــر. وهــذه 
ُ
الــرمــال مــا زالـــت ت

الحقيقة يدل عليها االسم العربي للبلدة الحديثة 
»عرب املدفونة« أو العرابة املدفونة، في داللة على 

املدينة الكبيرة املطمورة تحت األرض.
ــت أقـــدم الـــقـــوارب الجنائزية 

َ
فــي أبـــيـــدوس، اكــتــِشــف

الــتــي كــان املــصــريــون يــؤمــنــون بــأن الــفــرعــون امللك 
يركبها في رحلته إلى العالم اآلخر، وكانت مدفونة 
فــي الـــرمـــال، ويــعــود تــاريــخــهــا إلـــى 3000 عـــام قبل 
الثانية، ويبلغ  الفرعونية  املياد في عهد األســرة 
عــدد املكتشف منها حتى اآلن 14 مركبًا، وتــراوح 
املقابر  في  مترًا،  إلــى ثاثني  أطوالها بني عشرين 
املــوجــودة إلــى الــغــرب مــن معبد سيتي األول، ابن 
الفرعون رمسيس األول، مؤسس األسرة التاسعة 
ــتـــي ســمــي الــكــثــيــر مـــن مــلــوكــهــا بــاســم  عـــشـــرة، والـ
رمسيس تيمنًا باسم مؤسس األسرة. واستخرجت 
تلك املراكب وأجزاءها بعثات وباحثون من جامعة 

بنسلفانيا بالواليات املتحدة األميركية.
ــدفـــونـــني فـــي أبـــيـــدوس،  ــة إلــــى املـــلـــوك املـ ــافـ بـــاإلضـ

دفــــن أيـــضـــًا بــالــقــرب مــنــهــم الـــــــوزراء واملـــســـاعـــدون 
الـــذيـــن كــــان يــبــلــغ عـــددهـــم قـــرابـــة مــائــتــي شــخــص، 
املــقــابــر امللكية مع  ــداد أولــئــك فــي  أعــ ثــم تناقصت 
انتهاء عهد األسرة األولى. وكان املعبد األول الذي 
والتحنيط وتوديع  التجهيز  فيه طقوس  تمارس 
ــّيـــدًا بـــالـــقـــرب مـــن األراضـــــــي الـــزراعـــيـــة  املـــوتـــى ُمـــشـ
ــال حــالــيــًا(، ومــصــنــوعــًا مــن الــخــامــات املحلية  )رمــ
بمرور  تآكل  لذلك  املضفر؛  والــخــوص  كــاألخــشــاب 
الوقت واندثرت بقاياه في الرمال. ولم يتم التعرف 
على ذلك املعبد األول إال من خال صفوف املقابر 
امللك  بــه واملخصصة لحاشية  كــانــت تحيط  الــتــي 
ورجال الباط امللكي. معبد أوزوريس املوجود في 
املنطقة كان في األصل مقبرة للملك بيبي األول، ثم 
تطورت املقبرة مع الوقت وأصبحت معبدًا ال تزال 
آثــــاره بــاقــيــة حــتــى الــيــوم، وبــالــرغــم مــن املــنــازعــات 
التي جرت في العاصمة طيبة قديمًا، وإقدام امللك 
»مري كا رع« على إصدار األمر ببدء عمليات الهدم 
وتدمير املقابر واملباني في أبيدوس، إال أن املنطقة 
احــتــفــظــت بــمــوقــعــهــا بــاعــتــبــارهــا جــبــانــة تــحــوي 
مـــومـــيـــاوات مـــلـــوك مــصــر ورفـــاتـــهـــم، بـــل أصــبــحــت 
مـــكـــانـــًا مـــقـــدســـًا لــلــمــصــريــني الـــراغـــبـــني فــــي الـــدفـــن 
قــرب املــلــوك واآللــهــة، فــكــان كثير مــن رجـــال الــدولــة 
ُيدفنوا فيها وتكون  أن  واألثــريــاء يحرصون على 
لهم لوحة تسجل أسماءهم، بنفس العادة التي ال 
يزال املصريون يحتفظون بها عند دفن املوتى أيًا 

كانت ديانتهم.

اختالف بالقماش وإجماع على األكسسوار

أحمد حلمي )فيسبوك(

لعبت أبيدوس 
دورًا محوريًا 
مهّمًا في الحياة 
الدينية المصرية 
)Getty( القديمة

)Getty( أثار منشور لنانسي عجرم سخرية الناشطين على مواقع التواصل االجتماعي

)Getty /جاكيت »جينز« خارجة عن المألوف لدولتشي اند غابانا 2018 )فكتور بويكو

لم يكن أسبوع الموضة في أوروبا، إال بوابة جديدة على عالم األزياء، ولعرض خيوط الموضة 
لموسمي الخريف والشتاء القادمين. أسئلة كثيرة ُطرحت حول التقليعات الجديدة

أزياء 2018

أبيدوس... جبّانة الفراعنة األوائل

فنون وكوكتيل
موضة

أمكنة

سينماقضيّة

ترسم خطوط أو موضة 
األزياء الخاصة بالرجل 

سلسلة من األنواع 
المختلفة هذا الشتاء. 

في عرض »دولتشي آند 
غابانا« الخاص بالرجال، 

مجموعة من القّصات 
الضيقة، لجهة السراويل، 

وهي أقرب إلى زمن 
الستينيات، إضافة إلى 

الشورتات بالقماش المقلّم 
مع المجموعة وتعلوها 
سترات خفيفة. وكان الفًتا 
البعد عن الحذاء التقليدي 

الُمتمم ألناقة البدالت، 
واالستعانة عنه بالحذاء 

الرياضي مع البدلة.

البدلة والحذاء 
الرياضي
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