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أزياء

زهير مراد:
شتاء من
أنوثة وفراشات
حنان الحاج
ّ
رب ـم ــا أراد امل ـصـ ّـمــم ال ـل ـب ـنــانــي زهـيــر
ّ
م ــراد أن يـثـبــت أن مــن املـمـكــن إظـهــار
ج ـم ــال ال ـف ــراش ــات م ــن دون الـحــاجــة
إلـ ـ ــى األل ـ ـ ـ ـ ــوان .ال بـ ــل مـ ــن املـ ـمـ ـك ــن أن
تكون الفراشات بــاألســود واألبيض،
وم ــن دون ت ـ ّ
ـدرج ــات ال ــرم ــادي أجـمــل
وأب ـه ــى .قـ ـ ّـدم زه ـيــر مـ ــراد مجموعته
ل ـل ـم ــاب ــس ال ـ ـجـ ــاهـ ــزة تـ ـح ــت عـ ـن ــوان
 Microcosmosلخريف وشتاء  2014ـ
 2015في باريس ،وطغت عليها تيمة
ال ـ ـفـ ــراشـ ــات ،وال ـي ـع ــاس ـي ــب ،ون ـق ــوش
ّ
تضمنت املجموعة
بيوت العنكبوت.
 48تصميمًا تـنـ ّـوعــت بــن الفساتني،
والتوبات ،والجاكيتات ،والسراويل.

«فيكتوريا
سيكريت»
األكثر إثارة
ّ
قدمت سلسلة «فيكتوريا سيكريت»
لالنجري عرضها السنوي الـ 19في
 Earls courtفي لندن في  2كانون
ّ
األول (ديسمبر) الحالي ،بمشاركة 47
ّ
عارضة أزياء ،بينهن السوبر موديل
البرازيليتان أدريانا ليما (الصورة)
ْ
وأليساندرا أمبروسيو .ارتدت ليما
حمالة صدر ّ
وأمبروسيو ّ
مرصعة
بجواهر تبلغ قيمتها مليوني دوالر
أميركي .وقد أحيت العرض المغنية
األميركية تايلور سويفت ،والالتينية
آريانا غراندي ،اللتان ّ
قدمتا وصالتهما
الغنائية ،وهما ترتديان أزياء من وحي
المناسبة .هذا العرض شوهد في أكثر
من  100بلد بعد أسبوع من تقديمه
في لندن.

اع ـت ـم ــد مـ ـ ــراد ع ـل ــى رس ـ ــم ال ـف ــراش ــات
ف ــي ال ـت ـص ـم ـيــم م ــن خ ـ ــال ال ـف ـج ــوات
وم ـل ـئ ـه ــا ب ــأق ـم ـش ــة دانـ ـتـ ـي ــل م ـخـ ّـرمــة
ب ــأش ـك ــال و ّنـ ـق ــوش ال ـ ـفـ ــراشـ ــات .وق ــد
ذكــر مــراد أنــه استعمل تقنية جديدة
إللصاق الدانتيل باألقمشة ،إذ بدت
ّ
التصاميم املــركـبــة ثــوبــا واح ـ ـدًا .كما
ّ
اعـتـمــد مـ ــراد عـلــى األق ـم ـشــة املـطــبـعــة
ب ـن ـق ــوش ال ـ ـفـ ــراشـ ــات ،وال ـي ـع ــاس ـي ــب،
وبيوت العنكبوت ،من دون الفجوات
والـ ــدان ـ ـت ـ ـيـ ــل .كـ ــذلـ ــكُ ،حـ ـ ـ ـ ـ ّـددت بـعــض
التصاميم على الـعــارضــات بأشكال
ج ـس ــد الـ ـف ــراش ــات وال ـي ـع ــاس ـي ــب مــن
خالل ّ
القصات والتطريزات.
استعمل مراد أيضًا الجلد ،والحرير،
وال ـ ـق ـ ـطـ ــن ال ـ ـص ـ ــوف ـ ــي ،والـ ــدان ـ ـت ـ ـيـ ــل،
والـ ـ ـب ـ ــايـ ـ ـي ـ ــت .أمـ ـ ـ ــا األل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ،ف ـط ـغــى
ع ـل ـي ـهــا األبـ ـي ــض واألسـ ـ ـ ـ ــود ،إض ــاف ــة
إلـ ــى ال ـن ـب ـي ــذي ،واألزرق ال ـب ـتــرولــي،
وال ـف ــوش ـي ــا .بـ ـ ْ
ـدت مـعـظــم الـتـصــامـيــم
كذلك،
انسيابية وملتصقة بالجسد.
ّ
ب ــدا بـعـضـهــا امل ـش ـغــول بــالـجـلـ ُـد كــأنــه
ي ـص ـلــح ل ـل ـح ـفــات الـ ـس ــادي ــة امل ـت ــرف ــة
.S&M
اس ـت ـع ـمــل مـ ـ ــراد األك ـ ـتـ ــاف ال ـعــري ـضــة
الناعمة التي رمزت إلى ّ
قوة األنوثة،
ّ
مستخدمًا األكمام املجنحة امللتصقة
بــال ـت ـص ـم ـيــم .أكـ ـم ــام ح ــاك ـ ْـت أجـنـحــة
ّ
خـ ـف ــافـ ـي ــش ال ـ ـل ـ ـيـ ــل ،مـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ــزز ت ـي ـمــة
املجموعة.
بـ ْ
ـدت مجموعة زهـيــر م ــراد للمالبس
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاهـ ـ ــزة ه ـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ــوس ـ ـ ــم ش ـب ـي ـه ــة
ّبمجموعته للمالبس الــراقـيــة .يبدو
أنــه استوحى أزيــاءه لهذا املوسم من
بيتر باركر (توبي مــاغــوايــر) ،وSeth
ْ
فيلمي
( brundleجيف غولدبلوم) في
«سبايدرمان» ،و«ذا فالي».

نوال الزغبي Comeback ...غير شكل
ّ
أط ــل ــت «ال ـن ـج ـمــة الــذه ـب ـيــة» ن ــوال
الزغبي في البرايم  13من برنامج
«ستار أكاديمي ( »10الخميس ـ
 20:40على  )lbciبكامل حيويتها
وأن ـ ــاقـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا .ظـ ـ ـه ـ ــرت فـ ـ ــي ث ــاث ــة
فساتني مــن تصميم زهـيــر مــراد،
وت ـســري ـحــة ش ـعــر ك ــاري ــه بــال ـلــون
األش ـ ـقـ ــر ال ـب ــات ـي ـن ــي ،ب ـ ـ ـ ْ
ـدت كـمــن
ْ
أرادت أن تـقـ ّـدم نفسها مــن جديد
الـ ـنـ ـجـ ـم ــة األب ـ ـ ـ ــرز عـ ـل ــى الـ ـس ــاح ــة
الغنائية.
نـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـت ـ ــي أطـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ـ ْـت أغ ـن ـي ـت ـه ــا
الـ ـج ــدي ــدة «وال ب ـح ـب ــك» (ك ـل ـمــات
ه ـ ــان ـ ــي ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـك ـ ــري ـ ــم ،وألـ ـ ـح ـ ــان
رام ــي ص ـب ــري) ل ـل ـمـ ّـرة األولـ ــى في
الـبــرنــامــج املــذكــور ،تنتظر بـفــارغ
ال ـص ـب ــر ك ـم ــا ج ـم ـه ــوره ــا إطـ ــاق
كـلـيـبـهــا ال ـجــديــد الـ ــذي سـ ُـيـعــرض
خ ــال األي ــام الـقـلـيـلــة املـقـبـلــة على
الشاشات العربية.
الـ «فاشنيستا» نــوال الزغبي هي
ّأول ف ـنــانــة م ــن ج ـي ـل ـهــا اع ـت ـمـ ْ
ـدت
م ـ ـبـ ــدأ ت ـغ ـي ـي ــر ت ـس ــري ـح ــة ال ـش ـع ــر
واملــاك ـيــاج وال ـل ــوك مــع إط ــاق ّ
أي
جــديــد ،على غــرار نجمات الغرب.
حـ ـت ــى أصـ ـبـ ـح ــت رمـ ـ ـ ـزًا ل ـل ـمــوضــة

ُيـ ـحـ ـت ــذى ب ـ ــه .تـ ـب ــدو ن ـ ـ ــوال ال ـي ــوم
م ـغ ـ َـرم ــة ب ـت ـصــام ـيــم زهـ ـي ــر م ـ ــراد،
ّ
املميزة
الذي يختار لها الفساتنيُ
واأللـ ـ ـ ــوان الـ ـب ـ ّـراق ــة ال ـت ــي ت ـنــاســب
س ـح ـن ـت ـه ــا الـ ـقـ ـمـ ـحـ ـي ــة ،ك ـ ـ ـ ــاألرزق

الـ ـل ـ ّـم ــاع ،وال ــذهـ ـب ــي ،وال ـف ــوش ـي ــا،
وال ـ ــزه ـ ــري ،إض ــاف ــة إل ـ ــى األس ـ ــود
والفضي.
غــال ـبــا م ــا ت ـضــع نـ ــوال مــاك ـيــاجــا
كثيفًا على العينني بحيث تكثر

من استخدام الظالل ّ
امللو نة التي
تناسب عينيها الواسعتني ،كما
تـ ــرسـ ــم ش ـف ـت ـي ـه ــا ب ـق ـل ــم ت ـح ــدي ــد
وتـ ـض ــع ألـ ــوانـ ــا غ ــامـ ـق ــة .خ ـب ـيــرة
الـ ـتـ ـجـ ـمـ ـي ــل ه ـ ــال ـ ــة عـ ـ ـج ـ ــم ،الـ ـت ــي
ُتشرف على ماكياج نوال اليوم،
تـ ـظـ ـه ــره ــا دائ ـ ـمـ ــا أك ـ ـثـ ــر نـ ـض ــارة
وإش ـ ــراق ـ ــا .م ـع ـظ ــم ال ـت ـس ــري ـح ــات
ت ـن ــاس ــب ش ـك ــل وج ـه ـه ــا ال ــوا ّس ــع
مـ ــن ذيـ ـ ــل الـ ـحـ ـص ــان إلـ ـ ــى الـ ــغـ ــرة
ال ـ ـق ـ ـص ـ ـيـ ــرة ،وا ل ـ ـش ـ ـعـ ــر األم ـ ـلـ ــس،
واألج ـ ـعـ ــد ،والـ ـك ــاري ــه ،وال ـط ــوي ــل
املعقوص األطراف.
مــا زال ــت صــاحـبــة أغـنـيــة «عينيك
كـ ـ ـ ّـدابـ ـ ــن» وف ـ ـ ّـي ـ ــة مل ـ ـ ّ
ـزي ـ ــن ش ـع ــره ــا
الـ ـشـ ـهـ ـي ــر طـ ــونـ ــي م ـ ـنـ ــدلـ ــق ،ال ـ ــذي
يعرف كيف ّ
ينسق لها تسريحات
ُ
تبهر جمهورها.
نوال الزغبي تبدو اليوم حصينة
ومـ ـشـ ـح ــون ــة بـ ـط ــاق ــة ّإيـ ـج ــابـ ـي ــة،
وهـ ــي ت ـث ـبــت مـ ـج ــددًا أنـ ـه ــا قـ ــادرة
عـ ـل ــى ت ـخ ـط ــي ال ـ ـص ـ ـعـ ــاب ،وع ـل ــى
الـتـعــويــض عـمــا فــاتـهــا مــن الــوقــت
واألع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال وال ـ ـح ـ ـض ـ ــور ب ـس ـب ــب
مشاكلها العائلية.
حنان...

جاين فوندا
سكسي
في الـ77
الممثلة األميركية جاين فوندا التي
شارفت على بلوغ الـ 77من عمرها،
ّ
تألقت في حفل توزيع جوائز «مركز
كينيدي» ،إحدى أبرز الجوائز الثقافية
في الواليات المتحدة .حضرت فوندا
الحفل لدعم صديقتها الممثلة
الكوميدية ليلي توملين ،التي نالت
جائزة تقديرًا لعطاءاتها التمثيلية
على مدى  40عامًا .وظهرت فوندا
في فستان شفاف مثير ،أبرز جمال
جسدها الرياضي.

