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أزياء

جنيفر لوبيز لبنانية الهوى

إيلي صعب:
تحية لبيروت

زكية الديراني
ل ــم تـكــن املـمـثـلــة واملـغـنـيــة األمـيــركـيــة
ّ
املصمم اللبناني
جنيفر لوبيز تعرف
زهير مــراد عــن قــرب ،إلــى أن اجتمعا
فـ ــي إح ـ ــدى املـ ـن ــاسـ ـب ــات ق ـب ــل خـمــس
سنوات تقريبًا .يومهاّ ،
عبرت لوبيز
ّ
ّ
عن إعجابها بمراد ،قبل أن تطل مرات
ّ
عدة بلوك يحمل ملساتهّ ،
أهمها خالل
تــوزيــع جــوائــز الــ«غــولــدن غـلــوب» في
الـسـنــوات املــاضـيــة .نـ ّـوعــت اختيارات
 JLoب ــن الـ ـ ـ  ،jumpsuitوال ـق ـف ـط ــان،
وال ـف ـســاتــن الـضـيـقــة ذات الـفـتـحــات
العالية.
مـ ــراد ل ـيــس الـلـبـنــانــي الــوح ـيــد ال ــذي
خ ـطــف ق ـلــب صــاح ـبــة أغ ـن ـيــة Dance
 ،Againإذ تعاونت مــرارًا مع املصمم
ً
ج ـ ــورج شـ ـق ــرا ال ـ ــذي ي ـم ـلــك س ـتــايــا
ّ
مختلفًا عن مراد .لكن يبدو أن لوبيز
ت ـب ـح ــث بـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ع ـ ــن م ـص ـم ـمــن
ل ـب ـن ــان ـي ــن ،وقـ ـ ــد فـ ــاجـ ــأت م ـحـ ّـب ـي ـهــا
بــإطــاالت ابتعدت فيها عن املاركات
انتقلت
الـعــاملـيــة .بـعــد ش ـقــرا وم ـ ــراد،
ً
إلى زميلهما نيكوال جبران ،منتقية
ثــوبــا مــن تنفيذه خــال الـجــولــة التي
قــامــت بـهــا الـصـيــف املــاضــي فــي الس
ّ
فـيـغــاس .كـمــا أطــلــت بـفـسـتــان أبيض
ال ـلــون وش ـفــاف عـلــى غ ــاف ألبومها
األخير الــذي حمل اســم  ،A.K.Aعلمًا
ّ
ب ــأن الـنـجـمــة الـلـبـنــانـيــة هـيـفــا وهبي
كانت قد سبقت لوبيز إلى هذا الثوب.
ّ
وكلنا يذكر انشغال الصحافة يومها
باملقارنة بني اإلطاللتني.
ّ
ل ــم ي ـتــوقــف ت ـع ــاون  Jloم ــع األس ـم ــاء
ّ
اللبنانية عند هــذا الـحــد ،بــل شكلت
إطاللتها في حزيران (يونيو) املاضي
خالل افتتاح كأس العالم لكرة القدم
الــذي أقيم في البرازيل ،مفاجأة غير
م ـتــوق ـعــة .ف ـقــد رق ـص ــت ع ـلــى امل ـســرح
بثوب أخضر اللون قريب من بدالت
الرقص الشرقية ّ
صممه لها خصيصًا
ّ
اللبناني شربل زوي ،لتعيد الكرة في
ختام املوسم الثالث عشر من برنامج
«أميركان آيدول».
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،اسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـل ــت املـ ـمـ ـثـ ـل ــة ال ـ ـعـ ــام
ال ـجــاري فــي حفلة أحيتها فــي نــادي
 Colosseumفــي قصر ( Caesarsالس
ف ـ ّغ ـي ــاس) ،وظـ ـه ــرت ب ــأرب ـع ــة لــوكــات
نــفــذهــا زوي أيـضــا .وفــي آخــر تعاون

لم تحمل مجموعة المصمم
اللبناني إيلي صعب التي طرحها
خالل «أسبوع الموضة الباريسي»
لربيع /صيف ّ 2015
أي جديد
ّ
باستثناء أنها مستوحاة من مدينة
بيروت .وقال صعب في بيان
نشره عبر وسائل اإلعالم« :أعود
ملهمتي ،بمزيج من األمل
إلى ّ ِ
والحب واالمتنان لمدينتي األم.
هذه المجموعة ّ
تحية إلى بيروت،
ّ
الساكنة في وجداني ومخيلتي»،
ً
آمال أن تعيد مجموعتي هذه
ّ
بعضًا من «ألق المدينة التي نحب».
ّ
تميزت الفساتين بألوانها الفرحة
على غرار األزرق ،والزهري والبيج،
والرماديّ ،
وتنوعت القصات بين
الطويل والقصير.

جورج شقرا

شربل زوي

جورج حبيقة

ل ـه ــا مـ ــع م ـص ـم ــم ل ـب ـن ــان ــي ،اخـ ـت ــارت
جـنـيـفــر لــوب ـيــز فـسـتــانــا م ــن تصميم
جورج حبيقة.
طبعًا ،التعاون لم يكن ّ
األول بينهما،
بــل ربما الـعــاشــر! الـثــوب األخـيــر كان
من مجموعة حبيقة للثياب الجاهزة
لــرب ـيــع /صـيــف  ،2015وكـ ــان عـنــوان
إطــالـتـهــا فــي املـقــابـلــة ال ـتــي أجــرتـهــا
ضمن برنامج Live with Kelly and
 Michaelالذي يعرض على قناة ABC

األم ـي ــرك ـي ــة .وف ــي  20ك ــان ــون الـثــانــي
(يناير) الـجــاري ،وقــع اختيار لوبيز
عـلــى فـسـتــان أب ـيــض بــأك ـمــام طويلة
م ــن تـشـكـيـلــة إي ـلــي ص ـعــب للمالبس
الجاهزة لربيع /صيف  ،2015وأطلت
به في برنامج The Daily Show With
.Jon Stewart
بــاخ ـت ـصــار JLo ،مـعـجـبــة بــاملــواهــب
اللبنانية فــي عالم املــوضــة ،فما ّ
سر
ّ
الحب؟
هذا

نجوى كرم… الزحالوية المغناج
حنان الحاج
ّ
تبدو نجوى كرم (الصورة) متوهجة
ً
ّ
ّ
وتضج حيوية وتفاؤال .هكذا
ومشعة
بــدت «شمس األغنية اللبنانية» في
إطالالتها األخيرة ضمن لجنة تحكيم
بــرنــامــج «ل ـل ـعــرب م ــواه ــب» (الـسـبــت
ـ ـ ـ  20:00ع ـل ــى  ،)mbcوك ـض ـي ـفــة فــي
الحلقة األخيرة من برنامج ُ
«الحكم»
مــع وف ــاء الـكـيــانــيّ .تمنحنا املغنية
اللبنانية شـعــورًا بــأنـهــا ال تـهــدأ وال
ّ
تتعب .طلتها توحي دومــا بنضارة
ّ
ّ
ف ــري ــدة ،وظــلـهــا الـخـفـيــف وعـفــويـتـهــا
حاضران بقوة .أنهت كرم عام 2014
بمجموعة أعمال نوعية كانت تطمح
إليها خــال مسيرتها الفنية ،بينها
أمسية «الليلة الكبيرة» التي أحيتها
على خشبة «مسرح املدينة» (الحمرا
ـ ـ بـيــروت) ،إضافة إلــى توقيعها عقد
ب ـط ــول ــة م ـســرح ـيــة غ ـنــائ ـيــة ب ـع ـنــوان
وأوروبا» مع الفنان
مبدئي «قدموس ّ
غسان صليبا ،يتوقع تقديمها ضمن
ف ـع ــال ـي ــات «مـ ـه ــرج ــان ــات ب ـي ـب ـلــوس»
الصيف املقبل.
ّ
الـ ــزحـ ــاويـ ــة ال ـق ـب ـض ــاي ك ـم ــا لــق ـب ـهــا
الشاعر الراحل أنسي الحاج ،تفيض
عــذوبــة ون ـعــومــة وك ـث ـي ـرًا مــن األنــاقــة

وجمال الروحْ .
بدت حديثًا في برنامج
«للعرب مــواهــب» فــي موسمه الرابع
م ـت ـج ـ ّـددة ف ــي أنــاق ـت ـهــا ومــاك ـيــاج ـهــا
وتـســريـحــاتـهــا .فـفــي الـحـلـقــة األول ــى،
ّ
أطــلــت نجوى بتنورة س ــوداء طويلة
مـ ــع شـ ــق أم ـ ــام ـ ــي ،وقـ ـمـ ـي ــص أب ـي ــض
تـ ّ
ـزيـنــه أشــرطــة س ــوداء عـلــى األك ـمــام،
وتسريحة شعر جانبية فيها الكثير
مــن الـغـنــج واألن ــوث ــة .أم ــا فــي الحلقة

الـثــانـيــة ،فـظـهــرت بـفـسـتــان باللونني
األزرق واألب ـ ـيـ ــض م ــن ت ـص ـم ـيــم دار
«كريستيان ديور».
ّ
صاحبة الصوت القوي الجذاب التي
جـ ْ
ـارت أخيرًا ســوق األغنية الشعبية
ّ
الـلـبـنــانـيــة وق ــدم ــت أغـنـيــات إيقاعية
أحـ ـ ّـب ـ ـهـ ــا ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ،ج ـ ـ ـ ــارت أي ـض ــا
النجمات اللبنانيات في متابعة آخر
صيحات املوضة وارت ــداء التصاميم

ُ
ْ
فغدت من أيقونات
املترفة الجريئة،
املوضة.
صــاح ـبــة أغ ـن ـيــة «ع ــال ـص ـخ ــرة» الـتــي
تعشق الـلــون األس ــود ،تــرتــدي أيضًا
معظم األلـ ــوان الـتــي تليق ببشرتها
السمراء وشعرها الداكن الذي ّلونته
أخيرًا بخصالت ّ
بنية فاتحة .غالبًا ما
ّ
ملصممني عامليني ،وخصوصًا
ترتدي
املالبس الجاهزة ،والـ«سبور شيك».
فتختار مالبسها اليوم من تصاميم
زهير مــراد ،كما ترتدي في حفالتها
فـســاتــن «ه ــوت كــوتــور» م ـحـ ّـددة مع
ّ ُ
ضيقة تظهر
«ج ــوب ــون» ،أو قصيرة
مفاتنها ورشاقتها.
تعتمد نجوى كرم اليوم التسريحات
امل ـغ ـن ــاج ــة م ــع م ـ ّ
ـزي ــن ال ـش ـع ــر طــونــي
صوايا الذي عرف كيف يظهرها أكثر
نضارة وشبابًا ،إلــى جانب املاكياج
الـ ـق ــوي ع ـل ــى ال ـع ـي ـنــن والـ ـشـ ـف ــاه مــع
خبيري التجميل ّ
بسام فتوح ووسيم
مغبغب.
ه ــل االت ـج ــاه ال ـجــديــد ال ــذي اخـتــارتــه
نـ ـ ـج ـ ــوى كـ ـ ـ ــرم س ـ ـ ُـيـ ـ ـخ ـ ــرج ال ـ ـطـ ــاقـ ــات
الكامنة داخلها إلى عالم أكثر عذوبة
ونعومة ،حسب تمنيات أنسي الحاج
ُ
الذي رأى فيها «موهبة نادرة لم تزرع
في املكان املناسب»!

أروى
بنيو لوك
طرحت المغنية اليمينة
أروى (الصورة) كليب أغنيتها
«يا ّ
مميز» (كلمات أحمد الصانع،
وألحان عبد الله الجاسم) الذي
حمل توقيع المخرج اللبناني فادي
حداد .إطاللة ّ
مقدمة برنامج
«خليها علينا» ( )mbcيمكن
وصفها بالعادية ،فقد ظهرت
بفستان أحمر طويل تقليدي،
إضافة إلى ارتدائها جاكيت جلدية
سوداء في مشاهد أخرى.

