
الثالثاء 16 نوفمبر 2010   17مجتمع

كمال كوكاش واحمد الصيرفي وإيهاب مصطفى

مجموعة »أرماني – ألف ليلة وليلة«

لقطة تذكارية للمشاركني في الدورة التدريبية

متابعة من احلضور لفقرات اطالق شركة بيضون لعطر أرماني/ بريف

البط����يء، واملتألق  األرجوان����ي والذهبي 
والبراق.

ولنستمع قليال الى حكاية شهرزاد التي 
تقول: »غرق مركب السندباد البحري بالقرب 
من جزيرة صحراوية، حيث يتدفق العنبر 
من نافورة لينزل الى البحر«، في هذا اجلزء 
تصور ابن سينا ان العنبر كان يتدفق من 
ينابيع حتت األرض فعال أو من ينابيع على 
حافة البحر، ومنذ بدايات صناعة العطور، 
أعط����ت روائح مزيج العنب����ر طابعا دافئا 

وذهبيا ومتألقا على أفضل العطور.

الرائعة، وملسات الذهب والتوابل، والعبق 
الدخاني والراتنج حول تلك املكونات الراقية. 
فيكشف لنا جورجيو أرماني اليوم عن 3 
عط����ور ترمز لها املكونات النبيلة الراقية: 

العود، والورد، والعنبر.
وعلى الرغم من انه في األزمان القدمية 
كان����ت التوابل هي التج����ارة الرائجة على 
شواطئ البحر املتوسط، اال انه سرعان ما 
احتلت بعض اخلالصات النادرة والثمينة 

مكانها في ذلك املجال.
ففي املناطق الشرقية من الهند، أثمرت 
تلك الكيمياء الغريبة التي جتمع ما بني قلب 
الش����جر والفطر الدخيل عن وجود خشب 
صلب يتمتع برائحة نفاذة ورائعة، وعند 
وضعه على جمرات املبخرة، يعطر األجواء 
واملالب����س، أما عند تقطيره، فنحصل على 
خالصة عطرية ذهبية ورائعة، والتي تنضج 
وتكون داكنة أكثر وأكثر سمكا مثل الشراب. 
وهذا الزيت السميك يثير فينا االنبهار، وفي 
عيون اخلبراء، تتحول تلك اخلصال النادرة 

الى ما هو أندر وأثمن من الذهب.
وعندما حول جورجيو أرماني اهتمامه 
الى العود، قرر العمل كما لو كان يصنع قطعة 
مزينة بخطوط الذهب والفضة، مؤثرا احلفاظ 

على ثقله، وشدته، ورصانته امللكية.
واحترام����ا لطبيعت����ه اخلاص����ة، عمل 
جورجيو أرماني جاهدا على إلقاء الضوء 
على كل من جوانب ش����خصيته حيث يتم 
التركيز على العمق من خالل جتانس العنبر، 
وذلك التوهج األحمر الذي يتركز مع التوابل، 
الى جانب تلك االنعكاس����ات الترابية التي 

تتبخر مع غاللة من املرة والبخور.
وكان املوطن األصلي للورد الدمش����قي 
في البداية في أصفه����ان، ولكنه انتقل مع 
الصليبيني من سورية، وفي القرن الثامن 
عشر، اجتاحت زهرة سنتيفوليا احلمراء 
أوروب����ا، وظلت تلك الزه����رة التركية هي 

»بيضون« تطلق مجموعة »ألف ليلة وليلة«
 أرماني/ بريف في كراون بالزا

ختام دورة الورشة األدبية بهيئة الشباب

بحض���ور نائب املدير العام 
لشؤون الشباب جاسم يعقوب، 
اقيم برابط���ة األدباء الكويتية 
التدريبية  حفل ختام »الورش 
االدبية في كتابة القصة القصيرة 
وفن الكتابة املسرحية، وتذوق 
جماليات الشعر« والتي نظمتها 
ادارة الهيئات الشبابية بالهيئة 
العام���ة للش���باب والرياضة 
مبش���اركة عدد 42 شابا وفتاة 
واشرف عليها عدد من األساتذة 
املتخصصني ف���ي النقد االدبي 

الكويت  واملسرحي من جامعة 
واملعهد العالي للفنون املسرحية 
بالتع���اون مع رابط���ة األدباء 
الكويتية، والق���ى كلمة الهيئة 
العامة للشباب والرياضة رئيس 
التوعية واالرشاد ناصر  قسم 
الشمري، نوه فيها بأهمية تدريب 
الشباب واعدادهم لالسهام في 
احلركة االدبية الكويتية ملواصلة 
املسيرة املشرقة لالدب الكويتي، 
مؤكدا على ان تنظيم مثل هذه 
الورش يس���اهم في اذكاء روح 

املنافسة بني الشباب الكويتي، 
وشكر الش���مري املشاركني في 
ورش الفنون األدبية املختلفة، 
واحملاضري���ن وجمعية االدباء 
الكويتية على تعاونهم الصادق 

في تنفيذ هذه الورش.
وف���ي اخلت���ام قام جاس���م 
يعق���وب ود.خالد الش���ايجي، 
رئيس رابطة األدباء الكويتية، 
بتكرمي املشرفني على الدورة كما 
التقديرية  الشهادات  مت توزيع 

على مجتازي الدورة.

الروح الراقية للسحرة الشرقيني.
أما اإلكسير فهي كلمة تأتي جذورها من 
أصل عربي، ذلك اإلكسير الذهبي العطري 
الذي كان العرب أول من يحصلون عليه من 
خالل تقطير بخار املاء من زهرة اللوتس 
الرقيق����ة. وكانت تلك الزه����رة واحدة من 
أولى الزهرات التي تكشف عن سر عطرها 

الفريد.
وبالنس����بة جلورجيو أرماني، صارت 
التجس����يد احلي لروح  الدمشقية  الزهرة 
اإلثارة، حي����ث حتتوي على إيقاع احلرير 

لميس بالل
أطلقت شركة بيضون للتجارة العامة 
مجموعة أرماني/ بريف والتي أطلق عليها 
اس����م »املجموعة« باملكونات األسطورية 
في مجال صناعة العطور في فندق كراون 
بالزا الفروانية بحضور نائب املدير العام 
عمر بيضون وممثلة أرماني جولي لباني 
احلاضرة م����ن دبي لتروي قصة مجموعة 

أرماني للحضور. 
حيث توقظ أرماني/ بريف »ليز أو« عبق 
تلك املواقع األسطورية، فها هو جورجيو 
أرمان����ي يعرض لنا »مجموع����ة ألف ليلة 
وليلة«، التفسير املعاصر لتلك األسطورة 
العاملية، حيث انها مجموعة صغيرة ستميط 

اللثام عن روائع ومفاتن وسحر الشرق.
ففي ليالي ألف ليلة، تبهر شهرزاد ملكها 
شهريار وتس����حره وجتذب اهتمامه، وفي 
النهاي����ة يخضع ش����هريار حلبها ويرمتي 
ف����ي أحضانها. وبالروح ذاتها، فإن كال من 
العود امللك����ي، والزهور العربية، والعنبر 
الش����رقي مت التفكي����ر به����ا كعطور ميكن 
االستماع إليها وكقصة ملونة بزرقة ليالي 
الصحراء احلاملة، والهمسات املترقرقة خلف 
املشربيات، فإحساس شهرزاد املثالي هو ما 
جعلها تنجو بحياتها، من خالل قص ما هو 

ضروري دون إسهاب أو تطويل.
إنه نفس اإلحس����اس ال����ذي يتمتع به 
جورجيو أرماني كذلك، واملتمثل في االختيار 
املثالي للمكونات والتوازن املثالي بني كل 
منها، وهو ما أضفى هوية فريدة على عطور 
تلك املجموعة: »مجموعة ألف ليلة وليلة«. 
والواقع ان تلك املجموعة من العطور تكشف 
عن كل ما هو ثمني متاما كالرحالة اإليطالي 
الذي يأتي من القرن اخلامس عشر وتأسره 
روعة كنوز ميزور، وأنقرة، واخلليج، أو 
س����فوح الهيمااليا، انه العمل الفني الذي 
يحوي بني جنباته تلك املكونات الشرقية 

إصدار »حماية الصحافيين أثناء النزاعات المسلحة« للعساف
صدر حديثا للدكتور باسم خلف العساف 
كتابا بعن���وان »حماي���ة الصحافيني اثناء 
النزاعات املس���لحة«، يتناول فيه مس���ألة 
الدولي���ة للصحافيني  القانونية  احلماي���ة 
ومقرات الصحافة، ابتداء من تعريف الصحافي 
مرورا بوضعه القانوني الدولي اثناء النزاع 
املسلح باعتباره مدنيا، وكذلك تعريف مقرات 
الصحافة ووضعها القانوني اثناء النزاعات 
املسلحة وانتهاء باملسؤولية الدولية املترتبة 
على االنتهاكات التي توجه ضد الصحافيني 
ومقرات الصحافة اثناء النزاعات املسلحة مع 
االشارة الى بعض صور واشكال االنتهاكات 
التي وقعت في بعض مناطق النزاع، اضافة الى 
ايراد التعريفات الالزمة لبعض املصطلحات 
القانونية املتعلقة باملوضوعات املطروحة. 
ويعتبر هذا الكت���اب االول من نوعه الذي 
يتطرق الى هذا املوضوع من جميع جوانبه 

وفقا الحكام القانون الدولي االنساني.

)محمد ماهر(عمر بيضون متوسطا جولي لباني ومختارية حدو


