
وج��د جيرميي س��ك��وت، املدير 
 ،Moschino اإلب��داع��ي ف��ي دار
حاًل ذكياً، عملياً، ومرحاً لتقدمي 
تصاميمه اجلديدة ضمن فعاليات 
أس��ب��وع ميالنو للموضة، حيث 
استبدل ال��ع��ارض��ات واحلضور 
ب��دم��ى م��ت��ح��رك��ة ارت����دت أح��دث 
تصاميم الدار من األزياء اجلاهزة 

لربيع وصيف 2021.
وات��خ��ذ ال��ع��رض االف��ت��راض��ي 
شكل فيلم قصير ظهرت فيه الدمى 
وه��ي تتحّرك على ممشى عرض 
غلبت عليه أجواء صالون باريسي 

لعرض األزياء.
أما بني احلضور فقد رأينا دمى 
جتّسد مجموعة من رّواد صناعة 
وصحافة امل��وض��ة على الصعيد 
العاملي أمثال: آنا ونتور رئيسة 

حت��ري��ر مجلة »ف���وغ« بنسختها 
األم��ي��رك��ّي��ة، وإدوارد إينينفول 
رئ��ي��س حت��ري��ر م��ج��ل��ة »ف����وغ« 

بنسختها البريطانّية.
وتضّمن هذا العرض 40 إطاللة 
مّت تنفيذها على ق��ي��اس ال��دم��ى، 
وبدأ جيرميي سكوت العمل على 
فكرته منذ شهر أبريل/نيسان 
املاضي مستوحياً تفاصيلها من 
»مسرح املوضة« املتجّول. وهو 
اشُتهر بعد احلرب العاملّية الثانية، 
وك��ان الهدف منه جمع التبرعات 
للمتضررين منها وشارك فيه كبار 

مصممي األزياء في باريس.
كما جلأ جيرميي سكوت لتنفيذ 
فكرته إلى صانع الدمى األميركي 
الشهير جيم هنسون. وقد تزّينت 
هذه الدمى بأزياء جاءت مستوحاة 

من أجواء خمسينّيات القرن املاضي 
وتضّمنت أث��واب كوكتيل ترافقت 
مع سترات قصيرة باإلضافة إلى 
إطالالت تزّينت بالعقد والكشاكش 
واألقمشة اللّماعة، ودخلت عليها 
مشغوالت من الكريستال وزخارف 
أض��ف��ت غ��ن��ى ع��ل��ى ال��ت��ص��ام��ي��م. 
لوحة األلوان التي غلبت على هذه 
املجموعة ج��اءت فخمة وتنّوعت 
بني الذهبي، والزهري، واألزرق، 
واألخ��ض��ر الفاحت باإلضافة إلى 
األسود. وقد ترافقت اإلطالالت مع 
حقائب تناسقت معها. إل��ى ذلك، 
لم تغب إطاللة العروس عن ختام 
ه��ذا ال��ع��رض، حيث متّيز ثوبها 
بتصميم قصير من األمام وطويل 
من اخللف، وهو تزّين بتطريزات 

ناعمة باللون الوردي.

رص��د مقطع فيديو ف��ي محمية 
أنانبا البرية الوطنية الطبيعية 
مبقاطعة قانسو الصينية، أول جمل 

أبيض في العالم.
ويظهر في الفيديو 11 جمال بريا 
تشرب امل��اء، من بينها جمل أبيض 

اللون، يعتقد أن��ه األول ال��ذي يتم 
رص��ده في العالم، بحسب وكالة 

»شينخوا« الصينية.
وق��ال أحد العاملني في احملمية 
الطبيعية، إن��ه وف��ق آراء اخلبراء 
ال��ذي��ن ف��ح��ص��وا ال��ف��ي��دي��و، اجلمل 

األب��ي��ض ينتمي ل���ذات الفصيلة 
امل��وج��ودة في امل��وق��ع. وتعد اإلبل 
ذات السنامني من احليوانات املهددة 
باالنقراض، حيث تندرج بالقائمة 
احلمراء اخلاصة باالحتاد العاملي 

للحفاظ على البيئة.

ب���ني ع��ش��ي��ة وض���ح���اه���ا، حت��ول 
السلطان العثماني محمد الفاحت من 
رمز إسالمي عظيم وبطل من أبطال 
التاريخ اإلسالمي ُتدرس سيرته في 
املناهج التعليمية العربية، إلى قاتل 

ودموي ال يعرف الرحمة والعدل.
هكذا أصبح محمد بن مراد )محمد 
الفاحت( وفق ما تصبه وسائل اإلعالم 
املسيسة في آذان اجلمهور العربي 
ليال ونهارا، بعد أن ناصبت بعض 
احلكومات العربية تركيا العداء، على 
إث��ر مواقفها جت��اه ع��دد من القضايا 

العربية.
م���ن أب����رز ال��ت��ه��م ال��ت��ي ُوج��ه��ت 
للسلطان محمد الفاحت من ِقبل هذه 
املنابر اإلعالمية املُسيَّسة، هو اتهامه 
بقتل أخيه الرضيع »أحمد« البالغ 
حينها ستة أشهر، خوفا من السلطان 

محمد على عرشه.

وح��ت��ى ال ُنتهم بالتحيز، فإننا 
نعرض ه��ذه املناقشة الهادئة أمام 
القارئ العربي، ليكون على بينة من 
أمره قبل أن ُيقلِّد اآلخرين في اتهام 

السلطان دون بّينة.
واب��ت��داًء، لو ثبتت ه��ذه اجلرمية 
بحق السلطان محمد الفاحت ملا جاز 
ألح��د تسويغها حت��ت أي مبرر وال 
حتت أي مصلحة سياسية غالبة، 
ألننا نتحدث عن طفل رضيع وليس 
أميًرا عثمانيا ُيخشى متّرده، وحينها 
ال مناص من االع��ت��راف بأنه ُم��دان، 
وفي نفس الوقت لن نغفل عن فضائله 

ومحاسنه من أجل جرم ارتكبه.
اإلج����اب����ة ب��ب��س��اط��ة ش���دي���دة، 
ألن امل��ؤرخ��ني ال��ع��رب ل��م يتداولوا 
ه��ذه التهمة ف��ي كتبهم ع��ن الدولة 
العثمانية، وَم��ن نقلها منهم فإمنا 
كان ناقال عن املؤرخني واملستشرقني 

في ال��غ��رب، الذين ميثلون الرواية 
ال��غ��رب��ي��ة الصليبية جت���اه ف��احت 
القسطنطينية، وال��ذي��ن ل��م تْخُل 
كتاباتهم من روح التعصب الديني 

باعتراف بعضهم .
وه���ؤالء مثل امل���ؤرخ البريطاني 
إدوارد جيبون وامل��ؤرخ النمساوي 
جوزيف هامر وغيرهما، وحول ذلك 
يقول الدكتور محمد سالم الرشيدي 
في كتابه »السلطان محمد الفاحت«: 
»وقد اعترف بعض هؤالء املؤرخني 
مثل جيبون وبيوري وهامر بتعصب 
امل��ؤرخ��ني البيزنطيني وحتاملهم 
الشديد على األت����راك، ولكنهم هم 
أنفسهم لم يستطيعوا التحرر من هذا 

التعصب والتحامل«.
وه���ذا ب���دوره يقودنا إل��ى س��ؤال 
آخر: ملاذا لم ينقل املؤرخون العرب 
ال��ذي��ن ع��اص��روا محمد ال��ف��احت هذه 

التهمة؟ علما ب��أن جمعا غفيرا من 
مشاهير املؤرخني عاصروا السلطان، 
أمثال ابن تغري ب��ردي والسخاوي 

والسيوطي وابن إياس.
واب��ن إي��اس ه��ذا ع��اش بني عامي 
ع��اص��ر  أي  )1448-1523م(، 
ال��س��ل��ط��ان محمد ال��ف��احت وحفيده 
السلطان سليم األول ال���ذي بسط 
سيطرته على مصر، وكان ابن إياس 
من املماليك الشراكسة منحازا في 
كتاباته ضد العثمانيني، وم��ع ذلك 
لم يذكر في كتبه أن السلطان الفاحت 
قتل أخاه الرضيع مع وجود الداعي 

إلى ذلك.
ك��م��ا ج���اء م��ن ب��ع��ده��م ج��م��ع من 
امل��ؤرخ��ني ال��ع��رب املسلمني الذين 
كتبوا عن الدولة العثمانية، لكنهم لم 
يذكروا هذه التهمة، ومنهم ابن العماد 

احلنبلي واإلسحاقي وغيرهما.

رصد أول جمل من نوعه في الصني

alwasat.com.kw

اإلليزيه والفن في خدمة ضحايا بيروت.. حفل من أجل لبنان
يحتضن مسرح األوملبيا العريق في باريس، 
بإيعاز من قصر اإلليزيه، في األول من أكتوبر حفال 
غنائيا ضخما حتت عنوان »معا من أجل لبنان«، 

يضم فنانني لبنانيني وآخرين عامليني.
وسينظم احل��ف��ل حت��ت اإلدارة الفنية للفنان 
الفرنسي اللبناني املوسيقار إبراهيم معلوف، 

وسينقله التلفزيون الفرنسي الرسمي مباشرة،  
تعبيرا ع��ن دع���م ال��ش��ع��ب ال��ف��رن��س��ي وال��رئ��اس��ة 
الفرنسية للشعب اللبناني، بعد االنفجار املروع 
في مرفأ بيروت مطلع أغسطس املاضي الذي أودى 
بحياة أكثر من 190 شخصا وأص��اب نحو 6500 

آخرين.

وقبل احلفل املوسيقي، ستطلق القناة الفرنسية 
الثانية »فرانس 2«، بثا حيا في متام التاسعة مساء 
بتوقيت باريس، مع مقدم البرامج الشهير ناجى 
مبشاركة اإلعالمية الفرنسية اللبنانية ليا سالمة 
التي ستنقل التداخالت امل��زدوج��ة من العاصمة 

اللبنانية.
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عند »موسكينو«.. دمى متحّركة بدل 
العارضات واحلضور

واحدة دفعة  خصومه  على  قضى  الذي  املتنّبي  بيت  سّر 
بيت من الشعر، تركه املتنبي، 
دون أن ي����دور ب��خ��ل��ده، أن ه��ذا 
البيت، س�«يغفر« له عيوبا عابه 
عليها، نقاد وش��ع��راء ودارس���ون. 
بيت شعري واح��د، يقف في وجه 
ان��ت��ق��ادات وجهت لشعر املتنبي، 
نظراً ملا في البيت من ابتكار، قيل 

فيه إنه لم يسمع مبثله.
أب��و الطيب املشهور باملتنبي، 
واسمه أحمد بن احلسني الكندي، 
303-354ه، أح��د ك��ب��ار شعراء 
العربية ال��ذي قيل فيه ما لم يقل 
بغيره، وظ��ّل ِشعره م��دار تفسير 
وشرح، على مدى قرون، ملا ينطوي 
عليه شعره، من ابتكارات وغوامض 
تتكشف، تباعاً، حسب دراس��ات 
ال��دارس��ني ل��ه والكاشفني ألغ��وار 

عوامله الشعرية.
وبحسب غالبية الذين تناولوا 
شعر املتنبي، ف��ي كتب منفصلة 
صنفت ل��ش��رح أش��ع��اره، م��ن مثل 
الواحدي، والعكبري، واملعّري، فإن 
سَرّ البيت املذكور، يتحدث مجازاً 
عن »معشوقة« تعتقد ب��أن الدمع 
في وجوه الرجال، عبارة عن خلقة، 
أي أنه جزء من وجوههم كالعيون 
واألنوف، وأن هذا هو السبب الذي 
يجعل تلك املعشوقة، ال ترحم أولئك 
العشاق أو تتعاطف معهم، ألنها 
محاطة دائما مبن يريد أن يخطب 
وّده��ا، ويفشل بذلك، فهي اعتادت 
منظر ال��دم��وع حتى ظّنتها ج��زءا 
من وجوه من حولها، فال تتعاطف 
معهم لهذا السبب. وهو معنى مبتكر 
انفرد املتنبي باختراعه، بحسب 

اجلرجاني وآخرين بحجمه.

اجلمل الذي عثر عليه

املصمم جيرميي سكوت

»أليكسا« يتمكن من 
طرح أسئلة على البشر

أع��ط��ت أم���ازون م��ي��زة ج��دي��دة للمساعد 
االفتراضي »أليكسا« سيتمكن من خالله من 
طرح أسئلة على البشر، بحسب ما نشرته 
»ديلي ميل«. وتعتمد امليزة اجلديدة على 
توظيف ذك��اء اصطناعي »قابل للتعليم« 
إل��ى امل��س��اع��د االف��ت��راض��ي، مم��ا يسمح له 
بطرح األسئلة من أجل فهم سياق احملادثات 
بحسب ك��ل ل��غ��ة ول��ه��ج��ة م��ن أصحابها. 
وسيتمكن برنامج »أليكسا« م��ن تطوير 
مهارات احملادثة، مبا سيسمح للمستخدمني 
بالتحدث إليه باستخدام صياغة التنبيه أو 
األمر في سياق ح��وارات أقرب لل�«طبيعية 
وأكثر تعبيًرا<<. استغرق اإلعداد والتجارب 
للميزة اجل��دي��دة ث��الث س��ن��وات ويتضمن 
البرنامج التعلم الذاتي املماثل لتصحيح 
أخطاء أليكسا تلقائًيا من خالل التعلم من 

مالحظات املستخدمني.

 سلوك نعامة يثير استغراب 
عاملني بحديقة حيوانات

أثار سلوك ذكر نعامة استغراب العاملني 
في »لينغليت سفاري ب��ارك« ببريطانيا، 

وذلك لتصرفه كما لو أنه حمار وحشي.
والح��ظ العاملون ف��ي احلديقة أن ذكر 
النعامة مييل للركض مع حمر وحشية، كما 
أنه يتناول طعامه معهم، ويحاول تقليدهم 
عندما يقومون بتحريك ذيولهم. واكتشف 
سلوك النعامة الغريب بعدما رفض الطائر 
اجل��ل��وس على البيض ال���ذي يفقس ع��ادة 
بعد مرور 46 يوما، وفّضل اللعب مع قطيع 
احلمر الوحشية. ونقلت صحيفة »صن« 
البريطانية عن أح��د العاملني في احلديقة 
قوله، إن النعامة تقضي وقتها مع قطيع 
احلمر الوحشية والتي تبدو هي األخرى كما 

لو أنها تتقبل وجوده بينها.

»وحش فكي املوت« أرهب احمليطات 
80 مليون سنة! قبل 

اك��ُت��ش��ف��ت سحلية مفترسة 
يبلغ طولها 33 قدما، أطلق عليها 
اسم »فكي امل��وت«، بفكني قويني 
ومجموعة إضافية من األسنان 
على سقف فمها، أرهبت احمليطات 

قبل 80 مليون سنة.
وبينما سيطرت الديناصورات 
ع���ل���ى ال���ي���اب���س���ة، ه��ي��م��ن��ت 

املوزاصوريات على البحار.
وُعثر على أحافير املخلوق من 
العصر الطباشيري، بالقرب من 
Cedaredge، ك��ول��ورادو، في 

عام 1975، ولكن حتليال جديدا 
حصلت عليه »سي إن إن« ُيظهر 

نظرة ثاقبة أكبر على الوحش.
وأع���ط���ى ج���وش���وا ل��ي��ف��ل��ي، 
أم��ني علم احلفريات في املتحف 
الشرقي لعصور ما قبل التاريخ 
بجامعة والية أوتا، االسم العلمي 
 Gnathomortis اجل���دي���د
stadtmani، الذي يعني »فكي 

املوت«.
وق���ال ليفلي، لشبكة »س��ي 
إن إن«: »ب��ش��ك��ل ع����ام، لعبت 

املوزاصوريات في الواقع الكثير 
م��ن األدوار ف��ي احمليطات على 
م��دار اخلمسة عشر مليون سنة 
قبل عصر الديناصورات. بعضها 
تخصص في أك��ل البطلينوس، 
والبعض ف��ي التهام األس��م��اك، 
والبعض اآلخر كان من الواضح 
أن��ه ك��ان من املمكن أن يلتهم أي 
ش��يء أصغر منه. وك��ل حيوان 
ف��ي احمليطات يقل طوله ع��ن 6 
أمتار، هو على األرجح في قائمة 

.»Gnathomortis
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محمد الفاحت

براءة فاحت القسطنطينية  من قتل أخيه الرضيع

متثال للشاعر

السحلية املفترسة

تتمات

عبر قانون

وأش���ار ال��غ��امن إل��ى وج��ود م��ش��اورات ول��ق��اءات 
عدة بني مقدمي االقتراحات لتقريب وجهات النظر 
بني اجلميع، أما بالنسبة لي ومن شاركني بتقدمي 
املقترحات فنحن نريد العنب ال الناطور، نريد قانوناً 
يحافظ على الهوية الوطنية ويضع حالً جذرياً من 
دون ظلم أي فئة، ومن يشكك بذلك فإنه مستفيد من 

استمرار األوضاع احلالية.
وقال الغامن: إن مشكلة “البدون” يجب أن تنتهي 
بحلول ج��ذري��ة “نقطة وآخ��ر السطر”، والهوية 
الوطنية ليست سلعة تباع وتشترى، الفتاً إلى أن 
مستحق اجلنسية وفقاً لألوضاع الراهنة فهو مظلوم 
من عدم احلصول عليها والقانون املقترح سينصفه 
وأدعو اجلميع لقراءة املقترحات ألن هناك من أبدى 

موقفاً قبل قراءتها.

وأعرب الرئيس الغامن عن أمله في أن تعقد جلنة 
الداخلية والدفاع اجتماعاً إلجناز تقريرها في أسرع 
وقت ليتسنى التصويت عليه في املجلس ، وإن تطلب 

ذلك اجتماعا غير عادي ملجلس األمة.

في حالة عدم
وج��اء في التعميم، أن��ه تنفيذاً للقانون رق��م 14 
لسنة 2020 بشأن تعديل الفقرة الثانية من املادة 
30 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون 
اجل��زاء، التي تنص على “ويكفي الرضاء الصادر 
مقدمة من ولي النفس أو األم إذا كانت إرادة املريض 
غير معتبرة قانوناً، وال حاجة ألي رض��اء إذا كان 
العمل الطبي أو اجلراحي ضروري إجراؤه في احلال، 
أو كان املريض في ظروف جتعله ال يستطيع التعبير 
عن إرادت��ه وك��ان من املتعذر احلصول على موافقة 

مسبقة وفقاً األحكام هذه املادة”.

تتمات


