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دعونا نختلف!
محمد درويش علي
يف بـداية كل تغييـر ،وبالذات يف مـراحله االولى ،والسيمـا اذا ما جاء
هــذا الـتغـيـي ــر ،بعــد سـنــوات مـن الكـبـت واحلــرمــان والـضغـط علــى
احلـريـات ،فـإن هـذه البـدايـة ،تـشهـد حـاالت مـن التـوتـر ،سـواء علـى
مـستـوى األفـراد أم االحـزاب او الـكتل الـسيــاسيـة ،بحـيث يـشعـر كل
طرف ان ما يقوله او يعلنه غير قابل للخطأ ،وهو الصواب بعينه.
وهذا املوقف اليقـود سوى الى التـوتر والقلق ،ويجعلنـا يف منأى عن
احلقيقـة التي تـأتي او تتـكون نتـيجة الـتفاعل مع الـرأي االخر ،ويف
مجـتمعــاتنـا الـشــرقيـة لـم نكـن مختـلفني ابـداً ،وامنــا كنـا نـتمـسك
بــآرائـنــا مهـمــا كــانـت ،وهــذا م ــاجعلـنــا نـتقــدم خـطــوة نحــو األمــام،
وخطوتني نحـو اخللف ،وحتضرني هـنا مقولـة للمفكر العـربي عبد
اهلل الع ــروي :متــى مــا وصـلنــا الــى مــرحلــة اإلخـتالف ،وصـلنــا الــى
مرحلة التقدم أو التطور!
ففـي عـ ــراق الـي ـ ــوم نحـتـ ــاج الـ ــى اإلخـتـالف ،نحـتـ ــاج الـ ــى احلـ ــوار
الـدميقـراطي الـذي يقـودنـا الـى هـذا اإلخـتالف غيـر املـفتعل ،وامنـا
اإلخـتالف احلقـيقـي الــذي يـنـبـثق مـنه الـتـطــور ،ونـبـنـي مـن خالله
مؤسساتنا االجتماعية والسياسية.
وكم هـو جميل عـندمـا نسـمع متحـاورين مهمـا كان مـستـوى احلوار
بيـنهما ،ان يقول احدهمـا لآلخر :اال تؤمن بالـدميقراطية اذاً دعني
اتكلم! ورمبا كان يقصد دعني اختلف معك.
جميل ايضاً ان تخـتلف لنتفق يف األخير علـى بناء بلدنـا ،وانتشاله
مـن احلــالــة الـتـي ه ــو علـيهــا ،لـنعـيــد الـب ـسـمــة مـن جــديــد لــشفــاه
اطفــالنــا ،ونعيــد اإلطمـئنــان لقلــوب امهــاتنـا وآبــائنـا ،ونــسيــر علـى
طــولـنــا يف دروبـنــا الـتـي التــزهــر اال بـنــا! فـهل نحـن بقــادريـن علــى
االختالف ونضع رقـابنا ثـمناً ،لكي يقـول غيرنـا مايريـد ،رغم اننا ال
نؤمن مبا يقول ،على حد تعبير جان جاك روسو؟!.
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سوشا  ..وأزياء شتاء 2006
القاهرة/وكاالت

بغداد/املدى
حتت عنـوان (احلوار الثـقايف بني الغـرب والعالم
االسـالمي) تـقيـم جمـعيـة (طــواسني الـثقــافيـة)
نـدوتهـا الفكـريـة علـى مـركـز (اجتـاهـات) الثقـايف
يف الـوزيـريـة وذلـك يف السـاعـة الـواحـدة من بعـد
ظهــر هــذا اليــوم  ،يحــاضــر يف النــدوة االســاتــذة
راسـم قـ ــاســم وشهـ ــاب الف ــضلـي وشــمخـي جـبـ ــر
وتـ ــأتـي الـن ـ ــدوة لفــتح آفـ ــاق احل ـ ــوار والقـ ــواسـم
املـشتـركــة بني الغـرب والعـالـم االسالمي ثقــافيـاً
ومـا قـدمت الثقـافـة االسالميـة للفكـر االنسـاني
من اضاءات مهمة.

سلطة العشرية
يف الثقافة العراقية
بغداد/املدى
يـضـيف املــركــز الـثقــايف ال ـســوي ـســري (غــالـيــري
بغـداد) احملــامي طـارق حـرب يف أمـسيـة ثقــافيـة
يـتحــدث مــن خاللهــا عـن (سلـط ــة الع ـشـيــرة يف
الـثقافـة العراقـية) وذلك يف الـساعـة الثانـية من
بعـ ــد ظهـ ــر يـ ــوم الـ ـسـبـت املــصـ ــادف 2006/1/21
وعل ــى ق ــاع ــة امل ــركـ ــز خلـف املكـتـب ــة ال ــوطـنـي ــة،
والدعوة عامة للجميع.

سـوشا مـصصـم االزياء الـتونـسي احـد اهم مـصممـي أزياء جنـوم الفـن واجملتمع يف
مصـر ،يعتبـر مصـر هوليـوود الشـرق لذلك قـرر االقامـة فيهـا منذ سـنوات بعـد انهى
دراسته يف تـصميم االزيـاء بايـطالـيا وتـدرب يف أحد بـيوت االزيـاء هنـاك ويف فرنـسا،
وعاد الـى تونـس للعمل مبجـال تصـميم االزيـاء يف السـينمـا واملسـرح ،الى ان اسـتقر
يف مصـر ،حـصل علـى العـديــد من اجلـوائــز احملليـة والعــامليـة بـاالضـافـة علــى لقب
أفضل مصمم أزياء افريقي يف عرض أزياء عاملي نظمه دار "ايليت انترناشيونال" يف
مـصـر ،قـدم عـروض أزيــاء يف العـديــد من الــدول العــربيــة واالجنـبيــة منهـا فـرنـسـا،
جوهانسبرغ ،زميبابوي ،تونس ،مصر ،املغرب وغيرها الكثير.
ســوش ــا يهـتـم بــاحلــديـث مع الــزبــائـن لـيعــرف م ــاذا يقــدم لـكل امــرأة مـن تـصـمـيـم
ينـاسبهـا ،فكل امـرأة تـوحي له بـتصـميم
ي ـنـ ـ ــاســب لـ ـ ــون بـ ـ ـش ـ ـ ــرتهـ ـ ــا وجـ ـ ـس ــمهـ ـ ــا
وشـخصـيتهــا ،ويختــار من ألـوان املـوضـة
العـامليـة مـا ينـاسب املـرأة الشـرقيـة ولـون
بـشــرتهــا ،صـمم أزي ــاء لنـجمــات الـطــرب
مـثل لـطـيف ــة ،ال ــراحل ــة ذك ــرى ،سـمـي ــرة
سعيد ،بـاالضافـة الى أزيـاء فيديـو كليب
"علــى البــال" ،كمــا صـمم أزيــاء املـطــربــة
لطيفـة يف فيلم "سكوت حـنصور" ،وأزياء
أفيش فـيلم سهر اللـيالي وغيـرها .قدم
سـوشــا العـديـد مـن التـصـامـيم خلــريف
وشتــاء  2عــامي  ،2005-004اسـتخــدم يف
ت ـص ــامـيــمه قـم ــاش الـت ــافـت ــا واحل ــري ــر
والتـول والشـيفون والـدانتـيل ،باالضـافة
الـى تطـريــز بعض االقـمشـة بـالـدميـونـد
الــصغـي ــر ،وي ــزيـن س ــوش ــا ت ـصـمـيـمـ ــاته
بـاكـسسـوارات تنـاسب الـتصـميم وتـضفي
عليه رونقاً جذاباً.

يف بعض اسواق بغداد

نســــــــــاء يمتهــــــــــن
بيـــــــع العطــــــــور
والبخور و العنرب!

ع ـ ـ ــرف الـع ـ ـ ــراقــي ـ ـ ــون بـح ـبـهــم وولـعـهــم
بـالعطـور الشـرقيـة والغـربيـة وبـأنـواعهـا
املــائيـة والـزيـتيـة ،الـطـيبـة الـتي تـشـمل
البخور بكل أنواعه.
ويف بغ ــداد وب ــاقـي احمل ــافـظ ــات تـنـتــش ــر
احملالت الكـبيــرة والفـخم ــة من ن ــاحيــة
الـ ــديـكـ ــور واخـتــص ـ ــاصهـ ــا بـبـيـع أشهـ ــر
املـ ــاركـ ــات لـكــن علـ ــى الــطـ ــرف الـثـ ــانـي
هنــالك نـســوة تخـصـصـن ببـيع العـطـور
اخلـ ــاص الـ ــذي ي ــطلـق علــيه تـ ـسـمـيـ ــة
(الـبخ ــور ،واحل ــرمـل والعـنـب ــر ،وامل ــسك
وان ــواع اخ ــرى ت ــدخـل يف مج ــال ال ــرزق
والزواج حـسب ما قـالته لـنا جنيـة كرمي
أمــرأة يف اخلـم ـسـني مـن عـمــرهــا حـيـث
أم ــته ـنــت ه ـ ـ ــذه املهــنـ ـ ــة عــن وال ـ ـ ــدتهـ ـ ــا
وخالتها واخذت تسرد لنا القصص عن
رواد وزبـائـن بضــاعتهـا بعـد ان واعـدتهـا

بشـراء كـميـة البـأس بهـا
مـ ــن ع ـ ــطـ ـ ـ ـ ــور وبـخـ ـ ـ ـ ــور
الــرزق ...النـسـاء واألرامل
والع ــوانــس ومـن ت ــأخـ ــر علـيه ــا ال ــزواج
زبوناتها الدائمات كما تقول..
وعـن حقـيق ــة مفعــول هــذه االنــواع مـن
الـعطور الـشعبيـة قالـت نعم مسـتندة يف
ذلك علـى احـاديث اسالميـة ومـؤكـدة ان
كـثيــراً مـن النـســاء قــد تــزوجـن بعــد ان
جربن خلطة معينة من البخور..
ويف منـطقـة الـبيـاع كــان لنـا مـوعــد مع
(س) أمــرأة مـتخـصـصــة بـبـيع العـطــور
والــبخ ـ ــور حـيـث الــتقـيـن ـ ــاه ـ ــا وق ـ ــالـت:
اليوجد زبائن لبضاعتنا معينون ال من
النـس ــاء وال من الــرجــال فــأن ــا أبيـع ملن
يــرغـب العـطــر او اخللـطــة مـن الـبخــور
وحـتــى االنــواع مـن الـبه ــارات فهـي تعــد

تــوأم ـاً للـبخــور والصحــة
لــوجــود عـط ــور وبخــور يــزيــد يف الــرزق
ويسـرع يف قـسمـة الفتـاة يف الـزواج فـأنـا
أمــتهـن ه ـ ــذه املهـنـ ــة عـن والـ ــدتـي ومـن
عقـ ــود مـن الـ ــزمـن ..لـكـن أسـت ـطــيع ان
اقـول ان الـعطــور والبخــور تضـيف علـى
املكــان نــوع ـاً مـن الــراحــة واالطـمـئـنــان
وتعطـي تصـوراً بـنظـافـة من يـستـعملهـا
وجمالية ذوقه...
وع ــودً علــى ب ــدء تقــول جنـيــة ب ــائعـتـنــا
االول ـ ـ ــى :ان ه ـ ـ ــذه املـه ــن ـ ـ ــة ت ـ ـ ــؤم ــن ل ــي
ولعائلتي العيش الكرمي وان الرزق على
اهلل ،يتـطلـب منــا خفــة الــدم واملعــاملــة

بغداد/يحيى الشرع
تصوير /نهاد العزاوي
اجليـدة مع الـزبـائن وقـد يـشـوبهــا بعض
الــكـ ـ ـ ــذب االب ــيـ ــض م ــن خـالل ط ــمـ ـ ـ ــأنـه
الـراغبة علـى ان ما تروم شـراءه هو الذي
سـيحقق طلبهـا وغرضهـا ان هي صـدقت
مع ربه ــا ونفــسه ــا وه ــذا م ــا أذك ــرهـن به
علـ ــى الـ ــدوام حـتـ ــى اخـ ــرج مـن كـ ــذبـتـي
البيضاء!

