
معرض الكاريكاتري الشامل 
عىل قاعة الواسطي

ظلت املطـربة أم كلثوم التي تـألقت الكثر من نصف قرن
يف فــن الغـنـــــاء العــــربـي تــطـــــرب العـــشــــاق واحملـبـني مـن
مغــرمي صـوتهـا وأغــانيهـا الـتي مــازالت الـذاكـرة الفـنيـة
العـــربيـــة حتتـفي مبــوروثهــا الفـني االصـيل الـــى اليــوم ،
حتى نـالت شهرة واسعـة قل نظيرهـا بني معاصـريها من
املـــطـــــربــني واملـــطـــــربـــــات خـالل القـــــرن املـــــاضــي وامــتـــــد
جمهـورها العـريض من املـاء الى املـاء ، كما احـتفت أكثر
العــواصـم واملــدن الــشــرق االوسـطـيـــة مبقــاه حتـمل اسـم
كـــوكب الـشــرق وتقــدم لــزبــائـنهــا أحلــى وأعــذب أغــانـيهــا
اخلالـدة ، زبائن مـازالت احالم الصبـا والشبـاب تراودهم
وهـم يتـرمنـون بـأعـذب االحلـان . أمـس االول دخل أحـد
صنـاع املــوت من النـاسفني الرواح االبـريـاء مقهـى كـوكب
الــشـــرق يف حـي الـبـتـــاويـن وســط العـــاصـمـــة بغـــداد ،لـم
يحــدس الـضحــايـــا املنـســوفـني واملتـشــظيــة أشـالءهم أن
زائــرهـم الغــريـب سـيقــطع صلـتهـم بــاحلـيــاة وسـيـمـضـي
بـأحالمهم البـريئة الـصامتـة الى العـدم ، هكذا بـضغطة
زر ، الأكثـر والأقل . الـصبـاح التــالي بعــد عصــر اجلمعـة
الـدموي ، كـان آثاث املقهـى مرمـيا ، بال رواده اليـوميني ،
بال أغان ، بال أحلان ! ، بـرغم ذلك ، فأن مظـاهر احلياة
قــد دبت من جـديــد من بني الـرمـاد والـهشـيم ، فقـد كـان
أصحــــاب احملــــال يــــزيلــــون مخـلفــــات اخلــــراب والــــدمــــار
ويعيـدون تــرتيـب االشيــاء ومعـانـي احليــاة كمــا تفـهمهـا
الـطـبـيعـــة االنــســـانـيـــة الــســـويـــة ، فـــاملكـــان لـن يـــزول وال

الصوت ميحى ، وتظل احلياة تقهر املوت . 

*فـيلـم )دنـيـــا( للـمخــرجـــة اللـبـنــانـيــة
جـوسلـني صعب، يـثيـر اهـتمـامـاً كـبيـراً
لـــدى األوســـاط الفـنـيـــة والــشعـبـيـــة يف
مـصــر، هـنـــالك مـن يــرفـضه، وهـنـــالك
من يـؤيـده، ألنـه يتنــاول مسـألـة مهمـة
يف حــيــــــاة املـــــــرأة. الفـــيلــم مــن متــثـــيل
حــنــــــان تــــــرك
ومــحـــــــمـــــــــــــــــــــد

منير.
ـ

*الــــــــشـــــــــــوارع
الـــتـــي فـــيـهــــــــا
حـــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ومـــــــطـــــبــــــــــــــات
بــــاتـت أكـثــــر مـن الـــشــــوارع الــصــــاحلــــة
لالسـتعمال. حفـر ومطبـات واستدارات
كــيفــيـــــة وحـــــواجـــــز كـــــونـكـــــريــتــيـــــة ويف
الـشــوارع التجـاريــة اجلنـابـر والعـربـات
تــــضــــــــاف إلــــــــى املـعــــــــوقــــــــات األخــــــــرى!
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*الكـثيــر من بـاعـة األدوات االحـتيــاطيـة،
لــسـيـــارات املـنفـيــسـت، يحـتلـــون األرصفـــة
بدءاً من مخـارج محالهم، وصوالً إلى أول
الرصيف، بهـياكل هذه السيارات املستوردة
مـن دول اخللــيج، ومحـــال هـــؤالء الـبـــاعـــة
معـظمهــا يف املنـاطق الـسكـنيـة. إلــى متـى
يـسـتمـر هـذا احلـال

يا أمانة بغداد؟
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ـوقـــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـ

     كوكب الرشق حترتق !
علي ياسني

ــــــــــات ـلـقـــــط

ــــــرغـــم ــــــال *ب
من الظروف
الـصعبـة، إال
أن األسواق امتألت باملتبضعني يف
اليوم الـذي سبق العيد. حـتى كنا
ــــــــاة أكـــثــــــــر مـــن ــــــشـعــــــــر أن احلـــي ن
ــــــعـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. طـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــي
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صورة تظهر البناية الرئيسة لزينت غال جنوب هنغاريا البناية
هي مصنع للنبيذ وفندق يؤمه السواح للجمع بني االقامة

الفاخرة واحتساء النبيذ الشهير

*بـــــالـــــرغــم
مـــن مـــــــــرور
أكـــثـــــــــر مـــن
شـهــــــــــــريـــــــن
علـــــى فـــصل الــــشــتـــــاء، لــم يحـــصل
بعض منتـسبي رجال الشـرطة على
مـالبـــــــس شـــتـــــــــائـــيـــــــــة، والســـيـــمـــــــــا
الـقمــاصل. هــذا مــا نـسـمعـه منـهم،
فـــــهـــــل يـــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز هــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا؟!
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املمثلة
البريطانية

كاترين
زيتا-جونز

تقف امام
املصورين
بعد انتهاء

مؤمتر
صحفي حول

فيلم
"اسطورة

زورو" يف
طوكيو

اطفال
مدرسة بأزياء

بهيجة ملونة
يستعرضون
اثناء احتفال
كاراكول يف
مقاطعة ما

كاتي املالية
يف ضواحي

مانيال.
االحتفال

مخصص
للعناية
بالبيئة

بعــــد الــنجــــاح الـكـبـيــــر الــــذي حـققــته
جـــامعـــة الـبـصـــرة بـــإقـــامـتهـــا ملـتقـــى
الــسيــاب التــأسيــسي، جــرت مبــاحثــات
بني الـدكتـور علـي عبـاس علـوان رئيـس
جـامعـة الـبصــرة والنـاقـد فـاضل ثـامـر
رئيـس االحتــاد العــام لالدبـاء والـكتّـاب
يف العراق قال عنها الناقد فاضل ثامر
: املـبـــاحـثـــات الــثقـــافـيـــة بـني جــــامعـــة
الـبــصـــرة واالحتـــاد جــــاءت بعـــد جنـــاح
رئـيــسهـــا لـتـــأسـيــس تقـــالـيـــد ثقـــافـيـــة
وابــــداعـيــــة لـتـفعــيل املـــشهــــد الــثقــــايف

العراقي.
وأضــاف: لقــد مت االتفــاق علــى اقــامــة

علــــــى قــــــاعــــــة الــــــواســـطــي يف وزارة
ـــــــة الـــثـقـــــــافـــــــة، نــــظـــمـــت اجلـــمـعـــي
اإلعالمـيـــة لـــرســــوم الكــــاريكـــاتـيـــر
)معــــرض الـكــــاريـكــــاتـيـــــر العــــراقـي
الـشــامل األول( الـــذي اشتــرك فـيه
ــــــون مـخـــتـلـف )25( رســــــامــــــاً ميـــثـل
األعمـار واألســاليـب الفـنيـة بــأكثـر
مـن 100 لـــوحـــة ســـاخـــرة.. احـتـــوت
مضامينها على عـدة أفكار إنسانية
مــستقــاة من الــواقع اليــومي الـذي
ــــــــشـه الـعـــــــــــراق، والــــــظـــــــــــروف يـعــــي
واألحــــداث الـــســــاخـنــــة الـــســــائــــدة،
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وحـيث الـظــواهــر املــدانــة واحلــاالت
الــسلـبيــة.. والفـســاد اإلداري الــذي
يـتفــشـــى داخل دوائـــرنـــا الـــرسـمـيـــة

بشكل عام.
ولم ينس املشاركـون بأن يستذكروا
زمـيلهم وأستاذهم الـفنان الراحل
مـؤيـد نـعمــة، فقــد مت تخـصيـص
جنـاح خـاص ضـم مجمـوعــة من
رسـومـاتـه التعـبيـريـة الـسـاخـرة
املنـشــورة ســابقــاً يف صحــافـتنــا
الــــوطـنـيــــة. لـيـكــــون حــــاضــــراً

معهم دائماً.

بغداد / علي إبراهيم

املربد القادم تقيمه جامعة البرصة
واالحتاد العام لالدباء

البصرة / عبد احلسني الغراوي

مهـــرجـــان املـــربــــد القـــادم يف الـبــصـــرة
بتعاون وتنسـيق بني االحتاد واجلامعة
الـتـي اكـــدت مــن خالل ملـتقـــاهـــا هـــذا
حجم استعدادهـا وامكانـاتها الثقـافية
واملعنـويـة والعلـميـة ودورهـا الفـاعل يف
اجنـــاح مـثل هـــذه املـظـــاهـــر الـثقـــافـيـــة
واحلضارية البراز اهمية ثقافة العراق
اجلــــديــــد، وبلــــورة رؤاه وفـق معــطـيــــات
الــثقــــافـــــة العــــراقـيــــة اجلــــديــــدة ودور

املثقفني واالدباء العراقيني.
واكـــد النــاقــد فــاضل ثــامــر ان اجلهــود
مـــسـتـمــــرة لـتـحقــيق هـــــذا املهــــرجــــان

االبداعي.

مـذيعـة الـنشـرة الـريـاضيـة يف قنـاة العـراقيـة،
عـادت إلــى جمهـورهـا الـريـاضـي، ويف تصـريح
هـــاتفــي لهـــا خــصــت به "املـــدى" قـــالـت فــيه:
قدمت للعـراقية بـرنامج "جلـسة سمـر"، وكان
من بناة أفكاري وإعدادي. وقدمته خالل أيام
عـيد الفـطر املـبارك خالل العـام املاضـي، وقد
مت بــثه مـبـــاشـــرة وبــثالث حـلقـــات، حـيــنهـــا
تفـاجـأت بـأن هنـاك طلبـاً شـعبيـاً ملحـاً علـى
اسـتـمـــرار تقـــدمي هـــذا الـبـــرنـــامج. وأضـــافـت
سهــاد إسمـاعـيل تقـول: فعالً، قـررت االسـتمـرار وسجلـت ثالث حلقــات متـواصلـة
قبل سفـري إلـى الـدوحـة، واثنـاء العـودة إلـى الـوطن، طـلب منـي تسـجيل حلقـات
أخــرى للبـرنــامج نفــسه، هنــا شعــرت أن هنــاك تنـافـسـاً بـني جمهـوري الـريــاضي
وجمهــور املنـوعـات، ونـتيجـة لعــدم التــوفيـق بني تقــدمي البـرنــامجني املـذكــورين،
بــسـبـب عـــدم تفــرغـي الـكلـي خــاصـــة يف تقــدمي بـــرامجـي الــريــاضـيــة، فـضالً عـن
الـطـلبــات امللحــة من جـمهـوري وزمـالئي، قــررت العـودة إلـى بـرامـجي الـريــاضيـة

ألودع برنامج "جلسة سمر" دون أن أنسى محبتي جلمهوري الذواق.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

سهاد إسامعيل تعودإىل مجهورها الريايض
بغداد / املدى

أنـتــشـــرت يف جـمـيع ســــواق بغــــداد كلـمـــات
ومصطلـحات غريبـة على مسـامع املواطن،
يـــتـــــــــداولـهـــــــــا عـــــــــادة اصـحـــــــــاب احملـالت و

)البسطيات( والباعة املتجولون.
ويف ســوق البــاب الـشــرقي الــذي يعــد احــد
اهم املــراكــز الـتي يـتبـــادل البــاعــة يف هــذه

كلامت تشيع يف االسواق..
واملشتـــــري عـــــادة هــو الضحيـــة

بغداد/ يحيى الشرع

مافعلته الينايف اخالقيات التجارة..
وعن مـصدر هذه املصـطلحات وااللفاظ ال
يعـــرف احـــد مـصـــدرهـــا، ومـن أيـن جـــاءت،
ومـتى بـدأت، اذ هنـاك من يقـول انهـا بدأت
يف نهـايـة الثمـانـينيـات او الـسبعـينيـات من
القــــرن املـنــصــــرم، لـكــن محـمــــد حـمــــودي
صاحب بسطية ويبلغ من العمر )70عاماً(
قــال ان هــذه اللغــات كــان اصحــاب احملالت
والبــاعـــة يتــرفعـــون عن ذكــرهــا او تــداولهــا
لقبحها، وال متت بصلة الى واقعنا العربي

واالسالمي.
ومبـــــرور الـــــزمــن اصـــبحــت مــن الــكلــمـــــات
الــــشــــــائعـــــة بــني اجلــمــيـع بعـــــد ان كـــــانــت
محـصــورة بـني اربــاب الـســوابق والـنـشــالــة

واجملرمني.

مــواطنـاً يـريـد بـيع حـاجــة يعـطــونه سعـراً
خـيالـياً بـالنسـبة الـيه، وحينـا يريـد التـأكد
مـن الـــسعـــر يـبــــدأ بجـــولـــة مـيـــدانـيـــة بـني
احملالت قـد تطول الى سـاعات اذ ال يرضى
بــــالـــسعــــر احلقــيقـي الــــذي يعــــرض علــيه
فيـضطـر الـى الـرجـوع الول شخـص اعطـاه
الـسعــر اخليـالـي وهنــا تبـدأ املـسـاومــة معه
وأظهـــار العـيــوب و... حـتــى يــأخــذهــا مـنه

بأقل من ربع سعرها احلقيقي..
وعلــى ذكـــر )البــوري( قــال عـــادل اجلبــوري
تــــاجــــر كهــــربــــائـيــــات ان احــــد االشخــــاص
اشترى سـاعة بـ)5000( دينـار وباعها بـ)18(
الف دوالر وحني توجهي الى صاحب محل
الـسـاعـات وبعــد التعــرف واالطمـئنـان قـال
صحـيح لقد حدث هـذا وان هذه جتارة وان

ومـجتمعـاتهـا لـكن أستـطيع ان اذكـر وانقل
مـاجـرى سـابقـاً... ومن هـذه االلفـاظ التي
اليـــسـتـــسغــيهــــا اغلـب الـنــــاس )شــــدراسه(
)الـبــوري( )زمـبــة( )فـيح( اي ضـــربه بــوري
وضربة زمنبـة وضربة فيح ومعنـاها احتال
علـيه وأرغــمه علـــى قـبـــول الـبـضـــاعـــة بـكل
سـيئــاتهـا، وهـذا بـالـطبـع من قـبل صــاحب
احملل على املشـتري، وحتى مـابني اصحاب
احملالت انفسهم، ويـستمر كرمي يود اهلل يف
حــديثه قــائالً وهنــاك كلمــة )لبـسه عقـال(
اي خـدعه، وامـا لغـة التحـذيـر واالنـذار مـا
بـني الـبـــاعــــة فهـي اطالق صـيحـــة عـــالـيـــة
)كـبـــســـــة( الفهـــــام اجلـمــيع ان الـــشـــــرطـــــة
قــادمـــون، وهنـــاك اللفـظــة الـســابقــة الـتي
سـردنـاهـا وهي )شـدراسه( اي عنـدمـا يـرون

الكلمات حتى وصل االمـر الى لغة االشارة
واصـــدار اصـــوات ذات مــسـتـــويــــات محـــددة

اليتسع اجملال هنا لترجمتها ونقلها.
كــرمي يــود اهلل يعـمل يف مجــال بـيع وشــراء
الكهربائيات منـذ اكثر من )30( سنة يقول
بـــدأت هـــذه احلـــالـــة مـنـــذ نــشـــوء االســـواق


