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بهلول لكل زمان..

وقفــــة

رصخة مكتومة منذ قرون ..انطلقت تلفزيونياً

تاكريو كوبايايش يلتهم
 53ساندوتش

(ميد إن جاينا)
أحمد السعداوي

بغداد/محمد اسماعيل
بهــدأة االميــرات ،املـتعــاليــة ،تــدخل
الـفنــان ــة بتــول عــزيــز ،عل ــى فيـصل
جـواد ،هـامـسـة-" :مـوالي ..لـم يبق
كثيراً على فرصتنا"
بـيـنـم ـ ــا الفـنـيـ ــون ،يـتـنـ ــادبـ ــون-" :
ك ـ ــام ـي ـ ــرا ..داي ـ ــر ..ب ـ ــاجلـ ـ ــو" خالل
تـ ـ ـص ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــر حـلـق ـ ـ ـ ــات املـ ـ ـ ـسـلـ ـ ـ ـسـل
الــتلف ــزي ــونـي الع ــراقـي ..اجل ــدي ــد:
(بهلــول لـكل زمــان) تــألـيف ضـيــاء
س ـ ــالـم ..متـثــيل د .خ ـ ــال ـ ــد احـم ـ ــد
م ـصــطفـ ــى وفـيــصل جـ ــواد وبـتـ ــول
عـ ــزيـ ــز ومحـمـ ــود حـ ـسـني ومـ ــاجـ ــد
ياسـني وفائـز احلداد ..انـتاج شـركة
(الـعـ ــني) لـق ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاة الـعـ ـ ـ ـ ــراق ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة..
الفضائيـة ..اخراج هاشم ابو عراق،
يف خـ ـم ـ ـ ــس وعـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــري ــن حـلـق ـ ـ ـ ــة،
س ـتـع ـ ـ ــرض خـالل شـه ـ ـ ــر رم ـ ـض ـ ـ ــان
املبارك.
***
انفجــار ق ــريب ،ه ــز املكــان ،اعـقبـته
اطالق ــات ن ــاري ــة مـتـب ــادل ــة ،روعـت
افـئ ــدتـن ــا ،بـيـنـم ــا بـت ــول حت ــاول ان
تواصل بثبات حـسدتها عليه" :اريد
ان ابق ـ ـ ــى بقـ ـ ــربـك" لـك ــن كل شــيء
تـوقف ،ريـثمـا يـنجلي املـوقف خـارج
(اللوكيشن  -مكان التصوير).
انتهـزت االرهاب الـدائر مـن حولـنا،
سـ ــانحـ ــة ،السـتـمـع للـمـ ــؤلف وهـ ــو
يقول" :الـبهلول ..مـسلسل تـاريخي

يف اطــار معـاصــر ،استعــرت حكـمته
وطـرافـته ،السقـطهــا علـى املــرحلـة
الـ ــراهـن ـ ــة ،بحـيـث جتـ ــرد مـن اميـ ــا
انـتمـاء لـزمـان أو مكـان محــددين..
فهـ ـ ــو كـل شخ ــص وقـع عل ـيـه ظلــم
جعله يتقمص ثوب اجلنون".
يف بعـض احللقــات ،يظهــر البهلـول
مع ــاص ــراً ..بـل يح ــاكـي امل ـسـتقـبل،
يتحدث عن فكرة العدالة ماركسياً.
هـ ــذا آخـ ــر مـ ــا حـ ــدثـنــي به ضـيـ ــاء
سـالـم ،قبل ان يـستـأنف الـتصـويـر،
بتوقف القتال خارج اللوكيشن.
***
الـكاميـرا تتنقل ،بني زوايـا التقاط،
كـثـي ــرة ،وجت ــرب اكـث ــر مـن ح ــرك ــة،
للممثل والعـدسات ،قبل ان يـستقر
ابـو عـراق ،علـى رؤيـا يثـبتهـا ،فيـأذن
ملدير التصوير بادارة الكاميرا.
اذ ذه ــب بـفـ ـي ـ ـصـل ،يف ن ـ ـصـف دورة،
حـول بتـول ،غـادرهـا وعـاد يلـتقيهـا،
م ـ ـضـ ـيـف ـ ـ ـ ـاً ايـحـ ـ ـ ــاء م ــن االك ـ ـ ـش ــن
الهــوليــوودي ،الــذي يحــرر الــدرامــا
العراقية ..التاريخية ..من رتابتها.
فـانتحـيت بـالفنـان د .خـالـد احمـد
م ـصــطف ــى ،ج ــانـب ـ ـاً يح ــدثـنـي عـن
شخـصـي ــة الــبهل ــول الـتـي ي ــؤديه ــا،
وه ــي ت ـ ـصـ ـ ـ ــوف غـ ـ ـ ــرائـ ـب ــي ح ـكـ ـي ــم
ب ــاده ــاش ك ــومـي ــدي ،امـت ــداداً إل ــى:
"الكـوميـديـا دالريتـا ..أي كـوميـديـا

الـصنعـة التي ظهـرت خالل الـقرون
الوسطى ،يف اوروبا" تنتقد الكنيسة
والبـرجوازية ،فكـان فنانوهـا قريبني
من الشعب مكروهني من السلطة.
***
عـدل املـؤلف يف الـرؤيـا األخـراجيـة،
طــالب ـاً املبـالغـة مـن قبل الـسـلطـان،
يف التمـسك بكـرسي احلكم؛ فـأجاد
فـيصل جــواد" :ان البهلـول يـريـد ان
يشاركني يف احلكم".
مــشه ــد الـتـم ـسـك بك ــرسـي احلكـم،
اعطـى فيصالً ،الفرصـة يف استثمار
ملكـاته املسرحية املتفـوقة ،باعتباره
افــضل ممـثل م ـس ــرحـي يف الع ــراق،
لسنوات عدة..
وقــد تنــاغمـت مبــالغـته املـســرحيـة،
جـمـ ــاالً ،مـع الهـ ــدوء الـتـلفـ ــزيـ ــونـي
لبتول عزيز.
***
خالل وقـت الحق ،ت ــداعـ ــى الفـن ــان
املـب ــدع فـيــصل ج ــواد ،ب ــاحل ــديـث لـ
(املــدى) عن كـون الـسـلطـان ..الـذي
يـ ــؤديه ..رم ــز يـ ـشـي ــر إل ــى م ــواطـن
اخللل يف اجملتمع االنـساني ،واوجه
من خـالل التـهمــة ..صــريح ــة ..ملن
تـسـببــوا مبــآسٍ للعــالـم ،عبــر دورات
زمـنـيـ ــة-" .اتفقـت مع اخمل ــرج عل ــى
انتاج شخصيتي يف النص ..ثانية..
بـ ــذهــن يحـ ـسـب ال ـصـ ــورة جـيـ ــداً..

داخلياً ومظهرياً".
املنـتج املنفـذ صـاحب بـزون ..املـديـر
املفوض لشركة العني ..قال:
امل ــسل ــسل اسق ــاط تـ ــاريخـي عل ــىاحلـاضـر ،بلـورت فكـرتـه مع د .عبـد
الكـرمي السوداني ،بعد االحتالل يف
 9نيـسان  2003وقـد كتـب السـوداني
احللق ــة االول ــى مـنه واكـمل ضـي ــاء
س ـ ــالــم ،نـ ــسجــت شخـ ـص ـيـ ـ ــاته مــن
اخملــيلـ ــة الـت ـ ــاريخـي ـ ــة وطلـبـت مـن
ضـي ــاء قـيـ ــاسهـ ــا علـ ــى شخ ـصـي ــات
ح ـ ــاض ـ ــرة .الـ ــسلـ ـط ـ ــان ميــيل إل ـ ــى
غ ـ ــرائ ـ ــزه ،والـبـهل ـ ــول يـتـ ـش ـ ــرف كل
ان ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان يف ان يـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــى مـعـه،
والـسلـطــانــة ..حــاجبــة كبــرى لنــور
احلقيقة ،مكراً ودهاءً.
ج ـ ــودة اداء امل ـم ــثلــني ،ي ـن ــصه ـ ــر يف
ب ـ ــوتق ـ ــة العــمل الـكـبـ ــرى ..اخملـ ــرج
هـ ـ ــاشــم ابـ ـ ــو عـ ـ ــراق الـ ـ ــذي قـ ـ ــال لـ
(املـدى)-" :املسلسـل صرخة يف وجه
اي ـ ــة سل ـط ـ ــة عل ـ ــى االطالق ،يف أي
زمـ ــان ومكـ ــان .وضعـنـ ــا ديكـ ــوراته ــا
وازياءهـا ومكيـاجها واكـسسـواراتها،
بـ ـ ــال ـتـ ـ ـشـ ـ ــاور ب ـي ـنــي وب ــني زمالئــي
املتخـصصني بها يف العمل ،استناداً
إلـ ــى فك ــر اجـتـم ــاعـي ولـي ــس فقهـ ـاً
سـيـ ــاسـي ـ ـاً .حـ ــاولـت الـتـنـ ــاغــم مع
احساس املمثل ،فافلحنا جميعاً".

هل يصبح الرقص الرشقي رقصا غربيا؟
القاهرة  -استضافت القاهرة واحدة من اكبر
مسـابقات الرقص الـشرقي يف العالـم وشاركت فيها
متـسابقـات من مختلـف انحاء العـالم سعيـا للفوز
بـالتـاج الـذهـبي .وتـوافـدت علــى مصــر  800راقصـة
مـن اله ــاوي ــات واحملـت ــرف ــات مـن بل ــدان ع ــدي ــدة
لالشتراك يف مسابقة الرقص الشرقي العاملية
الـتـي ت ــواصلـت م ــراحله ــا علــى مــدى اسـبــوع.
واصـبح ال ــرقـص ال ـش ــرقـي يحـظ ــى ب ــشعـبـي ــة
متزايـدة يف انحاء العـالم يف السنـوات االخيرة
خـ ــاصـ ــة مع انـ ـشـ ــاء مـ ــدارس مــتخ ـص ـصـ ــة له
واقـامـة مـســابقــات لهــذا النــوع من الـرقـص يف
انح ــاء ع ــدي ــدة يف اوروب ــا وال ــوالي ــات املــتح ــدة
واسيــا .ومتـتهـن الكـثي ــر من الــراقـصــات الـالتي
شاركن يف املسابقـة الرقص الشرقي يف بالدهن
وحضـرن الــى مصــر الستعـراض مـواهـبهن
واس ـتـلهـ ـ ــام روح ه ـ ـ ــذا الفــن يف مـ ـصـ ـ ــر.
وفــازت االمـيــركـيــة بــوزيـنكــا وهـي مـن
اصول كـوبية وتـشيكيـة باملـركز االول
يف امل ـس ــابقــة وحـصلـت علــى الـتــاج
الـذهبي الفرعوني التصميم الذي
ميــنح لـلفـ ــائـ ــزة االولـ ــى .وقـ ــالـت
بـوزيـنكـا الـتي تـعمل كـراقـصـة يف
الواليـات املتحدة االميـركية انها
كـ ــانــت واثقـ ــة مـن ق ـ ــدراتهـ ــا يف
االداء لكـنهــا رغـم ذلك عـبــرت
عـن ده ـشـته ــا لــتحقـيق ه ــذا
الفـ ـ ــوز .وقـ ـ ــالــت بـ ـ ــوزي ـنـكـ ـ ــا
"اعـ ـتـق ـ ـ ـ ــد انـه ال مي ـكـ ـنــك
الـتـ ــأكـ ــد بـ ـشـ ــأن كــيفـيـ ــة
حـك ــمه ــم علـ ـ ــى االمـ ـ ــور
وعـ ـنـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــا ت ـكـ ـ ـ ــون يف
مسابقـة يتعلق االمر
بـالـذوق الـشخـصي
لآلخـرين .اقـصد

اننـي اعرف انني رقـصت بشكل جيـد لكنني
لــم اع ـ ــرف ان ـنــي س ـ ــأف ـ ــوز .وه ـ ــذا شــيء
جـمـيـل للغ ــاي ــة ب ــالـن ـسـب ــة مل ـسـتقـبلـي
املـهـ ـن ــي عـ ـنـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــا اعـ ـ ـ ــود
لـبل ــدي .وس ــأت ــوجه
االن الـ ـ ــى واحـ ـ ــة
سيـوة وزيـارتهـا
مب ـ ــث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
احللـوى الـتي
تزين الكعكة
بعد رحلتي
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
القاهرة
".

املهرجــــــان
املرسحي وتكريم االدباء
واملثقفني يف بابل
بابل  /مكتب املدى

عارضة ازياء
تقدم
مجموعة من
تصاميم
الصيف يف
مدريد

شـاركت منـتديـات محافـظة بـابل يف املهـرجان
املــس ــرحـي ال ــذي اق ــامـته م ــدي ــري ــة ال ـشـب ــاب
وت ـضـمـن ســبع ــة عـ ــروض هـي احـالم العـ ــودة
لـشباب املدحتية ،اعداد واخراج بشير احلجي
عن قـصيــدة فتـاوى لاليجـار للـشـاعـر الكـبيـر
م ــوفـق محـم ــد وق ــدم مـنـتـ ــدى احملـ ــاويل داء
النـسيـان) اعـداد واخـراج فـارس عبـد الـزهـرة ،
فـيـمــا كــان ع ــرض احالم العـصــافـيــر ملـنـتــدى
امل ـسـيـب ت ــألـيف عـب ــد احمل ـسـن عـب ــد ال ــزه ــرة
واخـراج حسـنني علي  .وكـانت زهـرة امللك من
فعــاليــات شبـاب الـسـدة تــأليف واخـراج كـرمي
خليل امــا مسـرحيـة غـروب يف زنـزانه احلـريـة
ل ـشـب ــاب اله ــاشـمـي ــة فـكـتــبه ــا علـي عـ ــدنـ ــان
واخراجهـا عذاب حـسن واشتـرك كل من علي
عدنان وفاضل مهدي باخراج مسرحية اخرج
منهـا يـا ملعـون تـأليف حـسن عـزيـز وهـي من
فعاليات شباب القاسم .
وق ــدمـت جلـن ــة الـتـحكـيـم د .محـم ــد ح ـسـني
حبـيب وزهيـر اجلبـوري وعـامـر علي اجلـوائـز
عل ـ ــى الع ـ ــروض ح ـيــث ك ـ ــانــت احـالم الع ـ ــودة
افــضل عـمل مــس ــرحـي يف امله ــرج ــان وج ــاءت
مـســرحيــة محــاسـن االخالق بــاملــركــز الثــاني
مـناصفة مع مسـرحية اخرج منـها يا ملعون ،
وفـاز اشـرف عـادل بجـائــزة افضل ممـثل عن دور الـطبـيب
يف مـســرحيــة النــسيــان والقــى د .مـحمــد حـسـني حبـيب
كلمة عـبر فيـها عن شكـره وتقديـره ملديـرية شبـاب احملافظـة على
جهودها الكبيرة يف دعم احلركة الثقافية والفنية .

واشنطن  :متكن الياباني تاكيرو كوباياشي من
الف ــوز يف امل ـس ــابق ــة ال ـسـن ــوي ــة لـتـن ــاول ال ــسجق
بـنيويـورك لسـادس مرة علـى التوالـي حيث ابتلع
 53سـانـدويتـش سجق بـحجم ثالثـة أربـاع رغيف
يف  12دقيقة وحطم بذلك الرقم الذي سجله يف
ع ــام 2004م وال ــذي ابـتـلع فـيه  53س ــان ــدويـت ـش ــا
بحجم نـصف رغيف ،وكـان نضـال كـوبـايـاشي من
أجل الفـوز بـاحلـزام األصفـر (للـبطـولـة) شـديـداً
هــذه املــرة حـيـث كــان مـنــافــسه األم ــريكـي جــوي
شيسـتنوت متقـدماً عليـه بداية األمـر ولكنه هزم
أمـامه بـفارق سـاندويـتش واحـد أي أن معـدته لم
تتسع سوى لـ 52سندويتشا فقط .

أصغر وأكرب أم
ريو دي جانيرو :وضعت طفلة تبلغ
مــن العـمـ ــر ت ــسع سـنـ ــوات مـن قـبــيلـ ــة
اب ــوريـن ــا يف غ ــاب ــات االم ــازون املـطـي ــرة
بــالبـرازيل مـولــودة يف االسبـوع املــاضي
وقال أطـباء يـوم اجلمعـة ان الشـرطة
حتقق يف االمــر لـتعــرف مــااذا كــانـت
الطفلة قد تعرضت لالغتصاب.
وق ــال ك ــري ـسـتـي ــانـي دا ك ــوسـت ــاوه ــو
طـبـيـب يف امل ـسـتــشفــى الـتـي اجــريـت
فيهــا للـطفلـة عـمليــة قيـصـريـة يـوم
االربعــاء يف مــانــوس عــاصـمــة واليــة
االمازون "نعرف عن عمليات حمل يف
سن مبكرة يف بعض القبائل ولكن لم
اسمع مـن قبل ابــدا عن طفلـة عمـرهـا
تسع سنوات حتمل وتلد".
وق ـ ـ ـ ــال مـ ـتـح ـ ـ ـ ــدث ب ـ ـ ـ ــاس ــم ادارة
الـرعايـة الصحيـة احمللية انه ال
تـوجـد لـديـهم تقـاريـر عـن مثل
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه احل ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت يف والي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االمازون "منـذ عدة عقود على
االقل".
وطلـبت الـشـرطـة مـن علمـاء
االجــن ـ ـ ــاس مــن امل ـ ـ ــؤس ـ ــس ـ ـ ــة
الــوطنيـة الهنـديــة املسـاعـدة
يف معـ ــرفـ ــة عـ ــادات قـبــيلـ ــة
اب ـ ـ ــوري ــن ـ ـ ــا فـ ـي ــم ـ ـ ــا يـ ـتـعـلـق
مب ــم ـ ـ ــارس ـ ـ ــة اجلـ ـن ـ ــس مـع
الفتيات الصغيرات.
يف س ـي ـ ــاق م ـت ــصل ق ـ ــالــت
صـح ـ ـيـف ـ ـ ـ ـ ــة ديـلـ ــي م ـ ـيـل
البــريطــانيـة يـوم الـسـبت
ان أخـصائيـة يف طب نفس
االطـفال تـبلغ من العـمر 62
عامـا أصبحت أكبـر بريطـانية
تـ ــضع مـ ـ ــولـ ـ ــودا وهــي يف هـ ـ ــذا
الـ ـســن بعـ ــد ان خ ــضعـت لـعالج
للخصوبة يف اخلارج.
وقـالت الـصحيفـة ان بـاتي فـارانت
وهي أم لثالثة أطفـال كبار من زواج
س ــابق وضعـت مــولــودا ذكــرا مـن خالل
عملية قيصرية يوم االربعاء.
واضافت ان املـولود الذي بلغ وزنه نحو
ثالثـة كيلـوجـرامـات ولـد يف مـستـشفـى
رويـال سـوسـيكـس كـاونـتي يف بــرايتـون
بجنــوب اجنلتـرا علـى الـرغـم من عـدم
اسـتطـاعــة مسـؤولي املـستـشفـى تـأكيـد
هذه االنباء بشكل فوري.
وقـالت فـارانت يف مقـابلــة مع صحيفـة
ديـلي مـيل "انه ف ــاتن ورؤيـته الول مــرة
احساس تعجز الكلمات عن وصفه".

وضعــت فـ ـ ــارانــت مـ ـ ــولـ ـ ــودهـ ـ ــا واس ــمه
املـ ـســتعـ ــار"جـي جــي" بعـ ــد ان ح ــصلـت
عل ـ ـ ــى عالج لـلخ ــصـ ـ ــوبـ ـ ــة يف اخلـ ـ ــارج
باستخـدام بويضـة مت التبرع بـها حتي
تــستــطيـع ان حتقق حلـم زوجهــا جــون
البـالغ مـن العمـر  60عـامـا بـأن يـصبح
أبا.
وق ـ ــال ــت ديلــي م ــيل ان ف ـ ــارانــت تـلقــت
عالج اخلصـوبـة حتت اشـراف الطـبيب
االيطالي سيفيرينو انتينوري .

روى لي احـد األصـدقـاء كـابـوسـاً صغيـراً ،يـشبه (اسـكيتـش) إعالني يف
إحــدى الفـضــائيــات .يـظهــر الـصــديق يف هــذا الكــابــوس ،عــاري ـاً وكــأنه
يـسـتعــد لـالستـحمــام ،ثم حتـني من الـصــديق الـتفــاتــة الــى مــؤخــرته،
فيقرأ ما مكتوب عليها باملقلوب :ميد إن جابنا.
ـ إذا لم يكن هذا كابوساً مرعباً ،فهو نبوءة عما سيحدث يف املستقبل.
قــال الصـديق ذلك ،وهـو يـسـتعيـد تفـاصـيل حلمـه اإلعالني القـصيـر.
ويف احلقيقــة ليـس هنـاك مـا هــو اكثــر غمـوضـاً واقالقـاً مـن الظـاهـرة
الصينـية التي تفـرد جناحيهـا ببطء ولكـن بثبات يف كل أرجـاء العالم،
من خالل لغة العصر :االقتصاد.
ان اخلصــوصيــة الثقــافيـة للـصني ،وطــابعهـا االيـديـولــوجي اخلـاص،
شكال بــالـتفــاعل املـميــز حــاجــزاً أمــام االنـهيــار الــذي شـمل األنــظمــة
االشـتراكـية الـشمـوليـة ،وأعطـى استـمراريـة القتـصاد هـائل قـائم عـلى
أدنــى األجــور ،وتقـنـني املـنــافـســة ،وحـمــايــة رؤوس األمــوال عـن طــريق
رعـايتهـا رسميـاً .وليـس غريـباً ،بـعد ذلك ،أن تـندفع بعـضٌ من كبـريات
الـشــركــات الع ــامليــة الــى افـتتــاح فــروع لهــا يف الــصني ،أو الـتعــاقــد مع
شـركـات صـينيـة (حكـوميـة!) لتـوفيـر خطـوط إنتـاج (صـينيـة) ملـاركـات
أوروبية أو اميركية معروفة.
شخـصي ـاً ،حتققـت من هـذا األمـر ،حـني تفـاجـأت أن مــايك الـ(بـي بي
سي) الـذي كنت احـمله معي ،هـو صنـاعـة صـينيـة بـالتعـاقـد مـع هيئـة
االذاعة البـريطانية .إضـافة الى مجمـوعة كبيرة مـن األجهزة اخلاصة
بــالعـمل والبـث اإلذاعي األخـرى .هـذه احلـقيقــة جعلـتنـي أتلفـت مثل
صاحبي أعاله ،وأحتقق من مؤخـرتي ،فلرمبا وجدت فعالً تلك العبارة
الشهيرة :ميد إنْ جاينا.
اعتــدنــا أن ننـظــر الــى البـضــاعــة الـصيـنيــة علــى أنهــا رخيـصــة وغيــر
مـتـيـنــة .وشــراء هــذه الـبـضــائع مـن املـنـظــور االقـتـصــادي الــواسع هــو
خسـارة غير منظـورة .فخالل فترة عشـرين عاماً قـد تشتري بـالتعاقب
ثالثــة او اربعــة اجهــزة تلفـزيــون صيـنيــة ذات عمــر استـهالكي قـصيـر.
ولكـن ل ــو تهـي ــأ لك ان تـنـظ ــر (بع ــد الع ـشــريـن سـنــة هــذه) الــى االمــر
بشمـوليـة ،الكتـشفت انـه بثمن هـذه األجهزة الـثالثة كـان بامـكانك أن
تشتري جـهازاً اخر (اوروبياً او اميـركياً) أكثر متـانة ،له عمر استهالكي
أطول.
غيــر ان عــدم املتــانــة وســرعــة الـتلـف ليــس سمــة للـصنــاعــة الـصيـنيــة
بصـورة عـامـة .واملتعـارف علـيه ان هنـاك ثالثـة او اربعـة مـستـويـات من
االنـت ــاج يف ال ـصـني ،امل ـسـت ــوى األول ع ــالـي اجل ــودة وهـ ــو لالسـتـهالك
احمللـي ،وامل ـسـت ــوي ــات األخ ــرى للـتـص ــدي ــر ،وطـبـيعـي ان حـصـتـن ــا مـن
املـصـنــوعــات الـصـيـنـيــة هـي مـن أردأ املـسـتــويــات ،بـسـبـب ضـعف القــوة
الـشــرائيـة يف العـراق ،إضـافـة الــى أن سيـاسـات الـنظـام الـسـابق عـززت
االرمتاء حتت الـبضاعـة الصينيـة ،على حـساب منـافذ استيـراد أخرى،
متنح املواطن العراقي احلرية يف االختيار.
وكــانت الـسنــوات الثالث املــاضيـة فـرصـة لـدخـول الـبضـاعـة الـصيـنيـة
الرخيصة وغير املتينة دون رقابة ،وبفيضان غير مسبوق ،اغرق السوق
العراقية حد التخمة ،وفاض على احلاجة االستهالكية بدرجة كبيرة.
حتـى أن رئيس احتـاد رجال األعـمال العـراقيني راغب رضـا بليـبل ،ذكر
أمامـي أرقاماً مهـولة لعدد املـولدات الكهـربائيـة الصغيرة الـداخلة الى
البالد ،والتي تفيض عن حاجة االستهالك بأربعة او خمسة أضعاف.
واملستوردون العراقيون ليـسوا بهذا الغباء ليشتـروا بضاعة ستكسد يف
مخ ــازنهـم ،فهـم يع ــرف ــون ان العـم ــر االســتهالكـي مل ــول ــدة (الـتـ ــايك ــر)
الـصغيـرة هــو سنـة يف افـضل االحــوال ،إن لم يـكن اقل ،وهـذا يعـني ان
العائلـة العراقـية الـواحدة سـتضطـر الى شـراء اكثـر من مـولدة خالل
العام ،مادامت ازمة الكهرباء مستمرة.
وأمــام غيــاب منـافـسـة حقـيقيــة ،من جهـة الـسعـر واجلـودة ،للـبضـاعـة
الـصـيـنـي ــة ،تـبق ــى ه ــذه الـبـض ــاع ــة مـت ـسـي ــدة ومـتـحكـم ــة يف احلـي ــاة
االستهالكيـة للعراقيني ،ابتداءً من ابر اخلـياطة واالمشاط واالمواس
وعـلب املــاكيــاج وحتــى قـطع الـغيــار ،واالجهــزة الكهــربــائيــة اخملـتلفــة،
وحتـى االقـمشـة واملالبـس و(الغتـر والـيشـامغ) وفـوط الـنسـاء ،وقنـاني
املـياه املعدنيـة .وليس غريـباً بعد ذلك ،ان تغـدو جملة (ميـد إن جاينا)
مالصقة ألسوأ انواع الكوابيس العراقية.
ال حتـمل هــذه املقــالــة ايــة ضغـين ــة عنـصــريــة جتــاه الــصني والـشـعب
الصـيني ،وال تدعـو الى مقـاطعة البـضائع الصـينية ،ألنـنا حينـها رمبا
لـن جن ــد شـيـئـ ـاً مـن حـي ــاتـنـ ــا الع ــراقـيـ ــة (املع ــاصـ ــرة) ،ولكـنـنــي افك ــر
باالجـراءات التي ميكـن ان تتخذهـا الدولـة العراقيـة جتاه حمـاية حق
املـسـتهـلك العــراقـي ببـضــاع ــة جيــدة ،وحـقه يف تع ــدد اخليــارات .وهل
هـنــاك اج ــراءات اتخ ــذت حقـ ـاً خالل الفـتــرة املــاضـي ــة اليق ــاف الغــزو
الصـيني أو تقنينه .وال نـريد ان نطـرح يف هذا السيـاق موضوع حـماية
املنتج العراقي والصناعة العراقية فاالمر سيغدو نكتة.
هـل يفكــر الـســاســة واملـشــرعــون يف بلــدنــا بــاسـتحــداث قــوانـني تخــدم
املـسـتهـلك العــراقـي ،وجتبــر الـصني الـشعـبيــة (يف أدنــى االحـتمــاالت)
على إرسال بضـاعة جيدة للعـراقيني املساكني ،أم انهم (هـؤالء الساسة
واملشـرعون) يخجلـون ويستحـون من اجراء كهـذا ،وهم يكتبـون بأقالم
صيـنيــة ،وعل ــى ورق صيـني ،وفــوق ك ــراسي وطــاوالت مهــرت بــالـعبــارة
الشهيرة :ميد إن جاينا؟!

تاشا دو فاسكونسيلوس حترض
حفل روسيا للمجوهرات
موسكو  :حضرت املمثلة وعارضة األزياء تاشا دو فاسكونسيلوس
التي كانت مرتبطة سابقاً بأمير موناكو ألبيرت الثاني ،حفل نظمته
شـركـة اجملـوهــرات األسبــانيــة العــريقـة "كـاريـرا آنـد كـاريـرا" يف أحـد
متـاجرها يف روسيا ،إلطالق مجموعة جديدة من مجوهراتها .وجاء
ذلك يف إطــار مـشــارك ــة النـجمــة تــاشــا يف حـضــور مهــرجــان مــوسكــو
لألفالم الـسينمائيـة  ،والذي قدمت خالله جـائزة "أفضل ممثل" إلى
الفـنان جـنز هـارزير ،وإلـى جيـرارد ديبـارديو تـقديـراً ألعمـاله الـبارزة،
حيث ظهرت متألقة مبجوهرات اجملموعة احلديثة لـ "كاريرا".

عيون الناس
معاناة مصور

مئة لوحة فوتوغرافية لكليهما.

مـسح فـوتـوغـرايف يجــريه الفنـانـان
عل ــوان ال ـس ــودانـي وارا س ــام ـس ــون
غسق بغداد
للعــراق ..مـن جـبــال ال ـشـمــال إلــى (دائرة الغسق البغداديـة) مسرحية
اه ــوار اجلـن ــوب بـتـكلــيف مـن وزارة اعــدتهــا الـفنــانــة د .عــواطف نعـيم
الـثق ــاف ــة.كـم ــا ي ـسـتع ــد الفـن ــان ــان عـن مـ ـسـ ــرحـيـ ــة بـ ــرتـ ــولـ ــد بـ ــرشـت
الق ـ ــامـ ـ ــة مع ـ ــرض م ـ ـش ـت ـ ــرك ،عــن ال ـ ــشه ـي ـ ــرة( :دائ ـ ــرة الـ ـط ـب ـ ــاش ـي ـ ــر
معــانــاة املـصــور يف اجن ــاز اللقـطــة القـ ـ ــوقـ ـ ــازي ـ ـ ــة) تعـ ـ ــزيـ ـ ــز ًا ل ــنجـ ـ ــاح
الفـوتـوغـرافيـة وجمـالبــات الصـورة م ـســرحـيـتهــا (ن ـســاء لــور َكــا) الـتـي
الرياضية.
عـرضت على املسـرح الوطني خالل
يقــام املعــرض يف ك ــردستــان ويــضم حـزيـران املـاضي وكـانت قـد اعـدتهـا

ع ــن مج ـمـ ـ ــوع دواويــن الـ ـ ـشـ ـ ــاعـ ـ ــر
االسبـاني الـشهيـر فيـدريكـو غارثـيا
لوركَا.

هنا العراق

(هـنا ..هـنا العـراق) انشـودة وطنـية
اداه ــا الفـن ــان ــان ق ــاسـم اسـم ــاعـيل
وع ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــر ت ـ ـ ـ ــوفـ ـيـق ،مـع ف ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ــة
(الرافـدين) التـابعة لـدائرة الـفنون
املـوسيقيـة ،تتغنـى بحب العـراقيني
وطنهم.

رؤيا انتقائية

الفنانـة زينب عبـد الكرمي ..مـديرة
قـاعة (الـواسطي) يف وزارة الثقـافة،
س ــبق ان اقـ ـ ــام ــت اربع ـ ـ ــة معـ ـ ــارض
شخـصـي ــة ،وهـي ت ـسـتع ــد الق ــام ــة
معـرض سـتختـار له بـضع لـوحـات،
مـن بـني اكـثــر مـن خـم ـسـني لــوحــة
رسـمــتهـ ــا خالل الـ ـسـنـ ــوات الــثالث
االخيرة ،وفق رؤيا انتقـائية شديدة
املسؤولية.

