
الرب بالوالدين مر�ضاة للنف�س وال�ضمري واعرتاف 
، وقد  الوالدين يف حياة االبناء  �ضمني مبكانة 
امر اهلل �ضبحانه وتعاىل بالرب للوالدين يف �ضورة 
اال�رساء، اذ قال تعاىل ) وال تقل لهما اوف وال 
تنهرهما وقل لهما قوال كرميا(، وقد جاء القول 
ب�ضيغة االمر )وال تقل لهما اأٍف(،وهذا دليل على 
مكانة الوالدين يف اال�رسة وخا�ضة لالبناء ، اال 
دار  وجدنا يف  بل  االبناء  من  العقوق  اننا جند 
وار�ضعته  حملته  التي  امه  �رسب  من  امل�ضنني 
وجعلت منه رجال فكان ان رد هذا اجلميل برفع 
يده بوجه امه ..مثل هذا الولد العاق مثواه النار 
على  يثنون  وهم  وامهات  اآباء  الينا  وحتدث   ..

رعاية ابنائهم، فلن�ضتمع اىل الطرفني .
االمهات  من  العديد  التقينا  امل�ضنني  دار  يف 
االبناء  �ضلوك  عن  وا�ضى  بلوعة  حتدثن  اللواتي 
"انها   :) كامل  )جميلة  النزيلة  وبينت  معهن 
بينها  وخالف  م�ضاجرات  بعد  الدار  اىل  جاءت 
ابنة  زوجته  ان  فبعد  الوحيد،  ابنها  وبني 
ابنها  وان  الثالثة،  بني  اخلالف  ن�ضب  اخيها 

وان   ، البيت  اثاث  كل  ويحطم  ي�رسبها  �ضار 
اىل  ويذهب  ذلك،  لفعل  تدفعه  التي  زوجته هي 
اخوتي ويتحدث عني بال�ضوء اذ جعل اخوتي ال 
يحاولون ن�ضحه او عقد ال�ضلح بيني وبني ابني 

وزوجته".
 وت�ضيف "انها يف هذه الدار منذ اكرث من عام 
وهي مرتاحة بعد ان ابتعدت عن ابنها وزوجته، 
الكنة   ( بني  اخلالفات  عن  يتحدث  الكثري  وان 
وامراأة العم ( لكن مثل كنتي ال وجود لها وعلى 
االبن ان يكون بارا بوالدته حتى لو كانت هي 
ابني  بحق  اخطاأ  مل  انني  اهلل  وي�ضهد  على خطاأ 
التي  الدار  ا�ضتوىل على  وقد  احلال  وهو مي�ضور 

املكها". 
احدى  يف  موظفة  تعمل  كانت   ) )اآ.ح  امل�ضنة 
بامل  تتحدث  متقاعدة  االن  وهي  الوزارات 
ال�ضيئة  وزوجته  ابنها  معاملة  عن  وح�رسة 
وحر�ضي  برتبيته  تفانيي  من  بالرغم   « قائلة: 
على رعايته وكنت اعمل كل امور البيت كما ال 
وبرغم  كبريا  كان  فراتبي  باملال  عليهم  ابخل 

 ( له  تقول  ابني  �ضمعت زوجة  بهم  كل عنايتي 
انه  بالرغم من   ) البيت  هذا  امك يف  او  انا  اما 

ابني الوحيد فانا ام .. مع وقف التنفيذ!".
ال�ضبعينية �ضعدية جبار ت�ضف حالها باملتندمة 
ورعايته  ابنها  تربية  يف  ارهقتها  ايام  على 
الوحيد  ابنها  "ان  اىل:  وت�ضري  وجه،  اأكمل  على 
ي�رسبها يف كل �ضجار يحدث بينها وبني زوجته 
وقد �رسبها اخر مرة اذ تعر�ضت اىل جلطة يف 
الدماغ مع نزيف وكادت تفقد حياتها برغم من 
انها ربته تربية جيدة لكن بعدما تزوج اخذت 

زوجته توغل �ضدره �ضدها".
الرتبية  ونكران  اجلحود  ذلك  كل  مقابل  جند 
هناك من االبناء من تلهج لهم قلوب امهاتهم 
بالدعوات ان يوفق اهلل ابناءهن وان ير�ضى اهلل 

عنهم ويزيدهم من بركاته فهم ابناء بررة.
"ان  متقاعدة(:  )موظفة  حممد  متا�رس  وترى 
تزال  ال  متزوجون وهي  كلهم  ابناء  اربعة  لها 
الراأي يف البيت حتى بعد زواج ابنها  �ضاحبة 
البكر م�ضطفى فهو وزوجته يعامالنها بكل ود 
يديها،  ان يقبال  بعد  اال  واحرتام وال يخرجان 
وت�ضيد بزوجة ابنها املوظفة التي تاأخذ راأيها 
ميكن  وال  البيت  �ضيدة  وتعدها  االمور  كل  يف 

خمالفة امرها«".
وتو�ضح �ضالمة عبد الواحد ) ربة بيت(: "يل ولد 
واحد وهو طبيب مقيم طلب مني ان اخطب له 
ان يكدرين،  يريد  بنت على موا�ضفاتي النه ال 
مهمة  انها  وتقول  ت�ضحك،  العمر  بهذا  وهي 
يف  اف�ضل  فقد  الطبيب  البني  اخطب  ان  �ضعبة 
االختيار!، وت�ضيد بولدها الذي يرتك كل االأمور 
على راحتي حتى يف زواجه، وتتمنى ان حتظى 
بـ )كنة( جيدة جتعلني ال اندم على اختياري". 
"بعد  متقاعد(:  )ع�ضكري  جالل  �ضلمان  ويقول 
بعيني  ظلماء  اأ�ضبحت  احلياة  زوجتي  وفاة 
الأنها كانت هي نورها وقد توفيت بعد ا�ضت�ضهاد 
ابني البكر، اما عن عالقتي بابني املوظف فهي 
اكرث من جيدة فهو كل يوم ي�ضبح علي وياأخذ 
يقول  وهو  يدي  ويقبل  الع�ضكرية  التحية  يل 
اغالب  وانا  ،احت�ضنه   ) �ضيدي  اخلري  �ضباح   (
دموعي والهج بالدعاء ان يوفقه اهلل ويبعد عنه 

كل �رس".
متقاعد(:"اعي�س  )موظف  و�ضاح  جمال  ويبني 
مع ابنتي املتزوجة من ابن عمها التي انعم اهلل 
عليها بولد واحد فقط ، ويوؤكد ابو خالد ان العم 
واجليدة  احل�ضنة  املعاملة  ويجد  الوالد  مبثابة 
تقوم  فهي  الوحيدة  ابنتي  اما  اخيه،  ابن  من 
امل  من  ا�ضتكي  فاذا  اليي  واالح�ضان  برعايتي 
او علة  ا�رسعت بي اىل الطبيب وتتابع عالجي 

وت�ضهر امام �رسيري لتعطيني الدواء".
وي�ضيف" انا ادعو لها يف كل �ضالة ان يوفقها 
�ضعيدة  اوقاتا  واق�ضي  اليها،  ويح�ضن  اهلل 

له  وا�ضرتي  كبريا  حبا  يحبني  الذي  ابنها  مع 
على  حتثه  التي  املفيدة  والق�ض�س  االلعاب 
ال�ضف  يف  حفيدي  وان  والوالدين،  اهلل  طاعة 
�ضعيدة  اوقاتا  معه  واق�ضي  االبتدائي  الثالث 
واتابع درا�ضته على ب�ضاطتها، وانا من�ضجم جدا 
دوام  لها  ويتمنى  هذه  ال�ضغرية  عائلتهم  مع 
الرفعة وال�ضحة فابنته معلمة وزوجها مهند�س 
كما  �ضعادته  من  زاد  مما  بي�رس،  يعي�ضان  وهم 
انهما يرف�ضان اية م�ضاعدة مالية منه ويجدان 

ان من واجبهما رعايته واالهتمام به" . 
ولفت الباحث اال�ضالمي حممد الكويف : "اىل ان 
حر�س  لذا  اال�رسة،  هي  املجتمع  يف  لبنة  اول 
اال�ضالم على ان تكون اال�رسة متما�ضكة، واولها 
املراأة ال�ضاحلة املوؤمنة التي حتر�س على بناء 
اال�رسة فهي االم التي تربي االطفال فاذا كانت 
املراأة �ضاحلة تربي اال�رسة على ا�ض�س �ضحيحة 
القومية  املفاهيم  وتعلمهم  تربيهم  فهي 
�ضورة  يف  الكرمي  القراآن  وان   ، وال�ضحيحة 
جنده  ومل  االبناء  خماطبة  على  ي�رس  اال�رساء 

يحث االباء بل كل االآيات تركز على االبناء الرب 
واالح�ضان بوالديهما، وان اهلل �ضبحانه وتعاىل 
الرب  وب�رسورة  لوالديهما،  االبناء  رعاية  اودع 
الكرمي  القراآن  اية يف  واالح�ضان بهما، وال جند 
يو�ضي بها اهلل تعاىل االباء اال االية الكرمية ) يا 
ايها الذين اآمنوا ال يلهيكم اوالدكم واموالكم عن 
ذكر اهلل ومن يفعل ذلك فاولئك هم اخلا�رسون 
 ،  )9( اآية  املنافقون  �ضورة  العظيم  اهلل  �ضدق 
والطاعة  االح�ضان  على  الكرمي  القراآن  ويوؤكد 
واختتم  املع�ضية.  عن  تنهي  فهي  للوالدين 
الوالدين  اىل  االح�ضان  بوجوب  حديثه  الكويف 
حتى لو كانا كافرين والدعاء لهما ان يغفراهلل 

لهما" .
حماكم  احدى  من  االجتماعية  الباحثة  لفتت 
ال�ضخ�ضية يف بغداد اقبال عثمان اىل:  االحوال 
اكرثها  املحاكم  اىل  ترد  التي  اخلالفات  "ان 
الرئي�ضة  اطرافها  احد  يكون  ا�رسية  خالفات 
او  امه  زوجها برتك  تطالب  والتي  االبن  زوجة 
غريهذا  مقرلهما  ال  كانا  لو  حتى  الدار  والده 

اىل  الطلب  اىل  االبن �ضاغرا  ال�ضكن مما ي�ضطر 
احد ابويه بالعي�س يف دار امل�ضنني ، وعند اقامة 
االبن بزيارة  الدارال يقوم  تلك  االبوين يف  احد 
الولد  هذا  مثل   ، الدار  يف  املقيم  ابيه  او  امه 
يريه  �ضوف  اهلل  وان  الرحمة  ي�ضتحق  ال  العاق 
 ، والديه  التي مرت على  تلك  قا�ضية مثل  اياما 
وان عقوق الوالدين قد تاتي ب�ضبب االم  او االب 
وتب�ضريهما  االوالد  تربية  يح�ضنا  مل  اللذين 
اىل  ي�ضالن  عندما  واالب  االم  رعاية  بوجوب 
التي  القرانية  بااليات  عمال  والكرب  ال�ضيخوخة 

حتث على وجوب طاعة
وعدم  عادة  اال�رسة  تفكك  وياتي  الوالدين،   
احرتام افراد العائلة لبع�ضهم االخر من الزواج 
الثاين فين�ضاأ االوالد بعيدين عن متا�ضك اال�رسة 
فرنى الولد يكره زوج امه كما يكره اباه اي�ضا 
ويكره زوجة ابيه كما يكره ابيه النه تخلى عن 
امه، هذه امل�ضاعر املت�ضاربة تورث احلقد وعدم 
والرحمة  الرب  وعدم  الوالدين  حيال  املباالة 

بهما" .

م�ضدر  لي�ضبح  اجلوال  البائع  �ضياح  تطور 
ازعاج لدى ا�ضحاب )ال�ضتوتات( ممن يجوبون 
االحياء ال�ضكنية وهم ي�ضعون مكربات لل�ضوت 
تنادي على �رساء ال�ضلع القدمية با�ضوات ت�ضبب 
ال�ضو�ضاء وجتعل ال�ضامع ي�ضتعجل مرورهم من 
احلي للتخل�س من فو�ضى املناداة اخلالية من 
اي نغمة جتلب ال�ضامع نحوها ، بعك�س ال�ضياح  
املغنى يف اال�ضواق و)علوات( الفواكه واخل�رس.

تنت�رس  بغداد  احياء  من  خمتلفة  مناطق  يف 
 ، واجلديدة  القدمية  ال�ضعبية  االأ�ضواق  ع�رسات 
من  اكرث  وجوده  على  م�ضى  منها  فالبع�س 
باعة  ينت�رس  اال�ضواق  هذه  يف   ، عاما  ثالثني 
جوالون وا�ضحاب حمال لبيع اللحوم واال�ضماك 
تدخل  ان  ما  لكن  واخل�رساوات،  الفواكه  و 
التي  واال�ضعار  اال�ضوات  تت�ضابك  حتى  ال�ضوق 
الزبائن  ايادي  تقلبها  التي  لب�ضاعتهم  تروج 
االعالن  ان  وبرغم   ، منها  االف�ضل  الختيار 
ال�ضوتي املنادى قد خفت بريقه بعد ان ا�ضبح 
الكثريون ي�ضعون مكربات �ضوت واآالت ت�ضجيل 
التغزل  يف�ضل  مازال  الباعة  من  ق�ضم  االآن   ،
وا�ضعار  كلمات  من  لها  والت�ضويق  بب�ضاعته 
تطغى عليها �ضفة الفكاهة  يف البع�س منها ، 
يف �ضوق ال�ضعب �رسق بغداد كان الق�ضاب حممد 
�ضامل �ضيهود )55( �ضنة   ينادي على  زبائنه  
وذكر(  هريف   .. اليوم  ذبح  )حلقوم   مناديا.. 
الغنم  حلم  هي  يبيعها  التي  اللحوم  ان  مبعنى 

الذكور ال�ضغرية ولي�س االناث .. 
تخت�س  منه  بالقرب  اخرى  بائعة  كانت  فيما 
هذا  )ريحان   تنادي   كانت  اخل�رسة..  ببيع 
نعناع    .. فلو�س  وبال  النفو�س  يطيب  الريحان  
حمزة  ام  البائعة  تقول   ، وحار(  بارد  ر�ضاد 
اكرث من  اعمل يف هذه املهنة منذ  �ضنة    )62(
ع�رسين عاما،  فقد ا�ضطرتني الظروف املادية 
بعد رحيل زوجي من العمل العالة ابنائي،  وانا 
انتباه  ال�ضاعة جللب  اقوم  باملناداة على مدار 

الزبائن وحثهم على ال�رساء.
)احمر  بائع فواكه كان ينادي بطريقة غنائية 
ثم  برتقال(  يا  بعد   دياىل   برتقال  وريان  
يتحول لفاكهة اخرى )دم الغزال حلو وحام�س 
حلو رمان .. من الب�ضتان  وحجي علي �ضاحب 
مال  ياب�س  تره  امل�رسي  )الت�ضرتي  الب�ضتان( 
من  امل�ضتورد  بالرمان  ويق�ضد    .. )الكدعان( 
،   فيما كان بائع  الدول االخرى  م�رس وباقي 
من  احلى  ))ال�ضجني((  على  )احمر  ي�ضيح  اخر 
االوىل  منطقة  �ضوق  يف  العظيم(،  رقي  الع�ضل 
�ضوق  ي�ضمى  كان  والذي  ال�ضدر  مدينة  يف 

)الويحالت( متتد جذور بع�س الباعة اىل بداية 
القرن  �ضبعينات  بداية  يف  ال�ضوق  هذا  تاأ�ضي�س 
املا�ضي ، اذ ا�ضار احلاج ح�ضن علوان اخلفاجي 
اكرث  منذ  موجودين  مازالوا  باعة  وجود  اىل 
املهنة البنائهم،  اورثوا  �ضنة وبع�ضهم   35 من 
خلف  جل�ضوا  طاملا  ال�ضكوت  اليعرفون  وهوؤالء 
اعتادوا  فهم   ، دكاكينهم  يف  او  ب�ضطياتهم 
اذن  والتخد�س  عذبة  باأ�ضوات  ولكن  ال�ضياح 
او تزعج املارة، الأنها ت�ضدح بعبارات  ال�ضامع 

لطيفة وخفيفة وحتى م�ضحكة بع�س ال�ضيء . 
بائع  هناك  كان   : اخلفاجي  وا�ضاف 
واخليار(  والباذجنان  )الطماطم  للخ�رساوات 
  : من�ضدا  ويغني  يرق�س  ويظل  كر�ضيا  يعتلي 
)مابيعن ب�س للحلوات.. مابيعن ب�س للحجيات..  
خياتي وكلهن اكحيالت.. هذه اال�ضود حلو هاي 

احلمره رايجه  خيار كربالء يبنيات(. 
اأخرى  باأحلان  ينادون  اآخرون  كان  فيما 
بع�س  او  ال�ضعبية  االهازيج  من  م�ضتوحاة 
كا  الذي  البائعني  كاحد  الب�ضيطة.،  االغاين 
ي�ضيح )طري على �ضفاف احللوين  ا�ضود حلو( 
، فيما  اال�ضود  العنب  وكان يق�ضد بذلك فاكهة 
كان اخر ينادي )ا�ضود وخاله الليل.. بيتنجان.. 

ب�ضل..  اختار   ابي�س  احمر  واحلار  احللو   هذا 
وينهن الطباخات وينهن املعزبات(.

يقول الباحث يف املوروث ال�ضعبي مهند كامل 
اغلب  يف  �ضاع  املغنى  ال�ضياح  االن�ضاري: 
االعالن  من  كنوع  العراقية  ال�ضعبية  اال�ضواق 
البائعني  وبع�س  وال�ضلع   الب�ضائع  لت�رسيف 
اقرتن �ضياحه املغنى مع جودة ب�ضاعته التي 
االأغلب  يف  فالبائع   ، الزبائن   عليها  يتهافت 
النها  كا�ضدة  او  فا�ضدة  ب�ضاعة  عن  يعلن  ال 
بعر�ضها  فقط  ويكتفي  االنظار  عنه  �ضت�رسف 
ملن يريد ان ي�ضرتيها، وبفعل التقليد واملوروث 
املغنى  ال�ضياح  الباعة  ظاهرة  توارث  املحلي 
اعالن  كو�ضيلة  الق�ضرية  واال�ضعار  واالراجيز 
تكن  مل  وقت  يف  وال�ضلع  الب�ضائع  عن  لرتويج 
مرور  وبرغم  احلالية،  االعالن  و�ضائل  متوفرة 
وال�ضوارع  اال�ضواق  يف  ال�ضياح  ظل  الزمن 
اغلب  يف  ال�ضعبية  اال�ضواق  يف  بارزة  �ضفة 
العراقية، فال تدخل يف اي  املدن واملحافظات 
مع  وتتداخل  الباعة  ا�ضوات  وتختلط  اال  �ضوق 
فيهم  واحد  ولكل  والرتويج  لالعالن  بع�ضها 
، فهناك من ينادي   طريقته اخلا�ضة بال�ضياح 
بطريقة تقليدية والبع�س يرجتز ا�ضعارا واأبياتا 

منظومة خم�ض�ضة لالعالن عن ب�ضاعته ميكن 
ان تكون قد �ضدرت منه بعفوية او نظمت قبال 
وا�ضاف   ، البائعني  بني  تباعا  تناقلها  ومت 
الدعاية  تاريخ  يف  بحثنا  لو   : االن�ضاري 
واالإعالن لوجدنا مرحلتني : االأوىل تتج�ضد يف 
عرب  والثانية  الب�ضاعة  عن  للرتويج  النداءات 
التي  ال�ضغرية  واللوحات  التجارية  الالفتات 
الب�ضاعة وقيمة اال�ضعار، ف�ضال عن  تبني نوع 
ورقة الت�ضعرية ال�ضغرية املل�ضقة على ال�ضلعة، 
و�ضوال اإىل االإعالنات ال�ضوئية ، قبل الالفتات 
واملهن  امل�ضالح  غالبية  كانت  التجارية  
املنادي  وهو  الداّلل،  ا�ضتخدام  اإىل  بحاجة 
الذي يجول يف االأ�ضواق مناديًا على الب�ضائع، 
ما  بقدر  ومميزاً  ناجحًا  يعترب  الدالل  وكان 
النا�س  يحبها  بعبارات  جتود  قريحته  كانت 
وم�ضامعهم  قلوبهم  اىل  وتدخل  ويحفظونها 
الب�ضاعة  ل�رساء  لهم  ودافعًا  حافزاً  فتكون 
نهايات  حتى  وجوده  وكان  فيها،  املذكورة 
لدى  �رسوريا  املا�ضي  القرن  من  الثمانينيات 
املواد  وباعة  احلرف  وا�ضحاب  التجار  اغلب 
يف  قائما  ومازال   ، انواعها  مبختلف  الغذائية 

بع�س اال�ضواق الكبرية عند ال�رسورة فقط .

التقاعد  دائرة  من  القريب  ال�ضواكة  �ضوق  يف 
الكماأ  وباعة  اال�ضماك  باعة  ينت�رس  العامة 
التي التزرع   امل�ضتوردة  والفواكه  الفطر  ونبات 
الباعة  عرو�س  العراقية،  واملدن  املناطق  يف 
االخرى  اال�ضواق  باقي  عن  تختلف  والداللني 
ال�ضحية  الو�ضفات  بع�س  تت�ضمن  النها   ،
ال�رسيعة ، ثم تتحول اىل �رسح مف�ضل يقدمه لك 
البائع عندما ت�ضرتي منه بع�س انواع ال�ضمك او 
الكماأ او الفاكهة املجففة ، فاروق رزوقي  )54( 
ال�ضوق  كان ينادي على حو�س  �ضنة بائع يف 
العراقي  ال�ضمك  انواع  بع�س  فيه  كبري  ا�ضماك 
افتح �رسايني كلبك بزيت  ال�ضغط..  )وينهم اهل 
ال�ضبوط   )هذا  ثاين  مرة  ينادي  ثم  الكطان( 
ين..  ينوكل..  كبل..  اهل  وينهم  للحجاج   دوا  
ياولد(.. ثم ا�ضار اىل زمالء له يف املهنة قائال: 
يف  الطويلة  خربتهم  بحكم  الباعة  هوؤالء  اغلب 
انواع  بفوائد  وا�ضعة  دراية  ا�ضبحوا على  العمل 
وي�ضفون  وال�ضكري  ال�ضغط  المرا�س  اال�ضماك 
للزبون طريقة طهيها ونوع ال�ضمك االكرث فائدة، 
تناولهم  االطباء  مينع  ال�ضغط  مر�ضى  فمثال 
وين�ضحونهم  انواعها  بجميع  احلمراء  للحوم 
انواع  اكرث  من  ال�ضمك  وان   ، البي�ضاء  باللحوم 
العراقي  ال�ضمك  فائدة، ال�ضيما  البي�ضاء  اللحوم 
واحلمري  والكطان  وال�ضبوط  البني   ( نوع  من 

والكارب  واجلري( .
بائع اخر كان ينادي على عربة مليئة بالفطر 
وكان  �ضواكي(  الغراب  ع�س  وحماري،  )ابي�س 
 ، حمار  �ضكل  على  واخر  ابي�س  فطر  يق�ضد 
ينادي   ثم  ا�ضتخدامه   طرق  للم�ضرتين  وي�ضف 
)قوي عظامك ونزل ال�ضكر التاكل  متن وت�رسيب 
.. ا�ضوي �ضواكي وابي�س(، اذ بني البائع عبد اهلل 
من  للعديد  غني  م�ضدر  هو  الفطر  ان   : خيون 
واالألياف  كالربوتينات  ال�رسورية  املغذيات 
يف  وي�ضاعد  الفيتامينات  من  والعديد  الغذائية 
ال�ضكري  مر�س  على  وال�ضيطرة  املناعة  تعزيز 
وخف�س م�ضتويات الكول�ضرتول يف الدم وكذلك 
اجل�ضم  يف  الدم  �ضغط  م�ضتويات  على  ال�ضيطرة 
ا�ضحاب  من  الو�ضفات  تلك  تعلم  قد  وانه 
بع�س  منه  ي�ضرتون  الذين  الطبية  املعا�ضب 
انواع الفطر ال�ضتخدامها يف عالجاتهم ال�ضعبية 
ا�ضواقنا من  تخلو  ان  وا�ضاف خيون: الميكن   .
يتغنيان  اللذين  املغنى  وال�ضياح  اال�ضعار  
فهما  لهما،  ويروج  املاأكوالت  انواع  باغلب 
تقليدان متوارثان والميكن ان ينتهيا حتى مع 
لالعالن  التكنولوجية  الو�ضائل  احدث  وجود 
من  بدال  الكثريون  ي�ضتخدمها  ا�ضبح  والتي 

ال�ضياح .

البر بالوالدين... واجب أخالقي مهمش بعيد عن قدسيته 

مستخدمة التكنولوجيا..نــداءات الباعــة عالمــة فارقــة فــــي أسـواقـنــا الشعبيــة

بغداد_ متابعة

بغداد_ متابعة

عين الجورنال Wed. 11 Oct. 2017 issue no 436
االربعاء 11 تشرين االول 2017 العدد 436

حتى �سنوات الثمانينات مل يكن 
للدعاية واالعالن يف ا�سواق 
بغداد ال�سعبية ح�سور يذكر 
، فنداءات الباعة وا�سحاب 
الب�سطيات هي الغالبة مبا 

جتود به قريحة البائع من كالم  
مقفى وموزون يرغب الزبائن 

بال�سراء من ب�ساعته ، ومل تكن 
تلك الكلمات مكتوبة م�سبقا ، 

واغلبها تخرج مع توافد النا�س 
على اال�سواق ، لت�سبح بعد ذلك  
ان�سودة يتداولها  باعة اآخرون  

، ثم تطورت تلك الكلمات اىل 
�سياح مغنى اليخد�س اذن 

ال�سامع ، بل �سار و�سيلة 
للفكاهة والتذكري بفوائد الفواكه 

واخل�سراوات وباقي الب�سائع 
وال�سلع االخرى .
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