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؟ لك هذا أين من ... بو تيله س:
البحرين ولد

بعض روح إسأل مثلك، آنه ... تسألني هالسؤال ج:
!! "كل" هذا لهم أين الناس، من

****
الشهر في  شفناها إللي االنتخابية الحمالت في  ــك راي ويــش  س: 

التصويت؟ يوم الى الماضي
خسران ُمترشح

أحالم يمارسون الُمترشحين بعض إن اكتشفت ج:
االنتخابي الشلخ يمارس الثاني والبعض ... اليقضة

على وطب الدور وعاش وصدقها شلخها االخير والبعض
بوزه!!

****
السيرك؟ في تشوف السبالن تحب تيله ... سيد بو يا س:

بو ماجد 
روحي، السبالن السيرك واتعب وليش أروح ج:

نشوفهم!! نروح حوالينه، ووين ما موجودين
****

تفغصه؟ وودك جبدك ... واحد يبط أكثر من س:
عربي أستاذ

صارت ... وإللي سيارتي اكزوز صّلح البنغالي إللي ج:
. واحد الفورميال سيارات من جنها

****
؟ االنتخابات يوم خّلصت ألحين ... إرتحت تيله بو ها س:

صادق
فازوا جماعتنا إللي يوم اكثر ... وارتحت اي نعم ج:

وصلوا. وهذاهم ... الصح المكان في نشوفهم ودنا كان

يلف  ال ومباشر صديقكم ... وشريك دربكم ... صريح ... بوتيله
غير من ويجيبكم تسألونه ... لسانه على قلبه في إللي ... يدور وال

. (......) وال تردد
االلكتروني بريدي على واستفساراتكم أسألتكم أستقبل
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!! المشوااار وابتدى...
السبت  الجمعةاألربعاءالثلثاءاالثنيناألحد

السابق، النائب ســعــادة عــزيــزي
ما وصلت تذكر دائما أنها لو دامت لك
واتحلطم، زعـــل  ــاك ــف وك ... لــغــيــرك 

وتتصرف بواقعك ترتبط  أن وحاول
اآلن. لك ووفق ما هو ُمتاح بعقالنية

من قــســوة أشـــد ــة ــادم ــق الــِمــحــن ال
(المحن) لنا  تقول وكأنها السابقة، 

... ورائكم من نسيُر ونحن سيروا
قرض تاخذ يخليك  إللي ويــش  واهللا
قــادر مــو ــي قــبــلــه ــل وانــــت الــقــرض إل

!!! تخلصه

ولــه ــل ســاقــط " ك يــقــول الــمــثــل
ينطبق أنــه  معي ــرون ت أال  " القــط
إياهم الجمعية أعضاء على تماما

ويسرحون يمرحون كانوا إللي
على ـــوا ـــّب وط ... ــان ــم ــرل ــب ال فـــي 

 !! بوزهم هالمرة

حرجه حالة في المالي وضعك
وتأمين تسجيل عليك الشهر، هــذا
الخاطئ الوقوف ُمخالفات ــع ودف

والسرعة الحمره االشارة وتخطي
... قدها أنت وإذا !! زوجتك لسيارة

!! هاوشها

ـــك، زّالت يترقبون ــاس ــن ال بعض 
أنــت ــا م ــل ــث وم ــة،  ــرص ف تعطهم  ــال  ف
ترى االخالص،  بالتمر  وتتلذذ  تاكل

عليك يعّدون إال عندهم  ما نــاس في
. الطعام

حالنه في  وخلونا بأه"  عّنا "حّلوا 
!! جبدنه لّوعتوا تراكم

وسالفة أخي، يا  مّصختها  تراك
عّمك بيت في ليله كل وعشاك غداك

... بنتهم أخذت أنت أخي يا زادت،
يصرفون علشان ولدهم صرت ما

وجهنا ماء نّشفت  عاد إستح  عليك،
!!

أخــوانــنــا ــــــب روات زادوا  ـــا  م مــثــل 
الكويتيين،  وقبلهم  40� القطريين

سنه   40-30 وكــلــهــا ــــاي ج الــخــيــر 
وبتصير بعد أنتوا رواتبكم وبيزيدون

زين الصبر ترى ... االجانب العمال  قد
الخ الخ ... الفرج مفتاح ... والصبر

الخميس

اإليراني» الكاريكاتير «بيت

الساخر اإليراني الكاريكاتير من عالم
هذه من أكثر الى تحتاجين لن

في  السريعة الطريقة
!! الحلوين شفايفك تنفيخ

سوف  أداه وأسرع وأنجع أهم هذه ( 1
(الشفايفية) القادمة. مهمتنا نستخدمها في

أخرى  أشياء لتنفيخ وتحسبا ( 2
اآلتي ... بارتداء ُينصح الشفايف غير

بوكس  من أكثر ليست الثالثة الخطوة ( 3
ليؤدي الغرض دفش واحد من وُيفضل يكون

. أعلى وكفاءة بسرعة

أحلى  شفايف منفخة والنتيجة الحتمية، ( 4
البحرينية   الممثلة أو وهبي بكثير من هيفاء

!! ( ........ )

الــعــالــم، ــي ف ــور ــات ــك ــاري ــك ال ــي ــام ــن رس ــة م ــع [ بــمــشــاركــة واس
والكوميكس، والكارتون البورتريه)- ) مواضيع، ثالثة وتحت
الــجــائــزة خــلــيــل رائــــد الـــســـوري ـــد حــصــل رســــام الــكــاريــكــاتــيــر وق
الــكــولــومــبــي ـــام ـــرس ال االولـــــى ــزة ــائ ــج ــى ال ــل ــل ع ــص ــة، وح ــي ــان ــث ال
الثالثة ــزة ــائ ــج ال ــت ــب وذه كــوبــيــلــوس، تــريــانــا ــس  ــدري أن كاميلو 

وولزين. توماس للبولوني

خليل رائد السوري الكاريكاتير رسام
بـ«زيكسون»صربيا الثانية يحصد

صحيفة بإغالق  أمرًا العراقي  في نينوى محافظة  مجلس أصدر ]
كاريكاتير خلفية على الموصل, فــي ــادرة ــص ال المدني» «المجتمع
يصور الرسم  المالكي, نوري الوزراء لرئيس يسيء المجلس اعتبره
يرضع و رايس  األمريكية  الخارجية وزيرة حجر في جالس المالكي

ثديها. من
األمر تنفيذ رفــض جهاد عامر المحامي الموصل مقام  قائم لكن

للحريات. تقيدًا و لألفواه تكميمًا إعتبره حيث

عراقية صحيفة بإغالق أمر
رسم كاريكاتيري!! خلفية على

الغائب حمد - طهران § 

ـــوة دع ــى ــل ع بــنــاء ـــران ـــه ط ـــــارة فــنــيــة الــــى ـــي زي ـــراً ف ـــؤخ ــت م ــن [ ك
شخصية وبــدعــوة ــي، ــران االي الكاريكاتير بيت فــي االخـــوة  مــن  كريمة 
المدير نفسه  ــو وه شجاعي مسعود ــي ــران االي الكاريكاتير رســام مــن 
موظفيه جميع ــي ــران االي الكاريكاتير فبيت الــبــيــت، لــهــذا التنفيذي 
مما أبـــعـــد ــــى ال ــــدا ج ــــدا ج ــط ــش ن ــت ــي ــــو ب رســـامـــون كــاريــكــاتــيــر، وه

نتصور.
ــة ــري ــي ــات ــك ــاري ــك ال لــلــكــتــب ــة الــــى االصـــــــدارات الــــدوريــــة ــاف ــاإلض ــب ف
وجميع الداخلية ــارات  ــط ــم وال الحديد سكك لمحطات المتخصصة
ــارض ــع ــم ال ـــن ــك ع ــي ــاه ن ايــــــران، ـــاء ـــح ـــي أن ــرة ف ــش ــت ــن ــم ــات ال ــب ــت ــك ــم ال
الهولوكست عن  آخرها كــان  والتي السنوية العالمية والمسابقات
منع ــى ال وصــلــت البيت ألعــضــاء المشكالت مــن  الكثير  ـــارت أث والــتــي 

!! 16بلدا من من دخول أكثر شجاعي

جميل بيت
الحافل االستقبال وبــعــد ــي ــدول ال طــهــران  مــطــار  ــى  ال وصــولــي  بعد 
أحد فــي  الكاريكاتير بيت  مقر ــى ال الفندق بعد توجهنا لقيته الـــذي 
يحتوي ـــذي ال المبنى صــغــر رغـــم  فعلى ــة، ــادئ ــه ال ــران  ــه ط ــي  ــواح ض
االستقبال موظفة  ــى ال لتصل بالمدخل نتاجاتهم تبيع مكتبة على
بك ُمرحبة جميلة وبابتسامة االيــرانــي االسالمي بالزي تتشح التي 
صغيرة غــرفــة  ــى ال لنصل  شيئا!! لها  أفــهــم ال الــتــي االيــرانــيــة باللغة 
متابعة غــرفــة وهـــي والكمبيوترية االلــكــتــرونــيــة ــزة  ــه ــاالج ب مكتظة 
رسامين وجــمــيــع االيـــرانـــي الــكــاريــكــاتــيــر بــيــت  بــيــن  ــل  ــواص ــت ال حلقة 
الفارسية باللغتين االلكتروني موقعم عبر العالم فــي الكاريكاتير
عن الــشــخــص الــمــســئــول ــو ه ــــدي زاه ــاس ــب واألخـــــرى االنــجــلــيــزيــة، ع

عبر ــي ــرون ــت ــك الــتــوثــيــق االل ـــى ــة ال ــاف ــاالض ـــذا الــقــســم ب ه
لبيت ونــشــاط فعالية  لكل المدمجة  االقـــراص

الكاريكاتير.

المقر
هناك المقر ــب ــوان ج ــد أح على 

على تحتوي ــدا ج كبيرة مكتبة
ــــدروع وال الــكــؤوس ــن م الكثير 
عليها يــحــصــل ــي ــت ال والــهــدايــا 
الخارجية مشاركاته من البيت
آخــرهــا ــة والــعــالــمــيــة ــي ــرب ــع وال

للكاريكاتير، تــركــيــة مــســابــقــة 
طاولة ــرى ت الــصــالــة ــط  وس ــي  وف

إستقبال يتم عليها الشكل طويلة
ــادل ــب وت معهم ــث ــدي ــح وال الــضــيــوف 

الــلــوحــات ـــرز ف يــتــم ــات وعــلــيــهــا ــاج ــت ــن ال
بيت يقيمها الــتــي المسابقات  ــي ف الــفــائــزة

االيراني. الكاريكاتير

متنوعة فنية أنشطة
بــالــكــثــيــر ــر ــي ــات ــك ــاري ــك ــت ال ــي يـــقـــوم ب
ـــس الــــــدورات ـــدري ت ــل ــث ـــن االنـــشـــطـــة م م

في رغــبــة الــكــاريــكــاتــيــر، لفن  التدريبية 
إيــرانــيــيــن ــر ــي ــات ــك ــاري ــن ك ــي ــام ــخ رس ــري ــف ت

الكاريكاتير ــخ ــاري ت ــون ــم ــح وي يــحــمــلــون 
ـــداده، ولــم ـــت ــون إم ــل ــواص الــقــديــم لــديــهــم وي
ــذي ال الــمــقــر ــي ف ــرض الـــدائـــم ــع ــم يــغــفــلــوا ال

من للنهل كمرجع المتدربون يعتبره
هذا الفن. من اآلخرين تجارب

كاريكاتور كيهان
االنشطة ضمن ــن م

بيت ــا  ــه ب ــوم ــق ي ــي  ــت ال

ـــازات ـــج إن ـــي ه ـــل ب ــه ــات ــام ــم ــت اه ـــن ُصـــلـــب ــر م ــب ــت ــع ــر وُت ــي ــات ــك ــاري ــك ال
الكاريكاتير ــن  ف ــي  ف جـــدا متخصصة ــــة دوري مجلة ـــار إص حقيقية، 
وتصدر كــاريــكــاتــوي» «كــيــهــان إسمها مجلة ــي وه بالفارسي  تنطق 
بالمناسبة طـــهـــران، فــي ــان»  ــه ــي «ك صحيفة مــع  ــاون  ــع ــت ــال ب

العالم. تعني بالفارسي كيهان
ــــى  ــــل ع ــــــة ــــــل ــــــج ــــــم ــــــــــــــذه ال ـــــــوي ه ـــــــت ـــــــح ت  
والتقارير والـــدراســـات ــادة  ــج ال الــمــوضــوعــات 
فــن مــــــــدارس الـــــى واالخـــــبـــــار بــــاالضــــافــــة
ــة ــي ــم ــال ــع ـــة وال ـــي ـــارس ـــف الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر ال
للفنانين المميزة االعمال من ومجموعة

العالميين.

!! الكاريكاتير بيت في كاريكاتير
ــــك فـــــي مـــعـــقـــل الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر ــــون ك
يــثــيــر ــــا م تـــجـــد ـــــك ــــد أن ــــال ب ـــــي ف ـــــران االي
كاريكاتيري ــو ه أو ... حقا  ــراب ــغ ــت االس
الــســاعــات رأيـــت إذا تــســتــغــرب ــال  ف أصـــال، 
ــا ــه أن ـــك لــلــوقــت ــر ل ــي ــش ـــي ت ـــت ــة ال ــي ــط ــائ ــح ال
بأرقام وأخـــرى الــســاعــة!! عــقــارب عكس  تسير 
من ــزء الــســفــلــي ــج ال ــي ف ــــرى ســاقــطــة مــقــلــوبــة وأخ
يعلمونك جــمــيــعــهــم أنـــهـــم والـــغـــريـــب الــســاعــة  ــد  ــس ج
بطريقته كــل الــصــحــيــح الــتــوقــيــت 
ــــن ول !! ــــة ــــري ــــي ــــات ــــك ــــاري ــــك ال
أنـــك مـــــن ــــا ــــض ـــرب أي ـــغ ـــت ـــس ت
الــصــغــيــرة ــب ــات ــك ــم ســتــرى ال

االشكال. والفنتازية
     

 


