
زواج بوراك اوزجيفيت

هاني يطرح "عراق الصابرين"

نيللي كريم متفائلة 

الماء والخضرة والوجه الحسن

يتراجع عن "الكنز"   في مسلسل عربي

 ك�ص��ف م�صدر مقرب موثوق م��ن املمثلني الرتكيني 
ب��وراك اأوزجيفي��ت ال�صه��ر بب��ايل بي��ك يف "ح��رمي 
ال�صلط��ان"، وفهرية اأفجني، اأن بوراك ا�صتغل اإجازته 
الأخرة مع فهرية يف روما وطلب يدها ر�صميًا و�صط 

العا�صمة الإيطالية، ووافقت فهرية على الفور.
يذك��ر اإّن��ه مّرت ث��الث �صن��وات على عالق��ة الثنائي 
العاطفي��ة التي انطلقت �رشارتها يف كوالي�س ت�صوير 
م�صل�صلهما "طائر النمنمة" املعروف عربيا ب� "طائر 

احلب".
وكان ب��وراك اأوزجيفي��ت قد تق��دم اإىل عائلة فهرية 
ون��ال  )�صولينغ��ني(  منطق��ة  يف  املقيم��ة  اأفج��ني 

موافقتها وبركتها على زواجه منها.

  ط��رح الفنان هاين �صاكر كليب جديد بعنوان "عراق 
ال�صابري��ن"، عرب قنات��ه الر�صمية مبوق��ع يوتيوب، 
ت�صامنًا مع ال�صعب العراقي يف اأزمته التي مير بها. 
الأغني��ة من كلم��ات ال�صاع��ر الأردين يو�صف عطية، 
واأحل��ان وتوزي��ع املو�صيق��ار حمم��د �صي��اء، وقام 

باإخراج الكليب املخرج حممد خمتار.
وتاأت��ي اأغني��ة "ع��راق ال�صابرين" �صم��ن جمموعة 
الأغ��اين التى قدمه��ا نقي��ب املو�صيقيني امل�رشيني 
ه��اين �صاكر والتي طرحها م��ن قبل لتعرب عما يدور 
يف ال�ص��ارع العربي لتفاعله م��ع الق�صايا الإن�صانية 
يف الوط��ن العربي ومن �صمن ه��ذه الأغنيات اأغنية 
"ح��ق احلياة" بع��د غرق الطف��ل ال�ص��وري "اإيالن" 

واأغنية "رم�صان كرمي ياحلب"

ت�صتع��د الفنان��ة نيلل��ي ك��رمي لط��رح فيلمه��ا اجلدي��د 
"ا�صتب��اك"، ب��دور العر�س امل�رشية، وال��ذي ي�صاركها 
بطولت��ه هاين ع��ادل والفيلم من تاألي��ف واإخراج حممد 
دي��اب. اإن كوالي�س العمل كانت �صعبة، ولكنها اأمتعتها 

كثراً.
واأ�صاف��ت "اأن��ا متفائلة به��ذا الفيلم كث��راً، واأتوقع اأن 
يحق��ق جناحًا كب��راً، و�صعيدة بالعم��ل مع حممد دياب 
للغاي��ة، واأتفاءل ب��ه اأي�ص��ًا لأننا عملنا �صوي��ًا من قبل 
يف فيل��م 678". و�ص��ارك فيلم "ا�صتب��اك" يف مهرجان 
كان ال�صينمائ��ي الدويل يف دورت��ه ال�صابقة، بعد غياب 
لالأف��الم امل�رشي��ة دام ث��الث �صنوات، فيم��ا �صارك يف 

انتاج العمل م�رش واأملانيا وفرن�صا والإمارات.

الفني��ة  امل�صنف��ات  عل��ى  الرقاب��ة  وافق��ت   
امل�رشي��ة، عل��ى عر���س فيل��م املخ��رج الكبر 
ي���رشي ن���رش اهلل، اجلدي��د "امل��اء واخل���رشة 
حت��ت  يك��ون  اأن  ب���رشط  احل�ص��ن"،  والوج��ه 

الإ�رشاف العائلي.
ومن املقرر ط��رح الفيلم يف 10 اأغ�صط�س )اآب( 
املقبل بدور العر�س امل�رشية، وهو من بطولة 

الفنانة ليلى علوي ومنة �صلبي وبا�صم �صمرة.
وي�صارك فيلم "املاء واخل�رشة والوجه احل�صن" 
يف مهرج��ان لوكارنو ال�صينمائي يف دورته ال� 
اأغ�صط�س )اآب( القادم.  4 69 والتي �صتبداأ يف 

بعد 7 ا�ضهر على اجناب طفلها الثاين �ضانت، ا�ضتعادت جنمة تلفزيون الواقع كيم كرد�ضيان ر�ضاقتها بالكامل وذلك بعد احلمية الغذائية التي اتبعتها واي�ضًا 
نتيجة العمل اجلاد والتمرينات و�ضلت اىل الوزن الذي تريده.كيم )35 عامًا( التي تباهت بج�ضدها النحيف على ال�ضجادة احلمراء يف ال�س فيغا�س، اطلت 

ل قوامها الذي عملت جاهدة كل الفرتة املا�ضية على ا�ضتعادته وظهرت مثرية وجميلة. بثوب ا�ضود �ضيق جدًا حمل توقيع Galliano ف�ضّ

 اأعت��ذر الفنان اأحمد ال�صقا عن بطولة فيلم "الكنز"، الذي وافق على 
امل�صاركة فيه من قبل، لكنه رف�س الت�رشيح عن اأ�صباب تراجعه. 

وح��ل الفن��ان حمم��د �صعد بدي��اًل لل�صق��ا يف الفيلم، ال��ذي �صي�صارك 
يف بطولت��ه اأحم��د رزق وحمم��د رم�ص��ان وهن��د �ص��ربي وروب��ي، 

و�صيخرجه �رشيف عرفة، من اإنتاج وليد �صربي.
اإن تراجع��ه ج��اء بع��د اأن ���رشح حممد رم�ص��ان اأكرث من م��رة اأنه 
بط��ل العمل، واأن الفنان��ني امل�صاركني يف العم��ل اأدوارهم ثانوية، 
وق��ام رم�ص��ان بتهمي�س النج��وم امل�صاركني يف بطول��ة العمل، ما 
اأث��ار غ�صب ال�صق��ا، ورغم حم��اولت املنتج واملخ��رج لإثنائه عن 
الت�رشيح��ات، اإل اأن رم�ص��ان ا�صتم��ر، ما جعل ال�صق��ا يرتاجع عن 

امل�صاركة على الفور.
وي�صتع��د فريق الفيلم لبدء الت�صوير خالل الأيام املقبلة، ومل ت�صتقر 

ال�رشكة املنتجة على موعد طرح الفيلم بدور العر�س حتى الآن.

 ت�صتع��د الفنان��ة الرتكي��ة بري��ن �ص��ات، ال�صه��رة يف الوطن 
العرب��ي بدور "فاطمة" ع��ن دورها يف امل�صل�ص��ل الرتكي "ما 
ذنب فاطمة غول؟"، للم�صاركة يف اأول عمل عربي لها، والذي 

�صيحمل ا�صم "�صمت الق�صور".
وم��ن املتوق��ع اأن ت�صاف��ر بري��ن اإىل دولة الإم��ارات العربية 
املتح��دة، وحتديداً اإىل دبي، خالل الأي��ام املقبلة لتوقيع عقد 
 Ensonhaber م�صل�صلها اجلديد هن��اك، ح�صبما ذكر موقع

الرتكي. 
و�صتج�صد بري��ن يف امل�صل�صل، دور �صيدة اأجنبية متزوجة من 
رج��ل عربي يعم��ل �رشيكًا لوالدها ويعم��ل يف اخلفاء حل�صاب 
املافيا، ولن تتحدث برين العربية يف امل�صل�صل الذي �صيكون 
تعاون��ًا عربي��ًا م�ص��رتكًا يجم��ع فنان��ني م��ن م���رش و�صوريا 

ولبنان.

على اأثر ت�صاعد نزعة التملك واجلور و"الل�صو�صية" من قبل 
بع���س العاملني وامل�صوؤولني على دور الن�رش والطبع العربية 
ب�صبب تنامي حركة الن�رش وتعدد منافذها فقد �صهدنا ازديادا 
ملحو�ص��ا لل�ص��كاوى والعرتا�ص��ات ب��ل واللج��وء للمحاكم 
املخت�ص��ة يف ه��ذا املجال، واأخر ما قراأناه��ا هو مقال كتبه 
املوؤل��ف العراق��ي املع��روف )ماهر البطوط��ي( ك�صف فيه ما 
ج��رى ل��ه من غم��ط وا�صتيالء عل��ى حقوقه كموؤل��ف من قبل 
اح��دى )دور الن���رش والتوزي��ع العربي��ة، وقد ذك��ر البطوطي 
يف �صك��واه الت��ي ن�رشه��ا موقع )الناق��د العراق��ي( يف عدده 
لي��وم 2016/07/10. يوؤ�صفن��ي اإبالغكم بال�ص��رة ال�صيئة 
ملوؤ�ص�صة �صم�س للن�رش والإعالم، فهي ت�صطاد موؤلفني وكّتابا 
م��ن العرب املقيمني خارج م�رش مبوقعه��ا الباذخ الذي يعد 
بن���رش وتوزيع ورواج، بينما ه��ي يف الواقع تعمل على جمع 
املال م��ن �صحاياها وقد كنُت واحدا من هوؤلء ال�صحايا، اإذ 
اأر�صل��ت 1200 دولر للموؤ�ص�ص��ة لإ�ص��دار رواية يل يف خالل 
120 يوم��ا وم�ص��ى املوعد واملوؤ�ص�صة ل ترد على ر�صائلي، 

لأفاجاأ بوجود �صكاوى عديدة �صدها على النت.
وق��د اأبلغ��ت اجله��ات املعني��ة مب���رش ك��ي اأ�ص��رتد حقوقي، 
واأجابن��ي احت��اد النا�رشين امل�رشيني اأن �صاح��ب املوؤ�ص�صة 

غر م�رشح له مبزاولة مهنة الن�رش.
الن�ص��ب  بتهم��ة  بال�ص��كاوى  املوؤ�ص�ص��ة  حا���رشت  ومل��ا 
والحتي��ال، عم��د �صاحبها موؤخرا اإىل و�صيلت��ه التي يزاولها 
دائما، اإذ يطبع ن�صخا حمدودة من الكتاب الذي يتعاقد لن�رشه 
لإيهام املوؤلف اأن��ه قد حقق الن�رش، بينما هو قد و�صع معظم 
امل��ال الذي يتلق��اه يف ح�صابه فمار���س بذلك اأي�ص��ا اتهاما 
بال�صتي��الء عل��ى كتابي بع��د اأن انتهك العق��د املوقع بيننا، 
واأرفق لكم هذه ال�صكوى، وكذلك وثائق تدينها راجيا التحقق 
مما اأذكره وتنبيه الأخوة العرب من احلر�س عند التعامل مع 
تلك املوؤ�ص�صة". ومما يجدر بنا ذكره هنا هو �رشورة التنبيه 

وق��رع الأجرا�س كلها من قبل املثقف��ني والكّتاب العرب قبل 
التعام��ل مع امثال ه��ذه املوؤ�ص�ص��ات والدوائ��ر املريبة التي 
تن�ص��ط كثرا وت��زداد ترب�صا مع اأن الواق��ع احلقيقي اظهرها 

كمجرد )ل�س(.
 العالن عن اكت�صاف اأكرث من )150( بحرا �صعريا

  اأعل��ن الباحث والناقد العراق��ي "ذياب �صاهني" عن تو�صله 
لكت�صاف اأكرث من ) 150 ( بحرا �صعريا جديدا، وقال �صاهني 
خ��الل ح��واره مع جمل��ة ) الثقافة اجلديدة ( وق��د ن�رشته يف 
عددها الخر "العدد 381 / اذار 2016 " اإنه يريد اأن يكون 
جمددا لعلم العرو�س ل ثائر عليه وهو ما اأطمح اأن اأكونه، اأما 
م��ا كنت اأبغيه من مغامرت��ي العرو�صية فقد وودت اأن تتغر 
النظ��رة لعل��م العرو�س ليتح��رر العقل العربي م��ن م�صميات 
ج��اء به��ا اخللي��ل ومل تع��د تنف��ع جمتمعن��ا املعا���رش، لقد 
اقرتح��ت نظاما جديدا ي�صتطيع مبوجب��ه اأي قارئ للعرو�س 
اأن ي�صتمت��ع به ول يكرهه، واقرتحت طريقة ين�صب بها ال�صعر 
للدوائر ولي�س للبح��ور، لأن امل�صميات القدمية كثرة والعقل 
الن�ص��اين ل ي�صتطيع حفظه��ا وخ�صو�صا عندما تنطوي على 
م�صمي��ات غارق��ة يف القدم جتاوزه��ا الل�ص��ان العربي وبقت 

ميتة يف القوامي�س" .
  وق��د اأماط الباحث ذياب �صاهني خالل هذا احلوار عن كثر 
من ا���رشار العملية ال�صعرية والبحثية القدمية منها واجلديدة 
)املتداول��ة( وذك��ر اأن البح��ور ال�صعري��ة الت��ي اكت�صفها فهي 
كث��رة وجت��اوزت املائة واخلم�ص��ني بحرا ))لأنن��ي اكت�صفت 
�صتة ع�رش دائرة، ويف كل دائرة عدد من البحور بقدر ت�صل�صلها 
يف اله��رم العرو�صي، فالدائرة الأوىل حتتوي على بحر واحد 
والثاني��ة عل��ى بحرين وهكذا حت��ى الدائ��رة ال�صاد�صة ع�رشة 
الت��ي حتتوي على �صتة ع���رش بحرا. ولأن الدوائر حتتوي على 
كيفيات متع��ددة لذا فعدد البحور الكلي ي��زداد بازدياد هذه 
الكيفيات ومن ال�صعوبة مبكان حتديد العدد الكلي(( ولكن مل 
جاء حر�صه على اإط��الق عناوين وا�صماء على بع�س البحور 
ال�صعري��ة الت��ي اكت�صفها وفقا للنظ��ام الهرمي ال��ذي تو�صل 

اليه؟ يجي��ب الباحث "�صعيت لك�رش اجلم��ود وجعل العرو�س 
قريب��ة من اجلميع واعتزازا به��ذه املدن التي اأحبها وبالطبع 
هنال��ك اأ�صم��اء �صعراء و�صاع��رات ومدن عربي��ة اأطلقتها على 
ه��ذه البح��ور وهنالك الكث��ر من البح��ور التي بقي��ت بدون 

اأ�صماء فعدد البحور كبر واأحتاج عددا كبرا من الأ�صماء.
 * ال�صاعر عي�صى ح�صن اليا�رشي يف حوار �صحفي:

   دفعت �رشائب فادحة يف زمن الدكتاتورية   
  الأو�صاط الثقافية العربية ي�صتغفلها الإعالم الر�صمي

 ك�ص��ف ال�صاع��ر العراق��ي الكب��ر "عي�ص��ى ح�ص��ن اليا�رشي " 
ع��ن جملة من ال���رشار واملعلومات التي تراكم��ت على قلبه 
الطيب وفا�س بها يف حوار وا�صع اجرته معه موؤخرا الزميلة 
" عدوي��ة اله��اليل" ون�رشته جري��دة )املدى( يف 10 / 7 / 
2016، فقد اأطلق طائر اجلنوب بع�صا مما اق�صه وهو مقيم 
يف "مغرتب��ه الكن��دي" اإذ ذكر انه "خالل زم��ن الدكتاتورية 

نال �رشائب فادحة"
اأول ً ُمنع��ت ُ م��ن امل�صارك��ة يف اأه��م مهرجان �صع��ري عربي 
عل��ى الإط��الق وهو – مهرج��ان املربد ال�صع��ري -وهذا بحد 
ذاته مازال ي�صبب يل اأملا ً حتى الآن. الاّل م�صاركة هذه عتمت 
على ح�صوري ال�صعري عربيا ً. لذا فاإنني وحتى اللحظة ل�صت ُ 
معروفا ً اإل بن�صبة حمدودة يف الأو�صاط الثقافية العربية التي 
ي�صتغفله��ا مع الأ�صف الإعالم الر�صمي. حتى واأنا اأح�صل على 
اأرف��ع جائزة عاملية وهي – جائ��زة الكلمة احلرة العاملية – 
عام 2002 مل حتتِف بها ال�صحافة العربية اإل ّ بنطاق �صيق. 
واقت���رش هذا الحتفاء على جريدتي الزمان اللندنية وجريدة 
القد���س العربي اللندنية، فهم��ا اللتان �صارعتا اإىل ن�رش اخلرب. 
كم��ا ن�رشتا اأكرث م��ن مقابلة اأجريت معي ح��ول اجلائزة. اأما 
يف الع��راق فق��د ُمنعت ال�صحف حتى من ن���رش خرب مهم كان 
�صغ��را ً عنها. وقد اأخربين �صديق��ي ال�صاعر – جواد احلطاب 
– الذي كان ي�رشف على الق�صم الثقايف يف جملة – الف باء 
– اأنه اأعد ملفا ًعني بهذه املنا�صبة لكن رئي�س التحرير رف�س 

ن�رشه بحجة اأنني خارج العراق وحم�صوب على املعار�صة 

الرباعية الثقافية

ناظم السعود:  أنا ضحية لمؤسسة )شمس( للنشر

بغداد
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 رمب���ا اخلي���ال ه���و احلل الوحي���د ليتخل����س خريبط م���ن م�ضاكل���ه الإراحة 
احلكوم���ة العراقية،لو كان هذا احل���ل هو الوحيد فثقوا اأن الدولة العراقية 
وحكومتها �ضيقومون ب�ضراء جميع االأحالم املتوقعة وغري املتوقعة من اأجل 
حل هذه امل�ضاكل املزمنة التي مل جتد لها حلوال حتى االآن ورمبا لن ي�ضعفها 
الوقت لوج���ود احللول لها خالل ثالث �ضن���وات اأُخر،�ضينام حجي خريبط 
وه���و بكامل اناقته باإنتظار ايجاد حل مل�ضكلت���ه املزمنة بكل �ضيء،واحد...

اثنني...ع�ضرة...اغل���ق عيني���ك ياخريب���ط فاحلل���م يو�ض���ك اأن يبداأ،ينه�س 
خريبط وهو يلب�س بدلة احلفالت اخلا�ضة لفرانك �ضيناترا،يدخل اإىل باب 
القاعة احلكومية الدائرية، ي�ضتقبله ال�ضيد الرئي�س،تف�ضل كاكا خريبط...

الوط���ن وطن���ك ولكن���ي رجل كب���ري وال ا�ضتطي���ع مرافقتك الإيج���اد احللول 
اخلا�ضة مب�ضاكلك املزمنة، احللول بيد احلكومة.

تب���داأ رق�ضة فال����س بني خريبط واحد امل�ضوؤول���ني الكبار...خريبط يتحرك 
مث���ل فرا�ضة حتوم ح���ول النار...قدم خريبط تتقدم وق���دم ال�ضيد امل�ضوؤول 
تتاأخر، اليد اليمن���ى خلريبط بتجاعيدها وخ�ضونتها حتت�ضن يد امل�ضوؤول 
الرتف���ة املغّم�ض���ة مبرطب���ات دوف،كلما اقرتب���ت انفا�س خريب���ط قرب انف 

ال�ضيد امل�ضوؤول يقول له:
- حجي خريبط �ضنو انته اخمّلي عطر جكاير اإْمزّبن!!

خريب���ط ي�ضتم���ر: �ضي���ادة امل�ض���وؤول ارج���و اأن حت���ل ق�ضي���ة املج���اري الأن 
املج���اري الطافحة يف بيتنا جتربنا على ال�ضعود اإىل �ضطح الدار، واحلفك 
بالعبا�س اأبو را�س احلار اأن تزيد راتب املتقاعدين الأنهم اأيتام احلكومة...

يعن���ي ي�ضري تقاعد نائب ي�ضتغل �ضتة اأ�ضه���ر يو�ضل اإىل �ضتة ماليني واين 
تقاعدي ميتني دينار بال�ضهر!؟

ال�ضيد امل�ضوؤول يدفع حجي خريبط بحركة عنيفة اإىل اخللف، وكما يحدث 
ب���ني توم وجريي، يرتّد خريبط وكاأنه )زمبل���ك( اإىل مكان الدفعة...ي�ضتلم 

النائب االول للم�ضوؤول احلجي خريبط ليكمل معه رق�ضة الفال�س....
خريب���ط يتعجب م���ن �ضرعة اختف���اء امل�ضوؤول م���ن امامه، لكن���ه اأمام وجه 
م�ض���وؤول ث���ان، تف�ض���ل م���والي حج���ي خريبط، كلن���ه بخدمتك وح���ق �ضيد 
ال�ضه���داء)ع(، �ضرتي���د ب����س َك���ول كهرب���اء نف���ط كيب���الت فرارات...كله���ه 
بخدمتك، اأنفا�س خريبط تقرتب من اأنف نائب ال�ضيد امل�ضوؤول الذي يوّجه 

اإليه كلمة اأ�ضبه بلكمة قا�ضية تخرجه من هدوئه:
- حجي خريبط �ضنو خمّلي عطر مال كيبل حمروَك�؟

خريب���ط ي�ضتم���ر برق�ض���ة الفل�س!:ب���روح اب���وك اغات���ي مات�ضوفلن���ه بلوة 
الكهرباء بالبلد...مو النا�س راح تكفر...ع�ضرين �ضاعة قطع واأربع �ضاعات 
جتينه...�ضن���و وزارة الكهرب���اء ت�ضتغل بالتق�ضي���ط املريح؟ �ضو واحد يذب 
ال�ض���وج على الثاين...يندفع خريبط بقوة ت�ضورها للحظة انها دفرة على 

خا�ضرته....
خريب���ط يتعج���ب من دف���رة نائب امل�ض���وؤول، رمبا ت�ضورها نتل���ة كهربائية 
ا�ضب���ه بنعال مع���اد على وجهه الك���رمي!! لكنه ال ي�ضتطي���ع اأن يكذب عينيه، 
االأخب���ار تق���ول اإن طفح املج���اري مت ا�ضالحه، وامل�ضرف ال���ذي ي�ضتلم منه 
راتب���ه التقاع���دي يت�ضل به ويقول له: نهنئك بزي���ادة الراتب، حجية فهيمة 
الع���ورة تت�ض���ل ب���ه وتقول ل���ه ان الكهرب���اء يف بيته مت ا�ضالحه���ا والبيت 
م�ضتع���ل بيهم...]يابه اإذا تنحل ق�ضايا بدفع���ة ودفرة هاي �ضهلة على عمكم 
خريبط[...هكذا كان يحدث نف�ضه حني وجد نف�ضه باأح�ضان نائب امل�ضوؤول 
الث���اين، حتول اإيقاع املو�ضيقى اإىل انغام التانغو البعثي]ما عالقة خريبط 
بالتانغ���و![ ...خريبط تعجب من دخول الذوق الغربي اإىل مبنى احلكومة 

العراقية، النائب الثاين جر خريبط من )زياَكه( وهو يقول له:
- حجي خريبط لي�س لنا عالقة مب�ضكلتك النها م�ضاكل تخ�ضكم...وتعذرين 

تعال باجر!
ب�ضمرة ع�ضا، وجد حجي خريبط يداه مم�ضكتني بيد النائب الثالث، ال�ضيد 
امل�ض���وؤول يدفع خريبط ويجره من يده فت���دور الدنيا بحجي خريبط وهو 
ي���دور حول حمور ال�ضلط���ة مثل م�ضرع خ�ضبي، جتذبه ي���د امل�ضوؤول وهو 
يت�ض���وره فتاة يف الع�ضرين، تقرتب انفا�س حج���ي خريبط من انف ال�ضيد 

امل�ضوؤول فيدفعه ويقول:
- رفيق خريبط �ضنو اخمّلي عطر مال جكاير لْف؟

ي�ضتمر خريبط ب�ضرح ق�ضيته امل�ضتع�ضية:
- �ضيادة امل�ضوؤول...احل�ضة التموينية واالأمن ا�ضقطنا بال�ضربة القا�ضية، 
ال�ضع���ب يريد اأن ي�ضرتي���ح واأنتم تلعبون بيه ت���ك َكول...رواتبكم واملنافع 
�ض���ّوت بينه �ضغط و�ضّك���ر وبوا�ضري، �ضنو انتو بال�ضلط���ة تلعبون ت�ضقيط 

فردي؟ 
ا�ضتب���ك �ض���وت االحالم مع ا�ضوات ال�ضراخ التي تب���ني فيما بعد ان ال�ضيد 
امل�ض���وؤول الثال���ث ا�ض���ار اإىل حمايت���ه ب���ان املواط���ن خريب���ط ي�ضتحق من 

احلكومة درزن جالليق و�ضيت را�ضديات الإيقاظه من حلمه الطويل.
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