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من جدي��د مو�ض��وع وخرب اعت��زال الإعالمي��ة الكويتية 
حليم��ة بولن��د بعد زواجه��ا الث��اين حديث ال�ض��اعة بني 
متابعيها اإذ تبني اأنها عادت عن قرارها بعد اأ�ضبوع من 
زواجه��ا اإمن��ا مل يدرك جمهور حليم��ة بولند مذا ق�ضدت 
باعتزاله��ا لتك�ض��ف ه��ي احلقيق��ة. الإعالمي��ة الكويتية 
حليم��ة بولند خرجت عرب ح�ض��ابها اخلا���ص على موقع 
تطبي��ق ال�ض��ناب �ض��ات وك�ض��فت جلمهورها ع��ن حقيقة 
اعتزالها قائلة: "انا اعلنت اعتزايل ب�ضكل ر�ضمي للمجال 
الإعالمي والتلفزيوين والفني ولكنني مل اعتزل الن�ض��اط 
الجتماعي ك�ض��يدة جمتمع له��ا دور فعال يف جمتمعها 
لذل��ك افتتح��ت بالأم���ص املعر�ص الن�ض��ائي الرم�ض��اين 

وتواجدت للدعم والتربع يف حملة بادر اخلريية".

توا�ض��ل النجمة امل�رصية غادة عبدالرازق ت�ض��وير 
م�ضاهدها الأخرية يف م�ضل�ضل "�ضد جمهول"، الذي 
ُيعر���ص ح�رصي��ًا عل��ي ف�ض��ائية احلي��اة امل�رصية 
وعدد م��ن املحط��ات العربية. وقال��ت عبدالرازق، ، 
اإنه��ا �ض��عيدة بردود الفع��ل حول م�ضل�ض��لها اجلديد، 
الت��ي جاءت من اجلمهور العادي والو�ض��طني الفني 
والإعالمي، م�ضيفة اأن هذا امل�ضل�ضل اأرهقها نف�ضيًا، 
لت�ض��منه العدي��د م��ن امل�ض��اهد ال�ض��عبة، بح�ض��ب 
قولهاوتابعت: م�ض��هد تغ�ض��يل ابنتي اأملني نف�ض��يًا، 
وا�ض��ت�رصت �ض��يوخًا ومتخ�ض�ض��ني للتع��رف عل��ى 
قواعد التغ�ض��يل، بحيث نقدم امل�ض��هد ب�ض��كل واقعي 

وحقيقي، 

ن�رص النجم عمرو �ض��عد �ضورة بو�ض��ر فيلم حرب كرموز 
للنجم اأمري كرارة، وذلك عرب ح�ضابه على موقع التوا�ضل 
الجتماعى "اإن�ض��تجرام" وعلق على ال�ضورة: النجم اأمري 
ك��رارة... �ض��ديقى اللى اأن��ا من جمهوره م�ض��تنى فيلمك 
وربن��ا يكرمك ويزيدك من ناحية اأخرى يعود عمر �ض��عد 
لل�ضينما بفيلم "كارما" بعد النجاح اجلماهريى والنقدى 
لفيلمه الأخري "مولنا" والذى ح�ضد اأكرث من جائزة فى 
مهرجان��ات م�رصي��ة وعربي��ة مثل الأق�رص ال�ض��ينمائى 
وتطوان، ويراهن عمرو �ض��عد بقوة عل��ى فيلمه "كارما" 
الذى يعد جتربة جديدة وخمتلفة عليه كليا، وي�ضارك فى 
بطولت��ه عبد الرازق وزينة ووفاء عامر وماجد امل�رصى 
وح�ضن الرداد وخالد ال�ضاوى ودلل عبد العزيز واإيهاب 

فهمى والإعالمى يو�ضف احل�ضينى،

اتفقت الفنانة امل�رصية ليلى علوي مع اجلهة املنتجة لفيلمها اجلديد "التاريخ ال�رصي لكوثر" للمخرج حممد اأمني على ت�ضدر ا�ضمها ل�ضارة الفيلم، على 
اأن يو�ضع ا�ضم مواطنتها زينة بعدها مبا�رصة. 

ق�ض��ت حمكمة الأ�رصة ق�ض��م اجليزة باإلزام الفنان اأحمد 
الفي�ض��اوي بدفع مبلغ 23 األفًا و400 جنيه اإ�ضرليني، 
مقابل اأجر م�ضكن لبنته لينا من طليقته هند احلناوي، 
وذلك نظري مكوثها عامًا يف لندن. كما ق�ض��ت املحكمة 
باإلزام اأحمد الفي�ضاوي بدفع 7 اآلف جنيه اأجر ح�ضانة 
ابنته عن كل عام، بدءا من تاريخ الطالق وكان �ضعبان 
�ض��عيد حمام��ي هن��د احلن��اوي تق��دم بطل��ب للمحكمة 
بحافظة م�ض��تندات ت�ضم حتريات �ض��ادرة من م�ضلحة 
ال�رصائ��ب، تفيد باأن �ض��ايف دخ��ل اأحمد الفي�ض��اوي 6 
مالي��ني جني��ه يف ع��ام 2012، واأنه مل تتم حما�ض��بته 
�رصيبي��ًا عن عام��ي 2015 و2016 . . كما طلب فريق 
دف��اع هند احلناوي من ق�ض��م الدقي التح��ري عن دخل 

اأحمد الفي�ضاوي،

بغداد
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�ضية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  امل�ضتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامريا على �ضورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

جوني ديب تثير قلق 
جمهوره    

شاكيرا تبدأ جولتها العالمية 
"الذهبية" في هامبورج

مشهد جريء في مسلسل "الخطايا 
العشر".. وتعليق ناري من مريم حسين

كاني ويست يطرح ألبومه ويكشف عن اضطراباته النفسية

تعلن مقاطعة مسلسل 
"طايع"  

  بع��د اأن �ض��جت مواقع التوا�ض��ل الجتماعي منذ اأيام ب�ض��ور للنجم 
جوين ديب مع بع�ص معجبيه خالل جولته الغنائية يف رو�ضيا، والتي 
اأثارت قلق متابعيه وجمهوره على �ض��حته، خا�ض��ة واأنه بدا �ض��احب 
الل��ون نحي��اًل، طماأنت م�ض��ادر مقربة م��ن جوين دي��ب اجلمهور على 

حالته ال�ضحية.
وقالت م�ض��ادر مقرب��ة من جنم قرا�ض��نة الكاريبي، ل�ض��حيفة دايلي 
ميل الربيطانية، اإنه ل يعاين من اأي م�ض��اكل �ضحية، كما توقع بع�ص 
املغردين على مواقع التوا�ضل الجتماعي، موؤكدين اأنه ل داعي للقلق
وت�ض��ببت �ضور جوين ديب الأخرية بحالة من ال�ضدمة جلمهوره، حيث 
انت���رصت العديد م��ن التكهنات ب�ض��اأن �ض��وء حالته ال�ض��حية وفقدانه 
ال�ض��ديد للوزن، ل�ض��يما واأن تلك ال�ض��ور جاءت بعد �ض��هر من انت�ض��ار 
ادع��اءات تفي��د بتعاطي ج��وين ديب للمخ��درات واإدمان��ه للكحوليات 
والكوكائني، واللذين كانا ال�ضبب الرئي�ضي يف حتويل �ضلوكه ل�ضخ�ضية 

 ق��ررت كن��دة علو���ص مقاطعة م�ضل�ض��ل "طاي��ع" الذي يلع��ب بطولته 
زوجها عمرو يو�ضف، معلنة توقفها عن دعمه والدفاع عنه مع اقراب 
احللق��ات الأخ��رية م��ن العمل. فق��د ن�رصت �ض��با مبارك بطل��ة العمل 
عرب "�ض��توري ان�ض��تقرام" �ض��ورة من حديثها مع كندة علو�ص والتي 
اأعلنت ب�ضكل وا�ض��ح اأنها �ضتتوقف عن متابعة العمل، حيث قالت يف 
ر�ضائلها للنجمة الأردنية: "اأنا تعبت من هامل�ضل�ضل.. اأع�ضابي تلفت.. 
رح اتركو وكمل �ض��وف ربع رومي". من جانبه، اأعاد م�ضطفى خاطر 
جنم م�رصح م�رص ن�رص ال�ض��ورة يف "�ض��توري ان�ضتقرام" اخلا�ضة به، 
معرباً عن �ض��عادته ال�ض��ديدة باختيار النجمة ال�ضورية مل�ضل�ضله "ربع 
روم��ي" كبديل مل�ضل�ض��ل زوجه��ا "الكئيب"، حيث كت��ب: "رغم احللقة 
احلزينة.. كندة علو�ص موتتني �ضحك". و�ضهدت اأحدث حلقات م�ضل�ضل 
"طايع" مقتل �ضقيقه فواز، ووقتها علقت النجمة ال�ضورية عربتوير 

بقولها: "اهلل ي�ضاحمكوا.. انا م�ص م�ضاحمة".. 

   بعد �ض��تة اأ�ض��هر م��ن توقفها ع��ن الغناء عل��ى امل�رصح 
لأ�ض��باب �ض��حية، ب��داأت املغني��ة الكولومبي��ة ال�ض��هرية 
EL D o"  �ض��اكريا الأحد املا�ض��ي  جولتها العاملي��ة

rado" "الذهبية" يف مدينة هامبورغ الأملانية.
وح�رص احلفل اأكرث من 12 األف �ضخ�ص، تفاعلوا بالرق�ص 
والغن��اء مع املغني��ة احلائزة عل��ى 12 جائ��زة غرامي، 
والتي ا�ض��طرت اإىل اإرجاء جولتها العام املا�ضي ب�ضبب 
اإ�ض��ابة يف اأحبالها ال�ض��وتية. وقالت املغنية املنحدرة 
من اأ�ض��ول لبناني��ة يف احلفل اأم��ام اآلف من معجبيها، 
الذين قدم بع�ضهم من خارج البالد: "اأنا �ضعيدة لتمكني 
م��ن الق��دوم هنا جم��دداً. لق��د مر وق��ت طوي��ل!". وبدت 
�ض��اكريا يف احلف��ل متعافي��ة متام��ًا م�ض��تعيدة �ض��وتها 
املميز بعد انقطاعها عن الغناء عدة اأ�ضهر باأمر الأطباء.

�ض��الة  يف  معجبيه��ا  حما���ص  �ض��اكريا  واأث��ارت 
ال�ض��هرية  باأغانيه��ا  هامب��ورغ  يف  "بار�ض��ياليكارد" 
 Waka" "Whenever، Wherever"و  مث��ل 
Waka"و اأغ��اين اإ�ض��بانية م��ن األبومه��ا احلائ��ز على 
جائ��زة غرامي "El Dorado". وا�ض��تغرق احلفل نحو 
�ض��اعتني، ظهرت خاللها �ض��اكريا باأكرث من خم�ضة اأطقم 
مالب�ص خمتلفة. ويف اأملانيا من املقرر اأن تقدم �ض��اكريا 
حفل��ني اآخرين لكولونيا يف 5 يونيو)حزيران( و مبيونخ 
يف 17 يونيو)حزي��ران(. وتت�ض��من جول��ة �ض��اكريا اأكرث 
م��ن 50 حفل��ة يف العديد من الدول، من بينها اإ�ض��بانيا، 
وتركي��ا، وكن��دا، والولي��ات املتحدة. و�ض��تقدم �ض��اكريا 
حفلها اخلتامي جلولتها العاملية ال�ضاد�ضة يف العا�ضمة 
الكولومبية بوغوتا يف 3 نوفمرب )ت�رصين الثاين( املقبل.

اأث��ارت لقط��ة م��ن م�ضل�ض��ل "اخلطاي��ا الع���رص" �ض��جة 
كبرية ب��ني رواد مواقع التوا�ض��ل الجتماع��ي للدرجة 
الت��ي دفع��ت النجمة م��رمي ح�ض��ني للتعليق عل��ى الأمر 
ب�ض��كل ح��اد. فقد ت��داول رواد ال�ضو�ض��يال ميدي��ا لقطة 
من م�ضل�ض��ل "اخلطايا الع���رص" تظهر فيها املمثلة روان 
امله��دي وه��ي تبكي، وذل��ك عندما ق��ام زميله��ا الذي 
بلم���ص �ض��فتيها بطريق��ة جريئ��ة بينما كان يوا�ض��يها. 
اجلمهور اعترب امل�ض��هد خروجًا عن املاألوف يف الدراما 
اخلليجي��ة، وطالبوا بالتقليل من تلك اللقطات، خا�ض��ة 
واأن هناك م�ضل�ض��الت اأخرى اأثارت �ض��جة مثل م�ضل�ضل 
"العا�ضوف" الذي و�ضفه اجلمهور باأنه مليئًا بال�ضباب 
واللعن��ات والكلم��ات احلادة. م��ن جهة ثاني��ة، اأعادت 
م��رمي ح�ض��ني ن�رص اللقط��ة عرب ح�ض��ابها على "�ض��ناب 
�ضات"، واأرفقتها بتعليق قالت فيه: "لو هامل�ضهد �ضوته 
مرمي ح�ض��ني كان اهتزت �رصكة التوير بالها�ض��تاقات 
منع امل�ضل�ض��ل الفالين"، واأكملت تعليقها بكلمات لذعة 
اأ�ض��ابت اجلمهور بالغ�ض��ب. م�ضل�ض��ل "اخلطايا الع�رص" 
من بطولة عبداملح�ضن النمر وعبداهلل بو�ضهري وهيفاء 
ح�ض��ني وتاألي��ف ح�ض��ني املهدي واإخ��راج عل��ي العلي، 
وت��دور اأحداث��ه ح��ول طبي��ب يق��رر الذه��اب يف رحلة 
عملي��ة اإىل اإح��دى البل��دان الأفريقية لعالج امل�ض��ابني 
م��ن فريو�ص خطري، ويج��رب زوجته عل��ى الذهاب معه، 
التي تكت�ضف اأ�ض��ياء يف �ضخ�ضيته تدفعها للر�ضوخ اإىل 

مطالبه.

�ض��درت عن دار »اآ�ضور بانيبال« ببغداد رواية »حدود ُمتداخلة« 
للروائ��ي العراق��ي اأحم��د ال�ّض��امرّي، وه��ي الرواي��ة الأوىل يف 
ر�ض��يده ال���رصدّي، فق��د عرفن��اه خُمرج��ًا �ض��ينمائيًا م��ن خالل 
فيلمه الق�ض��ري »البعثة« عام 2013، واأ�ض��تاذاً جامعيًا يف كلية 
ال�ض��يدلة بجامعة بغداد. ويبدو اأنه قد وجد �ض��الته يف الرواية. 
ميكن ت�ض��نيف هذا العمل الأدبي بالرواية البولي�ضية التي تعتمد 
عل��ى رجل من رج��ال ال�رصطة اأو التحّري الذي يقوم باكت�ض��اف 
اجلرمية، وطرق تنفيذها، والدوافع امُلحرِّ�ضة على ارتكابها. ولو 
تاأملنا يف �ضخ�ض��ية »عادل«، �ض��ابط ال�رصطة لوجدناه العن�رص 
الأ�ضا�ض��ي يف هذه الرواية ال�ضوداء »Le roman noir« التي 
يتتّبع فيها »�ض��امي«، وُيحلِّل فيها نوازعه الإجرامية. مل حت�رص 
ل خلفية  احل��روب العراقية املتعددة يف هذه الرواية لكنها ت�ض��كِّ
وا�ض��حة لها، وميكن تلّم���ص تاأثرياتها على جممل ال�ضخ�ض��يات 
الت��ي يرتك��ز عليها هذا العم��ل الروائي املحب��وك بعناية فائقة. 
ية وبال��كاد تخرج عن اإطار الأه��ل والأقرباء  تب��دو الرواي��ة اأُ�رصرَ
فثم��ة عوائ��ل ثالث ل غ��ري اإذا اعتربنا عائلة احلاج عبد ال�ض��الم 
اأكرث من اأ�رصة واحدة فهي تتاألف اأ�ض��اًل من عائلتني �ض��غريتني 
وهما عائلة البن الأكرب و�ض��ام، وزوجته رغد، وابنهما �ض��امي، 
وعائل��ة البن الأ�ض��غر كام��ل، وزوجت��ه كوثر، وابنتهم��ا زينة. 
ويف دائ��رة الأقرباء هناك �ض��ابط ال�رصطة عادل، خال �ض��امي، 
وزوجته �ضحر التي اأجنبت ابنها »ُمنتظر« لكنه فارق احلياة على 
عجل لأن الدّم ل ي�ض��ل اإىل دماغه. تنفتح الرواية على �ضخ�ض��ية 
له كثرياً  الأب ال�ضيدلين عبد ال�ضالم الذي ُيحب ابنه و�ضام ويف�ضِّ
عل��ى كام��ل ال��ذي ياأخذ م�رصوف��ه اليوم��ي من اأخي��ه وزوجته 
املوّظفة يف وزارة الربية، فال غرابة اأن تكون عالقة الأب بابنه 
كام��ل متوت��رة دائمًا ول تخلو من انتق��ادات لذعة يف كثري من 
الأحي��ان. ل يتاأخ��ر الروائي اأحمد ال�ّض��امري كث��رياً قبل اأن يزّج 
القارئ يف اللحظة احلا�ضمة اأو النعطافة الأوىل للحدث الروائي. 
فما اإن تتعطل �ضيارة الوالد لياًل يف مكان بعيد عن املنزل حتى 

يت�ض��ل بابن��ه كامل طالبًا من��ه الذهاب اإىل بيت »اأبو �ض��الح«، 
�ض��احب الرافع��ة، ومب��ا اأن��ه كان عل��ى موعد �ض��ابق م��ع مالك 
العمارة لكي ي�ض��تاأجر منه حماًل فقد كّلف �ضقيقه و�ضام للذهاب 
اإىل بي��ت »اأب��و �ض��الح« ب��دًل عن��ه. وهناك ح�ض��ل م��ا ل ُيحمد 
ُعقب��اه، اإذ دهم��ه ل���ص وحّز ُعُنقه ب�ض��فرة حالق��ة حينما رف�ص 
الأخ��ري ت�ض��ليمه مفتاح ال�ض��ّيارة. مل تاأخذ اجلرمي��ة وقتًا طوياًل 
لتتك�ّض��ف، ف�ضيارة و�ضام امل�رصوقة ا�ضتوقفها �ضابط مرور �ضّكك 
يف عائديته��ا لنعرف بعد وقت ق�ض��ري اأن القاتل هو موؤيد حازم 
ُم�رص، واأنه مل يتعّمد قتله لكن ال�ض��حية قاومه فطعنه بال�ضكني 
وح��ّز رقبته ب�ض��فرة حالق��ة اأخرجها من حتت ل�ض��انه. وقد ُحكم 
علي��ه يف خامت��ة املطاف بال�ض��جن مل��دة ع�رصين عام��ًا. افتتح 
كامل مطعم »ليايل املدينة« ودعا اإليه اأفراد العائلة برمتها مما 
اأثار �ضكوك الوالد وزوجة اأخيه رغد وحينما حا�رصوه يف زاوية 
�ض��ّيقة اع��رف باأنه اأخذ نقود �ض��قيقه الراحل ولكن��ه كان يفكر 
باإرجاعه��ا حينم��ا تتح�ض��ن ظروفه املادية. ولع��ل اأغرب ما يف 
هذه الرواية »ال�ض��وداء« اأّن �ضامي ت�ض��بث بالفكرة التي طرحتها 
»زين��ة« عليه بعد ب�ض��عة لق��اءات باأنها تتمن��ى اأن تتخل�ص من 
والدها الذي ل يتورع عن �رصبها واإهانتها يف منا�ضبات كثرية. 
وحينما جتد نف�ض��ها �رصيك��ة يف جرمية قتل الوالد بيد ابن عمها 
�ضامي ترتبك اأمام ال�ضائق قي�ص الذي ينقلها اإىل املدر�ضة يوميًا، 
ث��م تنهار كلي��ًا يف وقت لح��ق حينما تتذك��ر الطريقة الب�ض��عة 
التي ذبح بها اأباها اأمام عينيها: »�ض��ّد راأ�ض��ه م��ن جبينه، ومّرر 
�ض��ّكينًا �ض��غرية على ُعُنقه« وقب��ل اأن يفكر باله��رب كان خاله 
عادل، �ض��ابط ال�رصطة، قد اأم�ض��ك بكل اخليوط التي ُتف�ض��ي اإىل 
اجلرميتني الفظيعتني اللتني ارتكبهما ابن اأخته �ض��امي، الطالب 
اجلامعي الذي يدر�ص بق�ض��م احلا�ض��بات يف كلي��ة العلوم. تنتظم 
الرواي��ة حت��ت ثيمات متع��ددة من بينها �رصقة م��ال الأخ امليت 
حينم��ا خاطبته رغد باملحكي��ة العراقية قائلة: اأن��ترَ »اأكلت من 
حلمه وهو ميت، تدري من ي�ض��ّوي هيج؟ ب�ص احل�رصات«. قد تبدو 
ه��ذه الرواي��ة درام��ا اجتماعي��ة وهي كذل��ك فعاًل لكنه��ا تخّبئ 
حتت اأن�ض��اقها الجتماعية كل امل�ض��كالت النف�ضية التي خّلفتها 

احل��روب، والأنظمة امُل�ض��تِبدة، وخمتلف اأ�ض��كال القمع الأ�رصي، 
غ��ري اأن ف�ض��اد الق�ض��اء ميث��ل انهي��اراً �رصيحًا ملنظوم��ة القيم 
م على القاتل موؤيد حازم  الأخالقية والجتماعي��ة، فحينما ُيحكرَ
م�رص بال�ض��جن مل��دة ع�رصين عامًا وهو ي�ض��تحق الإعدام �ض��نقًا 
حتى املوت وفق قانون العقوبات البغدادي تقول رغد مت�ضائلة: 
»ب���ص �ض��نو نرّج��ى من هي��ج بل��د اإذا حتى قا�ض��ي م�ض��تقل ما 
عدنا؟«. و�ض��وف ُيخلى �ض��بيله نهائيًا مع اآلف ال�ضجناء قبل بدء 
2003، وهو العام الذي �ضقط فيه النظام الديكتاتوري ال�ضابق، 
ومّت احت��الل الع��راق من ِقبل الق��وات الأنكل��و o اأمريكية. تكتظ 
�ض��اهد القتل والعنف وال�رصق��ة، واإذا ما نّحينا  رواي��ة اجلرمية مبرَ
�ضخ�ض��ية القاتل موؤيد جانبًا الذي ادعى اأنه قتل لأ�ضباب مادية 
ف��اإن �ض��امي مل يكن يفكر باملادة اأ�ض��اًل فق��د ورث كل ما ميلك 
ج��ده من اأموال وعق��ارات لكنه ت���رّصف كقاتٍل متمرِّ���ص، الأمر 
الذي ي�ضتدعي درا�ضة هذه ال�ضخ�ضية ال�ضابة التي مل تتخّوف من 
ح��ّز رقبة اأي اإن�ض��ان حت��ى واإن كان عّمه. كما اأبدى، هو نف�ض��ه، 
�ض��لوكًا عنيفًا جتاه �ض��ديقه اجلامعي اإبراهيم وه��دده بتحطيم 
راأ�ضه بحجر، ويف ال�ضياق ذاته �رصب كامل �ضخ�ضًا اآخر على يده 
مبطرقة حديدية ورمبا يلجاأ ال�ضحية اإىل الف�ضل الع�ضائري الذي 
�ض��اع يف ال�ض��نوات الأخرية مع �ض��عف الدولة وغي��اب القانون. 
املداهمات كانت حا�رصة، والتهجري الق�رصي اأو�ض��ك اأن يقع لول 

قتل العم كامل الذي كان يهدده �ضخ�ص جمهول.
رواية »حدود متداخلة« تتوفر على ثيمة جيدة تر�ض��د ا�ض��ت�رصاء 
العن��ف يف املجتم��ع العراق��ي، وحبك��ة قوي��ة تالئ��م الرواي��ة 
البولي�ضية، اإ�ضافة اإىل ال�ضخ�ضيات امُلركّبة التي تك�ّضفت لنا على 
م��دار الرواية. ورمبا يكون ال�ض��وؤال الوحيد ال��ذي يجب اأن نثريه 
هنا: ملاذا تتحدث كل ال�ضخ�ض��يات با�ض��تثناء الراوي باملحكية 
العراقي��ة علمًا باأن غالبيتها متعلمة وت�ض��تطيع اأن تتحدث بلغة 
و�ض��طى بني الف�ض��حى والعامية كي تكون ه��ذه الرواية مقروءة 
يف الع��امل العرب��ي برمت��ه ولي���ص العراق ح���رصاً، لأنه��ا رواية 
جدي��رة بالقراءة، ول يجد كاتبها حرج��ًا يف الإعالن عن نوعها 

الأدبي امل�ضوِّق.

يوا�ض��ل مغن��ي ال��راب الأمريك��ي كاين وي�ض��ت حال��ة اجلدل وت�ض��در 
التوا�ض��ل الجتماع��ي، وذل��ك بع��د  عناواي��ن �ض��فحات 

 " YE" اإ�ض��داره لألبومه املو�ض��يقي الأخري بعنوان
يوم اجلمعة املا�ض��ي، والذي تت�ض��من ٧ اأغنيات 

ل تتج��اوز مدته��م ٢٤ دقيقة، مع �ض��عار على 
املل�ض��ق الدعائى لالألبوم جاء فيه: "اأنا اأكره 
ك��وين اأعاين من الهو���ص الكتئابي، لكنه اأمر 

جميل
ولي��زال العدي��د م��ن متابع��ني كاين وي�ض��ت 

وا�ض��حة  وتف�ض��ريات  اأجوب��ة  ع��ن  يبحث��ون 
للعبارات املثرية للجدل التي ت�ض��منتها كلمات 

اأغاني��ه والت��ي ي��روج فيه��ا لأف��كار خط��رية مث��ل 
تعاطي املخدرات وقتل الأحبة قائاًل: "اإن اأجمل الأفكار 

عادة تكون مرتبطة باأكرث الأفكار ظلمة

كم��ا حتدث يف األبومه عن العديد من الأمور اخلا�ض��ة بحياته وباأفراد 
عائلت��ه، مث��ل ابنته "ن��ورث" )٤ اأع��وام( متمني��ًا لها األ 
تع��اين م��ن ال�ض��طهاد يف امل�ض��تقبل، بالإ�ض��افة 
لالأزمة النف�ضية التي تعر�ص لها يف عام ٢٠١٦، 
حي��ث و�ض��ف ال�ض��طرابات النف�ض��ية باأنه��ا 
م�ض��در القوة، وتط��رق للحديث ع��ن اخليانة 
التي وقعت بني لعب كرة ال�ض��لة تري�ض��تان 

توم�ضون وزوجته كلوي كارد�ضيان
يذك��ر اأن كاين وي�ض��ت ق��د اأظهر دعمه �ض��هر 
اأبري��ل )ني�ض��ان( املا�ض��ي، وتاأيي��ده للرئي�ص 
الأمريك��ي دونالد ترامب وو�ض��فه العبودية يف 
املجتمع الأمريكي على اأنها "اختيار" وذلك خالل 
�ضل�ض��لة من التغري��دات التي اأثارت عا�ض��فة من اجلدل 

حوله.

صحة "حدود متداخلة"... رواية بوليسية عراقية كندة 
علوش
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