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الأراء واملقاالت تعرب عن ر�أي كتابها وال تعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة

أيمن عبد السالم  :أتمنى أن
تعود الدراما السورية ألوجها

تيم حسن  :لست وراء ابتعاد
نادين نجيم عن "الهيبة"

ماجد المهندس على موعد مع
السعوديين في عيد الفطر

عمرو دياب يحدد موعد زفافه
على الفنانة دينا الشربيني
ماغي
بو غصن

�أكد الفنان �أمين عبدال�س�لام �أنه مل يتوقف عن العمل منذ
تخرجه من املعهد العايل للفنون امل�رسحية ،وال ي�شارك
�إال بعمل واحد يف ال�س��نة .وقال�" :أحاول �أن �أنتقي �أدوار
مهم��ة حتق��ق يل نقلة نوعي��ة ،وبالتايل �أن��ا �أتغلب على
النج��اح عندما �أق��وم بتمثيل دور ال ي�شب��ه �شخ�صيتي".
و�أ�ض��اف �أمي��ن عبد ال�سالم  " :التمثي��ل بالن�سبة يل لي�س
م�ص��در رزق و�أنا �أ�ستمت��ع ب�أدواري ،وكل م��ا �أملكه من
مواهب �أح��اول �أن �أ�صبه يف خدمة التمثيل" .وتابع عبد
ال�سالم" :نحن ال يوجد لدينا حمطات عر�ض ،ونتمنى �أن
تع��ود الدراما ال�سورية لأوجها لن�ستطي��ع �أن ننتج ،كون
ال�صعوبة تكمن بظروف الإنتاج �أكرث من �أي �شيء �آخر".
اك��د الفنان ال�س��وري تيم ح�سن �أن��ه كان لديه متني
عل��ى املنتج �صادق ال�صباح وذلك بعد تكرار ال�رشاكة
م��ع نادين جني��م يف عملني وجزء من عم��ل ثالث �أن
يت��م االجتاه ملنطقة متج��ددة حيث �أن اجلمهور يحب
التجدي��د وال يح��ب التك��رار وه��و القرار ال��ذي اتخذه
املنت��ج و�أتى ق��رار العودة بالأح��داث �إىل الوراء وهو
الق��رار امللفت و الذك��ي مدعم خلي��ار التجديد  .وقال
تي��م ان ابتع��اد نادي��ن جنيم من م�سل�س��ل الهيبة هو
ق��رار الإنتاج و فري��ق الإخراج ونفى تي��م حدوث �أية
م�ش��اكل م��ع نادي��ن جني��م يف كوالي�س اجل��زء الأول
كم��ا نفى �أن يكون هجوم معجبي��ه عليها عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي قد حدث مبوافقته.

ك�شف��ت م�ص��ادر �صحفي��ة ع��ن ق��رب موع��د حف��ل زف��اف
النجمني عمرو دياب ودينا ال�رشبيني والذي حتددت �إقامته
بعد عيد الفطر �أي بعد حوايل ثالثة �أ�سابيع .و�أكدت امل�صادر
�أن العرو�س�ين يجه��زان حالي�� ًا للحفل حيث ي�رشف��ان �سوي ًا
على املالب���س والديكورات وكذلك قائمة املدعويني املكان
املر�ش��ح لإقام��ة احلفل هو جزي��رة "ميكونو���س" اليونانية
والت��ي �أحي��ا فيها اله�ضب��ة عدد من حف�لات الزفاف خالل
الف�ترة املا�ضية ويق��وم العرو�سان حالي�� ًا باختيار املكان
املنا�س��ب على اجلزي��رة لإقامة احلف��ل .ومل يتح��دد بعد �إن
كان �شهر الع�س��ل �سيق�ضيه العرو�سان عل��ى اجلزيرة نف�سها
�أم �سيخت��ارون مكان�� ًا �آخر وكان عمرو دي��اب قد ا�صطحب
دينا ال�رشبيني معه خالل رحلته الأخرية �إىل لندن من �أجل
ح�ضور حفل تخرج جنليه عبد اهلل وكنزي .

 :مشهد الراقصة في
"جوليا" أبكاني

املمثل��ة اللبنان ّية ماغي بو غ�صن التي تط�� ّل هذا املو�سم يف م�سل�سل
"جولي��ا" ال��ذي حج��ز مكان�� ًا متق ّدم ًا ل��ه �ضمن امل�سل�س�لات الأكرث
م�شاهدةً ،ت��رى � ّأن جتربة خو�ض املاراثون الرم�ضاين بعمل كوميدي
لل�سن��ة الثانية عل��ى التوايل �صائبة من خ�لال ردود فعل امل�شاهدين
الت��ي تلم�سها م��ن ن�سب امل�شاهدة املرتفع��ة ،والتفاعل على ال�سو�شال
ميدي��ا ويف ال�ش��ارع تق��ول "الكوميدي��ا مطلوبة وموج��ودة منذ زمن
طوي��ل يف برجم��ة �شه��ر رم�ض��ان ،لك��ن ه��ذا ال يعن��ي �أنيّ �س�أكم��ل
حيات��ي كممثل��ة كوميدي��ة فح�س��ب .ق ّدم��ت عمل�ين كوميديني خالل
�سنت�ين وكانتا جتربت�ين ناجحتني ،لكنّي لن �أح��صر نف�سي يف هذه
النوع ّي��ة م��ن الأدوار" .وع��ن االنتق��ادات الت��ي طالت "جولي��ا" ب�أنّه
يجن��ح �أحيان ًا �إىل التهري��ج تقول "ال �أعترب النق��د انتقا�ص ًا من جناح
امل�سل�س��ل ،فنح��ن منفتح��ون عل��ى النق��د ال�سلب��ي بالقدر ذات��ه الذي
نتلقّى في��ه النقد الإيجابي .بخ�صو�ص املبالغ��ة بالكراكتريات كانت

انتق��دت املمثل��ة الأمريكية �ساندرا بلوك الهجوم الذي طال فيلمها الأخ�ير "او�شن  ،”٨وذلك �أثناء العر�ض االفتتاحي اخلا�ص به يف مدينة نيويورك ،واعتربت �أن ما يواجهه
الفيلم من حملة هجوم وانتقادات م�س�ألة غري عادلة ،وال ميكنها احلديث عنها والرد عليها �إال باملزيد من الغ�ضب.

تنفي زواجها من فاروق
الفيشاوي

نف��ت الفنانة بو�سي كل ما تردد م�ؤخراً عن زواجها �رساً من زميلها
الفن��ان فاروق الفي�ش��اوي ،و�أب��دت حزنها على انت�ش��ار ما و�صفته
ب��ـ "ال�شائع��ة ال�سخيفة" و�أكدت �أن من روج ه��ذه الأنباء امل�ضللة مل
ي��راع �أي حرم��ة حياته��ا اخلا�صة وال ج�لال �شهر رم�ض��ان الكرمي
ِ
بو�س��ي �أرملة الفنان الراحل نور ال�رشي��ف اعتادت جتاهل الرد على
ال�شائع��ات طوال م�سريتها الفنية ،ولكنه��ا مل ت�ستطع التزام ال�صمت
جت��اه �شائعة زواجه��ا �رساً من الفن��ان فاروق الفي�ش��اوي ،وظهرت
للم��رة الأوىل عرب مواقع التوا�ص��ل االجتماعي لنفي ال�شائعة قائلة:
"زواج��ي من الزمي��ل العزيز فاروق الفي�ش��اوي �إ�شاعه �سخيفة من
نا�س مر�ضى
تابع��ت قائلة" :و�أق��ول هل هذا زمان كل �شيء مباح من �أجل املادة
�أو ال�شه��رة ملطلقي "ه��ذه الإ�شاعة" ،م�ضيفة" :عل��ى الأقل احرتموا
جالل هذا ال�شهر الكرمي هداكم اهلل

هدى حسين تقلب الموازين
و�إذا كان امل�شاه��د الكويت��ي واخلليجي قد اعتاد على مناف�سة
تقليدي��ة ب�ين جنمت��ي الدراما اخلليجي��ة والعربي��ة �سعاد
عب��داهلل وحي��اة الفه��د� ،إال �أن النجم��ة ه��دى ح�سني قد
قلب��ت املوازي��ن مبك��راً و�أ�صبح��ت عل��ى القم��ة ح�سب
انطباع امل�شاهدين من خ�لال م�سل�سلها "عطر الروح"
والذي يت�ض ّمن طرح�� ًا خمتلف ًا وغري تقليدي من خالل
ت�سل�س��ل درامي مث�ير منذ احللق��ة الأوىل وطرح درامي
جدي��د عرب ق�صة دكتورة متف ّوق��ة عاملي ًا متخ�ص�صة يف
عل��م النف�س مدانة بحكم ق�ضائي مينعها من ممار�سة الطب،
جت��د نف�سه��ا بني ناري رجل��ي �أعم��ال �أحدهما عاجلت��ه ،الفنان
عبدالرحم��ن العقل قبل �سنوات عندما تع ّر���ض لإطالق نار من ابن عمه
يج�سد دوره باقتدار الفن��ان عبداملح�سن النمر� ،إذ
رج��ل الأعم��ال والذي ّ
يدور ��صراع العقل والنمر على الفوز بثقة الدكتورة عطر (هدى ح�سني)
لعالج ابن العقل الذي يعاين من مر�ض نف�سي وابنة الفنان عبداملح�سن

النم��ر وال��ذي ي�سع��ى ال�ستغ�لال الظ��روف ال�صحي��ة
للعق��ل الكت�ساح��ه والق�ض��اء عل��ى امرباطوريته
التجاري��ة �إىل الأب��د  .والالف��ت �أن غالبي��ة
الفنانني امل�شارك�ين يف امل�سل�سل مثل حممد
�صف��ر و�أم��ل العنربي و�أحم��د ال�سلمان وعبري
�أحم��د وحممد العجيمي له��م �أدوار م�ؤثرة يف
الأح��داث� ،إال �أن املفاج���أة تتمثّل يف الدخول
املت�أخر للفن��ان ح�سني املن�صور بعد  5حلقات
مم��ا �ساه��م يف تغيري جم��رى الأح��داث كونه كان
�شاه��داً يف الق�ضية التي �أدينت بها هدى ح�سني حينها
 .وي�ؤخ��ذ على م�سل�س��ل "عطر الروح" كرثة العب��ارات غري الالئقة
مث��ل "اخل��روف" وتعن��ي ال�شاب املطي��ع حلبيبت��ه والتي ك ّرره��ا كثرياً
يوجه العن�بري لعالق��ة ا�ستغاللية مع حممد
عبداملح�س��ن النم��ر عندما ّ
�صفر ابن الدكتورة عطر للح�صول على معلومات دقيقة عن حياتها

لضمان االنتشار
احجز اعالنك االن
االعالن في جمـــــــــيع الصفحات بتصاميم مميزة
يؤرشف االعالن في الموقع قــــــسم  PDFبصورة دائمة
يعرض االعالن على الموقع الرسمي للصحيفة ليوم كامل

�أث��ارت مرييف �رشابت�شي �أوغلو ف�ضيحة كربى برفعها دعوى
ط�لاق �ضد زوجها املمثل الرتكي بريك �أوكتاي ،بطل "ويبقى
الأم��ل" مع جيزمي كاراج��ا يف حمكمة الأ�رسة بحجة �رضرها
الكب�ير منه جراء خيانته له��ا ،وممار�سته العنف عليها لفظي ًا
وج�سدي ًا ،وعدم ائتمانه لها على م�رصوف منزل الزوجية مثل
�أي زوج �آخر ،و�أنه ال يرتك لها ما ًال تنفق منه على احتياجات
منزلهم��ا ،وي��وكل �إدارة �أموال��ه لعائلت��ه ،الت��ي تت�رصف كما
ت�ش��اء يف ت�أم�ين احتياجات منزلها اخلا���ص ،وحرمانها من
حري��ة الت��صرف يف منزلها كم��ا تريد ،وهو ح��ق طبيعي لها
كزوجة له.
وك�شف��ت يف دعواه��ا الق�ضائي��ة �أن��ه �أي�ض�� ًا �رسي��ع الغ�ضب،
ويق�ض��ي معظ��م وقته بالعم��ل ويهمله��ا دائم�� ًا ،وطالبت يف
دعواه��ا القانوني��ة بالط�لاق املت�ضمن تعوي�ض��ا ماليا قدره
رب��ع ملي��ون ل�يرة تركي��ة� ،أي ما ي�س��اوي " � "63أل��ف دوالر
�أمريك��ي ،كم��ا طالب��ت بنفقة قدره��ا ربع مليون ل�يرة تركية
�أي�ض ًا ،ما ي�ساوي "� "63ألف دوالر
ومل يلت��زم ب�يرك �أوكت��اي ال�صم��ت جت��اه اتهام��ات زوجت��ه
م�يريف �ضده ،فك�رس حاج��ز �صمته الطويل ل�ير ّد على اتهامه
ب��ضرب زوجت��ه م�يريف ،ال��ذي �أثري قب��ل �أ�سابيع م��ن رفعها
دع��وى الطالق ب�سبب �ص��ورة لها ظهرت فيه��ا ب�ضمادة على
�أنفه��ا ووج��ه مت��و ّرم يف ال�سو�شيال ميديا ،فنف��ى �رضبه لها
قائ�لا :مل �أ�رضبها ،م�يريف �أجرت قب��ل � 6أو � 7سنوات عملية
جتمي��ل ب�أنفها ،وال�صورة قدمية لها ن�رشت من هاكرز قر�صن
ح�سابه��ا ال�شخ�صي مبواق��ع التوا�صل الإجتماع��ي ،ون�رش لها
هذه ال�صورة فيه بدون علمها �أو �إرادتها.
وكان الزوج��ان ب�يرك �أوكتاي وم�يريف �رشابت�ش��ي �أوغلو قد
تزوج��ا قبل عام ون�ص��ف العام يف ع��ام  2016بعد مرور 6
�سنوات على عالقتهما العاطفية التي طالت لفرتة طويلة �أكرث
م��ن زواجهما الق�ص�ير ،ال��ذي �سينتهي بطالق غ�ير ودي عن
طريق املحامني واملحاكم.

غمزة أوزتشيليك تفطر
مع عائلة سورية

حت��ت �شعار "العيد يف ال�سعودية " ،يفتتح الفنان ماجد
املهند���س �أوىل حفالت��ه املخ�ص�ص��ة "للعائ�لات " يف
اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة �ضم��ن حفالت عي��د الفطر
املب��ارك و ذلك حت��ت رعاية الهيئ��ة العام��ة للثقافة و
تنظيم �رشك��ة روتانا لل�صوتي��ات و املرئيات .وي�شارك
املهند���س يف حفلت�ين الأوىل بتاري��خ  17يوني��و يف
مدين��ة ج��دة وذل��ك يف ال�صال��ة املغط��اة الت��ي تت�س��ع
اىل �أك�ثر م��ن � 6000شخ���ص مبدين��ة املل��ك عب��د اهلل
الريا�ضي��ة .كم��ا يح��ي الفن��ان ماج��د املهند���س حف ًال
غنائي�� ًا �آخر يف الدمام وذل��ك يف �صالة الظهران اك�سبو
حيث يلتقي جمهوره يف ال�رشقية بتاريخ  20يونيو مع
�سه��رة طربي��ة مميزة نظراً مل��ا يتمتع ب��ه املهند�س من
جماهريية وا�سعة.
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بيرك اوكتاي يضرب زوجته
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ان�ضم��ت املمثل��ة الرتكية غم��زة �أوزت�شيليك ،بطل��ة امل�سل�سل
التاريخي"ك��وت العم��ارة" ال��ذي يعر���ض حالي�� ًا يف تركيا،
�إىل جمعي��ة "ال�ساعني �إىل الأم��ل" وجمعية "حقوق الالجئني
الدولي��ة" لت�صب��ح الفنان��ة الرتكية الأك�ثر ن�شاط�� ًا باملجال
اخل�يري يف تركي��ا و�إفريقي��ا .وكان��ت م��ن �أوائ��ل املمث�لات
الرتكي��ات املت�ضامن��ات علن��ا م��ع ال�شعب�ين الفل�سطين��ي
وال�سوري  ،فزارت مدينة القد�س ،و�ص ّلت يف امل�سجد الأق�صى،
وقبل��ت م�ؤخراً دع��وة عائلة �سورية مك ّونة م��ن  11فرداً على
الإفط��ار يف �شه��ر رم�ض��ان احل��ايل ،يف منزله��ا املتوا�ض��ع
الكائن يف منطق��ة بنديك .و�شاركت غمزة �أوزت�شيليك ب�سعادة
العائل��ة ال�سورية وجبة �إفطارها ب�سعادة تعبرياً عن ت�ضامنها
معه��ا وم��ع ال�شع��ب ال�س��وري� ،ضمن حمل��ة ت�ضامني��ة عامة
نظمته��ا جمعيت��ا "ال�ساع�ين �إىل الأمل" و"حق��وق الالجئني
الدولي��ة" .وو�صف��ت غم��زة �أوزت�شيلي��ك �إفطارها م��ع العائلة
ال�سوري��ة ،قائل��ة :لق��د تناولنا طع��ام الإفط��ار يف بيت عائلة
�سوري��ة الجئة �إىل بالدنا،وهذا الإفط��ار نظم لإ�سماع �أ�صوات
كل �إخوتن��ا ال�سوري�ين الذي��ن �أت��وا �إىل هن��ا هرب�� ًا م��ن الظلم
واحلرب .و�أ�ضافت �أوزت�شيليك� :إن هذه العائلة �سعيدة وجميلة
جداً ،رغم ع��دد �أفرادها الكبري ،وفقدوا الكث�ير من �أ�صدقائهم
يف احل��رب ،واحلمد اهلل � ّأن الأبوين على قيد احلياة،و�أبنا�ؤهما
معهما ولي�سوا �أيتام ًا ،ك�أطفال �آخرين،وهذا �أمر جيد جداً.
وقدم��ت غمزة ،خالل مت�ضيتها وقتا �سعيدا معهم يف رم�ضان
على مائ��دة الإفطار ،هداي��ا جميلة لكل �أف��راد العائلة مبحبة
كبرية.

بستان الياسمين ...العطر الزالة خرائب السياسة واالخالق
الجورنال – متابعة

�ص��درت للروائ��ي العراقي ناط��ق خلو�صي روايت��ه اجلديدة التي
حتمل عن��وان (ب�ستان اليا�سمني) ع��ن دار میزوبوتامیا للطباعة
والن��شر والتوزی��ع ببغ��داد  ،حي��ث ير�س��م مالم��ح مم��ا جرى يف
الع��راق بع��د ع��ام  ، 2003حيث فيه��ا يجعل الق��اريء ي�ستن�شق
عطور اليا�سمني و�سط خرائب عديدة تتمثل يف ال�سلوك والت�رصف
واالخ�لاق وم��ا بثته ال�سيا�سة من روائح عطن��ة  .تقع الرواية يف
� 214صفحة من القطع املتو�سط ،لي�س فيها ف�صول وال ابواب بل
تركه��ا لتكون وحدة واح��دة  ،ولي�س يف متنه��ا مقدمة وال اهداء
ولك��ن هناك على الغالف االخري لها ر�أي للناقد ح�سب اهلل يحيى
يق��ول فيه :نادرة ه��ي الروايات التي ت�ست�أث��ر باهتمام القاريء
وت�ش��ده اىل �صفحاتها من��ذ البداية حتى ينتهي م��ن قراءتها يف
جل�س��ة واح��دة ،و (ب�ست��ان اليا�سم�ين) للروائ��ي العراق��ي ناطق
خلو�ص��ي من هذه الرواي��ات االثرية التي ت�أ��سر قارءها حيث ال
ينف��ك عن متابع��ة احداثها و�صوال اىل ختامه��ا وذلك ملا حتمله
م��ن ت�شويق واث��ارة وانتباه ومتعة ي�ضيف  :ت��دور �أحداثها حول
�شخ�صی��ة العج��وز املفت��ون ب�شب��اب� ،أف��ل ك�أمن��ا یری��د الت�أكید
عل��ى رجولة ال ی�ستهلكه��ا الزمن مقابل �أنوث��ة متنوعة ومتعددة
وطاغیة ت�صل ح��د املحرمات ،كا�شفا من خاللها جمتمعا مرتفا
خلقت��ه ظروف �سیا�سیة واجتماعیة ال ت��رف اال�ستقامة ال �سلوكا
وال مواق��ف فیما تك��ون (ب�ست��ان الیا�سمنی ه��ي الأمل املرجتى
والرج��اء ال��ذي یفتح �أب��واب م�ستقب��ل جتاوز حم��ن املا�ضي يف
�صوره امل�أ�ساویة العديدة)
وي�ؤكد ح�سب اهلل عن الروائي قوله (ناطق خلو�صي ميتلك حرفية
الروائي املبتكر  ،وب�ستانه االثري هذا �شاهد على عطائه االبداعي
ال�ثر  .ب�ين اول �سط��ور يفتت��ح بها الرواي��ة (رن اجلر���س فنه�ض
بج�س��ده ينوء بع��بء �سنواته ال�ستني ،واذ �سح��ب اليه ظلفة الباب
فاج���أه وج��ه مل ي�ألف��ه من قب��ل ، )..وب�ين اخر �سط��ر يف الرواية
(ا�ستلقى عل��ى �رسيره ووجد ان هو االخر ان يبد�أ مبحاكمة نف�سه
االن ، ).يك��ون بط��ل الرواي��ة ال�شاع��ر م�سع��ود م�سع��ود ذو العمر

ال�ستين��ي ق��د ابت��د�أ الرواي��ة واختتمها،وم��ا كان فت��ح الباب من
قبل��ه اال ب��دء احلكاية الطويل��ة بت�شعباتها ع�بر �شخو�صها الذين
يتمثل��ون با�رسته (ابنه اال�صغ��ر نائل وابنه االكرب وائل وزوجته
�سه�ير وطفلهما م�سعد ،وابنته رفيف وزوجها ابن اخيه املهند�س
نبي��ل)  ،وطالب��ة املاج�ستري (�سايل) وا�رسته��ا املكونة من ابيها
امللياردير حديث النعمة �سميح الوادي وامها و�شقيقتها و�صديق
العائل��ة الدكت��ور ا�رشف،و�صديقت��ه القدمي��ة يف ب�يروت ربيع��ة
وابنته��ا ال�شاب��ة مي�س ،ه�ؤالء ه��م كلهم يدورون ح��ول �شخ�صية
ال�شاعر العجوز الذي ما زالت روجه (خ�رضاء) بعد وفاة زوجته ،
اما (ب�ست��ان اليا�سمني) فهو املكان املف�ضل لل�شاعر و فيه البيت
اجلدي��د الذي �شي��ده ال�شاعر عل��ى ار�ض له يف اط��راف العا�صمة
ليك��ون املرف��ا اخلا�ص ب��ه وال�صومعة التي يلتج��ئ اليها عندما
ق��رر تق�سي��م داره اال�سا�سية بني ولديه و�أبنت��ه ،وذلك بعد �أن باع
�أج��زاء من االر�ض التي ميلكها لي�صن��ع بثمنها ذلك الع�ش احلامل
ال��ذي �سماه (بيت اليا�سمني ) جلم��ال حديقته وعطورها الفواحة
يف �أر���ض بك��ر يريد ال�شاع��ر �أن تكون موئال ل��ه  .يف الرواية من
املمك��ن ان نتع��رف عل��ى امل�س��ارات ال�رسدية الت��ي ت�شكلت على
ا�س�سه��ا الرواي��ة  ،االول وه��و االهم ج��دا عالقة ال�شاع��ر م�سعود
ب�أبنائ��ه  ،التي كانت عالق��ة خوف على حا�رضه��م وم�ستقبلهم
وعط��ف اب��وي �شم��ل حت��ى زوج ابنت��ه وه��ي عالق��ة يف منتهى
الروع��ة وتن��م ع��ن عمق العالق��ة ب�ين االب وابنائ��ه يف ال�صدق
واملحبة  .اما امل�سار الثاين فيتمثل يف عالقة ال�شاعر م�سعود مع
طالبة املاج�ستري (�سايل) ابنة الرثي حديث النعمة باملال احلرام
ذي ال�شخ�صية املتنفذة (�سميح الوادي) ومن ثم متتد العالقة اىل
�إ�رسته��ا وبالتحديد كراهيته لالب ،لكن��ه يف الوقت الذي يتجنب
في��ه (اقامة عالقة) مع �سايل عل��ى الرغم من حماوالتها العديدة
جلذب��ه اليه��ا اال ان��ه يرف���ض اال�ستجابة لن��داء ج�سدها وهي يف
�ضيافت��ه وهي يف عمر ابنته كما يقول وي�ش��دد على ت�سا�ؤل منه
(هل خان املباديء التي يحملها وفرط بالقني التي ينادي بها)
 ،لكن��ه يق��ع يف اخلطيئة مع امه��ا التي تخرب ابنته��ا انها ق�ضت
وقت��ا ممتعا مع��ه يف غرفة نومه !! ،لكنه يف م�س��ار العالقة بينه

وبين��ه ربيع��ة الت��ي ا�ش��ار اليها بقول��ه (ارمل��ة �ضاب��ط ا�ست�شهد
يف اله��رب) وفت��ح له��ا يف بريوت (بيت��ا �ضمت الي��ه اربع بنات
ح�سن��اوات ومعه��ا �إبنته��ا ال�شاب��ة مي���س) ،وقد امت��دت عالقته
احلميم��ة مع االم اىل البنت الت��ي توالها يرعايته اخلا�صة ،وهي
بعم��ر حفيدت��ه ،اىل حد انه (يقيم عالقة) معها وحتمل منه !! .بيد
ان امل�س��ار االغرب ه��و عالقة االب ال�شاعر م��ع �سهري زوجة �إبنه
وائل،فيه��ا �شد وجذب وفيه��ا حماوالت تكاد ت�ص��ل اىل نهايات
تق�ترب من ارت��كاب اخلطيئة ،فهو يجاريه��ا يف كل ما تفعله بل
ان��ه يفع��ل معها ما يث�ير الريب��ة يف �سلوكه وحر�ص��ه وجماراته
له��ا يف الو�صول اىل النتيج��ة املتوقعة وك�أنه ي�ستمتع يف اللعبة
هذه وبرتك لها تقف امامه بقمي�ص النوم وتالم�س ج�سده  ،واىل
ح��د ت�أكيده عليه��ا ان ت�أخذ احلذر من ان تق��ع عينا زوجها على
حمادثاته��ا او ر�سائل��ه الغزلي��ة اليها بل انه يفع��ل اكرث من ذلك
حني ي�ؤكد انه ي�شتاق ل�سماع �صوتها ويعلن ت�سا�ؤله الغريب (هل
�صار يحبها حقا وهو يف هذا العمر وهي يف �سن ابنته ف�ضال عن
كونه��ا زوجة ابنه !!)  ،بل انه يتمادى اكرث حينما يطلب منها ان
ت�شاهد فيلما رومان�سيا معه على احلا�سبة (والحظ انها يف غاية
االن�سجام مع ما يجري على ال�شا�شة من احداث رومان�سية) ،كما
ان امت��داد العالق��ة بينهم��ا ت�صيبه بالغرية م��ن �شخ�ص (و�سام)
ال�صب��ي اب��ن قريبهم الدكت��ور �سمري يف لندن ال��ذي متار�س معه
العالقة احلميمة وهي ترى انه يعو�ضها عن اهمال زوجها والث�أر
منه النها تعرف انه على عالقة مع ممر�ضو هندية يف امل�ست�شفى
الذي يعمل فيه ،بل ان االب ال�شاعر يكاد يعرف انها اقامة عالقة
م��ع زوج ابنت��ه وق��د تركهم��ا يذهبان مع��ا ويع��ودان اىل البيت
مت�أخري��ن وي�برر البنت��ه ذل��ك يف الزح��ام بال�ش��وارع  .مع هذه
التفا�صي��ل االجتماعية التي ي�رسدها الروائي لكن الروائي ناطق
خلو�ص��ي ي�أخذن��ا اىل العديد م��ن االمكنة  ،داخ��ل بغداد وخارج
العراق ،ير�س��م لنا �صورا من املتغريات التي طر�أت على املجتمع
العراق��ي بعد احداث ، 2003يريد ان يوث��ق بع�ض ال�سلبيات بعد
ان ي�سلط عليها جمهره  ،ومنها �سهولة احل�صول على املال احلرام
و�رشاء الذمم و�سيطرة ا�صحاب النفوذ.
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