
أيمن عبد السالم : أتمنى أن 
تعود الدراما السورية ألوجها

ماجد المهندس على موعد مع 
السعوديين في عيد الفطر

عمرو دياب يحدد موعد زفافه 
على الفنانة دينا الشربيني

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

اأكد الفنان اأمين عبدال�سللام اأنه مل يتوقف عن العمل منذ 
تخرجه من املعهد العايل للفنون امل�رسحية، وال ي�سارك 
اإال بعمل واحد يف ال�سللنة. وقال: "اأحاول اأن اأنتقي اأدوار 
مهمللة حتقللق يل نقلة نوعيللة، وبالتايل اأنللا اأتغلب على 
النجللاح عندما اأقللوم بتمثيل دور ال ي�سبلله �سخ�سيتي". 
واأ�سللاف اأميللن عبد ال�سام : " التمثيللل بالن�سبة يل لي�س 
م�سللدر رزق واأنا اأ�ستمتللع باأدواري، وكل مللا اأملكه من 
مواهب اأحللاول اأن اأ�سبه يف خدمة التمثيل". وتابع عبد 
ال�سام: "نحن ال يوجد لدينا حمطات عر�س، ونتمنى اأن 
تعللود الدراما ال�سورية الأوجها لن�ستطيللع اأن ننتج، كون 
ال�سعوبة تكمن بظروف االإنتاج اأكرث من اأي �سيء اآخر".

 حتللت �سعار "العيد يف ال�سعودية "، يفتتح الفنان ماجد 
املهند�للس اأوىل حفاتلله املخ�س�سللة "للعائللات " يف 
اململكللة العربيللة ال�سعوديللة �سمللن حفات عيللد الفطر 
املبللارك و ذلك حتللت رعاية الهيئللة العامللة للثقافة و 
تنظيم �رسكللة روتانا لل�سوتيللات و املرئيات. وي�سارك 
املهند�للس يف حفلتللن االأوىل بتاريللخ 17 يونيللو يف 
مدينللة جللدة وذلللك يف ال�سالللة املغطللاة التللي تت�سللع 
اىل اأكللرث مللن 6000 �سخ�للس مبدينللة امللللك عبللد اهلل 
الريا�سيللة. كمللا يحللي الفنللان ماجللد املهند�للس حفًا 
غنائيللًا اآخر يف الدمام وذلللك يف �سالة الظهران اك�سبو 
حيث يلتقي جمهوره يف ال�رسقية بتاريخ 20 يونيو مع 
�سهللرة طربيللة مميزة نظراً ملللا يتمتع بلله املهند�س من 

جماهريية وا�سعة.

 ك�سفللت م�سللادر �سحفيللة عللن قللرب موعللد حفللل زفللاف 
النجمن عمرو دياب ودينا ال�رسبيني والذي حتددت اإقامته 
بعد عيد الفطر اأي بعد حوايل ثاثة اأ�سابيع. واأكدت امل�سادر 
اأن العرو�سللن يجهللزان حاليللًا للحفل حيث ي�رسفللان �سويًا 
على املاب�للس والديكورات وكذلك قائمة املدعوين املكان 
املر�سللح الإقامللة احلفل هو جزيللرة "ميكونو�للس" اليونانية 
والتللي اأحيللا فيها اله�سبللة عدد من حفللات الزفاف خال 
الفللرة املا�سية ويقللوم العرو�سان حاليللًا باختيار املكان 
املنا�سللب على اجلزيللرة الإقامة احلفللل. ومل يتحللدد بعد اإن 
كان �سهر الع�سللل �سيق�سيه العرو�سان علللى اجلزيرة نف�سها 
اأم �سيختللارون مكانللًا اآخر وكان عمرو ديللاب قد ا�سطحب 
دينا ال�رسبيني معه خال رحلته االأخرية اإىل لندن من اأجل 

ح�سور حفل تخرج جنليه عبد اهلل وكنزي .

انتقللدت املمثلللة االأمريكية �ساندرا بلوك الهجوم الذي طال فيلمها االأخللري "او�سن ٨”، وذلك اأثناء العر�س االفتتاحي اخلا�س به يف مدينة نيويورك، واعتربت اأن ما يواجهه 
الفيلم من حملة هجوم وانتقادات م�ساألة غري عادلة، وال ميكنها احلديث عنها والرد عليها اإال باملزيد من الغ�سب.

اكللد  الفنان ال�سللوري تيم ح�سن  اأنلله كان لديه متني 
علللى املنتج �سادق ال�سباح وذلك بعد تكرار ال�رساكة 
مللع نادين جنيللم يف عملن وجزء من عمللل ثالث اأن 
يتللم االجتاه ملنطقة متجللددة حيث اأن اجلمهور يحب 
التجديللد وال يحللب التكللرار وهللو القرار الللذي اتخذه 
املنتللج واأتى قللرار العودة باالأحللداث اإىل الوراء وهو 
القللرار امللفت و الذكللي مدعم خليللار التجديد . وقال 
تيللم ان  ابتعللاد ناديللن جنيم  من م�سل�سللل الهيبة هو 
قللرار االإنتاج و فريللق االإخراج ونفى تيللم حدوث اأية 
م�سللاكل مللع ناديللن جنيللم يف كوالي�س اجلللزء االأول 
كمللا نفى اأن يكون هجوم معجبيلله عليها عرب مواقع 

التوا�سل االجتماعي قد حدث مبوافقته.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق االأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامريا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

تنفي زواجها  من فاروق 
الفيشاوي

بيرك اوكتاي يضرب زوجته

غمزة أوزتشيليك تفطر 
مع عائلة سورية

هدى حسين تقلب الموازين

 : مشهد الراقصة في 
"جوليا" أبكاني

 نفللت الفنانة بو�سي كل ما تردد موؤخراً عن زواجها �رساً من زميلها 
الفنللان فاروق الفي�سللاوي، واأبللدت حزنها على انت�سللار ما و�سفته 
بللل "ال�سائعللة ال�سخيفة" واأكدت اأن من روج هللذه االأنباء امل�سللة مل 
يللراِع اأي حرمللة حياتهللا اخلا�سة وال جللال �سهر رم�سللان الكرمي  
بو�سللي اأرملة الفنان الراحل نور ال�رسيللف اعتادت جتاهل الرد على 
ال�سائعللات طوال م�سريتها الفنية، ولكنهللا مل ت�ستطع التزام ال�سمت 
جتللاه �سائعة زواجهللا �رساً من الفنللان فاروق الفي�سللاوي، وظهرت 
للمللرة االأوىل عرب مواقع التوا�سللل االجتماعي لنفي ال�سائعة قائلة: 
"زواجللي من الزميللل العزيز فاروق الفي�سللاوي اإ�ساعه �سخيفة من 

نا�س مر�سى
تابعللت قائلة: "واأقللول هل هذا زمان كل �سيء مباح من اأجل املادة 
اأو ال�سهللرة ملطلقي "هللذه االإ�ساعة"، م�سيفة: "علللى االأقل احرموا 

جال هذا ال�سهر الكرمي هداكم اهلل

 املمثلللة اللبنانّية ماغي بو غ�سن التي تطللّل هذا املو�سم يف م�سل�سل 
"جوليللا" الللذي حجللز مكانللًا متقّدمًا للله �سمن امل�سل�سللات االأكرث 
م�ساهدًة، تللرى اأّن جتربة خو�س املاراثون الرم�ساين بعمل كوميدي 
لل�سنللة الثانية علللى التوايل �سائبة من خللال ردود فعل امل�ساهدين 
التللي تلم�سها مللن ن�سب امل�ساهدة املرتفعللة، والتفاعل على ال�سو�سال 
ميديللا ويف ال�سللارع تقللول "الكوميديللا مطلوبة وموجللودة منذ زمن 
طويللل يف برجمللة �سهللر رم�سللان، لكللن هللذا ال يعنللي اأيّن �ساأكمللل 
حياتللي كممثلللة كوميديللة فح�سللب. قّدمللت عملللن كوميدين خال 
�سنتللن وكانتا جتربتللن ناجحتن، لكّني لن اأح�للرس نف�سي يف هذه 
النوعّيللة مللن االأدوار". وعللن االنتقللادات التللي طالت "جوليللا" باأّنه 
يجنللح اأحيانًا اإىل التهريللج تقول "ال اأعترب النقللد انتقا�سًا من جناح 
امل�سل�سللل، فنحللن منفتحللون علللى النقللد ال�سلبللي بالقدر ذاتلله الذي 
نتلّقى فيلله النقد االإيجابي. بخ�سو�س املبالغللة بالكراكتريات كانت 

 اأثللارت مرييف �رسابت�سي اأوغلو ف�سيحة كربى برفعها دعوى 
طللاق �سد زوجها املمثل الركي بريك اأوكتاي، بطل "ويبقى 
االأمللل" مع جيزمي كاراجللا يف حمكمة االأ�رسة بحجة �رسرها 
الكبللري منه جراء خيانته لهللا، وممار�سته العنف عليها لفظيًا 
وج�سديًا، وعدم ائتمانه لها على م�رسوف منزل الزوجية مثل 
اأي زوج اآخر، واأنه ال يرك لها مااًل تنفق منه على احتياجات 
منزلهمللا، ويللوكل اإدارة اأمواللله لعائلتلله، التللي تت�رسف كما 
ت�سللاء يف تاأمللن احتياجات منزلها اخلا�للس، وحرمانها من 
حريللة الت�للرسف يف منزلها كمللا تريد، وهو حللق طبيعي لها 

كزوجة له.
وك�سفللت يف دعواهللا الق�سائيللة اأنلله اأي�سللًا �رسيللع الغ�سب، 
ويق�سللي معظللم وقته بالعمللل ويهملهللا دائمللًا، وطالبت يف 
دعواهللا القانونيللة بالطللاق املت�سمن تعوي�سللا ماليا قدره 
ربللع مليللون لللرية تركيللة، اأي ما ي�سللاوي " 63" األللف دوالر 
اأمريكللي، كمللا طالبللت بنفقة قدرهللا ربع مليون لللرية تركية 

اأي�سًا، ما ي�ساوي "63" األف دوالر
ومل يلتللزم بللريك اأوكتللاي ال�سمللت جتللاه اتهامللات زوجتلله 
مللرييف �سده، فك�رس حاجللز �سمته الطويل لللريّد على اتهامه 
ب�للرسب زوجتلله مللرييف، الللذي اأثري قبللل اأ�سابيع مللن رفعها 
دعللوى الطاق ب�سبب �سللورة لها ظهرت فيهللا ب�سمادة على 
اأنفهللا ووجلله متللوّرم يف ال�سو�سيال ميديا، فنفللى �رسبه لها 
قائللا: مل اأ�رسبها، مللرييف اأجرت قبللل 6 اأو 7 �سنوات عملية 
جتميللل باأنفها، وال�سورة قدمية لها ن�رست من هاكرز قر�سن 
ح�سابهللا ال�سخ�سي مبواقللع التوا�سل االإجتماعللي، ون�رس لها 

هذه ال�سورة فيه بدون علمها اأو اإرادتها.
وكان الزوجللان بللريك اأوكتاي ومللرييف �رسابت�سللي اأوغلو قد 
تزوجللا قبل عام ون�سللف العام يف عللام 2016 بعد مرور 6 
�سنوات على عاقتهما العاطفية التي طالت لفرة طويلة اأكرث 
مللن زواجهما الق�سللري، الللذي �سينتهي بطاق غللري ودي عن 

طريق املحامن واملحاكم.

 ان�سمللت املمثلللة الركية غمللزة اأوزت�سيليك، بطلللة امل�سل�سل 
التاريخي"كللوت العمللارة" الللذي يعر�للس حاليللًا يف تركيا، 
اإىل جمعيللة "ال�ساعن اإىل االأمللل" وجمعية "حقوق الاجئن 
الدوليللة" لت�سبللح الفنانللة الركية االأكللرث ن�ساطللًا باملجال 
اخلللريي يف تركيللا واإفريقيللا. وكانللت مللن اأوائللل املمثللات 
الفل�سطينللي  ال�سعبللن  مللع  علنللا  املت�سامنللات  الركيللات 
وال�سوري ، فزارت مدينة القد�س، و�سّلت يف امل�سجد االأق�سى، 
وقبلللت موؤخراً دعللوة عائلة �سورية مكّونة مللن 11 فرداً على 
االإفطللار يف �سهللر رم�سللان احلللايل، يف منزلهللا املتوا�سللع 
الكائن يف منطقللة بنديك. و�ساركت غمزة اأوزت�سيليك ب�سعادة 
العائلللة ال�سورية وجبة اإفطارها ب�سعادة تعبرياً عن ت�سامنها 
معهللا ومللع ال�سعللب ال�سللوري، �سمن حملللة ت�سامنيللة عامة 
نظمتهللا جمعيتللا "ال�ساعللن اإىل االأمل" و"حقللوق الاجئن 
الدوليللة". وو�سفللت غمللزة اأوزت�سيليللك اإفطارها مللع العائلة 
ال�سوريللة، قائلللة: لقللد تناولنا طعللام االإفطللار يف بيت عائلة 
�سوريللة الجئة اإىل بادنا،وهذا االإفطللار نظم الإ�سماع اأ�سوات 
كل اإخوتنللا ال�سوريللن الذيللن اأتللوا اإىل هنللا هربللًا مللن الظلم 
واحلرب. واأ�سافت اأوزت�سيليك: اإن هذه العائلة �سعيدة وجميلة 
جداً، رغم عللدد اأفرادها الكبري، وفقدوا الكثللري من اأ�سدقائهم 
يف احلللرب، واحلمد اهلل اأّن االأبوين على قيد احلياة،واأبناوؤهما 

معهما ولي�سوا اأيتامًا، كاأطفال اآخرين،وهذا اأمر جيد جداً.
وقدمللت غمزة، خال مت�سيتها وقتا �سعيدا معهم يف رم�سان 
على مائللدة االإفطار، هدايللا جميلة لكل اأفللراد العائلة مبحبة 

كبرية.

�سللدرت للروائللي العراقي ناطللق خلو�سي روايتلله اجلديدة التي 
حتمل عنللوان )ب�ستان اليا�سمن( عللن دار ميزوبوتاميا للطباعة 
والن�للرس والتوزيللع ببغللداد ، حيللث ير�سللم مامللح ممللا جرى يف 
العللراق بعللد عللام 2003 ، حيث فيهللا يجعل القللاريء ي�ستن�سق 
عطور اليا�سمن و�سط خرائب عديدة تتمثل يف ال�سلوك والت�رسف 
واالخللاق ومللا بثته ال�سيا�سة من روائح عطنللة . تقع الرواية يف 
214 �سفحة من القطع املتو�سط، لي�س فيها ف�سول وال ابواب بل 
تركهللا لتكون وحدة واحللدة ، ولي�س يف متنهللا مقدمة وال اهداء 
ولكللن هناك على الغاف االخري لها راأي للناقد ح�سب اهلل يحيى 
يقللول فيه :نادرة هللي الروايات التي ت�ستاأثللر باهتمام القاريء 
وت�سللده اىل �سفحاتها منللذ البداية حتى ينتهي مللن قراءتها يف 
جل�سللة واحللدة، و )ب�ستللان اليا�سمللن( للروائللي العراقللي ناطق 
خلو�سللي من هذه الروايللات االثرية التي تاأ�للرس قارءها حيث ال 
ينفللك عن متابعللة احداثها و�سوال اىل ختامهللا وذلك ملا حتمله 
مللن ت�سويق واثللارة وانتباه ومتعة ي�سيف : تللدور اأحداثها حول 
�سخ�سيللة العجللوز املفتللون ب�سبللاب، اأفللل كاأمنللا يريللد التاأكيد 
علللى رجولة ال ي�ستهلكهللا الزمن مقابل اأنوثللة متنوعة ومتعددة 
وطاغية ت�سل حللد املحرمات، كا�سفا من خالها جمتمعا مرفا 
خلقتلله ظروف �سيا�سية واجتماعية ال تللرف اال�ستقامة ال �سلوكا 
وال مواقللف فيما تكللون )ب�ستللان اليا�سمن هللي االأمل املرجتى 
والرجللاء الللذي يفتح اأبللواب م�ستقبللل جتاوز حمللن املا�سي يف 

�سوره املاأ�ساوية العديدة(
ويوؤكد ح�سب اهلل عن الروائي قوله )ناطق خلو�سي ميتلك حرفية 
الروائي املبتكر ، وب�ستانه االثري هذا �ساهد على عطائه االبداعي 
الللرث . بللن اول �سطللور يفتتللح بها الروايللة )رن اجلر�للس فنه�س 
بج�سللده ينوء بعللبء �سنواته ال�ستن، واذ �سحللب اليه ظلفة الباب 
فاجللاأه وجلله مل ياألفلله من قبللل..( ، وبللن اخر �سطللر يف الرواية 
)ا�ستلقى علللى �رسيره ووجد ان هو االخر ان يبداأ مبحاكمة نف�سه 
االن.( ، يكللون بطللل الروايللة ال�ساعللر م�سعللود م�سعللود ذو العمر 

ال�ستينللي قللد ابتللداأ الروايللة واختتمها،ومللا كان فتللح الباب من 
قبللله اال بللدء احلكاية الطويلللة بت�سعباتها عللرب �سخو�سها الذين 
يتمثلللون با�رسته )ابنه اال�سغللر نائل وابنه االكرب وائل وزوجته 
�سهللري وطفلهما م�سعد، وابنته رفيف وزوجها ابن اخيه املهند�س 
نبيللل( ، وطالبللة املاج�ستري )�سايل( وا�رستهللا املكونة من ابيها 
امللياردير حديث النعمة �سميح الوادي وامها و�سقيقتها و�سديق 
العائلللة الدكتللور ا�رسف،و�سديقتلله القدميللة يف بللريوت ربيعللة 
وابنتهللا ال�سابللة مي�س، هوؤالء هللم كلهم يدورون حللول �سخ�سية 
ال�ساعر العجوز الذي ما زالت روجه )خ�رساء( بعد وفاة زوجته ، 
اما )ب�ستللان اليا�سمن( فهو املكان املف�سل لل�ساعر و فيه البيت 
اجلديللد الذي �سيللده ال�ساعر علللى ار�س له يف اطللراف العا�سمة 
ليكللون املرفللا اخلا�س بلله وال�سومعة التي يلتجللئ اليها عندما 
قللرر تق�سيللم داره اال�سا�سية بن ولديه واأبنتلله ،وذلك بعد اأن باع 
اأجللزاء من االر�س التي ميلكها لي�سنللع بثمنها ذلك الع�س احلامل 
الللذي �سماه )بيت اليا�سمن ( جلمللال حديقته وعطورها الفواحة 
يف اأر�للس بكللر يريد ال�ساعللر اأن تكون موئا للله . يف الرواية من 
املمكللن ان نتعللرف علللى امل�سللارات ال�رسدية التللي ت�سكلت على 
ا�س�سهللا الروايللة ، االول وهللو االهم جللدا عاقة ال�ساعللر م�سعود 
باأبنائلله ، التي كانت عاقللة خوف على حا�رسهللم وم�ستقبلهم 
وعطللف ابللوي �سمللل حتللى زوج ابنتلله وهللي عاقللة يف منتهى 
الروعللة وتنللم عللن عمق العاقللة بللن االب وابنائلله يف ال�سدق 
واملحبة . اما امل�سار الثاين فيتمثل يف عاقة ال�ساعر م�سعود مع 
طالبة املاج�ستري )�سايل( ابنة الرثي حديث النعمة باملال احلرام 
ذي ال�سخ�سية املتنفذة )�سميح الوادي( ومن ثم متتد العاقة اىل 
اإ�رستهللا وبالتحديد كراهيته لاب ،لكنلله يف الوقت الذي يتجنب 
فيلله )اقامة عاقة( مع �سايل علللى الرغم من حماوالتها العديدة 
جلذبلله اليهللا اال انلله يرف�للس اال�ستجابة لنللداء ج�سدها وهي يف 
�سيافتلله وهي يف عمر ابنته كما يقول وي�سللدد على ت�ساوؤل منه 
)هل خان املباديء التي يحملها وفرط بالقن التي ينادي بها( 
، لكنلله يقللع يف اخلطيئة مع امهللا التي تخرب ابنتهللا انها ق�ست 
وقتللا ممتعا معلله يف غرفة نومه !!، لكنه يف م�سللار العاقة بينه 

وبينلله ربيعللة التللي ا�سللار اليها بقوللله )ارملللة �سابللط ا�ست�سهد 
يف الهللرب( وفتللح لهللا يف بريوت )بيتللا �سمت اليلله اربع بنات 
ح�سنللاوات ومعهللا اإبنتهللا ال�سابللة مي�للس(، وقد امتللدت عاقته 
احلميمللة مع االم اىل البنت التللي توالها يرعايته اخلا�سة ،وهي 
بعمللر حفيدتلله، اىل حد انه )يقيم عاقة( معها وحتمل منه !!. بيد 
ان امل�سللار االغرب هللو عاقة االب ال�ساعر مللع �سهري زوجة اإبنه 
وائل،فيهللا �سد وجذب وفيهللا حماوالت تكاد ت�سللل اىل نهايات 
تقللرب من ارتللكاب اخلطيئة، فهو يجاريهللا يف كل ما تفعله بل 
انلله يفعللل معها ما يثللري الريبللة يف �سلوكه وحر�سلله وجماراته 
لهللا يف الو�سول اىل النتيجللة املتوقعة وكاأنه ي�ستمتع يف اللعبة 
هذه وبرك لها تقف امامه بقمي�س النوم وتام�س ج�سده ، واىل 
حللد تاأكيده عليهللا ان تاأخذ احلذر من ان تقللع عينا زوجها على 
حمادثاتهللا او ر�سائللله الغزليللة اليها بل انه يفعللل اكرث من ذلك 
حن يوؤكد انه ي�ستاق ل�سماع �سوتها ويعلن ت�ساوؤله الغريب )هل 
�سار يحبها حقا وهو يف هذا العمر وهي يف �سن ابنته ف�سا عن 
كونهللا زوجة ابنه !!( ، بل انه يتمادى اكرث حينما يطلب منها ان 
ت�ساهد فيلما رومان�سيا معه على احلا�سبة )والحظ انها يف غاية 
االن�سجام مع ما يجري على ال�سا�سة من احداث رومان�سية(، كما 
ان امتللداد العاقللة بينهمللا ت�سيبه بالغرية مللن �سخ�س )و�سام( 
ال�سبللي ابللن قريبهم الدكتللور �سمري يف لندن الللذي متار�س معه 
العاقة احلميمة وهي ترى انه يعو�سها عن اهمال زوجها والثاأر 
منه النها تعرف انه على عاقة مع ممر�سو هندية يف امل�ست�سفى 
الذي يعمل فيه، بل ان االب ال�ساعر يكاد يعرف انها اقامة عاقة 
مللع زوج ابنتلله وقللد تركهمللا يذهبان معللا ويعللودان اىل البيت 
متاأخريللن ويللربر البنتلله ذلللك يف الزحللام بال�سللوارع . مع هذه 
التفا�سيللل االجتماعية التي ي�رسدها الروائي لكن الروائي ناطق 
خلو�سللي ياأخذنللا اىل العديد مللن االمكنة ، داخللل بغداد وخارج 
العراق، ير�سللم لنا �سورا من املتغريات التي طراأت على املجتمع 
العراقللي بعد احداث 2003 ،يريد ان يوثللق بع�س ال�سلبيات بعد 
ان ي�سلط عليها جمهره ، ومنها �سهولة احل�سول على املال احلرام 

و�رساء الذمم و�سيطرة ا�سحاب النفوذ.

 واإذا كان امل�ساهللد الكويتللي واخلليجي قد اعتاد على مناف�سة 
تقليديللة بللن جنمتللي الدراما اخلليجيللة والعربيللة �سعاد 

عبللداهلل وحيللاة الفهللد، اإال اأن النجمللة هللدى ح�سن قد 
قلبللت املوازيللن مبكللراً واأ�سبحللت علللى القمللة ح�سب 
انطباع امل�ساهدين من خللال م�سل�سلها "عطر الروح" 
والذي يت�سّمن طرحللًا خمتلفًا وغري تقليدي من خال 

ت�سل�سللل درامي مثللري منذ احللقللة االأوىل وطرح درامي 
جديللد عرب ق�سة دكتورة متفّوقللة عامليًا متخ�س�سة يف 

علللم النف�س مدانة بحكم ق�سائي مينعها من ممار�سة الطب، 
جتللد نف�سهللا بن ناري رجلللي اأعمللال اأحدهما عاجلتلله، الفنان 

عبدالرحمللن العقل قبل �سنوات عندما تعّر�للس الإطاق نار من ابن عمه 
رجللل االأعمللال والذي يج�ّسد دوره باقتدار الفنللان عبداملح�سن النمر، اإذ 
يدور �للرساع العقل والنمر على الفوز بثقة الدكتورة عطر )هدى ح�سن( 
لعاج ابن العقل الذي يعاين من مر�س نف�سي وابنة الفنان عبداملح�سن 

النمللر والللذي ي�سعللى ال�ستغللال الظللروف ال�سحيللة 
للعقللل الكت�ساحلله والق�سللاء علللى امرباطوريته 
غالبيللة  اأن  والافللت   . االأبللد  اإىل  التجاريللة 
الفنانن امل�ساركللن يف امل�سل�سل مثل حممد 
�سفللر واأمللل العنربي واأحمللد ال�سلمان وعبري 
اأحمللد وحممد العجيمي لهللم اأدوار موؤثرة يف 
االأحللداث، اإال اأن املفاجللاأة تتمّثل يف الدخول 
املتاأخر للفنللان ح�سن املن�سور بعد 5 حلقات 
ممللا �ساهللم يف تغيري جمللرى االأحللداث كونه كان 
�ساهللداً يف الق�سية التي اأدينت بها هدى ح�سن حينها 
. ويوؤخللذ على م�سل�سللل "عطر الروح" كرثة العبللارات غري الائقة 
مثللل "اخلللروف" وتعنللي ال�ساب املطيللع حلبيبتلله والتي كّررهللا كثرياً 
عبداملح�سللن النمللر عندما يوّجه العنللربي لعاقللة ا�ستغالية مع حممد 

�سفر ابن الدكتورة عطر للح�سول على معلومات دقيقة عن حياتها 

بستان الياسمين... العطر الزالة خرائب السياسة واالخالق بوسي ماغي 
بو غصن
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