
تايلور سويفت تشكر أديل 
على إنستغرام 

ميريام فارس تخضع 
لجراحة عاجلة 

ياسمين صبري تصبح نسخة 
عن نادين نجيم !

إليسا تدعم طفال سوريا 
فقد بصره

 التقط��ت املغني��ة العاملية تايلور �صويف��ت بع�ض �صور 
ال�صيلف��ي الت��ي جتمعه��ا مع املغني��ة الربيطاني��ة اأديل 
ومواطنتها الكاتبة جوان رولينغ، موؤلفة �صل�صلة روايات 
ه��اري بوت��ر، وذلك خ��ال زيارتهم��ا له��ا يف كوالي�ض 
حفله��ا الأخ��ر ال��ذي اأحيت��ه يف لن��دن �صم��ن جولتها 

املو�صيقية العاملية "ريبوت�صن" يف بريطانيا واأوروبا.
ون�رشت �ص��ويفت )٢٨ عامًا( ال�ص��ور عرب ح�ص��ابها على 
اإن�ص��تغرام وعلقت عليه��ا: "اأنا ممتنة لهاتني ال�ص��يدتني 
وللكلمات التي كتبنها، واأنتظركما يف حفاتي القادمة 
عل��ى اأحر من اجلمر". يف املقابل، ياأتي ظهور اأديل بعد 
اأن ك�ص��فت م�ص��ادر اإعامية، نقًا عن �صحيفة ذا �صان 

الربيطانية، عن بدء حت�صراتها لألبومها اجلديد، 

 ت�صببت الفنانة مريام فار�ض يف حالة قلق ملحبيها 
بع��د اأن ك�ص��فت عن وعكتها ال�ص��حية املفاجئة، التي 
األزمتها اخل�ص��وع لعملي��ة جراحية عاجل��ة. ون�رشت 
مريام فار�ض على ح�ص��ابها على ان�ص��تقرام ر�ص��الة 
اعت��ذار ملحبيها، ب�ص��بب اإلغاء كافة اأن�ص��طتها الفنية 
ملدة 6 اأ�ص��ابيع، واأوله��ا احلفل اخلري الذي كان من 
 Kids First املق��رر اإقامته غداً 27 يونيو ل�ص��الح
Association، وذل��ك عل��ى اإثر تعر�ص��ها لوعكة 
�ص��حية مفاجئة مل تك�ص��ف ع��ن تفا�ص��يلها. وطلبت 
مري��ام فار�ض من حمبيه��ا اأن ي�ص��روا تذاكر احلفل 
املخ�ص���ض لاأطفال امل�ص��ابني بال�رشطان، من اأجل 

امل�صاهمة يف �صفائهم من املر�ض اللعني.

 تعر�صت الفنانة يا�ص��مني �صربي لنتقاد بف�صل اأحدث 
�ص��ورها الت��ي ن�رشتها على ان�ص��تقرام، والتي بدت فيها 
ت�ص��به كث��راً الفنان��ة اللبناني��ة نادين جني��م، مما دفع 
البع���ض للتلمي��ح اأن عملي��ات التجمي��ل ال�ص��بب! وتن�رش 
يا�صمني �صربي �صوراً للحملة الدعائية لإحدى العد�صات 
امللونة التي تعد الوجه الإعاين لها، ورغم جمال ال�صور 
والإطالت املختلفة التي اأطلت بها الفنانة ال�ص��ابة، اإل 
اأن العرا���ض لحقها ب�ص��بب اأن ماحمها بدت خمتلفة 
عن املعتاد واأ�ص��بحت ت�صبه فنانة اأخرى. واأملح البع�ض 
اأن عملي��ات التجمي��ل الأخ��رة الت��ي اأجرته��ا يا�ص��مني 
�ص��ربي جعلت ماحمها متقاربة م��ع نادين جنيم، فقد 
اأ�صبح وجيهما طويًا ولهما نف�ض مكان ال�صامة بخاف 

انتفاخ الفم وبروز الوجنتني،

حتدثت النجمة الأمريكية ليند�ص��ي لوهان والتي انتقلت اأخراً لاإقامة يف دبي، عن خططها امل�ص��تقبلية يف الفرة القادمة، لفتة اإىل اأن الهدوء والنجاح هما اأهم ما ت�ص��عى 
لتحقيق��ه حالي��ًا، ولذل��ك ف�ص��لت النتقال اإىل دبي باعتبارها الوجهة الأكرث اأمانًا يف العامل، وللتخل�ض من ماحقات ال�ص��حافة والإعام له��ا يف كل خطواتها، وذلك خال 

حوار لها اأم�ض الثاثاء مع جملة نيويورك تاميز.

يف موقف اإن�ص��اين و�صهم يعك�ض ت�صامنها مع احلالت 
الإن�ص��انية ال�ص��عبة، اأعادت الفنانة اإلي�صا ن�رش تغريدة 
تت�ص��من �ص��وًرا لطفل �رشير، وي�ص��األ من خالها عما 
اإذا كان اأح��د ميل��ك اأّي معلوم��ات عن طفل �ص��وري فقد 
نظره خال احلرب، بعد اأن ترّبع اأحد الأطباء مل�صاعدته 
وعاجه، متمّنًيا امل�ص��اعدة يف التوا�ص��ل مع الطفل اأو 
اأهله، اأو يف ن�رش التغريدة. وعّلقت اإلي�ص��ا على التغريدة 
بع��د اإعادة ن�رشها: "اإذا حدا قادر ي�ص��اعد هالولد يدلنا 
علي��ه . م��ا بي�ص��تاهل يعي���ض حيات��و با نظ��ر، من ورا 
هاحلرب الب�ص��عة يللي عم يدفعوا الولد ثمنها". ي�ص��ار 
اإىل اأّن اإلي�ص��ا هي من اأّم �ص��ورية واأب لبناين، وغالًبا ما 

تعلن عن حمّبتها لل�صعب ال�صوري وت�صامنها معه.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�صية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�صع الكامرا على �صورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

بين أفضل 3 روايات في 
التاريخ

ليندسي لوهان: توجهت لدبي 
للتخلص من مالحقات الصحافة   

أعمال الفنان البريطاني المجهول 
بانكسي تظهر مجددا في باريس

عاصي الحالني يشن هجومًا على نجوم السوشال ميديا

غاضبة من المنتخب 
المصري  

حل��ت رواية "اآن��ا كارينينا" للكاتب الرو�ص��ي العظيم ليو تول�ص��توي 
يف املركز الثالث لقائمة اأف�ص��ل الرواي��ات يف تاريخ الب�رشية، وفقا 
لت�ص��نيف �ص��حيفة "ديلي تلغراف" الربيطاني��ة. واحتلت يف املركز 
الأول، رواي��ة "مدل مار���ض" للكاتبة الإجنليزية م��اري اآن اإيفان�ض، 
الأكرث �ص��هرة با�ص��مها القلمي جورج اإليوت. وو�صع خرباء ال�صحيفة 
يف املرك��ز الث��اين رواي��ة "موبي دي��ك" للكاتب الأمريك��ي هرمان 

ملفيل.
وجاءت يف املركز الرابع رواية "�ص��ورة �صيدة" لهرني جيم�ض، ويف 

اخلام�ض رواية "قلب الظام" جلوزيف كونراد.
و�ص��مت قائم��ة الع�رش الأوائ��ل، اأي�ص��ا "البحث عن الزم��ن املفقود" 
ملار�ص��يل برو�ص��ت وراوية "جني اير"  ل�ص��ارلوت برونت��ي، و"العار" 
جلون ماك�صويل كوتزي و"ال�ص��يدة ديلواي" لفرجينيا وولف و"دون 

كي�صوت" مليغيل دي �رشفانت�ض.

 بع��د اخل�ص��ارة الثالثة للمنتخب امل�رشي يف كاأ���ض العامل من املنتخب 
ال�صعودي يف املباراة التي اأقيمت ، �صبت الفنانه �رشيهان غ�صبها علي 
لعب��ي واإدارة املنتخب واإتهمتهم بالتق�ص��ر يف حق ال�ص��عب امل�رشي 
كله والت�ص��بب يف احباط 100 مليون م�رشي . وقالت �رشيهان يف عدة 
تغري��دات له��ا عرب توير: " كوبر مدرب فا�ص��ل + عدم حت�ص��ر وجتهيز 
الفريق امل�رشي بدنيًا وج�ص��ديًا ونف�صيًا = ت�ص��اوي هذه النتيجة حرقة 
دم وك�رشة قلب 100 مليون مواطن م�رشي لاأ�ص��ف" من ناحية ثانية، 
كان��ت املنت��ج جم��ال الع��دل اأعلن خ��ال لق��اء تلفزيوين يف رم�ص��ان 
املا�ص��ي اأّن �رشيه��ان قد انته��ت من ت�ص��وير اأول م�رشحياتها التي من 
املفر�ض ان تذاع قريبًا، على اأن تبداأ بالتح�صر ل� 12 م�رشحية اخرى 
تعر�ض ب�صكل متوايل. ومتثل امل�رشحية عودة ل�صريهان بعد ابتعاد عن 
الفن وامل�رشح ملدة جتاوزت ال�16 عام منذ اخر اعمالها "الع�صق والدم" 

والذي �صاركها بطولته فاروق الفي�صاوي وتامر عبد املنعم.

حتدثت النجمة الأمريكية ليند�صي لوهان والتي انتقلت اأخراً 
لاإقامة يف دبي، عن خططها امل�ص��تقبلية يف الفرة القادمة، 
لفت��ة اإىل اأن اله��دوء والنج��اح هم��ا اأهم ما ت�ص��عى لتحقيقه 
حاليًا، ولذلك ف�ص��لت النتق��ال اإىل دب��ي باعتبارها الوجهة 
الأك��رث اأمانًا يف الع��امل، وللتخل�ض من ماحقات ال�ص��حافة 
والإع��ام له��ا يف كل خطواته��ا، وذل��ك خ��ال ح��وار لها مع 
جملة نيويورك تاميز. واأو�صحت ليند�صي لوهان، اأنها و�صعت 
املا�ص��ي خلف ظهرها وتتمنى م��ن جمهورها الذي ل يعرف 
حقيقتها جيداً، اأن يفعل ذلك اأي�صًا، قائلة: "اأنا �صخ�ض عادي، 
ولك��ن على الآخري��ن التوقف ع��ن اإطاق الأح��كام وتذكري 
باملا�ص��ي والتحدث عن��ه، لأنه انتهى، وهذا ه��و الأمر الأكرث 
اأهمية بالن�صبة يل". وتابعت لوهان التي متتلك حاليًا جزيرة 
يف اليونان، مو�ص��حة اأنها ب�ص��دد القيام بعدد من امل�صاريع 
التجاري��ة والفنية قائل��ة: "اأقوم الآن بعدد من امل�ص��اريع اإىل 
جانب حياتي اخلا�ص��ة، ولكني ل�ص��ت يف اأمريكا، لذلك ل اأحد 
يعرف عنها �ص��يئًا، وهو اأمر اإيجابيًا بالن�صبة يل، لأنني اأرغب 
فقط يف الركيز على نتائج الأمور". وتقول لوهان التي عانت 
�ص��ابقًا من ماحقة و�ص��ائل الإعام لها وتغطيتها املتوا�صلة 
مل�ص��اكلها واأخطائها، اإنها تعترب النجاح اأف�ص��ل انتقام، لذلك 
عندم��ا اأرادت تغير منط حياتها وم�ص��تقبلها، اأدركت اأن ذلك 

�صيتطلب منها احل�صول على الهدوء فتوجهت اإىل دبي.  
يذكر اأن اآخر اأعمال ليند�صي لوهان الفنية هو م�صل�صل الدراما 

."Sike Note" الكوميدي الربيطاين

   ظهرت جمددا يف �ص��وارع العا�ص��مة باري�ض لوحات ور�صوم 
م��ن توقي��ع الفن��ان الربيط��اين ال�ص��هر واملجهول بانك�ص��ي. 
وبينم��ا يح��اول املعجب��ون باأعمال��ه الك�ص��ف ع��ن هويت��ه 
احلقيقي��ة، تعرف اأ�ص��عار لوحاته الفنية ارتفاع��ا جنونيا يف 
اأ�صواق الفن العاملية. �صبح الفنان الربيطاين املجهول بانك�صي 
يع��ود اإىل باري���ض دون اأن ي��راه اأو يلتق��ي ب��ه اأح��د. منذ يوم 
الأربع��اء 20 حزيران، الذي �ص��ادف اليوم العاملي لاجئني، 
عادت ر�ص��ومات هذا الفنان الربيطاين الغام�ض لتزين بع�ض 
�ص��وارع العا�ص��مة الفرن�ص��ية يف عملية من عملياته ال�صهرة 
ل�"ف��ن ال�ص��ارع". واكت�ص��ف الباري�ص��يون الأ�ص��بوع املا�ص��ي 
ر�ص��ما يظهر فتاة �صغرة �ص��وداء الب�رشة وهي تغطي بوا�صطة 
الأزهار رمزا نازيا يف حي "ل �صابيل" بالدائرة 18 للعا�صمة 
وقرب مركز ل�ص��تقبال املهاجري��ن غر ال�رشعيني الذين فروا 
م��ن بلدانهم الأ�ص��لية هرب��ا من احل��روب والفقر. اأم��ا بجوار 
جامعة "ال�ص��وربون" بالدائرة اخلام�ص��ة، فتعرف �ص��كان هذا 
احلي الطابي على �صورة اأخرى ر�صمها نف�ض الفنان على اأحد 
اجلدران وهي تبني رجا يقدم ع�ص��ما لكلب مك�ص��ور ال�ص��اق. 
ر�صومات اأخرى لبانك�ص��ي زينت �صوارع باري�ض، وهي تواكب 
اأحداث ال�ص��اعة، ل �ص��يما بعد اخلاف ال��ذي وقع بني الرئي�ض 
الفرن�صي اإميانويل ماكرون ورئي�ض احلكومة الإيطالية اجلديد 
ماتيو �ص��الفيني بخ�صو�ض ا�ص��تقبال املهاجرين الذين كانوا 
عالق��ني على م��ن باخرة " اأكواريو���ض". وبينما مل يوؤكد اأحد 
اأن هذه الر�ص��ومات هي من توقيع الفنان بانك�ص��ي، قال بول 
اأردي��ن وه��و متخ�ص���ض يف تاريخ الف��ن "اإنه متاما اأ�ص��لوب 
بانك�صي يف �صنوات العقد املا�صي"، مو�صحا يف الوقت نف�صه 
اأن��ه:" لي���ض من امله��م اأن يكون ه��ذا العمل من �ص��نعه اأم ل، 
املهم اأن اأثر بانك�ص��ي متوا�ص��ل". ورغم ال�صهرة العاملية التي 
اكت�صبها هذا الفنان املتمّرد واملنا�رش للق�صايا الإن�صانية يف 

العامل، ما زالت هوّيته جمهولة وما زال يعمل يف اخلفاء.

  يختل��ف ه��ذا العمل عن الرواي��ات العراقية ال�ص��ابقة من 
حي��ث التقنية والفكر فه��ي "متحررة" م��ن املونولوجات 
والتقريري��ة والأيديولوجي��ا، والبط��ل الإيجاب��ي وحت��ى 
مفه��وم الرواي��ة باعتبارها "رحل��ة اإىل الع�رش" مكر�ص��ة 

لك�صف الواقع.
يق��ول ال��راوي ع��ن خمطوطت��ه الروائي��ة" عندما ت�ص��األه 
حبيبت��ه البطلة نين��ا بروفنا "والنا���ض؟ األ تتحدث فيها 
ع��ن النا���ض؟" فيجيبها "اأحيانا اأحت��دث. ... واأحيانا ل. ل 
اأريد لها نهاية". �ض 308 قد تكون قراءة الراوي لأعمال 
مثل "ال�صخب والعنف" لفوكرن و"اأولي�صي�ض" جلوي�ض رغم 
اأنه اعتربها "اأقل �ص��اأنًا من )احلرب وال�ص��لم( " �ض 294، 
ونتاجات �ص��ارتر وهمنغواي، الذي يو�ص��ي بدق اخل�ص��ب 
خ�ص��ية من احل�ص��د وفقدان نعمة الراح��ة، دللًة على رغبة 
الكات��ب، وهو اخلبر باأن��واع الرواي��ة لأوروبية، يف خلق 
نتاج �رشدي بعيداً عن الأ�ص��اليب الواقعية القدمية متجها 

نحو ال�صلوك الوجودي لاإن�صان.
اأعتقد اأن الروائي ح�ص��ب ال�ص��يخ جعفر "تاأث��ر" بديالوجيا 
"امل�رشوع" دو�صتويف�صكي واأهمل بوليفونياه، مبتعداً يف 
لغته عن "الكونت" تول�صتوي كما ي�صميهما الراوي، اإل اأنه 
متاأثر بهما فكريًا، لكن ملاذا ل تتعدد الأ�صوات هنا ؟ هل 
لأنها تدور باللغة الرو�صية مع اأنا�ض حمدودي العدد، غر 
متنوع��ني يف انتماءاتهم الإجتماعي��ة، متعلمني يهتمون 
بالثقافة والأدب، قد ل يتنا�ص��ب مع نظرتها العربية ذات 

امل�صتويات املتعددة كالعامية واملحكية والف�صيحة؟
"كان احلف��ل مكتم��ا... ب��داأ الرق�ض وكن��ت واأندريه يف 
ح��وار )معم��ق( ع��ن )ال���رش الفن��ي( يف اختف��اء الطبيع��ة 
الرو�ص��ية ال�ص��يقة احلافل��ة م��ن رواي��ات دو�صتويف�ص��كي، 

بينما هي يف املركز من اهتمام تول�صتوي..". �ض 8
ويب��دو اأن حكمه هذا �ص��يكون له اأهمية يف م�ص��ار الرواية 

ومغزاه��ا. ميكن ماحظة ذلك يف احل��وارات الكثرة التي 
ت�ص��كل اأغل��ب �ص��فحات الرواية، لكنها لي�ص��ت ما�ص��نات 
ومناكف��ات ب��ل ماطف��ات ومطارح��ات و"مفا�ص��حات" 
ومغ��ازلت واأحادي��ث جميل��ة ع��ن الأدب تفوق م�ص��توى 
الأبط��ال يف بع���ض املرات رغ��م تربيرات ال��راوي، بحيث 
تب��دو وكاأنها ا�ص��واته يوزعها عليهم عل��ى دفعات. يقول 
الراوي جلارته املهند�صة ليو�صا "مل اأدر اأنك متتبعة عاملة" 
بعد اأن علقت قائلة عن ال�صاعر بايرون "مل يتعقل بايرون 
كم��ا اأعلم. ب��ل مات باحلمى غريبا �رشي��دا. �ض147 وهو 
كما يب��دو تربير الكاتب لتناغم الأ�ص��وات وعدم تنافرها 
او تنوعه��ا وتعددها كما ه��و عند د�صتويف�ص��كي. قد يبدو 
للقارىء اأن اأبطال الرواية ل همَّ لهم غر احت�صاء كوكتيل 
"البون���ض" ال��ذي اأعت��ربه األيغوري��ا خا�ص��ة م��ن نوعها 
تع��رب عن حالة اإلتق��اط الأنفا�ض والإ�ص��رخاء بعد احلرب 
وال�ص��تالينة واع��ادة البناء يف اخلم�ص��ينات وال�ص��تينات. 
يقول الراوي "اأو�ص��ينا عل��ى �ص��مبانيا )ومثلجات( وهي 
اأكل��ة رو�ص��ية باذخة، ق��د ل جتد لها نظ��را يف العامل كله 
 Punchض95 واأ�ص��ر هنا اإىل اأن كوكتيل البونت�ض� ."...
هن��دي الأ�ص��ل، خلي��ط م��ن ال�ص��مبانيا وع�ص��ر الفواك��ه 
باملثلج��ات وبع�ض التوابل، انت���رش يف اأوروبا عن طريق 
بريطاني��ا، التي اخذته��ا من م�ص��تعمرتها الهند يف القرن 
ال�صابع ع�رش. ول يعني اأن البطل ل يعاين من الكاثار�صي�ض 
Katharsis)تاأنيب ال�صمر اأو جلد الذات(، لكنها تاأخذ 
اأ�ص��كال خمتلفة غر ال�ص��ائعة، وما ممار�ص��اته ال�ص��لوكية 
الغريب��ة و"ت�ص��ييع" وقته هن��ا وهناك وكاأن��ه ينتقم من 
نف�ص��ه اإل تعب��را ع��ن حالة ال�ص��اأم التي يع��اين منها كما 
ا�رشن��ا �ص��ابقا. يعرب هرونوت��وب الرواية هن��ا عن احلالة 
الوجودي��ة والن��زوع نح��و رغب��ات الإن�ص��ان كالتج��وال 
يف اأماك��ن العا�ص��مة: مثل �ص��ينما بروغري���ض قرب مرو 
اجلامع��ة، فن��دق مروبول �ض 164، �ص��ارع غوركي �ض 
174، مكتبة االآداب الأجنبية �ض216 ، التي يقول عنها 

)ملج��اأي ومن��زواي( ���ض89، مقهى البون���ض �ض 216، 
وجنوب العراق ن�صبيا حيث ولد وترعرع وقراأ كتبه الأوىل 
يف املكتب��ة العام��ة واملدر�ص��ة و�ص��ارك يف املظاه��رات 

وتعر�ض للتوقيف.
اأما و�ص��ف طبيعة العاقات بني الأجنبي والرو�صيات يف 
ال�ص��تينات لها اأي�ص��ا اأهمية خا�صة قد تفيد عند مقارنتها 
بف��رة الت�ص��عينات وبعده��ا حي��ث تكونت �ص��ورة منطية 
�ص��لبية عن ال�رشقاأو�صطيني وامل�ص��لمني منهم بالذات. هل 
الأجنبي اآنذاك مرغوب به يف مو�صكو لأنه طالب علم وفكر 
وثقاف��ة يف بل��د غر ا�ص��تعماري ولي�ض لجئ��ا ول عاما 
مغرب��ا، اأو ل�ص��كله الأ�ص��مر املغ��ري اأم ب�ص��بب اإمكانياته 
املادي��ة، وبال��ذات يف ه��ذه احلال��ة حي��ث يغ��دق الراوي 

عليهن بالهدايا الثمينة.
هل هي اإدانة للنظام ال�صوفييتي، الذي كان يعاين من ندرة 
ال�ص��لع الكمالية؟ اأم و�ص��ف لتقبل الأوروبي��ني ال�رشقيني 
والغربيني لاأجانب يف ال�ص��تينات قبل اأن تتكون ال�صورة 

النمطية ال�صلبية عنهم؟
وت�ص��لط الرواية اأي�ص��ًا ال�ص��وء على اأزمة �صخ�ص��ية الرجل 
الرو�ص��ي، الغ��ارق يف الإدمان ومت��زق العائلة الرو�ص��ية، 
ناديا تطلق زوجها، ليو�صا يف طريقها اىل ذلك، �صديقتها 
تخ��ون زوجه��ا مع ال��راوي. اأم��ا البطلة الطبيب��ة اجلميلة 
اخللوق��ة نين��ا بروفنا فقد حافظت عل��ى عذريتها لتكون 
لل��راوي املرج��م العراقي رغم اأن��ه بعمر ربيبته��ا ناديا، 

مف�صلة اإياه على رو�صي �صكر!
ه��ل نحن اأم��ام األيغوريا تعرب عن مغ��زى الرواية؟ هل هو 
البح��ث عن رجولة البطل ون�ص��جه، ل�ص��يما واأنها لتريد 
الزواج ر�ص��ميا منه بل تري��ده لربيبتها ناديا؟ لكن الرياح 
جتري مبا ل ت�ص��تهي الطبيبة احلاملة نينا بروفنا، فتفقد 
الأثن��ني احلبي��ب واإبنته��ا الربيب��ة يف حادث �ص��ر وبهذا 
تك��ون النهاية غر �ص��عيدة كما تعودن��ا يف روايات احلب 

التقليدية. 

�ص��ن الفنان عا�ص��ي احلاين هجومًا على بع�ض 
الفنان��ني، م�ص��راً اإىل اأنهم يبن��ون جنوميتهم 

على دعم بع�ض مواقع التوا�صل الجتماعي.
عا�ص��ي احلاين ال��ذي مل يحّدد اأ�ص��ماء ومل 
يذك��ر اإ�ص��م جن��م حمدد، ن���رش تغري��دة عرب 
ح�ص��ابه الر�ص��مي على "توي��ر"، معترباً اأن 

جنومية البع�ض قائم��ة على تبخر وتبجيل 
مواقع التوا�ص��ل الإجتماع��ي لهم، يف حني اأن 

م��ا يقدمون��ه ل يوجد في��ه تطوير وجتديد �ص��واء 
على م�ص��توى الكلمة اأو على م�صتوى اللحن، مو�صحًا اأّن 

النجومية هي اإنت�ص��ار وموا�ص��يع جديدة وجتديد يف املو�ص��يقى 
والأفكار.

وجاء يف تغريدة عا�ص��ي احلاين "راأيي.. بع���ض النجوم يبنون 
جنوميتهم على دعم بع�ض مواقع التوا�صل الإجتماعية؟؟ تبخر 

وتعتر وت�صفر وجتبيل واأحلان وكلمات ما فيها ل 
حت�صر ول تطوير وياريت يا عزيزي الفنان تقوم 
من البر وت�ص��وف �ص��و عم بي�صر. النجومية يا 
حبيب��ي اإنت�ص��ار واأف��كار جدي��دة باملوا�ص��يع 

وجتديد باملو�صيقى واأفكار واإنت�صار".
تغريدة عا�ص��ي احلاين حظيت بتاأييد عدد من 
املتابعني من بينهم ع��دد من الفنانني و"فانز" 
فنان��ني زماء له، يف ح��ني اأن هناك من طلب من 
عا�ص��ي اأن يطبق هذا الكام على نف�ص��ه قبل الآخرين 
واأن يق��دم اأعم��اًل جدي��دة لأن جمم��ل م��ا قدم��ه يف الآونة 

الأخرة مل يجظ بنجاح يذكر.
ي�صار اإىل اأن عا�صي احلاين �صوف يحيي يف 28 حزيران\يونيو 
اجلاري يف م�رش مبنا�ص��بة عيد ثورة يونيو كما �صيحيي يوم 19 

يوليو حفًا يف افتتاح مهرجان جر�ض.

"آنا  األسلوب األليغوري في رواية"نينا بتروفنا" للروائي العراقي حسب الشيخ جعفر
كارينينا"
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