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في  العراقي  والسياحة  واآلثار  الثقافة  وزير  من  سمعت   
تصريح صحفي اَنّ هناك آالف املوظفني في ٢٢ مديرية عامة 
تضيف  انتاجية  أية  اطار  خارج  معظمهم  لكن  وزارته  في 
شيئًا . ولعله الوزير الوحيد الذي جاهر بهذا الخلل االداري 
الكبير، في حني اَنّ شبكة االعالم وهيئة االتصاالت فيهما 
زيادة مذهلة في عدد املوظفني املحسوبني كعدد شكلي ال غير 
من دون أن يهتم أحد من املسؤولني بذلك برغم من مانسمع 

من بعضهم في جلسات مختلفة .
النظر  وغض  والعددي  االداري  بالترهل  االكتراث  عدم 
ترك  في  الفساد  من  ثقيل  نوع  هو  السيئة  التراكمات  عن 
الَخور  انتابه  الذي  الدولة  تزداد عمقًا في جسم  االنهيارات 

والَعور في أكثر من موضع .
أسباب الترهل كثيرة ،منها كان بسبب من محاولة الحكومتني 
املاضيتني العاجزتني في لجم صوت الشارع املنتفض ضد 
البطالة والعوز، فجرى تعيني أعداد كبيرة، من دون توجيه 
رشيد في استخدام اليد العاملة في املكان املناسب ، ومن 

أجل تجاوز تذمر شعبي، ال يزال أقوى من السابق.
عدد  نصف  رواتب  شطب  الى  تدعو  إّنك  يقول  قائل  رَبّ 
املوظفني مثاًل وهم من الطبقة الفقيرة واملتضررة، والجواب 
النظام االداري كّله، بما فيه  اَنّ املسألة تحتاج الى اصالح 
قواعد التعيينات والتوزيع الوظيفي، وابعاد التسلط الحزبي 
عنها، ومن ثَمّ اعادة توجيه االعداد الفائضة عن حاجة وزارة 
الى وزارات أو مؤسسات أخرى تشكو نقص اليد العاملة أو 
من أجل تطوير مؤسسات ذات طبيعة انتاجية وليست مكتبية 
للمؤسسة  مستمرة  مالية  بسيولة  تعود  أن  يمكن  وهمية، 

الحكومية.
مهترئة  حكومات  بفضل  العراقية  الدولة  جسم  شبع  لقد 
نفعية من طعنات االهمال والترهل وسوء االدارة، والبَدّ من 
وقفة جادة لتصحيح مسارات معوجة ومسيئة وفاسدة. ثّمة 
سواقي تتدفق بمياه آسنة تفرزها دوائر الدولة تحت رايات 
وشعارات ومحاصصات شتى، لكن املاء الصافي سيتدفق 

يومًا، وإْن ظّنوا أّنه يوم بعيد .

اجلندي واجلنرال 
 أحيانًا تتوقف املعارك في جبهة الحرب، كأنَّ هدنًة عفوية تحدث بني الطرفني، 
فتأتي األوامر بإعادة برامج التدريب برغم قرب الوحدات العسكرية من مصادر 
نيران العدو. ذات صباح كان الضابط املسؤول على صنف سائقي الدبابات في 
ُلقي علينا محاضرة تتعلق بإدامة الدبابة طاملا سمعناها من قبل، وإذا  الكتيبة ي
به يتوقف عن الكالم فجأة ويختارني من الجميع حتى أجلب له املاء من موضع 

قريب، استفزتني خشونة كالمه حني قال بنبرة متعجرفة يقصد إهانتي بها
أنت أيها األرنب؛ انهض وأجلب لي املاء.

من  أكثر  الذي سمعه  البذيء  أسلوبه  أن  أعرف   ُ كنت ابتلعتني،  األرض  كأنَّ 
أربعني سائق دبابة؛ كان بسبب علمه بشغفي بقراءة الصحف والكتب األدبية 

ُ من مكاني، عاد ليزجرني بحقد ُ أمره ولم أنهض وكتابة الشعر، فأهملت
ُ لك أيها الشويعر؟ ألم تسمع ما قلت

ُ بمكر ارتعدْت عظام صدري غضبًا وتنفست بصعوبة قبل أْن أسأله
ُ في راديتر الدبابة؟ ُ أم ألضعه هل تريد املاء لتشربه

صرخ حانقًا
قل سيدي  وأنت تكلمني يا جيفارا

ُ االرتباك ُ بالتحدي وسألته بصوت شابه أمعنت
وهل تعرف من هو جيفارا؟

لم  لكني  الحاضرين،  أمام  بالزحف  أوداجه، وأمرني  وانتفخت  بالحرج  شعر 
ُ في مكاني متوقعًا منه أسوأ النتائج، حينها صرخ  استجب إلى أمره ولبثت
بالجميع تفرقوا. في امللجأ أخبرني الجنود أنَّ عقوبة قاسية ستنتظرني، غير 
أنَّ أمرًا عاجاًل صدر بعد ساعة للتحرك على الفور لصد تعرٍض للعدو عند 
ُ الصعداء، ودخلنا في جحيم معركة ضارية، عند الغروب  مخفر الفكة، فتنفست
أصيبت دبابة الضابط بصاروخ قاذفة، فخرج منها مشتعاًل بالنيران، وقد فرَّ 
ُ عليه بطانية بغية إخماد  ُ من دبابتي نحوه وألقيت طاقم دبابته من الهلع، قفزت
ُ في ذلك، كان في حالة يرثى لها ورائحة الشواء تنبعث من  النيران، ونجحت

جسده املحترق، وإذا به يقول متوساًل
أريد شربة ماء

اإلسعاف  بيدي؛ حتى وصلت   ُ املاء وسقيته بزمزية  الدبابة ألعود  إلى  هرعت 
ُعافى  لتحمله إلى موضع إخالء الجرحى. بعد ثالثة شهور عاد إلى الكتيبة م

وعندما قابلني سألني بخجل مر
لم أعرف أنَّ الشعراء طيبون إلى هذا الحد؟

 في الحرب
الجنرال يأكل خروفًا في كل يوم

ُ طعامًا رديئًا والجندي يزدرد
ن ُحصَّ الجنرال ينام في ملجأ م

ُ في العراء والجندي يحرسه
الجنرال تزدحم على صدره النياشني واألوسمة

ُ الجروح والهموم ُ صدره والجندي تمأل
ُ تلمع ُ أنيقة وفاخرة وجزمته الجنرال بذلته
ُ رثَّة وتفوح برائحة البارود والجندي بذلته
الجنرال ينزل بسيارة فارهة كل أسبوعني

والجندي يطارد الحافلة 
بعد شهر من قتاٍل شرٍس 

تحت وابل القصف
أو أشغاٍل شاقٍَّة

في بناء بهو الجنرال الخاص 
لة الجنرال في السيطرات يتلقَّى التحايا املبجَّ

ُ عذابًا وإهانات والجندي يشبع
الجنرال يزجر الجندي بمفردات بذيئة

قشمر؛ حمار، إبن الكلب، أثول
والجندي ال يستطيع أْن يقول إاّل نعم سيدي

الجنرال عندما يموت يرثيه الجميع
ُعدم ال يتذكره الناس. والجندي عندما ي

 في سنوات الحرب مع إيران، كانت كتيبتي دبابات الكندي أمام مخفر زيد في 
شرق البصرة، في شهر تموز تنعدم الرؤية تمامًا بسبب الغبار الكثيف الذي 
ُنَّا  يمأل فضاء الجبهة عند منتصف النهار وال يزول إاّل عند مغيب الشمس، ك
نلجأ إلى غمر الشراشف في املاء وتغطية أجسادنا بالكامل؛ لكن الشرشف 
درجة  ارتفاع  نتيجة  دقائق  قماش جافة خالل  قطعة  إلى  يتحول  ما  سرعان 
اء سخونة النهار ؛ كأننا  الحرارة، بالوقت الذي تنفجر أكداس العتاد من جرَّ
في الجحيم، ومع مرور األيام تبدأ جلودنا باالنسالخ خاصة املناطق املعرَّضة 
الجلد،  منزوعة  وأكف  بالغبار  معفَّرة  قاتمة  وجوه  مباشر،  بشكل  للشمس 
ُ أحاول نسيان ما يحيط بي من سعير  وبرغم هذا الطقس الكريه والخطير، كنت
الساذجة في  بمطالعة أشعار بوشكني وطريقة موته 
كنت  امرأة.  أجل  من  القريب  صديقه  ضد  مبارزة 
حزني  من  أكثر  بوشكني  الشاعر  مقتل  على  حزينًا 
على حياتي التي كانت تنصهر مثل قطعة جليد تحت 
ُ عند  شمس تموز الالهبة. في حني كان الجنرال ينام

الظهيرة في عربة اإلسعاف املكيَّفة!

أربيل )العراق(-)أ ف ب( - لم يكن االمبراطور الروماني 
نيرون نفسه ليتخيل يومًا أن نيرمني ستنافسه بإحراق 
قلب محبوبها وبشهادة على أحد جدران مدينة أربيل، 
أخير  كمالذ  استخدامها  عراقيون  أكراد  قرر  التي 
متعرج  يد  بخط  محافظ.   مجتمع  في  حبهم  إلعالن 
كتب أحدهم مستخدما طالء أزرق "نيرون أحرق روما، 
هو  الكاتب  أن  هنا  الفرق  لكن  قلبي"،  أحرقت  ونيرمني 
من أصيب باجلنون بفعل احلب. وحتمل جدران أخرى، 
أسماء وتواريخ أو أشكال قلوب يرسمها أفراد لتخليد 
"كل  زياد حلبيبته  آالء  كتب  احلبيبة.  او  احلبيب  اسم 
الفارغة  قلبي"، حتت أحد اجلسور  يا  عام وأنت بخير 
واملهجورة في كبرى مدن إقليم كردستان الذي يحاول 
االعتدال بني التقاليد واحلداثة. ففي هذه املنطقة التي 
تبدو األكثر انفتاحًا في العراق، واألكثر تطورًا عمرانيًا 
في  واملقاهي  الفخمة  والفنادق  السحاب  بناطحات 
أربيل أو السليمانية، تبقى احملرمات نفسها على غرار 
مناطق أخرى في الشرق األوسط. فالتعبير عن املشاعر 

حقوقيون  ناشطون  يزال  وال  مستهجن،  أمر  العلن  في 
حتى اليوم يدينون عمليات ختان النساء في اإلقليم، أو 
الزواج القسري، وثقل التقاليد التي تؤثر على العالقات 
متثل  التي  أو  الكردية  التقاليد  تلك  لكن  الشباب.  بني 
انعكاس الدين اإلسالمي احملافظ على اجملتمع، لم متنع 
الشبان من استخدام الدين في احلب، ولو بكتابة على 
جدار. فيكتب أحدهم "لو حبيت الله بقدر ما حبيتك، كان 
أرسلني رسوال للبشرية". كذلًك، باتت هذه الرومانسية 
األكراد  قضية  طياتها  في  وحتمل  للحدود،  عابرة 
الكبرى، حتى في سوريا اجملاورة التي مزقتها احلرب 
مالمح  "بشوف  أحدهم  كتب  الداكن  األزرق  وباللون 

الدنيا بعيونك، دخلك شو بتقربلك الشام؟".
في  العرب(،  )عني  كوباني  مدينة  تغب  لم  وبالسياسة، 
منها  تهّجر  والتي  سوريا،  شمال  في  حلب  محافظة 
آالف األكراد السوريني إلى إقليم كردستان العراق الذي 

يتمتع بحكم ذاتي في العام 2014.
 بقية اخلبر على موقع )الزمان(

احلب على اجلدران..
ومقارنات بني نيرون روما وعّشاق أربيل 

فنانة مصرية تستعرض أزواجها السبعة 
وحتدد مواصفات الثامن

تونسي يعيد كشف أسرار لون األرجوان 
ويستخرجه بشغف

أطفال يتسلقون تلة يوميًا للتعّلم عن ُبعد

والية أمريكية بني فَكي هانا وكورونا

حسن النواب

باحلضارات  الشغف  دفع   - ب(  ف  تونس-)أ 
نويرة  غسان  محمد  التونسي  القدمية  املتوسطية 
حيث  مطبخه  في  طويلة  ساعات  متضية  الى 
استخراج  أسرار  اكتشاف  سنوات  منذ  يحاول 
بحرية،  وقواقع  صدفات  من  األرجواني  اللون 
هذا  ويستعمل  السنني.  آلالف  تعود  تقنيات  وفق 
احلجر  من  يدوية  مطحنة  عمله  في  األربعيني 
ومطرقة صغيرة احلجم وملقطا. هكذا تنطلق أولى 
املراحل للحصول على اللون األرجواني، هذا اللون 
الفريد الذي ابتكره الفينيقيون وحملوه معهم في 

اسفارهم، وأتقنه القرطاجيون والرومان.
مراحل  من  تبقى  ما  كشف  على  غّسان  ويتحّفظ 
الى  أدى  ما  سرية،  القدماء  أبقاها  التي  اإلعداد 

اختفاء الصناعة منذ حوالى 600 سنة.
وقد متكّن نويرة إثر 13 عاما من احملاوالت املتكررة 

من إتقان جزء من مراحل الصناعة.
العام  من  آب/أغسطس  الى  شغفه  بداية  وتعود   
صدفة  على  الشواطئ  أحد  على  عثر  حني   ،2007
نافقة يخرج منها لون أحمر أرجواني ذّكره بدرس 
هذا  استخراج  خصوص  في  املدرسة  في  تعّلمه 
القواقع  من  كمية  الى شراء  الفضول  دفعه  اللون. 
العمل على اكتشاف هذا  من عند الصيادين، وبدأ 
"الكنز البحري" داخل مطبخ صغير في بيت والده 
يستعمله الى اليوم كورشة يقوم فيها بكل عملياته.
ويقول غسان وهو مدير في شركة استشارات "في 
أهرس  كنت  أنطلق.  أين  من  أدرك  أكن  لم  البداية، 

لهذا  كيف  لفهم  محاولة  في  بالكامل  األصداف  كل 
احليوان الصغير البحري أن ينتج لونا نفيسا".

لم يكن تعّلم التقنية سهال، بل كّلفه ذلك سنوات من 
فشل التجارب وأحيانا اإلحساس باإلحباط وحتّمل 
"شّجعني  نويرة  ويقول  الكريهة.  الصدف  رائحة 
وفي  الدباغة  في  اخملتصني  من  العديد  وساعدني 
علم اآلثار، ولكن لم يكن أحد منهم يعرف الطريقة". 
ويقول األستاذ من املعهد الوطني للتراث علي درين 
إن استخالص اللون األرجواني الذي كان يستعمل 
لدباغة لباس احلكام، كان مصدرا لثراء الفينيقيني 
اللون  هذا  أن  ويضيف  والرومان.  القرطاجيني  ثم 
للنفوذ واألناقة واجلمال، وكان "حتت  ُصّنف رمزا 

كثيرا  ماال  يدّر  ألنه  والقياصرة،  األباطرة  سيطرة 
خلزانة االمبراطور". ولم يعثر الى اليوم عن وثائق 
تاريخية تبّين بصفة واضحة طرق حتضير اللون، 
لم  احلرفيني  ألن  "رمبا  يتابع  الذي  درين  حسب 
أو  مهارتهم  أسرار  عن  اإلفصاح  يريدون  يكونوا 
مرتبط  األرجوان  انتاج  ألن  يخافون  كانوا  ألنهم 
بأنشطة تابعة مباشرة لالمبراطور الذي يرفض أي 
منافسة". وبقيت آثار لصدفات وبقايا نار في مواقع 
في  املتوسط وخصوصا  األبيض  البحر  في  أثرية 
مدينة صور في جنوب لبنان وفي سواحل جزيرة 
جربة )شرق(، ميكن أن تستنتج من خاللها بعض 

التقنيات التي كانت تستعمل لتحضير اللون.

أطفال  أربعة  - تسلق  )البيرو(-)أ ف ب(  مانياسو 
بيروفيون بني سن العاشرة والسادسة عشرة برفقة 
والدتهم يوميا تلة عالية تقع في جبال االنديس في 
منطقة بحيرة تيتيكاكا ليلتقطوا بث شبكة الهاتف 
بعد  عن  دراسية  حصص  متابعة  بغية  احملمول 
خالل جائحة كوفيد19-. في بلدة كونافيري النائية 
في منطقة مانياسو على بعد ساعة ونصف الساعة 
تيتيكاكا،  بحيرة  على  الواقعة  بونو  مدينة  عن 
من  إال  اخللوي  الهاتف  خدمة  بث  التقاط  ميكن  ال 
"التعلم  برنامج  تلة. ومن أجل االستفادة من  أعلى 
إقفال  بعد  التربية  وزارة  وفرته  الذي  املنزل"  في 
 16( روكسانا  اضطرت  اجلائحة  بسبب  املدارس 
عاما( وألبرتو )15 عاما( وخوان كارلوس )13 عاما 
وألفارو )عشر سنوات( إلى تسلق التلة يوميا برفقة 

والدتهم راميوندا تشاركا.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

هيوسنت )الواليات املتحدة(-)أ ف ب( - وصل اإلعصار "هانا" مساء السبت إلى والية 
تصل  رياح  ترافقه  سواحلها  باجتياح  وبدأ  املّتحدة  الواليات  جنوب  في  تكساس 

سرعتها إلى 145 كلم/ساعة، بحسب ما أعلن املركز الوطني لألعاصير.
أول  وهو  تصاعدية(  درجات  خمس  من  سّلم  )على  األولى  الفئة  من  إعصار  و"هانا" 
الساعة  بادري  جزيرة  إلى  وصل  وقد   ،2020 العام  في  األطلسي  احمليط  أعاصير 
17,00 )20,00 ت غ(. ومن املتوقع أن يتوجه مساء السبت نحو جنوب تكساس 

على أن يواصل سيره األحد نحو شمال شرق املكسيك.
في  أمطار غزيرة  إلى  يؤّدي هانا  أن  املتوّقع  "من  إّنه  لألعاصير  الوطني  املركز  وقال 
أجزاء من جنوب تكساس وشمال شرق املكسيك. ستؤّدي هذه األمطار إلى فيضانات 
املائية  اجملاري  مستوى  ارتفاع  في  تتسّبب  وقد  احلياة"  على  خطرًا  تشّكل  مفاجئة 

وفيضانها. وأضاف أّن اإلعصار دخل اليابسة من نقطة تقع على ُبعد حوالي مئة كلم 
من كوربوس كريستي في تكساس. ومدينة كوربوس كريستي البالغ عدد سكانها 325 
الف نسمة هي أحد أبرز بؤر فيروس كورونا املستجّد في والية تكساس وقد أغلقت 
سلطاتها املكتبات واملتاحف حتّسبًا لوصول اإلعصار، وفق ما أوردت وسائل إعالم 

محلية.
اإلصابات  وتيرة  في  تسارعًا  تكساس  فيه  تشهد  توقيت  في  "هانا"  اإلعصار  ويأتي 
اليومية بكوفيد19-، وقد فرضت سلطات الوالية إلزامية وضع الكمامات في محاولة 
لكبح تفشي الوباء.  وحّذر خبرء األرصاد اجلّوية من أّن اإلعصار قد يتسبب بأمواج 
يصل ارتفاعها إلى 1,8 متر، ويؤّدي إلى هطول 45 سنتيمترًا من األمطار بحلول 

اإلثنني على أنحاء في جنوب تكساس وشمال املكسيك.

 القاهرة -الزمان 
كشفت  نفرتيتي السينما املصرية الفنانة سوسن 
بدر، عن رغبتها في االرتباط من جديد، وذلك للمرة 
السابقني  السبعة  ازواجها  مستعرضة  الثامنة 
وانها االن مطلقة. سوسن بدر، قالت خالل لقائها 
عبر زووم، مع برنامج "القاهرة اآلن"، مع اإلعالمية 
"احلدث":  فضائية  عبر  واملذاع  احلديدي،  مليس 
ليه، ولكن هناك شروط البد من  تأتي  "ومنحبش 
تغيرت  للحياة  نظرتها  أن  وأضافت،  توافرها". 
بصورة كبيرة نتيجة لتقدمها في العمر واخلبرة 
في  سيحكمها  ما  فإن  لذلك  اكتسبتها،  التي 
االختيار القادم - إن وجد - هو عقلها، وستبحث 
عنها  تبحث  لم  الشخص  هذا  في  متطلبات  عن 
أن  املتطلبات  هذه  ضمن  من  وتابعت  قبل.  من 
يكون هناك توافق في الطباع والعادات، ألن الود 
واالحترام والرغبة في حياة مشتركة أهم وأفضل 

وأجمل من احلب، وهو ما تبحث عنه.
الراحلة  للممثلة  ابنة  هي  بدر  سوسن  الفنانة 
آمال سالم، ويطلق عليها لقب "نفرتيتي السينما 
فرعونية،  مصرية  مبالمح  لتميزها  املصرية" 
وكانت  املسرحية.  الفنون  معهد  في  درست 
باإلعالمية  لقائها  أثناء  كشفت  قد  بدر  سوسن 
وفاء الكيالني خالل برنامج املتاهة، أنها تزوجت 
معهد  في  طالبة  وهي  األولى  املرة  مرات  سبع 
طالب  أبو  أسامة  أستاذها  من  املسرحية  الفنون 
خاللها  أجنبت  سنوات   5 ملدة  الزواج  واستمر 
النشغالها  انفصال  ثم  ياسمني  الوحيدة  ابنته 
في العمل.  املرة الثانية تزوجت من طبيب شهير 
واستمر الزواج ملدة 4 سنوات وانتهى بالطالق. 
املرة الثالث من رجل أعمال مقيم في اخلارج ولم 
يدم الزواج أكثر من 4 شهور بسبب وفاته. املرة 
زايد عام  السيانريست محسن  كانت من  الرابعة 

2001 وتوفى بعد أقل من شهر من الزواج.
محفوظ  باسم  اخملرج  من  كانت  اخلامسة  املرة 

عبدالرحمن.
املرة السادسة كانت من فريد املرشدي ابن ناهد 
واستمر  عاما  بـ20  يصغرها  الذي  شوقي  فريد 

الزواج ملدة 4 سنوات حتى االنفصال.
علي  آل  سامح  الشاعر  من  كانت  األخيرة  واملرة 
الذي يصغرها بـ 10 سنوات ولم يستمر زواجهما 

أكثر من 6 شهور.
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الغيتار  عازف  توفي   - ب(  ف  لندن,-)أ 
"فليتوود  فرقة  مؤسسي  أحد  غرين  بيتر 
ماك" البريطانية عن 73 عاما على ما أعلن 
محامو عائلته. وقال مكتب احملاماة "سوان 
بهدوء  "توفي  غرين  إن  بيان  في  تروتن" 

خالل نهاية األسبوع اثناء نومه".
في  الكبيرة  مبوهبته  معروفا  غرين  وكان 
أعجب  وقد  والروك  البلوز  موسيقى  عزف 
كينغ.  بي  بي  الفنان  جدا  السلس  اسلوبه 
الدرامز  عازف  مع  ماك"  "فليتوود  وأسس 
وقد   .1967 العام  لندن  في  فليتوود  مايك 
ويل"  "أو  و  "الباتروس"  مثل  أغاني  ألف 
طبعت أسلوب الفرقة وساهمت في شهرتها. 
وألف كذلك أغنية "بالك ماجيك وومان" التي 
اشتهرت بعد ذلك بصوت كارلوس سانتانا 

في العام 1970.
مشاكل  اضطرته  نفسها  السنة  في  لكن 
الفرقة  مغادرة  إلى  واإلدمان  نفسية 

والتوقف عن املوسيقى لبعض الوقت.
ودخل بيتر غرين مع سبعة آخرين من أفراد 
الفرقة إلى متحف "هال أوف فامي" ملشاهير 
العام 1998. وأشاد املغني كات  الروك في 
ستيفنز ببيتر غرين في تغريدة واصفا إياه 
"نزاهته وابداعه  بأنه "بطل مجهول" وحيا 

املوسيقيني".

وفاة أشهر
عازف غيتار
في بريطانيا

القاهرة- مصطفى عمارة
تشهد الزيجات املصرية طرائف بني احلني واالخر ومن بني تلك الطرائف احملزنة التى حدثت 
زوجته  اخبر  ان  بعد  عليه  واالعتداء  زوجها  بتعذيب  شقيقها  مبساعدة  زوجة  قيام  مؤخرا 
باعتزامه الزواج من اخرى حيث مت نقل الزوج الى احد املستشفيات مبحافظة الدقهلية حيث 
تبني اصابته بنزيف داخلى باملخ ادى الى وفاته وقد تقدمت ام الزوج املتوفى وشقيقته ببالغ 
ملدير امن الدقهلية يتهمان الزوجه وشقيقها بالضلوع فى وفاته وقالت شقيقة الزوج املتوفى 

الفترة االخيرة واقامت فى شقة  التعدى عليه بالضرب كما هجرته فى  ان زوجته كانت دائما 
منفصلة حتى ضاق به االمر وقرر الزواج من اخرى وفى واقعه اخرى تقدم شاب خلطبة فتاه 
واكد استعداده لتلبية طلبات اسرتها اال انه فوجئ بطلب حماته ان يكون مهر ابنتها قتل زوجها 
ونظرا حلب الشاب خلطيبته استجاب لهذا الطلب واستغل نوم والدها امام منزله وقام بضرب 
حماته  الى  واجته  طعنات  عدة  بطعنه  قام  بل  بذلك  يكتفى  ولم  هشمها  حتى  بشومه  راغسه 

واخبرها انه اوفى مبهره

غرائب االزواج في مصر .. نهايات حزينة


