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تصميم أول معقم ذكي لفرش 
المكياج في 5 دقائق

بعد تصدرها القوائم القصيرة... الرواية التاريخية جنسًا ادبيًا يرمم ما أهمل على حواف الزمن 

السمنة خطر يهدد الرجال أيضا!

حقنة الفيتامينات.. موضة 
صحية جديدة تثير الجدل

تحجب "إضافات" تعدين 
العمالت الرقمية من متجر كروم

الهاتف األكثر طلبا في بريطانيا 
وأيفون 8 بالمركز الثاني

�شمم��ت �رشكة اأمريكية نا�شئة فكرة مبتك��رة حلامل خا�ش لفر�ش املكياج، 
يق��وم بتنظيفه��ا وتعقيمه��ا، دون احلاج��ة لتدخ��ل ب���رشي للتخل���ش م��ن 
اجلراثي��م والبكتريي��ا العالق��ة فيها نتيج��ة اال�شتخ��دام اليوم��ي. واعتمدت 
�رشك��ة "Brushean" الت��ي تتخذ م��ن لو�ش اأجنلي�ش مق��راً لها، على �شوء 
االأ�شع��ة ف��وق البنف�شجي��ة املبي��دة للجراثي��م، فدجم��ت تل��ك التقني��ة داخل 
حامله��ا اأ�شطواين ال�ش��كل، حيث تو�شع جميع فر�ش املكي��اج بداخله ويغلق 
باإحكام، ثم ال�شغ��ط على مفتاح لت�شغيل �شوء االأ�شعة فوق البنف�شجية ملدة 
5 دقائق. وخلل هذه املدة، تخ�شع الفر�ش للأ�شعة فوق البنف�شجية، حيث 
يقت��ل خللها ال�شوء ف��وق البنف�شجي ذي الطول املوج��ي الق�شري الكائنات 
الدقيقة واجلراثيم العالقة والكامنة يف فر�ش املكياج.  ال يزال هذا امل�رشوع 
مطروح��ًا عل��ى موقع كيك �شتارتر للتمويل، وم��ن املتوقع عقب انتهاء فرتة 
التموي��ل طرحه باالأ�شواق يف �شهر اأغ�شط���ش )اآب( ب�شعر 98 دوالراً اأمريكيًا، 

بح�شب موقع �شي نت االإلكرتوين املعني باالأخبار التقنية.

تعد ال�شمنة من االأمرا�ش االأكرث خطورة على �شحة االن�شان 
واأظه��رت درا�شة طبية حديثة ان ال�شمنة تهدد الرجال بن�شب 
عالي��ة ج��ًدا عن ال�شي��دات، والت��ي ت�شل اإىل ثلث��ة اأ�شعاف 
مقارن��ة بالن�شاء. وبداأت تلك الدرا�ش��ات حتذر حتذيًرا �شديًدا 
للغاية من التاأثري ال�شلبي واخلطري لل�شمنة والبدانة املفرطة 
على �شحة الرجال. والأن ال�شمنة اأ�شبحت مر�ش الع�رش فقد 
حر���ش ع��دد كبري جًدا م��ن العلماء والباحث��ن على ت�شليط 
ال�ش��وء على ه��ذا املر�ش، وقام��وا باإجراء درا�ش��ات عديدة 
حول تاأثري ال�شمنة عل��ى حياة االإن�شان، ووجدوا اأنها ت�شبب 

ا خطرية جًدا قد توؤدي بحياته اإىل الوفاة. ولكن االأمر  اأمرا�شً
ال��ذي اأث��ار ا�شتغ��راب العلم��اء والباحث��ن اأن ال�شمنة ت�شكل 
خط��ًرا بن�شبة اأكرب على حياة الرج��ال اأكرث من الن�شاء، وهذا 
الذي اأكدته درا�شة علمية اأمريكية حديثة تعد الدرا�شة االأكرب 
م��ن نوعها.  وبع��د اإجراء االأبح��اث والفحو�ش��ات مع ر�شد 
بيان��ات امل�شارك��ن يف الدرا�ش��ة، ظهرت النتائ��ج ووجدت 
اأن اإ�شاب��ة الرجال بال�شمنة تعد من االإ�شابات املميتة اأكرث 
بح��وايل ثلث م��رات من اإ�شاب��ة الن�شاء بها. حي��ث اأجريت 
تل��ك الدرا�ش��ة الكبرية مب�شارك��ة اأربعة ملي��ن �شخ�ش من 

الرج��ال والن�شاء، ت��رتاوح اأعمارهم ما بن -20 90 عاما، 
وا�شتم��رت ه��ذه الدرا�ش��ة اإىل اأك��رث م��ن خم�ش �شن��وات مع 
متابع��ة امل�شاركن ب�شكل دوري. وبع��د الفحو�شات تبينت 
النتائ��ج واكت�ش��ف الباحث��ون االأمريكي��ون اأن خط��ر الوفاة 
لل��وزن الطبيعي بلغ ن�شبته لدى الرجال بعمر ال�شبعن عاما 
و�ش��ل اإىل %19، يف حن بلغ��ت الن�شبة لدى الن�شاء حوايل 
%11. اأم��ا االأ�شخا�ش الذي��ن يعانون من ال�شمنة املفرطة 
ل��دى الرج��ال فبلغ��ت ن�شبته��م %30، بينما الن�ش��اء كانت 

الن�شبة 15%.

حظي��ت حقن��ة الفيتامين��ات موؤخ��راً ب�شعبي��ة كب��رية 
ب��ن الن�ش��اء يف بريطاني��ا، حي��ث ت�شاعد ه��ذه احلقنة 
الوريدي��ة يف التغلب على ن��زالت الربد وتعزيز وظائف 
الدم��اغ وعلج ال�شداع، لكن هل هذه احلقنة اآمنة على 
ال�شح��ة؟  اإن ع��لج الت�رشي��ب بالفيتام��ن املع��روف 
اأي�ش��ًا با�شم الع��لج بالفيتامينات عن طري��ق الوريد، 
ه��و طريقة ت�شتخ��دم يف اإدارة الفيتامين��ات واملعادن 
مبا���رشة يف ال��دم، وي�شتغرق العلج م��ا بن 15 و20 
دقيق��ة، ويت�شم��ن حق��ن ال�شوائل من كي���ش �شغري يف 
الوريد. وكان هذه الطريقة ت�شتخدم يف االأ�شل من قبل 
امل�شت�شفي��ات الت��ي تعالج املر�شى الذي��ن يعانون من 
ا�شطراب��ات مثل الف�ش��ل املعوي، لتعزي��ز الفيتامينات 
مي��ل  ديل��ي  �شحيف��ة  بح�ش��ب  االأ�شا�شي��ة،  واملع��ان 

الربيطانية.
ما هي االأمرا�ش التي تعاجلها؟

ميك��ن ا�شتخدام حقن��ة الفيتامن لع��لج جمموعة من 
االأمرا���ش، مبا يف ذل��ك ال�شعور باالإجه��اد اأو االإ�شهال 
ال�شدي��د اأو اجلفاف ال�شديد اأو �رشبة ال�شم�ش، اأو التهاب 
املعدة واالأمع��اء، وي�شاعد يف التعايف ب�شكل اأ�رشع من 

االإ�شابات الريا�شية.
ما هي مميزات حقنة الفيتامن؟

على عك�ش اأقرا�ش الفيتامن، ميكن اأن يتم حقن املواد 
املفي��دة مبا���رشة بالدم ع��ن طريق ه��ذه احلقنة، ويف 
الواقع، يدعي البع�ش اأن امت�شا�ش الفيتامينات ميكن 
اأن ي�ش��ل اإىل نح��و %100 بهذه الطريق��ة، مقارنة مع 

%15 فقط يف االأقرا�ش الفموية.
ما هي املخاطر واالآثار اجلانبية؟

عل��ى الرغم من املزايا �شابقة الذكر، اإال اأنه ال توجد اأية 
درا�ش��ات طبية ت�ش��ري اإىل اأن ال�شخ�ش العادي ميكن اأن 
يح�شل عل��ى فوائد اإ�شافية من خلل العلج بالتنقيط 
الوري��دي، ويف الواق��ع ميك��ن اأن ي��وؤدي ه��ذا الع��لج 
اإىل الت��ورم واالإ�شاب��ة بالكدم��ات والع��دوى، كم��ا اأن 
اجلرع��ات اخلاطئة اأو احلقن بطريق��ة خاطئة ميكن اأن 

يوؤدي اإىل الوفاة.

اأعلنت �رشكة جوجل، عن حظر كافة اإ�شافات تعدين العملت الرقمية اخلا�شة مبت�شفح 
جوجل كروم من متجر التابع لها، وهو االأمر الذى من �شاأنه منع املطورين من ا�شتغلل 
اأجه��زة امل�شتخدمن فى تعدين العملت الرقمي��ة دون علمهم، مما يوؤدى اإىل تقليل اأداء 
اأجه��زة الكمبيوت��ر اخلا�شة بهم. ووفقا ملا ن�رشه موق��ع الهندي، ففى الوقت الذى يعترب 
في��ه تعدي��ن العملت الرقمية م��ن خلل مت�شفح جوجل كروم لي���ش ذى فاعلية كبرية، 
اإال اأن��ه ميكن للمطوري��ن اللجوء الإ�شافات كروم، ال�شتغلل االف اأجهزة الكمبيوتر حول 
الع��امل لتعدي��ن العملت الرقمية من اأجل حتقيق اأرباح كب��رية. وكان مبقدور املطورين 
ف��ى ال�شاب��ق ن���رش اإ�شافات عرب متجر ك��روم �شت��ور االإلكرتونى، مع اإمكاني��ة ا�شتخدام 
و�ش��ف م�شلل، لكى تخدع امل�شتخدمن وتعمل عل��ى تعدين العملت الرقمية املختلفة، 
اإال اأن��ه م��ع القرار اجلدي��د، فلن ت�شمح جوجل بداي��ة من اليوم ن���رش اأى اإ�شافة ملت�شفح 
ك��روم فى متجر "كروم �شتور" االإلكرتونى، ميكنها ان حتمل �شفرة برجمية للتعدين عن 
العم��لت الرقمية، كذلك فاإن جوجل تخطط الإزال��ة جميع هذه االإ�شافات التى ميكن اأن 

يجرى ا�شتخدامها لهذا الغر�ش بدءا من اأواخر يونيو املقبل.

ي��رى البع�ش اأن �شعبية هواتف ايف��ون ترتاجع مع الوقت، خا�شة بعد التقارير التي اأ�شارت 
 iPhone اجلديد، ولكن هناك تقرير حديث يوؤكد اأن x اإىل �شعف فى مبيعات هاتف ايفون
X الذي مت اإ�شداره فى �شهر نوفمرب من العام املا�شىي هو الهاتف الذى يرغب فى �رشائه 
اأغل��ب امل�شتخدم��ن داخل اململكة املتح��دة، وهذا ميثل علمة جي��دة مل�شتثمرى �رشكة اآبل 

الذين ي�شعرون بالقلق من فقدان ال�رشكة جلاذبيتها.
وعندما اأ�شدرت �رشكة اأبل الهاتف اجلديد بقيمة 999 دوالر اأمريكى، كانت هناك توقعات 
ب��اأن يحق��ق مبيعات مرتفعة، لكن التقارير منذ ذلك احلن ت�ش��ري اإىل اأن الطلب مل يكن قويًا 
كم��ا كان��ت ال�رشك��ة تاأمل.  اأفاد تقرير م��ن "نيكى" اأن �رشكة اأبل تق��وم بتخفي�ش كبري فى 
اإنت��اج ايف��ون X، وف��ى االأ�شبوع املا�ش��ى خف�شت "جولدم��ان �شاك�ش" تقدي��رات مبيعات 
هوات��ف ايفون فى الربعن االأولن من العام، متوقعة بيع 53 مليون وحدة فى الربع االأول 

من عام 2018.
وخ��لل االأ�شهر الثلثة حتى يونيو، قالت "جولدمان �شاك�ش" اإنها تتوقع بيع 40.3 مليون 

وحدة، بانخفا�ش قدره 3.2 مليون من توقعاتها ال�شابقة.

شركة 
امركية

X أيفون جوجل

متقاطعة كلمات

عزي��زي ب��رج ال�رشط��ان، م��ن املف�ش��ل ان ت�ش��رب عل��ى 
ال�شغوط الت��ي رافقتك منذ يوم ام�ش النها �شتبقى ت�شغط 
علي��ك يا مولود ال�رشطان ولكن��ك ناجح متفوق يف كل ما 
تفعل��ه . يف ف��رتة ما بع��د الظهر قد تتعر���ش ملفاجئة يف 

العمل تك�شبك بع�ش الن�شاط و التفاوؤل.

املا�شي��ة،  االأي��ام  يف  علي��ه  كن��ت  عم��ا  كب��ري  ف��رق 
فاالو�ش��اع تتح�ش��ن تدريجي��ا من��ذ ال�شب��اح، وت�شبح 
اأكرث ق��وة ون�شاطا لتنفيذ جميع اأعمال��ك املرتاكمة منذ 
االأيام املا�شية. يف فرتة الظهرية ت�شيطر على او�شاعك 
ب�شكل كامل وملفت للنظر مما يجعلك حتظى بتقدير من 
حول��ك. اما يف امل�شاء الو�شع قد ال يكون مب�رشا باخلري 

مع احلبيب لكنه اف�شل من االأيام املا�شية.

عزي��زي برج احل��وت، لي�ش لدي��ك الرغبة بفع��ل اأي �شيء 
وجتد نف�شك منذ �شحوتك من النوم متعبا وك�شوال وفوق 
كل ه��ذا تعاك�شك االأمور بقوة من��ذ ال�شباح وخا�شة يف 
فرتة الظهرية حيث �شغط االأعمال. يف فرتة ما بعد الظهر 

قد يحدث تل�شن بينك وبن اأحد زملئك يف العمل.

عزي��زي ب��رج اجل��دي، االأو�ش��اع يف حت�ش��ن م�شتمر يا 
�شديق��ي اجلدي وعلى كافة اال�شع��دة وخا�شة املالية 
منه��ا فق��د ياأتيك مبل��غ من امل��ال يح�شن م��ن و�شعك 
املتده��ور. لكن��ك اليوم ك�شول ج��دا وت��كاد ال تفعل اي 
�ش��يء �شوى النظر اىل اوراق��ك اأو مراقبة ال�شاعة للعودة 

اىل البيت .

عزي��زي ب��رج الثور، ي��وم يحم��ل جميع االطي��اف وال 
ت�شتطي��ع احلكم عليه اهو جي��د ام ال، لذلك من املف�شل 
ان تتمه��ل باي خطوة تقوم بها منذ ال�شباح وحتى ما 
بعد الظهر النها الف��رتة اال�شعب و قد تكمن بها بع�ش 

امل�شاكل .

عزي��زي ب��رج احلمل، يوم خال من اأي �ش��يء هذا ما يبدو لك 
يف وق��ت ال�شباح لكن �رشعان ما تت�شارع االحداث وت�شبح 
يف حيل��ة من اأم��رك يف فرتة الظهرية لك��ن االو�شاع اف�شل 
بالتاأكي��د من االيام التي مرت عليك �شابقا. يف فرتة ما بعد 

الظهر قد تن�شغل ببع�ش االأمور العائلية وبع�ش الزيارات.
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عزي��زي برج امليزان، االفكار قد تقذف بك من مكان اىل 
اخ��ر ف�شغوطات العم��ل من جهة وعقل��ك م�شغول ب�شيء 
اخر من جهة اخرى، يوم كيوم ام�ش و لي�ش باف�شل فمن 
امل�شتح�ش��ن تاأجيل اال�شياء املهمة اىل يوم غد . قد تكون 
فرتة ما بعد الظهر �شعبة لكن ت�شتطيع ب�شكوتك متريرها 

بنجاح.

عزيزي ب��رج اجلوزاء، يوم عملي جيد يا �شديقي فانت 
تبدع يف ادارت��ك وطريقة �شيطرتك على االأمور، االمور 
قد تاأخذ منحن��ى اخر يف فرتة ما بعد الظهر وقد ت�شعر 
ببع���ش الع�شبي��ة من ك��رثة االحداث الت��ي تواجهك و 

امل�شاكل التي عليك بحلها .

عزي��زي برج االأ�ش��د، ل�شت حمظوظا اب��داً مبا يحدث لك 
اليوم يا مولود اال�شد فانت قد ت�شحك من كرث ما لديك 
م��ن م�شاكل . ك��ن هادئ��ًا وال جتعل اح��داً ي�شتفزك يف 
م�شم��ار العمل ومن املف�ش��ل ان تاأخذ اجازة لفرتة ما 

بعد الظهر تلفيًا للم�شاكل.

عزي��زي برج الع��ذراء، االمور العملي��ة و االخبار اجليدة 
الت��ي ترافقك منذ ال�شباح جتعلك �شعيداً و ن�شيطًا النهاء 
اعمال��ك ب��كل براع��ة . يف فرتة م��ا بعد الظه��ر قد يخف 
ن�شاطك وينتابك النع�ش فحاول كبت رغبتك يف الذهاب 
اىل ال�رشي��ر، قد ال يحمل امل�شاء حت�شن��ًا للعلقة مع من 
حت��ب فوجه��ات النظر خمتلفة ج��داً بينكم��ا وباالخ�ش 

مواليد 16 اىل 22 ايلول.

عزي��زي ب��رج العق��رب، ق��د تك��ون حتركاتك كث��رية منذ 
ال�شباح فان��ت ن�شيط و تريد فعل الكثري النك ت�شعر باته 
ي��وم جي��د للمب��ادرات و الق��رارات وباالخ���ش يف فرتة 
ال�شب��اح و الظه��رية. اما يف ف��رتة ما بع��د الظهر فعليك 
االهتمام باعمالك اكرث الن فر�شًا لي�شت بقليلة قد تطرق 

بابك وتغري لك م�شاريعك .

عزيزي ب��رج القو�ش،يوم جيد وينتظرك فحاول ا�شتغلله 
عل��ى اكمل وجه قبل ان ياأتي ي��وم غد . يف فرتة الظهرية 
ت�شغ��ط االعم��ال لدي��ك ب�ش��كل ال يحتمل لكنه��ا لن تدوم 
�ش��وى لب�ش��ع �شاعات. يف امل�ش��اء تنتظ��رك جل�شة جيدة 
ال باأ���ش بها م��ع اال�شدق��اء فح��اول اال�شتمت��اع بوقتك 

وباالخ�ش مواليد �شهر ت�رشين الثاين.

حتظى الرواية التاريخية باهتمام متزايد من ِقَبل النا�رشين عربيًا، 
“العر�ش والطلب” يف �شوق  القراءة وملبداأ  كا�شتجابٍة الجتاهات 
االأدبية  للجوائز  الق�شرية  القوائم  ت�شّدرها  بعد  بخا�شة  الكتاب، 
الكتابة ما زال  النوع من  ال�شنوات االأخرية. لكن هذا  املعترَبة يف 
اطًا بعدد من االإ�شكاالت املت�شلة بالتجني�ش، وبطبيعة العلقة  حمحُ
اإىل  اللجوء  اأو  للوقائع  االإخل�ش  واأولوية  والواقعي،  الفّني  بن 
التخييل، حتى اإن هناك من ينظر اإىل الرواية التاريخية على اأنها 
�شيء  على  العملحُ  انطوى  واإن  اأكرث.  توثيقي" ال  اأو  وثائقي  "عمل 
عّد هذا "عيبًا ونق�شًا" ي�شعه يف خانة  مما مل يذكره التاريخ، قد يحُ

اأمانة"!. "الل 
ومن بن الذين كتبوا الرواية التاريخية عربيًا، يربز ا�شم الكاتبة 
بثلثية  ا�شتحُهرت  وال��ت��ي  ع��ا���ش��ور،  ر���ش��وى  ال��راح��ل��ة  امل�رشية 
"غرناطة" التي نالت اجلائزة االأوىل للمعر�ش االأول لكتاب املراأة 
العربية يف القاهرة )1995(، بعد اأن نال اجلزء االأول منها جائزة 

معر�ش القاهرة للكتاب الأح�شن رواية 1994.
التقرير  هذا  معّد  اأجراه معها  قالت خلل حواٍر  قد  كانت  عا�شور، 
قبل رحيلها، اإنها ال حتبذ ا�شتخدام م�شطلح "الرواية التاريخية"، 
ملا له من ارتباطات �شلبية اأحيانًا، ولقناعتها باأن اأّي رواية هي 
تدور  التي  "الرواية  تعبري  لًة  مف�شّ املعاين.  من  مبعنى  تاريخية 

اأحداثها يف املا�شي".
الأن  الكاتب  يحتاج  عا�شور،  تو�شح  الواقعية،  الرواية  اإطار  ففي 
القراءات، وهي  اأر�ش معرفية �شلبة، وهو ما توفره له  يقف على 
�شينطلق  اخليال  الأن  الن�ش،  يف  مبا�رش  ب�شكل  تدخل  لن  ق��راءات 
منها ومي�شي يف م�شاره. مبعنى اآخر "اأنت ال تزّين ن�شك اأو تدّعمه 
بوثائق اأو اأحاديث عن وقائع تاريخية، بل تغدو ح�شيلتك املعرفية 
اأجل هذا الن�ش املحدد( رافداً  اإليه من  )املرتاكم منها وما �شعيَت 
من روافد الن�ش، ي�شّب يف جمراه وي�شهم يف ت�شكيل بنيته ون�شيجه 

واإيقاعاته".
"مو�شوع  اجلامدة  االأدبية  االأجنا�ش  مو�شوع  لعا�شور،  ووفقًا 
النقدي  اخلطاب  يف  جتاوزها  مت  االأدبي  اجلن�ش  ففكرة  اإ�شكايّل"، 
يفعلون  ب�رش  عن  رواي��ة(  هيئة  )على  امل��دّون  واحلكي  عقود،  منذ 
وينفعلون يف �شياق تاريخي بعينه، "فن مفتوح، مرٌن ف�شفا�ش، 

اأقرب حلوت االأ�شطورة يف قدرته على ابتلع اأج�شام كاملة".
للتاريخ  اإن  خري�ش،  �شميحة  االأردنية  الكاتبة  تقول  جهتها،  من 
وتراجيديتها  االأح��داث  د  ت�شاعحُ يفِتنحُهم  الروائين  واإن  اإغ��واءه، 
وغرائبيتها التي تهزاأ من كّل تخييل يرتكبه العقل، فيتجهون اإىل 

الرواية التاريخية.
االرتداد  يف  الرغبة  ب�شبب  لي�ش  الرواية،  هذه  تكتب  اأنها  وت�شيف 
من  اخل��وف  اأو  الراهن،  احل��دث  فداحة  من  الهروب  اأو  للما�شي، 
تناول الواقع الذي يحيط بنا. مو�شحًة اأنها ت�شبح جزءاً من "فتنة 
اإىل  احلدث  هذا  حتمل  اإنها  بل  اجلديد،  ها  بن�شّ التاريخي"  احلدث 
املا�شي  تن�شخ  ال  فهي  له،  مغايرة  قراءة  بتقدمي  خمتلف"  "اأفق 

وال ت�شتعيد تفا�شيل كتب املوؤرخن وال �شهادات َمن م�شوا، بقدر 
طمعًا  عنها،  م�شكوت  جديدة  زوايا  من  املا�شي  ك�شف  حتاول  ما 
ما نحن  اإىل  بنا  اأف�شت  التي  وامللب�شات  الراهن،  الواقع  فهم  يف 
"يحيى" و"دفاتر  التاريخية  الروايات  وتقول �شاحبة  اليوم.  فيه 
عرب  امل�شتقبل  با�شت�رشاف  تطمع  اإنها  و"بابنو�ش"،  الطوفان" 
ن�شى،  تقليب �شفحات املا�شي، وحتاول اأن تكون ذاكرة دقيقة ال تحُ
يف حن اأن االإن�شان مغَرم بالن�شيان، ويعيد تكرار اأخطائه ويقع يف 

باك نف�شها كل مرة! ال�شِّ
وترى اأّن للروائي قراءته املغايرة، وهي على االأغلب االأعم تتخندق 
بع�ش  "يزّورط  اأن  يحدث  لذلك  واملظلومن،  املهم�شن  �شّف  يف 

الوقائع، في�شّوه ما يريد ت�شويهه ويجّمل ما يريد. 
وتتابع يف هذا ال�شياق: "الروائي ي�شعر باحلرية ليقرتف ما ي�شاء 
يف روايته، وهو ي�شنع رواية موازية للواقع تقوم بقلقلة الروايات 
ال�شائدة اأو تثور عليها اأو تتفح�شها، اإنه يف حلظة زهو عالية يظن 
نف�شه  احلدث  حول  قيل  ما  كل  واأن  وحده  مْلَكهحُ  احلقيقة  اأن  فيها 

جمرد تزوير".
يتمّنون  كما  العامل  ين�شجون  خري�ش،  بح�شب  الروائين  والأن 

كاأنها  رواياتهم  العتناق  احل��ايل  الع�رش  ويقودون  ويحلمون، 
االأكرث ح�شوراً وحقيقية، فاإنها تقوم بالتحايل على الن�ش ليبدو 
اإىل جانب  �شخ�شيات حقيقية  بتناول حياة  وذلك  للغاية،  واقعيًا 
النهاية  يف  الرواية  لتكون  االأمر  فيختلط  املتخيلة،  �شخ�شياتها 
"�شاهداً على ع�رٍش م�شى، ولكن بعيوٍن ترى �شيئًا جديداً، وغاياٍت 

تطمح اإىل هّد العامل واإعادة بنائه من جديد".
الذي فازت روايته  الطراونة،  اأحمد  االأردين  الروائي  اإىل  وبالن�شبة 
وِّلت  التاريخية "وادي ال�شف�شافة" بجائزة الدولة الت�شجيعية وححُ
للروائي  يتيح  للتاريخ  اال�شتناد  فاإن  �شخم،  م�رشحي  عمل  اإىل 
االإفادة من روافد متنوعة الإغناء عوامله ال�رشدية، ويدفعه خلو�ش 
غمار التجريب وتطوير اأدواته الفنية وجتذير الوعي بفكرة الكتابة 

ككل.
العربية منذ  الرواية  اأن االهتمام بالتاريخ مل يِغب عن  وهو يوؤكد 
اإرها�شاتها االأوىل، متوقفًا عند اأ�شئلة من املفيد طرحها هنا: اإىل 
ذاته،  لتقدمي  االإبداعي  العمل  اإىل  ي�شتند  اأن  للتاريخ  ميكن  حّد  اأّي 
اأو يرتهن خليال املبدع الذي يبني عوامله اخلا�شة حول احلكاية 
مبا  احلكاية  هذه  من  يجتزئ  اأن  للمبدع  �شمح  يحُ حد  اأي  اإىل  االأم؟ 

يخدم حكايته املختَلقة؟
كمادة  التاريخ  بن  العلقة  اإن  الطراونة  يقول  ذلك،  من  انطلقًا 
"علقة جدلية" حتكمها قدرات  تزال  الرواية ما  جامدة وبن فن 
الكاتب و�شطوة اأدواته لتطويع املادة التاريخية وت�شكيلها من غري 

اأن يتجّنى اأّي من الطرَفن على االآخر.
احلياة  اإع���ادة  خ��لل  من  التاريخية  الوثيقة  جت�شيد  اأن  وي��رى 
واإدراِك  بزماِنها  الوعي  ب�رشِط  الواقعَة  نتج  يحُ وبخياٍل  ل�شخو�شها 
اآخر، واإاّل  اأّي �شيء  مكانها بعيداً عن النقل، هو �رشطحُ االإبداع قبل 
من  بد  فل  التوثيق.  رهيني  و�شنبقى  التاأريخية  فّخ  يف  �شنقع 
التفريق بن العمل االإبداعي الفني مكتمل ال�رشوط حتى واإن كان 

تاريخيًا، وبن العمل التاأريخي والتوثيقي اخلايل من الفن
حواف  على  وَتَك�رّش  اأحُهمل  ما  ترّم  اأن  التاريخية  الرواية  "واجب 
م�شت�شهداً  الطراونة  يقول  ومكتمًل"،  مّت�شقًا  امل�شهد  ليعود  الزمن 
“ثورة  اأح��داث  وّثقت  التي  التاريخ  كتب  جميع  اإن  اإذ  بتجربته، 
الكرك”، مل ت�شتطع ت�شويَر احلوار الداخلي ل�شخ�ٍش يقف على حافة 
رمى به حّيًا اإىل قاٍع �شحيق  القلعة التاريخية ال�شاهقة ينتظر اأن يحُ

بعد اأن ربطه االأتراك ب�شخرٍة تفوقه وزنًا.

بغداد_ متابعة

ُّ

�أفقيًا 
Guitar 1مكان �لبيع و�ل�صر�ء – �أ�صل كلمة

Leo كلمة  �أ�صل   - قليل  2�صيء 
�إياه طالبا  عليه  3ي�صيح 

Jasmin كلمة  �أ�صل   -  Jar كلمة  4�أ�صل 
خ�صارة من  حروف  ثالثة   - به  يكتب  5ما 

مبعن����ى  عل����م  ��ص����م   - �لث����وب  ومل�����س  6م�ص����د 
�ل�صخ�س �لالمتهاون

�جله����ات  م����ن   - �أل����و�ن  وذو  باله����و�ء  7ينف����خ 
�لأربع

8�أ�ص����ل كلم����ة Loafa  - �صفة �لطعم �لذي ل 
ي�صت�صيغه �لبع�س

�لقما�س– �أ�صل  م����ن  9ح����زم وو�صع يف قطعة 
Sugar كلمة

10�أ�صل كلمة Chemistry  - خروف كبري 
�صخم 

عاموديًا
Cable 1 �صر�س - �أ�صل كلمة

2 �أ�ص���ل كلم���ة Vezier  -  كلمة �جنليزية 
مبعنى ملاذ�

Corner  - كان �ل�صبب يف  �أ�ص���ل كلمة   3
�لتمكن من �إجناز فكرة �ملحرك �لبخاري

Coffee كلمة  �أ�صل   4
�صام كلمة  ثلثا   -   Candle كلمة  �أ�صل   5

مر�أة مذكر   - )معكو�صة(  زوجتي  �أبو   6
7 بالعامي���ة مبعن���ى �ص���ه �أو ��صكت - مقابل 

مادي لعمل ما
�لنقود �صناعة  عملية   - للتعريف   8

�لكيمياء يف  �لكربيت  رمز   - �لزرع  �أرو�ء   9
ذكورة  عك�س   10


