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القراء يتوجون العراقية شهد الراوي بجائزة مهرجان إدنبرة الدولي للكتاب
بقلم  /الشيخ عبد الهادي الدراجي

فازت الكاتبة العراقية �شهد الراوي بجائزة “الكتاب الأول”
يف مهرجان �إدن�ب�رة ال��دويل للكتاب  2018عن روايتها
“�ساعة بغداد” .و�أعلن املهرجان على موقعه بالإنرتنت
�أن الروائية �شهد 32 ،عاما ،تناف�ست مع  49كاتبا وكاتبة
بروايتها الأوىل املرتجمة �إىل الإنكليزية .ويتم حتديد الفائز
�أو الفائزة من خالل ت�صويت اجلمهور على املوقع الإلكرتوين
للمهرجان.
و�صدرت “�ساعة بغداد” عام  ،2016و�سبق لها �أن بلغت
القائمة الق�صرية للجائزة العاملية للرواية العربية لعام
 ،2018وهي الن�سخة العربية جلائزة “بوكر” العاملية
للرواية .ورواي��ة “�ساعة بغداد” ،ال�صادرة عن دار احلكمة

يف لندن ،عمل �رسدي خمالف للم�ألوف حول وجه املجهول
للحرب ،خا�صة و�أن العراق �شهد حروبا متعاقبة �أثرت يف جل
العراقيني و�شكلت لهم وعيا جديدا.
تختلط يف ه��ذه ال��رواي��ة الواقعية ب��الأح�لام والكوابي�س
واخلياالت .وتبد�أ احلكاية من حلظة امللج�أ املظلم الذي تتعرث
فيه الطفلة لت�سيل النار على بالطاته الرطبة وحترك خياالت
لأ�شباح غريبة على جدرانه املعتمة ،من هذه اللحظة ت�شتبك
الراوية مع العامل وتطرح �أ�سئلتها “الوجودية” الربيئة ،ثم
تتعرف على املحيط االجتماعي الذي تعي�ش بداخله ،جمموعة
الأه���ايل الهاربني م��ن الق�صف �إىل ه��ذا امل��ك��ان توزعهم
خميلتها على بيوت مرتا�صة ت�شبه �سفينة قوامها الأب��راج
العالية يف بغداد�“ .ساعة بغداد” قد تكون ذات ثيمة حملية،
كما كتب �أحمد قا�سم ،ولكنها كتبت ،يف ر�أيه ،ب�أ�سلوب جديد

هو �أقرب �إىل �أ�ساليب ال�رسد العاملي من ناحية ك�رس منطية
تعاقب الأحداث وبلغة هي �أقرب �إىل العربية املرتجمة عن
�سواها ،حيث تنعدم البالغة الروائية املعتادة يف الروايات
العربية .ونذكر �أن مهرجان �إدنربة الدوىل للكتاب خ�ص�ص
جائزته هذا العام �إىل الكتاب الأول على �أن يكون الرواية
الأوىل للك ّتاب امل�شاركني ،ب�رشط �أن تكون الرواية قد ن�رشت
باللغة الإنكليزية .وهن�أ النائب االول لرئي�س جمل�س النواب
ح�سن كرمي الكعبي،الروائية العراقية �شهد الرواي حل�صولها
على جائزة ادنربة الربيطانية عن روايتها “�ساعة بغداد”،
فيما عد ذلك “مفخرة للعراق” .وقال الكعبي يف بيان� ،إن
“العراقيني جميعا لهم الفخر واالعتزاز واالحرتام للروائية
ال�شابة �شهد ال��راوي ،كونها املرة الأوىل التي حت�صل فيها
كاتبة عراقية على جائزة �أدنربة الربيطانية ،عن روايتها

(�ساعة بغداد ) بن�سختها الإجنليزية” .و�أ�ضاف� ،أن الرواي
متكنت “من �إي�صال ابداع وت�ألق ال�شباب بالعلم واملعرفة
والأدب والثقافة اىل ال��دول الأوروب��ي��ة املتقدمة ،وتفوقت
على روائيني عرب واجانب ،لتثبت لدول العامل ان ال�شعب
العراقي ينتج اجيال للم�ستقبل ال تتوقف طموحها و�إرادتها،
وتبقى تتقدم لالف�ضل” .وتركز رواية �ساعة بغداد على ال�صور
امل�ألوفة للعراق يف الأخبار خالل ت�سعينيات القرن املا�ضي
لإظهار املعاناة اليومية ل�سكان العا�صمة العراقية يف تلك
الفرتة ،وحقيقة �أن ين�ش�أ املرء يف مدينة مزقتها احلرب.
و�شهد ال��راوي من مواليد بغداد عام  ،1986وبقيت فيها
لغاية �إكمال درا�ستها الثانوية قبل �أن تنتقل �إىل �سوريا ومن
ثم �إىل دبي حيث تقيم حاليا ،وتدر�س للح�صول على درجة
الدكتوراه يف علم الإن�سان.

حظك

7

اليوم

الحمل
مهني�� ًا :ي�شري ه��ذا اليوم اىل بع���ض الت�أخري والت�سويف
واملماطل��ة ب�ش���أن ق�ضي��ة مالي��ة �أو مهني��ة مهمة جداً
عاطفي�� ًا :تف ّهمك حلاجات ال�رشيك مييزك عن غريك فال
تتخ�� َّل عن هذه املي��زة ،ال بل ج��دد يف �أ�سلوب تعاملك
معه با�ستمرار

مهني�� ًا :يل ّوح هذا اليوم ببع���ض االلتبا�س ،ورمبا ي�شري
�إىل ف�سخ عق��د مع �أحد ال�رشكاء خالل الأ�سابيع الثالثة
املقبل��ة عاطفي�� ًا :يك��ون للح��وار ال�رصي��ح بينك وبني
ال�رشيك مفعول �إيجابي يف �إجناح العالقة بينكما

الجوزاء
مهني�� ًا :احلل الو�سط هو الأف�ض��ل يف العمل ،وي�ستح�سن
�أن تبق��ى يف ه��ذا الإطار حت��ى ال تدفع ثم��ن اندفاعك
الحق�� ًا عاطفي ًا :طلبات ال�رشيك مل تعد حتتمل ،وهي قد
تنعك�س �سلب ًا على العالقة ،وتوقع الأ�سو�أ

السرطان
مهني ًا :تنتقل ال�شم���س �إىل برج العقرب ،وهو موقع مالئم
لك ،يف حني يدخل كوكب مار�س برج امليزان فتعي�ش جواً
م��ن التناق�ضات ،وت�ستبدل م�رشوع�� ًا ب�آخر عاطفي ًا :يجب
�أن تفهم ت� ّرصفات ال�رشيك مهما بلغت ح ّدتها ،وخ�صو�صا
انه حتمل الكثري ب�سببك

االسد
مهني�� ًا :قد ي�س ّب��ب هذا الي��وم بع�ض املراوح��ة �أو الرتاجع
�أو عملي��ات الت�أجي��ل �أو االلتبا���س ،ابت��داء من ه��ذا اليوم
عاطفي�� ًا :حمطات من ال�سعادة يف العالقة بال�رشيك ،وهذا
من �ش�أنه تعزيز الثقة بينكما �إىل حد كبري

العذراء

فيتنام

تطالب شركات االنترنت بحذف
 3آالف موقع

طلب��ت فيتنام من موف��ري خدمات االنرتن��ت الأجانب حذف �أك�ثر من 3000
�صفح��ة ومدون��ة �إلكرتونية ذات حمتوي��ات مناوئة للدولة ،وف��ق ما قال كبري
م�س�ؤويل الأمن يف الدولة للربملان .ورغم �أنه مل يحدد ال�صفحات التي �ستحذف
م��ن الإنرتنت ،قال وزير الأمن العام تو الم� ،إن ال�صفحات ت�شكل تهديدات لأمن
الدول��ة .وق��ال الم ":من ال��ضروري اال�ستمرار يف جمع ودم��ج الوثائق والأدلة
على ما يرتكب �ضد الدولة من دعاية وت�شويه ،و�أن�شطة �إرهاب �سيرباين ،التخاذ
�إج��راءات يف الوقت املنا�س��ب" .ي�شار �إىل �أن فيتنام ،الدولة ال�شيوعية اخلا�ضعة
لنظ��ام احلزب الواحد ،حتظر املعار�ضة وت�صدر �أحكام�� ًا ب�شكل روتيني لفرتات
�سج��ن مطولة �ضد املعار�ضني .ودعا م�س�ؤول��ون حكوميون يف ال�سابق �شبكات
التوا�ص��ل االجتماع��ي الأجنبية ،مث��ل يوتيوب وفي�س ب��وك� ،إىل �إزالة املحتوى
"امل�سموم"  ،مبا يف ذلك االنتقادات �ضد احلزب ال�شيوعي والقادة الوطنيني.

دراسة :انتظار عام واحد
كاف قبل الحمل مجددا
تو�صي الدالئل الإر�شادية ملنظمة ال�صحة العاملية
ب���أن تنتظ��ر الأمه��ات � -24 18شه��را قبل احلمل
م��رة �أخرى ،لكن درا�س��ة �صحية جدي��دة تقرتح �أن
عاما واحدا كاف .الدرا�سة �شملت مراقبة � 150ألف
حالة حمل حتت �إ�رشاف جامعة بريتي�ش كولومبيا
الربيطاني��ة ومدر�س��ة هارف��ارد ت�ش��ان لل�صح��ة
العام��ة يف كندا .الحظت الدرا�سة �أن احلمل بعد �أقل
م��ن عام ميك��ن �أن يعر�ض الأطف��ال والأم ملخاطر
�صحي��ة مثل الوالدات املبك��رة �أو والدة �أطفال �أقل
وزن��ا ،ب��ل حت��ى وف��اة الر�ضي��ع �أو الأم .وبالن�سبة
للأمه��ات الأ�صغر �سنا ،ف�إن فرتات احلمل الق�صرية
بينهن ت�ش��كل خطرا �أكرب على اجلنني ،فالن�ساء بني
 20و� 34سن��ة اللوات��ي حملن بع��د �ستة �أ�شهر من
ال��والدة ،كن عر�ضة خلطر ال��والدات املبكرة بن�سبة
 8.5يف املئة ،يف حني �أن االنتظار ملدة � 18شهرا
قلل ه��ذا اخلطر �إىل  3.7يف املئة .يف الوقت نف�سه،
وج��دت الدرا�س��ة �أن الن�ساء فوق �س��ن  35عاما كن
عر�ض��ة مل�ضاعفات يف �صحتهن مقارنة بنظرائهن
الأ�صغ��ر �سن��ا� ،إذا كان��ت ف�ترة احلم��ل خ�لال �أقل
م��ن عام .والحظ��ت الدرا�سة �أن الن�س��اء الأكرب �سنا
اللوات��ي انتظرن �ستة �أ�شهر قب��ل احلمل مرة �أخرى،
ك��ن عر�ضة لل�رضر �إىل حد الوف��اة ،بن�سبة  1.2يف
املئة ،فيم��ا انخف�ض اخلط��ر �إىل  0.5يف املئة� ،إذا
انتظرن � 18شهرا.
وقال��ت الدكت��ورة ويندي نورم��ان مع��دة الدرا�سة
"لأول م��رة ،ل��دى الأمه��ات الأك�بر �سن��ا� ،أدل��ة
ممت��ازة لتوجيه الفرتات الزمنية ب�ين �أطفالهن� .أن
حتقي��ق ذلك الفا�صل الأمثل ،وه��و �سنة واحدة بني
الوالدتني ،ينبغي �أن يكون ممكنا لكثري من الن�ساء،
وم��ن الوا�ض��ح �أنه مفي��د للحد من خماط��ر حدوث
م�ضاعفات".
وخل���ص الباحث��ون �إىل �أن الف�ترة املثالي��ة حلم��ل
امل��ر�أة م��رة �أخ��رى ،ت�تراوح ب�ين  12و� 18شهرا،
معرب�ين ع��ن �أمله��م يف �أن توف��ر نتائ��ج درا�ستهم
ه��ذه� ،أمال للأمه��ات الالئي ي�شع��رن بالقلق ب�ش�أن
خ�صوبتهن ،خا�صة بعد منت�صف الثالثينيات.

كلمات

القيمة

السوقية لـ'أبل' تتراجع عن
تريليون دوالر

تراجع��ت قيم��ة �أب��ل ال�سوقية اجلمعة ع��ن تريلي��ون دوالر لأول مرة بع��د �أن كانت �أول
�رشك��ة �أمريكية ت�صل قيمتها �إىل ه��ذا املبلغ يف بداية �آب� /أغ�سط�س املا�ضي .وهبطت
�أ�سه��م ال�رشك��ة بن�سب��ة �ستة باملئة بع��د �إعالن �أب��ل توقعاتها ب�أن املبيع��ات يف الربع
الأخ�ير م��ن هذا العام قد ت�أت��ي دون توقعات �أ�س��واق املال ب�سبب �ضع��ف يف الأ�سواق
النا�شئة وتكاليف مرتبطة ب�سعر ال�رصف وحالة عدم اليقني ب�ش�أن ما �إذا كانت ال�رشكة
امل�صنع��ة لهواتف �آيفون ميكنه��ا �أن جتاري الطلب على منتج��ات جديدة ،ح�سبما قال
رئي���س "�أبل" تيم ك��وك .و�أدى انخفا�ض القيمة ال�سوقية لأبل اجلمعة �إىل قولها �إنها لن
تعلن عن �أرقام مبيعات هاتفها "�آي فون" يف امل�ستقبل .وقالت �أبل �إنها تتوقع �إيرادات
ترتاوح بني  89مليار و 93مليار دوالر يف الربع الأول من �سنتها املالية الذي ينتهي
يف كان��ون الأول/دي�سم�بر ،يف حني ي�شري متو�س��ط توقعات وول �سرتي��ت �إىل �إيرادات
قدرها  93مليار دوالر ،ح�سب �رشكة "ريفينيتيف" املخت�صة ببيانات الأ�سواق املالية.

متقاطعة

�أفقي ًا

� 1إحدى احلوا�س  oالبحرية الأمريكية (معكو�سة).
 2جمم ��وع احلي ��ل والقدرات الفردي ��ة يف عمل ما o
ما يو�ضع على الثور جلر حمراث �أو تدوير �ساقية.
 3يبكني � oأع�سر (معكو�سة).
� 4شبل الدب  oخالف نف�س (معكو�سة).
 5مت�شابهة  oو�ضع يف �شكل قوالب
 6يعطي وعدا  oطمع �شديد
� 7ص�ل�ات (فيه ��ا هم ��زة مقلوب ��ة ي ��اء)  oيف رغ ��د من
العي�ش.
 8ه ��رب � oإذا �أغ�ض ��ب االب ��ن والدت ��ه فيج ��ب علي ��ه
�سريعا �أن ....
 9ن�ص ��ف ا�س ��م �أح ��د �أف�ل�ام احمد ال�سق ��ا ومنى زكي
وهالة فاخر وجميل راتب o .ن�صف ومي�ض
 10ريفي  oفنانة كوميدية م�صرية ا�سمها احلقيقي
نونيا نو�شكا

إضافة

جديدة من تويتر لمحاربة الحسابات
الزائفة

�أعلن��ت �رشكة تويرت �أن امل�ستخدمني �أ�صبح ب�إمكانهم الإبالغ عن �أي تغريدة يظنون �أنها
مر�سلة من ح�سابات �آلية (بوت) �أو ح�سابات زائفة.
وي�ستطي��ع م�ستخدم��و تويرت الآن اختي��ار "م�شتبه فيه �أو بريد مزع��ج (�سبام")spam-
�ضم��ن القائمة املخ�ص�صة لإب�لاغ �إدارة املوقع مبحتويات التي يرغب��ون �إر�سال �شكوى
ب�ش�أنها.
و�أعلن��ت توي�تر التغيري اجلديد عرب ح�سابها الر�سمي على املوق��ع وجاء فيها �أن "الن�شاط
ال��ذي يه��دف �إىل التالع��ب �أو تعطي��ل خدمة تويرت غ�ير م�سموح به ونحذف��ه عندما نراه.
ميكنك حتديد نوع الإزعاج الذي تراه عندما تبلغ عنه مبا يف ذلك احل�سابات الزائفة".
جتدر الإ�شارة �إىل �أن تويرت �أعلنت �أنها حذفت  70مليون ح�ساب خالل �شهري �أيار/مايو
وحزيران/مت��وز ب�سبب انتهاكها �سيا�س��ات املوقع املتعلقة بن�شاط��ات �سبام ون�شاطات
خبيثة.

الميزان
مهني�� ًا :تناق���ش مو�ضوع��ا مالي�� ًا ،وق��د ترب��ح ق�ضية او
تك�س��ب جائ��زة معنوي��ة ،ومتي��ل اىل مناق�ش��ة قر���ض �أو
متويل �أو دع��م �أحدهم عاطفي ًا :ي�س�ألك احلبيب �أن متنحه
فر�ص��ة ثانية ليثبت مدى حبه ل��ك و�إخال�صه و�شفافيته
يف التعاطي معك

العقرب
لكن
مهني ًا :قد تت�سلم من�صب ًا مهم ًا يف الأيام املقبلةّ ،
الأم��ر مرهون مبدى متكن��ك من �إظه��ار كفاءتك لهذا
املن�ص��ب عاطفي�� ًا :قد جت��د نف�سك جمرباً عل��ى الوفاء
مبا عاهدت ال�رشيك عليه ،و�إن كان الظرف ال ينا�سبك
اليوم

القوس

ً
عموديا

مهني�� ًا :يك��فّ الآخ��رون ع��ن معاك�ست��ك ،فت�شع��ر
بالتح�س��ن املعن��وي واجل�س��دي ،وتق��وم باخلط��وات
الالزم��ة لإجن��از م�شاريع��ك عاطفي ًا :ت��زداد عالقتك
بال�رشي��ك ر�سوخ ًا وت�صبح �أكرث حميمية وتفكران يف
االرتباط اجلدي

 1املطرب ��ة البدوي ��ة امللقب ��ة ب�سم ��راء
الباديه
 2فرا�ش الطفل الر�ضيع  oعك�س خري
 3قا�صدة مع �سبق اال�صرار  oثلثا توت.
 4تغذية املا�شي ��ة يف املناطق الع�شبية
 oمت�شابهة
 5فرا�شة االغنية (من لبنان).
 6ثلثا بيت  oيف املقدمة.
 7ي�ستخدمه العب كرة التن�س مثال
 8فنان م�صري من �أ�صل �سوري ا�سمه
احلقيقي �أنور يحيى النقا�ش.
 9اال�س ��م ال�ساب ��ق للفن ��ان امل�ص ��ري
العاملي عمر ال�شريف.
 10جن ��م النج ��وم ال�سوبر �ست ��ار (من
لبنان)

الجدي
مهني�� ًا :تت�شابك امل�صالح وتتناق�ض ،لكنّك حت�صل على
م��ا تري��د وحتقق الأم��اين وتت�س��ارع اخلط��وات لدعمك
عاطفي�� ًا :ت�سود عالقتك باحلبي��ب بع�ض املناو�شات ،ال
تي�أ�س هي �أمور طبيعية ميكن �أن متر بها �أي عالقة

الدلو
مهني�� ًا :جتنّ��ب فر�ض وجهة نظرك هذا الي��وم ،ب�إمكانك
ط��رح الأفكار ب�سهولة م��ن دون �أن تواج��ه معار�ضة �أو
عقبات عاطفي ًا :االنطب��اع ال�سائد مع ال�رشيك يثبت �أنك
قادر على معاجلة الإ�شكاالت بهدوء

نقع القدمين في خل التفاح 5 ..فوائد "مذهلة"
على مر الع�صور ،مت ا�ستخدام خل التفاح ب�شكل �أ�سا�سي يف املطبخ
لأغرا���ض تنظيف املنزل� ،إال �أن فوائده ال تتوقف عند حت�ضري طبق
ال�سلط��ة �أو تطه�ير بع�ض الأماك��ن يف املن��زل .ون�ستعر�ض هنا 5
فوائد مهمة خلل التفاح على القدمني ،وفق ما ذكر موقع "�ستاندرد
ميديا" الربيطاين ،تق�شري اجللد ي�ساعد خل التفاح يف �إذابة الأجزاء
املتكل�س��ة من اجللد الناجمة عن ارتداء الأحذي��ة ال�ضيقة� ،أو ارتداء
ح��ذاء خاطئ ،ويعم��ل خل التفاح عل��ى تق�شري خالي��ا اجللد امليت
والتخل���ص منه��ا� .أقدام �صحي��ة يعاين كثري من النا���س من رائحة
الأقدم الكريهة ب�سبب تفاعل العرق مع البكرتيا على اجللد� ،إذ ميكن

م�ضخمة
مهني�� ًا :تب��دو وك�أنّك حت��ت املجهر و�أخط��ا�ؤك ّ
عل��ى نحو فظي��ع ،فال ت�ستخ��ف بالتعليم��ات وال تفاخر
بنف�سك وال تعاند! عاطفي ًا :تلتقي �شخ�ص ًا يظهر فج�أة يف
حميطك وتبد�أ معه عالقة مميزة وقد تف ّكر يف اال�ستقرار

ح��ل هذه امل�شكلة من خالل بيئ��ة حم�ضية للقدمني بو�ضعهما يف
�إن��اء من خ��ل التفاح الذي يقتل البكرتيا� .أق��دام ريا�ضية قد ت�شعر
باحلكة بني �أ�صابع قدميك ب�سبب تراكم الفطريات ،وقد تكون هذه
احلكة مزعجة لدرجة �أنها قد تعيقك عن احلركة �إذ تكون م�صحوبة
ب���آالم .لذا ي�ساعد خل التفاح امل�ض��اد للفطريات على امت�صا�صها
وتخلي�ص��ك منها� .أظافر �أقوى هناك نوع من الفطريات تنمو حتت
الأظافر ،وهذه الفطريات قد ت�ؤثر على �أظافرك مما يجعلها �سميكة
�أو ه�ش��ة �أو متفتت��ة �أو خ�شن��ة .وقد ي�ساعدك نق��ع القدمني يف خل
التفاح على تغيري م�ستوى احلمو�ضة يف هذه املناطق ويقويها.

الحوت
مهني�� ًا :ي�صادفك ي��وم مريح ف�لا يت�أثر مزاج��ك ببع�ض
الأ�شخا���ص الذين يعثرّ ونك خطواتك امل�ستقبلية عاطفي ًا:
ال�سلبي��ات م��ن جان��ب ال�رشي��ك ت�ترك �آث��اراً �سلبية على
العالقة ،فحاول �أن ت�أخذ املبادرة �إذا كنت مهتم ًا

