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اىل املايض، وتحديدا العرص الجاهيل، متخذة 
العرب  وقائع  من  تتخذ  لروايتها.  زمنا  اياه 
اذ  للروي،  االوىل وحروبهم وغزواتهم فضاء 
ارادت ان يكون عملها "تاريخا روائيا لظاهرة 
الجزيرة  منطقة  الفتها  التي  والوأد  الثأر 
العربية التي سادت قبل بزوغ فجر االسالم، 
وتحليل  التاريخي،  االنغالق  هذا  لتفكيك 
القبيل"  الذي غّلف املجتمع  الوعي  طبقات 

وفق ما جاء يف البيان التعريفي للرواية.

■ يحتوي كتاب "قصص االمثال الشعبية" )"دار 
روافد"( لالكادميي والباحث صالح الفضيل عىل 
قسم من تاريخ االمثال يف الثقافات املختلفة.  
يذهب اىل تفنيدها بني حقيقية او منسوجة، 
تبيان خصائص  جانب  اىل  او شعبية،  فصيحة 
قسام  املؤلف  خصص  كام  االمثال.  هذه 
املجتمعات  يف  الشائعة  االمثال  بني  للمقارنة 

العربية واوجه التشابه بينها.

تجعلك  طرائق  سبع  السعادة:  "مفارقات   ■
سعيدا" هو الكتاب الذي اختارته "دار التنوير" 
لنقله اىل لغة الضاد )ترجمة امين عبد الهادي(. 
واملفكر  الفيلسوف  يذهب  الكتاب  هذا  يف 
الفرنيس لوك فريي اىل تعليمنا فلسفة السعادة 
التوتر.   دائم  ومناخ  صعب  تنافيس  زمن  يف 
بينام يسهل تحديد اسباب الحزن واليأس مثل 
االصابة مبرض، او الحداد عىل محبوب فقدناه، 
او حادث يسء، يرى الكاتب انه ال ميكن التكهن 
باالشياء التي تجعل االنسان سعيدا. قد يخال ان امورا مثل املال والنجاح 
املهني واالجتامعي والحب ستجعله سعيدا، اال ان ذلك ليس مضمونا فعال. 
يأخذنا املؤلف يف رحلة داخلية ونفسية لتعّلم اكتساب السكينة وصفاء 

الرؤية التي وحدها تدخل الطأمنينة والسعادة الهادئة اىل حياة املرء.

■ عن "دار الساقي" صدر كتاب "العامل الشيعي: 
طرائق يف التقليد والحداثة" )تحرير امني صاجو، 
يناقش  دفرتي(.   وفرهاد  جيوا  شاينول  تأليف 
واملعرفية  التاريخية  واالسس  القواعد  الكتاب 
شخصيات  ويتناول  الشيعي،  باالسالم  الخاصة 
الفكرية  تقاليده  وكذلك  تكوينه،  يف  ساهمت 
والرشعية واالخالقية، ومامرساته الوالئية، وفنونه 
وعامرته، وآدابه وموقفه من السينام واملوسيقى، 

وتعابريه وتجاربه يف مجال الحداثة.

واجهة املكتبات

■ بعد ثالث سنوات عىل صدورها بالفرنسية 
انتقلت  املرموقة،  الجوائز  من  عددا  ونيلها 
عن  العربية  اىل  الحب"  عىل  "مآخذ  رواية 
"دار الفارايب". مؤلفتها نتايل ازوالي )1966( 
الفرنيس،  االديب  املشهد  يف  املعروف  الوجه 
الحب.   قوامها  مثرية  حبكة  اىل  هنا  تلجأ 
سيتابع القارئ حكاية بريينيس التي تعيش 
للرتويح عن نفسها،  انفصاال عاطفيا صعبا. 
تلجأ اىل قراءة مرسحية "بريينيس" لراسني. 
انطالقا من هذه التحفة االدبية، ستتقفى اثر راسني وحياته ونظرته 
زمنني  بني  تجمع  حبكة  الغرامية ضمن  وعالقاته  الحب  اىل  االنثوية 

ويربطهام الحب كخيط ناظم. 

■ عن "رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش"، 
للتنظيامت  املالية  "الهياكل  كتاب  صدر 
صادق  ملؤلفه  منوذجا"  العراق  ـ  االرهابية 
نرش  العراقي  والباحث  الصحايف  حسن. 
ركزت  التي  واالبحاث  املقاالت  من  عددا 
كتابه  يعد  االوسط.   الرشق  شؤون  عىل 
متويل  مصادر  باسهاب  يغطي  عمل  اول 
وسيطرة  و"داعش"  "القاعدة"  تنظيمي 
سوريا  يف  والغاز  النفط  منابع  عىل  االخري 
والعراق واتجاره بهام وباملخدرات واالسلحة، فضال عن اتجاره باآلثار. 
ونفقاته،  املالية، ومداخيله  تحركاته  واالرقام  بالوثائق  العمل  يغطي 
وانتامءات قادته واعضائه واعدادهم من كل جنسية. يف النهاية يقرتح 
منها  االجراءات  من  جملة  عرب  ومتويالته  االرهاب  ملكافحة  خططا 
التقليدية  االعالم  بوسائل  االستعانة  جانب  اىل  واالقتصادية،  االمنية 

والحديثة.

انطوان"(،  )"هاشيت  الشتاء"  "اعياد  يف   ■
جراح  حيدر  نغمة  السورية  املؤلفة  تنكأ 
الحرب من بوابة اللجوء والترشد واالنسالخ 
عن الوطن. تتجسد هذه املأساة عىل السنة 
بعدما  العمل  بطولة  يؤدين  اللوايت  النساء 
احتللن ايضا احداث روايتها السابقة "مرّة".  
يف عملها الجديد، نتعرف اىل شهيناز وراوية 
اللجوء  العيش يف مخيامت  تفاصيل  ونتابع 
من خالل هاتني املرأتني، لكن ايضا من خالل 

اصوات ووجوه كثرية تقتحم الرسد.

■ ظاهرة الثأر والوأد تسيطر عىل مناخات رواية "فجر عريب" )"الدار 
العربية للعلوم نارشون"( للمؤلفة خولة نارص املقاطي. تذهب الكاتبة 


