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ملحوظا عن  انحرافا  الصحيح  تفسريها غري  "سّبب  القرآن  وردت يف 
الرسالة التي حملها الرسول لتكون رحمة للعاملني، كالجهاد والقتال 

واالمر باملعروف والنهي عن املنكر، والوالء والرباء".

درجة  اىل  بديهيا  السؤال  يبدو  قد   ■
الباحث وعامل  ننام؟ اال ان   السخافة: ملاذا 
سيكشف  ووكر  ماثيو  الربيطاين  االعصاب 
الذي  ننام"  "ملاذا  كتابه  يف  العجائب  لنا 

صدر اخريا بالعربية عن "دار التنوير". 
النور بلغته االصلية عام  حني ابرص الكتاب 
2017، تحول رسيعا اىل العمل االكرث مبيعا 
سنوات  اربع  ووكر  امىض  بعدما  وشعبية 
عن  اللثام  مييط  مهم،  مؤلَّف  كتابته.  يف 
جملة من الحقائق املثبتة علميا عن اهمية النوم يف حياة االنسان. 
فالحرمان منه قد يؤدي اىل امراض خطرية وكثرية، عىل رأسها الخرف.

الكّتاب  من  واحدا  ميسو  غيوم  يعترب   ■
قوائم  كتبه  تحتل  اذ  النجوم!  الفرنسيني 
الحايل،  الوقت  يف  مبيعا  االكرث  االعامل 
لغة،  عرشين  من  اكرث  اىل  ترجمت  وقد 
فيلم  اىل  "وبعد"  روايته  تحولت  فيام 
الرتجمة  حقق نجاحا واسعا.  اخريا صدرت 
)"دار  والليل"  "الصبية  لروايته  العربية 
الثقايف  و"املركز  نوفل"  انطوان/  هاشيت 
يف  الرواية  احداث  تدور  والتشويق،  االثارة  من  اطار  يف  العريب"(. 
جرمية  تقع  حيث   1992 عام  ثلجية  عاصفة  اثناء  يف  جامعي  حرم 
غامضة ستنكشف خيوطها بعد نحو 25 عاما يف اثناء حفلة للزمالء 

القدامى يف الجامعة يحرضها بطل الرواية. 

وذاك:  هذا  بني  "ما  املشرتك  كتابهام  يف   ■
عن الحب والزواج" )"الدار العربية للعلوم  
النفسيان  االختصاصيان  يحاول  نارشون"(، 
عبد اللطيف الحامدة واروى السيد االجابة 
عن سلسلة اسئلة تتعلق بالعالقات والحب 
كبري  حب  يزول  كيف  بينها:  من  والزواج 
ان  ناجحا  بدا  لزواج  وكيف  مؤمل؟  بشكل 
الحب  وهل  وضحاها؟  ليلة  بني  ينتهي 
والزواج اصال يشء واحد؟ وملاذا ميكننا مع 
التقّدم يف العمر والنضج ان ننجح يف كل يشء مثل وظيفتنا ومركزنا 

االجتامعي ثم نفشل يف الحب؟

واجهة املكتبات

تناول  الذي  وغضب"  "نار  كتابه  بعد   ■
عهد  مطلع  يف  االبيض  البيت  يف  الحياة 
النسخ  ماليني  وباع  ترامب  دونالد  الرئيس 
الصحايف  هو  ها  املايض،  العام  العامل  عرب 
كتاب  يصدر  وولف  مايكل  االمرييك 
"الحصار ــ ترامب تحت القصف". رسيعا، 
طريق  عن  الضاد  لغة  اىل  العمل  انتقل 
التي  والنرش"  للتوزيع  املطبوعات  "رشكة 

عّربت ايضا الكتاب االول. 
يركز العمل الجديد عىل التوترات الحاصلة يف اثناء تحقيق املستشار 
الخاص روبرت مولر يف الصالت املزعومة بني مسؤولني روس وحملة 

الرئاسية. ترامب 

نعوم طنوس  والناقد جان  الباحث  ■ خط 
من  االديب  النقد  عامل  يف  متفرّدا  مسارا 
دراساته  مثال  نذكر  النفس!  علم  بوابة... 
االطفال  لحكايات  النفيس  "التحليل 
يف  والحياة  املوت  و"مالمح  الشعبية"، 
نفسية  و"قراءة  وشعره"،  الشايب  شخصية 
الباحث  يدرك  الله".   نرص  امييل  ادب  يف 
بحملة مشككة،  له سيواجه  يتصّدى  ما  ان 
خصوصا وان الرموز التي يضعها عىل رسير 
التحليل النفيس هي مثابة ايقونات يف عامل االدب. لذا، فقد استهل 
الجزء  ـــ  النفيس  التحليل  رسير  عىل  عقل  "سعيد  الجديد  كتابه 
عىل  تعلو  سلطة  بـ"ال  الفارايب"(  )"دار  الشعرية"  االعامل  االول: 
سلطة العقل. هكذا قيل دامئا، ويقال اليوم وغدا، والسيام يف لبنان 
جديد  لفجر  وانه  واملساءلة.  النقد  فوق  الثقافية  الزعامات  حيث 
حني يفكر القارىء بعقله هو، ال بعقول النقاد واساتذة الجامعات". 
الترشيح  ملبضع  اللبناين  العبقري  قصائد  الباحث  يخضع  هكذا، 

والتحليل عىل ضوء نظريات التحليل النفيس.

طبعة  صدرت  الساقي"،  "دار  عن   ■
منابع  "تجفيف  كتاب  من  ومنقحة  مزيدة 
محمد  السوري  واملفكر  للباحث  االرهاب" 
تعديالت  الطبعة  هذه  تتضمن  شحرور. 
يتعلق  ما  يف  سيام  ال  مهمة،  واضافات 
مبوضوع سورة التوبة وموقعها من الرسالة 
املحمدية، وقد خص بالذكر مواضيع الوالء 

والرباء والجهاد والقتال والكفر والردة... 
ملفاهيم  كثرية  معان  عىل  الكتاب  ييضء 


