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اهمية كتاب "متعايشون يف الظل ـ الوصم 
االجتامعي واملتعايشون مع االيدز" )"الدار 
باسمة  للباحثة  نارشون"(  للعلوم  العربية 

الجهني. 
الكاتبة  تيضء  ميدانية،  دراسة  من  انطالقا 
املصابني  تصادف  التي  املشكالت  عىل 
حيث  العربية،  املجتمعات  يف  بااليدز 
امور  التعاطف  وانعدام  والجهل  الحرج 

تزيد معاناتهم سوءا وحياتهم بؤسا.

ابرز  الليندي من  ايزابيل  التشيلية  ■ تعترب 
العديد  اعاملها  نالت  املعارصين،  الكّتاب 
صارت  حتى  املرموقة،  االدبية  الجوائز  من 
الكاتبة االكرث شعبية من بني االدباء الذين 

االسبانية.  باللغة  يكتبون 
غالبا ما تنهل روايات الليندي من تجاربها 
النساء،  حياة  اىل  تحية  موجهة  الشخصية، 
قالب  يف  واالسطورة  الواقع  بني  ومازجة 
"ايفا  روايتها  االداب"  "دار  عّربت  اخريا،  السحرية.  الواقعية  من 
التي  اليتيمة  ايفا  قصة  تحيك  التي  علامين(  صالح  )ترجمة  لونا" 
تعمل خادمة، وتقايض فقرها املادي برثاء مخِيلتها، فهي تهوى رسد 
الليندي  تعرض  فائقة،  ادبية  وبصنعة  بعذوبة  الغريبة.  الحكايات 
"مصري شخصياتها كجزء ال يتجزأ من املصري الجامعي لقارة موسومة 

بالظلم االجتامعي والبحث عن هويتها الخاصة".

للتوزيع  املطبوعات  "رشكة  عن   ■
العربية  الرتجمة  اخريا  صدرت  والنرش"، 
لكتاب "جون كريي ـ كل يوم هو اضافة". 
هنا، يقدم جون كريي، السيايس االمرييك 
الذي قىض ثالثني عاما سيناتورا يف مجلس 
وزيرا  اعوام  واربعة  االمرييك،  الشيوخ 
اوباما،  باراك  الرئيس  عهد  يف  للخارجية 
الدميوقراطي  الحزب  عن  قبلها  وترّشح 
بوش  جورج  الرئيس  وجه  يف  للرئاسة 
االبن، شهادة مفصلة حول السياسة االمريكية وسنوات االضطراب 
يف الرشق االوسط. استنادا اىل مذكراته اليومية عىل مدى طويل، 
يعرض كريي املفاوضات االمريكية ـ االيرانية يف شأن نزع االسلحة 
الصهيوين  الكيان  وزراء  برئيس  املتناقضة  وعالقاته  النووية، 
عدد  يف  رأيه  جانب  اىل  امللفات،  من  وغريهام  نتنياهو  بنيامني 

من زعامء العامل.

واجهة املكتبات

جديدة  نسخة  التنوير"  "دار  اصدرت   ■
عند  والجامل  الحب  "اساطري  كتاب  من 
الراحل  املرصي  والباحث  للكاتب  اليونان" 
معمقة  دراسة  هو  الكتاب  خشبة.  دريني 
التي  االنساين  للعقل  االوىل  االساطري  يف 
تعكس "دهشة االنسان واسئلته االوىل عن 
الكتشاف  محاوالته  وبداية  والله  الطبيعة 
االشياء  ازاء  وحر  مستقل  ككائن  ذاته 

وجربوت الطبيعة وطغيان امللوك". 
اليها  القارئ  وعرّف  االساطري  الباحث هذه  الدراسة، جمع  يف هذه 
باسلوب سلس وشيق بعيدا من الطبيعة للجافة لالبحاث والدراسات. 

■ انه "فارس الغناء الكالسييك". هكذا كان 
 )1962 ـ   1896( الحي  عبد  صالح  لقب 
عهد  بني  االخرية  الفنية  الصلة  يعترب  الذي 
جهة،  من  عثامن  ومحمد  الحامويل  عبده 
الوهاب  عبد  ومحمد  كلثوم  ام  وعهد 
مجموعة  له  لّحن  الذي  السنباطي  ورياض 
من اعامله.  يعود صاحب الصوت العذب 
عبد  "صالح  كتاب  خالل  من  الواجهة  اىل 
الصحايف  انجزه  الذي  الطرب"  فارس  الحي 
املرصي محب جميل وصدر اخريا عن جمعية "عرب" يف بريوت. ال 
عىل  ييضء  بل  الراحل،  للفنان  موثقة  سرية  بتقديم  الكتاب  يكتفي 
منذ  مرص  يف  سائدا  كان  الذي  والسيايس  واالجتامعي  الفني  املناخ 
الحرب العاملية االوىل حتى بداية الستينات وتغرّي الذائقة املوسيقية 

والفنية عىل مدى هذه الحقب الزمنية. 

"عيل  بينها  من  عدة  روايات  بعد   ■
الكاتبة  اصدرت  و"كاريزما"،  االمريكاين" 
جديدة  رواية  كوثراين  هالة  والصحافية 
بعنوان "يومان ونصف" )"دار الساقي"(. 

ملحاولة  التفاصيل  شبك  يف  كوثراين  كعادة 
مرة،  قالت  كام  الوجود  مبعنى  االمساك 
االربعني،  عتبة  عىل  امرأة  قصة  تحيك 
تعيد تقييم منجز حياتها والتطلعات التي 
ان  اىل  تحققت،  التي  واالشياء  خابت، 

يدخل رمزي عىل الخط محاوال خطفها.

املسبقة  واالحكام  االفكار  من  جملة  ارسى  االيدز  مرىض  زال  ما   ■
تأيت  هنا،  االول. من  املقام  الجهل يف  من  النابع  االجتامعي  والظلم 


