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واجهة املكتبات
■ مل يعد خافيا عىل احد ان التوتر يلعب
دورا كبريا يف التأثري سلبا عىل صحة االنسان
النفسية والبدنية ،اذ يساهم يف اضعاف
جهاز املناعة بشكل اسايس ،وهو خط الدفاع
االول يف وجه الفريوسات .يف هذه االوقات
الصعبة التي نعيشها بسبب التوتر ومشاعر
القلق التي يبعثها فينا فريوس كورونا
املستجد ،نحن احوج ما نكون اىل كتاب
"كيف اتخلص من التوتر" ("دار الساقي").
مؤلفة هذا الكتاب الذي انتقل اىل لغة الضاد ،هي الصحافية الربيطانية
هارييت جريفي املتخصصة يف القضايا والشؤون املتعلقة بالصحة.
كتابها الحايل يقدم دليال للتخلص من التوتر ،كام يوفر "حلوال ابداعية
وعملية تشمل العالقة بني العقل والجسد ،وتقنيات التنفس ،ومامرسة
التأمل ،وكذلك كيف تدخل الهدوء اىل عالقاتك يف املدرسة والعمل
وعالقاتك الشخصية".
■ عن "دار الفارايب" ،صدرت اخريا الرتجمة
العربية لكتاب "اوامر القتل ــ برقيات
طلعت باشا واالبادة االرمنية" للربوفسور
تنار اكجام الذي اطلقت عليه جريدة
"نيويورك تاميز" لقب "رشلوك هوملز القضية
االرمنية" .شهدت الفرتة ما بني عامي 1919
و 1922حدثني يتعلقان بارمن تركيا .االول يف
اسطنبول حيث تشكلت املحاكم العسكرية
االستثنائية ملحاكمة الجرائم ضد االنسانية
التي وقعت يف االمرباطورية خالل الحرب العاملية االوىل ،والثاين صدور
مذكرات املسؤول العثامين نعيم افندي ،السكرتري االول يف مديرية
السوقيات يف حلب ،التي تضمنت برقيات طلعت باشا االصلية التي
تخص اوامر تهجري وابادة االرمن .واالثنان ،وثائق املحاكامت ووثائق
املذكرات ،يشكالن ادلة حاسمة يف اثبات نية "جمعية االتحاد والرتقي"
(صاحبة السلطة املطلقة حينها) يف التخلص النهايئ واالبدي من االرمن؛
كونهام صادرتني من جهات عثامنية رسمية .لكن ما حدث ان الحكومات
الرتكية املتعاقبة حاولت اخفاء االوىل او تدمريها ،كام نجحت يف وصم
الثانية باملزورة .اال انه بعد بحث وجهد استمر سنوات ،يثبت تنار
اكچام يف كتابه ان الربقيات التي قدمها نعيم افندي اصلية.
■ يعد لوران غونيل صاحب مسرية شائكة .الكاتب الفرنيس
( ،)1966كان يعمل يف املجال االقتصادي ،اىل ان اخذته ازمة
وجودية مفاجئة اىل اعادة النظر يف مهنته .هكذا ،تعمق يف علم
النفس وغاص يف رحالت اسكتشافية ذاتية ،افضت اىل اصداره
روايات عدة يف هذا املجال عرفت نجاحا واسعا وانتقلت اىل
حوايل عرشين لغة ،من بينها "الذي اراد ان يكون سعيدا"

( )2008و"يوم تعلمت ان اعيش".
الرواية االخرية انتقلت اخريا اىل املكتبة
العربية عن دار "هاشيت انطوان ـ نوفل"
(ترجمة ناتايل الخوري) ،لتحيك قصة
جوناثان الذي يعيش حياة مكتفية ،اال
انه ال يشعر بالرىض .احساس سيأخذه
اىل اماكن ومنعرجات واكتشافات ستغري
حياته ونظرته اىل الحياة والوجود.
■ ملحبي الروايات البوليسية التشويقية،
اخرتنا لكم عمال مرتجام بعنوان "مهام يطل
الزمن" الرنالدو اندريداسون ("الدار العربية
للعلوم نارشون") .انها رواية محققني،
االول حذق والثاين شغوف ،يحققان يف
لغز سيأخذهام سنوات اىل الوراء .تنسج
الرواية خيوطا بني جثة يعرث عليها يف بركة
للحمم الربكانية يتبني من خالل فحص الطب
الرشعي انها سقطت من ارتفاع شاهق ،وفتاة
اختفت منذ عقود ،ومل يعرف مصريها .ما عالقة الجار باختفاء الفتاة؟
وما عالقة قاعدة قاذفات يب  52االمريكية يف ايسلندا بالجثة التي عرث
عليها؟ لغز ال يكشف نفسه اال مع االوراق االخرية من هذه الرواية.
■ عن "دار الرافدين" ،صدرت الرتجمة
العربية لكتاب "العقل واملعتقد الديني:
مدخل اىل فلسفة الدين" (ترجمة زهراء طاهر
ـ مراجعة وتقديم عبدالجبار الرفاعي) .يعد
هذا الكتاب مرجعا اساسيا باللغة االنكليزية
يف فلسفة الدين ،صدر بلغته االصلية عن
"جامعة اكسفورد" عام  ،1991وجاء مثرة
جهد مجموعة من االختصاصيني وفالسفة
الدين هم :مايكل بيرتسون وويليام هاسكر
الدين بدين او
وبروس رايشنباخ ودايفيد باسينجر .ال تختص فلسفة
ِ
فرقة او مذهب ،وال تسعى اىل الدفاع عن معتقدات جامعة دينية.
تبتعد فلسفة الدين عن االحكام املعيارية ،وال تتبنى اي مواقف مسبقة،
وال تتحمس يف االنحياز اىل اي ديانة او معتقد ،فال يحرض االميان او
االعتقاد بدين معني ،بوصفه رشطا ،يف تفكري فيلسوف الدين .ما يحرض
هو العقل الفلسفي ،من دون اي توصيف او رشط اضايف يقيد العقل،
او مييل عليه طريقة تفكريه ،او يرسم له حدود االفق الذي يتموضع
فيه ،او املنطق الذي يوجه مسار تفكريه .هذا العمل هو الكتاب االول
بالعربية الذي يشكل دليال علميا منهجيا يف فلسفة الدين .فهو "منجم
واالتجاهات املتنوعة يف الالهوت الغريب ،ومل يغفل
غني لفلسفة الدين
ِ
االشارة اىل الالهوت والعقل الفلسفي يف االديان املتنوعة".

