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واجهة املكتبات
■ توىل االمني العام لـ"لجنة املعتقلني
اللبنانيني يف السجون االرسائيلية" محمد
صفا مهمة جبارة مت ّثلت يف توثيق
ذاكرة احد ابشع املعتقالت يف التاريخ.
يف الذكرى الـ 21عىل اقفال معتقل
الخيام ،اصدر صفا كتاب "موسوعة
معتقل الخيام ــ القصة الكاملة" ("دار
الفارايب").
من منطلق ان ابشع املعتقالت يف العامل
استحالت متحفا يحافظ عىل الذاكرة ويوثقها ويصونها من
النسيان لتبقى حية يف التاريخ والوجدان ،يغطي الكتاب تاريخ
معتقل الخيام منذ انشائه يف  3نيسان  1985وحتى اقفاله يف
يضم العمل  18فصال تشمل :الوثيقة االوىل
 23ايار عام ّ .2000
عن املعتقل ،واالوضاع الصحية يف املعتقل ،وشهادات اسريات
محررات وارسى محررين وغريها من الفصول التي توثق ابشع
املامرسات والسلوكيات التي جرت يف املعتقل.
■ يحاول الكاتب والصحايف اللبناين
جهاد الزين يف روايته "ازدهار السحايا"
("دار نلسن") الجمع بني الواقعية
الشديدة والسوريالية يف آن .من هنا
جاء عنوان الرواية ،اذ انه عادة ما يقال
التهاب السحايا ،لكن الكاتب اختار هذا
العنوان للداللة عىل شخصيات واقعية
جدا ،لكنها اتت نتيجة والدة بيولوجية
رصح يف
مغايرة بعض اليشء وفق ما ّ
احدى املقابالت التلفزيونية .انها رواية عن حال البرشية
وانزالقها اىل العبث والالمعنى ،يف قالب ميزج بني الواقعية
والغرائبية.
■ من االعامل الالفتة التي انضمت اىل
املكتبة العربية رواية "ال ترتكني وحيدا"
("الدار العربية للعلوم نارشون") .تكمن
اهمية العمل يف انه موسوعة كاملة عن
مرض التوحد عىل شكل رواية .اختارت
خديجة عاشور القالب الروايئ لتقريب
العمل وتسهيل فهمه للمهتمني،
والتعريف باساليب العالج الحديثة يف
املراكز الطبية ،اىل جانب تشديدها عىل
توحد الكل ،مجتمعات ومؤسسات وافرادا ،من اجل
رضورة ّ
مساعدة الطفل املصاب بهذا االضطراب .كذلك ،تيضء الرواية

عىل العامل الداخيل للطفل املصاب بالتوحد ،فـ"عدم قدرته عىل
الكالم والتعبري ورشح معاناته ال يعني انه ال يفهم ما يدور
حوله فهو يشعر ويرغب ويحب اشياء ويرفض اخرى".
■ يف روايته "ال ّرباين" الصادرة عن "دار
اآلداب" ،يقارب الكاتب احمد ولد إسلم
قضية آنية وراهنة .اذ تدور احداث
ْ
عاملي :عامل ال يستطيع
الرواية بني
الحياة من دون االنرتنت ،وعامل مل يسمع
هذه الكلمة من قبل .تخوض الرواية
يف اشكاليات الهجرة والخصوصية
الرقمية .كام تنسج خيوطا بني املوسيقى
املوريتانية املوغلة يف القدم ،وبني
برمجيات الذكاء االصطناعي العيص عىل قدرات العقل البرشي.
■ العنف واالقتتال والحرب االهلية،
والخوف من اآلخر ،واملناطق املختلطة،
واملدينة والريف ...تيامت حرضت يف
اعامل الروايئ اللبناين جبور الدويهي
"سم يف الهواء" ("دار
السابقة.
ّ
الساقي") ال تحيد عن هذا الدرب.
اذ يختار الكاتب عائلة صغرية مؤلفة
من أب وزوجته وابنهام ،لرنافقها عىل
مدى محطات تاريخية يف لبنان ،منذ
ما قبل الحرب االهلية ،مرورا بها ،وصوال اىل الراهن .رواية
تربط مصائر فردية بالفصول والتحوالت التي مرت عىل لبنان،
وغيت من دربها ومسارها.
ّ
■ قصتان لالطفال صدرتا اخريا عن
"رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش"
للكاتبة نادين باخص ،بريشة الفنانة
التشكيلية ضحى الخطيب.
االوىل تحمل عنوان "طاحونة جدي"
وهي عبارة عن قصص يرويها لنا
اجدادنا خرجت من جلسات الطاحونة
القدمية ،واساطري من الخيال واستحالت
حقيقية يف الذاكرة لكرثة تداولها .اما
القصة الثانية ،فتحمل عنوان "يف رأيس نغم" وتروي قصة طفل
اسمه كامل مارس العزف عىل البيانو منذ ان كان يف الرابعة من
عمره عىل غرار موزار .وصارت تراوده كل ليلة ،نغامت كثرية
وجدت يف احد الليايل سبيلها اىل البيانو عرب انامل كامل.
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