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واجهة املكتبات
■ حاول محامو الرئيس االمرييك دونالد
ترامب منع صدور "نار وغضب ـ البيت
االبيض يف عهد ترامب" .اال انهم فشلوا يف
ذلك ،فأبرص كتاب الصحايف االمرييك مايكل
وولف النور يف  5كانون الثاين .2018
رسيعا ،استحال العمل االكرث مبيعا عىل
االنرتنت وموقع "امازون".
اخريا ،نقلت "رشكة املطبوعات للتوزيع
والنرش" العمل اىل لغة الضاد ،لنكون امام
اعرتافات مخيفة عن شخصية حاكم البيت االبيض .اذ جمع املؤلف
االتهامات التي وجهها ستيف بانون املساعد السابق للرتامب من
بينها انه عديم الخربة واالستقرار .كام يتحدث عن االنشقاقات
والخالفات التي وقعت يف كواليس البيت االبيض بسبب وصول
ترامب اىل السلطة ،ويتهم ابنه باقامة اتصاالت مع اشخاص عىل
عالقة بالكرملني ،ويصف ابنة ترامب ايفانكا بالغبية .واخريا ،يذكر
ان ترامب ابلغ اىل اصدقائه يف البيت األبيض انه وصهره هندسا
انقالبا يف السعودية.
■ يعترب مارك مانسون ( )1984نجام مثريا
للجدل يف بالده .كتابه االول "جذب النساء
من خالل النزاهة" ( )2011حظي بحفاوة
شعبية واقبال كبريين ،فيام كتابه الثاين
"فن الالمباالة" الذي صدر عام 2016
استحال رسيعا من بني االعامل االكرث
شعبية ومبيعا .يف هذا الكتاب الذي انتقل
اخريا اىل لغة الضاد عن "دار التنوير"،
يقدّ م املؤلف واملدون االمرييك الشاب
نصائح وارشادات اىل عموم الناس يك يعيشوا حياة خالية من القلق
واالخذ يف االعتبار احكام اآلخرين عليهم.
■ يبحث كتاب "انبياء البدو :الحراك
الثقايف والسيايس يف املجتمع العريب قبل
االسالم" ("دار الساقي") يف شأن النبوة
ومعانيها املمكنة لدى عرب الجاهلية.
يستنطق املؤلف والباحث التونيس
محمد سعيد النصوص املتبقية من
املصادر املعتمدة يف الرواية التأريخية
العربية ،معتمدا التحري التاريخي
وادخال الزمان واملكان والواقع من اجل
النظر يف املايض العريب البعيد.
■ انها لعبة الفقراء ،لكنها نجحت يف اكتساح السواد االعظم من
الكرة االرضية .ملاذا استحالت كرة القدم اللعبة االكرث شعبية يف

العامل؟ ما السبب الذي جعلها املكان
الذي ينفق فيه الكم االكرب من املال،
وتحاك يف كواليسه "املؤامرات"؟ امين
جاده ،املذيع ومقدم الربامج واملعلق
واملدير السابق لقنوات "يب .إن سبورت"
الرياضية ،يحاول االجابة عن هذه االسئلة
يف "ملاذا كرة القدم" ("الدار العربية
للعلوم نارشون").
الكتاب الجديد عصارة تجربة االعالمي يف
كواليس هذه اللعبة عىل مدى عقود .اذ يقدم عمال ليس توثيقيا
بقدر ما يعكس نظرته وخالصاته الذاتية بعد هذه املعايشة لهذا
العامل املذهل.
■ ال تدور اعامل غيداء طالب الروائية
والقصصية يف فلك املرأة وتحديدا العنف
املعنوي والجسدي الذي تتعرض له،
كام رأينا يف التجارب االخرية لعدد من
الكاتبات .املؤلفة اللبنانية املقيمة يف ديب
منذ عام  ،2002تفضل اعطاء صورة مثالية
عن الرجل يف اعاملها ،وتحب ان توصف
بأنها روائية رومانسية عىل حد تعبريها.
بعد "كل عام وانت حبي الضائع" التي
روت قصة امرأة تبحث عن حبها الضائع ،صدرت روايتها الثانية
"بني غامزتني" عن دار "هاشيت نوفل" .هذه املرة ،قررت طالب
ان تخلع عباءة الرومانسية ،لتذهب اىل تاريخنا املعارص ،وتحيك
مآيس الحرب اللبنانية انطالقا من قصص وشهادات واقعية جمعتها
من هنا وهناك.
■ تتخذ االحداث واملفاصل السياسية
التي مرت بالعراق خلفية لرواية "بيت
السودان" الصادرة اخريا عن "دار
اآلداب" .الروايئ العراقي محمد حياوي
يعاين التحوالت املجتمعية والسياسية
التي شهدتها بالد الرافدين من خالل
هذه املفاصل التي متتد من االنتفاضة
الشعبية ضد نظام صدام حسني وصوال
اىل تس ّلم االسالميني دفة السلطة ،مرورا
بحرب الكويت واالحتالل االمرييك .اال ان هذه العباءة السياسية ال
ّ
ستشكل خلفية
تعني ان الرواية سياسية ،بل ان كل هذه االحداث
لقصة حب تدور يف بيت تسكنه مجموعة من النساء السوداوات
الجميالت اللوايت يربني طفال ابيض .قصة الحب هذه التي سيكون
مصريها حزينا بحزن مآل العراق ،تسري بالرسد الذي مير عىل هذه
التحوالت السياسية والتاريخية.
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