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تركيا  يف  الكردية  املسألة  يتناول  انه  يف  تكمن  الكتاب  اهمية  لعل 
املعاناة االنسانية،  العاديني وعرض  الناس  ميدانيا عرب معاينة حياة 
اي  اىل  تنتمي  ال  الكاتبة  كون  الطرح  يف  والحيادية  املوضوعية  اىل 

طرف من االطراف املعنيني باملسألة. 

■ يف اجواء بوليسية مشوقة، تدور احداث 
العربية  )"الدار  الغامضة"  الجزيرة  "لغز 

للعلوم نارشون"( لرائد يونس النرباوي. 
خاصة  رشكة  مركز  هو  الجرمية  مرسح 
من  موظفون  فيها  يعمل  السعودية  يف 
يكتشف  صباح  ذات  مختلفة.  جنسيات 
مقتل  العمل  اىل  الواصلني  اول  "آدم" 
"ساجد". من هنا  البنغايل  الرشكة  محاسب 
ما  الجرمية،  خيوط  فكفكة  محاولة  تبدأ 

سيقود اىل مفاجآت ال تخطر يف بال. 

■ يدخل كتاب "السياسة الخارجية االمريكية 
وانهيار لبنان 1967 - 1976" )2016( الذي 
العربية )"رشكة املطبوعات  اىل  انتقل اخريا 
للتوزيع والنرش"( اىل حرب لبنان من خالل 
الرصاع.   يف  االمرييك  الدور  عىل  االضاءة 
وثائق  اىل  املرتكز  ستوكر  جيمس  كتاب 
الفرتة،  تلك  يف  االمريكية  الخارجية  وزارة 
جميعا،  باالطراف  امريكا  تالعب  يكشف 
امل  خيبة  يعيشون  بالتساوي  وجعلهم 
مريرة من مواقفها. "فال هي قدمت الدعم اىل امليلشيات املسيحية، 
السوري من كامشة  النظام  انقذت  وال  اللبناين،  الجيش  وال سّلحت 

االتحاد السوفيايت، وال اقرت بحقوق الفلسطينيني".

الرتجمة  صدرت  التنوير"،  "دار  عن   ■ 
العربية لكتاب "شيفرة البدانة: الكشف عن 
ارسار انقاص الوزن" للدكتور جايسون فانغ 
الذي يرى ان سبب البدانة هو الهرمونات، 
ومقاومته،  االنسولني  تأثري  فهم  "عرب  فـ 
بشكل  الزائد  الوزن  من  التخلص  نستطيع 
متامسكة  نظرية  فانغ  يرشح  دائم".  
ثابتة  بنظرة  متدنا  البدانة  حول  وجديدة 
اىل  باالضافة  املناسب،  الغذاء  نوعية  حول 
الخطوات االساسية التي تساعدنا عىل اتباع عادات صحية والتحكم 
مبستويات االنسولني يف اجسامنا. علام ان فانغ طبيب اسس برنامج 
تركز عىل  الذي يوفر طرق معالجة فريدة  للغذاء"  املكثفة  "االدارة 

النمط الثاين من مرض السكر وعىل مشكلة البدانة.

واجهة املكتبات

ربيع  العريب  والعامل  لبنان  اكتشف   ■
االمريكية.  البوابة  من   )1959( الدين  علم 
يف  ولد  الذي  االصل،  اللبناين  الكاتب 
شد  ولبنان،  الكويت  بني  وترعرع  االردن 
حيث  املتحدة  الواليات  اىل  شابا  رحاله 
املعامرية.  الهندسة  يف  اختصاصه  اكمل 
من  ستأخذه  والكتابة  االدب  حياة  ان  اال 
حواىل  ويصدر  لالبداع،  ليتفرغ  اختصاصه 
ست روايات باالنكليزية حتى اآلن، وينال 
اخريا  اختارت  نوفل"  "هاشيت  دار  الجوائز.  من  العديد  بعضها 
ترجمة روايته "امرأة ال لزوم لها" )2014( التي نالت جائزة "فيمينا 
للرواية االجنبية". الرواية كناية عن حوارية طويلة بني امرأة عجوز 
تعيش يف عزلة، وبني ماضيها املتشظي املسكون بالحرب واملوسيقى 

الخاصة.  وتأمالتها 

■ العالقة بني امريكا والعامل العريب اتسمت 
بالتعقيد منذ زمن بعيد. هذا ما يركز عليه 
"مدفعية  كتابه  يف  مقديس  اسامة  الباحث 
امريكية  "مواجهة  اىل  يعود  الذي  السامء" 
يف  حصلت  العريب،  العامل  مع  تأسيسية 
املبرشين  وصول  بعيد  التاسع عرش،  القرن 
الرشق  اىل  االوائل  الپروتستانت  االمريكّيني 
الفرص  العمل  هذا  يستكشف  االوسط".  
الضائعة امام احتامالت التفاهم الحضاري، 
تاريخ  اىل  نظرتنا  تشكيل  ويعيد  الحضارات  ملفهوم صدام  ويتصدى 
التاريخ  العامل العريب. علام ان اسامة مقديس پروفسور يف  امريكا يف 
يف جامعة رايس يف الواليات املتحدة االمريكية، اصدرت له "اآلداب" 

سابقاً كتابا بعنوان "ثقافة الطائفية".

قصف   ،2011 االول  كانون   28 ليلة  يف   ■
عىل  املهربني  من  مجموعة  الرتيك  الطريان 
الطرق الجبلية يف املنطقة الكردية الواقعة 
فراح  والعراق،  تركيا  بني  الحدود  عىل 
نصفهم  من  اكرث  شخصا   34 ذلك  ضحية 
فريدريكا  الهولندية  الكاتبة  االوالد.   من 
كصحافية  تعمل  كانت  التي  خريدينك، 
 ،2006 عام  منذ  اسطنبول  يف  مستقلة 
سافرت اىل املنطقة التي وقع فيها القصف، 
عن  ميداين  بشكل  واستقصت  الضحايا،  اقارب  حياة  وعاينت 
العملية. كتابها "مات االوالد ـ مجزرة روبوسيك واملسألة الكردية يف 
تركيا" الذي انتقل اخريا اىل املكتبة العربية عن "دار الفارايب"، نال 
جائزة افضل كتاب صحايف عن مؤسسة BrussePrize عام 2014. 


