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واجهة املكتبات
■ هدية مثينة وعزيزة عىل اي قارئ مجتهد
تقدّ مها "دار الساقي" .عميد الرواية
العربية نجيب محفوظ ( 1911ـ )2006
هو املفاجأة .اذ اصدرت الدار مجموعة
قصصية جديدة تنرش للمرة االوىل بني
دفتي كتاب .وكان الصحايف املرصي محمد
شعري قد عرث عىل هذه القصص خالل
العمل عىل كتابه االستقصايئ "مخطوطات
نجيب محفوظ" .هكذا ،وجد  18قصة
قصرية ،من بينها قصة يتيمة مل تنرش عىل االطالق بعنوان "نبقة
يف الحصن القديم" .اما مواضيع هذه القصص ،فهي كالعادة تدور
يف الحارات املرصية التي استوطنت ادب صاحب "الحرافيش"
وعوامله من منجمني واولياء وشيوخ يتدخلون يف حياة اهل الحارة
واقنعة تخفي وراءها الكثري من الحقائق.
■ تحرض كل القضايا الحارقة يف رواية
"بنت الخياطة" ("هاشيت نوفل") .من
خالل سرية متخيلة الربع نساء متتد عىل
رقعة زمنية تبدأ بعام  1915وتنتهي يف
عام  ،2015تقدم الشاعرة والصحافية
جامنة حداد مرآة لواقع املرأة العربية
وماضيها عىل حد سواء.
الحرب والهجرة والجوع والفقر
واالغتصاب ،نساء اربع يخترصن مواجع
القرن ،مبكابداتهن وبطوالتهن الصغرية والكبرية عىل حد سواء.
■ جوناثان غوتشل ( )1972اكادميي
امرييك متخصص يف االدب ونظرية
التطور .كتابه "الحيوان الحكاء" ()2005
الذي انتقل اخريا اىل العربية عن "الدار
العربية للعلوم نارشون" (ترجمة بثينة
االبراهيم) ،توليفة دقيقة بني علم
االعصاب وعلم النفس واالدب .يكشف
لنا الكاتب الدوافع االنسانية وراء نسج
الحكايا ،وتوليف رسد منطقي مدهش
وفاتن من خالل هذه العوامل.
■ يف كتابه "سايكس بيكو بلفور ـ ما وراء الخرائط" ("دار
الريس") ،يعود الكاتب واملؤرخ اللبناين فواز طرابليس عقدا اىل
الوراء ،واضعا خرائط العامل العريب ،وخصوصا مرشقه تحت املجهر.

يظهر الكاتب كيف صار اتفاق سايكس
بيكو "الجرمية التأسيسية والخطيئة
االوىل" التي ارتكبتها قوى االستعامر يف
تقسيم املنطقة ،ممهدة للخراب الالحق
عىل املنطقة عىل رأسه نكبة فلسطني.
تنظر هذه الدراسة يف ما وراء الخرائط
و"تدرس لحظة تاريخية تقرر خاللها
مصري املرشق العريب يف غمرة الرصاع ،عىل
خلفية الحرب العاملية االوىل ،عىل توازع
مغانم الحرب بني قوتني منترصتني بنتا سيطرتهام عليه بواسطة
منط جديد من النفوذ والسيطرة االستعامريني".
■ بعد سنوات من العمل عىل املرشوع،
اصدر الكاتب والباحث اللبناين نرصي
الصايغ كتابه "محمد :السرية السياسية"
("دار الفارايب") .العمل ليس كتابا يف
الدين كام يرد يف التعريف عنه ،بل
يف السياسة .اذ يقدم الباحث قراءة يف
السياسة التي اتبعها النبي ،فـ"السرية
السياسية للرسول يف املدينة ،تختلف عن
سريته النبوية يف مكة ،من دون ان يعني
انقطاعا نبويا .محمد يف مكة نبي ،ويف املدينة نبي وقائد ،يف
السياسة والقتال ،مبزايا عبقرية مل يتمتع بها قائد يف التاريخ".
يرى الصايغ ان "سرية الرسول السياسية هي ابداع عبقريته
وبُعد بصريته وشدة اميانه بربه ودعوته .وهي سرية غنية جدا
ومتنوعة كثريا".
■ الباحث واملرتجم والكاتب احمد بيضون
معروف يف املشهد الثقايف والفكري
واالكادميي .د ّرس العلوم االجتامعية يف
الجامعة اللبنانية ،وكان استاذا زائرا يف
جامعات فرنسية عدة ،واصدر الكثري من
الكتب يف اللغة والسياسة والفكر .لكن
كتابه الجديد "يف صحبة العربية" ("دار
الجديد") ،جوهرة فريدة من نوعها .اذ
انه يعيدنا اىل كنوز اللغة العربية ومحيطها الشاسع الذي ال يعرف
نهاية .صحيح ان الكتاب ضم مقاالت كتبت عىل مدى السنوات
العرش االخرية ،لكنها تنضوي يف عوامل احمد بيضون اللغوية .مام
جاء يف العمل" :وذاك ان القول عصفور ،متى اطلقه املرء فليس
له ان يسرتده".

