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ان هوس انسان اليوم يف البحث عن السعادة، قد يجعله يقع ضحية 
التعاسة واالحباط، غافال عن امللذات الصغرية والجميلة التي تقدمها 
له الحياة. كتاب فلسفي يف معنى السعادة والحب الذي يشكل منبعا 

كبريا لهذا االحساس اللذيذ.

■ ال شك يف ان الرتبية تعد العمود الفقري الي 
شخصية سيكرب عليها الطفل. لذا، فهي تلعب 
االخالق  قيم  غرز  يف  واساسيا  حيويا  دورا 
والضمري و تنمية شخصية الطفل. يف كتابهام 
املشرتك "كيف تبني وجدان طفلك" )"الدار 
املؤلفان  ُيركز  نارشون"(،  للعلوم  العربية 
 االختصاصيان زكريا محمد هيبة وصالح صالح 
معامر عىل التكوين الجواين للطفل من  خالل 
بنائه وجدانيا.  ما مييز هذا الكتاب انه يدمج 
بني الجانب النظري والجانب التطبيقي. بذلك يتمكن  املهتمون برتبية 

الطفل سواء الوالدين او املعلمني من ان يحققوا اكرب افادة ممكنة. 

والنرش"،  للتوزيع  املطبوعات  عن "رشكة   ■
القوة  حرب  القتال:  بعد  "ما  كتاب  صدر 
الله" لالختصايص  امريكا وحزب  الناعمة بني 
يف العالقات الدولية االكادميي حسام مطر. 

يعّد  فصول،  تسعة  يتضمن  الذي  الكتاب 
الناعمة.  القوة  مفهوم  يف  اكادميية  دراسة 
واملنهجية  النظرية  االراء  ابرز  يعرض  اذ 
ذلك  كل  يخترب  ثم  املفهوم،  حول  املثارة 
الواليات  بني  الناعمة  القوة  منافسات  عىل 
بني  االسرتاتيجي  الرصاع  سياق  ضمن  من  الله  وحزب  املتحدة 

الطرفني، ال سيام بعد عام 2004. 

■ يف مناخ غرائبي وسوريايل، تدور احداث 
الشاب  املرصي  للكاتب  "االعراف"  رواية 
محمد عالء الدين )1979(. يف هذه الرواية 
انطوان"،  "هاشيت  دار  عن  اخريا  الصادرة 
نتعرف اىل قصة شاب فوجئ بامه تخربه بانها 
ليست برشا، بل كانت قطة يف االصل.  ضمن 
الكاتب  يستعرض  الفانتازية،  العوامل  هذه 
الكثري من قصص الحيوانات التي تحّولت اىل 
برش. علام ان عالء الدين اصدر سابقا تسعة 
كتب تنوعت بني رواية وقصة قصرية، فيام ترجم بعض هذه االعامل 

اىل االنكليزية وااليطالية واالسبانية والروسية والهولندية.

واجهة املكتبات

والزمن  والتنوع  االختالط  طرابلس  بعد   ■
التي استعادها يف "حي االمريكان"،  الجميل 
يف  كله  الرشق  مطبعة  كانت  التي  وبريوت 
اللبناين  الروايئ  يذهب  بريوت"،  يف  "طبع 
جبور الدويهي اىل الهند هذه املرة، او اقله 
الصادرة عن  به عنوان روايته  هذا ما ييش 
"دار الساقي". باسلوب مشوق، تحيك رواية 
تقاطع  زكريا عند  الهند" قصة مقتل  "ملك 
خطر اختلطت فيه خرافات الذهب وحروب 
وعداوات  الزائف  الرثوة  ووعد  الفرنسيات  النساء  حب  مع  االشقاء 
لبنان  تاريخ  ما  نوعا  انها  ونصف.  قرن  منذ  وتختفي  تظهر  طائفية 
الحديث متواريا خلف قصة عشق كالسيكية. جاء يف تعريف مضمون 
الرواية: "يف ظروف غامضة، ُيعرث عىل زكريا مبارك مقتوال عند حدود 
اوروبا  بني  طويلة  غربة  من  عودته  عىل  ايام  بعد  صفرا،  تل  قريته، 
الكامن  "عازف  بلوحة  محتفظا  العودة  اختار  لقد  وافريقيا.  وامريكا 
تدور  الباريسية.  صديقته  اليه  اهدتها  التي  شاغال،  ملارك  االزرق" 
ان  يقال  بكنز  قتلوه طمعا  الذين رمبا  العمومة  ابناء  الشبهات حول 

الجدة اخفته تحت املنزل الذي شّيدته لدى عودتها من امريكا".

البهية ـ امثال وقصص شعبية  ■ يف "التحفة 
لبنانية" )"دار نلسن"(، تتوقف املؤلفة سمرية 
زغيب الحجار عند املخزون الثقايف واالجتامعي 
حفظته  ما  كل  لتخرج  اللبناين،  والشعبي 
دفتي  بني  لتجمعه  شفهيا،  وتداولته  االلسن 
االندثار.  من  االرث  هذا  عىل  حفاظا  كتاب 
محاولة رضورية ومطلوبة لتوثيق هذا االرث 
الثقايف الذي يعّد مرآة لوجدان شعب، ومقياسا 
لتقفي حضارته وقيمه وتقاليده وعاداته. وقد 
اختارت املؤلفة لوحة الغالف للرسام العاملي جورج كوسينيك تجسد قرص 
بيت الدين. يف اختصار، الكتاب عبارة عن موسوعة لالمثال والقصص 

الشعبية، تحفظ تراث لبنان الثقايف والحضاري.

بلغته  صدوره  عىل  سنوات  ثالث  بعد   ■
مهمة  اخريا  التنوير"  "دار  تولت  الفرنسية، 
لغة  اىل  السعادة"  "مفارقات  كتاب  نقل 
الفيلسوف  حاول  العمل،  هذا  يف  الضاد. 
والسيايس الفرنيس لوك فريي ان يتوقف عند 
شخص  من  تختلف  التي  السعادة  مفهوم 
الفشل  او  املرض  ان  نعرف  بينام  اخر.  اىل 
الباحث اىل  يجعالن االنسان تعيسا، يخلص 


