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كتاب  اخريا  الجمل"  "منشورات  نقلت   ■
"املسؤولية والحكم"  للفيلسوفة االملانية 
حنة ارنت )1906-1975( اىل لغة الضاد. 
بني  يضم  مديوين(  معز  )ترجمة  الكتاب 
املنشورة  غري  االخرية  املقاالت  دفتيه 
واالسئلة  املسائل  تقارب  حيث  ألرنت، 
الخيارات  واتخاذ  الرش  بطبيعة  املتعلقة 
كفاية  عدم  ارنت  ترى  االخالقية.  
كمعايري  التقليدية  االخالقية  "الحقائق" 
للحكم عىل ما ميكننا القيام به، فتدرس مجددا قدرتنا عىل متييز 

الخري عن الرش والصواب عن الباطل.

"مدينة  صدرت  اآلداب"،  "دار  عن   ■
االردنية  للكاتبة  الجديدة  الرواية  ايب"، 
كفى الزغبي.  بعد  رواية " شمس بيضاء 
القصرية  القامئة  اىل  وصلت  التى  باردة" 
املايض،  العام  العربية  "البوكر"  لجائزة 
قصة  الجديد  عملها  يف  الزغبي  تحيك 
لكن  ابيه.  لدفن  مدينته  اىل  عاد  ابن 
االلغاز  من  بالكثري  املشوبة  العودة  هذه 
للاميض،  الثقيلة  والرتكة  والتعقيدات 
ثبات  يكبلها  التي  املعتَّمة  "املدينة  هذه  دهاليز  يف  ستأخذنا 

الزمن والعقل واللغة". 

■ بعد ثالثة اشهر عىل صدوره باالنكليزية، 
انتقل كتاب "الغرفة التي شهدت االحداث" 
اىل العربية عن "رشكة املطبوعات للتوزيع 
جون  يرسد  الكتاب،  هذا  يف  والنرش". 
البيت االبيض.  بولتون مذكراته من داخل 

السابق  القومي  االمن  مستشار  امىض 
معظم ايامه يف البيت االبيض عىل تواصل 
شبه يومي مع الرئيس دونالد ترامب، وهو 
رونالد  الرؤساء  ادارة  يف  قبال  عمل  الذي 
هذه  يف  لنا  يقدم  االبن.  بوش  وجورج  االب  بوش  وجورج  ريغان 
دقيقا  عرضا  ترامب،  الدارة  وجوهرية  شمولية  االكرث  املذكرات، 
اليامه يف املكتب البيضاوي ويف محيطه. يكشف الكتاب الكثري من 
ارسار "املطبخ" الداخيل لالدارة وموقفه من قضايا دولية حساسة 
ايران  مع  معها، خصوصا  االعتيادية  غري  تعامله  ومعقدة وطريقة 
عدنان  وقضية  االسد،  وبشار  اردوغان  طيب  رجب  والرئيسني 
خاشقجي، وعالقته بويل العهد السعودي االمري محمد بن سلامن، 

اىل سياسات ترامب املتذبذبة يف الرشق االوسط.

واجهة املكتبات

■ بعد ترجمته إىل 14 لغة حول العامل، صدرت 
 :19  - "كوفيد  لكتاب  العربية  الرتجمة  اخريا 
وكيف  يظهر  ان  يجب  كان  ما  الذي  الوباء 
للعلوم  العربية  )"الدار  التايل"  الوباء  نتجنب 
ديبورا  تقوم  العمل،  هذا  يف  نارشون"(. 
ماكينزي، الكاتبة املتخصصة يف شؤون االمراض 
السياسة  وعلم  االسلحة  ومراقبة  املعدية 
االوبئة  تاريخ  برصد  والهجرة،  االنسانية 
وانفلونزا  ومريس  السارس  ذلك  يف  مبا  االخرية، 
H1N1 وزيكا وإيبوال. كام تزودنا معلومات تتعلق بعلم االوبئة وكيفية 
االزمات  من  تعّلمها  يف  فشلنا  التي  الدروس  عند  وتتوقف  انتشارها، 
السابقة.  تخلص ماكينزي اىل ان جائحة كوفيد 19 قد تؤدي اىل تحفيز 
العامل عىل اخذ الفريوسات عىل محمل الجد. فمكافحة هذا الوباء وتجنب 
الوباء التايل يستلزمان "اجراءات سياسية متنوعة عىل مستوى العامل، من 

جانب الحكومات واملجتمع العلمي واالفراد".

■  يف كتابها "من القرنة السوداء اىل بوسطن" 
اللبنانية  الكاتبة  تروي  نلسن"(،  )"دار 
االمريكية سيالنة رحمه قصة حياتها: رحلتها 
القرنة  من مسقطها بلدة عيناتا عند سفح 
السوداء اىل مدينة بوسطن االمريكية حيث 
حطت الرحال مع عائلتها.  ينتمي الكتاب 
رحلة  حيث  السرية  وايضا  املهجر  ادب  اىل 
شاقة من الفقر املدقع والعمل يف الحقول 
الجامعة  من  التخرج  ثم  القطعان،  ورعي 
اللبنانية يف اختصاص االدب العريب، وتفتح وعي الكاتبة عىل قضايا 
الهجرة.  ثم  الرثوة  واحتكار  واالقطاع  الطبقي  التفاوت  مثل  مهمة 
التي نالت لقب اديبة املهاجر  رحلة عصامية ترسدها علينا املؤلفة 

الجديدة.

يف  املحكية  "العربية  عنوان  تحت   ■
ودراسة  لالبحاث  العريب  )"املركز  لبنان" 
نادر  اللبناين  الباحث  يقدم  السياسات"(، 
االبحاث  من  سنوات  عرش  خالصة  رساج 
من  مناذج  الكتاب  يتضمن  امليدانية. 
املؤلف  لدى  تراكمت  التي  املفردات 
التعديالت  ورصد  املبارشة  معاينته  جراء 
باالضافة  العام،  املجال  واالبتكارات يف لغة 
رواة  مع  اجراها  ونقاشات  مقابالت  اىل 
لغويني يف لبنان والعامل العريب. جهد جبار بذله يف هذا املعجم الذي 

يقومس املصطلحات والعبارات االكرث شيوعا يف لغتنا اليومية.


