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"ريان" التي "اضاعت اسمها الثاين وجَمدت الزمن يف فساتينها"، 
و"شغف" دلوعة العيلة التي "برعت يف كل الحيوات املستعارة"، 
وتينار التي "ال تحتاج اىل اكرث من اربعة جدران ليصبح املكان 
بيتا"، وياسمني "التي مل يكن حظها من الرجال افضل حاال من 

باقي نساء العائلة". 

■ بات الروايئ السعودي هاين نقشبندي 
اللبناين  القارئ  اىل  بالنسبة  مألوفا  اسام 
معظم  الساقي"  "دار  اصدرت  بعدما 
آخر  عنوان  هو  حلم"  "قصة  أعامله. 
التي تقارب موضوعا قلام طرقه  رواياته 

االدب، اي عامل االحالم. 
عمران،  اسامعيل  عن  الرواية  تتحدث 
مفّس االحالم الشهري وعامل الفيزياء الذي 
له.  يخفق يف تفسري حلم تكررت رؤيته 
يسعى عمران اىل اثبات ان االنسان ميكنه السيطرة عىل احالمه، 
ما  يعرف  ال  مفقودة  حلقة  بحثه  يف  هناك  لكن  صناعتها.  بل 
هي، حتى تصله امانة من والده املتوىف. هنا يبدأ رحلة طويلة 
لتفسري حلم والده، متنقال من بلد اىل بلد، متجاهال عيونا كثرية 
تلفزيوين  مسلسل  اىل  الرواية  تحويل  تم  انه  هنا  يذكر  تراقبه. 

بعنوان "صانع االحالم".

يف  مشهورة  كاتبة  فودين  نتاشا  تعترب   ■
حازت  عام.  بشكل  واوروبا  املانيا  بالدها 
)جائزة  املانية  ادبية  جائزة  ارفع  الروائية 
معرض اليبزيغ لالبداع الروايئ( عن كتابها 
"امرأة من ماريوبول".  بعدما نصح معهد 
"غوته" االملاين برتجمة الرواية إىل العربية، 
صدرت اخريا عن "رشكة املطبوعات للتوزيع 
والنرش"، لتتحدث عن الرحلة التي خاضتها 
تبدأ قصتها  التي  امها  للبحث عن  الكاتبة 
للعمل  ماريوبول،  من  زوجها  مع  ترحيلها  تم  1943، حني  عام  يف 
امها،  اسم  الكاتبة معلومات سوى  املانيا. مل تكن لدى  القسي يف 
زواجها  وتاريخ  االوكرانية(،  ماريوبول  )يف  ومكانه  مولدها  وتاريخ 
فوتوغرافية  صور  ثالث  اىل  باالضافة  املانيا.  اىل  وصولها  وتاريخ 
وبعض الذكريات الضبابية تبني فودين قصة شخص واحد تحمل يف 
طياتها مصري املاليني. يلقي الكتاب الضوء عىل احدى افظع املآيس 
االوروبية ملجازر النازيني يف حق من هم من غري اليهود، من خالل 

االبادة القامئة عىل السخرة يف معسكرات العاملة.

واجهة املكتبات

املرصي  الفرنيس  الروايئ  اشتهر   ■
الرواية  بكتابة   )1947( سينويه  جيلبري 
العام  خالل  البوليسية.  كام  التاريخية 
الجمل"  "منشورات  نقلت  املايض، 
روايته "انا القدس" اىل لغة الضاد. رواية 
روايئ  قالب  ضمن  القدس  تاريخ  تحيك 

ممتع. 
اليوم، ترتجم "الجمل" روايته "ابن رشد 
إىل  الرواية  تأخذنا  الشيطان".  كاتب  أو 
والفيزيايئ  والفليك  والقايض  والفقيه  والطبيب  الفيلسوف  سرية 
االندليس الشهري، وتركز عىل املصاعب واملكابدات التي واجهته 

من اجل ايصال ارثه الفكري واملعريف اىل االجيال.

نارشون"،  للعلوم  العربية  "الدار  عن   ■
وعالقتها  املوزعة  "القيادة  كتاب  صدر 
نحو  االكادمييني:  للقادة  القرار  بصنع 
التعليمية"  للمؤسسات  ناجعة  قيادة 
هيبة  محمد  زكريا  االكادمييني  للمؤلفني 
وخليل بن خلف الحريب. يستند الكتاب 
اهم  احدى  املوزعة"،  "القيادة  اىل 
تتناول  التي  الحديثة  االدارية  النظريات 
الرتبوية،  املؤسسات  يف  القيادة  موضوع 
نتاجا طبيعيا لحركات  التي جاءت  االدارية  املداخل  وتعترب من 
الذي  التطور  الحادي والعرشين. ذاك  القرن  التطور االداري يف 
التخطيط  مرحلة  يف  سواء  العمل،  يف  الفريقية  فكرة  يقوم عىل 
)صنع القرار( او يف مرحلة التنفيذ )توزيع املهامت(، مام يحدث 

فرقا يف اداء املؤسسة. 
يبحث املؤلفان يف امكان تطور "املنظامت التعليمية" ويقدمان 
منوذجا اداريا متقدما ثبتت نجاعته وميكن تطبيقه يف املؤسسات 

واملنظامت، كام يف مؤسسات التعليم بشكل خاص.

الصادرة  "الخائفون"  مجموعتها  بعد   ■
السورية  الكاتبة  اصدرت   ،2017 عام 
"العائلة  روايتها  ونوس  دمية  الشابة 
التي ابتلعت رجالها" عن "دار اآلداب". 
وخيباتها  املرأة  عوامل  يف  الرواية  تدور 
املجهضة  واالحالم  ومكابداتها  وعالقاتها، 

يف مجتمع ميلك الرجال مفاتيحه. 
نساء، هن  من خالل قصص  ذلك  تفعل 


