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ن صالح ماّدة  جم الكب�ي أم�ي يقّدم الأديب والم�ت
ي "ميالن كونديرا 

شاملة حول ميالن كونديرا �ن
ي قراءات 

ًكا"، إذ ينقلنا معه �ن َ
والعالم بوصفه �ش

ة كونديرا وأعماله وآراءه، وصوًل إىل  مستفيضة لس�ي
ي أُجريت معه. كونديرا 

مقالته وأهّم الحوارات ال�ت
من أك�ش كّتاب أوروبا المعارصين أهميًة وشهرًة، 

افاً عالمياً واسعاً، إذ  ومن القالئل الذين أحرزوا اع�ت
صار يُعد أيقونة أدبية عالمية. ففي الثمانينيات، 

قية عىل  ، وَضع أدب أوروبا ال�ش ي
من القرن الما�ن

الخارطة الأدبية العالمية ع�ب نصوصه الجديدة 
ي بالده، 

والجريئة، ودعوته إىل الحرية الداخلية. �ن
يُنظر إليه ككاتب ومفّكر مهم، كما يُعت�ب من أك�ش 

ي 
ن التشيك المعارصين، و�ن ي الروائي�ي

اً �ن الكّتاب تأث�ي
هم من كّتاب العالم. كل كتاب يصدره يعّد  غ�ي
ي المحادثات 

حدثاً ثقافياً بارزاً، وكل مساهماته �ن
الثقافية والسياسية العامة كانت تث�ي الكث�ي من 

الهتمام والجدل والنقاش الحيوي.

The great author and translator Ameen 
Saleh presents a comprehensive work on 
Milan Kundera in “Milan Kundera and 

The World In His Eyes As A Trap". He 
takes us with him in extensive readings 

of Kundera's biography, works, and 
opinions, to his articles and the most 

important interviews with him. Kundera 
is one of Europe's most important and 

famous contemporary writers, and 
one of the few who has attained wide 

international recognition and became 
a global literary icon. In the eighties of 
the last century, he has put the Eastern 

European literature on the world's 
literary map through his new and bold 

writings and his call for inner freedom. In 
his country, he is regarded as an important 

writer and thinker, and is considered one 
of those who have the most influence 

on contemporary Czech novelists and 
other writers in the world. Each book 

he's published was deemed a monumental 
cultural event, and all his contributions to 

cultural and political conversations have 
provoked a lot of interest, debate, and 

lively discussions.

Author: Amin Saleh ن صالح نص: أمين صالح أم�ي

ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: كرتو�ن

284 صفحة  |  © 2022

ميلان كونديرا والعالم 
بوصف شرًَكا

Milan Condera

ISBN:  978-9948-46-855-4

Binding: Hard Cover
21.5 x 14 x 2.5 | © 2022

ي العام 
ي من البحرين، ُولد �ن

ن صالح، أديب وسينما�أ أم�ي
بداع  ي مختلف مجالت الإ

1950. له إسهام مشهود �ن
ة والم�ح  ي الشعر والقصة القص�ي

تأليًفا وترجمة، �ن
ين سيناريو لمسلسالت  والرواية. كتب أك�ش من ع�ش

تلفزيونية، وسبعة سيناريوهات لأفالم سينمائية درامية. 
ي 

ويذكر أنه من كتب قصة وسيناريو أول فيلم روا�أ
ي البحرين عام 1990، وكان عنوانه "الحاجز". 

طويل �ن
اً  ونتيجة ولعه بعالم السينما ترجم إىل العربية عدداً كب�ي

ية"  من الكتب الخاصة بالسينما، مثل: "السينما التدم�ي
، و"حوار  ي الزمن" لتاركوفسكي

لأموس فوغل، و"النحت �ن
ها. من مؤّلفاته: "ندماء المرفأ، ندماء  "، وغ�ي ي

مع فيللي�ن
ي أبحرت أيًضا"، و"شمالً، إىل بيت 

الريح"، و"والمنازل ال�ت
ي 

يحّن إىل الجنوب". ُجمعت أعماله ح�ت عام 2014 �ن
مجّلدين بعنوان "ثالثة ع�ش بابًا مفتوًحا عىل مدًى مسّيج 

بالغيوم".

Ameen Saleh is a Bahraini author and 
scriptwriter, was born in 1950. He contributed 

significantly to various creative fields such 
as writing, translation, poetry, short stories, 

theater, and novel. He has written more than 
twenty scripts for television series and seven 

scripts for drama films. Saleh was the one 
who wrote the story and the script for the first 

feature film in Bahrain in 1990, titled “The 
Barrier". As a result of his passion for the 

world of cinema, he translated into Arabic a 
large number of books related to cinema, such 
as: “Film as a Subversive Art" by Amos Vogel, 

“Sculpting in Film" by Andrei Tarkovsky, 
“Conversations with Fellini", and others. 

Among his books:“Pals of the Harbor, Pals 
of the Wind", “And the Houses That Set Sail 

Too", and “North, to a House Longing for 
the South." His works until 2014 are collected 

in two volumes, titled “Thirteen Opened 
Doors on a Space Fenced by Clouds".

Rewayat 2022 - Arabic Titlesروايات 2022 كتب عربية 



5

 | Cinemaسينما Rewayat 2022 - International Titlesروايات 2022 كتب مترجمة 

 " ن ي لفيلم "وداعاً نُزل التن�ي
حدث الأمر بعد مشاهد�ت

ي كاي 
Goodbye Dragon Inn للمخرج التايوا�ن

مينغ ليانغ. هذا الفيلم الفاتن والآ�، الغريب 
ي أهتم وأحرص عىل مشاهدة 

والمختلف، جعل�ن
ي أمام مبدع 

أفالم كاي الأخرى. عندئذ أدركت أن�ن
ي فذ، له رؤيته الخاصة وجمالياته الفريدة. 

سينما�أ
أردت أن أعرف، من خالل القراءة، مزيًدا عن 

ي سوف 
شخصه وعوالمه، عن أعماله وأفكاره، وال�ت

ي به.
ي معرف�ت ت�ش

نت صادفت موقع أو مدونة  ن�ت ي الإ
ي �ن

من خالل بح�ش
ف عليها  ي ت�ش

The Arts of Slow Cinema ال�ت
 Nadin Mai وتحّررها الباحثة الألمانية نادين ماي

ي هذا الموقع وجدت مادة غنية، 
)مواليد 1988(، و�ن

ومفيدة جداً، ليس عن كاي مينغ ليانغ فحسب، بل 
أيضاً عن السينما البطيئة ومخرجيها. لقد تعرفت 
من خالل هذا الموقع عىل الكث�ي من المعلومات 

ي ما يتعلق 
والأفكار والمفاهيم، الجديدة والجادة، �ن

بالأفالم البطيئة.
جمة، هذه المعرفة إىل  وقد رأيت أن أنقل، ع�ب ال�ت

، المهتم بالسينما، ليتعرّف مثىلي عىل  ي القارئ العر�ب
جوانب أخرى، مهمة ومضيئة ومؤثرة، من الفعل 

. ومن أجل هذه الغاية، قمت بانتقاء  ي
السينما�أ

، أعتقد أنها  ن مقالت معينة، ولقاءات مع مخرج�ي
ء وتوضح جوانب أساسية من هذا التجاه  ي

ت�ن
)الفيلم البطيء( الذي يستحق الدراسة والتأمل.

ن صالح. أم�ي

ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: كرتو�ن

286 صفحة  |  © 2022

نص: نادين ماي
الترجمة: أمين صالح

جماليات البطء
The Arts of Slow 

Cinema

ISBN: 978-9948-46-851-6

Binding: Hard Cover 
21.5 x 14 x 2.5 | © 2022

It happened after I watched the movie 
“Goodbye, Dragon Inn" by Taiwanese 

director Tsai Ming-Liang. The strange, 
different, fascinating, and captivating 

movie made me keen to see Tsai's 
other movies. I then realized that I was 

witnessing a unique creative director with 
his own vision and unique aesthetics. I 

wanted to know, through reading, more 
about his character and his worlds, about 

his works and thoughts, to enrich my 
knowledge of him.

Through my Internet search, I came 
across a blog titled The Arts of Slow 

Cinema, managed by the German 
researcher Nadin Mai (born in 1988). 

On this site, I found rich and insightful 
material, not only about Tsai Ming 

Liang, but also about slow cinema and 
its directors. Through this site, I have 

learned a lot of information, ideas, 
concepts, both new and serious, regarding 

slow cinema.
I wanted to transfer, through translation, 

this knowledge to the Arab readers who 
are interested in cinema, so that they too 

could learn about other important and 
influential aspects of the cinematic act. 

For this purpose, I have selected certain 
articles and interviews with directors, 

which I believe shed light on and clarify 
essential aspects of the school of Slow 
Cinema that are worthy of study and 

reflection.
Ameen Saleh

Author: Nadin Mai
Translator: Amin Saleh

Nadin Mai is a German researcher who 
created her blog “The Art of Slow Cinema" 

theartsofslowcinema.com, specializing in 
reading and following slow cinema films and 

their makers, the kind of movies marked by 
stillness and slow pace. Her passion for this 
field led her to pursue a doctorate in it, and 

she published her Ph.D. research in the book 
“Human Conditions" in 2021.

نادين ماي

نادين ماي )Nadin Mai( باحثة ألمانية أنشأت مدّونتها 
ي قراءة 

)theartsofslowcinema.com( المختّصة �ن
ن عليها، تلك  ومتابعة أفالم السينما البطيئة والقائم�ي
ي 

الأفالم الُمّتسمة بالسكونية والبطء. قادها شغفها �ن
هذا المجال إىل نيل درجة الدكتوراة فيه، وقد أصدرت 

 )Human Conditions( ي كتاب
بحثها لنيل تلك الدرجة �ن

عام 2021.

ي العام 1950. 
ي من البحرين، ُولد �ن

ن صالح، أديب وسينما�أ أم�ي
بداع تأليًفا وترجمة،  ي مختلف مجالت الإ

له إسهام مشهود �ن
ة والم�ح والرواية. كتب أك�ش من  ي الشعر والقصة القص�ي

�ن
ين سيناريو لمسلسالت تلفزيونية، وسبعة سيناريوهات  ع�ش
لأفالم سينمائية درامية. ويذكر أنه من كتب قصة وسيناريو 
ي البحرين عام 1990، وكان عنوانه 

ي طويل �ن
أول فيلم روا�أ

"الحاجز". ونتيجة ولعه بعالم السينما ترجم إىل العربية عدداً 
ية"  اً من الكتب الخاصة بالسينما، مثل: "السينما التدم�ي كب�ي
، و"حوار مع  ي الزمن" لتاركوفسكي

لأموس فوغل، و"النحت �ن
ها. من مؤّلفاته: "ندماء المرفأ، ندماء الريح"،  "، وغ�ي ي

فيللي�ن
ي أبحرت أيًضا"، و"شمالً، إىل بيت يحّن إىل 

و"والمنازل ال�ت
ي مجّلدين بعنوان 

الجنوب". ُجمعت أعماله ح�ت عام 2014 �ن
"ثالثة ع�ش بابًا مفتوًحا عىل مدًى مسّيج بالغيوم".

المترجم

Ameen Saleh is a Bahraini author and 
scriptwriter, was born in 1950. He contributed 

significantly to various creative fields such 
as writing, translation, poetry, short stories, 

theater, and novel. He has written more than 
twenty scripts for television series and seven 

scripts for drama films. Saleh was the one 
who wrote the story and the script for the first 

feature film in Bahrain in 1990, titled “The 
Barrier". As a result of his passion for the 

world of cinema, he translated into Arabic a 
large number of books related to cinema, such 
as: “Film as a Subversive Art" by Amos Vogel, 

“Sculpting in Film" by Andrei Tarkovsky, 
“Conversations with Fellini", and others. 

Among his books: “Pals of the Harbor, Pals 
of the Wind", “And the Houses That Set Sail 

Too", and “North, to a House Longing for 
the South." His works until 2014 are collected 

in two volumes, titled “Thirteen Opened 
Doors on a Space Fenced by Clouds".
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نسان  يستق�ي هذا الكتاب تعقيَد الُحبِّ وبحَث الإ
عن الحقيقة والمع�ن من خالل الحيوات المتداخلة 
لشخصيات تاريخية عديدة ع�ب أربعة قرون، بدًءا 

ن  بيوهانس كپلر عالم الفلك الذي اكتشف قوان�ي
حركة الكواكب، وانتهاًء بريتشل كارسن عالمة الأحياء 

ي ألهمت مواطنيها إقامة حركة 
البحرية والكاتبة ال�ت

الحفاظ عىل البيئة. 
ن والُكتَّاب والعلماء  ان�ي ويمتد بينهما جمٌع من الفنَّ

-معظمهم نساء- الذين نشأت مساهماتهم العامة 
ي ل تقبل التصنيف وغالًبا 

من عالقاتهم الخاصة ال�ت
ي بها نفهم الكون 

ِّ الطريقة ال�ت ما كانت محزنة، لتغ�ي
ي 

ره. بينهم ماريا متشل عالمة الفلك ال�ت ه ونقدِّ ُ ونَْخ�ب
دت للنساء طريق العلوم، وهارييت هوسمر  مهَّ

ي الفن، ومارغرت 
ء نفسه �ن ي

ي فعلت ال�ش
اتة ال�ت النَّحَّ

ي أشعلت الحركة 
حافية والناقدة الأدبية ال�ت ُفَلر الصِّ
النسوية، والشاعرة إِمىلي ِدكْنسن. 

من هذه الحيوات تنبثق أسئلة أك�ب عن معيار 
ك المرء أثًرا  الحياة الجيدة وما الذي يعنيه أن ي�ت
نجاز  ي عالم ناقص: هل يكفي الإ

ا دائًما �ن إصالحيًّ
والقبول لنيل السعادة؟ هل تكفي العبقرية؟ هل 

د مجموعٌة من  يكفي الحب؟ وتتخلَّل ثنايا ال�َّ
الشخصيات الثانوية -رالف والدو إمرسن، تشارلز 
دارِون، إلزابث باِرت براوننغ، هرَمن ملڤل، فردِرك 

دوغَلس، ناثانَيل هوثورن، والت ويتَمن- ونسيٌج من 
الموضوعات يشمل الموسيقى، والنِّسوية، وتاريخ 
ز تقاطُع علم الفلك  العلوم، والدين، وكيف حفَّ
والشعر والفلسفة المتعالية حركَة الحفاظ عىل 

البيئة.

Figuring explores the complexities of 
love and the human search for truth and 

meaning through the interconnected lives 
of several historical figures across four 

centuries; beginning with the astronomer 
Johannes Kepler, who discovered the laws 

of planetary motion, and ending with 
the marine biologist and author Rachel 

Carson, who catalyzed the environmental 
movement.

Stretching between these figures is 
a collection of artists, writers, and 

scientists – mostly women - whose public 
contributions have formulated from their 

unclassifiable and often heartbreaking 
private relationships to change the 

way we understand, experience, and 
appreciate the universe. Among them 

are the astronomer Maria Mitchell, who 
paved the way for women in science; the 

sculptor Harriet Hosmer, who did the 
same in art; the journalist and literary 

critic Margaret Fuller, who sparked the 
feminist movement; and the poet Emily 

Dickinson.
From these lives emerges larger questions 

about the standard of a good life and 
what it means to leave a lasting mark of 

improvement on an imperfect world: 
Are achievement and acceptance enough 
for happiness? Is genius enough? Is love 

enough? Seeping through the narrative is 
a set of secondary characters, including 

Ralph Waldo Emerson, Charles Darwin, 
Elizabeth Barrett Browning, Herman 

Melville, Frederick Douglass, Nathaniel 
Hawthorne, and Walt Whitman; and 
a tapestry of themes spanning music, 

feminism, the history of science, religion, 
and how the intersection of astronomy, 

poetry, and transcendentalist philosophy 
instigated the movement to save the 

environment.

Author: Maria Popova
Translator: Zuweina Al Tuwaih 

نص: ماريا بوبوفا
الترجمة: زوينة اآل تويّة

ماريا بوبوفا

ي  |  القياس: 16 × 23.5 
الغالف: كرتو�ن

522 صفحة  |  © 2022

وحده الحالُم يصحو
Figuring

ISBN:  978-9948-46-850-9

Binding: Hard Cover
23.5 x 16 x 4 | © 2022

ي 
ا تقرأه وتدّونه �ن ماريا پوپوڤا قارئة وكاتبة، تكتب عمَّ

 )Brain Pickings( ي المسمى سابًقا
و�ن لك�ت موقعها الإ

ي الأرشيف 
وصار عنوانه )The Marginalian(، الُمدَرج �ن

ي مكتبة 
الرقمي الدائم للمواد ذات القيمة الثقافية �ن

الكونغرس. تستضيف The Universe in Verse -وهو 
ي مركز 

احتفاٌء سنوي بالعلوم من خالل الشعر- �ن
ي بروْكِلن. 

د التخصصات �ن ي المتعدِّ
Pioneer Works الثقا�ن

ي الموسيقى والرياضيات.
ي بلغاريا منغمسًة �ن

نشأت �ن

جمة من سلطنة عمان. ترجمت إىل  زوينة آل تويه، قاّصة وم�ت
ي النساخ"، وتوَمس هاردي  العربية رواية ِهرَمن ملفل "بارتل�ب

بردج"، ومايكل أونداتجي "مائدة القّط". "عمدة كاس�ت

المترجم

Zuweina Al Tuwaih is an Omani storyteller 
and translator. She translated into Arabic 
the following novels: Herman Melville's  

“Bartleby, the Scrivener: A Story of Wall 
Street", Thomas Hardy's  “The Mayor 
of Casterbridge", and Michael Ondaatje  

“The Cat's Table".

Maria Popova is a reader and a writer. She 
writes about what she reads and blogs about 

it on her website, formerly named  “Brain 
Pickings", now renamed  “The Marginal". 

Her website is included in the Library of 
Congress's permanent digital archive of 

culturally valuable materials.
She hosts  “The Universe in Verse", an annual 

celebration of science through poetry, at the 
interdisciplinary cultural institute “Pioneer 

Works" in Brooklyn.
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ية حكاياٌت عن  لطالما ُوجدت طوال تاريخ الب�ش
وا تجارَب قذفت بهم أبعد  ، اخت�ب ن أناس عاديّ�ي

ع أنه ممكن، بدايًة من حياة  عن حدود ما كان يُتوقَّ
ىلي تشنيج لوين متعّددة القرون؛ خب�ي فن الدفاع 
ي 1677، لتستمّر 256 

عن الذات الذي بدأ حياته �ن
سنة، متضّمنًة 14 زوجة وأك�ش من 200 طفٍل قبل 

ي -من مجموعٍة 
ي 1933، إىل شفائه التلقا�أ

أن يُتو�ن �ن
ي 

من الأمراض- الذي وثّقه معهد العلوم العقلية �ن
ين  ي أك�ش من 800 دورية صادرة بع�ش

3500 مرجٍع �ن
ي 

نا الدليل بوضوح أنّنا لسنا ما قيل لنا �ن لغة، يخ�ب
، وأك�ش مما سمحنا لأنفسنا بتخّيله.  ي

الما�ن
مع توّسع القبول بإمكانيات الب�ش وحصول هذا 

القبول عىل زخم رئيس، تحّول السؤال من: "ما هو 
ي حياتنا؟" إىل: كيف نقوم بذلك؟ كيف 

الممكن �ن
ي حياتنا اليومية؟" 

نوقظ إمكانياتنا غ�ي العادية �ن
تشّكل الإجابة عىل هذا السؤال الأساَس لهذا 

الكتاب: أن تصبح خارًقا، كيف يقوم الأشخاص 
العاديون بفعِل غ�ي المألوف. 

 ٍ
ي كتاب واحد وبنمٍط بسيٍط مبا�ش

ا �ن ن نسج ديسب�ن
ة لالأطر  ِّ سهِل الفهم اكتشافات علم الكّم الُمغ�ي
ي العميق الذي كيَّف 

الفكرية، مع التعليم الباط�ن
القدماء أنفسهم له وكرسوا حياتهم بأكملها ليتقنوه؛ 

. ن إنه يوّضح لنا كيف نكون خارق�ي

ي  |  القياس: 13.5 × 21 
الغالف: ور�ت

472 صفحة  |  © 2022

أن تصبح خارًقا
Becoming Supernatural

ISBN: 978-9948-34-695-1

Binding: Paperback
 21 x 13.5 x 3.5 | © 2022

Throughout the history of humanity, 
there have always been tales of ordinary 
people whose experiences have thrown 

them beyond the limits of what was 
expected to be possible, Starting with 

Li Ching-Yuen's multiple centuries life; 
An expert in the art of self-defense who 
began his life in 1677, to last 256 years, 
including 14 wives and more than 200 

children before he died in 1933, to his 
involuntary healing - from a group of 
diseases - documented by the Institute 
of Noetic Sciences in 3,500 references 
in more than 800 periodicals issued in 

twenty languages. The evidence clearly 
tells us that we are not what we have been 

told that we are in the past, and more 
so than we have allowed ourselves to 

imagine.
With the widened acceptance of human 
capabilities and this acceptance gaining 
a high status, the question shifted from:  

“What is possible in our lives?" To:  
“How do we do that? How do we awaken 
our extraordinary capabilities in our daily 
lives?" The answer to this question forms 

the foundation of this book: Becoming 
Supernatural, How Common People Are 

Doing the Uncommon.
Dispenza weaves into one book in a 

simple, straightforward, and easy-to-
understand style the frame-shifting 

discoveries of quantum science, with the 
deep internal education to which the 

ancients adapted themselves and devoted 
their whole lives to mastering; It shows us 

how to be supernatural.

Author:  Joe Dispenza
Translator: Hussein Al Ibri 

نص: جو ديسبينزا
الترجمة: حسين العبري

ا ن جو ديسبي�ن

ي علم الأعصاب ووظائف 
ا، متخصص �ن ن جو ديسبي�ن

الدماغ وبيولوجيا الخلّية. عىل مدى سنوات ألقى 
ي ست قارات، وعّلم 

ي أك�ش من 24 دولة �ن
ات �ن محارصن

ي وكيفية إعادة برمجة  الآلف بدور ووظيفة الدماغ الب�ش
هم من خالل المبادئ الفسيولوجية العصبية  تفك�ي

ون كيفية  المثبتة علمياً. ونتيجة لذلك، تعّلم أفراد كث�ي
الوصول إىل أهدافهم ورؤاهم المحّددة من خالل 

. إن منهجه التعليمي  ي
القضاء عىل عادات التدم�ي الذا�ت

ن  ي الوقت نفسه، يخلق ج�اً ب�ي
البسيط والقوي �ن

ية الحقيقية وأحدث النظريات العلمية  مكانات الب�ش الإ
حول المرونة العصبية. له عّدة إصدارات منها: »طّور 

دماغك« و«أن تصبح خارًقا«.

Joe Dispenza is a specialist in neuroscience, 
brain functions, and cell biology. Over 

the years, he has lectured in more than 24 
countries across six continents, teaching 
thousands about the role and function of 
the human brain and how to reprogram 

their thinking through scientifically proven 
neurophysiological principles. As a result, 

many individuals have learned to reach their 
specific goals and visions by eliminating their 

self-destructive habits. His simple yet powerful 
teaching approach creates a bridge between 

true human potential and the latest scientific 
theories on neuroplasticity. He has several 

publications, including:  “Breaking the Habit 
of Being Yourself", “Evolve Your Brain", and  

“Becoming Supernatural".

ي من سلطنة عمان. 
جم وروا�أ ّ وم�ت ي، طبيٌب نف�ي ن الع�ب حس�ي

ي عام 2005، 
تقّلد وسام السلطان قابوس لالأدب والفنون �ن

ي عام 2009. صدرت له عّدة 
وت 39( �ن ي مهرجان )ب�ي

وُكرّم �ن
روايات، منها "سفينة الحمقى" )2015(، و"الأحمر والأصفر" 

نز  )2010(، و"الوخز" )2005(. ترجم إىل العربية كتاب توم ب�ي
ي هذا كّله؟ 

"، وكتاب توماس نيجل "ماذا يع�ن "الطب النف�ي
ا إىل الفلسفة". ة جدًّ مقدمة قص�ي

المترجم إضاءات

ي علم الأعصاب ووظائف 
ن �ن ا من أشهر الباحث�ي ن جو ديسبي�ن

الدماغ، أنشأ مركزه التعليمي الخاص وعىل مدى سنوات ألقى 

ي ست قارات.
ي أك�ش من 33 دولة �ن

ات �ن محارصن

Hussein Al Abri is an Omani psychiatrist, 
translator, and novelist. He was awarded 
the Sultan Qaboos Medal for Literature 
and Arts in 2005 and was honored at the  

“Beirut 39th" Festival in 2009. He has 
published several novels, including  “The 

Ship of Fools" (2015),  “The Red and 
the Yellow" (2010), and  “The Poke" 

(2005). He translated into Arabic Tom 
Burns'  “Psychiatry", and Thomas Nagel's  

“What Does It All Mean? A Very Short 
Introduction to Philosophy".
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ي هزّت المجتمع 
تُصّور "وطن" زوبعة العنف ال�ت

ي بعامة بعد 
سبا�ن ّ بخاصة والمجتمَع الإ الباسكي

موت الرئيس )فرانكو( عام 1975 وتستمّر إىل ما 
بعد إعالن منظمة إيتا النفصالية وقَف إطالق النار 

ين الأّول 2011، وذلك من خالل  ي ت�ش
ي �ن

النها�أ
ن إحداهما بالأخرى: أ�ة  تتّبع مص�ي عالقة أ�ت�ي
ة ظهور  شاتو وأ�ة جوشيان. لقد رافق تلك الف�ت

شكل من القمع القاسي بحيث أّن من يجرؤ عىل 
ي 

الخروج عن المتثال لرؤية المنظمة وطريقتها �ن
الوصول إىل غاياتها، ل يلبث أن يتعرّض لكّل أنواع 

المضايقات والمالحقات، أقّلها التشه�ي به عىل 
الجدران، وأقصاها الغتيال أو التفج�ي الذي يقوم 

به شباب َخَلت الرحمُة من قلوبهم، كما هو حال 
، فيقتلون أّي شخٍص، كائناً من  ن ابن إحدى الأ�ت�ي

ي 
كان، بمعزل عن طيبته وعالقة الوّد والمحّبة ال�ت

تربطه بالقاتل.
ي  |  القياس: 16 × 23.5 

الغالف: كرتو�ن
566 صفحة  |  © 2022

نص: فرناندو أرامبورو
الترجمة: رفعت عطفة

وطن
Patria

ISBN: 978-9948-24-763-0

Binding: Hard Cover 
 23.5 x 16 x 4.5 | © 2022

 “Patria" depicts the whirlwind of 
violence that shook the Basque society 

in particular and the Spanish society 
in general after the death of President 
Franco in 1975. It continues after the 

final ceasefire announcement by ETA, 
the separatist organization, in October 
2011. The novel follows the fate of the 

relationship between two families: Txato's 
family and Joxian's family. That period 
was accompanied by the emerging form 

of harsh repression in which whoever 
dares to deviate from complying with 

the organization's vision and its way of 
reaching its goals, is soon subjected to 

all kinds of harassment and persecution, 
the least of which is defamation on the 

walls, and the extreme of it is assassination 
or bombing by merciless and heartless 

youth. As is the case with the son of one of 
the two families, so they kill any person, 
whoever he is, regardless of his kindness 
and the friendly and loving relationship 

that binds him to the killer.

Author: Fernandu Aramburu
Translator: Rifaat Atfa

ي العام 
ِ سوري ولد �ن جم وُمحارصن رفعت عطفة، شاعر وُم�ت

ي جامعة 
سبانية وآدابها �ن 1947. تحّصل عىل ماجست�ي اللغة الإ

ي نقل 
مدريد المستقّلة )1974(. إضافة إىل دوره المشهود �ن

ي 
ي إىل العربية، فقد أدار المركز الثقا�ن

ي والالتي�ن
سبا�ن الأدب الإ

ي السوري  ي العر�ب
ي مصياف )1983-2004( والمركز الثقا�ن

ي �ن العر�ب
ي 

ي وتاريخه �ن
سبا�ن ي الأدب الإ

َ �ن ي مدريد )2004-2008( وحارصن
�ن

ي 
سبانية �ن دول عّدة. ترجم إىل العربية كتًبا عّدة لكبار أدباء الإ

ودا، ولوركا، وغابرييل  الّشعر والرواية والم�ح، منهم بابلو ن�ي
، وإيزابيل أليندي، وروبرتو بولنيو، وأنطونيو  ن غارثيا مارك�ي

، وأنطونيو غال، ورامون دل بالييه. كما ترجم إىل  تابوكي
ها.  سبانية مختارات شعرية لأدونيس، ومحمد الماغوط، وغ�ي الإ

ة مجموعة "الرجل الذي لم يمت"،  ي القصة القص�ي
صدر له �ن

ي الشعر ديوانان "إغفاءات عىل 
ي الرواية رواية "قربان"، و�ن

و�ن
حلم متكرر" و"قصائد الحب والأمل".

فرناندو أرامبوروالمترجم

Fernando Aramburu is a Spanish poet, essayist, 
and novelist, born in San Sebastian, the Basque 

Country, in 1959 to a humble working-class 
family. He holds a BA in Spanish Philology 

from the University of Zaragoza. In 1985, he 
moved to Germany to teach Spanish to the 

children of Spanish immigrants in Rhenania. 
He ventured out and left education in 2009 to 

devote himself to writing. He began his literary 
career as a poet in the Basque and Spanish 
languages, and has published  “The Ghost 

Bird" (1981) and  “Fog and Conscience" 
(1993). He was recognized as a novelist in 

1996 after publishing his novel  “Fires and 
Lemon". He Proved his presence firmly with 
the publication of his short stories collection  

“The Fish of Bitterness" (2006), in which 
he deals with the victims of the ETA terror, 
the Basque's separatist organization, which 

won him several awards. Moreover, his novel  
“Slow Years" won the Tusquets Prize for 
novels. But his greatest success came after 

the publication of the novel  “Patria", which 
was met with unparalleled success since its 

publication in September 2016.

ي ُولد 
ي إسبا�ن

ِفرناندو أرامبورو، شاعر وكاتب مقال وروا�أ
ي حضن 

ي سان ِسباستيان، بلد الباسك، عام 1959 �ن
�ن

أ�ة عمالية متواضعة. حاصل عىل الإجازة بفقه اللغة 
ي عام 1985 إىل 

سبانية من جامعة �قسطة. انتقل �ن الإ
سبان  سبانية لأبناء المهاجرين الإ ألمانيا لُيدرِّس اللغَة الإ

ي عام 2009 ليتفّرغ 
ي رينانيا. غامر وترك التعليم �ن

�ن
ن الباسكية  للكتابة. بدأ حياته الأدبية كشاعر باللغت�ي

سبانية، وصدر له "الطائر الشبح" )1981( و"ضباب  والإ
ي عام 1996 بعد ن�ش 

ا �ن " )1993(ٍ. ُعِرَف روائيًّ وضم�ي
ان وليمون". أثبت حضوره إثباتًا جازًما مع  روايته "ن�ي
ظهور مجوعته القصصّية "أسماك المرارة" )2006(، 

ي يتناول فيها ضحايا إرهاب إيتا، المنظمة الباسكية 
ال�ت

النفصالية، وحصلت عىل عدٍد من الجوائز، كما حصلت 
روايته سنوات بطيئة عىل جائزة "توسِكتس" للرواية. لكّن 

ي لقت 
نجاحه الأك�ب جاء بعد ن�ش رواية "وطن"، ال�ت

ي أيلول عام 2016.
نجاَحاً منقطع النظ�ي منذ صدورها �ن

Rifaat Atfa is a Syrian poet, translator, and 
lecturer born in 1947. He received his MA 
in Spanish Language and Literature from 

the Autonomous University of Madrid 
(1974). In addition to his remarkable 

role in bringing the Spanish and Latin 
literature into Arabic, he managed the Arab 

Cultural Center in Masyaf (1983-2004) 
and the Arabic-Syrian Cultural Centre 

(2004-2008). He lectured about Spanish 
literature and its history in several countries. 

He translated into Arabic several books by 
major Spanish writers in poetry, novels, and 

theater, including Pablo Neruda, Lorca, 
Gabriel García Márquez, Isabel Allende, 

Roberto Bolaño, Antonio Tabucchi, 
Antonio Gala, and Ramón del Valle. He 

also translated into Spanish an anthology of 
poetry by Adonis, Muhammad al-Maghut, 

and others. He published a short stories 
collection titled  “The Man Who Didn't 
Die", a novel titled  “The Offering", and 

two poetry anthologies that were titled  
“Naps on a Recurring Dream" and  “Poems 

of Love and Hope".
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و" )1931- ُ اعتمد الكاتب الأمريكي "إي إل دوك�ت
ي روايته "ِسفر دانيال"، الصادرة عام 

2015( �ن
ي اتُِهم فيها 

ة ال�ت 1971، عىل القضية الشه�ي
ج" بالتجسس  الزوجان "جوليوس" و"إيثيل روزن�ب

ي انتهت 
، عام 1951، وال�ت ي

لصالح التّحاد السوفيي�ت
 . ن بإعدامهما بعد عام�ي

ي هذه الرواية، نتابع أحداث التهام والمحاكمة 
�ن

ّ العمل "بول"  ي "دانيال"، البن الأك�ب لبطىلي َ
ع�ب عي�ن

و"روتشيل"، ونشاهد تأث�ي هذه الأحداث عىل حياته 
وشقيقته "سوزان"، الذي يرافقهما بقّية ُعمَريهما. 
ين من بعدهما..  تتحّطم حياة الأبوين، والصغ�ي

"المسألة تتعّلق بهما وحدهما فقط. هذا الشعور 
ء عداه، والذي يفّرق  ي

بالُيتم الذي يمحو كل سش
بينهما وجميع الآخرين، والذي سيستمّر عىل الدوام 
و" أيًضا تحلياًل  ُ مهما حاول هو إنكاره". يقّدم "دوك�ت

لخوف المجتمع الأمريكي من الشيوعية، ومحاولة 
القضاء عىل كاّفة ُصَورها، قبل انتشارها. 

ي صّنفها النّقاد "عماًل ِشبه 
تحّولت الرواية، ال�ت

تاريخي" إىل فيلم بعنوان "دانيال" عام 1983.

ي  |  القياس: 16 × 23.5 
الغالف: كرتو�ن

458 صفحة  |  © 2022

نص: إي. إل. دكتُرو
الترجمة: ريم داوود

ِسفر دانيال
The Book of Daniel

ISBN: 978-9948-24-763-0

Binding: Hard Cover 
 23.5 x 16 x 4.5 | © 2022

The American writer “E.L. Doctorow" 
(1931-2015) relied on the famous case in 
which the couple  “Julius" and  “Ethel 
Rosenberg" were accused of spying for 
the Soviet Union in 1951, which ended 

with their execution after two years.
In this novel, we follow the events of 
the accusation and trial through the 

eyes of  “Daniel", the eldest son of the 
two protagonists of the book  “Paul" 

and  “Rochelle", and we see the impact 
of these events on his life and his sister  

“Susan". Those impacts accompany 
them for the rest of their lives. The 

lives of the parents and the two kids are 
shattered.  “The issue concerns them 
alone. This feeling of being orphaned 

erases everything but that feeling itself. It 
separates them from all others, and it will 

continue forever no matter how hard he 
tries to deny it." Doctorow also analyzes 

American society's fear of communism 
and the attempt to eradicate all forms of it 

before it spreads.
The novel, which critics classified as a  

“semi-historical" work, was turned into a 
movie called  “Daniel" in 1983.

Author: E.L.Doctorow
Translator: Reem Dawoud

ي كلية 
جمة ومحّررة من سلطنة عمان. تخرجت �ن ريم داوود، م�ت

ية، جامعة القاهرة. تكتب المقال  ن نجل�ي الآداب، قسم اللغة الإ
ي مجال السينما وقراءات لأحدث إصدارات الكتب. 

ّ �ن ي
الف�ن

ترجمت إىل العربية عدًدا من الكتب، منها رواية باليز منيفسكي 
هولست )فندق الغرباء(،  ي ف�ي )القّناص( ، ورواية ديم�ت
ي حدائق الورد(.

ي ماي القصصية )سبع لياٍل �ن ومجموعة �ي

والمترجم ُ إي. إل. دك�ت

E.L. Doctorow (1931-2015) is an American 
novelist, editor, and a university professor who 
was a professional historical novels author. He 

is the author of twelve novels, most famous 
of which are  “Ragtime" and  “The Book 
of Daniel". He has received many honors, 

including the National Book Award, the PEN/
Faulkner award, the Presidential Medal, the 

American Academy of Arts and Letters Medal, 
and the Library of Congress Award. He is 

considered one of the most glorious American 
novelists of the twentieth century.

، ومحّرر وأستاذ  ي أمريكي
و )1931-2015( روا�أ ُ إي إل دوك�ت

ي 
جامعي، امتهن كتابة الروايات التاريخّية. أّلف اثن�ت

ة رواية من أشهرها "راغتايم" و"ِسفر دانيال". تلّقى  ع�ش
ة أهّمها )National Book Award(، و  يفات كث�ي ت�ش

)PEN/Faulkner award(، والميدالية الرئاسية، وميدالية 
الأكاديمية الأمريكية للفنون والرسائل، وجائزة مكتبة 

ي القرن 
ن �ن ن الأمريكي�ي الكونغرس. يُعت�ب من ألمع الروائي�ي

ين. الع�ش

Reem Dawoud is an Omani translator and 
editor. She graduated from the Faculty 
of Arts, Department of English, Cairo 

University. She writes artistic articles about 
cinema and reviews about the latest book 

releases. She has translated into Arabic 
several books, including Blazhe Minevski's 
The Mark, Dimitri Verhulst's Problemski 

Hotel, and Ye Mei's Seven Nights in at Rose 
Garden.



Rewayat 2022 - Arabic Titlesروايات 2022 كتب عربية  |  Spiritualityروحانيات

15

يحاول هذا الكتاب فتح الباب للقارئ نحو بعض 
ّ عنها القرآن الكريم  ي ع�ب

أعمق الأ�ار الروحية ال�ت
والسّنة النبويّة، وتورد أيًضا المقولت والِحَكم 

ي 
ح تلك الأ�ار وتش�ي إليها �ن ي ت�ش

المشهورة ال�ت
ن  ن وكتب المعّلم�ي ي وحكمة العارف�ي

الّشعر الصو�ن
ن من حول العالم لُتدّلل عىل شمولّية  الروحاني�ي

سالم وعظمته وسماحته، وليساعد ذلك القارئ  الإ
يمان والتغّلب عىل الشكوك  عىل إشعال جذوة الإ

وتعميق التواصل مع هللا سبحانه وتعاىل من خالل 
عناوين عريضة مثل: هللا مصدر الحب؛ باب هللا 
دائًما مفتوح؛ الأ�ار الروحانية لرحمة هللا؛ كيف 

ف أن تكون إنسانًا؛ الحياة ابتالء؛  نتقرّب من هللا؛ �ش
تلميع مرآة القلب؛ العودة إىل هللا من خالل الذكر؛ 

؛ القوة الغامضة  شفاء قلبك بأسماء هللا الحس�ن
لتالوة القرآن؛ كيف تقرأ القرآن بقلبك. 

ي الكتاب من إثباتات علمّية 
من خالل ما يرد �ن

ي القرآن الكريم، 
وتمارين عملّية وُطُرق للتأّمل �ن

ي التغلب عىل 
سوف يطّور القارئ وعًيا يُعينه �ن

مشاعره السيئة وما يحيط قلبه من حزن وكآبة ونظرة 
ء،  ي

سوداوية للحياة والكون، فمحبة هللا تسع كل سش
نسان يقيم عالقات  وباستشعار تلك المحبة فإن الإ

ناجحة وسعيدة مع من حوله.

ي  |  القياس: 16 × 23.5  
الغالف: كرتو�ن

336 صفحة  |  © 2021

أسرار المحبة 
الإلهية

Secrets of Divine 
Love

ISBN: 978-9948-46-824-0

Binding: Hard Cover 
23.5 x 16 x 2 | © 2021

Secrets of Divine Love draws upon 
spiritual secrets of the Qur’an, ancient 

mystical poetry, and stories from the 
world’s greatest prophets and spiritual 

masters to help you reignite your faith, 
overcome your doubts, and deepen your 

connection with God.
Through the use of scientific evidence, 

practical exercises, and guided 
meditations, you will develop the tools 

and awareness needed to discern and 
overcome your negative inner critic that 

prevents you from experiencing God’s 
all-encompassing love.

أ. حلوى

أ. حلوى، كاتبة ألهمت مئات الآلف من الُقّراء من خالل 
ا وِشعريًّا. أّسست  تناُولها »الروحانّية« تناوًل شغوًفا وُمحبًّ

ة    مدّونتها الشه�ي
ي 

، وال�ت @quranquotesdaily أثناء دراستها الماجست�ي
ا، تهدف إىل مساعدة الآخرين  تن�ش آيات من القرآن يوميًّ

ي 
ي التغّلب عىل رصاعاتهم الشخصّية والروحّية �ن

�ن
لهّية. بعد 15 عاًما من الكتابة عن  طريقهم إىل المحّبة الإ

ي 
ة فيهما، تستفيد �ن سالم والتطّور الروحي والمحارصن الإ

كتابها من تجاربها الشخصية وأّمهات الكتب لتسّهل عىل 
لهية كّل يوم. القّراء اختبار المحّبة الإ

A. Helwa believes that every single person 
on Earth is deeply loved by the Divine. She 
is a writer who has inspired hundreds of 
thousands of readers through her passionate, 
poetic, and love-based approach to spirituality. 
Her popular blog @quranquotesdaily, was 
established while obtaining her Masters 
in Divinity, as a means of helping others 
overcome personal and spiritual struggles on 
their journey of experiencing divine love. 

With over 15 years of experience writing and 
speaking on Islam and spiritual development, 
A. Helwa draws from her personal experiences 
and traditional sources to help her readers 
access Divine love in everyday life.

Author:  A. Helwa نص: أ. حلوى
إضاءات

ي الكتابة 
قضت أ. حلوى أك�ش من 15 عاًما �ن

سالم والتقّدم الروحي. ة عن الإ والمحارصن
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ي نصوصها الشعريّة عن 
تكشف صفية الشّحي �ن

، تشّكلها  ذات جديدة، تختار القصيدة كنواة للتعب�ي
 ، وتتشّكل من خاللها، تعود إىل أصل التكوين: الأن�ش
المرأة باشتغالتها وانشغالتها، تتناّص مع الحكايات 

ي المكّون الأسطوري أحيانًا وتتوازى مع حداثة 
�ن

ن أخرى. هنا  ي أحاي�ي
الّشأن النسوي بتفاصيله �ن

صفّية جديدة، وهي جديرة بالقراءة.

ي  |  القياس: 12 × 19 
الغالف: كرتو�ن

94 صفحة  |  © 2022

ISBN: 978-9948-46-821-9

Binding: Hard Cover 
 19 x 12 x 1 | © 2022

Safia AlShehi reveals in her poetry a 
new self. She chooses the poem as a 

seed of expression; she shapes it and is 
shaped by it. In her poetry, she returns 

to the origin of the creation: the female, 
the woman with her occupations and 

preoccupations. She interlaces her poems 
with tales in mythical forms sometimes, 

and in other times, she accords with 
the contemporary feminist view and its 

intricacies. Here we see a new Safia, and 
she is a worthy read.

Author:  Safia Al Shehi نص: صفية الشحي
صفية الشحي

صفيــة الشــّحي، مقدمــة برامــج تلفزيونيــة إماراتيــة، 
برامــج  ومقدمــة   ، ي

صــو�ت تعليــق  وفنانــة  وكاتبــة، 
للفعاليــات الخاصــة والحكوميــة. نالــت جائــزة العويــس 
عــالم . قّدمــت عــدًدا مــن برامــج  ي فئــة الإ

بــداع �ن لالإ
التليفزيــون خــالل الســنوات العــ�ش الماضيــة ، منهــا 
ي تقــرأ«، وحصلــت عــىل العديــد  »قــرأت لــك« »وأبوظــ�ب
ــة.  ــدول العربي ــن ال ــد م ي العدي

ــا و�ن ــز محلًي ــن الجوائ م
ي 

ــاركت �ن ــة، ش ــا الماضي ــ�ش عاًم ــة ع ــدار الثماني ــىل م ع
ــة  ــدوات الدولي ــرات والن ــات والمؤتم ــن المنتدي ــدد م ع
الثقافــة  مثــل  مجــالت  ي 

�ن عقــدت  ي 
الــ�ت والمحليــة 

عــّدة  لهــا  صــدر  الجتماعيــة.  والشــؤون  والقتصــاد 
عــالم الــذي نعرفــه«  كتــب، منهــا: »تأمــالت فيمــا بعــد الإ
2019؛ »خلــف المايكروفــون« 2018؛ »وعيــون الــروح 

.2017 المفتوحــة« 

Safia Al Shehi is an Emirati TV presenter, 
moderator, writer, voiceover artist and MC 
for private and government events. She holds 
a Master’s degree in mass media from the 
University of Sharjah.
Safia has presented many TV programmes 
in the past ten years, including Read For You 
and Abu Dhabi Reads, and has received awards 
locally and in many Arabic countries. For 
the past eighteen years, she has taken part in 
many of the international and local forums, 
conferences, symposia and seminars that have 
been held in fields such as Culture, Economy 
and Social Affairs.
Safia has published three books: Post Media 
Reflections – Reading in the Media Scene; 
Behind the Microphone; and Open Spirit – 
Literary Readings and two children stories: 
The Golden Bird and Maha and the Paper.

أبتكر نغمة فارغة
I Create a Void Tone

إضاءات

صفية الشّحي كاتبة وإعالمية إماراتية، حاصلة عىل جائزة 

بداع. العويس لالإ



Rewayat 2022 - Arabic Titlesروايات 2022 كتب عربية 

19

| Memoiresرحلات

ي ألمانيا 
سنحت ىلي الفرصة للعيش �ن

ي أرجاء 
ة �ن لسنوات، زرت خاللها مدنًا كث�ي

مختلفة من ألمانيا، والكتاب هو محاولة 
لنقل هذه التجربة إىل القارئ. أّما المواضيع 

ي لتلك المدن؛ 
فهي مستوحاة من زيارا�ت

بنا من مكّونات الثقافة الألمانية  فكّلما اق�ت
ن لنا مدى تنّوعها وعراقتها، والكتاب 

ّ تَب�ي
يلقي الضوء عىل بعض إسهامات الشعب 

نسانية: ما الذي  ي بناء الحضارة الإ
ي �ن

الألما�ن
ي استعادة ثقة 

ن ألمانيا؟ وكيف نجحت �ن
ّ يم�ي

 ، ن ن عالمّيت�ي ي حرب�ي
العالم بها بعد هزيمتها �ن

ي العالم؟
لتصبح اليوم رابع أك�ب اقتصاد �ن

ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: كرتو�ن

128 صفحة  |  © 2022

ISBN: 978-9948-46-817-2

Binding: Hard Cover 
 21.5 x 14 x 1.5 | © 2022

I had the opportunity to live in Germany 
for a few years, during which I’ve 

visited many cities in different parts of 
Germany, and so the book is an attempt 

to bring forth this experience to the 
reader. My visits to those cities inspired 
the book’s topics, and I found that the 

closer we get to the ingredients of what 
makes the German culture, the more 

we see clearly how diverse and majestic 
that culture is. The book sheds light 
on some of the contributions of the 

German people towards building human 
civilization. Through the book, we get to 
learn what makes Germany special, how 

it succeeded in regaining the world’s trust 
after being defeated in two World Wars, 

and how it became the fourth largest 
economy in the world?

Author: Ali Alahmed نص: علي الأحمد
عىلي الأحمد

سعادة السف�ي عىلي عبدهللا الأحمد، شغل 
مارات العربية المتحدة  منصب سف�ي دولة الإ

لدى جمهورية ألمانيا التحادية وفرنسا، والسف�ي 
مارات العربية المتحدة  غ�ي المقيم لدولة الإ

لدى كرواتيا وإمارة موناكو، والمندوب الدائم 
بية والعلوم  للدولة لدى منظمة الأمم المتحدة لل�ت

والثقافة » اليونسكو«. توىّل سعادته قبل 
ذلك منصب مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة 

ماراتية. وقبل اللتحاق  الخارجية والتعاون الدوىلي الإ
بالعمل الدبلوماسي شغل عدًدا من المناصب 

مارات،  عالم والتصالت بالإ ي قطاع الإ
القيادية �ن

مارات لالتصالت، وتلفزيون  منها مؤسسة الإ
. حاصل عىل ليسانس إدارة الأعمال  ي أبو ظ�ب

ق واشنطن – الوليات المتحدة  من جامعة �ش
ي الدراسات 

ي 1990، وماجست�ي �ن
الأمريكية �ن

ي - 
اتيجية والأمنية من كلية الدفاع الوط�ن الس�ت

ي عام 2014.
مارات العربية المتحدة �ن الإ

His Excellency, Ambassador Ali Abdullah Al-
Ahmad, held the position of Ambassador of the 
United Arab Emirates (UAE) to Germany and 
France as well as the position of Non-Resident 

Ambassador of the UAE to Croatia and 
Monaco. He is also the Permanent Delegate of 

the UAE to the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization 

“UNESCO”. Prior to that, His Excellency 
held the position of Director of European 
Affairs at the UAE’s Ministry of Foreign 

Affairs and International Cooperation. Before 
starting his diplomatic career, he held several 

leadership positions in the telecommunications 
and media sectors in the UAE, including 

leadership positions in Etisalat and Abu Dhabi 
TV. He holds a bachelor’s degree in Business 

Administration from the Eastern Washington 
University – USA, 1990, and a master’s degree 

in Strategic and Security Studies from the 
National Defense College – UAE, 2014.

التجربة الألمانية
The German Experience

إضاءات

شغل سعادة السف�ي عىلي الأحمد منصب سف�ي دولة 

مارات العربية المتحدة لدى جمهورية ألمانيا التحادية. الإ
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 يعيش بابا ساغي مع زوجاته الثالث الأُمّيات 
ن سبعة أطفال، وثراء  ي بيت واحد، ب�ي

�ن
. لكن عينيه الآن وقعتا عىل بولنله،  وِغ�ن

ي أنهت تعليمها الجامعي، 
ة ال�ت الفتاة الصغ�ي

ولسبب ما تستجيب لبابا ساغي، وضد رغبة 
ّوجه وتدخل بيته، لتجد أن زوجاته  ن والدتها ت�ت

ّ والكراهية دفاًعا عن  الثالث أعددن لها ال�ش
ِ�ٍّ كب�ي يخّبئنه ويهدد عرش بابا ساغي. 

تتناول »الحياة ال�يّة لزوجات بابا ساغي« 
يا الحديثة، وأسباب  ي نيج�ي

تعّدد الزوجات �ن
انتشاره والقصص المختبئة داخل تلك البيوت.

ي  |  القياس: 14 × 21.5
الغالف: كرتو�ن

284 صفحة  |  © 2021

الحياة السرية 
لزوجات بابا ساغي

The Secret Lives of 
Baba Segi’s Wives

ISBN: 978-9948-46-825-7

Binding: Hard Cover 
 21.5 x 14 x 2 | © 2021

For Baba Segi, his collection of wives 
and gaggle of children are a symbol of 

prosperity, success, and a validation of his 
manhood. All is well in this patriarchal 

home, until Baba arrives with wife 
number four, a quiet, college-educated, 

young woman named Bolanle. Jealous 
and resentful of this interloper who is 

stealing their husband’s attention, Baba’s 
three wives, begin to plan her downfall. 
On the other side, the educated Bolanle 

hides a terrible secret—a secret that will 
unwittingly exposes the deception and 

lies, secrets and shame upon which Baba 
Segi’s household rests.

ن
َ لول شوِن�ي

يا، نُ�ش لها ثالث  ، كاتبة من نيج�ي ن
َ لول شوِن�ي

مجموعات شعرية وكتاب للطفل قبل إصدار 
روايتها الأوىل »الحياة ال�يّة لزوجات بابا 
 PEN ي نالت جائزة

ساغي« عام 2010 وال�ت
Oakland وجائزة Saro-Wiwa وجائزة جمعّية 
ن عام 2011 وترشحت لنيل  يّ�ي الكّتاب النيج�ي

ن مهرجان 
َ جائزة أورانج العام نفسه. تُدير شوِن�ي

Ake السنوي للفنون والكتب وكانت قد 
أّسسته عام 2013، ويُعت�ب أضخم مهرجان 

أفريقي يضّم الأفارقة من ُكّتاب وُمحّررين ونُّقاد 
ن بالكتب والفنون. ومهتم�ي

Lola Shoneyin has published three collections 
of poems and a children’s book. The Secret 

Lives of Baba Segi’s Wives is her debut novel, 
was nominated for the Orange Prize for 

Fiction in 2011 and went on to win the PEN 
Oakland 2011 Josephine Miles Literary Award 

and the 2011 Ken Saro-Wiwa Prose Prize. 
Shoneyin is the director of Ake Arts and Book 

Festival. She lives in Lagos, Nigeria.

Author: Lola Shoneyin
Translator: Haifaa Abualnadi

نص: لولا شونِيَن
الترجمة: هيفاء أبو النادي

جمة وأكاديمية من  هيفاء أبو النادي، قاّصة وم�ت
الأردن. صدرت لها مجموعتان قصصّيتان: »عىل أهبة 

الحلم« 2012، »وُمراودات« 2016. ترجمت إىل 
ي  ي العاَلم« و»من خوا�ب

العربية كتاب »الم�ح �ن
ال. نبيذي« قصائد غابرييال ِمس�ت

المترجم إضاءات

قريًبا عىل منّصة نتفليكس.

ي عام 2012 
رُّشحت عام 2011 لنيل جائزة Orange و�ن

يا لالأدب. لنيل جائزة نيج�ي

Haifa Abualnadi, a storyteller, translator 
and academic from Jordan. She has 

published two collections of short stories: 
“At the Dream of a Dream” 2012, and 
“Mirwadat” 2016. She translated into 

Arabic the book “Theater in the World” 
and “Min Khawabi My Wine” poems by 

Gabriela Mistral.
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 آدام زاغايَْفْسكي )1945-2021(، شاعر 
ن كتابة الشعر والنقد  من بولندا، جمع ب�ي
جمة والرواية. يُعّد أحد أهم شعراء  وال�ت
»الموجة الجديدة« أو ما يسّمى بـ »جيل 

كليل  68-70«. حاز جوائز عّدة، منها: جائزة الإ
وغا  ي من مهرجان أمسيات س�ت الذه�ب

الشعرية )2018(؛ وجائزة يانوس بانّونيوس 
ى، المجر )2016(؛ وجائزة  المجرية الك�ب

زيزنغن الصينية العالمية لالأدب )2014(؛ 
وجائزة مؤسسة كونراد أديناور الألمانية 
لالأدب )2002(؛ وجائزة نويستاد الأدبية 
العالمية من جامعة أوكالهوما )2004(؛ 

ومر السويدية )2001(.  وجائزة توماس ترانس�ت

ي  |  القياس:  14 × 21.5 
الغالف: كرتو�ن

248 صفحة  |  © 2022

أشعار اآدم 
زاغايفسكي

 Adam Zagajewski 
Poetry

ISBN: 978-9948-34-322-6

Binding: Hard Cover 
 21.5 x 14 x 2 | © 2022

Adam Zagajewski was a Polish poet, 
novelist, translator, and essayist. He was 

awarded the 2004 Neustadt International 
Prize for Literature, the 2016 Griffin 

Poetry Prize Lifetime Recognition 
Award, the 2017 Princess of Asturias 

Award for Literature and the 2018 
Golden Wreath of Poetry at the Struga 

Poetry Evenings.

آدم زاغايفسكي

آدام زاغايَْفْسكي )1945-2021(، شاعر من 
جمة  ن كتابة الشعر والنقد وال�ت بولندا، جمع ب�ي

والرواية. يُعّد أحد أهم شعراء »الموجة الجديدة« 
أو ما يسّمى بـ»جيل 68-70«. حاز جوائز 

ي من مهرجان  كليل الذه�ب عّدة، منها: جائزة الإ
وغا الشعرية )2018(؛ وجائزة يانوس  أمسيات س�ت

ى، المجر )2016(؛ وجائزة  بانّونيوس المجرية الك�ب
زيزنغن الصينية العالمية لالأدب )2014(؛ وجائزة 
مؤسسة كونراد أديناور الألمانية لالأدب )2002(؛ 

وجائزة نويستاد الأدبية العالمية من جامعة 
ومر  أوكالهوما )2004(؛ وجائزة توماس ترانس�ت

السويدية )2001(.

Adam Zagajewski was a Polish poet, novelist, 
translator, and essayist. He was awarded 

the 2004 Neustadt International Prize for 
Literature, the 2016 Griffin Poetry Prize 

Lifetime Recognition Award, the 2017 
Princess of Asturias Award for Literature 

and the 2018 Golden Wreath of Poetry at the 
Struga Poetry Evenings.

Author:  Adam Zagajewski
Translator: Hatif Aljanabi

نص: اآدم زاغايفسكي
الترجمة: هاتف جنابي

ي 
ي ُولد �ن

جم عرا�ت ي ، شاعر وأديب وم�ت هاتف جنا�ب
العام 1951. تحّصل عىل بكالوريوس اللغة العربية 

ي جامعة بغداد )1972( وماجست�ي اللغة 
وآدابها �ن

ي جامعة وارسو )1979( ودكتوراه 
البولندية وآدابها �ن

ي الجامعة نفسها )1983( حيث يعمل 
الم�ح �ن

ي الأدب والثقافة العربية. لعب 
ًا �ن

أستاًذا محارصن
ن الثقافة البولندية والعربية،  دوًرا مشهوًدا كوسيط ب�ي

ًا الكث�ي من 
جًما أهّم شعرائها إىل العربية ونا�ش م�ت

ي والبولندي خالل الثالثة  ن العر�ب الدراسات عن الأدب�ي
عقود المنرصمة. من أعماله الشعرية: وليمة الأسماك 

ن  ن )2010( ورغبة ب�ي )2017( وموعد مع شفرة السك�ي
ن )2009( وفراديس أيائل وعساكر )1998(. غيمت�ي

المترجم إضاءات

ي من مهرجان أمسيات  كليل الذه�ب نال جائزة الإ

وغا الشعرية )2018(؛ وجائزة يانوس بانّونيوس  س�ت

ى، المجر )2016(؛ وجائزة زيزنغن الصينية  المجرية الك�ب

العالمية لالأدب )2014(؛ وجائزة مؤسسة كونراد 

أديناور الألمانية لالأدب )2002(؛ وجائزة نويستاد الأدبية 

العالمية من جامعة أوكالهوما )2004(؛ وجائزة توماس 

ومر السويدية )2001(. ترانس�ت

Hatif Aljanabi, an Iraqi poet, writer and 
translator, born in 1951. He obtained a 

BA in Arabic language and literature at 
the University of Baghdad (1972) and a 
MA in Polish language and literature at 

the University of Warsaw (1979) and a 
doctorate in theater at the same university 

(1983) where he works as a lecturer in 
Arabic literature and culture . He played 
a remarkable role as a mediator between 

Polish and Arabic culture, translating 
its most important poets into Arabic and 

publishing many studies on Arabic and 
Polish literature during the past three 

decades. Among his poetic works are: A 
Feast of Fish (2017), A Rendezvous with 

the Knife's Blade (2010), A Desire Between 
Two Clouds (2009), and Fradis Deel and 

Asaker (1998).
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حكاية رجال أفارقة ونسوة، حملوا جثمان 
ّ د. دايفيد ليفينغستون  المستكشف المب�ش
وا  )1813-1873(، مع أوراقه وخرائطه، وع�ب

بها عرض القارة الأفريقية من المناطق 
الداخلية إىل الساحل، من أجل أن يُعاد 

ا. جسده وبقاياه إىل موطنه إنجل�ت

ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: كرتو�ن

354 صفحة  |  © 2022

والنور يضيء 
في الظلمة

Out of Darkness
Shining Light

ISBN: 978-9948-25-895-7

Binding: Hard Cover 
 21.5 x 14 x 3 | © 2022

 The captivating story of the African 
men and women who carried explorer 

and missionary Dr. Livingstone’s body, 
papers, and maps, fifteen hundred 

miles across the continent of Africa, so 
his remains could be returned home to 
England and his work preserved there.

بيتينا جاباه

بيتينا جاباه كاتبة زيمبابوية ترجمت أعمالها 
 The Book عىل نطاق واسع. وهي مؤلفة رواية

ن هما،  ن قصصيت�ي of Memory ومجموعت�ي
Rotten Row و An Elegy for Easterly. أدرج 

 Orwell ة لجائزة ي القائمة القص�ي
عمل جاباه �ن

 Sunday Times EFG Short Story وجائزة ،
، و Los Angeles Times Book Award ، و 

 Frank و ، PEN America Open Book Award
 O›Connor International Short Story

 ، the Women›s Prize Award و ، Award
وجائزة Femina )étrangers(. حصلت عىل 

جائزة Guardian First Book Award وجائزة 
. محامية  ن McKitterick من جمعية المؤلف�ي

ي التجارة الدولية والستثمار بالإضافة 
متخصصة �ن

ي جنيف 
إىل كونها كاتبة، عملت جاباه �ن

بسوي�ا لأك�ش من ع�ش سنوات وتعيش حالياً 
ي هراري، زيمبابوي.

�ن

Petina Gappah is a widely translated 
Zimbabwean writer. She is the author of two 

novels, Out of Darkness, Shining Light; 
The Book of Memory; and two short story 
collections, Rotten Row and An Elegy for 

Easterly. Her work has been short-listed 
for the Orwell Prize, the Sunday Times 

EFG Short Story Award, the Los Angeles 
Times Book Prize, the PEN/Open Book 

Award, the Frank O’Connor International 
Short Story Award, and the Prix Femina 

(etranger), among other honors. She is the 
recipient of the Guardian First Book Award 

and the McKitterick Prize from the Society of 
Authors. A lawyer specializing in international 
trade and investment as well as a writer, Petina 

currently lives in Harare, Zimbabwe.

Author: Petina Gappah
Translator: Abeer Chalich

نص: بيتينا جاباه
الترجمة: عبير شاليش

ي كلية 
جمة من سوريا. تخرّجت �ن عب�ي شاليش، م�ت

ية، ونالت  ن نكل�ي ين قسم اللغة الإ الآداب بجامعة ت�ش
جمة  ي المعهد العاىلي لل�ت

جمة التحريرية �ن ماجست�ي ال�ت
جمة الفورية بجامعة دمشق. وال�ت

المترجم إضاءات

ي الظلمة" عام 2020 جائزة 
ء �ن ي

نالت رواية "والنور ي�ن

.National Arts Merit Award

 Guardian ات الجوائز، منها جائزة نالت المؤلفة ع�ش

First Book Award وجائزة McKitterick، ورُّشحت 

لنيل جائزة PEN America Open Book Award وجائزة 

.Frank O'Connor

Abeer Ghalich, translator from Syria. 
She graduated from the Faculty of Arts 
at Tishreen University, Department of 
English Language, and obtained a MA 

in Translation at the Higher Institute 
of Translation and Interpretation at 

Damascus University.
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ي هذا الكتّيب، إىل 
تأخذنا تشيماماندا، �ن

ِحدادها جّراء فقدها والدها. كان والدها 
ي العائلة، يلتّفون 

ا �ن الحبيب فرًدا أساسيًّ
حوله ويعشقونه، وبرحيله اختّل توازنهم 

جميًعا. إن زيارتها من خالل الكلمات 
ة ورحيله تُظهر أن  لتفاصيل والدها الصغ�ي
الناس سواسية أمام الحزن، وأنّه يوّحدهم 
ي الألم، كما وّحدهم فايروس كوفيد19- 

�ن
»كورونا« فلم تستطع السفر من الوليات 

المتحدة الأمريكية لتكون جوار جثة والدها 
ة وتوّدعه. اه للمرة الأخ�ي ل�ت

ي  |  القياس: 12 × 19  
الغالف: ور�ت

96 صفحة  |  © 2022

ISBN: 978-9948-46-822-6

Binding: Hard Cover 
 19 x 12 x 1 | © 2022

“Notes on Grief” is an exquisite work 
of meditation, remembrance, and hope, 

written in the wake of Chimamanda 
Ngozi Adichie’s beloved father’s death in 

the summer of 2020. As the COVID-19 
pandemic raged around the world, and 

kept Adichie and her family members 
separated from one another, her father 

succumbed unexpectedly to complications 
of kidney failure. 

Author: Chimamanda Ngozi 
Adichie 

Translator: Fahad Altassan

نص: تشيماماندا نغوزي أديتشي
الترجمة: فهد الطاسان

ي
تشيماماندا نغوزي أديت�ش

يا.  ي نيج�ي
ي �ن

نشأت تشيماماندا نغوزي أديت�ش
ن لغة مختلفة  تُرجمت أعمالها إىل ثالث�ي

ي العديد من المطبوعات الأدبّية، 
وظهرت �ن

منها نيويوركر، وغرانتا. حصلت روايتها »زهرة 
الكركديه الأرجوانية« عىل جائزة ُكّتاب 

الكومنولث؛ وفازت رواية »نصف شمس 
صفراء« بجائزة أورانج ووصلت إىل نهائيات جائزة 

شيح من النّقاد،  National Book Award ب�ت
ي فازت بها لحًقا هي روايتها »أمريكانا« 

لكن ال�ت
ي ُصّنَفت ككتاب العام من قبل نيويورك 

ال�ت
تايمز، وواشنطن بوست، وشيكاغو تريبون، 

ي حاصلة عىل جائزة 
. أديت�ش تينمت ويكىلي وإن�ت

ن  ي معيشتها ب�ي
زمالة ماك آرثر، وهي تتنّقل �ن

يا. الوليات المتحدة الأمريكية ونيج�ي

Chimamanda Ngozi Adichie is the author 
of award-winning and bestselling novels, 

including Americanah and Half of a Yellow 
Sun; the short story collection The Thing 

Around Your Neck; and the essay We Should 
All Be Feminists. A recipient of a MacArthur 
Fellowship, she divides her time between the 

United States and Nigeria.

جم. ين�ش باستمرار  فهد الطاسان كاتب محتوى وم�ت
ي مدونته:

�ن

Ftassan.wordpress.com

المترجم

Notes on Grief

تدوينات عن الحزن

إضاءات

ن  ي إىل ثالث�ي
ترجمت أعمال تشيماماندا نغوزي أديت�ش

لغة مختلفة.

 Man ات الجوائز منها جائزة رُّشحت المؤلفة لنيل ع�ش

Booker عام 2004، ونالت جائزة Orange عام 2007، 

وجائزة PEN Open Book Award عام 2007، وجائزة 

National Book Critics Circle Award عام 2013.

Fahad Al-Tassan is a content writer and 
translator. He constantly posts on his blog:

Ftassan.wordpress.com
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 ل أفهم لَم يجد معظم الناس الحديَث عن 
الموت صعًبا. إنه الأمر الوحيد الذي ل مفّر 

منه عىل الإطالق، الأمر الذي سنمّر به جميًعا 
يوًما ما. كيف نفّضل أن ندبّر الأشياء إذا 

مرضنا، وكيف نريد أن نعاَمل عندما يواتينا 
ي نطاق سلطتنا 

الموت، إنها قرارات تدخل �ن
إذا واجهنا هذه الحتمية وسيطرنا عليها. أعلم 

افية  جيًدا أننا نحتاج أحيانًا إىل مساعدة اح�ت
ي قدًما، ربما من محاٍم لكتابة وصّية، 

للم�ن
ي هذا 

مثاًل.أنا فقط ُمرِتبة للموت. أردُت �ن
الكتاب التمهيد لعملية التأّهب للرحيل، 

ي 
وجعلك تشعر بالرضا عند التفك�ي �ن

ي ستوفرها عىل أحبائك، لأنهم 
الساعات ال�ت

ي 
لن يُجهدوا أنفسهم لالعتناء بممتلكاتك ال�ت

أنت نفسك لم تعد راغًبا بها.

ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: ور�ت

156 صفحة  |  © 2022

ISBN: 978-9948-34-323-3

Binding: Soft Cover 
 21.5 x 14 x 1 | © 2022

In Sweden there is a kind of decluttering 
called döstädning, dö meaning “death” 
and städning meaning “cleaning.” This 

surprising and invigorating process of 
clearing out unnecessary belongings can 
be undertaken at any age or life stage but 
should be done sooner than later, before 

others have to do it for you. In The Gentle 
Art of Swedish Death Cleaning, artist 

Margareta Magnusson, with Scandinavian 
humor and wisdom, instructs readers 
to embrace minimalism. Her radical 

and joyous method for putting things 
in order helps families broach sensitive 

conversations, and makes the process 
uplifting rather than overwhelming.

Author: Margareta Magnusson
Translator: Nedaa Farouq 

Ghanem

نص: مارغريتا ماغنوسون
الترجمة: نداء فاروق غانم

مارغريتا ماغنوسون

مارغريتا ماغنوسون، تبلغ من العمر -كما تقول- 
ي السويد، 

ن عاًما والمئة. ُولدت �ن ن الثمان�ي ب�ي
ي دول مختلفة. تخرّجت 

وتنّقلت للعيش �ن
ي جامعة باكمان ، كلّية التصميم، وُعرَضت 

�ن
ي هونغ كونغ 

ي صالت عرض �ن
أعمالها الفنّية �ن

ي 
وسنغافورة. أنجبت خمسة أبناء وتعيش �ن

ستوكهولم. »التأّهب للرحيل« هو كتابها الأّول.

Margareta Magnusson is, in her own words, 
aged between 80 and 100. Born in Sweden, 
she has lived all over the world. Margareta 

graduated from Beckman’s College of Design 
and her art has been exhibited in galleries from 

Hong Kong to Singapore. She has five children 
and lives in Stockholm. The Gentle Art of 
Swedish Death Cleaning is her first book.

جمة أردنية. صدر لها  نداء فاروق غانم كاتبة وم�ت
كتاب نصوص »خفيف كالهواء ثقيل كمروحة« 

ي 
ي ترجمة كتاب »الزِّْن �ن

عام 2014. شاركت �ن
ي و»أدوات الكتابة« لروي  فن الكتابة« لراي برادب�ي

بي�ت كالرك.

المترجم

The Gentle Art of 
Swedish Death Cleaning

إضاءات

رُّشحت "التأّهب للرّحيل" عام 2019 لنيل جائزة

ي
ي التطوير الذا�ت

Audie Award المتخصصة �ن

التأّهب للرّحيل
الطريقة السويديّة في تحرير الأقرباء

من فوضى حياتك بعد الموت

Nedaa Farouq Ghanem is a Jordanian 
writer and translator. She published a book 
of texts “As Light as Air, Heavy as a Fan” 

in 2014. She has co-translated “Zen in 
the Art of Writing” by Ray Bradbury and 

“Writing Tools” by Roy Peter Clark.
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ي  |  القياس: 14 × 21.5
الغالف: كرتو�ن

212 صفحة  |  © 2021

أشعار ديرك والكت
Derek Walcott 

Poetry

ISBN: 978-9948-46-818-9

Binding: Hard Cover 
21.5 x 14 x 2 | © 2022

“Take down the love letters from  
the bookshelf,

the photographs,  
the desperate notes,

 peel your own image from the mirror. 
 Sit. Feast on your life.”

Sherif Bugnah is a poet and literary 
translator from the Kingdom of Saudi 

Arabia. The Arab Institute for Research 
and Publishing published two of his poetry 

collections: Cities of Solitude (2007) and 
Resonance Cuts (2004). He translated 

several international poems to Arabic that 
were published in the anthology After I was 
Born, They Locked Me Up Inside Me (one 
hundred translated international poems) by 
Dar Milad, 2020; and an American Poetry 
Anthology, published by Dar Al Ghawon, 
2011. He regularly publishes his works on 

his blog: 

www.drbugnah.net

Author:  Derek Walcott
Translator: Sherif Bugnah

نص: ديرك والكت
الترجمة: شريف بقنه

ديرك والُكت 

ي جزيرة سانت لوسيا 
)2017-1930( شاعر ُولد �ن

. أّلف 18 مجموعة شعرية،  ي ي البحر الكاري�ب
�ن

ا. نال والُكت  وتسع م�حيات، وكتابًا بحثيًّ
وسام ملكة بريطانيا للشعر عام 1988، وجائزة 
ي إس إليوت 

نوبل لالآداب عام 1992، وجائزة �ت
للشعر عام 2011.
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ديرك والُكت )2017-1930( شاعر ُودل يف جزيرة سانت لوسيا 
يف ابلحر الاكرييب. ألّف 18 جمموعة شعرية، وتسع مرسحيات، 
اعم  للشعر  بريطانيا  ملكة  وسام  والُكت  نال  حبثيًّا.  وكتابًا 
1988، وجائزة نوبل لآلداب اعم 1992، وجائزة يت إس إيلوت 

للشعر اعم 2011.

هل  صدر  السعودية.  من  أديب  ومرتجم  شاعر  بقنه،  رشيف 
الرنني«  »مقتطعات  وديوان   ،2007 العزلة«  »مدن  ديوان 
يف  صدرت  اعملية،  قصائد  عّدة  العربية  إىل  ترجم   .2004
جمموعة »بعد أن ُودلُت حبسوين داخيل« )مئة قصيدة اعملية 
مرتمجة( 2020؛ وخمتارات من الشعر األمريكي 2011. ينرش 

أعماهل باستمرار يف مدّونته:

www.drbugnah.net

ُخذ رسائل احُلّب من رف الكتب،
ُخذ الصور، املذكرات ايلائسة،

قّش صورتك من املرآة، 
واجلس.

احتفل حبياتك.

بل لآلداب و ن

١٩٩٢

Derek Walcott (1930–2017) is a poet born 
in Castries, Saint Lucia, the West Indies. 
He is the author of 18 poetry collections, 
nine plays, and a research book. Walcott 

received the Queen’s Gold Medal for 
Poetry Awarded in 1988, and received in 
1992 the Nobel Prize in Literature, and 

the 2011 T. S. Eliot Prize for his book of 
poetry, White Egrets.

ي من السعودية. صدر  جم أد�ب يف بقنه، شاعر وم�ت �ش
له عن المؤسسة العربية للدراسات والن�ش ديوان 

 » ن »مدن العزلة« 2007، وديوان »مقتطعات الرن�ي
2004. ترجم إىل العربية عّدة قصائد عالمية، صدرت 

« )مئة  ي داخىلي
ي مجموعة »بعد أن ُولدُت حبسو�ن

�ن
جمة( 2020؛ ومختارات من الشعر  قصيدة عالمية م�ت

ي مدّونته: 
،2011؛ وين�ش أعماله باستمرار �ن الأمريكي

www.drbugnah.net

المترجم

 »ُخْذ رسائَل الُحبِّ ِمن رفِّ الُكتِب،
َوَر، المذكراِت اليائسَة،  ُخِذ الصُّ

ْ صورتََك ِمَن الِمرآِة،  ّ  َق�ش
 واجلْس.

احتِفْل بحياِتك.«

إضاءات

نال جائزة نوبل لالآداب عام 1992 
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  تعت�ب رواية شيطان عىل الصليب أحد أهم 
ي الأدب الأفريقي. تنتقد بشكل 

الروايات �ن
مبا�ش الرأسمالية، وتهاجم الستعمار القديم 

الذي خلف نظاًما جديًدا من الستعمار 
ي تستند 

يالية الحديثة ال�ت الذي يعرف بالم�ب
عىل الستثمار، وتدين عمالء الرأسمالية من 

أبناء الوطن. وقد كتبها نغوغي وا ثيونغو 
عىل ورق التواليت أثناء اعتقاله نهاية عام 
ة للجدل  1977، بعد عرض م�حيته المث�ي
ي جميع أعماله، 

»سأتزوج عندما أريد«. و�ن
أكد وا ثيونغو عىل أنه يمكن استخدام 

الأدب لتفكيك الضطهاد، ولتحقيق ذلك 
يجب أن يكون الأدب واضًحا ومكتوبًا مع 
مراعاة الجمهور المستهدف.  ولهذا كتب 

شيطان عىل الصليب )وجميع أعماله 
الالحقة( بلغة كيكويو )اللغة العامية( لأبناء 
بلده الذين أراد الوصول إليهم. ولأنه يفهم 

ة، تكاد  قوة الكلمات البسيطة والمبا�ش
تكون الرواية بأكملها عبارة عن سلسلة من 
الخطب والأمثال تُروى من زوايا مختلفة. 

حيث يأخذ القارئ من خالل مواضيع معقدة 
مثل الرأسمالية الدولية وعدم المساواة 

ن إىل قراءة الشخصيات ت�د  ن الجنس�ي ب�ي
قصصها الخاصة، وأبرزها وارينغا الفتاة الشابة 

ي 
ي يغويها رجل ثري كب�ي �ن

المجتهدة ال�ت
عية تتسبب  السن فتقيم معه عالقة غ�ي �ش
ي حملها وإنكار ذلك الرجل لها ولبنتها، أو 

�ن
من خالل الشاب الموسيقي الذي يبحث 

ن بكافة  لتأليف لحن يجمع كل الكيني�ي
ها من الشخصيات  أطيافهم وطبقاتهم، وغ�ي
ي حافلة تأخذهم جميًعا لحضور 

ي تلتقي �ن
ال�ت

مسابقة يستضيفها الأثرياء لتتويج سبعة 
ي ال�قة والنهب«.  

اء �ن »خ�ب

ي  |  القياس: 14 × 21.5
الغالف: كرتو�ن

388 صفحة  |  © 2022

ISBN: 978-9948-34-508-4

Binding: Hard Cover 
 21.5 x 14 x 3.5 | © 2022

 One of the cornerstones of Ngugi wa 
Thiong’o’s fame, Devil on the Cross 
was written in secret, on toilet paper, 

while Ngugi was in prison. It tells 
the tragic story of Wariinga, a young 

woman who moves from a rural Kenyan 
town to the capital, Nairobi, only to 

be exploited by her boss and later by a 
corrupt businessman. As she struggles to 

survive, Wariinga begins to realize that 
her problems are only symptoms of a 

larger societal malaise and that much of 
the misfortune stems from the Western, 

capitalist influences on her country. 
An impassioned cry for a Kenya free 

of dictatorship and for African writers 
to work in their own local dialects, 

Devil on the Cross has had a profound 
influence on Africa and on post-colonial 

African literature.

Author: Ngugi wa Thiongo
Translator: Tahani Fajer

نص: نغوغي وا ثيونغو
الترجمة: تهاني فجر

نغوغي وا ثيونغو

ي ليمورو كينيا، سنة 
ولد نغوغي وا ثيونغو �ن

ي ثانوية أليانس، 
1938، حصل عىل تعليمه �ن

ي جامعة 
يري و�ن ي جامعة ماك�ي

كيكويو، �ن
ي 

ليدز، ن�ش ست روايات، كّلها متوّفرة �ن
فريقي )ل تبِك أيها الطفل/  سلسلة الكاتب الإ

النهر الفاصل/ حبة قمح/ بتالت الدم/ شيطان 
عىل الصليب/ ماتيغاري(، فضاًل عن العديد من 

ة،  المقالت، والم�حيات والقصص القص�ي
ن أريد« كتبها ليؤّديها  م�حيته »سأتزوج ح�ي

ي كينيا، كان لها أثر مدهش 
الفالحون والعّمال �ن

عندما عرضت أول مرة سنة 1977، لكن بعد 
شهر واحد فقط سحبت الحكومة ترخيص 

ي نهاية السنة، لم 
الم�حية واعتقل نغوغي �ن

توّجه له أّي تهمة، ولم يُحاَكم مطلًقا، ولم يُطَلق 
�احه عىل الرغم من المطالبة الدولية بذلك 
إّل بعد مرور سنة، كتب روايته »شيطان عىل 

ي المعتقل. الآن نغوغي يعيش 
الصليب« وهو �ن

ي الوليات المتحدة الأمريكية، يكتب 
ويعمل �ن

ي جميع أنحاء 
، أعماله ذائعة الصيت �ن ويحارصن

ي داخل البالد 
العالم، وكان لها الأثر البالغ، سواء �ن

أو خارجها.

Ngugi wa Thiong’o is an award-winning 
novelist, playwright, and essayist from Kenya 
whose novels have been translated into more 

than thirty languages. He lives in Irvine, 
California, where he is Distinguished Professor 

of English and Comparative Literature at the 
University of California, Irvine.

ي 
جمة من الكويت. صدر لها �ن ي فجر، شاعرة وم�ت

تها�ن
الشعر »صورة شخصية للحب«، وترجمت إىل العربية 

»كل رجال الملك« لروبرت بنوارن، »ولأنه مر.. لأنه 
« لستيفن كرين. ي قل�ب

المترجم

شيطان على 
الصليب

Devil on the Cross

إضاءات

إحدى أشهر كالسيكيات الأدب الأفريقي 

نغوغي وا ثيونغو مرشح دائم لنيل جائزة نوبل

إشادات

"خالل انشغاله بمهنته وحياته المليئة بالأحداث، عاش 

ة وِمَحن الكاتب الأفريقي المعارص، عاِلًقا أحيانًا  ثيونغو ح�ي

ي أوضاع سياسية أو اجتماعية أو ِعرقية أو لسانية"
�ن

جون أبدايك 

"أحد أعظم كّتاب عرصنا" 

تشيماماندا نغوزي أديتشي
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نغوغـي وا ثيونغـو )أو جيمـس نغوغـي( ولـد فـي 

كينيـا عـام 1938وهـو أحـد رواد األدب األفريقـي. 

حصـل عـى جوائـز عدة منهـا: جائزة لوتـس لآلداب 

)إيطاليـا(  لـأدب  العالميـة  نونيـو  جائـزة   ،1973

2001، جائـزة دائـرة نقـاد الكتب الوطنية )أمريكا( 

2012، القائمـة القصيـرة لجائـزة مـان بوكـر الدوليـة 

بـارك كيونغ-نـي عـام 2016.  عـام 2009، وجائـزة 

مـن أعمالـه: ال تبـك أيهـا الطفـل )1964(، بتـات 

الـدم )1977(، وشـيطان عـى الصليـب )1982(.

مدينـة  مواليـد  مـن  الحسـن،  الوهـاب  عبـد  أمينـة 

درجـة  عـى  حاصلـة  السـعودية.  فـي  األحسـاء 

لهـا  اإلنجليزـية. صـدرت  اللغـة  البكالوريـوس فـي 

المجموعـة القصصيـة »سـرير يتسـع« عـام 2014، 

وترجمـت إىل العربيـة رواـية جيـم شـيبارد »ِسـفر 

.2018 عـام   الصـادرة  هـارون« 

زمـن  فـي  نشـأ  نجوروغـي  اسـمه  عـن صبـي  رواـية  الطفـل  أيهـا  تبـك  ال 

تمـرد الماومـاو الـذي اجتـاح كينيـا فـي الخمسـينيات وأوائـل السـتينيات 

كحركـة سـرية لمقاومـة االضطهـاد االسـتعماري، وعـن سـعي نجوروغـي 

للتعلـم وحـب مويهاكـي ابنـة معـّذب عائلتـه. إن قضيـة المـاو مـاو انتهـت 

وأصبحـت مـن الماضـي، لكـن رواـية ال تبـك أيهـا الطفـل تابَعتهـا بغـض 

النظـر عـن سـياقها التاريخـي، ثـم حصلـت كينيـا عـى اسـتقالها وتنـاوب 

عـى حكمهـا العدـيد مـن القـادة األفارقـة، ولكن شـيئا ال يـزال خالدا: قصة 

حيـاة نجوروغـي. تتغيـر الكتـب عبـر الزمـن بطريقـة رائعـة إذا مـا كتبـت 

بحبـر الفـن، إنهـا داللـة عـى مـدى انجـاز نغوغـي ككاتـب بإعـادة تكويـن 

فكـر وأجـواء وتوتـرات وحالـة عصـر المـاو مـاو. كمـا أنها كتبت فـي وقتها 

الخـاص، حاملـة القـوة التـي تجعلنـا نشـعر بالوقائـع الثابتـة: آمـال الشـباب، 

حياتنـا  عـى  السياسـة  فيهـا  تؤثـر  التـي  والطريقـة  العالـم،  واسـتحالة 

نغوغـي  يكتـب  لـم  ولـو  العائلـة.  وقيمـة  المقاومـة  وضـرورة  الحميميـة، 

عمـا أدبيـا سـوى ال تبـك أيهـا الطفـل لتبـّوأ مكانـة متميـزة فـي األدب 

األفريقـي. إنـه ينتمـي إىل الروائييـن االحتجاجييـن. فـي الواقـع إن جومـو 

كينياتـا، الـذي هـو موسـى األسـود فـي الرواـية، هـو الـذي أدخـل نغوغـي 

السـجن عـام 1977 لمـدة عـام مـن الحبـس االنفـرادي.

ترجمة: أمينة الحسن

Tahani Fajer, poet and translator from 
Kuwait. She published in poetry "A Portrait 

of Love", and translated into Arabic "All 
the King's Men" by Robert Benwarn, 

"Because He Was Bitter... Because He Is 
My Heart" by Stephen Crane.
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ي وجه قرية تجاهلها المطر والسياسيون، 
�ن

ي كانت 
اءى وجه كينيا. هذه الأرض ال�ت ي�ت

ي البعيد خصبة ومعطاءة، تقهقرت 
ي الما�ن

�ن
الآن بفعل الجفاف وتكالب المستعمرين 

. والآن يجتمع عىل ترابها  ن والخونة والجشع�ي
ّ أبطال مجهولون، أ�ت كلٌّ منهم  المغ�ب

ي الفشل والستغالل 
من ماٍض متجّذر �ن

والتهميش. ما الذي سيحدث حينما يأخذ 
هؤلء الأبطال عىل عاتقهم مهمة إنقاذ الأرض 

؟ وهل كانوا يعرفون  ي منحتهم الكث�ي
ال�ت

-وهم يمشون إىل قدرهم المحتوم- أن الرحلة 
من إيلموروغ إىل المدينة لن تجلب إل مزيًدا 
ي النهاية 

من الخراب؟ وأن الخالص المرجو �ن
ليس إل الخراب نفسه الذي حاولوا الهرب 

منه؟ هي قصة كينيا ما بعد الستقالل، 
ن الذين فقدوا أجزاء من  وقصة المهّمش�ي

ي محاولة تحريرها، فقط ليعوا بأن 
أنفسهم �ن

لالستعمار أك�ش من وجه.

ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: كرتو�ن

526 صفحة  |  © 2022

بتلات الدم
Petals of Blood

ISBN: 978-9948-34-326-4

Binding: Hard Cover 
 21.5 x 14 x 4.5 | © 2022

 The puzzling murder of three African 
directors of a foreign-owned brewery 

sets the scene for this fervent, hard-
hitting novel about disillusionment 

in independent Kenya. A deceptively 
simple tale, Petals of Blood is on the 

surface a suspenseful investigation of a 
spectacular triple murder in upcountry 
Kenya. Yet as the intertwined stories of 
the four suspects unfold, a devastating 

picture emerges of a modern third-
world nation whose frustrated people 

feel their leaders have failed them time 
after time. First published in 1977, this 

novel was so explosive that its author 
was imprisoned without charges by the 

Kenyan government. His incarceration 
was so shocking that newspapers around 

the world called attention to the case, 
and protests were raised by human-rights 

groups, scholars, and writers, including 
James Baldwin and Toni Morrison.

Author: Ngugi wa Thiongo
Translator: Salma Ouamar 

نص: نغوغي وا ثيونغو
الترجمة: سلمى وعمرو

نغوغي وا ثيونغو

ي ليمورو كينيا، سنة 
ولد نغوغي وا ثيونغو �ن

ي ثانوية أليانس، 
1938، حصل عىل تعليمه �ن

ي جامعة 
يري و�ن ي جامعة ماك�ي

كيكويو، �ن
ليدز، ن�ش ست روايات، )ل تبِك أيها الطفل/ 

النهر الفاصل/ حبة قمح/ بتالت الدم/ شيطان 
عىل الصليب/ ماتيغاري(، فضاًل عن العديد من 

ة،  المقالت، والم�حيات والقصص القص�ي
ن أريد« كتبها ليؤّديها  م�حيته »سأتزوج ح�ي

ي كينيا، كان لها أثر مدهش 
الفالحون والعّمال �ن

عندما عرضت أول مرة سنة 1977، لكن بعد 
شهر واحد فقط سحبت الحكومة ترخيص 

ي نهاية السنة، لم 
الم�حية واعتقل نغوغي �ن

توّجه له أّي تهمة، ولم يُحاَكم مطلًقا، ولم يُطَلق 
�احه عىل الرغم من المطالبة الدولية بذلك 
إّل بعد مرور سنة، كتب روايته »شيطان عىل 

ي المعتقل. الآن نغوغي يعيش 
الصليب« وهو �ن

ي الوليات المتحدة الأمريكية، يكتب 
ويعمل �ن

ي جميع أنحاء 
، أعماله ذائعة الصيت �ن ويحارصن

ي داخل البالد 
العالم، وكان لها الأثر البالغ، سواء �ن

أو خارجها.

Ngugi wa Thiong’o is an award-winning 
novelist, playwright, and essayist from Kenya 
whose novels have been translated into more 

than thirty languages. He lives in Irvine, 
California, where he is Distinguished Professor 

of English and Comparative Literature at the 
University of California, Irvine.

جمة وقاصة من المغرب.  سلمى وعمرو، مدّونة وم�ت
ي إصدارات قصصّية جماعّية صادرة عن 

شاركت �ن
ي المغرب: »شتالت زعرور« 

ملتقيات أدبية �ن
»وموكب الهزارات«. ترجمت إىل العربية رواية كل�ي 

اطور«. م�ب مسعود »أطفال الإ

المترجم إضاءات

إحدى أشهر كالسيكيات الأدب الأفريقي 

نغوغي وا ثيونغو مرشح دائم لنيل جائزة نوبل

إشادات

"خالل انشغاله بمهنته وحياته المليئة بالأحداث، عاش 

ة وِمَحن الكاتب الأفريقي المعارص، عاِلًقا أحيانًا  ثيونغو ح�ي

ي أوضاع سياسية أو اجتماعية أو ِعرقية أو لسانية"
�ن

جون أبدايك 

"أحد أعظم كّتاب عرصنا" 

تشيماماندا نغوزي أديتشي

Salma Ouamar, blogger, translator and 
storyteller from Morocco. She participated 

in collective story publications issued 
by literary forums in Morocco: "The 

Seedlings of Hawthorn" and "The 
Procession of Hazaras". She translated 

into Arabic Claire Massoud's novel "The 
Emperor's Children".
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نغوغـي وا ثيونغـو )أو جيمـس نغوغـي( ولـد فـي 

كينيـا عـام 1938وهـو أحـد رواد األدب األفريقـي. 

حصـل عـى جوائـز عدة منهـا: جائزة لوتـس لآلداب 

)إيطاليـا(  لـأدب  العالميـة  نونيـو  جائـزة   ،1973

2001، جائـزة دائـرة نقـاد الكتب الوطنية )أمريكا( 

2012، القائمـة القصيـرة لجائـزة مـان بوكـر الدوليـة 

بـارك كيونغ-نـي عـام 2016.  عـام 2009، وجائـزة 

مـن أعمالـه: ال تبـك أيهـا الطفـل )1964(، بتـات 

الـدم )1977(، وشـيطان عـى الصليـب )1982(.

مدينـة  مواليـد  مـن  الحسـن،  الوهـاب  عبـد  أمينـة 

درجـة  عـى  حاصلـة  السـعودية.  فـي  األحسـاء 

لهـا  اإلنجليزـية. صـدرت  اللغـة  البكالوريـوس فـي 

المجموعـة القصصيـة »سـرير يتسـع« عـام 2014، 

وترجمـت إىل العربيـة رواـية جيـم شـيبارد »ِسـفر 

.2018 عـام   الصـادرة  هـارون« 

زمـن  فـي  نشـأ  نجوروغـي  اسـمه  عـن صبـي  رواـية  الطفـل  أيهـا  تبـك  ال 

تمـرد الماومـاو الـذي اجتـاح كينيـا فـي الخمسـينيات وأوائـل السـتينيات 

كحركـة سـرية لمقاومـة االضطهـاد االسـتعماري، وعـن سـعي نجوروغـي 

للتعلـم وحـب مويهاكـي ابنـة معـّذب عائلتـه. إن قضيـة المـاو مـاو انتهـت 

وأصبحـت مـن الماضـي، لكـن رواـية ال تبـك أيهـا الطفـل تابَعتهـا بغـض 

النظـر عـن سـياقها التاريخـي، ثـم حصلـت كينيـا عـى اسـتقالها وتنـاوب 

عـى حكمهـا العدـيد مـن القـادة األفارقـة، ولكن شـيئا ال يـزال خالدا: قصة 

حيـاة نجوروغـي. تتغيـر الكتـب عبـر الزمـن بطريقـة رائعـة إذا مـا كتبـت 

بحبـر الفـن، إنهـا داللـة عـى مـدى انجـاز نغوغـي ككاتـب بإعـادة تكويـن 

فكـر وأجـواء وتوتـرات وحالـة عصـر المـاو مـاو. كمـا أنها كتبت فـي وقتها 

الخـاص، حاملـة القـوة التـي تجعلنـا نشـعر بالوقائـع الثابتـة: آمـال الشـباب، 

حياتنـا  عـى  السياسـة  فيهـا  تؤثـر  التـي  والطريقـة  العالـم،  واسـتحالة 

نغوغـي  يكتـب  لـم  ولـو  العائلـة.  وقيمـة  المقاومـة  وضـرورة  الحميميـة، 

عمـا أدبيـا سـوى ال تبـك أيهـا الطفـل لتبـّوأ مكانـة متميـزة فـي األدب 

األفريقـي. إنـه ينتمـي إىل الروائييـن االحتجاجييـن. فـي الواقـع إن جومـو 

كينياتـا، الـذي هـو موسـى األسـود فـي الرواـية، هـو الـذي أدخـل نغوغـي 

السـجن عـام 1977 لمـدة عـام مـن الحبـس االنفـرادي.

ترجمة: أمينة الحسن
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»حياٌة عنيفة« ليست استثناًء عن روايات 
ي ينحو فيها إىل اعتماد 

ي الأخرى ال�ت
بازولي�ن

ي أوساط سّكان الصفيح 
العاّمّية الدارجة �ن

ي تغزو 
لتصوير عالم الجريمة والعصابات ال�ت

المركز وتستوطن الهامش. أبطاله هم 
الفتية المشاكسون من أبناء الضواحي 

والعشوائّيات، المهّمشون وسّكان القاع 
مّمن يقطنون الأكواخ عند تخوم روما، 

 ّ هناك حيث تنعدم البنية التحتّية وتتف�ش
الأمراض ويستفحل الجهل وتستيقظ الفاشّية. 

يرّكز آلته ال�ديّة عىل تتبُّع مسارات بطل 
ي كّل تلك 

الرواية منذ طفولته، فيصاحبه �ن
ن  ي وقته ب�ي

ن كيف يق�ن
ّ الأمكنة، لنتب�ي

ي 
ي حبيبته �ن

الحانة والشارع، وكيف يال�ت
ن  المروج والسينما، وكيف ينضج وعيه ب�ي

السجن والمستشفى. ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: كرتو�ن

450 صفحة  |  © 2022

حياة عنيفة
Una Vita Violenta

ISBN: 978-9948-46-813-4

Binding: Hard Cover 
 21.5 x 14 x 3.5 | © 2022

 Revealing that a beautiful and cultured 
European city has a dark and dangerous 

underbelly, this novel chronicles the 
violent lives of Rome’s slum inhabitants. 

Born in a shantytown, Tommaso Puzzilli 
was once young and hopeful, but he soon 

succumbs to life on the streets, where 
he must resort to crime and prostitution 

simply to stay alive. Written by an author 
who ultimately suffered the same chilling 
fate as one of his characters, this fictional 

account offers a startling portrait of the 
very real tragedies of urban poverty.

Author: Pier Paolo Pasolini 
Translator:  Muauia Abdulmajid

نص: بيير باولو بازوليني
الترجمة: معاوية عبدالمجيد

ي
بي�ي باولو بازولي�ن

 ، ن نم�ي ن المل�ت ي من أهم السينمائي�ي
يُعّد بازولي�ن

يطالية والعالمية.  ي السينما الإ
اً �ن ومعّلماً كب�ي

ي اعتمدت عىل الفلكلور 
ي ال�ت

توالت أفالم بازولي�ن
ة  ة »طيور كب�ي والجنس أيًضا، منها أفالمه الشه�ي

ون«  ة الخنازير« و»الديكام�ي ة« و»حظ�ي وصغ�ي
بري« الذي نال جائزة مهرجان  و»قصص كان�ت
، وتاله فيلم »اللياىلي العربية«  ي

ن السينما�أ برل�ي
عام 1974 وفيلمه الأخ�ي »أيام سادومي المئة 
ون« قبل قتله عام 1975، وهو فيلم  والع�ش

ء بمشاهد العنف السادي، مقتبس من رواية  مىلي
ن دي ساد. تحمل السم نفسه من تأليف المارك�ي

Pier Paolo Pasolini was a noted poet, 
polemicist, novelist, and essayist. He also 

directed the films The Gospel According to 
Matthew, Oedipus Rex, and Theorem. In a 

scene seemingly lifted directly from his novels, 
Pasolini was brutally murdered on the outskirts 

of Rome in 1975 by a teenage hoodlum.

جم من سوريا. حاز عىل الجائزة  معاوية عبد المجيد، م�ت
ي 

جمة �ن اردو دا كريمونا« لتعزيز دور ال�ت الدولية »ج�ي
البحر المتوّسط، إيطاليا 2018. ترجم إىل العربية روايات 

ي 
عّدة منها: )ظل الريح( كارلوس زافون؛ و)صديق�ت

؛ و)ل تقوىلي إنّك خائفة(، جوزبّه  ي
ّان�ت المذهلة( إيلينا ف�ي

كاتوتسيال؛ و)اليوم ما قبل السعادة(، إّري دي لوكا.

المترجم إضاءات

يطاىلي بي�ي باولو  ي والكاتب الإ
ة للسينما�أ الرواية الأخ�ي

، وقد حّولها إىل فيلم عام 1961 بعنوان  ي
بازولي�ن

"Accattone"

. يطاىلي من كالسيكات الأدب الإ

Muauia Abdulmajid, translator from Syria. 
He won the International Prize “Gerardo 

da Cremona” for promoting the role of 
translation in the Mediterranean, Italy 
2018. He translated several novels into 

Arabic, including: (Shadow of the Wind) 
Carlos Zafon; and (my amazing friend) 
Elena Ferrante; and (Don't say you're 

afraid), Josep Katutsila; And (The Day 
Before Happiness), Eri de Luca.
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ي عالم فيكتور 
ن« �ن تغوص رواية »المحصَّ

ماسِكل، و�ده المتخيَّل لعالم الجاسوسيَّة 
وأ�اره. وتكشف عن شخصيَّة مزدوجة 
؛ خائن  يٌّ ن دة: فهو إيرلنديٌّ وإنكل�ي معقَّ

ل. إنَّها رواية عن الجواسيس، لكنَّها  ومغفَّ
ليست رواية جاسوسيَّة عىل الإطالق، إنَّها 

ة ذاتيَّة خياليَّة مكتوبة بأناقة ل  بالأحرى س�ي
دج الذين  ق عن أحد عنارص حلقة ِكم�ب تُصدَّ

، قبل الحرب  ن نقلوا الأ�ار إىل الشيوعيِّ�ي
ن  ة الثانية، وأثناءها، وبعدها. تمكَّ العالميَّ

بانفيل من الولوج إىل أعماق أبطاله عىل 
ت  ي �د لأحداث امتدَّ

ب وآ� �ن نحو خالَّ
ه عند كلِّ  ، وَجَعلنا نتأوَّ ن ات السن�ي لع�ش

ي حياة خائن.
تفصيلة إنسانيَّة عميقة �ن

ي  |  القياس: 14 × 21.5  
الغالف: كرتو�ن

520 صفحة  |  © 2022

المحّصن
The Untouchable

ISBN: 978-9948-46-806-6

Binding: Hard Cover 
 21.5 x 14 x 4.5 | © 2022

One of the most dazzling and adventurous 
writers now working in English takes 
on the enigma of the Cambridge spies 
in a novel of exquisite menace, biting 
social comedy, and vertiginous moral 

complexity. The narrator is the elderly 
Victor Maskell, formerly of British 

intelligence, for many years art expert to 
the Queen. Now he has been unmasked 

as a Russian agent and subjected to a 
disgrace that is almost a kind of death. But 

at whose instigation?

Author: John Banville 
Translator: Ahed Subiha

نص: جون بانفيل
الترجمة: عهد صبيحة

جون بانفيل

ي 
ي أيرلندي، ُولد �ن ي ومحّرر أد�ب

جون بانفيل، روا�أ
ويكسفورد عام 1945. يكتب تحت اسم آخر 
ي 

ن بالك( روايات مختلفة عن تلك ال�ت )بنيام�ي
ة رواية،  يكتبها باسمه الأّول. له ُقرابة الأربع ع�ش

من بينها كتاب الشهادة )1989( وكسوف 
)2000( والمنبوذ )1997( والبحر )2005(، وهو 
المرّشح الأيرلندي الأك�ش بروًزا لنيل جائزة نوبل 

لالآداب. نال جائزة مان بوكر، وفرانز كافكا، 
. لطالما قورنَت كتابات بانفيل  ها كث�ي وغ�ي

 ، بنصوص ألب�ي كاموس كامو ودوستويفسكي
وست من خالل  عي ل�ب وأنه »الوريث ال�ش

ي دبلن.
نابوكوف«. يعيش مع زوجته وأبناءه �ن

John Banville, the author of seventeen novels, 
has been the recipient of the Man Booker 

Prize, the James Tait Black Memorial Prize, 
the Guardian Fiction Award, the Franz 

Kafka Prize, a Lannan Literary Award for 
Fiction and the Prince of Asturias Award for 

Literature. He lives in Dublin.

جم ومحرر من سوريا. عمل محّرًرا  عهد صبيحةـ م�ت
ي دمشق، 

ي الهيئة العاّمة للكتاب �ن
معتمًدا �ن

ي عّدة صحف عربية. ترجم 
ت ترجماته ومقالته �ن ونُ�ش

إىل العربية كتاب فرجينيا وولف »غرفة تخص المرء 
ي 

وحده« »وبيت تسكنه الأشباح«، ورواية بول بي�ت
ها. »الخائن«، وروجر سكروتون »الجمال« وغ�ي

bostah.com يُدير تحرير موقع

المترجم إضاءات

نالت »المحّصن« جائزة "لنان" الأدبية 1997

نال جون بانفيل جائزة مان بوكر عام 2000

نال جون بانفيل جائزة فرانز كافكا عام 2013

إشادات

"إّن قراءة بانفيل ُمتعة ِحسّية"

إدوارد سعيد

Ahed Subiha, translator and editor from 
Syria. He worked as a certified editor at the 

General Book Organization in Damascus, 
and his translations and articles were 

published in several Arab newspapers. He 
translated into Arabic Virginia Woolf 's 
book "A Room of One's Own" and "A 

House Haunted by Ghosts", Paul Petty's 
"The Traitor", and Roger Scruton's 

"Beauty" and others. 
Editor of bostah.com
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ي كينيا 
حصلت شابة من جزيرة »بيت« �ن

ن عام 2005،  ي الص�ي
عىل منحة للدراسة �ن

وهو العام نفسه الذي حّلت فيه المئوية 
ي  السادسة للرحلة الأوىل حول المحيط الغر�ب

ال العظيم لأ�ة  ي قام بها الأدم�ي
)الهندي( ال�ت

مينغ )ساللة الحاج محمود شمس الدين(، 
زينغ هي )1371-1435(. تحّصلت الّشابُة 

عىل المنحة الدراسية بناًء عىل ادعاءات 
ي 

عائلّية واختبارات الحمض النووي ال�ت
ي الواقع منحدرة 

أشارت إىل أنها كانت �ن
من بَّحار من ساللة مينغ، نجا من حطام 

سفينة دّمرتها عاصفة، ووجد، مع آخرين، 
ي جزيرة بيت. 

ملجأ وشعوًرا بالنتماء �ن
رواية »بحر اليعسوب« مستوحاة من هذا 

الحادث التاريخي.

ي  |  القياس: 16 × 23.5
الغالف: كرتو�ن

508 صفحة  |  © 2022

بحر اليعسوب
The Dragonfly Sea

ISBN: 978-9948-46-812-7

Binding: Hard Cover 
23.5 x 16 x 4 | © 2022

 On the island of Pate, off the coast of 
Kenya, lives solitary, stubborn Ayaana 

and her mother, Munira. When a sailor 
named Muhidin, also an outsider, enters 

their lives, Ayaana finds something she 
has never had before: a father. But as 

Ayaana grows into adulthood, forces of 
nature and history begin to reshape her 

life and the island itself, when she ends up 
embarking on a dramatic ship’s journey to 

the Far East.

Author:  Yvonne Adhiambo 
Owuor

Translator: Jana Fawaz Alhassan

نص: إيفون أدهيامبو أوور
الترجمة: جنى فواز الحسن

إيفون أدهيامبو أوور

ي كينيا. وهي 
ولدت إيفون أدهيامبو أوور �ن

ي تم ترشيحها لجائزة 
مؤلفة رواية »الغبار« ال�ت

ن للكتابة الأفريقية«  فوليو. حائزة عىل جائزة »ك�ي
ن عىل زمالة  عام 2003، وقد حصلت مرت�ي

ي 
. ظهر عملها �ن ن برنامج أيوا للكتاب العالمي�ي

ها من المنشورات،  ي وغ�ي
منشورات ماكسوي�ن

ي معهد ستالينبوش 
وكانت مؤخًرا زميلة �ن

ي جنوب إفريقيا ومعهد 
للدراسات المتقدمة �ن

. ن ي برل�ي
الدراسات المتقّدمة �ن

YVONNE ADHIAMBO OWUOR was 
born in Kenya. She is the author of the novel 

Dust, which was shortlisted for the Folio 
Prize. Winner of the Caine Prize for African 

Writing, she has also received an Iowa 
Writers’ Fellowship. Her work has appeared 
in McSweeney’s and other publications, and 

she has been a TEDx Nairobi speaker and 
a Lannan Foundation resident. She lives in 

Nairobi, Kenya.

جمة من لبنان. صدرت  ج�ن فواز الحسن، روائية وم�ت
لها رواية »رغبات محرّمة« الفائزة بجائزة سيمون الحايك 

ي أدرجت 
عام 2001، ورواية »أنا، هي والأخريات« ال�ت

ة للجائزة العالمية للرواية العربية  ضمن الالئحة القص�ي
ت نصوصا أدبية وقصصا  )البوكر( عام 2013. ن�ش

ي صحف عدة منها 
ة وتحقيقات ومقالت �ن قص�ي

صحيفة النهار ومجلة البحرين الثقافية. ترجمت إىل 
. ن العربية سلسلة روايات »المعيلة« لليافع�ي

المترجم إضاءات

حصلت عىل جائزة Caine لعام 2003 للكتاب الأفارقة 

الصاعدين

رشحت روايتها السابقة »Dust« عام 2015 لنيل جائزة 

Rathbones Folio Prize

ي عام 2004 ، حصلت عىل جائزة امرأة العام )فئة 
�ن

ي كينيا 
ي دعم الفنون �ن

سهاماتها �ن اث( لإ الفنون وال�ت

Jana Fawaz AlHassan, novelist and 
translator from Lebanon. She published 

her novel "Forbidden Desires", which won 
the Simon El-Hayek Prize in 2001, and "I, 

She and the Others", which was included 
in the short list of the International 

Prize for Arabic Fiction (The Booker) 
in 2013. She has published literary texts, 

short stories, investigations and articles in 
several newspapers, including An-Nahar 

newspaper and magazine Bahrain Cultural. 
She translated into Arabic a series of novels 

"The Breadwinner" for young people.
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ي ظالل استقالل كينيا عن بريطانيا العظمى، 
�ن

ن والسود  تستعيد الرواية اتحاد البيض والملون�ي
ت عالمة لولدة أمة.  ي اعت�ب

لمد سكة الحديد ال�ت
ي الحياة والحب: 

تتبع الرواية مصائر ثالثة رجال �ن
، حيث يلتقون  ي

داري، والهندي التق�ن الواعظ، والإ
ن يكون  ي حادث ولدة طفل. بعد سنوات، ح�ي

�ن
ي مد سكة الحديد 

ا لأغا�ن ي مغنيًّ
حفيد الهندي التق�ن

التمجيدية والقصصية، يصطدم بفتاة غريبة 
يكتشف معها أموًرا عن الرجال الثالثة لم يكن 
يعرفها. 

ي  |  القياس: 14 × 21.5
الغالف: كرتو�ن

390 صفحة  |  © 2022

رقصة الجاكاراندا
Dance of the Jakaranda

ISBN: 978-9948-25-017-3

Binding: Hard Cover 
 21.5 x 14 x 3.5 | © 2022

Set in the shadow of Kenya’s 
independence from Great Britain, Dance 
of the Jakaranda reimagines the special 
circumstances that brought black, brown 
and white men together to lay the railroad 
that heralded the birth of the nation.

The novel traces the lives and loves of 
three men--preacher Richard Turnbull, 
the colonial administrator Ian McDonald, 
and Indian technician Babu Salim--whose 
lives intersect when they are implicated 
in the controversial birth of a child. Years 
later, when Babu’s grandson Rajan--who 
ekes out a living by singing Babu’s epic 
tales of the railway’s construction--
accidentally kisses a mysterious stranger in 
a dark nightclub, the encounter provides 
the spark to illuminate the three men’s 
shared, murky past.

With its riveting multiracial, multicultural 
cast and diverse literary allusions, Dance 
of the Jakaranda could well be a story 
of globalization. Yet the novel is firmly 
anchored in the African oral storytelling 
tradition, its language a dreamy, exalted, 
and earthy mix that creates new thresholds 
of identity, providing a fresh metaphor for 
race in contemporary Africa.

Author:  Peter Kimani
Translator: Roaa Azzam

نص: بيتر كيماني
الترجمة: رؤى عزام

ي
بي�ت كيما�ن

ي كينيا عام 1971، بدأ 
، ولد �ن ي

بي�ت كيما�ن
ي مجال الصحافة، ثم ن�ش عّدة أعمال 

عمله �ن
ي شهادة الدكتوراه 

ية وشعرية. نال كيما�ن ن�ش
بداعية والأدب من برنامج جامعة  ي الكتابة الإ

�ن
بداعية عام 2014، وهو عضو  ن للكتابة الإ هيوس�ت

عالم  ي هيئة تدريس كلية الدراسات العليا لالإ
�ن

 . ي و�ب ي ن�ي
ي جامعة »آغا خان« �ن

والتواصل �ن
ي الثالث.

»رقصة الجاكاراندا« هو عمله الروا�أ

PETER KIMANI is a leading Kenyan 
journalist and the author of, most recently, 

Dance of the Jakaranda, a New York Times 
Notable Book of the Year. The novel was 

nominated for the Hurston/Wright Legacy 
Award in the US and long-listed for the 

inaugural Big Book Awards in the UK. He has 
taught at Amherst College and the University 

of Houston and is presently based at Aga Khan 
University’s Graduate School of Media and 

Communications in Nairobi.

ي كلية 
. تخرّجت �ن ن جمة من فلسط�ي رؤى عزام، م�ت

ية، ونالت  ن نكل�ي الآداب بجامعة دمشق قسم اللغة الإ
جمة  ي المعهد العاىلي لل�ت

جمة التحريرية �ن ماجست�ي ال�ت
جمة الفورية بجامعة دمشق. وال�ت

المترجم إضاءات

ة  رشحت »رقصة الجاكاراندا« عام 2018 للقائمة القص�ي

 Hurston/Wright Legacy Award لجائزة

ي قائمة 
ت ضمن أفضل روايات العام 2017 �ن اخت�ي

كتب نيويورك تايمز

Roaa Azzam, translated from Palestine. 
She graduated from the Faculty of Arts 
at Damascus University, Department of 
English Language, and obtained a MA 

in Translation at the Higher Institute 
of Translation and Interpretation at 

Damascus University.
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 أنت لست محكوًما بجينات وخريطة 
ي 

ك عىل عيش حياتك بالطريقة ال�ت عصبية تج�ب
نسان أن  تعهدها. ثّمة ِعلم جديد يطرح عىل الإ

ي كتابه »هدم 
يخلق الواقع الذي يختاره. �ن

ا حقول  ن الّطباع« يدمج الدكتور جو ديسبي�ن
ياء الكمية وعلم الأعصاب  ن المعرفة: الف�ي

والكيمياء الدماغية وعلم الوراثة وعلم الأحياء، 
ا إنجازه. ينا ما يمكننا حقًّ ل�ي

ورية  سيقدم لك الكتاب المعرفة الرصن
لتغي�ي أي جانب من نفسك، ويأخذ بك 

خطوة فخطوة لتطبيق ما تعلمته وتحقيق 
ا  ن .   يعارض الدكتور جو ديسبي�ن تغي�ي قياسي

ن  المقولت القديمة ويجّ� الهّوة ب�ي
العلوم والمعارف الروحانية. قّدم مفاهيمه 

وأساليبه للجمهور ع�ب مئات ورش العمل 
ات، وع�ب 24 دولة مختلفة اتّبع  والمحارصن
الجمهور أسلوبه الجديد وانقلبت حياتهم 

تماًما إىل الأفضل. بمجرّد أن تهدم ِطباَعك 
باقتناع وإيمان، لن تعود حياتك إىل سابق 

عهدها أبًدا. 

ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: كرتو�ن

458 صفحة  |  © 2022

هدم الطّباع
التغلب على الجمود نحو ذات جديدة

Breaking the Habit of 
being Yourself

ISBN: 978-9948-34-324-0

Binding: Hard Cover 
 21.5 x 14 x 3.5 | © 2022

 You are not doomed by your genes 
and hardwired to be a certain way for 
the rest of your life. A new science is 
emerging that empowers all human 

beings to create the reality they choose. 
In Breaking the Habit of Being Yourself, 

renowned author, speaker, researcher, 
and chiropractor Dr. Joe Dispenza 

combines the fields of quantum physics, 
neuroscience, brain chemistry, biology, 

and genetics to show you what is truly 
possible. Not only will you be given the 

necessary knowledge to change any aspect 
of yourself, but you will be taught the 

step-by-step tools to apply what you learn 
in order to make measurable changes in 
any area of your life. Dr. Joe demystifies 
ancient understandings and bridges the 

gap between science and spirituality.

Author:  Joe Dispenza
Translator: Dr.Hayam Abdul-

hameed 

نص: جو ديسبينزا
الترجمة:  د.هيام عبدالحميد

ا ن جو ديسبي�ن

ي علم الأعصاب ووظائف 
ا، متخصص �ن ن جو ديسبي�ن

الدماغ وبيولوجيا الخلّية. عىل مدى سنوات 
ي ست 

ي أك�ش من 24 دولة �ن
ات �ن ألقى محارصن

ي  قارات، وعّلم الآلف بدور ووظيفة الدماغ الب�ش
هم من خالل المبادئ  وكيفية إعادة برمجة تفك�ي

الفسيولوجية العصبية المثبتة علمياً. ونتيجة لذلك، 
ون كيفية الوصول إىل أهدافهم  تعّلم أفراد كث�ي
ورؤاهم المحّددة من خالل القضاء عىل عادات 

. إن منهجه التعليمي البسيط  ي
التدم�ي الذا�ت

ن  ي الوقت نفسه، يخلق ج�اً ب�ي
والقوي �ن

ية الحقيقية وأحدث النظريات  مكانات الب�ش الإ
العلمية حول المرونة العصبية. له عّدة إصدارات 

منها: »طّور دماغك« و«أن تصبح خارًقا«.

Joe Dispenza, D.C., the author of Evolve 
Your Brain, studied biochemistry at Rutgers 

University. He also holds a Bachelor 
of Science degree with an emphasis in 

neuroscience, and earned his Doctor of 
Chiropractic from Life University in Atlanta, 

Georgia. He has received postgraduate training 
and continuing education in neurology, 

neuroscience, brain function and chemistry, 
cellular biology, memory formation, and aging 
and longevity.One of the scientists, researchers, 

and teachers featured in the award-winning 
film What the BLEEP Do We Know!?, Dr. 
Joe has lectured on six continents, educating 

people about the functions of the human brain. 
He has taught thousands how to reprogram 
their thinking through scientifically proven 

neurophysiological principles.When not 
traveling and writing, Dr. Joe is busy seeing 

patients at his chiropractic clinic near 
Olympia, Washington.

مارات.  جمة من الإ د. هيام عبدالحميد، إعالمّية وم�ت
ي صحيفة البيان، وأدارت 

ي قسم التحرير �ن
عملت �ن

مارات اليوم، وترأّست عدًدا من أقسام  تحرير صحيفة الإ
عالمي. ترجمت إىل العربية  ومجموعات التطوير الإ
كتاب مايكل سينغر »الروح المتحّررة: رحلة إىل ما 

وراء الذات«.

المترجم إضاءات

ي علم الأعصاب 
ن �ن ا من أشهر الباحث�ي ن جو ديسبي�ن

ووظائف الدماغ، أنشأ مركزه التعليمي الخاص وعىل 

ي أك�ش من 33 دولة 
ات �ن مدى سنوات ألقى محارصن

ي ست قارات، و»هدم الطباع« هو أّول مؤّلفاته.
�ن

Dr.Hayam Abdul Hameed, journalist and 
translator from the Emirates. She worked 

in the editorial department of Al Bayan 
newspaper, and managed the editorial of the 

Emirates Today newspaper, and headed a 
number of media development departments 
and groups. Translated into Arabic Michael 

Singer's book "The Free Soul: A Journey 
Beyond the Self".
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يضم هذا الكتاب نصوصاً لبعض من أبرز 
ن  المفكرين والكتاب والنقاد والفنان�ي

ي تأسيس وصياغة 
ن الذين أسهموا �ن الغربي�ي

الحداثة الغربية عىل مدى الثالث مائة عام 
الممتدة من منتصف القرن السابع ع�ش 

ين. هي نصوص  ح�ت منتصف القرن الع�ش
ن نصاً وتمتد عىل مساحة معرفية  تبلغ الست�ي

تغطي حقولً من الفلسفة إىل الفنون 
التشكيلية والموسيقية، ومن الأدب إىل 

علوم الجتماع والنفس والتاريخ والسياسة 
سم ما يصفه الكتاب بمعالم  ها، ل�ت وغ�ي

ي مسعى لتعريف 
الحداثة الغربية، وذلك �ن

ي بتلك المعالم وبالنصوص  القارئ العر�ب
ومؤلفيها ابتداًء بعرص ديكارت وسبينوزا، 
هم من  إىل عرص كارل بوبر وبيكاسو وغ�ي

مفكري الحداثة وكّتابها وفنانيها. الوجودية 
والواقعية والماركسية والرمزية والرومانسية 

ي منتخب 
ها ممثلة هنا �ن والتكعيبية وغ�ي

جمة بعضاً من أبرز  يجمع من خالل ال�ت
ممثليها ليكون مرجعاً لمن يود التعرف 

عىل معالم الحداثة الغربية بتنوعها وضخامتها 
ها ليس عىل الغرب وحده وإنما  وعمق تأث�ي

ن  عىل العالم. إنه كتاب يسعى لتمك�ي
القارئ من الوقوف عىل النصوص نفسها 

والتعرف عليها ضمن سياقاتها الأوسع ومن 
ي مقدمات 

خالل صلتها بعضها ببعض وذلك �ن
تعرّف بها وبالحداثة. وقد ُزّودت النصوص، 

فضالً عن ذلك، بهوامش توضيحية توفر عىل 
ي 

ي التعرف عىل بعض ما يرد �ن
القارئ الجهد �ن

النصوص من إشارات. 

This book includes essays for some 
of the most prominent Western 

intellectuals, writers, critics, and artists 
who contributed to the establishment and 

formulation of Western modernity over 
the three hundred years extending from 

the mid-seventeenth century to the mid-
twentieth century. These are sixty essays 
that cover areas of knowledge including 

philosophy, arts, music, from literature to 
sociology, psychology, history, politics, 

and more, drawing the landmarks of 
Western modernity, to familiarize the 
Arab reader with these landmarks and 
the essays and their authors starting in 

the era of Descartes and Spinoza, to the 
era of Karl Popper, Picasso and other 

modern intellectuals, writers, and artists. 
Existentialism, Realism, Marxism, 

Symbolism, Romanticism, Cubism, and 
others are represented here in a translated 

collection that brings together some of 
its most prominent representatives to be 
a reference for those who want to learn 

about the features of Western modernity 
with its diversity, magnitude, and depth 

of influence not only on the West but on 
the whole world. This book that seeks to 

enable the reader to identify the essays 
themselves and learn about them within 

their broader contexts and through their 
relation to each other, in introductions 

about them and modernity. In addition, 
the essays have been provided with 

explanatory margins that save the reader 
the effort in identifying some of the 

references contained in the essays.

Edited & Translated by: 
Saad Albazei

اختيار وترجمة وتقديم:
سعد البازعي

أ. د. سعد بن عبد الرحمن البازعي

أستاذ وناقد وباحث من السعودية. أسهم ُمنجزه 
ي رسم مالمح سنوات 

ي �ن
النقدي وحضوره الثقا�ن

ي الجزيرة العربية 
ي �ن

ي الحراك الثقا�ن
طويلة �ن

ي ح�ت صار من أبرز أعالمه، وطالت  والخليج العر�ب
ية  ن نجل�ي ن العربية والإ إسهاماته البحثية باللغت�ي

ا  مجالت أدبّية ونقدية شاملة ومهمة عربيًّ
ي مجلس الشورى السعودية 

ا. بات عضًوا �ن وعالميًّ
منذ مارس 2009، وعمل قبلها أستاذاً لالأدب 

ي المقارن بجامعة الملك سعود بالرياض  ن نجل�ي الإ
منذ 1984. 
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معالم الحداثـة: 
الحداثة الغربيّة في 

ا تأسيسيًّا ٦٠ نصًّ
The Outlines of 

Modernism

ISBN:  978-9948-46-816-5

Binding: Hard Cover
 23.5 x 16 x 4.5 | © 2021
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والفنانني  وانلقاد  والكتاب  املفكرين  أبرز  من  بلعض  نصوصاً  الكتاب  هذا  يضم 
الغربيني اذلين أسهموا يف تأسيس وصياغة احلداثة الغربية ىلع مدى اثلالث مائة 
يه  العرشين.  القرن  منتصف  حىت  عرش  السابع  القرن  منتصف  من  املمتدة  اعم 
نصوص تبلغ الستني نصاً وتمتد ىلع مساحة معرفية تغطي حقواًل من الفلسفة إىل 
واتلاريخ  وانلفس  االجتماع  إىل علوم  األدب  واملوسيقية، ومن  التشكيلية  الفنون 
والسياسة وغريها، لرتسم ما يصفه الكتاب بمعالم احلداثة الغربية، وذلك يف مسىع 
تلعريف القارئ العريب بتلك املعالم وبانلصوص ومؤلفيها ابتداًء بعرص ديكارت 
وسبينوزا، إىل عرص اكرل بوبر وبياكسو وغريهم من مفكري احلداثة وكّتابها وفنانيها. 
الوجودية والواقعية واملاركسية والرمزية والرومانسية واتلكعيبية وغريها ممثلة 
هنا يف منتخب جيمع من خالل الرتمجة بعضاً من أبرز ممثليها يلكون مرجعاً 
ملن يود اتلعرف ىلع معالم احلداثة الغربية بتنوعها وضخامتها وعمق تأثريها 
ليس ىلع الغرب وحده وإنما ىلع العالم. إنه كتاب يسىع تلمكني القارئ 
نفسها واتلعرف عليها ضمن سياقاتها األوسع  الوقوف ىلع انلصوص  من 
وباحلداثة.  بها  تعّرف  مقدمات  يف  وذلك  ببعض  بعضها  خالل صلتها  ومن 
وقد زوُّدت انلصوص، فضاًل عن ذلك، بهوامش توضيحية توفر ىلع القارئ اجلهد 

يف اتلعرف ىلع بعض ما يرد يف انلصوص من إشارات. 

أ. د. سـعد بـن عبـد الرحمـن البازعـي، باحـث وناقـد ومرتجـم مـن 

اثلقـايف يف رسـم مالمـح  انلقـدي وحضـوره  ُمنجـزه  أسـهم  السـعودية. 
سـنوات طويلـة يف احلـراك اثلقـايف يف اجلزيـرة العربيـة واخلليـج حـىت 
صـار مـن أبـرز أعالمـه، وطالـت إسـهاماته ابلحثيـة باللغتـني العربيـة 
واإلجنلزييـة جمـاالت أدبّيـة ونقدية شـاملة ومهمـة عربيًّا واعمليًّـا. انضم 
ملجلـس الشـورى يف السـعودية اعم 2009، وعمـل قبلهـا أسـتاذاً لـأدب 

اإلجنلـزيي املقـارن جبامعـة امللـك سـعود بالريـاض منـذ 1984. 

فاته:
ّ
مؤل

مطبعة  	 املعارص«  العربية  اجلزيرة  أدب  دراسات يف  الصحراء:  •»ثقافة 
العبياكن، 1991.

•»ديلل انلاقد األديب: إضاءة ألكرث من ثالثني مصطلحا وتيارا نقديا  	
أدبيا معارصا« )مشرتك مع د. ميجان الروييل( مطبعة العبياكن، 1995؛ 

ط2 املركز اثلقايف العريب، 2000.
•»إحـاالت القصيـدة: قـراءات يف الشـعر املعـارص« نـادي الريـاض  	

.1998 األديب، 
•»مقاربة اآلخر: مقارنات أدبية« دار الرشوق، 1999. 	
•»املكّون ايلهودي يف احلضارة الغربية« املركز اثلقايف العريب، 2007. 	
اثلقايف  	 املركز  احلديث«  العريب  انلقد  يف  الغرب  اآلخر:  •»استقبال 

العريب، 2004.
•»أبواب القصيدة: قراءات باجتاه الشعر« املركز اثلقايف العريب، 2004. 	
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•»رشفـات للرؤيـة: العوملـة، اهلويـة، واتلفاعـل اثلقـايف« املركـز اثلقـايف  	
.2005 العـريب، 

•»االختالف اثلقايف وثقافة االختالف« املركز اثلقايف العريب، 2008. 	
•»جديلـة اتلجديـد: الشـعر السـعودي يف نصـف قـرن« وزارة اثلقافـة  	

.2009 واإلعـالم، 
•»رسد املدن: يف الرواية والسينما« ادلار العربية للعلوم نارشون/ منشورات  	

االختالف 2009.
•»قلق املعرفة: إشاكيلات فكرية وثقافية« املركز اثلقايف العريب، 2010. 	
•»لغات الشعر: قصائد وقراءات« املركز اثلقايف العريب، 2011. 	
•»مشاغل انلص واشتغال القراءة )مقاالت حول للرواية« دار طوى، 2014. 	
•»جدل األلفة والغرابة: قراءات يف املشهد الشعري املعارص« املركز اثلقايف  	

العريب، 2016.
•»هموم العقل« املركز اثلقايف العريب، 2016. 	
اثلقـايف  	 املركـز  اثلقافـات«  عـر  اهليمنـة  قلـق  السـلطة:  •»مواجهـات 

.2018 العـريب، 
•»الفرح املختلس: رهان الشعر« املؤسسة العربية لدلراسات والنرش، 2020. 	
•»مصائر الرواية« املؤسسة العربية لدلراسات والنرش، 2020. 	
•»هجرة املفاهيم« املركز اثلقايف العريب، 2021. 	
لدلراسـات  	 العربيـة  املؤسسـة  والفنـون«  املعـى يف األماكـن  •»سـؤال 

.2021 والنـرش، 
لدلراسـات  	 العربيـة  املؤسسـة   »2020-1990 وماكشـفات  •»حـوارات 

.2021 والنـرش، 

وهل عدد من الرتمجات منها:
جدل العوملة نلغويي وا ثيونغو )مرشوع لكمة، 2014(. 	
لكمة،  	 )مرشوع  باومان  لزيغمونت  السائلة  احلداثة  عرص  يف  األخالق 

2016( )باالشرتاك(.
Professor Saad Abdulrahman Albazei 

is a professor, critic, and researcher 
from the Kingdom of Saudi Arabia. 

His achievements in critique and his 
cultural presence contributed to shaping 

the features of the cultural movement 
in the Arab Gulf for many years until 
he became one of its most prominent 
figures. He has been a member of the 

Consultative Assembly of Saudi Arabia 
since March 2009; before that, he worked 

as a professor of Comparative English 
Literature at King Saud University in 

Riyadh since 1984.
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 ، ي
لن أن� نظرة نورة حينما دخلت مكتب�ت

ي 
ولم تكن دخلتها منذ مدة طويلة. وجدت�ن

واقفا أمام التلفاز أشاهد ركلة جزاء حاسمة 
ي إحدى مباريات النرص. همت بالحديث 

�ن
ولكن طرف عينها التقط فجأة صف كتاب 
ي 

ي بالوفيات« طبعة المعهد الألما�ن
»الوا�ن

ي 33 مجلدا، كل 
ي تلتهم رفا كامال �ن

ال�ت
واحد منها أك�ب من قبضة يدك. حدقْت 

، وأنا أقف  إليها بوجوم، ثم عادت لتحدق إىلي
أمام التلفاز، وصوت المعلق يرصخ: »هدف، 

ة بسبابتها  هدف، هدف«، ثم سألت مش�ي
المرتخية إىل الرف بما يشبه الستمتاع بمنظر 

غريب، وكأنها تطالع حيوانا عجيب الشكل 
ي حديقة الحيوانات: »وش هذا؟«، فقلت 

�ن
ن منه – لالأسف –  بحذر تستطيع أن تستب�ي
ي المربكة: 

ير هواي�ت ي ت�ب
ي �ن

خجىلي وقلة ثق�ت
»كتاب تراجم«، فقّدمت رأسها وكأنها 
بت  ي رصن

تلتقط الكلمات الغامضة ال�ت
؟«، المعّلق  ن فرامل قبل أذنيها: »تراجم م�ي
ي حلق المرمى ل تصد ول 

يرصخ: »شاتها �ن
ترد، يا سالااام«. هززت كتفي بنفس الحذر 

 ،» ن اجع: »كّتاب، وأعيان، ومحّدث�ي الم�ت
وأضفت بما فضح تصاعد النكماش: 

»وناس«. أعقب ذلك لحظة صمت، ثم 
ن نفسها،  هزت رأسها وضحكت بينها وب�ي
ولوحت بيدها وهي تستدير: »تعال بس 

تع�ش تعال«. وخرجت. 
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 أيام وكتب 
)عاٌم أّول(

Days and Books  
(First Year)

ISBN: 978-9948-46-819-6

Binding: Hard Cover 
21.5 x 14 x 2 | © 2021

I will never forget Noura’s look when 
she entered my library, and she had not 
entered it for a long time. She found me 

standing in front of the TV watching 
a decisive penalty kick in one of the 

Al-Nassr football club matches. She 
was about to talk, but her eye suddenly 

landed on the row of the book series 
al-Wafi bi-al-Wafayat, the edition of 

the German Institute, which occupies an 
entire shelf in 33 volumes, each one larger 

than your fist. She stared at it gloomily, 
then went back to stare at me, while I 

was standing in front of the TV, and the 
voice of the commentator screaming: 

“Goal, goal, goal!”. She asked, pointing 
with her relaxed index finger to the shelf 

as if enjoying a strange sight as if she 
was looking at a strange animal in the 
zoo: “What is this?” I said cautiously, 

that you could, unfortunately, recognize 
my shyness and lack of confidence 
in justifying my confusing hobby: 

“Biography books.”. She moved her head 
forward as if picking up the mysterious 

words that stopped before her ears: 
“Whose biographies?” The commentator 

shouts: “It’s a clear shot at the goal that 
can’t be blocked, Ya Salam -oh glory-.” 
I shrugged my shoulders with the same 
retreating caution: “writers, prominent 

figures, and scholars,” and added, 
exposing the escalating contraction, “and 
people.” This was followed by a moment 

of silence, then she shook her head and 
laughed to herself, and waved her hand 

as she turned: “Come to dinner, come.”. 
I went out.

Author:  Ahmed Alhuqayl نص: أحمد الحقيل
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لــن أنــى نظــرة نــورة حينمــا دخلــت مكتبــي، ولــم تكــن دخلهتــا منــذ مــدة 

طويلــة. وجدتــي واقفــا أمــام التلفــاز أشــاهد ركلــة جــزاء حاســمة يف إحــدى 

مباريــات النــر. همــت باحلديــث ولكــن طــرف عيهنــا التقــط فجــأة صــف 

يف  كامــا  رفــا  تلهتــم  الــي  ألاملــاين  املعهــد  طبعــة  بالوفيــات«  »الــوايف  كتــاب 

 إلهيــا بوجــوم، 
ْ

33 مجلــدا، كل واحــد مهنــا أكــر مــن قبضــة يــدك. حدقــت

ثــم عــادت لتحــدق إيل، وأنــا أقــف أمــام التلفــاز، وصــوت املعلــق يــرخ: 

»هدف، هدف، هدف«، ثم ســألت مشــرة بســبابهتا املرتخية إىل الرف بما 

يشــبه الاســتمتاع بمنظــر غريــب، وكأهنــا تطالــع حيوانــا جعيــب الشــكل يف 

حديقة احليوانات: »وش هذا؟«، فقلت بحذر تســتطيع أن تســتبني منه 

– لألســف – جخــي وقلــة ثقــي يف تريــر هوايــي املربكــة: »كتــاب تراجــم«، 

مــت رأســها وكأهنــا تلتقــط الكلمــات الغامضــة الــي رضبــت فرامــل قبــل 
ّ

فقد

ــق يــرخ: »شــاهتا يف حلــق املــرىم ال تصــد وال 
ّ
أذنهيــا: »تراجــم مــني؟«، املعل

ــاب، وأعيــان، 
ّ
تــرد، يــا ســاااام«. هــززت كتــي بنفــس احلــذر املرتاجــع: »كت

أعقــب  »ونــاس«.  الانكمــاش:  تصاعــد  فــح  بمــا  وأضفــت  ثــني«، 
ّ

ومحد

ذلك حلظة صمت، ثم هزت رأســها وحضكت بيهنا وبني نفســها، ولوحت 

بيدهــا ويه تســتدير: »تعــال بــس تعــى تعــال«. وخرجــت. 

أحمد احلقيل، قاص وروايئ من السعودية. صدرت 

ورواية   ،2020 عام  »بيت«  القصصية  اجملموعة  له 

 ،2015 عام  و»دوائر«   ،2019 عام  ومدن«  »طرق 

و»خطوط« عام 2013، واجملموعة القصصية »عىل 

نته 
ّ

حافة الويع« عام 2012. ينرش باستمرار يف مدو

 .»ahmedalhokail.wordpress.com«

أحمد الحقيل

ي من السعودية. صدرت له 
أحمد الحقيل، قاص وروا�أ

المجموعة القصصية »بيت« عام 2020، ورواية »طرق 
ومدن« عام 2019، و»دوائر« عام 2015، و»خطوط« 
عام 2013، والمجموعة القصصية »عىل حافة الوعي« 

ي مدّونته
عام 2012. ين�ش باستمرار �ن

 ahmedalhokail.wordpress.com

Ahmed Al-Hogail, a storyteller and novelist 
from Saudi Arabia. He published his short 

story collection “House” in 2020, “Roads and 
Cities” in 2019, “Circles” in 2015, “Lines” in 
2013, and “On the Edge of Consciousness” in 
2012. He publishes continuously on his blog.

ahmedalhokail.wordpress.com
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ي عام 2016. 
أوىل هذه الرسائل كانت �ن

ي هذه، انضّم للدائرة 
بعض َمن تصله رسال�ت

بعدها، وبعضهم صديق الأيام والتجارب 
الذي أشاركه منذ سنواٍت أطول. منُذ 

ي أرسلتها إىل غرباء ل 
الرسالة الأوىل ال�ت

ي 
أعرفهم، امتّدت الحكايا بعدها. بادل�ن
البعض الرسائل والأخبار والشكاوى، 

نصات ِلما أرادوا كيف أرادوا.  وبادلتهم الإ
فنحن نتبادل الأدوار والأيام. أدرك تماما 

ن  ي أحاي�ي
كيف أّن غاية ما يريده أحدنا �ن

ة، مجرّد أذٍن تشمله. ومنذ الرسالة  كث�ي
ي إليك؛ باعتبار إنسانّيتك 

الأوىل، كان حدي�ش
فقط، ل لجنسك أو جنسيتك.
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قد لا تبدو غريبًا 
بعد هذا

Maybe you won’t look 
like a stranger after this

ISBN: 978-9948-46-815-8

Binding: Hard Cover 
 21.5 x 14 x 2 | © 2021

The first of these letters was in 2016. 
Some of the people who received this 

letter of mine joined the circle afterward, 
and some of them are friends of life and 

experiences that I have known for many 
years. From the first letter I sent to 

strangers whom I do not know, the stories 
have spread beyond. Some exchanged 
letters, news, and complaints with me, 

and I exchanged listening to what they 
wanted, how they wanted. We exchange 

roles and days. I am fully aware that  
what one often wants is a mere ear that 

listens to him. Since the first letter,  
I have been speaking to you, 

considering only your humanity, not 
your gender or nationality. 

Author: Fahad Altassan نص: فهد الطاسان
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فهد الطاسان، كاتب محتوى ومترجم. 

ينشر باستمرار في مدونته:

 «ftassan.wordpress.com»

رسـالتي  تصلـه  َمـن  بعـض   .2016 عـام  فـي  كانـت  الرسـائل  هـذه  أوىل 

الـذي  والتجـارب  ام  األـي صديـق  وبعضهـم  بعدهـا،  للدائـرة  انضـّم  هـذه، 

أشـاركه منـذ سـنواٍت أطـول. منـُذ الرسـالة األوىل التـي أرسـلتها إىل غربـاء 

واألخبـار  الرسـائل  البعـض  بادلنـي  بعدهـا.  ا  الحكاـي امتـّدت  أعرفهـم،  ال 

نتبـادل  فنحـن  أرادوا.  كيـف  أرادوا  لِمـا  اإلنصـات  وبادلتهـم  والشـكاوى، 

ام. أدرك تمامـا كيـف أّن غاـية مـا يرـيده أحدنـا فـي أحاييـن  األدوار واألـي

إليـك؛  حديثـي  كان  األوىل،  الرسـالة  ومنـذ  تشـمله.  أذٍن  مجـرّد  كثيـرة، 

باعتبـار إنسـانيّتك فقـط، ال لجنسـك أو جنسـيتك. واإلنسـان؛ لُغـًة ُمذكّـر.

فهد الطاسان

جم. ين�ش باستمرار   كاتب محتوى وم�ت
Ftassan.wordpress.com | ي مدونته

�ن

Content writer and translator. He regularly 
blogs on Ftassan.wordpress.com
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ن يتحّول البحث عن الأخ الغائب إىل  ح�ي
بحث عن الذات -ذلك الأخ الذي ُعرف 

بميوله السياسية وسلوكه الذي أحرج عائلته، 
حيث ل يخاف مثله من قطرة كحول- فإن 

الطريق الذي يسلكه ذلك المتقاعد الباحث 
عن مص�ي أخيه قد يكون وعًرا، لسيما 

ن عاًما:  أنه م�ن عىل غيابه أك�ش من أربع�ي
قيل له إنه ُقتل، وسمع أنه هاجر خوًفا من 
العتقال، وظّن أن حكاية الأخ ربما تختلف 

تماًما عن ما يتناقله الناس. لكن الأحداث 
ي ليلة تحكي 

ي ليلة وانتهت �ن
ي بدأت �ن

ال�ت
ما حدث لرجل بسيط متقاعد خالل عام.

ي  |  القياس: 14 × 21.5
الغالف: كرتو�ن

376 صفحة  |  © 2021

قطرة كحول
Alcohol Drop

ISBN: 978-9948-46-814-1

Binding: Hard Cover 
 21.5 x 14 x 3 | © 2021

When the search for the absent 
brother turns into a search for oneself, 

the brother who was known for his 
political inclinations and behavior that 

embarrassed his family, someone like him 
does not fear a drop of alcohol. The path 

taken by that retired person searching 
for his brother’s fate may be bumpy, 

especially since he has been away for forty 
years. He was told that his brother had 

been killed, that he emigrated for fear of 
arrest. He thought that his brother’s story 
might be completely different from what 

people say, but the events that began in 
a night and ended in another night tell 
what happened to a simple retired man 

during a whole year.

Author:  Abdulaziz Alsagabi نص: عبدالعزيز الصقعبي
ي عبد العزيز صالح الصقع�ب

ي وم�حي من المملكة العربية السعودية. 
روا�أ

ي  ي “ملتقى الّ�د الثالث” أبوظ�ب
جرى تكريمه �ن

2016 كأحد ُرّواد الرواية الخليجية؛ ونال جائزة وزارة 
عالم السعودية 2017 عن مجموعته  الثقافة والإ
“القرية تخلع عباءتها”؛ نال جائزة الأدب ضمن 

ي السعودية 2020.
الجوائز الثقافية الوطنية �ن

Abdulaziz Saleh Alsagabi is a novelist and 
playwright from the Kingdom of Saudi Arabia. 

He was honored at the 3rd Narrative Forum 
in Abu Dhabi in 2016 as one of the pioneers 
of Gulf novels. He won the Saudi Ministry 

of Culture and Media Award in 2017 for his 
collection The Village Takes Off Its Cloak; he 

also won the literature award in the National 
Cultural Awards in the Kingdom of Saudi 

Arabia in 2020.

إضاءات

عالم السعودية عام 2017  نال جائزة وزارة الثقافة والإ

ي السعودية 
ونال جائزة الأدب ضمن الجوائز الثقافية الوطنية �ن

عام 2020
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| Poetryشعر 

مختارات شعرية من أعمال يا� الأطرش، 
شاعر سوري من مواليد �اقب 1973، 

صدرت له 10 مجموعات شعرية، آخرها 
ي قليل 

ي هجاء البالد« عام 2019، »وإ�ن
»�ن

ي« عام  2016. نال عّدة جوائز  ي كث�ي
فكو�ن

ي 
ي �ن أدبية، من بينها جائزة أث�ي للشعر العر�ب

سلطنة ُعمان عام 2016، وجائزة د. سعاد 
ي الكويت عام 

ي �ن بداع الأد�ب الصباح لالإ
نامج أم�ي  ي عام 2007 ب�ب

1995. شارك �ن
الشعراء وتأّهل إىل مرحلة النهائيات. عمل 

ا ومقّدًما  ، ُمعدًّ ي
عالم المكتوب والمر�أ ي الإ

�ن
امج الثقافية. لل�ب

ي  |  القياس: 14 × 21.5
الغالف: كرتو�ن

228 صفحة  |  © 2021

 ونعيش ما 
دمنا نحب

We Live As Long  
As We Love

ISBN: 978-9948-46-802-8

Binding: Hard Cover 
 21.5 x 14 x 2 | © 2021

A curated collection of Yaser Atrash’s 
poetry, a Syrian poet born in Saraqib 

in 1973. He has published ten books of 
poetry, the last of which is In the Satire of 

the Country in 2019 and I Am Scant,  
Be My Abundance in 2016. He won 
several literary prizes, including the 

Atheer Prize for Arabic Poetry in the 
Sultanate of Oman in 2016, and Dr. 
Sabah Al-Sabah Award for Creative 

Literary in Kuwait in 1995. In 2007, 
he participated in the Prince of Poets 

program and qualified for the final stage. 
He worked in the written and visual 

media as a producer and a presenter of 
cultural programs.

Author: Yaser Atrash نص: ياسر الأطرش
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ايرس األطرش 

شــاعر ســوري مــن مواليــد ســراقب 1973، صــدرت لــه 10 

مجموعــات شــعرية، آخرهــا »فــي هجــاء البــاد« عــام 2019، 

و»إنــي قليــل فكونــي كثيــري« عــام  2016. 

نــال عــّدة جوائــز أدبيــة، مــن بينهــا جائــزة أثيــر للشــعر 

العربــي فــي ســلطنة ُعمــان عــام 2016، وجائــزة د. ســعاد 

ــام 1995.  ــت ع ــي فــي الكوي ــداع األدب ــاح لإلب الصب

ــارك فــي عــام 2007 ببرنامــج أميــر الشــعراء وتأّهــل  شــ

إىل مرحلــة النهائيــات. 

ــا  ا ومقّدًم ــدًّ ــي، ُمع ــوب والمرئ ــي اإلعــام المكت عمــل ف

للبرامــج الثقافيــة.

ايرس األطرش

ايرس األطرش

مختارات شعرّية

ــوا  ــام ال تَِلُج ــن األح ــن م ــا قادم ي

ــوا ــد َجَُع ــاس ق ــة األرض، إنَّ انل بواب  

ــا  ــر كوكبن ــن غ ــم م وا إىل غدك ــرُّ ُم

وال تكونــوا كمــن يف الفــّخ قــد وقعوا  

يا� الأطرش

شاعر سوري من مواليد �اقب 1973، صدرت 
ي هجاء 

له 10 مجموعات شعرية، آخرها »�ن
ي«  ي كث�ي

ي قليل فكو�ن
البالد« عام 2019، »وإ�ن

عام 2016.نال عّدة جوائز أدبية، من بينها 
ي سلطنة ُعمان عام 

ي �ن جائزة أث�ي للشعر العر�ب
ي 

ي �ن بداع الأد�ب 2016، وجائزة د. سعاد الصباح لالإ
نامج  ي عام 2007 ب�ب

الكويت عام 1995. شارك �ن
أم�ي الشعراء وتأّهل إىل مرحلة النهائيات. عمل 

ا ومقّدًما  ، ُمعدًّ ي
عالم المكتوب والمر�أ ي الإ

�ن
امج الثقافية. لل�ب

Yaser Atrash is a Syrian poet born in Saraqib  
in 1973. He has published ten books of 

poetry, the last of which is In the Satire of 
the Country in 2019 and I Am Scant, Be My 
Abundance in 2016. He won several literary 
prizes, including the Atheer Prize for Arabic 

Poetry in the Sultanate of Oman in 2016, 
and Dr. Sabah Al-Sabah Award for Creative 

Literary in Kuwait in 1995. In 2007, he 
participated in the Prince of Poets program 

and qualified for the final stage. He worked in 
the written and visual media as a producer and 

a presenter of cultural programs.

إضاءات

ي سلطنة ُعمان عام 2016 
ي �ن نال جائزة أث�ي للشعر العر�ب

ي كويت عام 2007
ي �ن بداع الأد�ب وجائزة د.سعاد الصباح لإ
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ات ثقافية عرصية، تحيل إىل قضايا  محارصن
لحاح  ة من الإ ثقافية هي عىل درجة كب�ي

والحيوية، ورغم أن موضوعاتها تبدو متباعدة 
ي عمقها 

ي مظهرها، لكنها متشابكة �ن
�ن

وجوهرها، ولذلك يبدو الحديث عن 
ي 

ينة حديًثا فكريًّا بقدر ما يتشكل �ن الف�ت
ن المجادلة الجمالية، وكذلك الحرب  ح�ي

رهاب، بما هو أحد عناوين اللحظة،  عىل الإ
ل ينفصل عن خطاب الصورة ومكر الآلة 
ي مقاربة 

عالمية، تماًما كما هو الحال �ن الإ
عالم داخل عالقته باللغة الأدبية، وغلبته  الإ

ي بُعد الأعلمة. ومن ذلك المنطلق 
الواضحة �ن

ن  ينطرح موضوع كرة القدم وعالقة المثقف�ي
ب من التماس مع ظاهرة  بها، فهو رصن

معولمة يتداخل فيها الجماىلي مع الفكري، 
وذلك بمقت�ن تورّط أجمل العقول الأدبية 

ي مستوجباتها، أي العالقة. أما الحديث 
�ن

ن ثقافة  عن انفصام المثقف الخليجي ما ب�ي
ي فهو موضوع ُمِلح نظًرا إىل 

ي والمعا�ن
المبا�ن

ي هذا المدار. ومن 
ى �ن لحظة التحّول الك�ب

المكمن الجدىلي ذاته تطل قصيدة الن�ش 
ي الوعي 

ن �ن كعنوان يستوجب التوط�ي
. ي الجماىلي العر�ب

Modern cultural lectures on vital and 
critical cultural issues. These issues 

may seem apart externally, but they are 
intertwined internally in their depth 

and essence. Talking about vitrinas 
(window displays) might be considered 

an intellectual conversation in the 
space of the aesthetic argument, as well 

as the war on terrorism, as one of the 
main headlines of the current moment, 

inseparable from the image discourse and 
the media deception, similarly, the case 

of the approximation of media and its 
relationship with the literary language, 

and its apparent predominance in the 
absence of mediatization. It is from here 

that a topic such as football and the 
relationship of intellectuals to it is raised, 

as a global phenomenon in which the 
aesthetic and the intellectual overlap, as 
part of the participation of the brightest 

literary minds with its obligations. 
The polarity of the Gulf ’s intellectual 

between the culture of apparent and the 
obscure, is a critical topic, given the major 

changes in the region. It springs from 
the same argument that the prose poem 

requires embedding in the Arab aesthetic 
consciousness.

Author: Mohammed Alabbas نص: محمد العباس
محمد العباس

ي مهم ومؤثر من السعودية، 
كاتب وناقد ثقا�ن

ي ورصد الظواهر  بداع العر�ب يعمل عىل رصد حركة الإ
ي السعودية 

الأدبية والثقافية والجتماعية �ن
ة  والخليج ضمن كتاباته النقدية المتنوعة والمث�ي
ن المقالت والبحوث والأوراق النقدية  للجدل ب�ي
وورش العمل والإصدارات الورقية والمنشورات 

ي كث�ي من الندوات 
ونية. شارك �ن لك�ت الإ

    . ي والمؤتمرات عىل امتداد الوطن العر�ب

ي  |  القياس:  14 × 21.5
الغالف: كرتو�ن

142 صفحة  |  © 2021

الإنسان الخليجي
Humans of the Gulf

ISBN: 978-9948-46-801-1

Binding: Hard Cover
 21.5 x 14 x 2 | © 2021

Mohammed Alabbas is an esteemed and 
influential writer and cultural critic 

from Saudi Arabia. His work focuses on 
documenting the Arab creative movement 

and documenting literary, cultural, and 
social phenomena in Saudi Arabia and the 

Gulf through his several critical writings 
including articles, research, banknotes, 

workshops, print publications, and 
electronic publications. He participated 

in numerous seminars and conferences 
throughout the Arab world.
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ي عمر 
ترحل »ناتاشا« الفتاة الأوكرانية �ن

مبكر عن بالدها لتالحق حلم الحصول عىل 
ي 

ن حالتهم القتصادية �ن العمل وتحس�ي
ي 

بالد تتخبطها متوالية أزمات ل نهائية. تأ�ت
ن  ناتاشا إىل إيطاليا شأنها شأن أفواج الحالم�ي

بالنتعاش القتصادي والتمتع برفاهة 
ي اكتسحت 

 الرأسمالية الأوروبية ال�ت
شهرتها العالم.

غ�ي أن الواقع يأ�ب إل أن يعاكس الفتاة عاثرة 
ن شقاء الآخرين لتجد  الحظ ويدخلها دهال�ي
ي 

- لهم �ن اً وغ�ي مبا�ش يكاً -مبا�ش نفسها �ش
اء فقط!  الرصن

س  ي ماكينة عالمية يرصن
مجرد ترس صغ�ي �ن

فيها الناس بعضهم حسب موازين القوة 
والضعف، رصاع بقاء متعدد الأوجه والأضعف 

يبة لبقاء الأقوى  فيه هو من يدفع الرصن
واستمراره. وما العمل الذي مثل قيمة 

اجتماعية واقتصادية من قبل سوى عبوديًة 
من نوع آخر لم تتوقعها »ناتاشا« وأمثالها من 

اكي  ن الفارين من جحيم العوز الش�ت الحالم�ي
ي المخاتل.  إىل حلم الهناءة الأورو�ب

ي الشائك 
نسا�ن ي رواية العجز الإ

م�ن روما ت�ي
وفشل الطموح وتآكل القيم. 

رواية الوجه غ�ي الشائع للهجرة داخل أوروبا 
قية إىل أوروبا  نفسها، من أوروبا ال�ش

ت عىل كاهل  ي أثرت وتغ�ي
الرأسمالية ال�ت

أنظمة أخرى. 

Readers of Najwa Binshatwan’s books are 
constantly amazed by her experimental 

writing, not only at the level of the 
narration with its various elements, but 
also at how she digs deep to bring out a 
subject that is of obvious relevance and 
then succeeds in turning it into a new, 

rich, and reserved subject. Following her 
novels, “The Horses’ Hair” and  

“The Slave Pens”, in her latest book: 
“Roma Termini”, she takes us to Italy to 
meet Natasha, the immigrant who works 
in the house of three old Italian women, 
who live comfortably and luxuriously in 
the wealth of capitalism while they bully 

the rest of the world around them by it, 
though their own children didn’t inherit 

from their wealth, as if they were in a 
parallel internal immigration. Natasha 

says: “What is my need for the stars? 
I only need money, I left my country 
for it, and I will work for it under any 

sky.” to which one of the three old 
women responds: “Italy can’t handle you 

immigrants, you come from everywhere 
and take jobs from our youth.” 

 This is a novel about the contemporary 
diaspora, the immigrants’ compromises, 
and the victims that are always blamed, 

not for what they committed, but  
for their identity and who they are. It’s 

about the present world with its ever-
changing and flowing human map, not 

that of geography in its fixed colors, 
because immigration is an uninterrupted 

act that begins the minute of arrival in  
the diaspora, whether it is a country or 

just an idea.

Author: Najwa Bin Shatwan نص: نجوى بن شتوان
نجوى بن شتوان

ي 
أكاديمية وروائية ليبية، حاصلة  عىل درج�ت

ي جامعة 
الماجست�ي والدكتوراه، أستاذ محارصن �ن

قاريونس- بنغازي. صدرت لها عدة مجاميع قصصية 
 وروايات منها ما تُرجم إىل لغات أخرى، بالإضافة 

ي عدة أنطولوجيات. 
إىل المساهمة �ن

ي  |  القياس: 14 × 21.5
الغالف: كرتو�ن

182 صفحة  |  © 2021

روما تيرمني
Roma Termini

ISBN:  978-9948-25-828-5

Binding: Hard Cover
21.5 x 14 x 2 | © 2021

Najwa Binshatwan is a Libyan academic 
and novelist. She is the author of three 

novels: The Horses’ Hair (2005), Orange 
Content (2008), and The Slave Yards 

(2016) in addition to collections of short 
stories and plays.

إضاءات

 رُّشحت روايتها )زرايب العبيد( لنيل الجائزة العالمية للرواية 

العربية )بوكر( 2017
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لماذا يذّكرنا هذا الكتاب بمزيج عجيب من 
جماليات المكان لباشالر، ومتوالّية أصالن 

لية، وح�ت فضاءات المكان لجورج  ن الم�ن
يك؟ ل تأخذنا أمل السعيدي إىل أماكن  ب�ي
عّدة، بل إىل ذاتها الأك�ش عمًقا وتموضعها 

ي »المسَكن« بتفاصيله الساكنة والأقل 
�ن

مالحظة، من »بورتريه لفرشان الأسنان« 
و»مقص الحبوب المنومة« إىل »سأقتل 

ي الحقل، أنا غياب الحقل« بكتابة 
« »و�ن ي أ�ب

ي الشعر ول 
�دية جديدة وخاصة ل تجا�ن

ًا. تتلّون بالقّص كث�ي

This book is a wondrous blend of  
Gaston Bachelard’s The Poetics of 

Space, Ibrahim Aslan’s A Household 
Sequence, and Georges Perec’s Species of 
Spaces. Amal Alsaeedi does not take us to 

many places, instead, she takes us to her 
inner self and its positioning within “Al 
Maskan” (home) with its latent and less 
remarkable details, from “A Portrait of 

A Toothbrush” and “The Sleeping Pills 
Splitter” to “I Will Kill My Father”, and 

“In the Field, I am the Absence of the 
Field”, she writes in a new and unique 

narrative that is not too far from poetry 
and does not overly take the shape 

 of storytelling.

Author: Amal Alsaeedi نص: أمل السعيدي
أمل السعيدي

ي إعداد 
قاصة وكاتبة من سلطنة عمان، تعمل �ن

ي إذاعة وتلفزيون 
امج الثقافية �ن وتقديم ال�ب

سلطنة عمان. حصلت عىل منحة الصندوق 
بداعية  ي للثقافة والفنون آفاق - الكتابة الإ العر�ب

نجاز هذا الكتاب.  2020 لإ

ي  |  القياس: 14 × 21.5
الغالف: كرتو�ن

122 صفحة  |  © 2021

 مدخل جانبي 
إلى البيت

A Side Entrance to 
the House

ISBN:   978-9948-25-887-2

Binding: Hard Cover
 21.5 x 14 x 1.5 | © 2021

Amal Alsaeedi is an Omani author 
and storyteller. She develops and  

presents cultural programs on the Radio 
and Television of the Sultanate of Oman. 

She has received the 2020 Creative 
Writing scholarship from the Arab Fund 

for Arts and Culture (AFAC) to complete 
this book.

إضاءات

ي للثقافة والفنون آفاق -  حصلت عىل منحة الصندوق العر�ب

نجاز هذا الكتاب. بداعية 2020 لإ الكتابة الإ

نالت جائزة الجمعية العمانية للكّتاب والأدباء.
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طبعة جديدة ومنقحة من رواية »تمثال دلما 
ي نالت جائزة الشارقة 

ورة الغمز(« ال�ت )ص�ي
بداع 2018. لالإ

ينجح )نورتا( الشاب الوسيم ذو القدرات 
ي دراسته الكهانة، ثم يعود إىل 

الخاّلقة �ن
ي نحت تمثال كب�ي 

جزيرته )دلما(، ليفكر �ن
ورة(، إلهة الخليج وواهبة النحاس  لـ)الّص�ي
والقرم، يمنح به )دلما( مكانًة رفيعة وسط 

ي الذي بداخله 
البحر، لكن التمرّد الدي�ن

ي المعبد 
ولم يُعلن عنه، طمًعا لمنصب �ن

يفة بعد فْقر، لم يدعه يُخرج  والمكانة ال�ش
ي ممارسته الّنحت، 

عصيانه الداخىلي سوى �ن
ورة(، من »نظرة  وذلك بتغي�ي نظرة )الص�ي
ي نظرات الآلهات المنحوتة، 

المدى« كما �ن
ة«، وهدفه  نسان المبا�ش إىل »نظرة الإ
ي 

له، وهكذا يستمر �ن أن يؤنسن فكر الإ
المخالفات بشكل خفي، ح�ت بوضعه ختم 

اسمِه َحْفراً عىل جسد التمثال.

رواية تأخذ القارئ إىل عالم الخليج وسواحله 
قبل الأديان، من نهايات العهد السومري، 

ي تكّونت 
ة الأكادية ال�ت إىل بدايات الف�ت

اطورتيها الأوىل من خالل )�جون  إم�ب
الأكدي( من جنوب العراق، مروراً بالخليج، 

خروجاً من المضيق، وصولً إىل صور ماجان 
الساحلية، فكيف ترّصف نورتا مع التمثال 

ي جزيرته، أمام الهجوم العنيف لجنود أكد؟
�ن

A new and revised edition of the novel 
“Statue of Delma”, that won the Sharjah 

Award for Creativity in 2018. 
Nurta, a handsome young man with 

creative abilities, succeeds in his 
priesthood studies, and returns to his 

island, Delma. He then starts thinking 
of sculpting a large statue of “Sayrora”, 
the goddess of the Gulf and the giver of 
copper and mangrove, giving Delma a 
high position in the middle of the sea. 

However, the hidden religious rebellion 
inside him and his greed for a position in 
the temple after years of poverty, did not 

let him bring out his inner disobedience 
except in his practice of sculpture, by 

changing the gaze of “”Sayrora””, from a 
gaze “”into the far distance”” often given 

to carved gods to a gaze of “”direct look 
of human””. His aim was to humanize 
the idea of God, and thus he continues 

to transgress in secret and goes as far as 
placing his signature on the body of  

the statue. 

A novel that takes the reader to the world 
of the Gulf coasts before religions, from 

the fall of the Sumerian civilization to the 
rise of the Akkadian civilization, whose 

first empire was formed by Sargon of 
Akkad and extended from southern Iraq, 

through the Gulf, out of the strait, and 
reaching the coasts of Majan. What did 

Nurta do with the statue on his island,  
in the face of the Akkadian army’s  

violent attack? 

Author: Reem Alkamali نص: ريم الكمالي
ريم الكماىلي

ي  |  القياس: 14 × 21.5
الغالف: ور�ت

382 صفحة  |  © 2021

تمثال دلما
Statue of Delma

ISBN:  978-9948-37-978-2

Binding: Paperback
  21.5 x 14 x 3 | © 2021

Reem Alkamali is a novelist and a researcher of 
ancient history of the UAE. She won Al Owais 
Award in 2015 for her novel “The Sultanate of 
Hormuz”, and the Sharjah Prize for Creativity 

in 2018 for her novel “Statue of Delma.”

ي التاريخ القديم من دولة 
روائية وباحثة �ن

مارات. نالت جائزة العويس عام 2015 عن  الإ
بداع  روايتها »سلطنة هرمز«، وجائزة الشارقة لالإ

عام 2018 عن روايتها »تمثال دلما«.

إضاءات

بداع 2018 الرواية الفائزة بجائزة الشارقة لالإ
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ي والقاص 
مجموعة قصصية مختلفة للروا�أ

أحمد الحقيل، فيها من التجريب قْدر ما 
فيها من الأصالة، سواء من ناحية تقنيات 
ي 

الكتابة والبناء ال�دي، أو بعث الحياة �ن
تيان بالتفاصيل الواقعية  الشخصيات والإ

الّصعبة، أو ح�ت الذهاب بالخيال إىل التاريخ 
والمستقبل مًعا والمجازفة ما وسعته الِحيلة.

A different collection of short stories by 
novelist and storyteller Ahmed Alhukail, 

experimental yet classical, whether in 
terms of writing techniques and narrative 

development, reviving characters and 
discussing difficult real-life details, or 

even going as far as imaging history and 
the future as one and taking creative risks 

in writing.

Author: Ahmed Alhuqayl نص: أحمد الحقيل
أحمد الحقيل

ي  |  القياس: 14 × 21.5
الغالف: كرتو�ن

368 صفحة  |  © 2021

بيت
House

ISBN:  978-9948-25-016-6

Binding: Hard Cover
21.5 x 14 x 3.5 | © 2021

Ahmed Alhukail is a Saudi storyteller and 
a novelist. He had published several novels 

including “Roads and Cities” in 2019, 
“Circles” in 2015, “Lines” in 2013, and a 
collection of short stories “On the Edge  
of Consciousness” in 2012. He regularly  

posts on his blog 

ahmedalhokail.wordpress.com

ي من السعودية. صدرت له رواية 
قاص وروا�أ

»طرق ومدن« عام 2019، و»دوائر« عام 2015، 
و»خطوط« عام 2013، والمجموعة القصصية 
»عىل حافة الوعي« عام 2012. ين�ش باستمرار 

ي مدّونته
�ن

ahmedalhokail.wordpress.com
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لــن أنــى نظــرة نــورة حينمــا دخلــت مكتبــي، ولــم تكــن دخلهتــا منــذ مــدة 

طويلــة. وجدتــي واقفــا أمــام التلفــاز أشــاهد ركلــة جــزاء حاســمة يف إحــدى 

مباريــات النــر. همــت باحلديــث ولكــن طــرف عيهنــا التقــط فجــأة صــف 

يف  كامــا  رفــا  تلهتــم  الــي  ألاملــاين  املعهــد  طبعــة  بالوفيــات«  »الــوايف  كتــاب 

 إلهيــا بوجــوم، 
ْ

33 مجلــدا، كل واحــد مهنــا أكــر مــن قبضــة يــدك. حدقــت

ثــم عــادت لتحــدق إيل، وأنــا أقــف أمــام التلفــاز، وصــوت املعلــق يــرخ: 

»هدف، هدف، هدف«، ثم ســألت مشــرة بســبابهتا املرتخية إىل الرف بما 

يشــبه الاســتمتاع بمنظــر غريــب، وكأهنــا تطالــع حيوانــا جعيــب الشــكل يف 

حديقة احليوانات: »وش هذا؟«، فقلت بحذر تســتطيع أن تســتبني منه 

– لألســف – جخــي وقلــة ثقــي يف تريــر هوايــي املربكــة: »كتــاب تراجــم«، 

مــت رأســها وكأهنــا تلتقــط الكلمــات الغامضــة الــي رضبــت فرامــل قبــل 
ّ

فقد

ــق يــرخ: »شــاهتا يف حلــق املــرىم ال تصــد وال 
ّ
أذنهيــا: »تراجــم مــني؟«، املعل

ــاب، وأعيــان، 
ّ
تــرد، يــا ســاااام«. هــززت كتــي بنفــس احلــذر املرتاجــع: »كت

أعقــب  »ونــاس«.  الانكمــاش:  تصاعــد  فــح  بمــا  وأضفــت  ثــني«، 
ّ

ومحد

ذلك حلظة صمت، ثم هزت رأســها وحضكت بيهنا وبني نفســها، ولوحت 

بيدهــا ويه تســتدير: »تعــال بــس تعــى تعــال«. وخرجــت. 

أحمد احلقيل، قاص وروايئ من السعودية. صدرت 

ورواية   ،2020 عام  »بيت«  القصصية  اجملموعة  له 

 ،2015 عام  و»دوائر«   ،2019 عام  ومدن«  »طرق 

و»خطوط« عام 2013، واجملموعة القصصية »عىل 

نته 
ّ

حافة الويع« عام 2012. ينرش باستمرار يف مدو

 .»ahmedalhokail.wordpress.com«
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المجموعة الشعرية الجديدة للشاعر والكاتب 
عبدهللا النارص، صاحب كتاب »قهوة نامة« 

، والمدّونة »أثَر الزعفران«. إن قارئ ِشعر  الشه�ي
ي سكون 

النارص يُدرك أن نصوصه تأّمالت ُمغرقة �ن
الحياة، تتقاطع بأحوال العالم ونصوصه الشعرية 

 المعروفة لرامبو مثاًل 
أو بيسوا.

لسنا أسوياء بما يكفي لتعليق صورة الجد.
لقد عّمدتنا القسوة. طاردنا الأسالف كي 

نلبس نظارة الحنان. أرهقنا امتداح القمح 
وك�تنا هشاشة المواليد. قضينا الأيام 

ي 
 والأحالم ونحن ندخن ً�ا أرواحنا �ن

دورات المياه.
الوقت متأخر جًدا لنحّب الرحيق.

الوقت متأخر جًدا لنسقي الجذور المحروسة 
بالسيف والخوف.

الوقت متأخٌر جًدا ول يناسب الأهل.
ل نعرف أبًا، نحن الذين ظللنا طوياًل نكتب، 

وظل الناس يهربون من ظاللنا الشائخة.

The newest poetry collection by poet and 
writer, Abdullah Alnasser, author of the 

famous “Nama’s Coffee” and the blog 
“Effect of Saffron”. The reader of  

Al Nasser’s poetry realizes that his poems 
are meditations drowning in the stillness 

of life, intersecting with the state of  
the world and Rimbaud and Pessoa’s 

famous poetry.

Author: Abdullah Alnaser نص: عبدال�له الناصر
عبدهللا النارص

ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: ور�ت

230 صفحة  |  © 2021

اللحاق بالرّمل
Chasing Sand

ISBN:  978-9948-34-474-2

Binding: Paperback
 21.5 x 14 x 2 | © 2021

Abdullah Alnasser is a Saudi poet and 
a translator. He has published a poetry 

collection, “Corpses in Exhaustion Outfits” 
in 2012, and “Coffee Nameh” in 2019. He 

translated poetic proses by Fernando Pessoa 
into Arabic, a part of which was published in 

“The King of the Gaps” in 2020. He publishes 
his works regularly on his blog  

“Effect of Saffron”.
saffronblood.blogspot.com

جم من السعودية. صدرت له  شاعر وم�ت
ي ثياب الخروج« 

المجموعة الشعرية »جثث �ن
عام 2012، وكتاب »قهوه نامة« عام 2019. 

ترجم إىل العربية شذرات شعرية لفرناندو بيسوا، 
ي كتاب »ملك الفجوات« 

 صدر جزء منها �ن
ي مدّونته 

 عام 2020. ين�ش أعماله باستمرار �ن
»أثر الزعفران«.

saffronblood.blogspot.com
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يقّدم الأستاذ الباحث أحمد الواصل، كتابًا 
وعه لدراسة الغناء الخليجي  ي م�ش

 آخر �ن
الذي بدأ عام 2003 بكتاب »الصوت 

ين  َ ن الأخ�ي «، إذ بعد كتابيه النقديّ�ي والمع�ن
ي الخليج« )2019(، 

»الأغنية السياسية �ن
و»المحرَّم الخليجي« )2017(، يطرح دراسته 

ي أطروحاتها 
الأعمق والأك�ش تساؤًل وجدًل �ن

النقديّة، فهو هذه المرّة يضع مصلطح 
ن  ّحل ب�ي »الأغنية« نفسه تحت الفحص، وي�ت
ي مختلف الثقافات 

أشكال الفنون الصوتية �ن
 العربية جغرافًيا، وتاريخها منذ الِعلم بها 
ها بمختلف الوسائط،  وح�ت تسجيلها ون�ش
اث  ن ال�ت ي ثالثة فصول- الأّول: الأغنية ب�ي

�ن
: تجربتان  ي

. الثا�ن ي
ي والقالب الغنا�أ

 الثقا�ن
ي الأغنية - ماذا يفعل الملحن؟ 

 �ن
ماذا تقدم المغنية؟ الثالث: إفراط الذائقة 

والأغنية البديلة.

إن تفس�ي جملة »ما بعد الأغنية« البسيط 
ا،  اضيًّ يمكن أن يكون »نهاية الأغنية« اف�ت

كما أنّه يتوّجب استحضار نقيضها »ما قبل 
الأغنية«، ويُتيح الأرشيف أك�ش من خيار أو 

احتمال، سواء فنون الأداء والقول والحركة، 
ي المعنوي أو القوالب 

اث الثقا�ن أو ال�ت
الغنائية، غ�ي أنّه يتوجب التقدم ل الرجوع 

إىل الخلف، وهذه طبيعة الزمن ومنطقه. إن 
نهاية الأغنية ليس نهاية الغناء، وإنما يخطر 

ي الذهن، مقصًدا وتحديًدا، بأنها تستنفد 
�ن

عنارص الأشكال والألوان والقوالب من 
الناحية الماديّة، وهي مقرونة بحقول تعليم 
وتربية وتمرين وممارسة، ومجالت اجتماعية 

واقتصادية وسياسية.«

Ahmed Alwasel presents another book 
in his pursuit of studying Gulf music, 

which began in 2003 with his book “The 
Voice and the Meaning” followed by his 
two recent critical books “The Political 

Song in the Gulf” (2019), and “The 
Gulf Taboo” (2017). This book presents 

his most comprehensive, inquisitive, 
and argumentative study in his critical 

theses. This time he investigates the term 
“song”, and he examines the different 

forms of vocal arts in different Arab 
cultures, and those forms’ history from 

inception to recording until distribution 
in various media. The book consists of 

three chapters, chapter one: The Song 
Between the Cultural Heritage and 

the Musical Form. Chapter two: Two 
Experiences in a song - What Does the 

Composer Do? What Does the Singer 
Offer? Chapter three: Excessive Taste and 

The Alternative Song.

Author: Ahmed Alwasel نص: أحمد الواصل
أحمد الواصل 

ي  |  القياس: 16 × 23.5 
الغالف: كرتو�ن

268 صفحة  |  © 2021

ما بعد الأغنية 
Post-Song

ISBN: 978-9948-34-741-5

Binding: Hard Cover
 23.5 x 16 x 2.5 | © 2021

Ahmed Alwasel is a poet, novelist,  
and an academic critic who specializes in 

cultural studies and cultural discourse. He has 
published eight poetry collections (2002-2019) 

and novels including: “Surat Al-Riyadh” 
(2007), “The Flower and Cappuccino” 

(2011), “The Days of Huda” (2015). 
He also wrote critical books: “The Voice and 

the Meaning” (2003), “The Gulf  Sahara” 
(2006), “Ashes and the Music” (2009),  

“The Earth Sings” (2010),  
“Beyond the Face” (2012), “Exodus from 

the Temple” ( 2013), “Talk with the Wind” 
(2016), “The Gulf Taboo” (2017),  

“The Political Song in the Gulf” (2019).

ي 
ي وناقد متخصص أكاديمًيا �ن

شاعر وروا�أ
، صدرت  ي

الدراسات الثقافية والخطاب الثقا�ن
ي مجموعات شعرية )2019-2002(، 

له ثما�ن
وروايات: »سورة الرياض« )2007(، »وردة 

وكابتشينو« )2011(، »أيام هدى« )2015(، 
 ،)2003( » وكتب نقدية: »الصوت والمع�ن

»سحارة الخليج« )2006(، »الرماد والموسيقى« 
ي الأرض« )2010(، »ما وراء 

)2009(، »تغ�ن
الوجه« )2012(، »الخروج من المعبد« )2013(، 

»الكالم مع الريح« )2016(، و«المحرَّم الخليجي« 
ي الخليج« )2019(.

)2017(، »الأغنية السياسية �ن

إضاءات

القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب.
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ي 
يضم الكتاب مجموعة من المواقف ال�ت

ية  ن نجل�ي ي تعّلم اللغة الإ
عاشها المؤلف �ن

ي مروًرا  ي د�ب
واستخدامها منذ طفولته �ن

بالدراسة والعمل ح�ت الزواج وإنجاب 
ًا قرار السفر إىل أمريكا  الأبناء، واتخاذه أخ�ي

ي عقر دارها! غ�ي أن 
لمواجهة اللغة �ن

ي، بأسلوبه الّساخر الذي اشُتهر به،  أم�ي
يمر عىل مواضيع مهمة يُع�ن بها إنسان 

المدينة الكوزموبوليتانية، منها تعّدد اللغات 
ي بقعة جغرافية 

والثقافات والتطّور ال�يع �ن
واحدة وتفاعل الأجيال المختلفة معها.

The book includes a collection  
of situations and happenings that the 

author went through while learning and 
using the English language from his early 
childhood in Dubai, through studying and 
working, until his marriage and becoming 
a parent, and finally making the decision 
to travel to the United States to confront 

the language in its own homeland! 
With his famous sarcastic style, Ahmed 

Amiri tackles important issues of people 
living in cosmopolitan cities such as 

multilingualism and multiculturalism,  
the rapid development in one 

geographical area, and how different 
generations react to it. 

Author: Ahmed Amiri نص: أحمد أميري
ي أحمد أم�ي

ي  |  القياس: 14 × 21.5  
الغالف: كرتو�ن

214 صفحة  |  © 2021

الرجل الذي يعرف 
الإنجليزية

The Man Who Knows 
English

ISBN: 978-9948-25-040-1

Binding: Hard Cover
  21.5 x 14 x 2 | © 2021

Ahmed Amiri, an Emirati writer. He graduated 
from Beirut Arab University (BAU) with a 

law degree. He has published several satirical 
books about his daily life routines, including 

“Al Akol: A Biography of a belly”, “Greetings 
from Bu Qalam” and “The World of Adam’s 
Children”. He is known for his interest in the 
marginal manifestations of big issues through 
his writings, presenting them in spontaneous 

situations in a sarcastic manner.

وت  ي جامعة ب�ي
مارات. تخّرج �ن كاتب من الإ

العربّية، تخّصص قانون. أصدر عّدة كتب ساخرة 
ة بطن«  عن مواقفه اليومّية، منها »الأَُكول: ِس�ي

و»مع تحّيات بو قلم« و»عالم عيال آدم«. ُعرَف 
ي ُكتبه الهتمام بالتجلّيات الهامشّية 

عنه �ن
ي مواقف عفوية 

ة، يقّدمها �ن للقضايا الكب�ي
بأسلوب ساخر.
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 نسخة حديثة، منّقحة وَمزيدة من رواية 
ي نالت جائزة مهرجان 

»وبر الأحصنة« ال�ت
 البجراوية الأّول للخرطوم عاصمة الثقافة 

العربية 2005.

ي »وبر الأحصنة« عن 
نسان �ن يتكلم الإ

 وجوده الخاص كما لو كان وجوداً عاماً، 
منذ أن كان غيباً ثم فكرة ثم نطفة ثم 
ي حالته تلك جميعها يمتلك 

 جنيناً، و�ن
مقدرة الطالع عىل مختلف الأزمان كما لو 
كانت زمناً واحداً ممتداً. تنهمر الرواية عىل 

نسانية،  ة لالإ ن الراوي العليم كس�ي  لسان الجن�ي
يروي فيها قصة أجداده الأوائل كما لو 

كانت قصته هو، عارجاً عىل حوادث من 
نسانية   التاريخ تتقاطع فيها المجتمعات الإ

ي الذي سيولد له. مع المجتمع اللي�ب

A new, revised, and improved version of 
the novel “Horse Fur” which won the 
prize at the first Al Bajrawiya Festival 

during Khartoum, Arab Cultural Capital, 
2005. In Horse Fur, the narrator speaks 

of his own existence as if it was the 
existence in general since he was unseen, 

then an idea, then a sperm, and then 
a fetus, and during all those stages he 

possesses the ability to see the different 
times as if it were just a prolonged 

period of time. The novel is narrated by 
the intelligent fetus, as a biography of 

humanity, in which he recalls the story 
of his early ancestors as if it were his own 

story, turning to events in history in 
which human societies intersect with the 

Libyan society that he is born into. 

Author: Najwa Bin Shatwan نص: نجوى بن شتوان

ي  |  القياس: 14 × 21.5
الغالف: كرتو�ن

164 صفحة  |  © 2021

وبر الأحصنة
Horse Fur

ISBN: 978-9948-34-777-4

Binding: Hard Cover
 21.5 x 14 x 2 | © 2021

نجوى بن شتوان

ي 
أكاديمية وروائية ليبية، حاصلة  عىل درج�ت

ي جامعة 
الماجست�ي والدكتوراه، أستاذ محارصن �ن

قاريونس- بنغازي. صدرت لها عدة مجاميع قصصية 
 وروايات منها ما تُرجم إىل لغات أخرى، بالإضافة 

ي عدة أنطولوجيات. 
إىل المساهمة �ن

Najwa Binshatwan is a Libyan academic 
and novelist. She is the author of three 

novels: The Horses’ Hair (2005), Orange 
Content (2008), and The Slave Yards 

(2016) in addition to collections of short 
stories and plays.
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ي هذا الكتاب 
يرسم لنا قاسم حداد، �ن

المختلف، »بورتريهات« أدبّية لشخصيات 
 ثقافية مهّمة، تقاطع معها الشاعر الكب�ي 

ي وبقّية العالم،  ي العالم العر�ب
ا �ن ا وحياتيًّ أدبيًّ

غ�ي أنه يقّدمها لنا بعينيه، وبما تخلل حياته 
معها من قراءات وأسفار ولقاءات، 

فنتعرف عىل قاسم بقدر ما نتعرف عىل 
ه؛ إنّه يبكي درويش، ويزيد غموض سليم  غ�ي

ح نجيب محفوظ، ويجالس  بركات، وي�ش
، ويشد عىل يد غادة السمان، وينتظر  ي المتن�ب

مايكوفسكي طوياًل.

In this unusual book, the great poet 
Qassim Haddad draws literary portraits of 
famous cultural figures he interacted with 
in his literary and personal lives, whether 

figures from the Arab world or the rest 
of the world. He introduces them to us 
from his vantage point and through his 

interactions with them from reflections, 
travels, and encounters. We get to know 

Qassim Haddad as much as we get to 
know others. He mourns Darwish, 

intensifies the mystery of Salim Barakat, 
explains Naguib Mahfouz, sits with 

Al-Mutanabbi, holds hands with Ghada 
al-Samman, and waits for Mayakovsky 

for a long time. 

Author: Qassim Haddad نص: قاسم حداد
قاسم حداد

ي  |  القياس: 16 × 23.5
الغالف: كرتو�ن

332 صفحة  |  © 2021

جوهرة المراصد
The Observatories Jewel

ISBN: 978-9948-34-327-1

Binding: Hard Cover
  23.5 x 16 x 3 | © 2021

Qassim Haddad (born 1948) is a Bahraini 
poet, particularly notable within the Arab 

world for his free verse poetry. His poems have 
been translated in several languages including 

German, English and French.

ّ عالمة  ي شاعر من البحرين. يُعت�ب ُمنجزه الأد�ب
ّ المعارص، وله  ي ي تاريخ الأدب العر�ب

راسخة �ن
ّ مهّم ومؤثّر. حصل عىل عّدة ِمَنح  ي

حضور ثقا�ن
ي ميونخ« 

قامة الأدبية �ن أدبّية عالمّية منها »الإ
ي 

ش بول« �ن عام 2014، وإقامة »بيت هاي�ن
كولون عام 2012، وزمالة »جاك جاك روسو« 
ي 

ي شتوتغارت �ن
بمنحة من »أكاديمية العزلة« �ن

العام نفسه، وإقامة الأكاديمية الألمانية للتبادل 
ن عام 2008. نال جائزة  ي برل�ي

ي )DAAD( �ن
الثقا�ن

ي مرص عام 2020، وجائزة 
ي �ن ملتقى الشعر العر�ب

العويس عن حقل الشعر عام 2002، وجائزة 
ي باريس عام 2000. 

ي �ن
ي اللبنا�ن

المنتدى الثقا�ن
ي أهّم المحافل الأدبّية حول العالم، منها 

شارك �ن
وت )1970(،  ي ب�ي

ي الأّول �ن ملتقى الشعر العر�ب
ي بغداد )1974(، ومهرجان 

ومهرجان المربد �ن
ي المغرب )1986(، وندوة مئويّة جامعة 

أصيلة �ن
ي واشنطن )1989(، ومهرجان 

جورج تاون �ن
ّ فرنسا )1999(، ومهرجان مؤسسة  ي لوديف جنو�ب

دام )1998(،  ي أمس�ت
الهجرة للثقافة العربية �ن

ي 
ي �ن ي معهد العالم العر�ب

ومهرجان ربيع الشعر �ن
ي 

باريس )2000(، والمهرجان العالمي للشعر �ن
كولومبيا )2001(.
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خمسون كاتبة وكاتًبا من مختلف أرجاء 
ي أنثولوجيا 

، يجتمعون �ن ي الوطن العر�ب
الشارقة »كم رئة للّساحل – كتابات جديدة 
« الذي يصُدر مع احتفاء  ي من العالم العر�ب

مدينة الشارقة بتلقيب منّظمة اليونيسكو 
لها عاصمة عالمّية للكتاب 2020-2019، 
ي ما زال  مؤّكدين للعالم أن الأدب العر�ب

فّواًرا وُمدهًشا عىل امتداد تاريخه الّضارب 
ن فاَق الخمسمائة  ي الِقَدم. عدد المرّشح�ي

�ن
 ، ي

شيح الذا�ت ن ال�ت اسًما من مصادر مختلفة: ب�ي
ين،  وترشيحات نُّقاد، وأدباء كبار، ونا�ش

ومدراء تحرير صحف ومجاّلت، وأساتذة 
جامعات، ونوادي قراءة، عىل أن ل يكون 

المرّشح مولوًدا قبل عام 1980، ولديه إصدار 
واحد عىل الأقل. شارك الُكّتاب بنصوص 
متنّوعة، منها القّصة والّشعر، والفصول 

الروائّية والّ�ود الرّحلّية، والنصوص المفتوحة 
والّشذرات. لم يجِر اعتماد الأسماء المختارة 
عىل مبدأ المنافسة، بل هي محاولة صادقة 

 لتوثيق نطاقات الكتابة المختلفة ع�ب 
ن فيها، وعليه نجد هنا   اختيار أحد العامل�ي

50 اسًما يّتصلون مًعا لرسم خريطة نجمّية 
ي الأدب 

ي أرا�ن
ن المهتّم عىل الّسفر �ن تُع�ي

ي الجديد وِبحاره. العر�ب

Fifty writers from all over the Arab world 
came together in this Sharjah anthology 

“Coastal Lungs - New Writings from 
the Arab World”. This anthology 

was published in conjunction with the 
conclusion of Sharjah’s celebration for 

being named the UNESCO’s World 
Book Capital for 2019-2020. The writers 

accentuate that Arabic literature is still 
alive and flourishing since its earliest 

history. The number of candidates for 
the anthology exceeded five hundred 

writers from different sources including 
self-nominations, nominations from 

critics, famous writers, publishers, editor-
in-chief of newspapers and magazines, 

university professors, and from reading 
clubs, provided that the candidate is not 

born before 1980 and has at least one 
publication. Writers submitted different 

texts, including short stories and poetry, 
fiction, travel narratives, free-form 

writings, and prose. The selected writers 
were not chosen based on competitive-

selection, but rather it was an attempt 
to showcase the different writing styles. 

Hence, we find here 50 writers that 
connect together to draw a star map that 

will help those interested in traveling  
in the lands and seas of contemporary 

Arabic literature.

 نص: الشارقة عاصمة 
عالمية للكتاب

ي  |  القياس: 16 × 23.5  
الغالف: كرتو�ن

348 صفحة  |  © 2021

كم رئة للساحل
Coastal Lungs

ISBN: 978-9948-25-035-7

Binding: Hard Cover
23.5 x 16 x 3 | © 2021

Author: Sharjah World Book 
Capital (SWBC)

Sharjah was named World Book Capital 
for the year 2019 by United Nations 
Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) under the 
recommendation of the two Advisory 

Committee members: The International 
Publishers Associations (IPA) and The 

International Federation of Library 
Association and Institutions (IFLA). 

Sharjah has been selected by these 
esteemed pillars as recognition of the 

city’s continuous efforts in promoting 
books and literacy. Known as the City of 

Knowledge, it has fast established itself 
as the source for the region’s growing 
publishing sector, and has become the 
hub for most book related events and 

organizations in the UAE. 
The nomination for 2019 was also due 
to the city’s innovative, comprehensive 

and inclusive proposal to the World Book 
Capital initiative. The yearlong program 
focuses on the inclusivity of all members 

of the community. It contains creative 
proposals to engage the very large 

expatriate population, the book industry, 
the young, the marginalised population, 
and much more. The goal is to empower 

the community and strengthen the nation 
and region through literature.

الشارقة العاصمة العالمّية للكتاب

 الشارقة العاصمة العالمّية للكتاب لعام 2019
ن  ي تضّم الجهت�ي

بتوصية من اللجنة الستشارية ال�ت
 ، ي قطاع الكتب الدوىلي

ن �ن ن الرئيسيت�ي المعنيت�ي
ين )IPA( والتحاد  وهما: التحاد الدوىلي للنا�ش

الدوىلي لجمعيات ومؤسسات المكتبات 
ن عىل الشارقة  ن الجهت�ي )IFLA(، وقع اختيار هات�ي

ي دعم مجال 
تكريماً لجهودها المتواصلة �ن

الكتب والثقافة. وقد رّسخت الشارقة مكانتها 
�يعاً لتكون القلب النابض لقطاع الن�ش 

ي المنطقة، فأمست مركزاً معتمداً 
المتنامي �ن

قامة معظم الفعاليات والأنشطة المتعّلقة  لإ
مارات العربية المتحدة. ي دولة الإ

 بالكتب �ن
كما جاء اختيار الشارقة عاصمًة عالمّية للكتاب 

نامج المبتكر والشامل الذي  لعام 2019 نتيجًة لل�ب
قّدمته إىل »مبادرة عواصم الكتاب العالمّية« 

بية والعلوم  ي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة لل�ت
ال�ت

نامج  والثقافة »اليونيسكو«؛ وقد تضمن ال�ب
عروضاً فريدة من نوعها لجذب اهتمام جميع 

ائح المجتمع وقطاع الكتب وجيل  فئات و�ش
ائح أخرى من السّكان، بهدف  الشباب و�ش

ن المجتمع وتوحيد الشعوب من خالل   تمك�ي
ن�ش الثقافة ودعم قراءة الكتب.

The Sharjah World Book Capital 2019
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ي اسمه  )ل تبك أيها الطفل( رواية عن ص�ب
ي زمن تمرد الماوماو الذي اجتاح 

نجوروغي نشأ �ن
ي الخمسينيات وأوائل الستينيات كحركة 

كينيا �ن
�ية لمقاومة الضطهاد الستعماري، وعن سعي 

نجوروغي للتعلم وحب مويهاكي ابنة معّذب 
عائلته. إن قضية الماو ماو انتهت وأصبحت من 
، لكن رواية )ل تبك أيها الطفل( تابَعتها  ي

الما�ن
بغض النظر عن سياقها التاريخي، ثم حصلت 

كينيا عىل استقاللها وتناوب عىل حكمها العديد من 
القادة الأفارقة، ولكن شيئا ل يزال خالدا: قصة حياة 

نجوروغي. تتغ�ي الكتب ع�ب الزمن بطريقة رائعة 
إذا ما كتبت بح�ب الفن، إنها دللة عىل مدى انجاز 

نغوغي ككاتب بإعادة تكوين فكر وأجواء وتوترات 
ي وقتها 

وحالة عرص الماو ماو. كما أنها كتبت �ن
ي تجعلنا نشعر بالوقائع 

الخاص، حاملة القوة ال�ت
الثابتة: آمال الشباب، واستحالة العالم، والطريقة 

ي تؤثر فيها السياسة عىل حياتنا الحميمية، 
ال�ت

ورة المقاومة وقيمة العائلة. ولو لم يكتب  ورصن
نغوغي عمال أدبيا سوى )ل تبك أيها الطفل( لتبّوأ 

ي الأدب الأفريقي. إنه ينتمي إىل 
ة �ن ن مكانة متم�ي

ي الواقع إن جومو كينياتا، 
. �ن ن ن الحتجاجي�ي الروائي�ي

ي الرواية، هو الذي أدخل 
الذي هو موس الأسود �ن

نغوغي السجن عام 1977 لمدة عام من الحبس 
النفرادي.

Two brothers, Njoroge and Kamau, stand 
on a garbage heap and look into their 

futures: Njoroge is to attend school, while 
Kamau will train to be a carpenter. But 
this is Kenya, and the times are against 

them: In the forests, the Mau Mau is 
waging war against the white government, 

and the two brothers and their family 
need to decide where their loyalties lie. 
For the practical Kamau, the choice is 

simple, but for Njoroge the scholar, the 
dream of progress through learning is a 

hard one to give up.

Author: Nagugi wa Thiongo
Translator: Ameenah Alhassan

أمينة عبدالوهاب الحسن، من مواليد مدينة الأحساء 
ي 

ي السعودية. حاصلة عىل درجة البكالوريوس �ن
�ن

ية. صدرت لها المجموعة القصصية »�ير  ن نجل�ي اللغة الإ
يتسع« عام 2014، وترجمت إىل العربية رواية جيم 

شيبارد »ِسفر هارون« الصادرة عام 2018.

نص: نغوغي وا ثيونغو
الترجمة: أمينة الحسن

نغوغي وا ثيونغو

ي كينيا عام 1938وهو أحد رواد الأدب الأفريقي. 
ولد �ن

حصل عىل جوائز عدة منها: جائزة لوتس لالآداب 1973، 
جائزة نونيو العالمية لالأدب )إيطاليا( 2001، جائزة دائرة 

ة  نقاد الكتب الوطنية )أمريكا( 2012، القائمة القص�ي
لجائزة مان بوكر الدولية عام 2009، وجائزة بارك كيونغ-
ي عام 2016. من أعماله: ل تبك أيها الطفل )1964(، 

�ن
بتالت الدم )1977(، وشيطان عىل الصليب )1982(.

ي  |  القياس: 14 × 21.5
الغالف: كرتو�ن

198 صفحة  |  © 2021

لا تبك أيها الطفل
Weep not Child

ISBN:  978-9948-25-839-1

Binding: Hard Cover
 21.5 x 14 x 2 | © 2021

المترجم

Co
ve

r D
is

ig
n:

 H
as

sa
n 

Al
m

oh
ta

si
b

نغوغـي وا ثيونغـو )أو جيمـس نغوغـي( ولـد فـي 

كينيـا عـام 1938وهـو أحـد رواد األدب األفريقـي. 

حصـل عـى جوائـز عدة منهـا: جائزة لوتـس لآلداب 

)إيطاليـا(  لـأدب  العالميـة  نونيـو  جائـزة   ،1973

2001، جائـزة دائـرة نقـاد الكتب الوطنية )أمريكا( 

2012، القائمـة القصيـرة لجائـزة مـان بوكـر الدوليـة 

بـارك كيونغ-نـي عـام 2016.  عـام 2009، وجائـزة 

مـن أعمالـه: ال تبـك أيهـا الطفـل )1964(، بتـات 

الـدم )1977(، وشـيطان عـى الصليـب )1982(.

مدينـة  مواليـد  مـن  الحسـن،  الوهـاب  عبـد  أمينـة 

درجـة  عـى  حاصلـة  السـعودية.  فـي  األحسـاء 

لهـا  اإلنجليزـية. صـدرت  اللغـة  البكالوريـوس فـي 

المجموعـة القصصيـة »سـرير يتسـع« عـام 2014، 

وترجمـت إىل العربيـة رواـية جيـم شـيبارد »ِسـفر 

.2018 عـام   الصـادرة  هـارون« 

زمـن  فـي  نشـأ  نجوروغـي  اسـمه  عـن صبـي  رواـية  الطفـل  أيهـا  تبـك  ال 

تمـرد الماومـاو الـذي اجتـاح كينيـا فـي الخمسـينيات وأوائـل السـتينيات 

كحركـة سـرية لمقاومـة االضطهـاد االسـتعماري، وعـن سـعي نجوروغـي 

للتعلـم وحـب مويهاكـي ابنـة معـّذب عائلتـه. إن قضيـة المـاو مـاو انتهـت 

وأصبحـت مـن الماضـي، لكـن رواـية ال تبـك أيهـا الطفـل تابَعتهـا بغـض 

النظـر عـن سـياقها التاريخـي، ثـم حصلـت كينيـا عـى اسـتقالها وتنـاوب 

عـى حكمهـا العدـيد مـن القـادة األفارقـة، ولكن شـيئا ال يـزال خالدا: قصة 

حيـاة نجوروغـي. تتغيـر الكتـب عبـر الزمـن بطريقـة رائعـة إذا مـا كتبـت 

بحبـر الفـن، إنهـا داللـة عـى مـدى انجـاز نغوغـي ككاتـب بإعـادة تكويـن 

فكـر وأجـواء وتوتـرات وحالـة عصـر المـاو مـاو. كمـا أنها كتبت فـي وقتها 

الخـاص، حاملـة القـوة التـي تجعلنـا نشـعر بالوقائـع الثابتـة: آمـال الشـباب، 

حياتنـا  عـى  السياسـة  فيهـا  تؤثـر  التـي  والطريقـة  العالـم،  واسـتحالة 

نغوغـي  يكتـب  لـم  ولـو  العائلـة.  وقيمـة  المقاومـة  وضـرورة  الحميميـة، 

عمـا أدبيـا سـوى ال تبـك أيهـا الطفـل لتبـّوأ مكانـة متميـزة فـي األدب 

األفريقـي. إنـه ينتمـي إىل الروائييـن االحتجاجييـن. فـي الواقـع إن جومـو 

كينياتـا، الـذي هـو موسـى األسـود فـي الرواـية، هـو الـذي أدخـل نغوغـي 

السـجن عـام 1977 لمـدة عـام مـن الحبـس االنفـرادي.

ترجمة: أمينة الحسن

Ameenah Abdulwahab Alhassan, was born 
in Al-Ahsa, Kingdom of Saudi Arabia. She 

holds a bachelor’s degree in the English 
Language. Her collection of short stories, A 
Bed That Expands, was published in 2014. 

She translated Jim Shepard’s novel, The 
Book of Aron, into Arabic in 2018.

Ngugi wa Thiong’o is an award-winning 
novelist, playwright, and essayist from 

Kenya whose novels have been translated 
into more than thirty languages. He 

lives in Irvine, California, where he is 
Distinguished Professor of English and 

Comparative Literature at the University 
of California, Irvine.
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، يلوذ ببيت  ألكسندر كليف، ممّثل شه�ي
طفولته هربًا من خزي انهياره الأليم عىل 

ي غبش الإحساس 
خشبة الم�ح. وهناك، �ن

، يتذّكر ويتفّكر  بالزمان والأحياء والمو�ت
ي بخًطى مرتابة نحو ذاته.

ويحلم ويم�ش

»انجىل الموقف ىلي دفعة واحدة: عىل الأرض 
أسفل عتبة النافذة يرقد فرخ ميت. ل بد أنّه 

ي التحليق 
قد وقع عن السقف، أو فشل �ن

فهوى إىل الأرض وك� عنقه. عىل نظرته 
غشاوة شبه زجاجّية، وعىل ريشه شحوب. 

ي أنّه أحد الأبوين، 
النورس، ول ريب عندي �ن

فتح منقاره من جديد بتلك الطريقة الغريبة، 
ي 

بال صوت. لعّلها كانت تهديًدا،  يحّذر�ن
ي أميل إىل العتقاد  ّ

ب، لك�ن به من أن أق�ت
بأنّها أََمارَُة كرب شديد. ح�ت النوارس يجب 
أن يكون لديها تعاب�ي ترح أو فرح يستطيع 

َها. ربما ترى هي مالمحنا فارغة  ن الرفقاء تمي�ي
ة مثلما نرى نحن مالمحها. رجل  ّ وغ�ي مع�ب
حها، عىل سبيل  ر ببأساء ل يمكن �ش مخدَّ

ي نظرها 
المثال، أنا واثق بأنّه لن يكون �ن

ن يحملق بال  ن ميتت�ي ٍّ آخَر بعين�ي ي سوى غ�ب
رحمة إىل مشهِد فقٍد ل يَُقاس. الطائر كان 
؛ أجل، أظنُّه أبًا. تركته لصلواته  ذكًرا، أظنُّ

 الصامتة، ونزلت، مدفوًعا بهذه المصادفة، 
إىل البحر«.

ي  |  القياس: 14 × 21.5
الغالف: كرتو�ن

250 صفحة  |  © 2021

كسوف
Eclipse

ISBN: 978-9948-25-825-4

Binding: Hard Cover 
21.5 x 14 x 2.5 | © 2021

When renowned actor Alexander Cleave 
was a boy living in a large house with his 

widowed mother and various itinerant 
lodgers, he encountered a strikingly vivid 

ghost of his father. Now that he’s fifty 
and has returned to his boyhood home 

to recover from a nervous breakdown on 
stage, he is not surprised to find the place 

still haunted.

Author: John Banville
Translator: Salman Aljarbou

نص: جون بانفيل
الترجمة: سلمان الجربوع
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ُولـد  أيرلنـدي،  أدبـي  روائـي ومحـرّر  بانفيـل،  جـون 

في ويكسـفورد عام 1945. يكتب تحت اسـم آخر 

)بنياميـن بـاك( رواـيات مختلفـة عـن تلـك التـي 

يكتبها باسـمه األّول. له ُقرابة األربع عشـرة رواية، 

وكسـوف   )1989( الشـهادة  كتـاب  بينهـا  مـن 

)2000( والمنبـوذ )1997( والبحـر )2005(، وهـو 

المرّشـح األيرلنـدي األكثـر بـروزًا لنيـل جائـزة نوبـل 

كافـكا،  وفرانـز  بوكـر،  مـان  جائـزة  نـال  لـآداب. 

بانفيـل  كتابـات  قورنَـت  لطالمـا  كثيـر.  وغيرهـا 

وأنـه  ودوستويفسـكي،  كامـو  ألبيـر  بنصـوص 

“الوريث الشـرعي لبروسـت من خال نابوكوف”. 

يعيـش مـع زوجتـه وأبنائـه فـي دبلـن.

سـلمان الجربـوع - شـاعر ومترجـم مـن السـعودية. 

ومحاولـة   ،)2018( أليـف  ضبـاب  ديـوان  لـه  صـدر 

الترجمـة:  وفـي   .)2016( قلقـه  عـن  للتعبيـر  حائـط 

قـّدوس المتيـن )2020(، أسـاطير الخريف )2019(.

ينشر باستمرار في مدّونته:

»salmanzaid.wordpress.com«

مـن  هربًـا  ببيـت طفولتـه  يلـوذ  كليـف، ممثّـل شـهير،  ألكسـندر 

غبـش  فـي  وهنـاك،  المسـرح.  خشـبة  عـى  األليـم  انهيـاره  خـزي 

ويحلـم  ويتفكّـر  يتذكّـر  والموتـى،  واألحيـاء  بالزمـان  اإلحسـاس 

ذاتـه. نحـو  مرتابـة  بخًطـى  ويمشـي 

عتبـة  أسـفل  األرض  عـى  واحـدة:  دفعـة  لـي  الموقـف  »انجـى 

النافـذة يرقـد فـرخ ميـت. ال بـد أنّـه قد وقع عن السـقف، أو فشـل 

فـي التحليـق فهـوى إىل األرض وكسـر عنقـه. عـى نظرته غشـاوة 

شـبه زجاجيّـة، وعـى ريشـه شـحوب. النـورس، وال ريب عندي في 

أنّـه أحـد األبويـن، فتـح منقـاره مـن جدـيد بتلـك الطريقـة الغريبـة، 

ًدا،  يحّذرني به مـن أن أقترب، لكنّي  بـا صـوت. لعلّهـا كانـت تهدـي

أميـل إىل االعتقـاد بأنّهـا أََمـارَُة كـرب شـديد. حتـى النـوارس يجـب 

أن يكون لديها تعابير ترح أو فرح يستطيع الرفقاء تمييزَها. ربما 

تـرى هـي مامحنـا فارغـة وغيـر معبّـرة مثلمـا نـرى نحـن مامحها. 

ر ببأسـاء ال يمكـن شـرحها، عى سـبيل المثـال، أنا واثق  رجـل مخـدَّ

بأنّـه لـن يكـون في نظرها سـوى غبيٍّ آخرَ بعينيـن ميتتين يحملق 

؛  أظـنُّ ذكـرًا،  كان  الطائـر  يَُقـاس.  ال  فقـٍد  إىل مشـهِد  رحمـة  بـا 

ه أبًـا. تركتـه لصلواتـه الصامتـة، ونزلـت، مدفوًعـا بهـذه  أجـل، أظنُـّ

المصادفـة، إىل البحـر«.

 جون بانفيل

ي ويكسفورد 
ي أيرلندي، ُولد �ن ي ومحّرر أد�ب

روا�أ
ن  عام 1945. يكتب تحت اسم آخر )بنيام�ي
ي يكتبها 

بالك( روايات مختلفة عن تلك ال�ت
ة رواية، من بينها  باسمه الأّول. له ُقرابة الأربع ع�ش

كتاب الشهادة )1989( وكسوف )2000( 
والمنبوذ )1997( والبحر )2005(، وهو المرّشح 
الأيرلندي الأك�ش بروًزا لنيل جائزة نوبل لالآداب. 
 . ها كث�ي نال جائزة مان بوكر، وفرانز كافكا، وغ�ي

لطالما قورنَت كتابات بانفيل بنصوص ألب�ي 
عي  ، وأنه »الوريث ال�ش كاموس ودوستويفسكي

وست من خالل نابوكوف«. يعيش مع زوجته  ل�ب
ي دبلن. 

وأبناءه �ن

Salman Aljarbou is a poet and translator 
from the Kingdom of Saudi Arabia. He 

published two books of poetry; Tamed Fog 
(2018) and A Wall’s Attempt to Express Its 

Concern (2016). His translations include 
Holy the Firm (2020), Legends of the Fall 
(2019), and three novellas by the American 
writer Jim Harrison. He regularly posts on 

his blog:

 salmanzaid.wordpress.com

John Banville, the author of seventeen novels, 
has been the recipient of the Man Booker 

Prize, the James Tait Black Memorial Prize, 
the Guardian Fiction Award, the Franz 

Kafka Prize, a Lannan Literary Award for 
Fiction and the Prince of Asturias Award for 

Literature. He lives in Dublin.

جم من السعودية. صدر   سلمان الجربوع - شاعر وم�ت
له ديوان ضباب أليف )2018(، ومحاولة حائط للتعب�ي 

ن  جمة: قّدوس المت�ي ي ال�ت
عن قلقه )2016(. و�ن

)2020(، أساط�ي الخريف )2019(، وثالث روايات 
ة للكاتب الأمريكي جيم هاريسون. ين�ش  قص�ي

ي مدّونته: 
باستمرار �ن

salmanzaid.wordpress.com

المترجم إضاءات

نال جون بانفيل جائزة بوكر عام 2000 

وجائزة فرانز كافكا عام 2013

إشادات

"كسوف ليس احتجاب الشمس، بل شعاع آخر من أََلِق 

بانفيل الذي ل يضاَهى". 

سكوتسمن

س برُهاب الأماكن المغلقة، مربكٌة  "رواية قويّة وتُحسِّ

بقدر ما هي جاذبة".

التايمز   

ء. قطعة من  ي
له ويفّكر. ذاك كّل سش ن "رجٌل يطوف بم�ن

ٍ كهذا، 
ي كسوف... ومع ن�ش

الفّن ابتدعها جون بانفيل �ن

من يحتاج إىل حبكة".

روبرت ماكفرلين، الغارديان
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)التقّشفّية( أو )التجرّديّة( هي فّن أن تعرف 
حدود حاجتك لالأشياء. و»التجرّد الرّقمي« 

يطّبق هذا المفهوم عىل حياتنا التكنولوجية 
اليومية. إنه الطريق نحو حياة هادئة وذات 

مغزى وسط عالم يزداد إزعاجه وفوضاه يوًما 
عادة التفك�ي  عن آخر. يدفعنا المؤلف لإ

بعالقتنا مع وسائل التواصل الجتماعي، 
وإعادة اكتشاف مّ�ات عالم »الأوفالين«، 
ات  وإحياء التصال بذاتنا العميقة ع�ب ف�ت

متقطعة من العزلة.

Minimalism is the art of knowing how 
much is just enough. Digital minimalism 

applies this idea to our personal 
technology. It’s the key to living a focused 
life in an increasingly noisy world. In this 

book, Newport introduces a philosophy 
for technology use that has already 

improved countless lives. He shows how 
digital minimalists are rethinking their 

relationship to social media, rediscovering 
the pleasures of the offline world, and 

reconnecting with their inner selves 
through regular periods of solitude.

Author: Cal Newport
Translator: Zahra Nasser

نص: كال نيوبورت
الترجمة: زهرة ناصر

كال نيوبورت

ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: كرتو�ن

260 صفحة  |  © 2021

فلسفة التجرّد الرقمي
Digital Minimalism

ISBN: 978-9948-34-512-1

Binding: Hard Cover
 21.5 x 14 x 2.5 | © 2021

Cal Newport is an Associate Professor  
of Computer Science at Georgetown 

University. In addition to researching cutting  
edge technology, he also writes about the 

impact of these innovations on our culture. 
Newport is the author of six books, including 

the New York Times bestseller, Digital 
Minimalism, which argues that we should be 

much more selective about the technologies we 
adopt in our personal lives, and Deep Work, 
which argues that focus is the new I.Q. in the 

modern workplace.

ي قسم علوم الكمبيوتر 
 كاتب ودكتور �ن

بجامعة جورج تاون، واشنطن. مؤلف كتاب 
ي تطوير 

)عمل عميق( وخمسة كتب أخرى �ن
ي 

الذات، مرّكًزا بحوثه حول النجاح العلمي والمه�ن
ي عالم  يزداد اعتمادنا 

وكيف يمكن تحقيقهما �ن
فيه عىل التكنولوجيا والعوالم الرقمّية.

جمة من سلطنة عمان، مهتمة   زهرة نارص، م�ت
باللغة والأحياء التطورية والتقنية.

المترجم

Zahra Nasser is a translator from Oman. 
She is interested in language, biological 

evolution, and technology.
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 تقع هذه الرواية - المبنية عىل أحداث 
ي القرن التاسع ع�ش بكندا، 

حقيقية - �ن
حيث تدان غريس ماركس بعمر 16 باعتبارها 

ي جريمة قتل سيدها ومدبرة 
يكة �ن �ش

ي أن القصة استقطبت آراء 
له.  ل غرابة �ن ن م�ن

الصحافة والجمهور معا، لحتوائها عىل مزيج 
ء ما مث�ي بخصوص صبية  ي

الحب، والعنف. سش
حلوة تتهم بالعنف، يستقطب فضول الأطباء 

، الكتاب، وكل من يحاول فهم  ن النفسي�ي
ية من خالل أك�ش أشكالها تطرفا.   الحالة الب�ش

ي كشفه 
ي لغته، و�ن

تكمن قيمة العمل �ن
عن آراء ذلك الوقت حول طبيعة النساء، 

وتمثيله لقرن ل تمتلك فيه النساء أي سلطة 
ن يجلسن عىل الطاولة المستديرة  إل ح�ي

لمخاطبة الأرواح.

It’s 1843, and Grace Marks has been 
convicted for her involvement in the 

vicious murders of her employer and his 
housekeeper and mistress. Some believe 

Grace is innocent; others think her evil or 
insane. Now serving a life sentence, Grace 
claims to have no memory of the murders. 

An up-and-coming expert in  
the burgeoning field of mental illness 

is engaged by a group of reformers and 
spiritualists who seek a pardon for Grace. 

He listens to her story while bringing 
her closer and closer to the day she 

cannot remember. What will he find in 
attempting to unlock her memories?

Author: Margaret Atwood
Translator: Nouf Alsaidi

نص: مارغريت اآتوود
الترجمة: نوف السعيدي

ي  |  القياس: 16 × 23.5 
الغالف: كرتو�ن

524 صفحة  |  © 2021

المدعوة غريس
Aliace Grace

ISBN: 978-9948-37-997-5

Binding: Hard Cover
 23.5 x 16 x 4.5 | © 2021

نوف السعيدي - مدّونة من سلطنة عمان. مهتمة 
ي 

بداع الثقا�ن بالعلوم والفنون والآداب. نالت جائزة الإ
ي لعام 2016.

 عن أفضل إصدار عما�ن
عنوان المدّونة:

http://nouf.in 

المترجم

Nouf Alsaidi is a blogger from Oman. She is 
interested in science, arts, and literature. She 

won the Cultural Creativity Award for the 
best Omani publication in 2016. She blogs at 

http://nouf.in

Margaret Atwood, whose work has been 
published in over thirty-five countries, is the 

author of more than forty books of fiction, 
poetry, and critical essays. In addition to The 

Handmaid’s Tale, her novels include Cat’s 
Eye, shortlisted for the Booker Prize; Alias 

Grace, which won the Giller Prize in Canada 
and the Premio Mondello in Italy; The 

Blind Assassin, winner of the 2000 Booker 
Prize; and her most recent, Oryx and Crake, 

shortlisted for the 2003 Booker Prize. She lives 
in Toronto with writer Graeme Gibson. 

مارغريت آتوود

ن لغة حول  تُرجمت أعمالها إىل خمس وثالث�ي
ن  ن كتابًا ب�ي العالم، أّلفت ما يربو عن الأربع�ي
الرواية والّشعر والمقالة. إضافة إىل روايتها 

ن القّطة”  الأشهر “حكاية الخادمة” هناك “ع�ي
ي نهائيات جائزة البوكر عام 

ي نافست �ن
ال�ت

1989؛ و”آلياس غريس” الحائزة عىل جائزة 
ي 

ي كندا و  Premio Mondello �ن
Giller �ن

ي وصلت 
إيطاليا؛ و”أوريكس وكريك” ال�ت

نهائيات البوكر عام 2003. أيًضا “سنة الفيضان” 
و”مادادام”. فازت بأك�ش من 55 جائزة وتكريًما، 

يفّية من جامعات  بينها درجات علمّية ت�ش
ي 

دج وأوكسفورد والّ�بون. تعيش �ن كام�ب
تورنتو، كندا.

إضاءات

Scotiabank Giller 1996 نالت جائزة

رُّشحت لجائزة مان بوكر 1996

ي جونيور عن القائمة  رُّشحت لجائزة جيمس تيب�ت

الطويلة 1996

تقالية لقائمة مخترصة للخيال1997 رُّشحت لجائزة ال�ب

رُّشحت لجائزة DUBLIN الأدبية الدولية لقائمة 

مخترصة 1998
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كتبت مارغريت آتوود »العهود« الجزء 
ة »حكاية الجارية«  ي من روايتها الشه�ي

الثا�ن
يطانية عام 2019  ونالت بها جائزة البوكر ال�ب

مناصفة. وفيه تُجيب عىل أسئلة لطالما 
ه عام 1985،  ت ُقّراء الجزء الأّول منذ ن�ش ّ ح�ي
فقّدمت رواية تبدأ أحداثها بعد خمسة ع�ش 

ن تواجه  عاًما من نهاية »حكاية الجارية« ح�ي
ها المجهول، وذلك بثالثة أصوات  أوفِرد مص�ي

ا  نسائية مختلفة يكشف كّل منها جانًبا خفيًّ
من جلعاد.

In this brilliant sequel to The 
Handmaid’s Tale, acclaimed author 

Margaret Atwood answers the questions 
that have tantalized readers for decades. 
Atwood’s sequel picks up the story more 

than fifteen years after Offred stepped 
into the unknown, with the explosive 
testaments of three female narrators  

from Gilead. 

Author: Margaret Atwood
Translator: Eman Asaad

نص: مارغريت اآتوود
الترجمة: إيمان أسعد

ي  |  القياس:  16 × 23.5 
الغالف: كرتو�ن

472 صفحة  |  © 2021

العهود
The Testaments

ISBN: 978-9948-34-849-8

Binding: Hard Cover
  23.5 x 16 x 4.5 | © 2021

Margaret Atwood, whose work has been 
published in over thirty-five countries, is the 

author of more than forty books of fiction, 
poetry, and critical essays. In addition to The 

Handmaid’s Tale, her novels include Cat’s 
Eye, shortlisted for the Booker Prize; Alias 

Grace, which won the Giller Prize in Canada 
and the Premio Mondello in Italy; The 

Blind Assassin, winner of the 2000 Booker 
Prize; and her most recent, Oryx and Crake, 

shortlisted for the 2003 Booker Prize. She lives 
in Toronto with writer Graeme Gibson. 

مارغريت آتوود

ن لغة حول  تُرجمت أعمالها إىل خمس وثالث�ي
ن  ن كتابًا ب�ي العالم، أّلفت ما يربو عن الأربع�ي
الرواية والّشعر والمقالة. إضافة إىل روايتها 

ن القّطة”  الأشهر “حكاية الخادمة” هناك “ع�ي
ي نهائيات جائزة البوكر عام 

ي نافست �ن
ال�ت

1989؛ و”آلياس غريس” الحائزة عىل جائزة 
ي 

ي كندا و  Premio Mondello �ن
Giller �ن

ي وصلت 
إيطاليا؛ و”أوريكس وكريك” ال�ت

نهائيات البوكر عام 2003. أيًضا “سنة الفيضان” 
و”مادادام”. فازت بأك�ش من 55 جائزة وتكريًما، 

يفّية من جامعات  بينها درجات علمّية ت�ش
ي 

دج وأوكسفورد والّ�بون. تعيش �ن كام�ب
تورنتو، كندا.

ي الكويت، صدر 
إيمان أسعد، روائية أردنية مقيمة �ن

” عام 2014. حاصلة  ي لها رواية “زينب والخيط الذه�ب
ي الدراسات الأمريكية من 

عىل شهادة الماجست�ي �ن
الجامعة الأردنية عام 2005، وعىل شهادة البكالوريوس 

ي من  ن نجل�ي ىلي والأدب الإ
ي تخّص�ي علم الحاسب الآ

�ن
جامعة الكويت عام 2003. صدر لها عن دار روايات 

 ” جمة العربية لرواية غراهام سويفت “الطلب الأخ�ي ال�ت
عام 2017.

المترجم إضاءات

يطانية مناصفة 2019 جائزة بوكر ال�ب

جائزة أفضل رواية من غودريدز 2019

Eman Asaad, a Jordanian novelist residing 
in Kuwait, has published the novel “Zainab 

and the Golden Thread” in 2014. She holds 
a master’s degree in American studies from 

the University of Jordan in 2005, and a 
bachelor’s degree in computer science and 
English literature from Kuwait University 

in 2003. Translated into Arabic Graham 
Swift's "The Last Order" and Margaret 

Atwood's "The Blind Assassin".
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ي 
ي ما زالت تعا�ن

ي لندن ال�ت
إنّه العام 1945 �ن

تبعات الحرب، حيث يعيش ناثانيل البالغ 
ه  ي تك�ب

من العمر 14 عاًما وأخته راشيل ال�ت
ي 

ي ُعزلة عن والديهما الذين تركاهما �ن
�ن

ُعهدة رجل ذي كاريزما طاغية يُدعى )الُعّثة(، 
ا  يحمالن شكوًكا بشأنه وأن له تاريًخا إجراميًّ
ي ظل 

طوياًل، تغدو كّلها غ�ي ذات أهمّية �ن
بروز أصحابه حولهما: رجال ونساء يتشاركون 

تاريًخا �يًّا، يصّممون عىل حمايتهما 
وتعليمهما بطرق غريبة وفق تجاربهم غ�ي 
 . ن المعتادة، بعيًدا عن والديهما المختبئ�ي
ي ع�ش عاًما يُعيد ناثانيل التفك�ي 

وبعد اث�ن
ة من حياته، فُيدرك أموًرا لم  ي تلك الف�ت

�ن
دراكها، وهل كان  يكن ذهنه الغض قاباًل لإ

ا ما كانوا يّدعون؟ ُمعّلموه حقًّ

It is 1945, and London is still reeling 
from years of war. Fourteen-year-old 

Nathaniel and his older sister, Rachel, 
seemingly abandoned by their parents, 

have been left in the care of an enigmatic 
figure they call The Moth. They suspect 

he may be a criminal and grow both 
more convinced and less concerned as 

they come to know his eccentric crew of 
friends: men and women with a shared 
history, all of whom seem determined 
now to protect and educate (in rather 

unusual ways) the siblings. But are they 
really what and who they claim to be? 

And how should Nathaniel and Rachel 
feel when their mother returns without 

their father after months of silence—
explaining nothing, excusing nothing? 

A dozen years later, Nathaniel begins to 
uncover all he didn’t know or understand 
during that time, and it is this journey—

through reality, recollection, and  
imagi nation—that is told in this 

magnificent novel.

Author: Michael Ondaatje
Translator: Mohamed Abdelnabi

نص: مايكل أونداتجي
الترجمة: محمد عبدالنبي

مايكل أونداتجي

ي  |  القياس: 14 × 21.5
الغالف: كرتو�ن

342 صفحة  |  © 2021

ضوء الحرب
Warlight

ISBN: 978-9948-39-154-8

Binding: Hard Cover
21.5 x 14 x 3  | © 2021

Michael Ondaatje is the author of six previous 
novels, a memoir, a nonfiction book on film, 

and several books of poetry. The English 
Patient won the Booker Prize; Anil’s Ghost 
won the Irish Times International Fiction 

Prize, the Giller Prize, and the Prix Médicis. 
Born in Sri Lanka, Michael Ondaatje now 

lives in Toronto.

لنكّية.  ي وشاعر وُمحّرر كندي من أصول س�ي
روا�أ

ي« عىل جائزة مان  ن نجل�ي حازت روايته »المريض الإ
بوكر عام 1992 وجائزة مان بوكر الذهبّية عام 

2018. له عّدة روايات، منها »مائدة القّط« و 
»ضوء الحرب«، بالإضافة إىل مجموعات شعرية 

من بينها »قا�ش القرفة«، و«ُحّب دنيوي«، 
و«أتعّلم خدعة بالمدية«.

جم مرصي، ُولد عام  ي كاتب وم�ت محمد عبدالن�ب
ي جامعة الأزهر )2001( حاصاًل 

1977. تخّرج �ن
جمة. رُّشح لنيل الجائزة  عىل ليسانس اللغات وال�ت
ي غرفة 

العالمية للرواية العربية )بوكر( عن روايته �ن
العنكبوت )2016(، وله عّدة إصدارات أدبّية أبرزها: 

كما يذهب السيل بقرية نائمة )2014( ورجوع 
ي 

ن للروا�أ الشيخ )2012(. ترجم إىل العربية روايت�ي
ن  ي هشام مطر، وروايت�ي ي من أصل لي�ب

يطا�ن ال�ب
. ين�ش  ي طارق عىلي

يطا�ن ي ال�ب
ي الباكستا�ن

للروا�أ
ي معظم النوافذ الثقافية المرصية.

أعماله ومقالته �ن

المترجم إضاءات

رّشحْت "ضوء الحرب" لنيل جائزة مان بوكر 2018

نال الكاتب جائزة مان بوكر الذهبّية 2018

إشادات

"تنُظر روايته إىل التاريخ بمنظار طفل، بُكّل استخفاف 

"... ن وبراءة، وتلغ�ي

وال ستريت جرنال

ثارة السوداء ما يشّدك بُطعمه فوًرا إىل عالم  "فيها من الإ

الخرافات.."

 واشنطن بوست

ي ل تُمحى عىل جسد 
ي آثار الحروب ال�ت

"إنّها تأّمل �ن

الأُ�ة"

 باراك أوباما

Mohamed Abdel-Nabi is an Egyptian 
writer and translator, born in 1977. He 

graduated from Al-Azhar University (2001) 
with a BA in Languages and Translation. 

He was nominated for the International 
Prize for Arabic Fiction (Booker) for his 

novel In the Spider’s Room (2016), and has 
several literary publications, most notably: 
As the Torrent Goes to a Sleeping Village 

(2014) and The Sheikh’s Return (2012). 
He translated into Arabic two novels by the 

British novelist of Libyan origin Hisham 
Matar, and two novels by the Pakistani-

British novelist Tariq Ali. He publishes his 
works and articles in most of the Egyptian 

cultural windows.
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هذا كتاٌب صنفته لمناقشة ظاهرة تنبؤات 
ي الفصل الأول 

الشعراء، حيث درست �ن
ن  حقيقة هذه الظاهرة وأساليب المتناول�ي

لها وجوانب الحقيقة والخرافة فيها. 
ن اللغوي 

ْ ي المعنَي�ي
ي الفصل الثا�ن

وتناولت �ن
حت كيفية  والصطالحي للتنبؤ. و�ش

ي المراجع المتقدمة 
ي لهذه لظاهرة �ن

استقصا�أ
ي 

والمتأخرة، وآلية استخال�ي للنبوءات ال�ت
وط المحددة لها.  احتواها الكتاب وال�ش

كما قد درست هذه النبوءات بشكٍل 
ي الفصل الثالث من الكتاب، 

تفصيىلي �ن
من خالل ما أسميته »مثلث النبوءة«، الذي 
أ  ناقشت من خالله، الشاعر باعتباره المتن�ب

الذي توقع الحدث، والحدث باعتباره النبوءة 
ي تحققت، والقصيدة باعتبارها السياق 

ال�ت
الذي وردت فيه النبوءة.

This is a book I have compiled to discuss 
the phenomenon of poet predictions 
where I research, in the first chapter, 

the occurrence of this phenomenon 
and methods of those who use it with its 

aspects of fiction and nonfiction. The 
second chapter deals with the linguistic 

and idiomatic terms of prediction. I 
then explain how I investigate this 
phenomenon in the advanced and 

later references, and the extraction 
methodology for the predictions 

contained in the book and the specific 
conditions for them. These predictions 
were also examined in detail in chapter 
three of the book, through what I call 
the “triangle of prediction”, in which 

I discussed the poet as the predictor 
who predicts the event, the event as the 

prediction resulted, and the poem as 
the context in which the prediction was 

received. 

Author: Salah Alarjani نص: صلاح العرجاني
ي
صالح العرجا�ن

ي  |  القياس: 17 × 24 
الغالف: كرتو�ن

158 صفحة  |  © 2020

تنبؤات الشعراء
Revelations of Poets 

ISBN:  978-9948-36-435-1

Binding: Hard Cover
24 x 17 x 1.5 | © 2020

، حاصل عىل درجة  ي
شاعر وكاتب كوي�ت

ي إدارة الأعمال، أحد المؤثرين 
 الماجست�ي �ن

ي وسائل التواصل الجتماعي. صدر له 
 �ن

. ي )ديوان المقامات( شعر شع�ب

Kuwaiti poet and writer, MBA holder, 
an influencer in social media. 

Published (Diwan Al-Maqamat) Folk poetry.
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ي كتاب 
يُتابع الأديب الناقد عبدهللا السفر، �ن

)إيقاع التحّول وقمر الرتياب(، سعيه الحثيث 
لمتابعة الإصدارات الأدبية العربية روايًة وقّصة 

وشعًرا، مقّدًما بانوراما شاملة استناًدا إىل 
ي تلتقط الكتابة الجميلة الطازجة 

ذائقته ال�ت
، وتتماهى  وتُش�ي إليها وهي لم تكد تنت�ش

معها. لقد باتت متابعات عبدهللا السفر 
مرجًعا ل غ�ن عنه لكّل قارئ ودارس للمشهد 

. ي ي الخليج والعالم العر�ب
ي �ن الأد�ب

Abdullah Alsafar, author and critic, 
continues in his book Eeqaa Altahawol 

wa Qamar Al Ertiyab his relentless 
pursuit of Arabic literary content of 

Novel, novellas, and poetry, offering a 
panoramic view that captures the eautiful 
and raw which has been barely published. 
Abdullah Alsafar’s archive has become an 

indispensable reference for every reader 
and scholar of the literary scene in the 

Gulf and the Arab world.

Author: Abdullah Alsafar نص: عبداللله السفر
عبدهللا السفر

ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: كرتو�ن

284 صفحة  |  © 2020

إيقاع التحّول 
وقمر الارتياب

The Beat of Transition 
and the Moon of Suspense

ISBN:  978-9948-38-558-5

Binding: Hard Cover
21.5 x 14 x 2.5 | © 2020

أديب وناقد من السعودية. صدر له:

• يفتح النافذة ويرحل، المؤسسة العربية 
وت ـ 1995 ، ب�ي للدراسات والن�ش

قية  ي بالمنطقة ال�ش • جنازة الغريب، النادي الأد�ب
ـ 2007

ن يديه السم، طوى للن�ش   • يطيش ب�ي
عالم ـ 2011 والإ

• يرصون عىل البحر؛ شعريّات سعودية 
اك مع محمد الحرز[ ، الجزائر ـ 2007 ]بالش�ت

ي السعودية، 
• اصطفاء الهواء: القصيدة الجديدة �ن

ي  ؛ دار النتشار العر�ب ي ك:نادي حائل الأد�ب ن�ش مش�ت
ـ 2010

• حفرة الصحراء وسياج المدينة: الكتابة ال�دية 
ي ـ 2010 ي السعودية، نادي الجوف الأد�ب

�ن
• دليل العائدين إىل الوحشة، دار طوى للن�ش 

عالم ـ 2012 والإ
ي الجلطة، دار طوى للن�ش 

 • يذهبون �ن
عالم ـ 2013 والإ

عالم ـ 2013 • َوْسُم الأيام، دار طوى للن�ش والإ
• عفوك أيها الج� فأنا أحمل كتابا، دار طوى 

عالم ـ 2014 للن�ش والإ
• يرمي قبعته عىل العالم ويغمض عينيه، دار 

مسعى للن�ش والتوزيع، البحرين ـ 2014
ي ـ 2015 • قصاصة نافرة، نادي الرياض الأد�ب
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ي الحقيبة من 
كان مذهاًل ما وجدته �ن

وثائق نادرة عن القهوة، منسوخة من كث�ي 
من متاحف ومكتبات العالم بما فيها 

مكتبة فرنسا الوطنية ومكتبة الكونجرس 
يطانية وقصاصات ل نهائية  والمكتبة ال�ب

مجهولة المصدر. وُمذ وجدُت الحقيبة أُصبت 
. وهكذا ِ�ُت  ي

بالقهوة، وتعّلمُت الم�ش
ي 

ي طرقات بيوت القهوة التاريخية �ن
�ن

الحجاز والقاهرة ودمشق وإسطنبول، وفيينا 
، وسان فرانسيسكو  ن ولندن وباريس وبرل�ي

وبوسطن ونيويورك وعواصم الفايكنج.

ا، ثم تلميًذا  صعدُت جبل القهوة، قارئًا وُمحبًّ
ي أيام الإجازات 

ي مدارسها، ونادًل �ن
�ن

ة، ثم معّلم تحميص، ومّشاًء بشكل  القص�ي
ي مقاهي الكون! وخالل تلك الرحلة 

أك�ب �ن
ي استغرقت سنوات عّدة، حّمَصت 

ال�ت
دواخىلي القهوة )كما يقول بلزاك(. درست 

خالل تلك الرحلة كيمياء القهوة والماء، 
ي الذي يُحيط 

وتزنّرَْت روحي بالحزام الكو�ن
ي العالم. قرأت 

بخارصة أشجار القهوة �ن
تاريخ الحب والحرب، والعقائد والفلسفة، 

والكشوفات الجغرافية والثورات، 
والموسيقى والفنون المرتبطة بالقهوة. قرأت 

ء كي أعرف القهوة، فعرفُت كل  ي
كل سش

الأشياء، وتيّقنت أنه ل أحد يصل إىل القهوة.

ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: كرتو�ن

226 صفحة  |  © 2020

قهوة نامه
Coffee Nameh 

ISBN: 978-9948-37-972-0

Binding: Hard Cover 
 21.5 x 14 x 2.5 | © 2020

In the bag, it was astonishing to find 
rare documents about coffee copied 

from many museums and libraries of the 
world including the National Library 

of France, the Library of Congress, 
the British Library and anonymous 

endless scraps. Since I found that bag, 
I was struck by coffee and then learnt 

to walk. So, I walked through historic 
coffee houses in Hijaz, Cairo, Damascus, 
Istanbul, Vienna, London, Paris, Berlin, 

San Francisco, Boston, New York and 
capital cities of the Vikings. I summitted 

the mountain of coffee as a reader and 
a passionate lover, then a pupil in its 
schools, a waiter on short holidays, a 

roasting tutor, and walked some more 
into the cafes of the whole universe! 
During that several-year trip, coffee 

roasted my insides, as Balzac says. In that 
trip, I studied the chemistry of coffee and 
water. I read the history of love and war, 

doctrines and philosophy, geographic 
discoveries, revolutions, music and arts 

associated with coffee. I read everything 
to learn and understand coffee, and when 
I knew everything, I realized that no one 

can ever know coffee. 

Author: Abdullah Alnasser نص: عبداللله الناصر
عبدهللا النارص

Abdullah Alnasser is a Saudi poet and 
a translator. He has published a poetry 

collection, “Corpses in Exhaustion Outfits” 
in 2012, and “Coffee Nameh” in 2019. He 

translated poetic proses by Fernando Pessoa 
into Arabic, a part of which was published in 

“The King of the Gaps” in 2020. He publishes 
his works regularly on his blog  

“Effect of Saffron”.
saffronblood.blogspot.com

جم من السعودية. صدرت له  شاعر وم�ت
ي ثياب الخروج« 

المجموعة الشعرية »جثث �ن
عام 2012، وكتاب »قهوه نامة« عام 2019. 

ترجم إىل العربية شذرات شعرية لفرناندو بيسوا، 
ي كتاب »ملك الفجوات« 

 صدر جزء منها �ن
ي مدّونته 

 عام 2020. ين�ش أعماله باستمرار �ن
»أثر الزعفران«.

saffronblood.blogspot.com
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ي شعور 
ي أمي بتأتأتها، فقد ساور�ن

أسعدت�ن
ًا أرَض لغٍة تتحدُث  بأننا قد نتشارك أخ�ي

ي 
عاقَة عوًضا عن الأشياء التافهة الأخرى ال�ت الإ

ي كانت هي نفسها 
، أو ال�ت يتحّدثها الب�ش

ي ُمكنتنا 
ًا صار �ن تتحدثها باستمرار، فأخ�ي

ء يجمع  ي
التحّدث بقواعد لغة جديدة، عن سش

هويَّتينا بصلة ولو كانت مشّوهة، لكنها عى 
الأقل متقاربة. نحن الثنان، كّل منا يمتلك 

نسّية المفهومة،  قدرًة عىل التعب�ي بالطريقة الإ
ّ بعناد عن عجزنا،  إل أننا وبشكل مختلف نع�ب

، وأنا عندما أرفرف وأقفز.  أ هي عندما تتأ�ت
ي الفرحة، ليس لأن ُجرعة ضحكي 

لقد غمرت�ن
ي كنت أجدها 

يد بسبب تأتأتها ال�ت ن س�ت
ة للشفقة، بل لأننا التقينا من جديد  أحيانًا مث�ي

عىل ضفة جديدة لذات اللغة المغبونة.

My mother thrilled me with her 
stuttering words. I got the feeling 

that we might finally share a common 
ground to speak with a disability rather 

than speak the nonsense which others 
speak, or the nonsense which she herself 

constantly spoke. Finally, we are able 
to communicate with a new language, 

about things that connect our identities 
despite our deformity; at least there’s 

a familiarity.  We both have the ability 
to communicate in intelligible human 

methods, however, we both are differently 
and stubbornly expressive about our 

inabilities. Her, when she stutters and 
I, when I shake and flutter. Happiness 

engulfed me, not because the dose of my 
laughter will increase due to her stuttering 

which I previously found pitiful, but 
rather, because we both met again on the 

same side of that underrated language. 

Author: Fawaz Alhajri نص: فواز الهاجري
فواز الهاجري

ي  |  القياس: 16 × 23.5 
الغالف: كرتو�ن

194 صفحة  |  © 2020

حديقة الفحيحيل 
العامة

 Al-Fahaheel Public Park

ISBN:  978-9948-37-979-9

Binding: Hard Cover
23.5 x 16 x 2 | © 2020

ي 
ي كلّية الحقوق �ن

كاتب من الكويت، تخّرج �ن
جامعة الكويت عام 2009. هذه روايته الأوىل.

A writer from Kuwait, he graduated from the 
College of Law at Kuwait University in 2009. 

This is his first novel.
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ين، انطلق كاتُب هذه  ي عمر الع�ش
�ن

ي مدينة سان 
المذكرات، كريس غاردنر، �ن

فرانسيسكو بحًثا عن ِمهنة لها مستقبل واعد 
ي 

ي مجال الطب. ورغم اعتباره ُمعجزًة �ن
�ن

ي 
عالم البحوث العلمّية الطبّية، فإنّه نجح �ن

ي تحديات عالم 
فهم الّسوق ووضع نفسه �ن

كة  ي �ش
المال، ح�ت وجد فرصة للعمل �ن

ي سعيه لنيل الوظيفة، 
ي المجال. و�ن

ى �ن ُك�ب
ي 

انتهى به الأمر مع طفله وقد باتا فردين �ن
ّدي الشوارع، وهناك أمضيا  ُمجتمع م�ش

ي بيوت المأوى، 
ن النوم �ن حواىلي العام ب�ي

والحمامات العامة، والمحطات. لكن 
كريس لم ييأس، لقد بات أحد المؤثّرين 

يت منهاتن. ي وول س�ت
ا �ن ماليًّ

ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: ور�ت

448 صفحة  |  © 2020

السعي وراء 
السعادة

The Pursuit of Happyness

ISBN: 978-9948-38-587-5

Binding: Paperback
 21.5 x 14 x 3 | © 2020

At the age of twenty, Milwaukee native 
Chris Gardner, just out of the Navy, 
arrived in San Francisco to pursue a 

promising career in medicine. Considered 
a prodigy in scientific research, he 

surprised everyone and himself by setting 
his sights on the competitive world of 

high finance. Yet no sooner had he landed 
an entry-level position at a prestigious 

firm than Gardner found himself caught 
in a web of incredibly challenging 

circumstances that left him as part of 
the city’s working homeless and with a 
toddler son. Motivated by the promise 
he made to himself as a fatherless child 
to never abandon his own children, the 
two spent almost a year moving among 

shelters, “HO-tels,” soup lines, and 
even sleeping in the public restroom of 

a subway station.  Never giving in to 
despair, Gardner made an astonishing 
transformation from being part of the 

city’s invisible poor to being a powerful 
player in its financial district. 

Author: Chris Gardner
Translator: Farah Abo Eltimen

نص: كريس غاردنر
ترجمة: فرح أبو التمن

كريس غاردنر

كة غاردن�ي ريتش  هو المدير التنفيذي ل�ش
كة سم�ة تصل قيمة  كائه، وهي �ش و�ش

ي 
ن الدولرات، ولديها فروع �ن أسهمها إىل مالي�ي
نيويورك، وشيكاغو، وسان فرانسيسكو. وهو 

ي،  ن ية ومتحدث تحف�ي أيضا صاحب مبادرات خ�ي
ي تتعلق 

ي عّدة منظمات –خاصة تلك ال�ت
وعضو �ن

بالتعليم– و حاز مؤخرا عىل جائزة أفضل أب 
ي أمريكا. ُولد 

قدمتها له مبادرة الأبّوة الوطنية �ن
، ويتنّقل  ن ي ميلواكي وهو أب لطفل�ي

غاردنر �ن
ن شيكاغو و نيويورك. ي إقامته ب�ي

�ن

ي الجامعة 
جمة �ن فرح أبو التمن أستاذة قسم ال�ت

ي العراق. لها بحوث عّدة ومقالت 
المستنرصيّة �ن

جمة والأدب. صدر لها كتاب   منشورة حول ال�ت
 نصوص بعنوان »مذكرات فنجان« وآخر 

ن حب وحب«. »ما ب�ي

المترجم

Chris Gardner is the chief executive officer of 
Gardner Rich & Company, a multimillion-
dollar brokerage with offices in New York, 

Chicago, and San Francisco. An avid 
philanthropist and motivational speaker, 

Gardner is a recipient of the Father of the 
Year Award from the National Fatherhood 

Initiative. He has two children and resides in 
Chicago and New York.

Farah Abu Al Temen is a Professor of 
Translation Department at Al-Mustansiriya 

University in Iraq. She has several research 
papers and published articles on translation 

and literature. A book of texts was published 
for her entitled "Memoirs of a Cup" and 

another "Between Love and Love".

إضاءات

ُحّول إىل فيلم شه�ي عام )2006( وكانت البطولة للمّثل 

ي 
ويل سميث الذي ترّشح بها لجائزة أفضل ممّثل �ن

َي الأوسكار وغولدن غلوب.
مهرجا�ن

إشادات

"السعي وراء السعادة هي قصة ملهمة عن كيفية 

وصول رجل مصمم بشكل ل يصدق إىل غرفة 

ة وبقي هناك. إنها بمثابة درس  الجتماعات الكب�ي

ي المثابرة. إنها قصة رائعة".
هائل �ن

دونالد ترمب
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يعود إىل وطنه ليستعيد لوحة فنّية نادرة 
ورثها عن أبيه، لكنه يُقدم بأعوامه الثمانية 

ر أو  ّ ن عىل جريمة مرّوعة دون م�ب والثالث�ي
قصد، وهو يروي تفاصيل ما حدث له عىل 
ي شهادة أدبّية من الفخامة 

مسامع القضاء �ن
بمكان، هي الرواية كّلها. 

Returning to Ireland to reclaim a 
painting that is part of his patrimony, a 

thirty-eight-year-old man commits a 
ghastly and motiveless murder, which he 

confesses in a novel-length narrative. 

Author: John Banville
Translator: Youssef Rakha

نص: جون بانفيل
الترجمة: يوسف رخا

جون بانفيل

ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: كرتو�ن

242 صفحة  |  © 2020

كتاب الشهادة
The Book of Evidence

ISBN:  978-9948-39-153-1

Binding: Hard Cover
21.5 x 14 x 2 | © 2020

ي ويكسفورد 
ي أيرلندي، ُولد �ن ي ومحّرر أد�ب

روا�أ
ن  عام 1945. يكتب تحت اسم آخر )بنيام�ي
ي يكتبها 

بالك( روايات مختلفة عن تلك ال�ت
ة رواية، من بينها  باسمه الأّول. له ُقرابة الأربع ع�ش

كتاب الشهادة )1989( وكسوف )2000( 
والمنبوذ )1997( والبحر )2005(، وهو المرّشح 
الأيرلندي الأك�ش بروًزا لنيل جائزة نوبل لالآداب. 
 . ها كث�ي نال جائزة مان بوكر، وفرانز كافكا، وغ�ي

لطالما قورنَت كتابات بانفيل بنصوص ألب�ي 
عي  ، وأنه »الوريث ال�ش كامو ودوستويفسكي

وست من خالل نابوكوف«. يعيش مع زوجته  ل�ب
ي دبلن. 

وأبناءه �ن

ي وشاعر وصحفي مرصي يكتب 
 يوسف رخا روا�أ

ا  ي جامعة هل إنكل�ت
ية. تخرج �ن ن نكل�ي بالعربية والإ

ي محل« لجائزة 
وت سش عام 1998. رُّشح كتابه »ب�ي

ي عام 2006. اخت�ي  ل�ت يوليسيس للريبورتاج الأد�ب
ي فعالّية 

كأحد أفضل ُكّتاب العربية تحت 40 عاما �ن
وت ٣٩« عام 2010. حازت أوىل رواياته »كتاب  »ب�ي

الطغرى«  عىل جائزة سيف غباش بانيبال عن ترجمة 
ي 

بول ستاركي )2015(. رُّشحت آخر رواياته »باولو« �ن
القائمة الطويلة للبوكر العربية كما حازت عىل جائزة 

ي فرع كبار الأدباء )2017(.
ساويرس لأفضل رواية �ن

المترجم

John Banville, the author of seventeen novels, 
has been the recipient of the Man Booker 

Prize, the James Tait Black Memorial Prize, 
the Guardian Fiction Award, the Franz 

Kafka Prize, a Lannan Literary Award for 
Fiction and the Prince of Asturias Award for 

Literature. He lives in Dublin.

إضاءات

جون بانفيل مرّشح لنيل جائزة نوبل لالآداب

ة لجائزة مان بوكر 1989 القائمة القص�ي

إشادات

ي جديد ومهم، حيث  "كتاب الشهادة عمل أد�ب

ي هدوء لتكشف ومضة 
اللحظات الرّقيقة كّلها تتفّجر �ن

بعد أخرى دواخل الُمجرم"

دون ديليلو

"ها هنا رواية ُمقلقة رغم ِقرصها، كأن من اصطادها 

ي الجحيم"
وجدها �ن

نيويورك تايمز بوك ريفيو
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ُولـد  أيرلنـدي،  أدبـي  روائـي ومحـرّر  بانفيـل،  جـون 

في ويكسـفورد عام 1945. يكتب تحت اسـم آخر 

)بنياميـن بـاك( رواـيات مختلفـة عـن تلـك التـي 

يكتبها باسـمه األّول. له ُقرابة األربع عشـرة رواية، 

وكسـوف   )1989( الشـهادة  كتـاب  بينهـا  مـن 

)2000( والمنبـوذ )1997( والبحـر )2005(، وهـو 

المرّشـح األيرلنـدي األكثـر بـروزًا لنيـل جائـزة نوبـل 

كافـكا،  وفرانـز  بوكـر،  مـان  جائـزة  نـال  لـآداب. 

بانفيـل  كتابـات  قورنَـت  لطالمـا  كثيـر.  وغيرهـا 

وأنـه  ودوستويفسـكي،  كامـو  ألبيـر  بنصـوص 

“الوريث الشـرعي لبروسـت من خال نابوكوف”. 

يعيـش مـع زوجتـه وأبنائـه فـي دبلـن.

سـلمان الجربـوع - شـاعر ومترجـم مـن السـعودية. 

ومحاولـة   ،)2018( أليـف  ضبـاب  ديـوان  لـه  صـدر 

الترجمـة:  وفـي   .)2016( قلقـه  عـن  للتعبيـر  حائـط 

قـّدوس المتيـن )2020(، أسـاطير الخريف )2019(.

ينشر باستمرار في مدّونته:

»salmanzaid.wordpress.com«

مـن  هربًـا  ببيـت طفولتـه  يلـوذ  كليـف، ممثّـل شـهير،  ألكسـندر 

غبـش  فـي  وهنـاك،  المسـرح.  خشـبة  عـى  األليـم  انهيـاره  خـزي 

ويحلـم  ويتفكّـر  يتذكّـر  والموتـى،  واألحيـاء  بالزمـان  اإلحسـاس 

ذاتـه. نحـو  مرتابـة  بخًطـى  ويمشـي 

عتبـة  أسـفل  األرض  عـى  واحـدة:  دفعـة  لـي  الموقـف  »انجـى 

النافـذة يرقـد فـرخ ميـت. ال بـد أنّـه قد وقع عن السـقف، أو فشـل 

فـي التحليـق فهـوى إىل األرض وكسـر عنقـه. عـى نظرته غشـاوة 

شـبه زجاجيّـة، وعـى ريشـه شـحوب. النـورس، وال ريب عندي في 

أنّـه أحـد األبويـن، فتـح منقـاره مـن جدـيد بتلـك الطريقـة الغريبـة، 

ًدا،  يحّذرني به مـن أن أقترب، لكنّي  بـا صـوت. لعلّهـا كانـت تهدـي

أميـل إىل االعتقـاد بأنّهـا أََمـارَُة كـرب شـديد. حتـى النـوارس يجـب 

أن يكون لديها تعابير ترح أو فرح يستطيع الرفقاء تمييزَها. ربما 

تـرى هـي مامحنـا فارغـة وغيـر معبّـرة مثلمـا نـرى نحـن مامحها. 

ر ببأسـاء ال يمكـن شـرحها، عى سـبيل المثـال، أنا واثق  رجـل مخـدَّ

بأنّـه لـن يكـون في نظرها سـوى غبيٍّ آخرَ بعينيـن ميتتين يحملق 

؛  أظـنُّ ذكـرًا،  كان  الطائـر  يَُقـاس.  ال  فقـٍد  إىل مشـهِد  رحمـة  بـا 

ه أبًـا. تركتـه لصلواتـه الصامتـة، ونزلـت، مدفوًعـا بهـذه  أجـل، أظنُـّ

المصادفـة، إىل البحـر«.

Youssef Rakha is an Egyptian novelist, poet 
and journalist who writes in Arabic and 

English. He graduated from the University 
of Hull, England in 1998. His book “Beirut 
She Mahal” was nominated for the Literary 

Ulysses Prize for Literary Reportage in 
2006. He was chosen as one of the best 

Arabic writers under 40 at the “Beirut 39” 
event in 2010. His first novel, The Book 
of Tughra, won the Seif Prize. Ghobash 

Banipal, translated by Paul Starkey (2015). 
His latest novel, “Paulo", was nominated 
in the Arab Booker long list and won the 

Sawiris Prize for Best Novel in the Senior 
Writers' Branch (2017).
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قّية يصل إىل مدينة  ّ ُمهاجر من أوروبا ال�ش
ي 

نيويورك بعد أن مزّقت الحرب الأهلّية �ن
بالده أ�ته وحياته. وامرأة تحاول التأقلم مع 

ي حي جديد بعد طالقها. وُمحارب 
الحياة �ن

ي الحرب العالمّية الّثانية 
قديم شارك �ن

يتعاطى مع ندباته الجسديّة والعاطفّية. 
ة  ي صحيفة ببلدة صغ�ي

وصاحب عمود �ن
ل أفكاره عتيقة الطراز عن العالم  يُسجِّ

الُمعارص. وأربعة أصدقاء يسافرون إىل القمر 
ن مركبة فضائّية أنشأوها  ويعودون عىل م�ت

ي الفناء الخلفي.
�ن
 

ي 
تلك بعض الشخصيات والمواقف ال�ت

يتطّرق لها الممثّل الأمريكي الأشهر؛ توم 
ي كتابه القص�ي الأول اّلذي 

هانكس، �ن
ى هانكس  ة ِقّصة. َهُهنا س�ن يضم سبع ع�ش

يتفّحص بدّقة وولع وِخّفة ظّل وحكمة 
ي 

ى �ن ي بكل نواقصه. وس�ن
نسا�ن الّظرَف الإ

ي 
كل ِقّصة آلة كاتبة تلعب دوًرا ما؛ هام�ش

أحيانًا وجوهري أحيانًا أخرى. إْذ تمثِّل الآلت 
ين مستوًى من الحرفّية  الكاتبة للكث�ي

ا أن  والجمال والفرديّة بات من الصعب ِجدًّ
ي عالمنا الآن.

نصادفه �ن

A gentle Eastern European immigrant 
arrives in New York City after his family 

and his life have been torn apart by his 
country’s civil war. A man who loves 

to bowl rolls a perfect game--and then 
another and then another and then many 
more in a row until he winds up ESPN’s 

newest celebrity, and he must decide 
if the combination of perfection and 

celebrity has ruined the thing he loves. 
An eccentric billionaire and his faithful 

executive assistant venture into America 
looking for acquisitions and discover a 

down and out motel, romance, and a bit 
of real life. These are just some of the tales 

Tom Hanks tells in this first collection 
of his short stories. They are surprising, 
intelligent, heartwarming, and, for the 

millions and millions of Tom Hanks fans, 
an absolute must-have!

Author: Tom Hanks
Translator: Magdy AbdelMajeed 

Khater

نص: توم هانكس
الترجمة: مجدي عبدالمجيد خاطر

توم هانكس

ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: كرتو�ن

440 صفحة  |  © 2020

نمط غير شائع
Uncommon Type

ISBN:  978-9948-39-146-3

Binding: Hard Cover
21.5 x 14 x 3.5 | © 2020

ممثِّل وكاتب سيناريو وُمخرج، أنتج بعض الأفالم 
ي 

ي والتلفزيو�ن
نتاج السينما�أ كة الإ من خالل �ش

ي أسسها عام 1998. حائز 
الأمريكّية Playtone ال�ت

ن وجائزة إيمي وأربعة  عىل جائزة الأوسكار مرت�ي
ي 

ي لعبها �ن
جوائز غولدن غلوب. اشتهر بأدواره ال�ت

فيلم فورست غامب )1994(، وأبولو 13 )1995( 
ت  والميل الأخرصن )1999( والمنبوذ )2000(. نُ�ش
ي ف�ي ونيويوركر. 

ي نيويورك تايمز وفاني�ت
كتاباته �ن

»نمط غ�ي شائع« هي مجموعته القصصّية الأوىل. 

جم من مرص،  مجدي عبد المجيد خاطر - كاتب وم�ت
سكندرية عام 1976. صدر له: مجرّد شكل  ي الإ

ولد �ن
جمة: حرب  ي ال�ت

)2005( مجموعة قصصية. و�ن
ي 

أمريكية )2018( لعمر العقاد، وإفطار عند تيفا�ن
، وانهيار رجل )2016( ي

ومان كابو�ت  )2011( ل�ت
 لمايكل توماس، وحكاية أوزوالد )2012( لنورمان 

ن   ميلر، وهوليوود )2015( لجور فيدال، من ب�ي
ة. ترجمات كث�ي

المترجم

An actor, screenwriter and director, he has 
produced some films through the American 

film and television production company 
Playtone, which he founded in 1998. He has 

won an Academy Award twice, an Emmy 
Award, and four Golden Globe Awards. He 
is best known for his roles in Forrest Gump 
(1994), Apollo 13 (1995), The Green Mile 
(1999) and The Untouchable (2000). His 

writings have been published in the New York 
Times, Vanity Fair, and The New Yorker. 

«Uncommon Style» is his first collection of 
short stories.

Magdy Abdel Majid Khater - writer and 
translator from Egypt, born in Alexandria in 

1976. He has published: Just Shape (2005), 
a collection of short stories. In translation: 

American War (2018) by Omar Akkad, 
Breakfast at Tiffany's (2011) by Truman 

Capote, and the collapse of a man (2016)
Michael Thomas, The Oswald Tale (2012) by 

Norman Miller, Hollywood (2015) by 
Gore Vidal, among Many translations.

إضاءات

ن توم هانكس الحائز عىل جائزة الأوسكار مرت�ي

ي 
ن أشهر ممثىلي هوليوود �ن توم هانكس، من ب�ي

التاريخ.

إشادات

"تحمل كتابة توم هانكس شعوًرا قويًّا بالآخرين وحياتهم 

المتخّيلة لم يكن ليكتسبه من خالل البحوث الكتابية، 

وإنما من تقّمص الشخصّيات نفسها"

صحيفة الغارديان
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ي 
ٌّ �ن ي ي مطلع الخمسينيات، يركب ص�ب

�ن
ة من عمره باخرًة تنطلق من  الحادية ع�ش

ي 
�يالنكا ذاهبًة إىل بريطانيا، تشق �ن

طريقها البحر الأحمر وقناة السويس، ويشهد 
ّ ميناء عدن، وأبها، وجّدة، وبورسعيد.  ي الص�ب

ي أوقات الطعام إىل »مائدة 
يجلس �ن

القّط« – هي أبعد الموائد عن مائدة القبطان، 
ويجلس إليها أيًضا مجموعة من »الكبار« 

ذوي الشخصّيات الغريبة، وصبّيان: كاْسَيس 
بيان عىل ظهر الباخرة  ورام الّدين. يُغامر الصِّ

أحراًرا مثل زئبق سائل، يعرفون عن كثب 
الأغنياء واللصوص، والعلماء والمتوّحدين، 

ن الذي ل يُسمح له بالخروج  ويتعّقبون الّسج�ي
ن أنفسهم لخطر ل  إّل منتصف الليل معرّض�ي
يُدركون مداه. رحلٌة من العواصف والّشموس 
ي خيالهم طوال حياتهم، سيشّكون 

ستبقى �ن
ي 

ي حدوثها، لكن الشخصيات الغريبة ال�ت
�ن

وها عّلَمتهم أموًرا سُتشكِّل شخصياتهم  عا�ش
إىل الأبد، فقد ركبوا الباخرة أطفاًل، وترّجلوا 

. ن عنها ناضج�ي

In the early 1950s, an eleven-year-old 
boy in Colombo boards a ship bound for 

England. At mealtimes he is seated at the 
“cat’s table”—as far from the Captain’s 

Table as can be—with a ragtag group 
of “insignificant” adults and two other 

boys, Cassius and Ramadhin. As the ship 
crosses the Indian Ocean, the boys tumble 

from one adventure to another, bursting 
all over the place like freed mercury. But 

there are other diversions as well: they 
are first exposed to the magical worlds 
of jazz, women, and literature by their 

eccentric fellow travelers, and together 
they spy on a shackled prisoner, his 

crime and fate a galvanizing mystery 
that will haunt them forever. By turns 

poignant and electrifying, The Cat’s 
Table is a spellbinding story about the 

magical, often forbidden, discoveries of 
childhood, and a lifelong journey that 

begins unexpectedly with a spectacular 
sea voyage.

Author: Michael Ondaatje
Translator: Zuwaina Al Tuwiya

نص: مايكل أونداتجي
الترجمة: زوينة اآل تويه

مايكل أونداتجي

ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: كرتو�ن

324 صفحة  |  © 2020

مائدة القّط
The Cat’s Table

ISBN: 978-9948-37-969-0

Binding: Hard Cover
21.5 x 14 x 3 | © 2020

ي وشاعر وُمحّرر كندي من أصول �يالنكّية. 
روا�أ

ي« جائزة مان  ن نجل�ي حازت روايته »المريض الإ
 بوكر عام 1992 وجائزة مان بوكر الذهبّية 

 عام 2018. له عّدة روايات ودواوين شعرية 
منها »ضوء الحرب« و«قا�ش القرفة« و«أتعّلم 

خدعة بالمدية«. 

جمة عمانية، صدر لها مجموعة  زوينة آل تويه، م�ت
ي  قصصية عام 2005. ترجمت إىل العربية رواية »بارتل�ب

النساخ« للكاتب الأمريكي هرمان ملفل عام 2010، 
ي شكىلي الآن« للناشئة للكاتبة 

ورواية »ما رأيكم �ن
الية رندة عبد الفتاح عام 2012. الأس�ت

المترجم

Michael Ondaatje is the author of six previous 
novels, a memoir, a nonfiction book on film, 

and several books of poetry. The English 
Patient won the Booker Prize; Anil’s Ghost 
won the Irish Times International Fiction 

Prize, the Giller Prize, and the Prix Médicis. 
Born in Sri Lanka, Michael Ondaatje now 

lives in Toronto.

إشادات

"عجيبة... وجه جديد لالأدب الّساحر..."

سان فرانسسكو كرونكل

"فاتنة.. فعلها مرّة أخرى عىل غرار تُحفته )المريض 

ي("  ن نجل�ي الإ

نيويورك تايمز بوك ريفيو

ا عىل لحظة ُمعاَشة هو إنجاز الفّن  "أن تقبض حقًّ

الّصادق، إنها ُمتعٌة نادرة... لو كانت كّل رواية 

لأونداتجي هي وردة، فهذه أْضوعها شًذا." 

كلير مسعود

Zuwaina AlTuwiya, an Omani translator, 
published a collection of short stories in 

2005. She translated into Arabic the novel 
“Bartleby the Copyist” by the American 
writer Herman Melville in 2010, and the 

novel “What do you think of my appearance 
now” by Australian writer Randa Abdel 

Fattah in 2012.
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ا أن يحاول أحد أن يُصبح  ما الذي يعنيه حقًّ
ا«؟ ولماذا توجد هناك مصطلحات  »أمريكيًّ

ونكات تُطَلق عىل العائدين من الغرب إىل 
ة وأساليب مختلفة تُث�ي  ّ ديارهم بصفات متغ�ي

حفيظة أولئك الذين لم يغادروا قط؟ تحكي 
، الحبيبان  ن »أمريكانا« رصاع إفيملو وأوب�ن

يّان الجامعّيان اللذان فرّقتهما أحالم  النيج�ي
ن أن يجدا  الِهجرة إىل العالم الجديد متوّقَع�ي

بداع والنطالق والحياة، فيصطدمان  ُفرًصا لالإ
اق خمس  ة تدفعهما إىل الف�ت بجدران كث�ي

ة سنة يصارعان فيها العالم الذي يتأْمَرك  ع�ش
أمامهما دون أن يرفع أحد صوته، باعت إفيملو 

ي 
ن �ن ي أمريكا جسدها مرّة، ونّظف أوب�ن

�ن
ن يعودان إىل  لندن الحمامات. لكنهما ح�ي

ي لهما 
ديارهما، يُفاجآن بتعامل الناس الرا�ت

كونهما عائدين من العالم الجديد، فيوضعان 
ي 

ي طبقة أعىل، ليلتقيا مجّدًدا ويبدآ �ن
�ن

ديارهما قّصة أخرى أشّد قسوة من الأوىل.

Ifemelu and Obinze are young and in love 
when they depart military-ruled Nigeria 

for the West. Beautiful, self-assured 
Ifemelu heads for America, where despite 

her academic success, she is forced to 
grapple with what it means to be black for 

the first time. Quiet, thoughtful Obinze 
had hoped to join her, but with post-9/11 

America closed to him, he instead plunges 
into a dangerous, undocumented life in 

London. Fifteen years later, they reunite 
in a newly democratic Nigeria, and 

reignite their passion—for each other and 
for their homeland.

Author: Chimamanda Ngozi 
Translator: Bothaina Alibrahim

نص: تشيماماندا نغوزي أديتشي
الترجمة: بثينة الإبراهيم

ي
تشيماماندا نغوزي أديت�ش

ن  يا. تُرجمت أعمالها إىل ثالث�ي ي نيج�ي
نشأت �ن

ي العديد من المطبوعات 
لغة مختلفة وظهرت �ن

الأدبّية، منها نيويوركر، وغرانتا. حصلت روايتها 
»زهرة الكركديه الأرجوانية« عىل جائزة ُكّتاب 

الكومنولث؛ وفازت رواية »نصف شمس 
صفراء« بجائزة أورانج ووصلت إىل نهائيات جائزة 

شيح من النّقاد،  National Book Award ب�ت
ي فازت بها لحًقا هي روايتها »أمريكانا« 

لكن ال�ت
ي ُصّنَفت ككتاب العام من قبل نيويورك 

ال�ت
تايمز، وواشنطن بوست، وشيكاغو تريبون، 

ي حاصلة عىل جائزة 
. أديت�ش تينمت ويكىلي وإن�ت

ن  ي معيشتها ب�ي
زمالة ماك آرثر، وهي تتنّقل �ن

يا.  الوليات المتحدة الأمريكية ونيج�ي

ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: ور�ت

560 صفحة  |  © 2020

أمريكانا
Americanah

ISBN: 978-9948-24-171-3

Binding: Paperback
 21.5 x 14 x 4 | © 2020

جمة سوريّة. تخرّجت  براهيم، كاتبة وم�ت  بثينة الإ
ي جامعة حلب. 

ي قسم اللغة العربية وآدابها �ن
�ن

ي دوريات عربية حول قضايا النقد 
تكتب مقالت �ن

. ترجمت إىل العربية »ليكن الرب  ي
ي والثقا�ن  الأد�ب

ي 
ي موريسون، و«الأخالق �ن

ي عون الطفلة« لتو�ن
�ن

اك مع   الحداثة السائلة« لزيجمونت باومان بالش�ت
ن  ي العالم« من ب�ي

 د. سع البازعي، و«أشباهنا �ن
أعمال أخرى.

المترجم

Chimamanda Ngozi Adichie is the author 
of award-winning and bestselling novels, 

including Americanah and Half of a Yellow 
Sun; the short story collection The Thing 

Around Your Neck; and the essay We Should 
All Be Feminists. A recipient of a MacArthur 
Fellowship, she divides her time between the 

United States and Nigeria. 

Buthaina Al-Ibrahim is a Syrian writer and 
translator graduated in the Department 

of Arabic Language and Literature at the 
University of Aleppo. She writes articles in 

Arab periodicals on issues of literary and 
cultural criticism. Translated into Arabic 

“May the Lord be Helping the Child” by Toni 
Morrison, and “Ethics in Liquid Modernity” 

by Zygmunt Baumann in association with
Dr. Sa` Al-Bazai, and “our likenesses in the 

world” are among the Other business.

إضاءات

جائزة شيكاغو تريبيون هارتالند للخيال )2013(

جائزة دائرة نقاد الكتاب الوطنية لالأدب )2013(

المرشحة لجائزة المرأة لالأدب الخياىلي )2014(

مرشح وسام أندرو كارنيجي للخيال )القائمة المخترصة( 

)2014(

رّشحها موقع Goodreads لنيل أفضل رواية عام )2015(

انطلق يا فتاة! جائزة نادي الكتاب لمؤلف العام )2016( 

إشادات

يا" ي نيج�ي
"إنها أحد أفضل الكاتبات الصاعدات �ن

باراك أوباما

"رواية عن المصائر المتقاطعة بسبب الهويّة، وعطش 

المرء الأبدّي إىل النتماء

مجلّة أوبرا



| Biographies & Autobiographiesمذكرات

109

Rewayat 2022 - International Titlesروايات 2022 كتب مترجمة 

ي كول  يجمع كتاب باريس الأورفية له�ن
ة الذاتية واليومّيات والّشعر  ن الس�ي ما ب�ي

والفوتوغرافيا، ما يجعله َخْلًقا لشكل جديد 
من كتب استدعاء الّذكرى الحزينة، 

والّسياحة الأدبية. إنها تأخذنا إىل داخل باريس 
ل بشكلها الخارجي فقط، بل باستدعاء 

فّنانيها وأشهر ما ُكتب عنها من ريلكه إىل 
سوزان سونتاغ، ومن رامبو إىل همينغواي، 

ي حياة الشاعر الداخلّية 
كّلها مطهّوة �ن

وأسئلته الوجوديّة.

Henri Cole’s Orphic Paris combines 
autobiography, diary, essay, and poetry 

with photographs to create a new form of 
elegiac memoir. With Paris as a backdrop, 

Cole, an award-winning American poet, 
explores with fresh and penetrating 
insight the nature of friendship and 

family, poetry and solitude, the self and 
freedom. Cole writes of Paris, “For a 

time, I lived here, where the call of life 
is so strong. My soul was colored by 

it. Instead of worshiping a creator or 
man, I cared fully for myself, and felt 

no guilt and confessed nothing, and in 
this place I wrote, I was nourished, and 

I grew.” Written under the tutelary 
spirit of Orpheus—mystic, oracular, 

entrancing—Orphic Paris is an intimate 
Paris journal and a literary commonplace 
book that is a touching, original, brilliant 

account of the city and of the artists, 
writers, and luminaries, including Cole 

himself, who have been moved by it  
to create.

Author: Henri Cole
Translator: Amani Lazar

نص: هنري كول
الترجمة: أماني لازار

ي كول ه�ن

ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: كرتو�ن

168 صفحة  |  © 2020

باريس الأورفيّة
Orphic Paris

ISBN: 978-9948-39-148-7

Binding: Hard Cover
21.5 x 14 x 1.5 | © 2020

ي فوكواكا، اليابان، لأم فرنسية وأب 
ولد �ن

. ن�ش تسع مجموعات شعرية، منها الأرض  كي أم�ي
ة لجائزة  ي القائمة القص�ي

ي كانت �ن
الوسطى، ال�ت

ر. تلقى العديد من الجوائز عىل عمله، منها  ن البولي�ت
، جائزة  ن جائزة جاكسن، جائزة الكينغسىلي توف�ت

، جائزة لينور مارشال، ووسام  ن روما، جائزة برل�ي
كية للفنون والرسائل.  الشعر من الأكاديمية الأم�ي

ء  ي
ة عنوان »ل سش تحمل مجموعته الشعرية الأخ�ي

ي كلية كالريمونت ماك 
فصاح عنه«.ويدرس �ن لالإ
ي بوسطن.

كينا ويقيم �ن

ي الدنمارك. 
جمة سورية مقيمة �ن ي لزار، م�ت

أما�ن
ة، من بينها )سوينغ  ترجمت إىل العربية كتًبا كث�ي

تايم( لزيدي سميث، ورواية كنوت هامسن )أ�ار(، 
بون( وسالفوي جيجك )بداية كمأساة  وزيبالد )المغ�ت

وأخرى كمهزلة(.

المترجم

He was born in Fukuoka, Japan, to a French 
mother and an American father. He published 

nine collections of poetry, including Middle 
Earth, which was shortlisted for a Pulitzer 

Prize. He received numerous awards for 
his work, including the Jackson Prize, the 

Kingsley-Tufts Prize, the Rome Prize, the 
Berlin Prize, the Lenore Marshall Prize, and 

the Poetry Medal from the American Academy 
of Arts and Letters. His latest collection of 

poetry is titled Nothing to Declare. He teaches 
at Claremont McKenna College and resides 

in Boston.

إضاءات

ي كول الحائز عىل وسام الشعر من الأكاديمية  ه�ن

كية للفنون والرسائل.  الأم�ي

إشادات

ي يمكن لباريس أن تكون المدينة  "بالنسبة لأجن�ب

ن  ي العالم. لكن الوحشة تجعلنا مالحظ�ي
الموحشة �ن

ي كول، هذا الشاعر العظيم، متنبه لكل  جيدين، وه�ن

ء داخل نفسه وخارجها، لأفكاره وانطباعاته، لذكرياته  ي
سش

ومطامحه. يمكننا أن نشاهد ولدة الشعر!"

ادموند وايت

"ذكرى رقيقة، حنونة، وتأملية... كتاب مألوف أدبياً، 

ق." حكيم، أريب، وم�ش

KIRKUS REVIEW

Amani Lazar, a Syrian translator based in 
Denmark. Many books have been translated 

into Arabic, among them Zeddy Smith's 
Swing Time, Knut Hamsun (Secrets), 
Zibald (Expatriates) and Slavoj Zizek 

(Beginning as Tragedy and End as Farce).
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ي بيوجت ساوند، 
مشاهدات ثالثة أيام �ن

ن الكتابة  قّررت المؤّلفة مالحقتها بع�ي
اق الكائنات بنار  ة. كتاٌب يتأّمل اح�ت البص�ي

ي 
الوجود المقّدسة، إْن بصورِة تهاُفِت عّثٍة �ن

ي حادث طائرة 
شمعة أو التظاِء وجِه طفلٍة �ن

ام العيش. ن�ش يشبه  ي رصن
أو ارتمائنا اليومّي �ن

الشعر فليس يسلمك معناه بسهولة، مكّثف 
وعنيف ومصطبغ بروحانّيات التصّوف 

ّ لما يظهر  المسيحّي ورموزه. وصٌف تفصيىلي
أمامها عىل سطح الحياة، لأشياء الطبيعة، 

يختلط فيه الحلميُّ بالواقعّي مستهديًة 
باقتباٍس لرالف والدو إمرسون يُْلِمح فيه إىل 
أّن الأيام محُض آلهٍة تتعاقب علينا. وع�ب 
ي العالم ومع�ن 

ّ �ن
ذلك تقارب مشكلة ال�ش

لهّية من كل هذا؛  المعاناة وموقع المشيئة الإ
وتحاول بجرأة أن تستكشف الغيب وتسائل 
ي الجمال 

الجوهر. كتاٌب عن الألم الكامن �ن
ي الألم، بحٌث دؤوب عن 

والجمال الكامن �ن
ن الكائنات. ّ ب�ي ذلك الرباط القدسي

In 1975 Annie Dillard took up residence 
on an island in Puget Sound in a wooded 

room furnished with “one enormous 
window, one cat, one spider and one 
person.” For the next two years she 
asked herself questions about time, 

reality, sacrifice death, and the will of 
God. In Holy the Firm she writes about 

a moth consumed in a candle flame, 
about a seven-year-old girl burned in 
an airplane accident, about a baptism 

on a cold beach. But behind the moving 
curtain of what she calls “the hard things 
-- rock mountain and salt sea,” she sees, 
sometimes far off and sometimes as close 
by as a veil or air, the power play of holy 

fire. This is a profound book about the 
natural world -- both its beauty and its 

cruelty -- the Pulitzer Prize-winning 
Dillard knows so well 

Author: Annie Dillard
Translator: Salman Zaid S 

Aljarbou

نص: اآني ديلارد
الترجمة: سلمان الجربوع

ي ديالرد 
آ�ن

ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: كرتو�ن

84 صفحة  |  © 2020

قّدوس المتين 
Holy The Firm

ISBN:  978-9948-39-147-0

Binding: Hard Cover
21.5 x 14 x 1.5 | © 2020

كاتبة أمريكية ذائعة الصيت. برعْت، إىل جانب كونها 
 .nonfiction ي فنون ال�د غ�ي التخييىلي

شاعرًة وروائّية، �ن
 صدرت لها روايتان وكتاب مذكرات. 

ر  ن نال كتابها )Pilgrim at Tinker Creek( جائزة بولي�ت
ي جامعة ويسليان 

ية �ن ن نجل�ي عام 1975. درّست ديالرد الإ
ين عاًما. واحًدا وع�ش

جم من السعودية )الرياض،  سلمان الجربوع - شاعر وم�ت
1978 (. يحمل ماجست�ي اللسانيات من جامعة 
اليا وبكالوريوس اللغة العربية  ي أس�ت

لند �ن ن كوي�ن
سالمية  مام محمد بن سعود الإ وآدابها من جامعة الإ
ي الرياض. صدر له: ضباب أليف )2018(، ومحاولة 

�ن
جمة: أساط�ي  ي ال�ت

حائط للتعب�ي عن قلقه )2016(. و�ن
ة للكاتب  الخريف )2019(، ثالث روايات قص�ي

الأمريكي جيم هاريسون.

المترجم

Salman Aljarbou is a poet and translator 
from the Kingdom of Saudi Arabia. He 

published two books of poetry; Tamed Fog 
(2018) and A Wall’s Attempt to Express Its 

Concern (2016). His translations include 
Holy the Firm (2020), Legends of the Fall 
(2019), and three novellas by the American 
writer Jim Harrison. He regularly posts on 

his blog: salmanzaid.wordpress.com

إضاءات

جائزة ولية واشنطن للكتاب 1978

إشادات

ي هذا الكتاب قدر عظيم من القوة والجمال 
"�ن

ن  ... الطبيعة تُرى ناصعًة وقاسية ح�ت إّن الع�ي والغ�ن

لتدمع... تأليٌف نادٌر ونفيس" 

فردريك بيكنر، نيويورك تايمز بوك ريفيو.

"لعّله قد انكتب بحروٍف من لهب" 

ويليام ِدِرزويتس، ذي أتلانتيك.

 A famous American writer. Besides being a 
poet and novelist, she excelled in the arts of 
nonfiction narrative. She has published two 

novels and a book of memoirs.
Her book Pilgrim at Tinker Creek won a 

Pulitzer Prize in 1975. She taught English at 
Wesleyan University for twenty-one years.
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صوفيا كليفس، أبخل نساء زماننا، تاجرة 
متقاعدة لطالما قّدَمت مهّمات العمل 

عىل واجبات الأ�ة، تعيش الآن، ليلة عيد 
ة غرفة  ي بيت ذي خمس ع�ش

الميالد، �ن
فارغة. لكنها لم تكن وحدها، فثّمة رأس 

طفل أخرصن يطفو حولها مثل بالون طائر 
ي بها، يتقّطع 

يؤنس وحدتها. وفيما الليل يم�ن
ي والحارصن كأنّه رؤية ُحلمّية 

ن الما�ن الّ�د ب�ي
ي تجمعها 

أمام القارئ، تصل أختها آيريس ال�ت
ي 

بها عالقة ملتبسة، الناشطة الحقوقية ال�ت
ن  ي قضت الخمس�ي

ء من الأخطار ال�ت ي
ل سش

عاًما المنرصمة تناضل لمحوها قد اختفى؛ 
وابنها آرت المهتّم بالطبيعة وأحوالها، والذي 

ن الذين  نت ليبّلغ عن الفّنان�ي ن�ت ي الإ
يُبحر �ن

ينتهكون حقوق الملكّية الفكرية. وإىل 
هذه العائلة المتصادمة الأطراف، تصل تلك 

ض أنها تحمل رُخصة قول  ي تف�ت
الغريبة ال�ت

ي تُلقي الضوء عىل 
الحقيقة، الحقيقة ال�ت

صدوع هذه الأ�ة وأ�ارها.

Winter? Bleak. Frosty wind, earth as 
iron, water as stone, so the old song 
goes. The shortest days, the longest 

nights. The trees are bare and shivering. 
The summer’s leaves? Dead litter. The 
world shrinks; the sap sinks. But winter 
makes things visible. And if there’s ice, 
there’ll be fire. In Ali Smith’s Winter, 
lifeforce matches up to the toughest of 
the seasons. In this second novel in her 

acclaimed Seasonal cycle, the follow-up 
to her sensational Autumn, Smith’s shape-
shifting quartet of Novel casts a merry eye 

over a bleak post-truth era with a story 
rooted in history, memory and warmth, 

its taproot deep in the evergreens: art, 
love, laughter. It’s the season that teaches 

us survival. Here comes Winter.

Author: Ali Smith
Translator: Miled Faiza

نص: اآلي سميث
الترجمة: ميلاد فايزة

آىلي سميث

ي  |  القياس: 15 × 23 
الغالف: ور�ت

288 صفحة  |  © 2020

 الشتاء )الجزء الثاني 
من رباعيّة الفصول(

Winter (seasonal)

ISBN: 978-9948-37-981-2

Binding: Paperback
23 x 15 x 2 | © 2020

روائية وأكاديمية اسكتلنديّة. وصفها سيباستيان باري بأنها 
»المؤلفة الأسكتلنديّة الأجدر بنيل جائزة نوبل«. ُعرفت 

ي الكتابة الروائّية. أّلفت خمس 
بأساليبها التجريبّية �ن

مجموعات قصصّية وتسع روايات، من بينها )أوتيل 
( و)المكتبة العامة وقصص أخرى(.  ّ ي ِ العالم( و)الَعرَ�ن
وصلت رواياتها إىل قوائم جائزة مان بوكر أربع مّرات، 

. تُعت�ب روايتها ُرباعّية الفصول  ن وجائزة أورانج مرّت�ي
)الخريف، الشتاء، الربيع، الصيف( من أهم أعمالها 

التجريبية.

. حاصل عىل  جم تون�ي ميالد فايزة - شاعر وم�ت
ي اللغة والآداب العربية من الجامعة 

شهادة الإجازة �ن
التونسية، وشهادة الماجست�ي من جامعة واين ستايت 

قية. أّلف »بقايا  ي اللغات والآداب ال�ش
)ميشيغان( �ن

ت  البيت الذي دخلناه مرة واحدة« )2004( ونُ�ش
ية والفرنسية والرصبية،  ن نجل�ي ترجمات لِشعره بالإ

ي مجالت ودوريّات عّدة. ترجم إىل العربية 
وظهرت �ن

رواية »الخريف« )2017( الجزء الأّول من رباعّية الفصول 
ي الوليات المتحدة 

للروائّية آىلي سميث. يعيش �ن
ي جامعة براون.

الأمريكية ويدرّس اللغة العربية �ن

المترجم

Scottish novelist and academic. Sebastian 
Barry described her as "the most deserving 

Scottish author of the Nobel Prize". She was 
known for her experimental methods of fiction 

writing. She is the author of five short story 
collections and nine novels, including The 
World Hotel, The Accidental, The Public 

Library and Other Stories. Her novels have 
made the Man Booker Prize lists four times, 
and the Orange Prize twice. One of her most 

important experimental works is her novel 
The Four Seasons (Autumn, Winter, Spring, 

and Summer).

Miled Faiza - Tunisian poet and translator. 
He holds a BA in Arabic language and 

literature from the Tunisian University, 
and a master's degree from Wayne State 

University (Michigan) in oriental languages 
and literature. He authored The Remains 

of the House We Once Entered (2004) 
and translations of his poetry have been 

published in English, French and Serbian, 
and appeared in several magazines and 

periodicals. He translated into Arabic the 
novel "Autumn" (2017), the first part of 

the quartet of chapters by the novelist Ally 
Smith. He lives in the USA and teaches 

Arabic at Brown University.
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ي جرت 
إنها ليلة زفاف إدوارد وفلورنس ال�ت

أحداثها عىل أكمل وجه ح�ت ذهبا لتناول 
ّ هادئ،  ي

ي فندق شاط�أ
العشاء والمبيت �ن

إذ بات كّل منهما يشعر بعبء ما يتوّقعه 
منه الآخر الليلة، ويستدعي من الّذاكرة ما 

يُعينه عىل إشعال حماسته حيًنا، أو الشعور 
بالرّعب أحيانًا أخرى. ودون أن يُدركا ذلك 

تماًما، فإن ما سيقومان به الليلة، وكل 
سي  ُ كلمة يتفّوهان بها، وكّل إيماءة، س�ت

قواعد عالقتهما مدى الحياة. هذه رواية عن 
ّ العميق، عن اصطدام أمواج  الحب المثاىلي
الرومانسية بصخور الواقع، وعن المجتمع 
ها الناس  ه جذريًّا أمور يخت�ب ّ الذي قد تغ�ي

ي غرفهم، بعيًدا عن الشوارع 
ُفرادى، �ن

. العريضة والرُصاخ العاىلي

Fiona Maye, a leading High Court judge, 
renowned for her fierce intelligence and 

sensitivity is called on to try an urgent 
case. For religious reasons, a seventeen-

year-old boy is refusing the medical 
treatment that could save his life. Time is 
running out. She visits the boy in hospital 

– an encounter which stirs long-buried 
feelings in her and powerful new emotions 

in the boy. But it is Fiona who must 
ultimately decide whether he lives or dies 
and her judgement will have momentous 

consequences for them both. 

Author: Ian Mcewan
Translator: Tahani Fajer

نص: إيان مّكيوان
الترجمة: تهاني فجر

إيان مّكيوان

ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: ور�ت

164 صفحة  |  © 2020

على شاطئ تشيسل
On Chesil Beach

ISBN:  978-9948-24-172-0

Binding: Paperback
21.5 x 14 x 1 | © 2020

ي ُولد عام 1948. أّلف أك�ش من سبع 
ّ بريطا�ن ي

روا�أ
ة رواية. وصلت رواياته »الرتياُح للغرباء«  ع�ش

و»كّفارة« و»كالب سوداء« إىل القوائم 
ة لجائزة مان بوكر، وفاز بها عام 1988 عن  القص�ي

دام«، وقد فازت كتبه الأخرى  روايته »آمس�ت
بجوائز عديدة. أّلَف أيضاً سيناريوهات للم�ح 

ي قائمة 
والتلفزيون. أدرجته صحيفة التايمز �ن

ا منذ عام 1945،  ا بريطانيًّ ن روائيًّ أفضل خمس�ي
ي قائمة الديىلي تيليغراف 

تيب 19 �ن وحصد ال�ت
ي الأوساط الثقافّية 

لأقوى 100 شخصّية �ن
ي لندن.

ا �ن يطانّية. يُقيم حاليًّ ال�ب

ي 
جمة من الكويت. صدر لها �ن ي فجر، شاعرة وم�ت

تها�ن
الشعر »صورة شخصية للحب«، وترجمت إىل العربية 

»كل رجال الملك« لروبرت بنوارن، و«لأنه مر.. لأنه 
« لستيفن كرين. ي قل�ب

المترجم

Ian McEwan is a critically acclaimed author 
of short stories and novels for adults, as well as 

The Daydreamer, a children's novel illustrated 
by Anthony Browne. His first published work, 

a collection of short stories, First Love, Last 
Rites, won the Somerset Maugham Award. His 

other award-winning novels are The Child in 
Time, which won the 1987 Whitbread Novel 

of the Year Award, and Amsterdam, which 
won the 1998 Booker Prize. 

Tahani Fajr, poet and translator from Kuwait. 
She published in poetry "A Personal Portrait 

of Love", and translated into Arabic "All 
the King's Men" by Robert Benwarn, and 

"Because He Passed... Because He's My 
Heart" by Stephen Crane.

إضاءات

مرّشح جائزة مان بوكر )2007(

ي )2008(
يطا�ن جائزة الكتاب ال�ب

مرّشح لجائزة DUBLIN الأدبية الدولية )2009(

إشادات

ية يُجيد الّ�د إجادة  ن نجل�ي "ل أحد يكتب الآن بالإ

مكيوان له"

واشنطن بوست

"يرسم لنا مكيوان بكث�ي من الحميمية واللمسات 

ي 
ن �ن ن زوج�ي نسانية سوء الفهم الذي قد ينشأ ب�ي الإ

عرْص لم تُناَقش فيه العالقة الزوجّية علًنا بعد."

لوس اآنجلز بوك ريفيو
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يرُفض الف�ت آدم أن تُجَرى له عملّية نقل 
دم عاجلة لأسباب دينية تعت�ب ذلك خطيئة 

ي غرفة 
ة. وفيما هو ينتظر الموت �ن كب�ي

العناية، يرفع المستشفى دعوى قضائّية 
عىل والديه للحصول عىل الوصاية ونقل الدم 

ي أ�ع وقت، فتصل أوراق الّدعوى إىل 
�ن

ي محكمة الأُ�ة فيونا ماي، 
القاِضية �ن

المشهود لها بالِفطنة والحلول القانونية 
ي 

الحاذقة. تقّرر فيونا زيارة آدم، ظانًّة أّن �ن
يدها الُقدرة عىل منحه الحياة أو تركه يموت، 

لكن ينكشف لها أنّه هو من يحمل الُقدرة 
عىل تغي�ي حياتها إىل الأبد.

Fiona Maye, a leading High Court judge, 
renowned for her fierce intelligence and 

sensitivity is called on to try an urgent 
case. For religious reasons, a seventeen-

year-old boy is refusing the medical 
treatment that could save his life. Time is 
running out. She visits the boy in hospital 

– an encounter which stirs long-buried 
feelings in her and powerful new emotions 

in the boy. But it is Fiona who must 
ultimately decide whether he lives or dies 
and her judgement will have momentous 

consequences for them both. 

Author: Ian Mcewan
Translator: Eman Herzallah

نص: إيان مّكيوان
الترجمة: إيمان حرز اللّه

إيان مّكيوان

ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: ور�ت

214 صفحة  |  © 2020

قانون الطفل
The Children Act

ISBN:  978-9948-37-973-7

Binding: Paperback
21.5 x 14 x 1.5 | © 2020

ي ُولد عام 1948. أّلف أك�ش من سبع 
ّ بريطا�ن ي

روا�أ
ة رواية. وصلت رواياته »الرتياُح للغرباء«  ع�ش

و»كّفارة« و»كالب سوداء« إىل القوائم 
ة لجائزة مان بوكر، وفاز بها عام 1988 عن  القص�ي

دام«، وقد فازت كتبه الأخرى  روايته »آمس�ت
بجوائز عديدة. أّلَف أيضاً سيناريوهات للم�ح 

ي قائمة 
والتلفزيون. أدرجته صحيفة التايمز �ن

ا منذ عام 1945،  ا بريطانيًّ ن روائيًّ أفضل خمس�ي
ي قائمة الديىلي تيليغراف 

تيب 19 �ن وحصد ال�ت
ي الأوساط الثقافّية 

لأقوى 100 شخصّية �ن
ي لندن.

ا �ن يطانّية. يُقيم حاليًّ ال�ب

جمة من مرص. ترجمت إىل العربية  إيمان حرزالّله، م�ت
عّدة كتب من بينها: »كافكا عىل الشاطئ« 

لهاروكي موراكامي، و«ستونر« لجون ويليامز، 
. قة« لكاملة شم�ي و«الظالل المح�ت

المترجم

Ian McEwan is a critically acclaimed author 
of short stories and novels for adults, as well as 

The Daydreamer, a children's novel illustrated 
by Anthony Browne. His first published work, 

a collection of short stories, First Love, Last 
Rites, won the Somerset Maugham Award. His 

other award-winning novels are The Child in 
Time, which won the 1987 Whitbread Novel 

of the Year Award, and Amsterdam, which 
won the 1998 Booker Prize. 

Eman Harzallah, translated from Egypt. 
Several books have been translated into Arabic, 

including: "Kafka on the Shore" by Haruki 
Murakami, "Stoner" by John Williams, and 

"Burning Shadows" by Kamila Shamsi.

إضاءات

رّشحها موقع Goodreads لنيل أفضل رواية عام )2014(

مرشح وسام أندرو كارنيجي لالأدب )2015( 

مرشح جائزة DUBLIN الأدبية الدولية )2016(

إشادات

"مكيوان أحد أروع ُكّتاب الّ�د الأحياء"

سنداي تايمز

"كالسيكية جديدة، ُممتعة منذ بدايتها ح�ت نهايتها 

دون انقطاع"

ذا غارديان
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ة،  ي أْشُهر حملها الأخ�ي
خانت ترودي، �ن

زوجها جون، الّشاعر الرقيق الذي كتب 
فيها أجمل قصائده )كتفاها بيضاوان بياض 
ي 

التفاح المقشور( رغم أنها ل تزال تعيش �ن
بيته: بيت يتداعى، لكنه ل يقّدر بثمن، 

يتوّسط مدينة لندن. أّما العشيق التافه حّد 
الجنون فهو ل أحد سوى أخي جون نفسه، 

كلود، الذي رسم خّطة خِطرة ومستقباًل 
ِ�يًّا مع ترودي لالستيالء عىل البيت، لكن 

ا، دخل التّو شهره  هناك شاهًدا، شاهًدا خفيًّ
ي رحم ترودي، وهو من يروي علينا 

التاسع �ن
ما حدث.

Trudy has betrayed her husband, John. 
She’s still in the marital home – a 

dilapidated, priceless London townhouse 
– but not with John. Instead, she’s 

with his brother, the profoundly banal 
Claude, and the two of them have a plan. 

But there is a witness to their plot: the 
inquisitive, nine-month-old resident of 

Trudy’s womb.

Author: Ian Mcewan
Translator: Iman Assaad

نص: إيان مّكيوان
الترجمة: إيمان أسعد

إيان مّكيوان

ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: ور�ت

232 صفحة  |  © 2020

قشرة الجوزة
Nutshell

ISBN:  978-9948-37-975-1

Binding: Paperback
21.5 x 14 x 1.5 | © 2020

ي ُولد عام 1948. أّلف أك�ش من سبع 
ّ بريطا�ن ي

روا�أ
ة رواية. وصلت رواياته »الرتياُح للغرباء«  ع�ش

و»كّفارة« و»كالب سوداء« إىل القوائم 
ة لجائزة مان بوكر، وفاز بها عام 1988 عن  القص�ي

دام«، وقد فازت كتبه الأخرى  روايته »آمس�ت
بجوائز عديدة. أّلَف أيضاً سيناريوهات للم�ح 

ي قائمة 
والتلفزيون. أدرجته صحيفة التايمز �ن

ا منذ عام 1945،  ا بريطانيًّ ن روائيًّ أفضل خمس�ي
ي قائمة الديىلي تيليغراف 

تيب 19 �ن وحصد ال�ت
ي الأوساط الثقافّية 

لأقوى 100 شخصّية �ن
ي لندن.

ا �ن يطانّية. يُقيم حاليًّ ال�ب

ي الكويت. حاصلة 
إيمان أسعد، روائية أردنية مقيمة �ن

ي الدراسات الأمريكية من 
عىل شهادة الماجست�ي �ن

الجامعة الأردنية عام 2005، وعىل شهادة البكالوريوس 
ي من  ن نجل�ي ىلي والأدب الإ

ي تخّص�ي علم الحاسب الآ
�ن

جامعة الكويت عام 2003. صدر لها رواية »زينب 
« عام 2014، ترجمت إىل العربية رواية  ي والخيط الذه�ب

« ومارغريت آتوود  غراهام سويفت »الطلب الأخ�ي
»السفاح الأعمى«.

المترجم

Ian McEwan is a critically acclaimed author 
of short stories and novels for adults, as well as 

The Daydreamer, a children's novel illustrated 
by Anthony Browne. His first published work, 

a collection of short stories, First Love, Last 
Rites, won the Somerset Maugham Award. His 

other award-winning novels are The Child in 
Time, which won the 1987 Whitbread Novel 

of the Year Award, and Amsterdam, which 
won the 1998 Booker Prize. 

Eman Asaad is a Jordanian novelist residing 
in Kuwait. She holds a master’s degree in 
American studies from the University of 

Jordan in 2005, and a bachelor’s degree in 
computer science and English literature from 

Kuwait University in 2003. Her novel “Zainab 
and the Golden Thread” was published in 

2014, and she translated into Arabic Graham 
Swift’s novel “The Last Request.” Margaret 

Atwood, "The Blind Ripper".

إضاءات

رّشحها موقع Goodreads لنيل أفضل رواية عام )2016(

ى لجائزة مان بوكر  ي إىل القائمة القص�ي
وصل الروا�أ

ثالث مرات، ونالها مرّة، إضافة إىل أهم الجوائز 

يطانية والعالمية ال�ب

ي قوائم تايمز، وغارديان، 
ن أفضل كتب عام 2016 �ن ب�ي

وديىلي تلغراف.

إشادات

ة ع�ب قدرات مّكيوان ال�ديّة  "إنها رحلة قص�ي

ومواهبه الفّذة"

تايمز نيويورك 

"إنّها من أفضل حبكات مّكيوان المستلهمة من 

" مآسي شكسب�ي

نيويورك تايمز بوك ريفيو



 | Novelsرواية

121

Rewayat 2022 - International Titlesروايات 2022 كتب مترجمة 

ي جونز 
ي آرسش

يطا�ن »أسنان بيضاء« حكاية ال�ب
وصداقته العميقه مع صمد إقبال، المسلم 

ي الحرب 
، منذ أن التقيا كجنود �ن البنغاىلي

 ، ن ي الصديق�ي
العالمية الثانية. وع�ب تتبع عائل�ت

ي تشّكالت 
تأخذنا زيدي سميث عميًقا �ن

ي المتعّدد الأعراق. فزواج 
يطا�ن المجتمع ال�ب

ًا  ي من فتاة جامايكية تصغره كث�ي
ي الثا�ن

آرسش
ينتج عنه آيري، الفتاة الألمعية ذات الشخصية 

ّوج  ن الغريبة. فيما كان عىل صمد إقبال أن ي�ت
ي انتظار زوجته 

ي سّن متأّخرة، فقد كان �ن
�ن

أن توَلد! فينجب منها توأم أولد يأخذ كّل 
ي الحياة: أحدهما طريق العلم، 

منهما طريًقا �ن
والآخر التطرّف.

At the center of this invigorating novel 
are two unlikely friends, Archie Jones 
and Samad Iqbal. Hapless veterans of 
World War II, Archie and Samad and 

their families become agents of England’s 
irrevocable transformation. A second 

marriage to Clara Bowden, a beautiful, 
albeit tooth-challenged, Jamaican half 

his age, quite literally gives Archie a 
second lease on life, and produces Irie, a 
knowing child whose personality doesn’t 
quite match her name (Jamaican for “no 
problem”). Samad’s late-in-life arranged 

marriage (he had to wait for his bride to be 
born), produces twin sons whose separate 

paths confound Iqbal’s every effort to 
direct them, and a renewed, if selective, 

submission to his Islamic faith. Set against 
London’ s racial and cultural tapestry, 

venturing across the former empire and 
into the past as it barrels toward the 

future, White Teeth revels in the ecstatic 
hodgepodge of modern life, flirting with 
disaster, confounding expectations, and 

embracing the comedy of daily existence.

Author: Zadie Smith
Translator: Osama Esber

نص: زيدي سميث
الترجمة: أسامة إسبر 

زيدي سميث

ي  |  القياس: 15 × 23 
الغالف: ور�ت

598 صفحة  |  © 2020

أسنان بيضاء
White Teeth

ISBN:  978-9948-37-976-8

Binding: Paperback
23 x 15 x 4 | © 2020

ي لندن عام 1975. لعائلتها جذور تنحّدر 
ولدت �ن

ي 
من جامايكا. كتبت خمس روايات: »�ن

الجمال« و»أسنان بيضاء« و«شمال وغرب 
ًا »سوينغ تايم«  لندن« و»رجل الأوتوغراف« وأخ�ي
ي وصلت القائمة الطويلة لجائزة مان بوكر عام 

ال�ت
ي جمعية الأدب 

ت زيدي عضًوا �ن 2017. اخت�ي
ي رواياتها بمسألة 

الملكّية عام 2002. تهتم �ن
العودة إىل الجذور، وكيف أن الناس قد يعيشون 

ي مكان واحد لكن ثقافاتهم الآتية من 
�ن

جذورهم قد ترسم لُكّل منهم مستقباًل مختلًفا. 
ي جامعة نيويورك.

ة �ن تعمل ُمحارصن

جم سوري ُولد عام  أسامة إس�ب شاعر وصحفي وم�ت
ي مجلة )جدلية( وموقع )تدوين 

1963. يعمل محرراً �ن
(. صدرت له مجاميع شعريّة وقصصّية من بينها  للن�ش

»شاشات التاريخ« و«مقهى المنتحرين«. ترجم من 
 » ي

سمن�ت ية إىل العربية كتًبا من بينها »الفناء الإ ن نجل�ي الإ
ي« لمايكل  ن نجل�ي لآيان مكيوان، و«المريض الإ

أونداتجي، و«كاتدرائية« لريموند كارفر، و«توقيعه عىل 
ة. يُقيم  ت، وأخرى كث�ي ابيث جل�ب ن ل�ي الأشياء كّلها« لإ

ي الوليات المتحدة.
�ن

المترجم

She was born in London in 1975. Her family 
has Jamaican roots. She has written five novels: 

"In Beauty", "White Teeth", "North and 
West London", "Autograph Man" and finally 

"Swing Time", which was longlisted for the 
Man Booker Prize in 2017. Zaidi was elected 

a member of the Royal Literary Society in 
2002. She is interested in her novels, the issue 
of returning to the roots, and how people may 

live in one place but their cultures coming 
from their roots may chart a different future 

for each of them. She works as a lecturer at 
New York University.

إضاءات

فازت بثمان جوائز أهمها جائزة صحيفة غارديان، 

ورُشحت لنيل ثالث أخرى.

إشادات

ن ما بعد الحداثة الأدبية" "زيدي سميث هي تشارلز ديك�ن

واشنطن بوست

ي ترسمها مأوًى لشخصّياتها: 
"إنها أشبه بمدينة لندن ال�ت

ّ بقاع العالم، نسيج يتنّوع  ة من ش�ت أصوات كث�ي

ة" وطبقات كث�ي

نيويورك تايمز بوك ريفيو

Osama Esber is a Syrian poet, journalist 
and translator, born in 1963. He works as an 
editor for Jadaliyya magazine and blogging 

for publishing. He has published collections 
of poetry and short stories, including "The 

History Screens" and "Suicide Cafe". He has 
translated books from English into Arabic, 

including Ian McEwan's "The Cement 
Yard", "The English Patient" by Michael 
Ondaatje, "The Cathedral" by Raymond 
Carver, "His Signature of All Things" by 

Elizabeth Gilbert, and many others. He 
resides in the United States.
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ن  فتاتان سمراوان تحلمان أن تصبحا راقصت�ي
، ابنة أحد  – لكن واحدة منهما فقط، تري�ي

ن لمايكل جاكسن،  ن المصاحب�ي الّراقص�ي
تحمل الموهبة الحقيقية، فيما الأخرى ل 

يقاع والزّمن،  تحمل سوى أفكار: عن الإ
الجسد الأسود والموسيقى الّسوداء، ما هي 

ي تنمو منها القبيلة؟ وما الذي 
البذرة ال�ت

نسان فرًْدا ُحرًّا. إنها قّصة تس�ي منذ  يجعل الإ
ي 

الطفولة، حيث تلك الّصداقة العميقة ال�ت
ن منذ المدرسة وحصص  جمعت الفتات�ي

ن ل تعودان تزوران  الرّقص، وإىل النضج، ح�ي
بعضهما، لكنهما لم ينسيا بعضهما أبًدا.

Two brown girls dream of being 
dancers—but only one, Tracey, has 

talent. The other has ideas: about 
rhythm and time, about black bodies and 

black music, what constitutes a tribe, or 
makes a person truly free. It’s a close but 

complicated childhood friendship that 
ends abruptly in their early twenties, 
never to be revisited, but never quite 

forgotten, either.

Author: Zadie Smith
Translator: Amani Lazar

نص: زيدي سميث
الترجمة: أماني لازار

زيدي سميث

ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: ور�ت

552 صفحة  |  © 2020

سوينغ تايم
Swing Time

ISBN: 978-9948-24-173-7

Binding: Paperback
21.5 x 14 x 4 | © 2020

ي لندن عام 1975. لعائلتها جذور تنحّدر 
ولدت �ن

ي 
من جامايكا. كتبت خمس روايات: »�ن

الجمال« و»أسنان بيضاء« و«شمال وغرب 
ًا »سوينغ تايم«  لندن« و»رجل الأوتوغراف« وأخ�ي
ي وصلت القائمة الطويلة لجائزة مان بوكر عام 

ال�ت
ي جمعية الأدب 

ت زيدي عضًوا �ن 2017. اخت�ي
ي رواياتها بمسألة 

الملكّية عام 2002. تهتم �ن
العودة إىل الجذور، وكيف أن الناس قد يعيشون 

ي مكان واحد لكن ثقافاتهم الآتية من 
�ن

جذورهم قد ترسم لُكّل منهم مستقباًل مختلًفا. 
ي جامعة نيويورك.

ة �ن تعمل ُمحارصن

ي الدنمارك. 
جمة سورية مقيمة �ن ي لزار، م�ت

أما�ن
ترجمت إىل العربية رواية كنوت هامسن )أ�ار(، 

بون( وسالفوي جيجك )بداية كمأساة  وزيبالد )المغ�ت
ة. وأخرى كمهزلة( وأخرى كث�ي

المترجم

She was born in London in 1975. Her family 
has Jamaican roots. She has written five novels: 

"In Beauty", "White Teeth", "North and 
West London", "Autograph Man" and finally 

"Swing Time", which was longlisted for the 
Man Booker Prize in 2017. Zaidi was elected 

a member of the Royal Literary Society in 
2002. She is interested in her novels, the issue 
of returning to the roots, and how people may 

live in one place but their cultures coming 
from their roots may chart a different future 

for each of them. She works as a lecturer at 
New York University.

إضاءات

جائزة مان بوكر – القائمة الطويلة )2017(

قائمة نيويورك تايمز – من أفضل الكتب مبيًعا

ة الجائزة الوطنية )حَلقة النّقاد( – القائمة القص�ي

ي جمعية الأدب الملكّية - لندن
ت المؤّلفة عضًوا �ن اخت�ي

إشادات

ي حّد ذاتها، رخيمة وصادمة الأحداث.. 
"إنها رقصة �ن

سوينغ تايم مليئة بالحياة"

The New York Review of Books ،كلير مسعود

ة الثقافية الذي تحمله زيدي، لم تطَغ عىل  "نفاذ البص�ي

ً بها ح�ت يكاد يشعر القارئ 
شخصّياتها. شخصّيات ُمعت�ن

بأنفاسها" 

O, The Oprah Magazine 

Amani Lazar, a Syrian translator based in 
Denmark. She translated into Arabic a novel 

by Knut Hamsen (Secrets), Zebald (The 
Exiles), Slavoj Zizek (Beginning as a tragedy 

and the other as a farce) and many others.
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نورا إلدريدج، امرأة أربعينية يثق فيها الجميع، 
لكن ل يالحظها أحد، كأنها غ�ي مرئية، فال 
ي هامش نجاحات الآخرين. 

تتواجد سوى �ن
تعيش دور الصديقة الَحنون والجارة الُمنِجَدة، 

ي تؤجل 
والمعّلمة المتفانية، والفنانة ال�ت

مشاريعها دوًما. لكن وصول عائلة شاهيد 
، وزوجته  ي

– إسكندر، الأكاديمي اللبنا�ن
يطالية، وابنهما رضا –  ينا، الفنانة الإ س�ي

يأخذها إىل عالم آخر ُمث�ي وُمعّقد. سعادة 
نورا تدفعها لتخّطي حدودها، ح�ت تصطدم 
ي الذي ل يتوّرع عن فعل  ّ

ينا الف�ن بطموح س�ي
ء مهما كان دنيًئا، فيحدث ما لم  ي

أي سش
ي حياتها كلها، وتشعر بما لم 

تتوقعه نورا �ن
تشعر به من قبل: الغضب.

Nora Eldridge is a reliable, but 
unremarkable, friend and neighbor, 

always on the fringe of other people’s 
achievements. But the arrival of the 
Shahid family—dashing Skandar,  

a Lebanese scholar, glamorous Sirena, 
an Italian artist, and their son, Reza—
draws her into a complex and exciting 

new world. Nora’s happiness pushes her 
beyond her boundaries, until Sirena’s 

careless ambition leads to  
a shattering betrayal.

Author: Claire Messud
Translator: Iman Assaad

نص: كلير مسعود
الترجمة: إيمان أسعد

ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: كرتو�ن

426 صفحة  |  © 2020

 المرأة في 
الطابق العلوي

The Woman Upstairs

ISBN:  978-9948-38-607-0

Binding: Hard Cover
21.5 x 14 x 3.5 | © 2020

ي الكويت. حاصلة 
إيمان أسعد، روائية أردنية مقيمة �ن

ي الدراسات الأمريكية من 
عىل شهادة الماجست�ي �ن

الجامعة الأردنية عام 2005، وعىل شهادة البكالوريوس 
ي من  ن نجل�ي ىلي والأدب الإ

ي تخّص�ي علم الحاسب الآ
�ن

جامعة الكويت عام 2003. صدر لها رواية »زينب 
« عام 2014، ترجمت إىل العربية رواية  ي والخيط الذه�ب

« ومارغريت آتوود  غراهام سويفت »الطلب الأخ�ي
»السفاح الأعمى«.

كل�ي مسعودالمترجم

روائّية أمريكية من أصول جزائرية. حازت عىل 
ي Guggenheim و Radcliffe وعىل جائزة 

زمال�ت
Strauss Living Award  من الأكاديمية 

ن إىل  الأمريكية للفنون والآداب، ووصلت مرّت�ي
نهائيات جائزة PEN/Faulkner Award. كتبت 
ي الطابق 

سّتة أعمال روائية من بينها »المرأة �ن
ي 

اطور« و»الفتاة ال�ت م�ب العلوي« و»أطفال الإ
ي ل تجري 

ي رواياتها بالحيوات ال�ت
ق«. تهتّم �ن تح�ت

ي يشّكلها الناس 
وفق ما ُخّطط لها، والقصص ال�ت

لأنفسهم كي يُكملوا حياتهم وعالقاتهم بعد ذلك.

An American novelist of Algerian descent. 
She is a Guggenheim and Radcliffe Fellow, 
a Strauss Living Award from the American 

Academy of Arts and Letters, and a two-time 
finalist for the PEN/Faulkner Award. She has 
written six novels, including "The Woman on 

the Upstairs", "The Emperor's Children" and 
"The Girl Who Burns". In her novels, she is 
interested in lives that do not go as planned, 

and the stories that people form for themselves 
in order to continue their lives and their 

relationships afterward.

إضاءات

مرشح جائزة سكوتيابنك جيلر )2013(

ي الأمريكي للرواية  المرشح لجائزة الكتاب العر�ب

)2014(

مرشح وسام أندرو كارنيجي للخيال )2014(

مرشح جائزة جودريدز للخيال )2013(

المرشح لجائزة DUBLIN الأدبية الدولية )2015(

إشادات

"ترُّص الروائّية عىل اكتناه حالة نفسّية معّقدة قّلما ُكتب 

اعة" عنها بهذه ال�ب

نيويوركر

ي تستأثر بالفنان 
"استقصاء حاّد لطبائع الجشع والرتزاق ال�ت

"ّ ي
ي ُلّجة خلقه عمله الف�ن

�ن

صحيفة وول ستريت جورنال

"إن الّ�د الذي تكتبه كل�ي مسعود يجذب ياقة قارئه 

بعنف" 

مراجعة كتاب نيويورك تايمز

Eman Asaad is a Jordanian novelist residing 
in Kuwait. She holds a master’s degree in 
American studies from the University of 

Jordan in 2005, and a bachelor’s degree in 
computer science and English literature from 

Kuwait University in 2003. Her novel “Zainab 
and the Golden Thread” was published in 

2014, and she translated into Arabic Graham 
Swift’s novel “The Last Request.” Margaret 

Atwood, "The Blind Ripper".
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جوليا وكاي�ي اليتيمة صديقتان منذ 
ء:  ي

دخولهما رياض الأطفال. تشاركتا كّل سش
ي ليدي غاغا ووجبات ماكدونالدز 

أغا�ن
ة. لكن ما  والعناية بالقطط.، والأ�ار الصغ�ي

كادتا تدخالن سّن المراهقة ح�ت اختلف 
ي صداقتهما لأسباب لم تفهمها 

ء �ن ي
كل سش

جوليا: هل ما زالت صديقتها المقّربة مقّربة 
فعاًل رغم الصمت الذي ساد بينهما والرسمّية 

ي التعامل؟ هل هم الأهل، أم المدرسة، أم 
�ن

ي تحاول 
التحولت الجسدية، أم الأ�ار ال�ت

كاي�ي إخفاءها عن صديقتها لتحافظ عىل 
ي عينيها، ما دفعهما للتباعد؟

صورة مثالية �ن

Julia and Cassie have been friends since 
nursery school. They have shared 

everything, including their desire to 
escape the stifling limitations of their 

birthplace, the quiet town of Royston, 
Massachusetts. But as the two girls enter 

adolescence, their paths diverge and 
Cassie sets out on a journey that will put 
her life in danger and shatter her oldest 

friendship. The Burning Girl is  
a complex examination of the stories we 

tell ourselves about youth and friendship, 
and straddles, expertly, childhood’s 
imaginary worlds and painful adult 
reality—crafting a true, immediate 

portrait of female adolescence. 

Author: Claire Messud
Translator: Khaled Al Jabaili

نص: كلير مسعود
الترجمة: خالد الجبيلي

كل�ي مسعود

ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: ور�ت

272 صفحة  |  © 2020

الفتاة التي تحترق
The Burning Girl

ISBN: 978-9948-38-566-0

Binding: Paperback
21.5 x 14 x 2 | © 2020

روائّية أمريكية من أصول جزائرية. حازت عىل 
ي Guggenheim و Radcliffe وعىل جائزة 

زمال�ت
Strauss Living Award  من الأكاديمية 

ن إىل  الأمريكية للفنون والآداب، ووصلت مرّت�ي
نهائيات جائزة PEN/Faulkner Award. كتبت 
ي الطابق 

سّتة أعمال روائية من بينها »المرأة �ن
ي 

اطور« و»الفتاة ال�ت م�ب العلوي« و»أطفال الإ
ي ل تجري 

ي رواياتها بالحيوات ال�ت
ق«. تهتّم �ن تح�ت

ي يشّكلها الناس 
وفق ما ُخّطط لها، والقصص ال�ت

لأنفسهم كي يُكملوا حياتهم وعالقاتهم بعد ذلك.

ي الوليات المتحدة 
جم سوري مقيم �ن خالد الجبيىلي م�ت

ية وآدابها  ن نجل�ي ي اللغة الإ
الأمريكية، حائز عىل إجازة �ن

ن  من جامعة حلب، بسورية، و من معهد اللغوي�ي
ي 

جما و مراجًعا �ن بلندن. عمل سنوات طويلة م�ت
ي نيويورك. ترجم أك�ش من 45 

منظمة الأمم المتحدة �ن
كتابا أشهرها »قواعد العشق الأربعون« و«حكايات 

.» ي
من ضيعة الأرامل« و«سخط« و«زوربا اليونا�ن

المترجم

An American novelist of Algerian descent. 
She is a Guggenheim and Radcliffe Fellow, 
a Strauss Living Award from the American 

Academy of Arts and Letters, and a two-time 
finalist for the PEN/Faulkner Award. She has 
written six novels, including "The Woman on 

the Upstairs", "The Emperor's Children" and 
"The Girl Who Burns". In her novels, she is 
interested in lives that do not go as planned, 

and the stories that people form for themselves 
in order to continue their lives and their 

relationships afterward.

إضاءات

المرشح لجائزة لوس أنجلوس تايمز للكتاب عن الرواية 

)2017(

إشادات

"أحببت جمال الروائّية الغاضب، وكلماتها الّصادقة.."

أليف شافاق

"يصعب التوقف عن قراءة هذه الرواية.."

الغارديان قائمة الأفضل مبيًعا – نيويورك تايمز

ة لجائزة لوس آنجلس تايمز القائمة القص�ي

أحد أفضل كتب العام 

فوغ

Khaled Al-Jubaili is a Syrian translator living 
in the United States of America. He holds a 
BA in English language and literature from 

the University of Aleppo, Syria, and from 
the Institute of Linguists in London. He 

worked for many years as a translator and 
reviewer at the United Nations in New York. 

He has translated more than 45 books, the 
most famous of which are "The Forty Rules 

of Love", "Tales from the Widows' Village", 
"Indignation" and "Zorba the Greek".
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ًا  موّراي ثوايت، ناقد شه�ي غادر قريته صغ�ي
ي 

فتعّلم واجتهد ح�ت نال مكانة مرموقة �ن
ي نيويورك، ولم يُعد 

ي الرّفيع �ن
الوسط الثقا�ن

ي به زوجته المتفانية، 
إىل قريته أبًدا. تعت�ن

ي يؤمن ِ�ًّا أنّها فاشلة 
وابنته الوحيدة ال�ت

ي 
ي الكتابة. هذا هو الحال ح�ت مجيء بو�ت

�ن
تاب، هاربًا من القرية إىل خاله موّراي الذي 
يرى فيه شخصّية أسطوريّة يتّطلع إليها بكّل 

ي ابن أخته بذرة 
تقدير. وفيما يرى موّراي �ن

تستحّق العتناء، فُيسكنه بيَته، يتكّشف 
ي ِزيف خاله من خالل تقليب أوراق 

لبو�ت
اب أك�ش فأك�ش منه، فيقّرر  مكتبه والق�ت

ّ الرّفيع،  ي
تعريته تماًما أمام وسطه الثقا�ن

والنسالخ من هذه العائلة.

There is beautiful, sophisticated Marina 
Thwaite—an “It” girl finishing her 

first book; the daughter of Murray 
Thwaite, celebrated intellectual and 

journalist—and her two closest friends 
from Brown, Danielle, a quietly 

appealing television producer, and Julius, 
a cash-strapped freelance critic. The 

delicious complications that arise among 
them become dangerous when Murray’s 

nephew, Frederick “Bootie” Tubb, an 
idealistic college dropout determined to 

make his mark, comes to town. As the 
skies darken, it is Bootie’s unexpected 

decisions—and their stunning, 
heartbreaking outcome—that will change 

each of their lives forever.

Author: Claire Messud
Translator: Salma Ouamar

نص: كلير مسعود
الترجمة: سلمى وعمرو

كل�ي مسعود
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أطفال الإمبراطور
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ISBN: 978-9948-38-566-0

Binding: Hard Cover
23.5 x 16 x 4.5 | © 2020

روائّية أمريكية من أصول جزائرية. حازت عىل 
ي Guggenheim و Radcliffe وعىل جائزة 

زمال�ت
Strauss Living Award  من الأكاديمية 

ن إىل  الأمريكية للفنون والآداب، ووصلت مرّت�ي
نهائيات جائزة PEN/Faulkner Award. كتبت 
ي الطابق 

سّتة أعمال روائية من بينها »المرأة �ن
ي 

اطور« و»الفتاة ال�ت م�ب العلوي« و»أطفال الإ
ي ل تجري 

ي رواياتها بالحيوات ال�ت
ق«. تهتّم �ن تح�ت

ي يشّكلها الناس 
وفق ما ُخّطط لها، والقصص ال�ت

لأنفسهم كي يُكملوا حياتهم وعالقاتهم بعد ذلك.

جمة وقاصة من المغرب.  سلمى ْوعمرو، مدّونة وم�ت
ي. تُجيد الفرنسية  ن نجل�ي ي الأدب الإ

حاصلة عىل الإجازة �ن
ية والألمانية، إىل جانب لغتها الأم العربية.   ن نجل�ي والإ

ي مجموعات قصصّية جماعّية صادرة 
شاركت �ن

ي المغرب: »شتالت زعرور« 
عن ملتقيات أدبية �ن

ي 
و«موكب الهزارات«. ُكرَّمت بالمرتبة الثانية �ن

ي ملتقى خنيفرة للقصة 2016.
ة �ن مسابقة القصة القص�ي

المترجم

An American novelist of Algerian descent. 
She is a Guggenheim and Radcliffe Fellow, 
a Strauss Living Award from the American 

Academy of Arts and Letters, and a two-time 
finalist for the PEN/Faulkner Award. She has 
written six novels, including "The Woman on 

the Upstairs", "The Emperor's Children" and 
"The Girl Who Burns". In her novels, she is 
interested in lives that do not go as planned, 

and the stories that people form for themselves 
in order to continue their lives and their 

relationships afterward.

إضاءات

مرشح جائزة مان بوكر للقائمة الطويلة )2006(

جائزة كتاب ماساتشوستس لالأدب )2007(

مرشح جائزة Boeke للكتب الحرصية )2007(

ي 
جائزة جمعية بائعي الكتب المستقلة الجديدة �ن

المحيط الأطل�ي لكتاب العام )2007(

المرشح لجائزة DUBLIN الأدبية الدولية )2008(

إشادات

"ممتع.. تتلّبس الشخصيات فوارق آ�ة حيث تسخر 

مسعود وتتحدى مفاهيم المجتمع الجاهزة حول الثقافة، 

الطبقية والحراك الجتماعي.  تكَفل كتابتها المتقدة 

والغنية قراءة مبهجة"

يو إس إيه توداي

"لقد أّلفت مسعود كوميديا أخالق، هجاًء للصحافة 

ة حول الحياة  والطموح المغلوط، ودراما متقّصية ومث�ي

ية المرتبكة." الحرصن

جريدة وال ستريت

Salma & Amr, blogger, translator and 
storyteller from Morocco. She holds a BA in 

English Literature. She is fluent in French, 
English and German, in addition to her 

mother tongue, Arabic. She participated in 
collective story collections issued by literary 

forums in Morocco: “The Seedlings of 
Hawthorn” and “The Hazara Procession.” 

She was honored with the second place in the 
short story competition at the Khenifra Story 

Forum 2016.
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موسيقي شاب حاول النتحار، يفتح عينيه 
ي المستشفى دون أن يتذكر شيًئا، 

�ن
ول ح�ت أغانيه. يختلط عليه الزمن فيظن 
ي 

الأموات أحياء، والأحياء أمواتاً، يشك �ن
حقيقة ما يراه، ويظنه جزءاً من التاريخ، ما 

عدا حقيقة واحدة ل يشك فيها: جسده 
بضلعه المكسور. ل يعرف إن كان النسيان 
نقمة أم نعمة. يبحث عن أجوبة لما يجول 

ي الساعات والمرايا 
ي رأسه من أسئلة �ن

�ن
ومنارات البحر. إن المتاهة ل تروي معاناة 

رجل فقد ماضيه ويسعى لستعادته فحسب، 
ن السطور دعوة  ي مساحاتها البيضاء ب�ي

بل �ن
للقارئ إىل البحث عن الحقيقة والوصول إليها 

من خالل الشك بها.

It is the story of Boratin, a blues singer, 
who attempts suicide by jumping off  

the Bosphorous Bridge, but opens his eyes 
in hospital. He loses his memory and can’t 

remember why he wished to end his life.  
He remembers only things that are 

unrelated to himself, but confuses their 
time. When he sees the figurine of Jesus 

and the Virgin Mary he recognises them 
but he cannot work out whether they 

lived thousands of years or just few years 
ago. He knows the Ottoman Empire 

fell, and that the last sultan died, but has 
no idea when. His memory falters when 

remembering civilizations, while life, like a 
labyrinth, leads him down different paths.

Author: Burhan Sönmez
Translator: Safwan Al Shalabi

جم من الأردن. ترجم عدة أعمال  ي ُم�ت صفوان الشل�ب
كية إىل العربية؛ منها: »نوا أثر«   أدبية من ال�ت

، و»رجل  كي
وهي مختارات قصصية من الأدب ال�ت

كي 
عديم الجدوى« وهي قصص مختارة للكاتب ال�ت

سعيد فائق، وقصص مختارة لمجموعة من الكاتبات 
ن منها  كيات. كذلك ترجم عدة أعمال لعزيز ِنس�ي ال�ت

ي قليالً«، و»عايش الذي يعيش ول يعيش«، 
»وهل تأ�ت

 و»مجنون عىل السطح«. نال جائزة الشيخ حمد 
جمة عام 2015 وجائزة مكتبة الأ�ة الأردنية   لل�ت

ي العام نفسه.
�ن

نص: برهان سونميز
الترجمة: صفوان الشلبي

ن برهان سونم�ي

ي كلية 
ي هيمانة عام 1965. تخّرج �ن

ُولد �ن
ي سلك 

ي جامعة إسطنبول. عمل �ن
الحقوق �ن

ي مجاىلي الثقافة والسياسة 
المحاماة، وكتب �ن

ي صحف مختلفة. صدر له العديد من الروايات 
�ن

والمجموعات القصصية، وترجمت إىل أك�ش من 
ن لغة. ترجم ديوان شعر »الجنة  خمس وثالث�ي

كية. نالت  والجحيم« لويليام بليك إىل اللغة ال�ت
ن عام  ن محليت�ي ن أدبيت�ي روايته »الأبرياء« جائزت�ي

2011. نالت روايته »إسطنبول إسطنبول« 
ن عامي 2017 و2018. صدرت  ن دوليت�ي جائزت�ي

روايته »المتاهة« عام 2018. 

ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: ور�ت

184 صفحة  |  © 2020

المتاهة
Labirent

ISBN: 978-9948-37-974-4

Binding: Paperback
 21.5 x 14 x 1.5 | © 2020

المترجم

Burhan Sönmez is the author of three novels. 
His prize-winning novels have been published 

in more than thirty languages. He was born 
in Turkey and grew up speaking Turkish and 

Kurdish. He worked as a lawyer in Istanbul. 
He went to Britain for political reasons 

and lived there in exile for some ten years. 
He now lives in Cambridge and Istanbul. 

He has written for various newspapers like 
The Guardian, Der Spiegel, Die Zeit, La 

Repubblica. He lectures in Literature and the 
Novel at the university of METU. He is a 

board member of PEN-International.

Safwan Al-Shalabi, translator from Jordan. 
Translated several literary works from Turkish 

into Arabic; Including: “Noa Athar”
It is an anthology of short stories from Turkish 

literature, and “Useless Man” is a selection of 
stories by the Turkish writer Saeed Faeq, and 
selected stories of a group of Turkish women 

writers. He also translated several works by 
Aziz Nesin, including “Will you come a little”, 

“Ayesh who lives and does not live”, and 
“Majn on the roof”. Sheikh Hamad Award

For translation in 2015 and the Jordanian 
Family Library Award

in the same year.

إضاءات

ن عام  ن محليت�ي ن أدبيت�ي نالت روايته "الأبرياء" جائزت�ي

.)2011(

ن  ن دوليت�ي نالت روايته "إسطنبول إسطنبول" جائزت�ي

عاَمي )2017 و2018(.

ي تركيا بعد أورهان 
ي طليعة جيله �ن

يُعد برهان �ن

باموك الفائز بجائزة نوبل لالآداب



 | Novelsرواية

133

Rewayat 2022 - International Titlesروايات 2022 كتب مترجمة 

ي حديقة 
، ُع�ش عىل جثة �ن أ ي يوم دا�ن

�ن
ي إسطنبول. تُركت الضحّية جالسة 

أطفال �ن
حلق، بعد أن أصيبت برصاصة  ن أسفل لعبة ال�ت

ن  ي مؤخرة الرأس، وتُركت ب�ي
واحدة �ن

. عندما يصل النقيب  ي قدميها ُدمية بار�ب
نوزات إىل م�ح الجريمة، يصاب بصدمة 

عندما يرى أّن الضحية هو الرجل الذي تحرّش 
بابنته أيسون، وقد احُتجز سابًقا لكن أُطلق 

�احه بسبب نقص الأدلة.
تكشف التحقيقات الأولية أنه قبل عقد 
من الزمان، أقدم قاتل متسلسل يلّقب 

ي ع�ش متحرًّشا 
بالقّط الأعمى، عىل قتل اث�ن

ي أماكن مخّصصة لالأطفال، 
بالأطفال تركهم �ن

ن قدمي كّل  ي الرأس وب�ي
رصاصة واحدة �ن

منهم دمية، ولم يقبضوا عليه. والآن، يعتقد 
النقيب نوزات أن القّط الأعمى قام من 
ات  سباته لُيعاود عمله. لكّنه لحظ تغي�ي

ي أسلوبه، تقوده لحًقا إىل ما 
 طفيفة �ن

لم يتوّقع.
يصل النقيب وفريقه أثناء جمعهم 

ن  ن السوري�ي المعلومات إىل مجتمع الالجئ�ي
ي تركيا. فيشهدون معاناة الناس الذين 

�ن
وح من وطنهم بسبب  ن وا عىل ال�ن أج�ب

َ المرء عىل بَيع فلذة  الحرب، وكيف يُج�ب
كبده والتضحّية بأغىل ما لديه من أجل أن 

ي حملها 
يُبقي عىل ما يستطيع من عائلته ال�ت

ي حياة كريمة 
معه من أقا�ي الدنيا أماًل �ن

ل يجدها.

One balmy day, a dead body is found in 
an Istanbul playground. The victim has 

been left sitting upright at the foot of a 
slide, having received a single bullet to the 

back of the head. Between his feet rests a 
Barbie doll. When Captain Nevzat arrives 
at the scene, he is shocked to see the victim 

is the man who molested his daughter 
Aysun. He’d been taken into custody but 

released due to lack of evidence. Initial 
investigations reveal that a decade earlier 
a serial killer nicknamed the “Toy Man” 

killed twelve child molesters, executing 
each with a 38-milimeter pistol and leaving 

toys at the scene. Captain Nevzat believes 
the Toy Man has stirred from his ten-year 
slumber and begun killing again. Yet, they 

notice a small change: In the previous 
killings, the shell casing and bullet were 

left behind, while neither is to be found in 
the recent crime scenes.  

Putting all the pieces together leads 
Nevzat and his team to the Syrian refugee 
community. They witness the suffering of 

people forced from their homeland by war. 
Defenseless people are bought and sold 

like cattle. Wealthy families from Europe, 
Israel, and South Africa flock to Istanbul 
to purchase the vital organs of desperate 

Syrians who put them on them on the 
market for their family’s survival.

Author: Ahmet Umit
Translator: Rabbaa Rababah

ي الأردن 
درس َربّاع ربابعة بكالوريوس اللغة العربية �ن

موك وتخرج فيها سنة 2010.حصل  ي جامعة ال�ي
�ن

ي جامعة يلدز 
كية وآدابها �ن عىل ماجست�ي اللغة ال�ت

تكنيك وتخرج فيها سنة 2013. عمل بعدها مدرسا 
وعه  ي الأردن قبل �ش

موك �ن ي جامعة ال�ي
كية �ن للغة ال�ت

ي اللغة 
ي تحصيل درجة الدكتوراه �ن

منذ عام 2016 �ن
كية وآدابها.  ال�ت

نص: أحمد أوميت
الترجمة: رباع ربابعة

أحمد أوميت

ي غازي عنتاب. تخرج من 
ي عام 1960 �ن

ولد �ن
ي جامعة مرمرة عام 1983. 

دارة العامة �ن قسم الإ
ي موسكو 

ي 1985-1986 درس السياسة �ن
و�ن

ي عام 1989 
ي أكاديمية العلوم الجتماعية. �ن

�ن
ن�ش ديوانا شعريا تحت عنوان »شارع الزولو«. 
ثم ن�ش عام 1992أول مجلد قص�ي بعنوان 
»كانت ليلًة ساقها عارية«. ثم تبعه مجموعة 

قصص بوليسية بعنوان )صوت يمزق الليل( و 
ي 

( و)الشيطان يكمن �ن ي
)مفتاح أجاثا كريس�ت

التفاصيل(. وله عمالن للكبار والصغار بعنوان 
)مملكة ليس لها وجود( و )حكاية داخل 

ي عام 1996 ن�ش أول رواية له بعنوان 
حكاية(. و�ن

)الليل والضباب(. تبعها مجموعة من الروايات 
بعنوان )رائحة الثلج(، )باتاسنا(، )دمية(، )سوار 
ية(، )الُحب َكلٌب(،  نيناتا(، )خريطة الروح الب�ش

)مذكرات قاتل(، )القوم(، )باب الأ�ار(، )رصوح 
ي  ي �ب

اسطنبول(، )اغتيال السلطان(، )أجمل أخ �ن
ي الجميل(. وله أعمال أخرى 

أوغلو(، )وداعا يا وط�ن
اك مع إسماعيل كولكتش وعبد القادر  بالش�ت

ي أوغلو. ترُجمت معظم أثاره إىل ما يزيد عن 
إلت�ش

ين لغة. جمع أعمال الكاتب تصدر باللغة  ع�ش
. كية عن دار أوريست للن�ش ال�ت

ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: كرتو�ن

590 صفحة  |  © 2020

صرخة الخطّاف
Kirlangic Firtinasi - Storm 

of Swollows

ISBN:  978-9948-38-521-9

Binding: Hard Cover
21.5 x 14 x 4 | © 2020

المترجم

Rabaa Rabaa’a studied Arabic language in 
Jordan at Yarmouk University and graduated 

in 2010. He obtained a master’s degree in 
Turkish language and literature at Yıldız 

Technic University and graduated in 2013. He 
then worked as a Turkish language teacher at 
Yarmouk University in Jordan before starting 

in 2016 to obtain a doctorate degree in Turkish 
language and literature.

إضاءات

هم مبيًعا ن الأتراك وأك�ش من أشهر الروائي�ي

( عام  ي
فازت مجموعته القصصية )الليل الحا�ن

 Ferit Oguz Bayır Philosophy and 1992( بجائزة(

Arts Award

حّولت روايته )الضباب والليل( إىل فيلم عام 2007

ي الظالم( و)الشيطان 
ُحّولت سالسل رواياته )العمل �ن

ة ي التفاصيل( إىل مسلسالت تلفزيونّية شه�ي
يكمن �ن

Ahmet Ümit was born in 1960 in the city of 
Gaziantep in southern Turkey. He moved to 

Istanbul in 1978 to attend university. In 1983 he 
both graduated from the Public Administration 

Faculty of Marmara University and wrote his 
very first story. An active member of the Turkish 

Communist Party from 1974 until 1989 Ümit 
took part in the underground movement for 

democracy while Turkey was under the rule of a 
military dictatorship between 1980-1990. One of 
Turkey’s most renowned contemporary authors 

Ümit is especially well-known for his mastery 
of the mystery genre as reflected in many of 

his bestselling novels and short story volumes. 
Drawing upon the unique political and historical 

background of his home country Ümit delves 
into the psyches of his well-wrought characters 

as he weaves enthralling tales of murder and 
political intrigue. Currently employed as 

cultural advisor at the Goethe Foundation in 
Istanbul. He has one daughter Gül.
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ا أنا فال أرى ِلَم ل ينبغي للرجال الذين لهم  »أمَّ
زوجات ول يريدونهن أن يتخلَّصوا منهن 

مثلما يفعل هؤلء الرِّفاق الغجر بخيولهم 
ي الخيمة. »ِلَم ل 

الُمسنَّة«، قال الرجل الذي �ن
ي 

ي المزاد لرجال يرغبون �ن
يعرضونهن للبيع �ن

ي 
سلع كهذه؟ ِلَم ل؟ بحقِّ الرَّّب! سأبيع امرأ�ت

اءها!«.  ة من يودُّ �ش هذه اللحظة إن كان ثمَّ
»هناك من يقومون بذلك«، أجاب بعض 
ي لم 

الضيوف وهم ينظرون إىل امرأته ال�ت
تكن بشعًة عىل الإطالق!«

ي  ن نجل�ي توَمس هاردي، أحد عمالقة الأدب الإ
ن لنيل جائزة  ح مرت�ي ي ال�د والشعر. رُشِّ

�ن
ة  نوبل لالآداب. بعد أن أمىل قصيدته الأخ�ي
عىل زوجته الثانية وهو عىل فراش الموت، 

ة  ي مق�ب
ي ركن الشعراء �ن

ُدِفن رُفاتُه �ن
ي لندن عام 1928، 

ي �ن  وستِمِنس�ت آ�ب
 وقد نُِقل قلُبه، كما أو�، إىل جانب 

فورد  ن ي ستي�ن
يح زوجته الأوىل، إيما، �ن رصن

. خارج دورشس�ت

In a fit of drunken anger, Michael 
Henchard sells his wife and baby daughter 
for five guineas at a country fair. Over the 
course of the following years, he manages 

to establish himself as a respected and 
prosperous pillar of the community of 

Casterbridge, but behind his success there 
always lurk the shameful secret of his past 
and a personality prone to self-destructive 

pride and temper. Subtitled “A Story 
of a Man of Character,” The Mayor 

of Casterbridge, Hardy’s powerful and 
sympathetic study of the heroic but deeply 

flawed Henchard, is also an intensely 
dramatic work, tragically played out 

against the vivid backdrop of a close-knit 
Dorsetshire town.

Author: Thomas Hardy
Translator: Zuwaina Al Tuwiya

نص: توَمس هاردي
الترجمة: زوينة اآل تويه

توَمس هاردي

ي  |  القياس: 16 × 23.5 
الغالف: كرتو�ن

432 صفحة  |  © 2020

عمدة كاستربردج
The Mayor of Casterbridge

ISBN: 978-9948-10-061-4

Binding: Hard Cover
23.5 x 16 x 3.5 | © 2020

ن ن�ش روايته  ق نجاًحا بارًزا ح�ي )1840-1929(حقَّ
ي عام 1874 

»بعيًدا عن الحشد المجنون« �ن
ي 

ته �ن فتخىلَّ عن حرفته كمعماري ليبدأ مس�ي
ة رواية.  ديَّة ح�ت ن�ش قرابة أربع ع�ش الكتابة ال�َّ

ي 
له »ماكس غْيت« Max Gate �ن ن ي م�ن

و�ن
بلدته دورشس�ت الذي َهْنَدَس بناءه بنفسه وعاش 
اجيدية مثل  فيه ح�ت مماته كتب أهمَّ رواياته ال�ت

ي عام 1886، 
ي صدرت �ن

بِرْدج« ال�ت »عمدة كاس�ت
ن للجدل »تَّس سليلة َدْرِبرفيلز«  ت�ي ثمَّ روايتيه المث�ي

1891، و»ُجود الغامض« 1895.

جمة عمانية، صدر لها مجموعة  زوينة آل تويه، م�ت
ي  قصصية عام 2005. ترجمت إىل العربية رواية »بارتل�ب

النساخ« للكاتب الأمريكي هرمان ملفل عام 2010، 
ي شكىلي الآن« للناشئة للكاتبة 

ورواية »ما رأيكم �ن
الية رندة عبد الفتاح عام 2012. الأس�ت

المترجم

Zuwaina AlTuwiya, an Omani translator, 
published a collection of short stories in 

2005. She translated into Arabic the novel 
“Bartleby the Copyist” by the American 
writer Herman Melville in 2010, and the 

novel “What do you think of my appearance 
now” by Australian writer Randa Abdel 

Fattah in 2012.

Thomas Hardy, OM (2 June 1840 - 11 January 
1928) was an English novelist and poet. A 
Victorian realist in the tradition of George 
Eliot, he was influenced both in his novels 

and in his poetry by Romanticism, especially 
William Wordsworth. Charles Dickens was 
another important influence. Like Dickens, 

he was highly critical of much in Victorian 
society, though Hardy focused more on a 

declining rural society.



| Storiesقصص 

137

Rewayat 2022 - International Titlesروايات 2022 كتب مترجمة 

ن  اف النقاد كأحد المعلم�ي ناَل كارفر اع�ت
ي الأدب 

ة �ن ي فّن القصة القص�ي
العظام �ن

ن 
ّ ي أسلوبه المم�ي

الأمريكي المعارص. وهو �ن
ي 

الواقعي المقتصد ينتمي إىل قمم شامخة �ن
وود  الأدب كمثل أنطون تشيخوف، و�ش

أندرسون وإرنست همنغواي. يُمكن 
ي القّص بهذه المقولة: من 

تلخيص فلسفته �ن
الممكن أن نكتب عن الأشياء المألوفة 

ن لغة عادية لكنها دقيقة، وأن  مستخدم�ي
ا، ستارة، نافذة،  نهب هذه الأشياء كرسيًّ

شوكة، حجًرا، حلق امرأة، قّوة هائلة 
ومذهلة. من الممكن كتابة سطر من 

حوار يبدو ظاهريًّا غ�ي مؤذ، وجعله يسّبب 
ي العمود الفقري للقارئ. إن 

القشعريرة �ن
ن عىل أوضاع الحياة الواقعية النابضة  ك�ي ال�ت

ي تغايٍر مع الأسلوب المابعد حداثوي، 
يقف �ن

ي والميتاقص�ي لكث�ي من معارصي 
الخرا�ن

كارفر، من أمثال دونالد بارثيلم وروبرت 
 ، ن كروفر. فهو يكتب عن الناس العادي�ي

ي الحياة، ويصارعون 
الذين يشّقون طريقهم �ن

وا عىل صالت ذات  ليكسبوا رزقهم ويع�ش
مع�ن مع الآخرين.

Raymond Carver said it was possible ‘to 
write about commonplace things and 

objects using commonplace but precise 
language and endow these things - a 

chair, a window curtain, a fork, a stone, 
a woman’s earring - with immense, even 

startling power’. Nowhere is this alchemy 
more striking than in the title story of 

Cathedral in which a blind man guides 
the hand of a sighted man as together 

they draw the cathedral the blind man 
can never see. Many view this story, and 
indeed this collection, as a watershed in 

the maturing of Carver’s work to a more 
confidently poetic style.

Author: Raymond Carver
Translator: Osama Esber

نص: ريموند كارفر
الترجمة: أسامة إسبر

ريموند كارفر

ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: ور�ت

246 صفحة  |  © 2020

كاتدرائية
Cathedral

ISBN: 978-9948-10-088-1

Binding: Paperback
21.5 x 14 x 2 | © 2020

ي أوريغن عام 1938. 
قاّص وشاعر أمريكي ُولَد �ن

 Will You( ترّشحت أّول مجموعة قصصية له
 National( لجائزة )Please Be Quiet, Please

Book Award( عام 1977، ثّم أتبعها بمجموعة )عّم 
ن نتحّدث عن الحب( و)كاتدرائّية(  نتحّدث ح�ي

ي ترّشحت لجائزة )Pulitzer Prize( عام 1984. 
ال�ت

ًا )Where I’m Calling From( عام 1988  وأخ�ي
ن ُوهب بعدها الدكتوراه الفخريّة من ِقَبل  ح�ي

أكاديمّية الفنون والرسائل الأمريكّية. كتب أيًضا 
 A New( مجموعات شعريّة، أنهى آخرها بعنوان
ة عام  Path to the Waterfall( قبل وفاته مبا�ش

1988 جّراء إصابته بالّ�طان.

جم سوري ُولد عام  أسامة إس�ب شاعر وصحفي وم�ت
ي مجلة )جدلية( وموقع )تدوين 

1963. يعمل محرراً �ن
(. صدرت له مجاميع شعريّة وقصصّية من بينها  للن�ش

»شاشات التاريخ« و«مقهى المنتحرين«. ترجم من 
 » ي

سمن�ت ية إىل العربية كتًبا من بينها »الفناء الإ ن نجل�ي الإ
ي« لمايكل  ن نجل�ي لآيان مكيوان، و«المريض الإ

أونداتجي، و«أسنان بيضاء« لزيدي سِمث، و«توقيعه 
ة.  ت، وأخرى كث�ي ابيث جل�ب ن ل�ي عىل الأشياء كّلها« لإ

ي الوليات المتحدة.
يُقيم �ن

المترجم

Raymond Carver was born in Clatskanie, 
Oregon, in 1938. His first collection of 

stories, Will You Please Be Quiet, Please (a 
National Book Award nominee in 1977), was 
followed by What We Talk About When We 

Talk About Love, Cathedral (nominated for the 
Pulitzer Prize in 1984), and Where I’m Calling 

From in 1988, when he was inducted into the 
American Academy of Arts and Letters. He 

died August 2, 1988, shortly after completing 
the poems of A New Path to the Waterfall.

Osama Esber is a Syrian poet, journalist 
and translator, born in 1963. He works as an 
editor for Jadaliyya magazine and blogging 

for publishing. He has published collections 
of poetry and short stories, including "The 

History Screens" and "Suicide Cafe". He 
has translated books from English into 
Arabic, including Ian McEwan's "The 

Cement Yard", "The English Patient" by 
Michael Ondaatje, "White Teeth" by Zadie 

Smith, "His Signature of All Things" by 
Elizabeth Gilbert, and many others. He 

resides in the United States.



| Poetryشعر 

139

Rewayat 2022 - International Titlesروايات 2022 كتب مترجمة 

ن سنة  ي الثالث�ي
لم يحظ شاعٌر بولندي �ن

ة بإجماٍع النّقاد والشعراء والقّراء كما  الأخ�ي
حظي به شعر وشخصية الشاعر زبيغنيف 

ي الّشعر مجاًل وأداة 
هربرت. لقد رأى �ن

للغضب والتنّفس والتأّمل وتصفية حساب 
ي 

مع رداءة العالم. الشعر بالنسبة إليه يع�ن
أيًضا امتالك قّوة خفّية، والُقدرة عىل التخفيف 

ي المجتمع. ثّمة 
من وطأة المعاناة والزدراء �ن

ن  ي شعره ثيمات مهّمة تتناول العالقة ب�ي
�ن

ن الفرد والطبيعة،  الفرد والأنظمة الشمولّية، ب�ي
ن ُمحيطه، عالوة عىل تناول مصائر  وبينه وب�ي

الأفراد الذين خانهم الأمل ونخرهم الألم جّراء 
ي شعره 

شجاعتهم وتضحياتهم. وّظف �ن
الأفكار والشخصيات والأحداث المستلة من 

غريقية ليجد فيها ما  التاريخ وكذا الأساط�ي الإ
يمكن جعله مقاربة للواقع المعارص. ولذلك 

ليس غريبا أن يصفه بعض النقاد بكونه 
»شاعر فكر«. 

This outstanding new translation brings a 
uniformity of voice to Zbigniew Herbert’s 

poetic output, from his first book of 
poems, String of Light, in 1956, to his 

final volume, previously unpublished 
in English, Epilogue Of the Storm. 

Collected Poems: 1956-1998, as Joseph 
Brodsky said of Herbert’s Selected Poems, 

is “bound for a much longer haul than 
any of us can anticipate.” He continues, 

“For Zbigniew Herbert’s poetry adds 
to the biography of civilization the 

sensibility of a man not defeated by the 
century that has been most thorough, 

most effective in dehumanization of 
the species. Herbert’s irony, his austere 

reserve and his compassion, the lucidity 
of his lyricism, the intensity of his 

sentiment toward classical antiquity, 
are not just trappings of a modern poet, 

but the necessary armor—in his case 
well-tempered and shining indeed—for 

man not to be crushed by the onslaught of 
reality. By offering to his readers neither 
aesthetic nor ethical discount, this poet, 

in fact, saves them frorn that poverty 
which every form of human evil finds so 

congenial.  
As long as the species exists, this book will 

be timely.”

Author: Zbigniew Herbert
Translator: Hatif Al Janabi

نص: زبيغنيف هربرت
الترجمة: هاتف جنابي

برت زبيغنيف ه�ي

ي  |  القياس: 14 × 21.5 
الغالف: كرتو�ن

428 صفحة  |  © 2020

أشعار زبيغنيف 
هربرت

Zbigniew Herbert poems

ISBN:  978-9948-39-155-5

Binding: Hard Cover
21.5 x 14 x 3.5 | © 2020

)1924 - 1998( شاعر بولندّي حظَي شعره بتقدير 
ة مجموعات شعرية، وكتب  عالمّي. أصدر ع�ش

ة. رُّشح لنيل  م�حيات إذاعية ودراسات كث�ي
ي قبل الحصول عليها. عاش 

جائزة نوبل لكنه تو�ن
ة قبل العودة إىل  ة قص�ي ي المنفى الختياري ف�ت

�ن
ي 

بولندا أثناء انهيار نظامها العسكري ودخولها �ن
. أُطلق  مرحلة من الفو�ن و الغموض السياسي
ي بولندا 

ا �ن عىل عام 2018 »عاَم هربرت« رسميًّ
بداعية عىل نطاق واسع  وجرى الحتفاء بتجربته الإ

طوال العام.

ي 
ي ُولد �ن

جم عرا�ت ي ، شاعر وأديب وم�ت هاتف جنا�ب
العام 1951. تحّصل عىل بكالوريوس اللغة العربية 

ي جامعة بغداد )1972( وماجست�ي اللغة 
وآدابها �ن

ي جامعة وارسو )1979( ودكتوراه 
البولندية وآدابها �ن

ي الجامعة نفسها )1983( حيث يعمل 
الم�ح �ن

ي الأدب والثقافة العربية. لعب 
ًا �ن

أستاًذا محارصن
ن الثقافة البولندية والعربية،  دوًرا مشهوًدا كوسيط ب�ي

ًا الكث�ي من 
جًما أهّم شعرائها إىل العربية ونا�ش م�ت

ي والبولندي خالل الثالثة  ن العر�ب الدراسات عن الأدب�ي
عقود المنرصمة. من أعماله الشعرية: وليمة الأسماك 

ن  ن )2010( ورغبة ب�ي )2017( وموعد مع شفرة السك�ي
ن )2009( وفراديس أيائل وعساكر )1998(. غيمت�ي

المترجم

(1992 - 1998) Polish poet whose poetry gained 
worldwide recognition. He published ten 

poetry collections, wrote radio plays and many 
monographs. He was nominated for a Nobel 
Prize but died before receiving it. He lived in 

self-imposed exile for a short period before 
returning to Poland as its military regime 

collapsed and it entered a period of chaos and 
political uncertainty. 2018 has been officially 

called "Herbert's Year" in Poland and his 
creative experience has been widely celebrated 

throughout the year.

إضاءات

رُّشح لنيل جائزة نوبل

أّول مختارات شاملة تصدر له بالعربية

إشادات

ا أك�ش من أّي أحد مّنا" "ُمقّدر لهذا الشاعر أن يبقى حيًّ

جوزف برودسكي

Hatif Aljanabi, an Iraqi poet, writer and 
translator, born in 1951. He obtained a 

BA in Arabic language and literature at 
the University of Baghdad (1972) and a 
MA in Polish language and literature at 

the University of Warsaw (1979) and a 
doctorate in theater at the same university 

(1983) where he works as a lecturer in 
Arabic literature and culture . He played 
a remarkable role as a mediator between 

Polish and Arabic culture, translating 
its most important poets into Arabic and 

publishing many studies on Arabic and 
Polish literature during the past three 

decades. Among his poetic works are: A 
Feast of Fish (2017), A Rendezvous with 

the Knife's Blade (2010), A Desire Between 
Two Clouds (2009), and Fradis Deel and 

Asaker (1998).
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ي 
يُحّرك الرئيس الأمريكي قّوًة مضاّدة �ن

الجزائر لإحباط عملّية القضاء عىل سليمان 
سيندوروك، زعيم مجموعة »أبناء الجهاد« 

نت  ن�ت ن من نجوم قراصنة الإ الأسطوري�ي
ي حول العالم. وعليه، 

و�ن لك�ت رهاب الإ والإ
يتفق المسؤولون عىل مساءلة الرئيس 

ي الأجواء 
ومطالبته بإيضاحات، فيما تدور �ن
معلومات عن ُقرب حدوث هجمة 

ي 
ونّية مدّمرة قد تُعيد الدولة الأقوى �ن إلك�ت

العالم إىل عصور الّظالم، وتُنهي تماًما تواجدها 
ق الأوسط وبقّية العالم. لكن من له  ي ال�ش

�ن
ي ذلك؟ ولماذا يختفي الرئيس فجأة 

مصلحة �ن
ي ظل هذه الظروف فال يعود أحد يعرف 

�ن
أين هو؟ »الرئيس اختفى« رواية سياسية 

تكشف الكث�ي عن خبايا البيت الأبيض 
داريّة، وعن مخاوف أمريكا وتطّلعاتها  الإ

ي 
، وهي �ن ن وما تتوقعه من حلفائها الدولّي�ي

النهاية مانيفستو لرؤى وسياسات أحد أك�ش 
ق الأوسط  ًا عىل قضايا ال�ش رؤساء أمريكا تأث�ي

ي ظاهره، 
واهتماًما بها، موّجه إىل العالم �ن

 لكّنه كما يقول النّقاد، يخاطب ترامب 
ه. دون غ�ي

ي  |  القياس: 16.5 × 23.5 
الغالف: كرتو�ن

588 صفحة  |  © 2019

الرئيس اختفى
The President is Missing

ISBN: 978-9948-38-520-2

Binding: Hard Cover 
 23.5 x 16.5 x 5 | © 2019

As the novel opens, a threat looms. 
Enemies are planning an attack of 

unprecedented scale on America. 
Uncertainty and fear grip Washington. 
There are whispers of cyberterror and 

espionage and a traitor in the cabinet. The 
President himself becomes a suspect, and 
then goes missing... Set in real time, over 

the course of three days, The President 
Is Missing is one of the most dramatic 

thrillers in decades. And it could all really 
happen. The President Is Missing is Bill 

Clinton and James Patterson’s totally 
authentic and spellbinding thriller.

Author: Bill Clinton  
& James Patterson

Translator: Nedaa Farouq 
Ghanem

 نص: بيل كلينتون 
وجيمس باترسون

ترجمة: نداء فاروق غانم

- انُتخب بيل كلينتون رئيًسا للوليات المتحدة 
الأمريكية عام 1992، واستمّر كذلك ح�ت عام 

ي تُع�ن 
2001. بعدها، أنشأ مؤّسسة كلينتون ال�ت

ن الفتيات  ا، وتمك�ي بتطوير قطاع الصّحة عالميًّ
والنساء، ومحاربة ُسمنة الأطفال، ودعم الطب 

، وتعزيز النماء القتصادي، ودعم قضايا  ي
الوقا�أ

التحولت البيئية. أّلف عدًدا من الكتب، أشهرها 
(. رواية )الرئيس  ي

كتاب المذّكرات )حيا�ت
اختفى( هي أّول رواية يكتبها.

- جيمس باترسون، كاتب أمريكي متخصص 
ي قصص الرعب المعارص والخيال العلمي، وهو 

�ن
ي 

أحد الذين كرّمتهم مؤسسة الكتب الوطنية �ن
سهاماته الأدبّية عام 2003، وحصل  ا لإ َفيًّ َ أمريكا �ش

ة منها جائزة الخيال العلمي العالمي،  جوائز كث�ي
ين  ، واتحاد النا�ش ي

يطا�ن وجوائز مجتمع الخيال ال�ب
الكندي، وجائزة التفوق العليا للكتابة. رُّشحت 

روايته »محطة الطريق« لجائزة نيبول. يحمل رقم 
ي قوائم نيويورك 

غينيس لأك�ش الكّتاب ظهوًرا �ن
تايمز لأك�ش الكتب مبيًعا. بيَعت من كتبه أك�ش 

من 375 مليون نسخة حول العالم. أّلف عدًدا من 
ي أمريكا خالل 

السالسل الأدبية الأك�ش شعبّية �ن
، منها »نادي قتل النساء« وسلسلة  ي

العقد الما�ن
»اليكس كروس«.

جمة أردنية. صدر لها  نداء فاروق غانم كاتبة وم�ت
 كتاب نصوص »خفيف كالهواء ثقيل كمروحة« 
ي 

ي ترجمة كتاب »الزِّْن �ن
 عام 2014.  شاركت �ن

ي  و«أدوات الكتابة«   فن الكتابة« لراي برادب�ي
لروي بي�ت كالرك.

المترجم

- Bill Clinton was elected President of the United 
States in 1992, and he served until 2001. After 

leaving the White House, he established the 
Clinton Foundation, which helps improve global 
health, increase opportunity for girls and women, 

reduce childhood obesity and preventable 
diseases, create economic opportunity and 

growth, and address the effects of climate change. 
He is the author of a number of nonfiction works, 
including My Life, which was a #1 international 

bestseller. This is his first novel.

- James Patterson received the Literarian 
Award for Outstanding Service to the American 

Literary Community from the National Book 
Foundation. He holds the Guinness World 

Record for the most #1 New York Times 
bestsellers, and his books have sold more than 

375 million copies worldwide. He is best known 
for his many enduring fictional characters 

and series, including Alex Cross, the Women's 
Murder Club, Michael Bennett, Maximum 

Ride, Middle School, I Funny, and Jacky Ha-
Ha. Patterson's writing career is characterized 
by a single mission: to prove to everyone, from 

children to adults, that there is no such thing 
as a person who ""doesn't like to read,"" only 
people who haven't found the right book. He's 

given over a million books to schoolkids and over 
forty million dollars to support education, and 

endowed over five thousand college scholarships 
for teachers.  He writes full-time and lives in 

Florida with his family.

Nidaa Farouk Ghanem is a Jordanian writer 
and translator. She published a book of texts 
“Light as air, heavy as a fan.” In 2014. She 

participated in the translation of the book 
“Zen Vig”. The Art of Writing” by Ray 

Bradbury and “Writing Tools” Roy Peter 
Clark.

إضاءات

رقم 1 نيويورك تايمز الأك�ش مبيًعا

رقم 1  الوليات المتحدة الأمريكية الأك�ش مبيًعا

يت جورنال الأك�ش مبيًعا رقم 1  وول س�ت
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"أيها الرهبان، الذي يعرف حًقا كيف يكون وحيدا، 
ي اللحظة الراهنة، 

هو الشخص الذي يسكن �ن
ح�ت لو كان محاًطا بحشد من الناس. أّما إذا كان 
ي الغابة لكنه غ�ي منتبه، ومطارَد 

يجلس وحيًدا �ن
ي الحقيقة ليس 

ي أو المستقبل، فإنه �ن
بأفكار الما�ن

وحيًدا."

يعرض كتاب )طريق قديم، سُحب بيضاء( حياة 
وتعاليم الحكيم بوذا كما استقاها المؤّلف من أربع 

ا،  ا و باليًّ ا وصينيًّ ا سنسكريتيًّ ين مصدًرا أصليًّ وع�ش
ة مسبوقة. سار المؤّلف ع�ب  ما جعلها شاملة وغ�ي
ن عاًما من حياة بوذا بهدوء وذكاء، حيًنا من  ثمان�ي
، وحيًنا بصوت بوذا  ي

ّ سفاس�ت ي ي الص�ب َ
خالل عي�ن

ي الكتاب واحًدا من الّناس قادته 
نفسه الذي يغدو �ن

تأّمالته وتجاربه إىل ُخالصات الِحكمة. باتت هذه 
. ّ ي

ة من كالسيكّيات الأدب الدي�ن الّس�ي
ي  |  القياس: 16.5 × 24 

الغالف: كرتو�ن
518 صفحة  |  © 2019

طريق قديم 
سحب بيضاء

Old Path White Clouds

ISBN: 978-9948-38-605-5

Binding: Hard Cover 
 24 x 16.5 x 520 | © 2019

Old Path White Clouds presents  
the life and teachings of Gautama 

Buddha. Drawn directly from 24 Pali, 
Sanskrit, and Chinese sources, and retold 

by Thich Nhat Hanh in his inimitably 
beautiful style, this book traces the 

Buddha’s life slowly and gently over the 
course of 80 years, partly through the 

eyes of Svasti, the buffalo boy, and partly 
through the yes of the Buddha himself. 

Old Path White Clouds is destined to 
become a classic of religious literature.

Author: Thich Nhat Hanh
Translator: Adel Khuzam

نص: ثيت نات هانه
ترجمة: عادل خزام 

ثيت نات هانه

، وشاعر،  راهب فيتنامّي، ومعّلم ِزن شه�ي
وناشط سالم حول العالم. رّشحه مارتن لوثر كينغ 

البن لنيل جائزة نوبل عام 1967. أّلف عدًدا من 
الكتب، آخرها )ُلّب التعاليم البوذيّة( و)الغضب( 

ي كُل ُخطوة(.
و)ُمعجزة الوعي( و)الّسالم �ن

عادل خزام، أديب وموسيقّي ينتمي إىل جيل 
مارات. صدر له عّدة كتب شعرية  ي الإ

الثمانينيات �ن
ن ثالثة(  وروائّية، آخرها )مسكن الحكيم( و)الحياة بع�ي

 و)رفيف الظل( و)ستون رسالة اىل شاعر(. 
ية  ن نجل�ي تُرجمت كتاباته إىل عدة لغات من بينها الإ

ي للم�ح 
والألمانية. قّدم مجموعة من الألحان والأغا�ن

ي مهرجانات ِعّدة 
والتلفزيون، ونال جوائز الموسيقى �ن

لم�ح الطفل.

المترجم

Thich Nhat Hanh is a Vietnamese monk, a 
renowned Zen master, a poet, and a peace 

activist. He was nominated for the Nobel Prize 
by Martin Luther King, Jr., in 1967, and is 

the author of many books, including the best-
selling The Miracle of Mindfulness.

Adel Khuzam, a writer and musician, belongs 
to the eighties generation in the Emirates. 

He has published several books of poetry and 
fiction, the last of which are (The House of 

the Wise), (Life with a Third Eye), (Rafeel Al 
Shade) and (Sixty Letters to a Poet).

His writings have been translated into several 
languages, including English and German. He 

presented a group of melodies and songs for 
theater and television, and won music awards 

at several festivals for children's theater.

إضاءات

ي
أحد أشهر كالسيكّيات الأدب الدي�ن

 |  Spiritualityروحانيات
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ي 
يمّثل هذا الّسيناريو محاولة بازولي�ن

ي كتبها 
ا– الم�حية ال�ت لتصوير –سينمائيًّ

سوفوكليس وجرى تمثيلها قبل الميالد 
بأك�ش من أربعمئة عام لأسطورة أوديب 

غريقّية. ومحاولته أيًضا  ي الميثولوجيا الإ
�ن

لتحّدي التفس�ي الفرّويدي الشائع لها ”عقدة 
عادة  ، أيًضا، لإ أوديب”. ومحاولته الأم�ن

الحياة إىل السينما الخالية من الألوان وفق 
ي إيطاليا الفاشّية ما قبل 

ه. نحن �ن تعب�ي
الحرب، حيث يُنجب زوجان شابّان طفاًل 
ة نحوه، وفجأة ينتقل  يشُعر الأب بالغ�ي

المشهد إىل العصور القديمة حيث يُحَمل 
الّطفل إيّاه مربوًطا إىل عصة مثل كبس كي 

. لكّنه يُنَقذ، ويُطَلق عليه اسم  َ ي ال�ب
يُقتل �ن

أوديب، ويُع�ن به ملك وملكة كورنثه كابٍن 
َ أوديب بنبوءة عجيبة:  لهما. ويوًما ما يُخ�ب

ّوج أمه. مرتعًبا  ن لقد ُقّدَر له أن يقتَل أباه وي�ت
ا منه انّه  من ذلك، يهاجر من كورنثه ظنًّ

. ن يهرب من والديه الحقيقّي�ي

ي  |  القياس:  14 × 22
الغالف: كرتو�ن

158 صفحة  |  © 2019

نص: بيير باولو بازوليني
الترجمة: أمين صالح 

أوديب ملًكا
Oedipus Rex

ISBN: 978-9948-24-496-7

Binding: Hard cover 
22 x 14 x 158 | © 2019

The scenario of Oedipus Rex (Edipo re), 
a 1967 Italian film written and directed 
by Pier Paolo Pasolini. Pasolini adapted 
the screenplay from the Greek tragedy 

Oedipus Rex written by Sophocles  
in 428 BC.

Author: Pier Paolo Pasolini 
Translator: Ameen Saleh

ي من مواليد المنامة عام 
ن صالح كاتب بحري�ن أم�ي

ي مختلف 
1950. له عدد كب�ي من المؤلفات �ن

ة والم�ح  بداع من الشعر إىل القصة القص�ي مجالت الإ
ين سيناريو لمسلسالت  والرواية. كتب أك�ش من ع�ش

تلفزيونية، وسبعة سيناريوهات لأفالم سينمائية درامية. 
ي 

ويذكر أنه من كتب قصة وسيناريو أول فيلم روا�أ
ي البحرين عام 1990، وكان عنوانه “الحاجز”. 

طويل �ن
ونتيجة ولعه بعالم السينما ترجم إىل العربية عدداً 

اً من الكتب الخاصة بالسينما، مثل: “السينما  كب�ي
ي الزمن” 

ية” لأموس فوغل، و”النحت �ن التدم�ي
ها. من  ”، وغ�ي ي

، و”حوار مع فيللي�ن لتاركوفسكي
ي 

مؤّلفاته: “ندماء المرفأ، ندماء الريح”، و”والمنازل ال�ت
أبحرت أيًضا”، و”شمالً، إىل بيت يحّن إىل الجنوب”. 
ي مجّلدين بعنوان 

ُجمعت أعماله ح�ت عام 2014 �ن
“ثالثة ع�ش بابًا مفتوًحا عىل مدًى مسّيج بالغيوم”.

يالمترجم
بي�ي باولو بازولي�ن

Pier Paolo Pasolini was a noted poet, 
polemicist, novelist, and essayist. He also 

directed the films The Gospel According to 
Matthew, Oedipus Rex, and Theorem. In a 

scene seemingly lifted directly from his novels, 
Pasolini was brutally murdered on the outskirts 

of Rome in 1975 by a teenage hoodlum.

 ، ن نم�ي ن المل�ت ي من أهم السينمائي�ي
يُعّد بازولي�ن

يطالية والعالمية.  ي السينما الإ
اً �ن ومعّلماً كب�ي

ي اعتمدت عىل الفلكلور 
ي ال�ت

توالت أفالم بازولي�ن
ة  ة “طيور كب�ي والجنس أيًضا، منها أفالمه الشه�ي

ون”  ة الخنازير” و“الديكام�ي ة” و“حظ�ي وصغ�ي
بري” الذي نال جائزة مهرجان  و“قصص كان�ت

، وتاله فيلم “اللياىلي العربية”  ي
ن السينما�أ برل�ي

عام 1974 وفيلمه الأخ�ي “أيام سادومي المئة 
ون” قبل قتله عام 1975، وهو فيلم  والع�ش

ء بمشاهد العنف السادي، مقتبس من رواية  مىلي
ن دي ساد. تحمل السم نفسه من تأليف المارك�ي

Amin Saleh is a Bahraini writer, born in 
Manama in 1950. He has written a large 

number of books in various fields of creativity 
from poetry to short stories, theater and novel. 

He has written more than twenty scripts for 
television series, and seven scripts for dramatic 

films. It is noteworthy that he was the one 
who wrote the story and script for the first 

feature film in Bahrain in 1990, entitled "The 
Barrier". As a result of his passion for the 

world of cinema, he translated into Arabic 
a large number of books about cinema, such 

as: “Destructive Cinema” by Amos Vogel, 
“Sculpture in Time” by Tarkovsky, “Dialogue 

with Fellini”, and others. Among his books 
are: “The Cry of the Harbor, the Cry of the 

Wind,” “And the Houses That Sail Also,” and 
“North, to a House Longing for the South.” 

His works up to 2014 are collected in two 
volumes, entitled “Thirteen Doors Open on a 

Cloud Fenced.”

إضاءات

مهرجان فينس لالأفالم 1968

ي  – رُّشح لنيل الأسد الذه�ب

ي لالأفالم 1968
مهرجان إيطاليا الوط�ن

يط الفّضية ّ  - جائزة ال�ش

ي لالأفالم 1968 
مهرجان إيطاليا الوط�ن

 - جائزة أفضل منتج

ي لالأفالم 1968 
مهرجان إيطاليا الوط�ن

 - جائزة أفضل تصميم إنتاج

مهرجان اليابان كينيما جينبو لالأفالم 1970

 - جائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية
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ي أوائل ثالثينّياته يقف 
العام 1937، ورجٌل �ن

منتظًرا المصعد جوار باب شّقته. ينتظر طوال 
ي أي 

الليل، معتقًدا أنه سوف يُقبض عليه �ن
”، البيت  لحظة ويؤخذ إىل ”البيت الكب�ي

الذي لم يخرج منه أحد دخَل إليه.
ن   هذا هو أول ”حوار” من أصل ثالثة جرت ب�ي

ن إىل  لطة، فقد استمع ستال�ي ي والسُّ ديم�ت
إحدى مقطوعاته فلم يعجبه أداؤها، وحكم 

عليها بالبؤس ع�ب الجريدة الرسمية. وهكذا 
ت حياته إىل الأبد. ّ تغ�ي

تحفة أدبية تتناول رصاع الموسيقار الروسي 
ي شوستاكوفيتش والّسلطة  الشه�ي ديم�ت

بداع وإعادة  ي محاولتها لتجي�ي الإ
الحزبّية �ن

ّ وذوقه. ”ضجيج  تشكيله بما يوافق السياسي
ن الفنون  ي العالقة ب�ي

العرص” تتأمل عميًقا �ن
والّسلطة وكيف يمكنهما العيش سويًّا... 

هل يمكنهما؟”
ي  |  القياس: 14.3 × 21.5 

الغالف: ور�ت
216 صفحة  |  © 2019

نص: جوليان بارنز
الترجمة: عهود المخيني

ضجيج العصر
The Noise of Time

ISBN: 978-9948-10-135-2

Binding: Paperback
21.5 x 14.3 x 216 | © 2019

1936: Dmitri Shostakovich, just thirty 
years old, reckons with the first of 

three conversations with power that 
will irrevocably shape his life. Stalin, 

hitherto a distant figure, has suddenly 
denounced the young composer’s latest 

opera. Certain he will be exiled to Siberia 
(or, more likely, shot dead on the spot), 

Shostakovich reflects on his predicament, 
his personal history, his parents, his 

daughter—all of those hanging in the 
balance of his fate. And though a stroke 
of luck prevents him from becoming yet 
another casualty of the Great Terror, he 
will twice more be swept up by the forces 

of despotism: coerced into praising the 
Soviet state at a cultural conference in 
New York in 1948, and finally bullied 
into joining the Party in 1960. All the 

while, he is compelled to constantly weigh 
the specter of power against the integrity 
of his music. An extraordinary portrait of 
a relentlessly fascinating man, The Noise 

of Time is a stunning meditation on the 
meaning of art and its place in society.

Author: Julian Barnes 
Translator: Ohood Almukhaini

ي جامعة السلطان قابوس 
ي طالبة �ن

عهود المخي�ن
ي. مهتّمة بمجالت الأدب  ن تخّصص أدب إنجل�ي
ت  ي والأدب المقارن. نُ�شِ جمة والنقد الأد�ب  وال�ت

ي جرائد عمانية. صدر 
لها مقالت أدبية حول النقد �ن

ية وآدابها  ن نجل�ي مؤخًرا كتاٌب من قسم اللغة الإ
جمة بالجامعة عنوانه “الِعقد وقصص أخرى”،   وال�ت

ي تدقيقه ومراجعته وترجمة قصة 
حيث شارَكت �ن

ة ضمن المجموعة. قص�ي

جوليان بارنزالمترجم

Julian Barnes is the author of twenty-one 
previous books, for which he has received the 
Man Booker Prize, the Somerset Maugham 
Award, the Geoffrey Faber Memorial Prize, 

the David Cohen Prize for Literature, and 
the E. M. Forster Award from the American 

Academy of Arts and Letters; the French Prix 
Medicis and Prix Femina; the Austrian State 

Prize for European Literature; and in 2004 he 
was named Commandeur de l’Ordre des Arts et 
des Lettres by the French Ministry of Culture. 

His work has been translated into more than 
thirty languages. He lives in London.

ا عام 1946. يُعت�ب  ي إنجل�ت
ي مدينة ليس�ت �ن

ُولد �ن
ن المعارصين، ويُشار  نجل�ي أحد أهم الكتاب الإ

إليه بأنه أحد أعالم حركة ما بعد الحداثة الأدبية 
ي جامعة 

ا. درس اللغات الحديث �ن ي إنجل�ت
�ن

أوكسفورد، وعمل مّدة ثالث سنوات كُمعجمّي 
. ن�ش روايته  لستكمال قاموس أوكسفورد الّشه�ي
ن  الأوىل عام 1980 وتتابعت مؤّلفاته بعد ذلك ب�ي

الروايات والقصص والمقالت والرسائل، منها 
ة فصول  ي ع�ش

” و”تاريخ العالم �ن “بّبغاء فلوب�ي
ًا من الجوائز  ونصف” و”آرثر وجورج.” حصد كث�ي

يفّية والمسابقات. دخلت  التكريمّية والت�ش
ة ثالث مّرات،  رواياته قائمة جائزة البوكر القص�ي

ًا عن رواية “الإحساس بالنهاية”. وفاز بها أخ�ي

إشادات

"تُحفة بارنز الأدبية بعد فوزه بالبوكر"

OBSERVER

لطة وعالقتها بالفنون" ي مفهوم السُّ
"تأمل عميق �ن

Scotsman

"صاعقة..."

Sunday Times

Ohoud Al Mukhaini is a student at Sultan 
Qaboos University, majoring in English 

literature. She is interested in the fields of 
literature, translation, literary criticism and 

comparative literature. published
She has literary articles on criticism in Omani 

newspapers. A book was recently published 
by the Department of English Language, 

Literature and Translation at the university 
entitled “The Contract and Other Stories”,

Where she participated in proofreading, 
reviewing and translating a short story within 

the group.
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ي )السّفاح 
تنسج مارغريت آتوود �ن

الأعمى( خيوًطا من الّ�د القوطي الغامض 
ي رواية فاتنة 

بالرومانسّية، بالدستوبيا، �ن
عنيفة. تبدأ القّصة بموٍت غامض -ُشبهة 

انتحار- تعرّضت له شابّة تدعى لورا تشايس 
عام 1945. بعد ذلك بسنوات، تستعيد 

أختها آيريس ذكريات طفولتهما مًعا، 
ي تمفصل حولها تاريخ 

والوفّيات الدرامّية ال�ت
عائلتهما الغنّية غريبة الأطوار. تتداخل معها 
ي جعلتها 

فصول من رواية لورا الفضائحية ال�ت
َت بعد موتها- 

كاتبة معروفة -وقد نُ�ش
، يروي أحدهما لالآخر  ن ن هاربَ�ي عن عشيق�ي
فصوًل أخرى من حكاية سّفاح أعمى تجري 

ّ مختلف. هذه  ي
ي كوكب آخر وبُعٍد زما�ن

�ن
ي آن 

الحكايات المتداخلة والمتوالدة �ن
ي جهدت عائلة 

ا الأ�ار ال�ت تكشف تدريجيًّ
تشايس عىل إخفاءها. وكل ذلك ينتهي 

ي 
ي القّصة صادم، ما يجعل أثرها �ن

بمنعطف �ن
الّنفس باٍق ل يزول.

ي  |  القياس: 15 × 24 
الغالف: كرتو�ن

710 صفحة  |  © 2019

نص: مارغريت اآتوود
الترجمة: إيمان أسعد

السّفاح الأعمى
The Blind Assassin

ISBN: 978-9948-24-174-4

Binding: Hard Cover 
24 x 15 x 710 | © 2019

In The Blind Assassin, Margaret Atwood 
weaves together strands of gothic 

suspense, romance, and science fiction 
into one utterly spellbinding narrative. 

The novel begins with the mysterious 
death—a possible suicide—of a young 

woman named Laura Chase in 1945. 
Decades later, Laura’s sister Iris recounts 

her memories of their childhood, and of 
the dramatic deaths that have punctuated 
their wealthy, eccentric family’s history. 

Intertwined with Iris’s account are 
chapters from the scandalous novel that 
made Laura famous, in which two illicit 

lovers amuse each other by spinning a tale 
of a blind killer on a distant planet. These 

richly layered stories-within-stories 
gradually illuminate the secrets that have 

long haunted the Chase family, coming 
together in a brilliant and astonishing 

final twist.

Author: Margaret Atwood 
Translator: Eman Asaad

Margaret Atwood, whose work has been 
published in over thirty-five countries, is the 

author of more than forty books of fiction, 
poetry, and critical essays. In addition to The 

Handmaid’s Tale, her novels include Cat’s 
Eye, shortlisted for the Booker Prize; Alias 

Grace, which won the Giller Prize in Canada 
and the Premio Mondello in Italy; The 

Blind Assassin, winner of the 2000 Booker 
Prize; and her most recent, Oryx and Crake, 

shortlisted for the 2003 Booker Prize. She lives 
in Toronto with writer Graeme Gibson. 

مارغريت آتوود

ن لغة حول  تُرجمت أعمالها إىل خمس وثالث�ي
ن  ن كتابًا ب�ي العالم، أّلفت ما يربو عن الأربع�ي
الرواية والّشعر والمقالة. إضافة إىل روايتها 

ن القّطة”  الأشهر “حكاية الخادمة” هناك “ع�ي
ي نهائيات جائزة البوكر عام 

ي نافست �ن
ال�ت

1989؛ و”آلياس غريس” الحائزة عىل جائزة 
ي 

ي كندا و  Premio Mondello �ن
Giller �ن

ي وصلت 
إيطاليا؛ و”أوريكس وكريك” ال�ت

نهائيات البوكر عام 2003. أيًضا “سنة الفيضان” 
و”مادادام”. فازت بأك�ش من 55 جائزة وتكريًما، 

يفّية من جامعات  بينها درجات علمّية ت�ش
ي 

دج وأوكسفورد والّ�بون. تعيش �ن كام�ب
تورنتو، كندا.

ي الكويت، صدر 
إيمان أسعد، روائية أردنية مقيمة �ن

” عام 2014. حاصلة  ي لها رواية “زينب والخيط الذه�ب
ي الدراسات الأمريكية من 

عىل شهادة الماجست�ي �ن
الجامعة الأردنية عام 2005، وعىل شهادة البكالوريوس 

ي من  ن نجل�ي ىلي والأدب الإ
ي تخّص�ي علم الحاسب الآ

�ن
جامعة الكويت عام 2003. صدر لها عن دار روايات 

 ” جمة العربية لرواية غراهام سويفت “الطلب الأخ�ي ال�ت
عام 2017.

المترجم إضاءات

الحائزة عىل جائزة مان بوكر عام 2000

ين حسب  ي القرن الع�ش
ن أفضل 100 رواية �ن من ب�ي

Time تصنيف مجّلة

إشادات

"ساحرة.. رواية قاتلة. كتبتها آتوود بُجَمل هّشة لكن 

بواقعية فولذيّة أيًضا"

كريستيان ساينس مونيتور

"آتوود شاعرة، وناسجة خيال بالقدر نفسه"

نيويوركر

Eman Asaad, a Jordanian novelist residing 
in Kuwait, has published the novel “Zainab 

and the Golden Thread” in 2014. She holds a 
master’s degree in American studies from the 

University of Jordan in 2005, and a bachelor’s 
degree in computer science and English 

literature from Kuwait University in 2003. 
Published It was published by the House of 

Arabic Translation Novels of Graham Swift's 
novel “The Last Request" in 2017.
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تُثبت “الرتياح للغرباء” أن الآداب والعلوم 
الجتماعّية، مًعا، تقّدمان فهًما جديًدا لما 
يسّمى ”أدب الكثافة الجتماعية” بتقديم 

تحليالت ومعالجات حول تفضيل الفرد الخيار 
الّنادر عىل الّشائع )أو العكس(، والّصدق 

الحميم الذي يفيض منه مع غريٍب ما دون 
أهله وأصحابه. حول عالقاته العابرة اليومّية 

الحدوث )وْصاًل وقطًعا(، وشعوره بالخّفة 
طالما أن هويته مجهولة لمن أمامه. الحياة 

ي الشارع والّسوق والحّي، تجربة 
وسط غرباء �ن

، وأنتجت  ي
نسا�ن ي التاريخ الإ

مدنّية جديدة �ن
أنواًعا جديدة من العالقات الجتماعية، 
وأعادت تشكيل أخرى، بما يوافق القّوة 
ي يد الفرد الناتجة عن 

الجديدة الكامنة �ن
ن الناس وعالقاتهم. وهن الأوارص بينه وب�ي

ن وماري خالل إجازتهما،  إنها قّصة سفر كول�ي
وانحباسهما مًعا داخل كبسولتهما الحميمة 

ي بلٍد غريب يجتاحه السّياح. يشعران أنّهما 
�ن

ل يعرفان بعضهما، ويغدو الواحد منهما يهتّم 
ي 

بمظهره ومالبسه كأّن هناك من ينتظره �ن
الخارج. يوًما ما، يلتقون رجاًل ُمريًبا يحمل قّصة 

ويها، فينجذبان إىل عوالم خيالّية  غريبة ل�ي
من الُحب والّشَغف، والّساديّة الجامحة أيًضا.

ي  |  القياس: 14 × 22 
الغالف: كرتو�ن

158 صفحة  |  © 2019

نص: إيان مّكيوان
الترجمة: أحمد العلي

الارتياح للغرباء
The Comfort of Strangers

ISBN: 978-9948-24-760-9

Binding: Hard cover 
 22 x 14 x 158 | © 2019

Visiting an unnamed city, Mary and 
Colin attract the interest of Robert, a 

charismatic older man with a story to tell. 
But the more they get to know Robert—

and his disabled wife, Caroline—the 
more apparent it becomes that there’s 

something not quite right about their new 
friends. A shocking work of violence and 

obsession, The Comfort of Strangers is 
Ian McEwan at his very best.

Author: Ian Mcewan 
Translator: Ahmed Al Ali

إيان مّكيوانالمترجم

Ian McEwan is a critically acclaimed author 
of short stories and novels for adults, as well as 

The Daydreamer, a children’s novel illustrated 
by Anthony Browne. His first published work, 

a collection of short stories, First Love, Last 
Rites, won the Somerset Maugham Award. His 

other award-winning novels are The Child in 
Time, which won the 1987 Whitbread Novel 

of the Year Award, and Amsterdam, which 
won the 1998 Booker Prize. 

ي ُولد عام 1948. أّلف أك�ش من 
ّ بريطا�ن ي

 روا�أ
ة رواية. وصلت رواياته “الرتياُح  سبع ع�ش

للغرباء” و“كّفارة” و“كالب سوداء” إىل القوائم 
ة لجائزة مان بوكر، وفاز بها عام 1988  القص�ي
دام”، وقد فازت كتبه الأخرى  عن روايته “آمس�ت
بجوائز عديدة. أّلَف أيضاً سيناريوهات للم�ح 

ي قائمة 
والتلفزيون. أدرجته صحيفة التايمز �ن

ا منذ عام 1945،  ا بريطانيًّ ن روائيًّ أفضل خمس�ي
ي قائمة الديىلي تيليغراف 

تيب 19 �ن وحصد ال�ت
ي الأوساط الثقافّية 

لأقوى 100 شخصّية �ن
ي لندن.

ا �ن يطانّية. يُقيم حاليًّ ال�ب

ي ترجمة الكتب 
، شاعر من السعودية، يعمل �ن أحمد العىلي

ي بوب  ّ
الأدبّية وتحريرها. أّلف أربعة كتب من بينها )كما يغ�ن

( و)لفندر، أوتيل كاليفورنيا(، وترجم إىل العربية عّدة  مارىلي
اع العزلة( و)حليب أسود( و)حكاية  كتب أدبية من بينها )اخ�ت

مارات. ي دولة الإ
ا ويعيش �ن الجارية(. يعمل حاليًّ

alaliahmed.com
Instagram: @al_ali_ahmed

Ahmed Al-Ali, a poet from Saudi Arabia, 
works in translating and editing literary 

books. He authored four books, including 
(As Bob Marley sings) and (Lavender, Hotel 

California), and translated into Arabic several 
literary books, including (The Invention 
of Solitude) and (Black Milk)  and (The 

Handsmaid Tale). Currently working and 
living in UAE.

alaliahmed.com
Instagram: @al_ali_ahmed

إضاءات

يطانّية. ة لجائزة مان بوكر ال�ب القائمة القص�ي

إشادات

ك الكتاَب ح�ت ينهيه، فُهنا مشعوٌذ  "القارئ لن ي�ت

يتلو عليه سحًرا أسود"

نيويورك تايمز

"حكاية آيان مكيوان بسيطة مثل رجفة، لكنها ل 

ترتجف بدورها، وهذا ما سيدفعك أنت لالرتجاف"

لجنة لندن للكتب
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ها عام 1975، ساهمت راغتايم  فور ن�ش
ي تغي�ي الفهم الذي عىل أساسه تُكتب 

�ن
الروايات وما الذي يمكن أن تكشف عنه. 

نسيج �دّي متماسك فيه من التجريب قدَر 
ما فيه من الأصالة. لقد قّدمت الرواية صورًة 

ة الدخول إىل  ي ف�ت
عن الروح الأمريكية �ن

ين والحرب العالمية الأوىل. القرن الع�ش
ي 

ي نيويورك، �ن
تنفتح الرواية عام 1906 �ن

ة  ل أ�ة أمريكية موِ�َة. خالل ظه�ي ن م�ن
يوم أحد كسول، يطرق بابها فّنان الفتكاك 
ي عىل إثر تعّطل سيارته عىل 

الّشه�ي هودي�ن
و  ُ لها. وهكذا يبدأ دوك�ت ن الشارع قبالة م�ن

تقديم أّول حبل ضَفره بخيوط واقعية وخيالية، 
ما حدث وما لم يحدث. يدفع بشخصيات 
ي حياة هذه الأ�ة المتخّيلة كاشًفا 

واقعية �ن
ي توّجه حيوات الناس 

عن الرّصاعات ال�ت
ي بفرويد، وإلهة الجمال 

ي ذاك الزمن؛ يأ�ت
�ن

، وقائد الثورة المكسيكّية زاباتا،  ن إيفل�ي
هم، راسًما لشخصياته المتخيلة دروبًا  وغ�ي

تنفتح بسببهم، وأخرى تنغلق.

ي  |  القياس: 14 × 22 
الغالف: كرتو�ن

334 صفحة  |  © 2019

نص: إي إل دوكتُرو
الترجمة: علي المجنوني

راغتايم
Ragtime

ISBN: 978-9948-24-169-0

Binding: Hard cover 
22 x 14 x 334 | © 2019

Published in 1975, Ragtime changed our 
very concept of what a novel could be. An  
extraordinary tapestry, Ragtime captures 

the spirit of America in the era between  
the turn of the century and the First 

World War.

The story opens in 1906 in New  
Rochelle, New York, at the home of 

an affluent American family. One lazy 
Sunday afternoon,  the famous escape 

artist Harry Houdini swerves his car into 
a telephone pole outside  their house. And 
almost magically, the line between fantasy 

and historical fact,  between real and 
imaginary characters, disappears. Henry 

Ford, Emma Goldman, J. P.  Morgan, 
Evelyn Nesbit, Sigmund Freud, and 

Emiliano Zapata slip in and out  
of the tale, crossing paths with 

Doctorow’s imagined family and 
other fictional characters,  including 
an immigrant peddler and a ragtime 

musician from Harlem whose insistence  
on a point of justice drives him to 

revolutionary violence.

Author: E.L. Doctorow
Translator: Ali Almajnooni

جم من السعودية. يعمل  ي كاتب وم�ت
عىلي المجنو�ن

 ّ ي جامعة الطائف. يحرصن
ي �ن ن نگل�ي ا لالأدب الإ محارصن

ي الأدب المقارن والدراسات الثقافية 
درجة الدكتوراة �ن

ي الوليات المتحدة الأمريكية. 
جمة �ن ودراسات ال�ت

ة “طاولة الحزن” و”لقمة  ي قصص قص�ي َ
أّلف مجموع�ت

وأموت” ورواية لالأطفال “إجازة الشمس”. ترجم 
ن “زنج” لنيال لرسن، و”أنشودة المقهى الحزين”  روايت�ي

لكارسن مكالرز.

والمترجم ُ إي إل دوك�ت

E. L. Doctorow’s works of fiction include 
Andrew’s Brain, Homer & Langley, The 

March, Billy Bathgate, Ragtime, The Book of 
Daniel, City of God, Welcome to Hard Times, 

Loon Lake, World’s Fair, The Waterworks, 
and All the Time in the World. Among his 

honors are the National Book Award, three 
National Book Critics Circle awards, two 

PEN/Faulkner awards, and the presidentially 
conferred National Humanities Medal. In 

2009 he was shortlisted for the Man Booker 
International Prize, honoring a writer’s 

lifetime achievement in fiction, and in 2012 he 
was inducted into the New York State Writers 
Hall of Fame and won the PEN/Saul Bellow 
Award for Achievement in American Fiction, 

which is given to an author whose “scale of 
achievement over a sustained career place him 

in the highest rank of American literature.” 
In 2013 he received the Gold Medal for 

Fiction from the American Academy of Arts 
and Letters and the Medal for Distinguished 

Contribution to American Letters from the 
National Book Foundation. Doctorow died 

in 2015.

، ومحّرر وأستاذ  ي أمريكي
)1931-2015( روا�أ

جامعي، امتهن كتابة الروايات التاريخّية. 
 )Ragtime( ة رواية من أشهرها ي ع�ش

أّلف اثن�ت
 )Billy Bathgate(و )The Book of Daniel(و
ة أهّمها  يفات كث�ي و)Hard Times(. تلّقى ت�ش
 Library of و National Book Award جائزة

Congress Prize، وحصل ثالث مّرات عىل جائزة 
ن  National Book Critics Circle awards ومرّت�ي

عىل PEN/Faulkner awards، وُقّلد الميدالية 
الرئاسّية National Humanities Medal وميدالية 

 The American Academy of Arts and
ن  ن الأمريكي�ي Letters. يُعت�ب من ألمع الروائي�ي

ين. ي القرن الع�ش
�ن

Ali Al-Majnouni is a writer and translator 
from Saudi Arabia. He is a lecturer of English 

literature at Taif University. He is preparing 
a PhD in Comparative Literature, Cultural 

Studies and Translation Studies in the United 
States of America. He is the author of two 

short story collections “The Table of Grief” 
and “A Bit and I Die” and a children’s novel 

“The Vacation of the Sun”. He translated two 
novels, "Zing" by Nella Larsen, and "The 
Ode to the Sad Café" by Carsen McCallers.

إضاءات

ن أفضل  اختارتها مؤسسة Modern Library  من ب�ي

100 رواية عىل مّر العصور

National Book Critics Circle حاصلة عىل جائزة

إشادات

ي 
ء، سّيد �ن ي

و أنّه أّوًل وقبل كل سش ُ "ُعرف دوك�ت

أساليب الّ�د"

جورج سوندرز

"يُرهف حّسه للتاريخ وكيف يمّس حيوات الناس 

العاديّة"

دون ديليلو 
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ا  استعار غوستاف فلوب�ي بّبغاًء أمازونيًّ
ة، ثم  ن ة وج�ي ووضعه عىل طاولة كتابته لف�ت

ي كتابه ”ثالث 
أعاده. ظهَر هذا البّبغاء �ن

ن امرأة  ن الببغاء وب�ي حكايات” حيث أقام ب�ي
يائسة عالقة غريبة وصلت حّد التقديس. 
ي طبيٌب 

والآن، بعد كل تلك الّسنوات، يأ�ت
متقاعد وأرمل، جيفري بريثويت، الهاوي 

، ليسأل: أين هو ذاك البّبغاء  لعوالم فلوب�ي
َي 

ّ العنق، وردّي طر�ن ي ، ذه�ب ّ الأخرصن ي
الأمازو�ن

؟ ن الجناح�ي

ي سفره لرؤية البّبغاوات 
يع�ش جيفري، �ن

 ، ي المتاحف المخّصصة لآثار فلوب�ي
المحّنطة �ن

انه، وكث�ي من الأشياء  ّ عىل بّبغاوين يح�ي
ي تُدهش القارئ، وتطرح 

والمعلومات ال�ت
عليه أسئلة هي من العمق بحيث قد 

ّ آراءه ونظرته نحو الكتابة والقراءة: هل  تغ�ي
اكتشف فلوب�ي المذهب الواقعي فور عودته 

ق”؟ ما ّ� كرهه  ّ من زيارته إىل مرص ”ال�ش
للّنقد والنّقاد؟ هل كان رُجل صالوناٍت أدبّية 

ي بيته الّريفي؟ ما الوفاء 
ويًّا �ن ن  أم كان م�ن

ا  ، ومن هي حقًّ وما الخيانة، من هو فلوب�ي
مدام بوفاري؟

ي 
رّسخت هذه الرواية اسم جوليان بارنز �ن

ن عىل  الّساحة الأدبية كأحد أقوى المشتغل�ي
ي 

الأشكال الّ�دية ما بعد الحداثّية. فهو �ن
ن يستنطق فلوب�ي من خالل رسائله، يُذيع  ح�ي
ّوجها، ويبحث  ن ي لم ي�ت

لنا صوت عشيقته ال�ت
ن يروي الخياَل  ي ح�ي

عن الأدّلة كباحث �ن
ويغّذي به الحتمالت كسارد عبقرّي بحق، 

ي الكتابة. 
ومجرّب أصيل �ن

ي  |  القياس: 14 × 22 
الغالف: كرتو�ن

282 صفحة  |  © 2019

نص: جوليان بارنز
الترجمة: بندر الحربي

ببّغاء فلوبير
Flaubert’s Parrot

ISBN: 978-9948-39-065-7

Binding: Hard Cover 
 22 x 14 x 282 | © 2019

A kind of detective story, relating a 
cranky amateur scholar’s search for the 

truth about Gustave Flaubert, and the 
obsession of this detective whose life 

seems to oddly mirror those of Flaubert’s 
characters.

Author: Julian Barnes 
Translator: Bander Alharbi

جم من السعودية. ترجم  ي كاتب وم�ت بندر الحر�ب
ت  كتاب “جزر العبقرية” للدكتور دارولد تريف�ي

)2012(، و”وداًعا بابل” لمايكل إيرارد )2013(، 
ن )2014(،   و”الملعقة المختفية” لسام ك�ي
و”الضجيج” للدكتور ديفد هندي )2016(.

Julian Barnes is the author of twenty-one 
previous books, for which he has received the 
Man Booker Prize, the Somerset Maugham 
Award, the Geoffrey Faber Memorial Prize, 

the David Cohen Prize for Literature, and 
the E. M. Forster Award from the American 

Academy of Arts and Letters; the French Prix 
Medicis and Prix Femina; the Austrian State 

Prize for European Literature; and in 2004 he 
was named Commandeur de l’Ordre des Arts et 
des Lettres by the French Ministry of Culture. 

His work has been translated into more than 
thirty languages. He lives in London.

ا عام 1946. يُعت�ب  ي إنجل�ت
ي مدينة ليس�ت �ن

ُولد �ن
ن المعارصين، ويُشار  نجل�ي أحد أهم الكتاب الإ

إليه بأنه أحد أعالم حركة ما بعد الحداثة الأدبية 
ي جامعة 

ا. درس اللغات الحديث �ن ي إنجل�ت
�ن

أوكسفورد، وعمل مّدة ثالث سنوات كُمعجمّي 
. ن�ش روايته  لستكمال قاموس أوكسفورد الّشه�ي
ن  الأوىل عام 1980 وتتابعت مؤّلفاته بعد ذلك ب�ي

الروايات والقصص والمقالت والرسائل، منها 
ة فصول  ي ع�ش

” و”تاريخ العالم �ن “بّبغاء فلوب�ي
ًا من الجوائز  ونصف” و”آرثر وجورج.” حصد كث�ي

يفّية والمسابقات. دخلت  التكريمّية والت�ش
ة ثالث مّرات،  رواياته قائمة جائزة البوكر القص�ي

ًا عن رواية “الإحساس بالنهاية”. وفاز بها أخ�ي

جوليان بارنزالمترجم إضاءات

يطانية ة لجائزة مان بوكر ال�ب "القائمة القص�ي

إشادات

"جوهرة. إنها رواية ل تخجل مّما تُفصح عنه، ول تخجل 

من قراءتها عارية. يا لها من ُمتعة. برافو!"

جون ايرفينغ

ي بحر من الأسلوب 
عته �ن ّ رفيع، يفتح أ�ش ي "كتاٌب أد�ب

ء بالِحكمة،  المبتكر والّسخرية والقتباسات. مىلي

ي مسعاه"
ومثاٌل لنجاح الكاتب �ن

مراجعة كتاب نيويورك تايمز

ي أحاط 
ي الطريقة ال�ت

"تكُمن ُمتعة قراءة الكتاب �ن

بها جوليان بارنز بشخصّياته التاريخية والخيالية عىل حّد 

ي الّ�د"
سواء، ورشاقته وذكاءه �ن

مجلة تايم

Bandar Al-Harbi is a writer and translator 
from Saudi Arabia. He has translated “Islands 

of Genius” by Dr. Darold Trevert (2012), 
“Farewell to Babel” by Michael Errard 

(2013), and “The Disappearing Spoon” by 
Sam Kean (2014).

and “The Noise” by Dr. David Hindi (2016).
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ي النمّو من ُمهرٍّب مبتدئ إىل 
ينجح هارون �ن

ن عصابات الحّي،  ي التهريب ب�ي
�ن أحد مح�ت

فيتمّكن من مساعدة أهله عىل البقاء أحياء 
ع  ن . لكن بعد أن ت�ن ي

وسط الحتالل الألما�ن
الأحداث منه كل فرد من عائلته وأصدقاءه 

بطريقة ما، ل يبقى أمامه سو اللتحاق 
بالطبيب كورتشاك الذي يُدير ملجأ لالأيتام؛ 
حينها فقط يشعر هارون أن إنسانّيته راحت 

تتعا�ن رغم الموت المحدق بالجميع. وكي 
يستعيد طفولته المسلوبة، يبدأ بمواجهة 

العالم وصّده ُمحتمًيا بأبواب الملجأ.
Janusz Korczak الطبيب كورتشاك

)1878-1942( والمعّلمة ستيفا
Stefania Wilczyńska

)1886-1942( شخصّيتان حقيقّيتان من 
ن  اث اليهودي رفضتا الرّحيل إىل فلسط�ي ال�ت
ي وطنهما 

للنجاة بأنفسهما، حيث بقيا مًعا �ن
ا. أدارا ملجأ  ي سلميًّ

يواجهان الحتالل الألما�ن
لالأيتام كان يُعت�ب دولًة بأكملها لالأطفال: 

ُحف، ولها برلمانها الخاّص، وتقيم  تُصدر الصُّ
فعالّياتها العمومّية.

ي  |  القياس: 14.5 × 21.5 
الغالف: ور�ت

225 صفحة  |  © 2019

نص: جيم شيبارد
الترجمة: أمينة الحسن

ِسفر هارون
The Book of Aron

ISBN: 978-9948-10-088-1

Binding: Paperback 
 21.5 x 14.5 x 350 | © 2019

Small and sullen, Aron is eight years 
old when his family moves from a rural 

Polish village to hectic Warsaw.  At 
first gradually and then ever more 

quickly, his family’s opportunities for 
a better life vanish as the occupying 
German government imposes harsh 

restrictions.  Officially confined to the 
Jewish quarter, with hunger, vermin, 

disease and death all around him, Aron 
makes his way from apprentice to master 

smuggler until finally, with everyone 
for whom he cared stripped away from 

him, his only option is Janusz Korczak, 
the renowned doctor, children’s rights 

advocate, and radio host who runs a 
Jewish orphanage. And Korczak in turn 

awakens the humanity inside the boy.

Author: Jim Shepard  
Translator: Ameenah Alhasan

جيم شيبارد

Jim Shepard is the author of six previous 
novels and four story collections, including 

Like You’d Understand, Anyway, which 
was a finalist for the National Book Award 
and won The Story Prize. His short fiction 

has appeared in, among other magazines, 
The New Yorker, Harper’s Magazine, 
McSweeney’s, The Paris Review, The 
Atlantic, Esquire, Tin House, Granta, 

Zoetrope, Electric Literature, and Vice, 
and has often been selected for The Best 

American Short Stories and The PEN/O. 
Henry Prize Stories. He lives in Williamstown, 

Massachusetts, with his wife and three 
children, and teaches at Williams College. 

 Like You’d( أّلف أربع مجموعات قصصية، مثل
 The الفائزة بجائزة )Understand, Anyway

Story Prize وتأهلت إىل نهائيات مسابقة 
ي 

ت قصصه مراًرا �ن National Book Award. نُ�ش
 .The PEN و Best American Short Stories

PEN/ فازت روايته السابعة “ِسفر هارون” بجائزة
New England و Clark Fiction Prize. يعيش 

ي ماساشوستس، 
مع زوجته وأطفاله الثالثة �ن

الوليات المّتحدة.

أمينة عبدالوهاب الحسن، من مواليد مدينة الأحساء 
ي 

ي السعودية. حاصلة عىل درجة البكالوريوس �ن
�ن

ية. صدرت لها المجموعة القصصية »�ير  ن نجل�ي اللغة الإ
يتسع« عام 2014، وترجمت إىل العربية رواية جيم 

شيبارد »ِسفر هارون« الصادرة عام 2018.

المترجم

Ameenah Abdulwahab Alhassan, was born 
in Al-Ahsa, Kingdom of Saudi Arabia. She 

holds a bachelor’s degree in the English 
Language. Her collection of short stories, A 
Bed That Expands, was published in 2014. 

She translated Jim Shepard’s novel, The 
Book of Aron, into Arabic in 2018.

إشادات

اءة عن تعقيدات اتخاذ  "تحفة روائية. قصة بهذه ال�ب

ي تتطلب مّنا أعمق التضحيات"
القرارات الشجاعة ال�ت

واشنطن بوست

"تقبض عىل القارئ بقوة، وتهزّه بجمالها. شيبارد الذي 

ُعرف لسنوات بكتاباته الأنيقة، يأتينا الآن بتحفته الأروع"

 NPR

افات الحب  "ممتعة. شيبارد يرسم جحيًما من اع�ت

والتضحية"

ذا جارديان

إضاءات

National Book Award ة لجائزة القائمة القص�ي

 Washington  ي
الحائز عىل جوائز "كتاب العام" �ن

.Buzzfeed  و Huffington Post و Post
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ي مرآة محّدبة” 
 صدر ديوان “صورة ذاتية �ن

عام 1975 حاصًدا أهم جوائز الّشعر الأمريكي 
ر، وجائزة الكتاب  ن حينها: جائزة البولي�ت

، والجائزة الوطنية لحلقة النّقاد.  ي
 الوط�ن

ويُعت�ب أحد أهم المجموعات الّشعرية 
ن عاًما  الأمريكّية المنشورة خالل الخمس�ي
ي الّتأكيد من خالل   الماضية. يُعيد آش�ب

ي جعلته 
عموم قصائده عىل قّوة شعريّته ال�ت

ي الّشعر المعارص. 
 قاَمة ل يُمكن إغفالها �ن

إّن قصائده تشَهق بِجّدتها ومغامراتها 
ي ُلغة وتراكيب تفتح الوعي 

 ودوخانها �ن
عىل مناطق قّل اكتشافها، أو لم تُكتشف 

. ي الّشعر الأمريكي
قط �ن

ي  |  القياس: 14 × 22 
الغالف: كرتو�ن

210 صفحة  |  © 2019

نص: جون اآشبري
الترجمة: غسان الخنيزي

 صورة ذاتية 
في مراآة محّدبة

Self-Portrait  
in a Convex Mirror

ISBN: 978-9948-24-761-6

Binding: Hard Cover 
 22 x 14 x 210 | © 2019

First released in 1975, Self-Portrait in 
a Convex Mirror is today regarded as 

one of the most important collections of 
poetry published in the last fifty years.  
Not only in the title poem, which the 
critic John Russell  called “one of the 
finest long poems of our period,” but 

throughout the entire volume, Ashbery 
reaffirms the poetic power that made him 

an outstanding figure in contemporary 
literature.  These are poems “of 

breathtaking freshness and adventure in 
which dazzling orchestrations of language 

open up whole areas of consciousness no 
other American poet as ever begun to 

explore” (The New York Times).

Author: John Ashberry 
Translator: Ghassan Alkhunaizi

ي، شاعر من السعودية. صدر له )أوهام  ن غسان الخن�ي
وت 1995 و 2018،   ة( عن دار الجديد ب�ي صغ�ي

و)اختبار الحاسة(  عن دار مسعى للن�ش البحرين 2014.

يالمترجم جون آش�ب

John Ashberry won the Pulitzer Prize,  
the National Book Award, and the National 
Book Critics Circle Award for ‘Self-Portrait 
in a Convex Mirror’. Ashberry reaffirms the 

poetic powers that have made him such  
an outstanding figure in contemporary 
literature. This new book continues his 

astonishing explorations of places where no 
one has ever been. 

)2017-1927( يُعت�ب أحد أعظم شعراء  أمريكا 
ين. له أك�ش من 25 مجموعة شعريّة،  القرن الع�ش

نال جوائز الّشعر الأمريكّية كّلها تكريًما وفوًزا. 
 ، ي الّشعر الأمريكي

تتبّوأ شعريّته مكانة خاّصة �ن
ّ وغموضها.  ي

إذ ُعرَفت بتعقيدها المابعد حدا�ش
اهتمامه بالفّن التشكيىلي وخاصة مدرسة 

يّة التجريديّة دفعته لتشكيل قماشة  التعب�ي
قصيدته عىل ذلك النحو المفكك الممتنع عىل 
الّ�د بأّي شكل كان. فاز ديوانه الأول “بعض 

الأشجار” عام 1956 بجائزة جامعة ييل للّشعراء 
ي ترأسها حينها الشاعر المعروف 

الّشباب، وال�ت
ف لحًقا أنّه لم يفهم كلمة  و.ه.أودن، الذي اع�ت

ا شاعر  واحدة من المخطوطة الفائزة. كان رسميًّ
ن 2001 و 2003 وعميد الّشعراء  ولية نيويورك ب�ي

ن 1988 و 1999. ن ب�ي الأمريكّي�ي

Ghassan Al-Khunaizi, a poet from Saudi 
Arabia. He published (Small Illusions) 

published by Dar Al-Jadeed Beirut 1995 and 
2018, and (The Sense Test) published by 
Masaa Publishing House, Bahrain 2014.

إضاءات

الحائز عىل جائزة بوليت�

ي
الحائز عىل جائزة الكتاب الوط�ن

الحائز عىل جائزة دائرة نقاد الكتاب الوطنية 
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رؤية مخيفة للمجتمع وقد تحّول جذريًّا 
بسبب ثورة سياسّية دينّية متشّددة. لقد 
باتت ”حكاية الجارية” واحدة من أوسع 
ها تعّلًقا  ي العالم وأك�ش

الروايات قراءة �ن
بالحارصن وقضاياه المؤثّرة.

ي ”جمهورية جلعاد” ، 
”أوفِرد” هي جارية �ن

ل ”الرئيس” الغامض وزوجته  ن ي م�ن
تخدم �ن

ا إىل  حاّدة الّطباع. تخرج مرة واحدة يوميًّ
الأسواق، حيث اسُتبدلت الّصور بكّل 
ي جلعاد 

 الالفتات المكتوبة، فالنساء �ن
تحرّم عليهن القراءة. يجب عليها أن تصىلي 

من أجل أن يجعلها الرّئيس حاماًل ، ففي زمنها 
انخفضت معّدلت الولدة ح�ت صار وجود 
ي البيوت أمًرا نادًرا،  وهكذا باتت 

الأطفال �ن
ي ُقدرتها عىل الحمل،  

قيمة المرأة تكمن �ن
ي إرسالها إىل المستعمرات 

أّما فشلها فيع�ن
شعاعّية. تتذكر أوفرد  لتنظيف النفايات الإ

ي عاشتها مع زوجها وابنتها، 
 الأوقات ال�ت

ي وظيفتها ، قبل أن تسلبها الثورة ح�ت 
و�ن

اسمها الحقيقي.

ي مصاّف رواية جورج أورويل 
رواية تُعت�ب �ن

”1984” و آلدوس هكسىلي ”عالم جديد 
ي 

ك بصمتها وحسب �ن شجاع”، إذ لم ت�ت
أدب الدستوبيا، بل وشّكلت تحذيًرا 

 لُمستقبل يُحتمل وقوعه، ونشعر الآن 
برعشة برودته. 

ي  |  القياس: 16 × 23.5 
الغالف: كرتو�ن

406 صفحة  |  © 2019

نص: مارغريت اآتوود
الترجمة: أحمد العلي

حكاية الجارية
The Handmaid Tale

ISBN: 978-9948-39-063-3

Binding: Hard Cover
 23.5 x 16 x 406 | © 2019

Offred is a Handmaid in the Republic of 
Gilead. She may leave the home of the 
Commander and his wife once a day to 

walk to food markets whose signs are now 
pictures instead of words because women 
are no longer allowed to read. She must 

lie on her back once a month and pray 
that the Commander makes her pregnant, 

because in an age of declining births, 
Offred and the other Handmaids are 
valued only if their ovaries are viable.

 Offred can remember the days before, 
when she lived and made love with her 

husband Luke; when she played with and 
protected her daughter; when she had 
a job, money of her own, and access to 

knowledge. But all of that is gone now….

Funny, unexpected, horrifying, and 
altogether convincing, The Handmaid’s 

Tale is at once scathing satire, dire 
warning, and literary tour de force.

Author: Margaret Atwood 
Translator: Ahmed Al Ali

Margaret Atwood, whose work has been 
published in over thirty-five countries, is the 

author of more than forty books of fiction, 
poetry, and critical essays. In addition to The 

Handmaid’s Tale, her novels include Cat’s 
Eye, shortlisted for the Booker Prize; Alias 

Grace, which won the Giller Prize in Canada 
and the Premio Mondello in Italy; The 

Blind Assassin, winner of the 2000 Booker 
Prize; and her most recent, Oryx and Crake, 

shortlisted for the 2003 Booker Prize. She lives 
in Toronto with writer Graeme Gibson. 

مارغريت آتوود

ن لغة حول  تُرجمت أعمالها إىل خمس وثالث�ي
ن  ن كتابًا ب�ي العالم، أّلفت ما يربو عن الأربع�ي
الرواية والّشعر والمقالة. إضافة إىل روايتها 

ن القّطة”  الأشهر “حكاية الخادمة” هناك “ع�ي
ي نهائيات جائزة البوكر عام 

ي نافست �ن
ال�ت

1989؛ و”آلياس غريس” الحائزة عىل جائزة 
ي 

ي كندا و  Premio Mondello �ن
Giller �ن

ي وصلت 
إيطاليا؛ و”أوريكس وكريك” ال�ت

نهائيات البوكر عام 2003. أيًضا “سنة الفيضان” 
و”مادادام”. فازت بأك�ش من 55 جائزة وتكريًما، 

يفّية من جامعات  بينها درجات علمّية ت�ش
ي 

دج وأوكسفورد والّ�بون. تعيش �ن كام�ب
تورنتو، كندا.

ي ترجمة 
، شاعر من السعودية، يعمل �ن أحمد العىلي

الكتب الأدبّية وتحريرها. أّلف أربعة كتب من بينها 
( و)لفندر، أوتيل كاليفورنيا(،  ي بوب مارىلي ّ

)كما يغ�ن
اع  وترجم إىل العربية عّدة كتب أدبية من بينها )اخ�ت

 العزلة( و)حليب أسود( 
ي 

ا ويعيش �ن  و)حكاية الجارية(. يعمل حاليًّ
مارات. دولة الإ

alaliahmed.com
Instagram: @al_ali_ahmed

المترجم

Ahmed Al-Ali, a poet from Saudi Arabia, 
works in translating and editing literary 

books. He authored four books, including 
(As Bob Marley sings) and (Lavender, Hotel 

California), and translated into Arabic several 
literary books, including (The Invention of 

Solitude) and (Black Milk).
And (The Handsmaid Tale). 

Currently working and living in UAE.

alaliahmed.com
Instagram: @al_ali_ahmed

إضاءات

ي القرن 
ًا �ن "الكالسيكّية الدستوبّية الأك�ش تأث�ي

ين. الواحد والع�ش

الآن مسلسل تلفازّي!"
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ل مهجور فوق  ن ي م�ن
أربع حيوات تلتقي �ن

تّلة إيطالّية مقصوفة، أواخر الحرب: هانا، 
ي أنهك روحها الموت، ترعى 

الممرّضة ال�ت
بطريقة ُمدهشة مريضها الأخ�ي عىل قيد 

الحياة؛ كارافاجيو، اللّص، يحاول أن يُعيد 
ي ُهويّته، الآن وقد باتت يداه 

التفك�ي �ن
اللتان نزل عليهما العقاب، دون فائدة له؛ 

الهندّي كيب، الباحث دوًما عن الألغام 
ي كّل أرٍض وُركن، ل يأَمن أحًدا 

المخفّية �ن
سوى نفسه – ينشغل كّل واحٍد منهم، 

بطريقة مختلفة، بُلغز الرّجل الذي يعرفونه 
قة  ّي: ضحّية ُمح�ت ن نجل�ي فقط باسم المريض الإ

ي ضماداتها طوال 
ل اسَم لها، تستلقي �ن

ل. ن ي غرفة من الم�ن
الوقت �ن

إنها أحاديث هذا الرّجل المّتقدة عن ذكرياته 
ي بحر الرّمال العظيم وصحاري مرص وليبيا، 

�ن
، عن  ن والجلف الكب�ي ي كهف السّباح�ي

�ن
البدو وواحاتهم وسحرهم، وُحّبه المحرّم، 

سة – تلك الّذكريات تُشعل  ّ وغْضَبته ال�ش
ي 

القّصة وتكشف عن غوامَض تنتقل �ن
ن من  موجات صادمة إىل أولئك الهارب�ي

 ّ ل، فتتغ�ي ن ي الم�ن
الحرب والموت حوله �ن

حيواتهم إىل الأبد.

ي  |  القياس: 16 × 24 
الغالف: كرتو�ن

330 صفحة  |  © 2019

نص: مايكل أونداتجي
الترجمة: أسامة إسبر

المريض الإنجليزي
The English Patient

ISBN: 978-9948-24-763-0

Binding: Hard Cover 
 24 x 16 x 330 | © 2019

The nurse Hana, exhausted by death, 
obsessively tends to her last surviving 

patient. Caravaggio, the thief, tries 
to reimagine who he is, now that his 
hands are hopelessly maimed. The 

Indian sapper Kip searches for hidden 
bombs in a landscape where nothing is 

safe but himself. And at the center of 
his labyrinth lies the English patient, 

nameless and hideously burned, a man 
who is both a riddle and a provocation to 

his companions—and whose memories of 
suffering, rescue, and betrayal illuminate 

this book like flashes of heat lightning.

Author: Michael ondaatje
Translator: Osama Esber

جم سوري ُولد عام  ، شاعر وصحفي وم�ت أسامة إس�ب
ي مجلة “جدلية” وموقع “تدوين 

1963. يعمل محرراً �ن
”. صدرت له مجاميع شعريّة وقصصّية من بينها  للن�ش

“شاشات التاريخ” و“مقهى المنتحرين”. ترجم من 
 ” ي

سمن�ت ية إىل العربية كتًبا من بينها “الفناء الإ ن نكل�ي الإ
ي ميلر،  ” له�ن ي

ي حيا�ت
لالآيان مكيوان، و“الكتب �ن

نر، و“توقيعه عىل  دا ل�ي و“نشأة النظام الأبوي” لغ�ي
ة. يُقيم  ت، وأخرى كث�ي ابيث جل�ب ن ل�ي الأشياء كّلها” لإ

ي أمريكا.
ا �ن حاليًّ

مايكل أونداتجيالمترجم

MICHAEL ONDAATJE is the author of 
six previous novels, a memoir, a nonfiction 

book on film, and several books of poetry. The 
English Patient won the Booker Prize; Anil’s 

Ghost won the Irish Times International 
Fiction Prize, the Giller Prize, and the Prix 

Médicis. Born in Sri Lanka, Michael Ondaatje 
now lives in Toronto. 

لنكّية.  ي وشاعر وُمحّرر كندي من أصول س�ي
روا�أ

ي” عىل جائزة مان  ن نجل�ي حازت روايته “المريض الإ
بوكر عام 1992 وجائزة مان بوكر الذهبّية عام 
2018. له عّدة روايات، منها “طاولة القّطة” و 
“ضوء حرب”، بالإضافة إىل مجموعات شعرية 

هي “قا�ش القرفة”، “حب دنيوي”، و”أتعّلم 
خدعة بالمدية”. 

Osama Esber is a Syrian poet, journalist 
and translator, born in 1963. He works as an 
editor for Jadaliyya magazine and Tadween 
for Publishing. He has published collections 
of poetry and short stories, including "The 

History Screens" and "Suicide Cafe". He 
has translated books from English into 
Arabic, including Ian McEwan's "The 
Cement Yard", "Books in My Life" by 

Henry Miller, "The Birth of Patriarchy" 
by Gerda Lerner, "His Signature of All 

Things" by Elizabeth Gilbert, and many 
others. He currently resides in America.

إضاءات

جائزة مان بوكر 1992

جائزة مان بوكر الذهبّية 2018
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أنهك المرض شهرزاد الجميلة. ورغم كل ما 
قام به الملك شهريار من جهود لعالجها، فإن 
ي شفاءها صار ضئياًل، وعرفت شهرزاد 

الأمل �ن
ي الحياة باتت محدودة. لكن 

أن أيّامها �ن
ي سحرت شهريار 

هذه المرأة الداهية، ال�ت
بقصصها وخيالها، لم تستسلم، فقد التجأت 

إىل أبناءها الثالثة قائلة: »لقد أنقذُت ملكنا 
، وها أنا اليوم  ي ي شبا�ب

من ُظلمة القلب �ن
نقاذي«. أوكل كّل واحد منكم مهّمة لإ

ن أمنية  حينها تبدأ رحلة الأمراء الثالثة، ملّب�ي
ي ترقد عىل فراش الموت، مهما 

أّمهم ال�ت
ي النهاية 

كانت المصاعب. ليكتشفوا �ن
يّة  أن عالجها لن يشفيها وحدها، بل الب�ش

جمعاء.

ي  |  القياس: 21.5 × 13.5 
الغالف: كرتو�ن

108 صفحة  |  © 2019

ي  |  القياس: 21.5 × 13.5 
الغالف: كرتو�ن

80 صفحة  |  © 2019

ي  |  القياس: 21.5 × 13.5 
الغالف: كرتو�ن

80 صفحة  |  © 2019

النسخة العربية 

ية   ن النسخة الفرنسية  النسخة النجل�ي

ألف ليلة وليلة: 
الفصل الأخير

1001 Nights: The Last 
Chapter (Stage Show)

ISBN: 978-9948-38-610-0

ISBN: 978-9948-37-544-9ISBN: 978-9948-37-691-0

Arabic Version | 

English Version | French Version | 

Binding: Hard Cover 
 13.5 x 21.5 x 108 | © 2019

Binding: Hard Cover 
 13.5 x 21.5 x 163 | © 2019

Binding: Hard Cover 
 13.5 x 21.5 x 163 | © 2019

The beautiful Scheherazade has been 
failing. Despite all King Shahryar’s 

efforts, the virulent fate of the queen 
seems to be sealed. The great Storyteller 

turns to her daughter and two sons: “God 
in His great goodness allowed me to save 

the king,” she tells them. “Now, you need 
to save me.”

The Last Chapter takes the audience 
along the adventures of the princess and 

two princes as they follow their ailing 
mother’s request. Each one of them 
must embark on a quest assigned by 

Scheherazade in order to keep her  
spirit alive.

Author: Sharjah World Book 
Capital (SWBC)

 نص: الشارقة عاصمة 
عالمية للكتاب

Sharjah was named World Book Capital 
for the year 2019 by United Nations 
Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) under the 
recommendation of the two Advisory 

Committee members: The International 
Publishers Associations (IPA) and The 

International Federation of Library 
Association and Institutions (IFLA). 

Sharjah has been selected by these 
esteemed pillars as recognition of the 

city’s continuous efforts in promoting 
books and literacy. Known as the City of 

Knowledge, it has fast established itself 
as the source for the region’s growing 
publishing sector, and has become the 
hub for most book related events and 

organizations in the UAE. 
The nomination for 2019 was also due 
to the city’s innovative, comprehensive 

and inclusive proposal to the World Book 
Capital initiative. The yearlong program 
focuses on the inclusivity of all members 

of the community. It contains creative 
proposals to engage the very large 

expatriate population, the book industry, 
the young, the marginalised population, 
and much more. The goal is to empower 

the community and strengthen the nation 
and region through literature.

الشارقة العاصمة العالمّية للكتاب

 الشارقة العاصمة العالمّية للكتاب لعام 2019
ن  ي تضّم الجهت�ي

بتوصية من اللجنة الستشارية ال�ت
 ، ي قطاع الكتب الدوىلي

ن �ن ن الرئيسيت�ي المعنيت�ي
ين )IPA( والتحاد  وهما: التحاد الدوىلي للنا�ش

الدوىلي لجمعيات ومؤسسات المكتبات 
ن عىل الشارقة  ن الجهت�ي )IFLA(، وقع اختيار هات�ي

ي دعم مجال 
تكريماً لجهودها المتواصلة �ن

الكتب والثقافة. وقد رّسخت الشارقة مكانتها 
�يعاً لتكون القلب النابض لقطاع الن�ش 

ي المنطقة، فأمست مركزاً معتمداً 
المتنامي �ن

قامة معظم الفعاليات والأنشطة المتعّلقة  لإ
مارات العربية المتحدة. ي دولة الإ

 بالكتب �ن
كما جاء اختيار الشارقة عاصمًة عالمّية للكتاب 

نامج المبتكر والشامل الذي  لعام 2019 نتيجًة لل�ب
قّدمته إىل »مبادرة عواصم الكتاب العالمّية« 

بية والعلوم  ي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة لل�ت
ال�ت

نامج  والثقافة »اليونيسكو«؛ وقد تضمن ال�ب
عروضاً فريدة من نوعها لجذب اهتمام جميع 

ائح المجتمع وقطاع الكتب وجيل  فئات و�ش
ائح أخرى من السّكان، بهدف  الشباب و�ش

ن المجتمع وتوحيد الشعوب من خالل   تمك�ي
ن�ش الثقافة ودعم قراءة الكتب.

The Sharjah World Book Capital 2019
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الرواية تدور حول الأحداث المؤلمة من حياة 
الشاب عبد الرحمن أو "دّحان" والتقلبات الغريبة 

ي مرت به، وتلقط الرواية تلك الأحداث من 
ال�ت

ي دورة 
ن ُمدرّسته الأمريكية �ن لحظة لقائه بهيل�ي

ية نظمتها إحدى المنظمات الدولية  ن نجل�ي لّلغة الإ
ن الذكاء  ي موريتانيا، حيث تكتشف هيل�ي

العاملة �ن
ا، وتشجعه،  الحاد لطالبها، فتوليه اهتماًما خاصًّ

ي أمريكا، 
وتعده بأن تحصل له عىل منحة دراسية �ن

ي أحالمه عىل 
ي حبها، ويب�ن

فيتأثر بمعاملتها، ويقع �ن
وج  ن أنه سيحصل عىل منحة إىل أمريكا وسوف ي�ت

، وسين� صدمة الظلم الذي وقع عليه من  ن هيل�ي
أستاذه بالجامعة الذي حرمه منحة كان يستحقها، 

ن  وين� أيام البطالة والجوع، لكّن رحيل هيل�ي
المفاجئ بسبب أحداث الحادي ع�ش من سبتم�ب 

ة. يقرر  يصيبه بصدمة عنيفة، أفقدته وعيه لف�ت
ك نواكشوط إىل  بعدها بتشجيع من والديه أن ي�ت

ع  إحدى القرى الريفية الداخلية ليتلقى علوم ال�ش
ي محظرتها )المدرسة التقليدية(فما الذي 

واللغة �ن
يؤول إليه حال عبدالرحمن وسط كل الظلم والفقر 

الذي تعرّض ويتعرّض له كما هو حال المجتمع 
ي وأفراده؟

الموريتا�ن

AbdulRahman ‘Dahhan’ faces the 
common reality and emotional struggles 

that many individuals endure in third 
world countries. Many of these issues 

are, poverty, unemployment, corruption, 
unsteady romantic relationships, and the 

contradictions of Western perceptions. 
These factors combined, resulted in a 
troubled and unbalanced life for him 

which made people see him as demented 
outcast. However, what relationship will 
form between Dahhan and his languages 

teacher, and how will the events of 
September 11 affect their connection? Is 

it really true that the East is absolutely 
intolerant to the West or do common 

interests maintain the balance of 
judgment? 

Author: Mohammed Weld  
Mohammed Salem

محّمد ولد محّمد سالمنص: محّمد ولد محّمد سالم

ي |  القياس: 13 × 19.5 
الغالف: غالف ور�ت

272 صفحة  |  © 2015

دّحان
Dahaan

ISBN:  978-9948-18-4140

Binding: Paperback
19.5 x 13 x 2 | © 2015

ي واد الناقة بموريتانيا، 
، وصحفي، ولد 1969 �ن ي

كاتب روا�أ
ي اللغة العربية وآدابها من 

حاصل شهادة الإجازة �ن
ي نواكشوط، يعمل محررا 

المدرسة العليا لالأساتذة �ن
ماراتية، وهو رئيس اللجنة  ي جريدة الخليج الإ

صحفيا �ن
ي الشارقة، وانتدب 

ي �ن ي العر�ب
ي النادي الثقا�ن

الثقافية �ن
ة،  ي الم�ح والقصة القص�ي

ي عدة لجان تحكيم �ن
عضوا �ن

ي الكتابة القصصية، صدرت له 
ف عىل ورشات �ن وي�ش

أربع روايات، هي: أشياء من عالم قديم 2007، ذاكرة 
كة 2010، دّحـــان 2016،  الرمل 2008، دروب عبد ال�ب
، وقد حازت روايته "دّحان"  ولديه روايات معدة للن�ش
ي 

عىل جائزة "أفضل رواية موريتانية" لعام 2016، ال�ت
تنظمها جريدة "ش يلوح ف ش" الموريتانية الواسعة 

النتشار، كما أشادت بها عدة مقالت نقدية.

He is a writer and journalist who was born 
in 1969 in Al-Naqa, Mauritania. He holds 

a Bachelor's degree in Arabic Language 
and Literature from L'Ecole Normale 

Supérieure de Nouakchott (ENS). He works 
as a newspaper editor for the Emirati Al 

Khaleej newspaper and is the Chairman of 
the Cultural Committee of the Arab Cultural 
Club in Sharjah. He was a member in several 

judging committees in the fields of theater and 
short stories, and he supervises story writing 

workshops. He has four published novels: 
Ashyaa Men Alam Qadem 2007 (Old stuffs), 

Zakerat Al Raml 2008 (Sands' Memory), 
Duroob Abd El Baraka 2010 (Abd El Baraka 

pathways), and Dahan 2016. He also has 
novels that are ready for publishing. His novel, 
"Dahan," was awarded the "Best Mauritanian 

Novel" of 2016 presented by the popular 
Mauritanian "chilouhefchi" newspaper. In 

addition, several critical articles have praised 
this novel.
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لو كان لشارع بيل 
أن يتكلّم

If Beale Street Could Talk

غرفة جيوفاني
Giovanni’s Room

ي  |  القياس: 13.5 ×21 
الغالف: ور�ت

224 صفحة  |  © 2018

ISBN: 978-9948-10-091-1

Binding: Paper Back 
13 x 19.5 x 224 | © 2018

ي  |  القياس: 13.5 × 21.5 
الغالف: كرتو�ن

224 صفحة  |  © 2018

ISBN: 978-9948-10-110-9

Binding: Hard Cover
13.5 x 21.5 x 224 | © 2018

ي  |  القياس: 13.5 × 21.5 
الغالف: ور�ت

118 صفحة  |  © 2018

إفطار عند تيفاني
Breakfast at Tiffany’s

ISBN: 978-9948-10-105-5

Binding: Paper Back
13.5 x 21.5 x 118 | © 2018

عودة الروح
Homegoing

بدم بارد
In Cold Blood

(Bidam Bare d )

ي  |  القياس: 21 × 13.5 
الغالف: كرتو�ن

468 صفحة  |  © 2018

ISBN :978-9948-10-061-4

Binding: Hard cover
13.5 x 21 x 468 | © 2018

ي  |  القياس: 21 × 13.5 
الغالف: كرتو�ن

182 صفحة  |  © 2018

 عّم نتحّدث حين
نتحّدث عن الحب

What We Talk About  
When We Talk About Love

ISBN: 978-9948-10-144-4

Binding: Hard cover 
 13.5 x 21 x 182 | © 2018

 الروح المتحّررة 
)رحلة إلى ما وراء الذات(

The Untethered Soul:  
The Journey Beyond Yourself

ي  |  القياس: 21 × 13.5 
الغالف: كرتو�ن

290 صفحة  |  © 2018

ISBN: 978-9948-39-024-4

Binding: Hard cover 
 13.5 x 21 x 290 | © 2018

هكذا تكلّم القارئ 
)النّقد الافتراضي 
ومشاغل أخرى(

Thus The Reader Spoke

ي  |  القياس: 21 × 13.5 
الغالف: كرتو�ن

120 صفحة  |  © 2018

ISBN: 978-9948-39-027-7

Binding: Hard cover 
 13.5 x 21 x 120 | © 2018

 علينا جميًعا 
أن نصبح نسويّين

We Should All Be Feminists

ي  |  القياس: 22.9 × 15.2 
الغالف: كرتو�ن

350 صفحة  |  © 2019

ISBN: 978-9948-24-739-5

Binding: Hard cover 
 15.2 x 22.9 x 350 | © 2019

ي  |  القياس: 18.5 × 11.2 
الغالف: كرتو�ن

50 صفحة  |  © 2018

ISBN: 978-9948-39-025-1

Binding: Hard cover
 11.2 x 18.5 x 50 | © 2018

ي  |  القياس: 18.5 × 11.2 
الغالف: كرتو�ن

98 صفحة  |  © 2018

ISBN: 978-9948-39-026-8

Binding: Hard cover 
 11.2 x 18.5 x 98 | © 2018

 عزيزتي هاَجر 
 )أو مانيفستو نسوّي 

في خمسة عشر مقترًحا(
Dear Ijeawele, or A Feminist 

Manifesto in Fifteen Suggestions

ي  |  القياس: 13.3 × 21 
الغالف: كرتو�ن

184 صفحة  |  © 2018

دكتور كلاس

ISBN: 978-9948-10-059-1

Binding: Hard Cover 
 13.3 x 21 x 184 | © 2018

Doctor Glas

ي  |  القياس: 13 × 19.5 
الغالف: ور�ت

256 صفحة  |  © 2018

ISBN: 978-9948-10-106-2

Binding: Paper Back 
 15.3 x 23.3 x 256 | © 2018

أعلنوا مولَده فوق الجبل
Go Tell It on The Mountain
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Binding: Hard Cover
 15.3 x 23.3 x 524 | © 2018

ي  |  القياس: 15.3 ×23.3
الغالف: كرتو�ن

524 صفحة  |  © 2018

ISBN: 978-9948-10-409-4

I Was Told to Come Alone

طُلب مني 
المجيء وحدي

ي  |  القياس: 15.3 ×23.3
الغالف: كرتو�ن

228 صفحة  |  © 2018

ISBN: 978-9948-10-335-6

Binding: Hard Cover 
15.3 x 23.3 x 228 | © 2018

Autumn (Seasonal)

الخريف

ي  |  القياس: 13.5 ×21 
الغالف: كرتو�ن

408 صفحة  |  © 2018

السكك الحديدية 
السرية

ISBN: 978-9948-10-146-8

Binding: Hard Cover
 13.5 x 21 x 408 | © 2018

The Underground Railroad

ي  |  القياس: 23.3 × 15.3 
الغالف: كرتو�ن

380 صفحة  |  © 2018

حرب أمريكية

ISBN: 978-9948-10-109-3

Binding: Hard Cover 
 23.3 x 15.3 x 380 | © 2018

American War

ي  |  القياس: 13.3 × 15.3 
الغالف: كرتو�ن

276 صفحة  |  © 2018

أخبار الأيام

ISBN: 978-9948-10-102-4

Binding: Hard Cover 
 13.3 x 15.3 x 276 | © 2018

Chronicles

ي  |  القياس: 13.5 ×21 
الغالف: ور�ت

180 صفحة  |  © 2018

الفناء الإسمنتي

ISBN: 978-9948-10-108-6

Binding: Paper Back 
 13.5 x 21 x 180 | © 2018

The Cement Garden

ي  |  القياس: 13.5 ×21 
الغالف: ور�ت

126 صفحة  |  © 2018

الإحساس بالنهاية

ISBN: 978-9948-10-107-9

Binding: Paper Back 
 13.5 x21 x 126 | © 2018

The Sense of an Ending

ي  |  القياس: 23.3 ×15.3 
الغالف: كرتو�ن

332 صفحة  |  © 2018

الطلب الأخير

ISBN: 978-9948-10-103-1

Binding: Hard Cover 
 15.3 x23.3 x 332 | © 2018

Last Orders

ي  |  القياس: 13.5× 21 
الغالف: كرتو�ن

156 صفحة  |  © 2018

أحد الأمومة

ISBN: 978-9948-10-101-7

Binding: Hard Cover 
 13.5 x 21 x 156 | © 2018

Mothering Sunday

ي  |  القياس: 13 × 19.5 
الغالف: ور�ت

131 صفحة  |  © 2016

ISBN: 978-9948-18-418-8

Binding: Paper Back 
 13 x 19.5 x 131 | © 2016

Late Arrivals 

جئت متأخرا

خًرا
متأ

ت 
جئ

 الغالف: أحمد منار اللّحام

ال تفشل!.. 
ْل لن 

ُ
أنت الوحيد الذي بإمكانه أن يقّرر ذلك، ق

أفشل.. ولن تفشل أبًدا. صحيح أن البؤس قد يولد 

 عن هذي 
ً
توأًما لإلنسان، لكّن عين الحياة تبقى كليلة

 ِوْسَع الشمس على األمل واإلرادة، 
ً
املقادير، مفتوحة

ا، 
ً
ا، والكفيف فيلسوف .. كيف صار اليتيم نبيًّ

ّ
وإال

واألعرج قائًدا؟! ليس ثّمة �شيء -في البداية- اسمه 

ق 
ّ
 أيًضا مجّرد شّماعة نعل

ّ
ة الحظ

ّ
، ليست قل

ّ
حظ

عليها فشلنا، لكن بين هذا وذاك يوجد �شيء اسمه 

رصه، أنَت 
ُ
 على زيادة  ف

ٌ
، ومثابرة

ّ
ة الحظ

ّ
“ثورة” على قل

ك، وأنت الذي تجعل “النحس” رفيقك. 
ّ
تصنع حظ

ولن يفيدك أبًدا..

ًرا.
ّ

أن تأتي متأخ

ثي
دي

لح
ي ا

عل

علي الحديثي
جئت متأخًرا

ي  |  القياس: 13 × 19.5 
الغالف: ور�ت

205 صفحة  |  © 2016

ISBN: 978-9948-18-611-3

Binding: Paper Back 
 13 x 19.5 x 205 | © 2016

Shanqarara 

شنقرارا
Coptic Tensions 

توترات القبطي

ISBN: 978-9948-18-415-7

Binding: Paper Back
13 x 19.5 x 315 | © 2016

ي  |  القياس: 13 × 19.5 
الغالف: ور�ت

315 صفحة  |  © 2016

ي 
ط

قب
 ال

ت
ترا

تو
سر

 ال
اج

ر ت
مي

أ

الغالف: محمد سعيد )بيبو(

 من الكفر إلى اإليمان تحت ظالل 
ٌ
 مزعومة

ٌ
نقلة

ماَرُس 
ُ
الّسيوف! هنا يصبح الحّمال قائًدا.. وت

الشعائر والعقائد ضمن منظومة اإلكراه والجبر. 

وعندما تختلط األوراق بين ثورة جياٍع وثورة 

“مجاهدين” يريدون الحور العين..

فإّن “اإلمام املّتقي” سيصادر كل �شيٍء، ويغسل 

الناس بماء البرهان! حتى “نديمة” العاهرة التي 

فّضلت أن تكون في قلب رجل واحٍد أخيًرا، على 

أن تكون في قلوب املئات وعلى الجدران القذرة.. 

ّص” كلُّ  فاجأها القدر! ففي أباخيت “القرية - النَّ

�شيٍء آيٌل للموت.
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ي  |  القياس: 13 × 19.5 
الغالف: ور�ت

266 صفحة  |  © 2016

ISBN: 978-9948-02-689-1

Binding: Paper Back 
13 x 19.5 x 266 | © 2016

Al Shanfarani’s Daughter

بنت الشنفراني

بنت الشنفراني

بنت الشنفراني 
عبدالعزيز الموسى

ي  |  القياس: 13 × 19.5 
الغالف: ور�ت

244 صفحة  |  © 2016

ISBN: 978-9948-18-416-4

Binding: Paper Back 
 13 x 19.5 x 244 | © 2016

Circles 

دوائر

 متجّددة، 
ٌ
 قديمة

ٌ
أْن يحبَّ سّيٌد خادمته.. مشكلة

تكمن أوجاعها في التفاصيل. ولكن، هل يمكن تغيير 
الصورة النمطّية عن اإلقطاعي؟ وهل يمكن أن يكون 

 في زمن السواد وترّدي األخالق، أم هل أصبح 
ً

نبيال

“سليم” كذلك حين استحوذت “مها” على قلبه؟ ثمة 

بْت فيها نفسّيات أبطال 
ّ
الكثير من الدوائر التي تقل

الرواية، فمن دائرة الخوف إلى دائرة الحب.. فالخير 

والشر. وكقاعدة أساسّية في الثورات، تطرح الرواية 

 تن�سى بدايات األمور وتتذكر ما 
ً
مقولة: “الناس عادة

آلت إليه”..  فالثوار يموتون، والساسة يحصدون 

ا أم   غبيًّ
ً

الثمار. “وهل قدر اإلنسان أن يكون بطال

ا؟” أسئلة الوجود والتناقضات، تمأل  رعديًدا ذكيًّ

املكان.. فهل من أجوبٍة ُمقترحة أم هي مجرّد “دوائر”؟

ئر
دوا

رع
لد

ى ا
ب ر

الغالف: مريم ابراهيم الناخي

ي  |  القياس: 13 × 19.5 
الغالف: ور�ت

336 صفحة  |  © 2016

ISBN: 978-9948-02-249-7

Binding: Paper Back 
 13 x 19.5 x 336 | © 2016

Curse of the Cadmium 

لعنة الكادميوم

ابتسام تريسيلعنة الكادميوم
لعنة الكادميوم

ي  |  القياس: 13 × 19.5 
الغالف: ور�ت

145 صفحة  |  © 2016

ISBN: 978-9948-18-612-0

Binding: Paper Back
 13 x 19.5 x 145 | © 2016

ي  |  القياس: 13 × 19.5 
الغالف: ور�ت

92 صفحة  |  © 2016

ISBN: 978-9948-02-713-3

Binding: Paper Back 
 13 x 19.5 x 92 | © 2016

Dehydrated Bodies 

أجساد جاّفة

أجساد جافة

فة
جا

د 
سا

أج

عبدالله التعزي

زي
تع

 ال
له

دال
عب

عندما أصدر امللك فيصل قرار تحرير العبيد في 

ة املكّرمة كلها تلك 
ّ

السعودية، اختفت من أنحاء مك

الجارية التي اعتنت بسعدّية ذات الخمس سنوات 
والتي توفيت والدتها أثناء والدتها لم يكن هناك سوى 

زوجات والدها الثالث ليقررن مصيرها، فتاجرن بها. 

كيف كُبرت سعدّية الفاتنة الجمال، طفلة عذراء، 

وفي شيخوختها حكايات سبعة رجال مسّنين تدّوخهم 

اي السحرّية كي تستأنف اللعب بُدمى 
ّ

بأكواب الش

العرائس؛ تلك الدمى اللواتي يحّدثنها منذ كانت في 

الثالثة عشر من العمر.

#أجساد_جافة

اليــوم  منــذ  أخبرنــي،  الخامــس  »زوجــي 
يــدّي.  بيــن  يمــوت  كــي  أتــى  أنــه  األّول، 
فاحتــرت يومهــا بمــاذا أجيبــه؟ كان مستســلًما 
لــي وكأننــي أصبحــت فعــًا قاتلــة محترفــة كمــا 

الحــارة« نســوة  تتقــاول 

الغالف: فادي فاضل 

ي  |  القياس: 13 × 19.5 
الغالف: ور�ت

331 صفحة  |  © 2016

ISBN: 978-9948-18-616-8

Binding: Paper Back 
 13 x 19.5 x 331 | © 2016

Flags of the Dead 

رايات الموتى

الغالف: ديمة األتب

ِطًرا في لعبة الحياة”.. 
َ

“أّي شخٍص بال حلٍم يكون خ

 تتّم صناعة “اإلرهاب” وتصنيع 
ً

هل هكذا فعال

 أن 
ّ
“اإلرهابّيين”؟! ماذا تركت الحياة لـ”سعيد”.. إال

يختار املوت، ولكن.. بعد أن ينتقم منها! في السابع 

عشر من نوفمبر 1997 وقعت مذبحة األقصر 

الشهيرة التي يمكن أن تقرأ الكثير عنها في أرشيف 

الصحافة وما ُيفرج عنه من أدراج املخابرات.. 

ولكن.. هنا، ستقرأ أرواح املوتى، وتفاصيل أحقاد 

القتلة، وربما أعذاَرهم أيًضا.. وهنا.. في املسافة بين 

وجه  ويليام القتيل وسعيد القاتل، سنلمح آخرين.. 

وربما أنفسنا!
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Thursday Visitors 

زائرات الخميس

زائرات الخميس 

س 
مي

لخ
ت ا

را
زائ

بدرية البشر 

ر 
ش

الب
ة 

دري
 ب

األطفال ال ينسون. يكبرون قاطعين عهًدا على 

 يكّرروا أخطاء آبائهم في حقهم. لكنهم، 
ّ

أنفسهم أال

في التفافات طرق الحياة، يستيقظون فجأة لُيدركوا 

ا أشّد سواًدا من آبائهم. فعندما 
ً

أنهم صاروا نسخ

تزّوجت مشاعل زوجها الرابع، كانت أمها الفائضة 

بالحياة والغواية ومحّبة الرجال قد تزّوجت زوجها 

الرابع أيًضا. وعندما عّيرتها بأنها رمتها على والدها 

قت منه، كانت هي أيًضا ترمي صغارها 
ّ
عندما تطل

في بيوت آبائهم. تدخل مشاعل في نفسها، تراجع 

ها، وتعيد أشرطة املحاكمات التي أجرتها 
ّ
ذاكرتها كل

درك حينها أسبابهم؟ هل يساعدها 
ُ
في خيالها. هل ت

مجلس الخميس الذي يفيض بزائراته من املراهقات 

العاشقات الصغيرات وأمهاتهن الحكيمات على فهم 

الحياة وظروفها؟ هل تسامحهم عندما باتت تشبههم 

إال قليال؟

#زائرات_الخميس  

»دخلــت عليهــا أمهــا. وعندمــا رأت ابنتهــا 
المبتهــج  قلبهــا  انكمــش  الحــال  علــى هــذه 
بقهــوة الصبــاح؛ فســّيدة بخبرتهــا تعــرف نســاًء 
ينمــن فــوق ســجاجيدهن، ولكنهــن لســن بعمــر 
ــمع  ــوّد أّل تس ــي ت ــألتها وه ــة. س ــا الفتّي ابنته

ــن نائمــة؟« ــا تزالي ــًرا ســّيًئا: هــل م خب
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الغالف: ديانا شما

براحة غريبة تدأب ندى طيلة الوقت متنّقلة بين تفاصيل عاملها 

دون أن تكون غافلة عن إرضاء رجولتك وأنت تمتعض على الطالع 

والنازل من انشغاالتها التافهة كما كنت تقول!

هذه الالمباالة باهتماماتها تحّسسها بالسعادة أكثر. تمام املتعة 

شاتم هذه االهتمامات وتستنزل على وجهك مالمح 
ُ
عندها وقت ت

االستخفاف بها، عواملها تصير أغلى عندما تقوم بإنجازها عن طريق 

 أنها غير مشروعة، ومع ذلك تراها في غفلة رغباتك 
ً
الِحيلة متوّهمة

تنمو في كل مكان! كان ال يخفى عليها مع ذلك جذلك الداخلي 

صّرح به. ما كانت تعرف أنك،
ُ
الصامت وارتياحك وإن لم ت

ك وتستأذن منك بضع دقائق أخرى ريثما يجهز 
ُ
عندما تستمهل

يه ال أكثر وال أقل! بحدس 
ّ

ريح عصابك الذكوري وتغذ
ُ
الطعام، ت

ضمرة املعتذرة في بّحة صوتك،
ُ
امرأٍة تتحّسس هذه النشوة امل

بل صارت تنتظرها. مفطورة على تجميل عاملها، وأنت مفطور على 

ف 
ّ
لومها. هكذا تصير الحياة أجمل، ستتراجع لهفتها إذا لم تتأف

من ذلك، ستفقد الحياة الكثير لو اعترف كل طرف بما يعتمل في 

داخله. أِلَفت أن تنتظر منك لوًما يؤكد أوهامها ويجعلها تتقبل 

ي عندها هذا 
ّ

تعاستها املحتومة كقدر ال فرار منه. تنتظر من ُيغذ

الضعف الخائف ويخّصبه لتزهو حياتها.

Ichkeul 

إشكل 
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الغالف: ديانا شما 

مجموعة قصصية 

ستقبل. 
ُ
عن زمن الحرب والطفولة والصبا، وحّتى امل

مع الدهشة والغرائبية وشوق الوصول إلى النهاية، 

تم�سي القراءة كأّنها مشهد حقيقي وليست كلماٍت 

وسطوًرا وصفحات..

قصٌص حزنها رقيق، أسئلتها عميقة، تصور األلم 

في الضوء وليس في العتمة، وبين البداية والنهاية.. 

سيتعب القارئ إن استراح من القراءة.. 

“ألّوح لكم.. تلوحون لي.. ألّوح بهذه اليد املقطوعة 

وأنا أكّرر سؤالي بصوت منخفض من شّدة األلم، 

فتلّوحون مجّدًدا.. والضباب يقهقه ساخًرا.”
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Witnesses of the Square

شهود الساحة

إذا كنَت تعتقد أنك انتهيت من تفسير 

!
ْ

الحياة، فهناك من سيقول لك: توقف

وهنا سندرك أن قراءاتنا وقراءة الفالسفة 

والسياسّيين واملفكرين ليست محيطة 

بتصورات الحياة كلها. 
ثمة ُمهَملون، تائهون، هامشيون، يكتبون 

الحياة أيضا، من مكانهم الع�صّي الق�صّي، 

 أنها تراقب خطانا 
ّ
في ساحات ال نعبرها، إال

وتشهد على خطيئتنا.

وكذلك، ال ينجو شهود الساحة من عيٍن 

تراقبهم، وتكتب -يا سيدي- حتى تفاصيل 

القناني الفارغة، والحيطان، تلك التي لم 

تتلوث إال ببول السكارى!
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The Last Prank

الدعابة الأخيرة

الدعابة األخيرة 
دانيه فهد

)دمعة مهرج( 

يقول كانس الشوارع في هذه املجموعة القصصية 

)يعتقد أغلب البشر أنني والقمامة في توافق تام، 

وأن أنفي مجّرد قطعة مضافة على وجهي(، أّما 

خّياطة املالبس فتحلم أن تفتق أساس املنزل لكي 

توّسعه ثم تخيطه مرة أخرى وترتق معه دواليب 

املطبخ املخلوعة. تكشف قصص املجموعة عن 

شخصّيات وأوضاع سمتها األساسية أنها غير 

مالحظة مثل خادم املقهى وصانع اللعب، وفراش 
الزوجة وغرفة املعيشة، ولكنها في الوقت نفسه ترى 

كل �شيء حولها وتكشف عن جوانب مهّمشة، مثلها، 

من أعماق البشر.

#الدعابة_األخيرة   

»لــم تعّلمنــي مهنــة »الكوافيــرة« كيــف أزيّــن 
الّشــعر وحســب، وإنمــا كيــف أشــّم األفــكار مــن 
الــّرأس الــذي أزيّنــه أيًضــا؛ فــكّل رأس ُأمســكه 

يبــوح لــي بمعانــاة ما«
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الغالف: ديانا شما
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Passion and PistachioThe Complete Short StoriesThe Reader from the Other Side
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آهات أنثوية خافتة.. تتحّول رويًدا رويًدا إلى صرخات..

في كّل مّرة تلعب فيها األقدار لعبتها مع مشاعر املرأة وطموحها 

وشغفها بالحياة، وهي بالتأكيد.. فنٌّ أنثوي خالص، وحكايات 

 تستعذبها العيون وإن لم تدركها العقول كما ينبغي!
ٌ
مصّورة

 النكد حياتها، 
ّ

األّم التي تكاد تنهار من التعب، الزوجة حين يلف

الحبيبة عندما تصير املرآة رفيقتها، وحّتى الغانية العابثة..

 إذ تجرح أغلفة أخالق الرجولة..

فتقّض ذكورة املجتمع أحالمها! 

حكايات شهرزاد هذا الزمان، ليس عن ألف ليلة وليلة،

بل عن حياتها، حياة املرأة العربية.. حين تتكئ على الرجل.. 

لتشكو هّمها. 

  الغالف: ليزا فورنس

شغف
   وفستق

وفاء الدهش 

القارئ على الناصية الأخرى الأعمال القصصية الكاملة
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