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 مقدمة 

ابمرت  دبا لؤسسة  رشد  الحرن  قرأت"  ضلفأ"  ع ورشمب  لفكر   ما 

توصية   يه  أمامكمالتي  قائمة  الالقراءة. و عيبهدف تشج   2018  ماع

حازت قد  أدبية  وفكرية  لكتب  (  واحد  )وأجنبي بي  رعف  ثقم   28  من

من كل  كان ليرغبون في ترشيحها للقارئ العربي.  وعجابهم  إ على  

المشاركين   بترالمشروع  بهؤالء  من رة  عش  يحش الحق  عناوين 

العربياأل كتب   ،ثرن   ،)شعر دب  ثلثة  إلى  إضافة  الخ(  مسرح 

اقتصاد)  موضوعية سياسة،  االفلسفة،  النقد  ة سيرلا ي،  عاتمج، 

ين من ين اثنَيمكن اقتراح عنوانَ  نكاإضافة إلى ذلك  (  الخ  ...   الذاتية

 1.األدب العالمي المترجم

 

ا ن  دأال تُحد  "رأتفضل ما قأ"لقد تعمد فريق   الكتب  ألدبية إلى سبة 

يث لعدم ر أو القديم إلى الحدلنثة ونسبة الشعر إلى ابيدألالكتب غير ا

المشروع  هبترغ تعقيد  حاز  أةمفاجالنت  اكذلك  ومع    في  ت أن 

الغفران" المعري    يبأل  "رسالة  من   ريبكعدد    ىلعمثل  العلء 

 . ضرأن بعض القديم لم يفقد أهميته في الحابدل مما ي ،الترشيحات

 2.ميز القائمة عن غيرهايما و ربما  وه

 
طري  1 فاقة  وهي  )زياجم  وكستبعتها  سنneMagazi-usFocن  في   0022ة  ( 

ن لك أ  ب ال بدب وكتا ألف كتا"ب مستوحاة من كتا فكرة المشروعاستفتاء مماثل. 

   "األوانه قبل فوات أرتق

1100  Books You Should Read Before You Die, Peter Boxall. 
اد اتح  ئمةقاك  ات جديرةدجهوموطويلة والقصيرة للجائزة العربية  قائمة المثل ال  2

ألفضل مئة   2018رواية أو استفتاء بانيبال نوفمبر    100تاب العرب ألفضل  الك

 عا ما. ة نوة أو الحديثعلى المطبوعات الجديدكز ها تررواية عربية( والتي جميع

 مشروع "كتاب كان أيضا  عماال من عصور مختلفة  ضمنت أمشاريع التي ت من ال

كُ  ومنظمة   MBI Al Jaber Foundation  من مؤسسة  ل   في جريدة" برعاية 

وبمشاركة كبريات الصحف اليومية العربية ونُخبة  رائدة    UNESCOسكو  اليون

األ في  والدباء  من  بدأ  عام  و  1995مفكرين    .2011توقف 

(http://www.kitabfijarida.comو )على   ة مبذولةهناك بالطبع جهود كبير

 النطاق الفردي. 
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 يمعجا  درسي أوبرنامج مليست بديل  عن  ة  المقترحالقراءة  ة  ئماق

فليس هدفنا    تيسل  مية وبالتأكيدوليست عل المرحل شاملة،   ة في هذه 

المشروع   حول من  اآلراء  أن  لعلمنا  مطلقة  أو  شاملة  تكون  أن 

قرأت"   ما  و"أفضل  ومختلفة  قمتنوعة  الوقت  للتجديد   ةابلمع 

 ليوط  تقو  رمي  نلف  واحد  تابك  ة ءارقب  تأدب  ىتم  كن كل  .ييروالتغ

المجال  ! رخآب  هقحلت  ىتح فتح  م ه ئبآرا  كةلمشارللقرائنا    ويمكن 

 .يدعدد جدهيدا إلصدار ومقترحاتهم تم

 

 .للقراءة رحا  تكتابا  مق 378تتضمن قائمتنا 

 .صل( ألي الكاتب عرب 5) امرجمت امنه لمع 37 ،اأدبي عمل   234

من كاتب عربي   10)  ارجمتم  لمع  هامن  33  اموضوعي  عمل 144

 ةسسؤملا عقوم نم مئاوقلا ليز نت نكمي .االصل(

http://afdal-ma-qarat.ibn-rushd.net/  

 

من المثقفين عدد أكبر  مشاركة  بة  ئم وتجديد القاتنقيح  لة  اصمو  نأمل

للمشروع   طوعا  نصل  الداعمين  النهاية  حتى  منقحة   مةقائإلى  في 

والجامت للمدارس  مفيدا  مرجعا  والقراءعكون  بداية نت  كا.  ات 

 .ددا العها هذفاتحت 2018يناير /كانون الثانيالمشروع 

 

و  استقينا الصور  موسوعات  صوالنصمعظم  مثل   من  متداولة 

 المصدر ذكرناه.  فوإن اختلريدز  جودو أ ويكيبيديا

 

التط االنشطة  ضمن  يقع  المشروع  هذا  في  والتثقيفية ة  يوعالعمل 

   .التي ال تهدف إلى الربح

 

نشكر أن  في هذ  كل  نود  اإلمن ساهم  األولصا  تعاونه   ،دار   م لوال 

   :حققتالمشروع لي كان لما

مبراهإ  ،طوقز  ميهاربإ المديني  ،الكيم  عزوني  ،أحمد   ،أسمهان 

حمد سروري  ،النور  الرب  عبد  محمد   ،حسن خضر  ،حبيب  خالد 

اخلي  ،فرح دومة  ،يخشلل  محمد  الضامن  ،خيري   سلم   ، روان 

الحجاوي  ،يعلمان  لح صا  ،كبيالكوا الحسن   ، عارف  عطا 
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دراج  ،لمقريا  يعل  ،يالبطحان األطرش  ،فيصل  أمحم  ،ليلى   بود 

ب الهجين  ،درانالفضل  العزيز  عبد  محمود  ،محمد  مود حم  ،محمد 

 . هارتموت فاندريتش ،منصورة عز الدين ،شقير

 

 .ةعتم م ةءارق ىنم تن

 

   ،ة ضف  ةيداف ،هللا لضف دماح

   ،قانشب  ليبن  ،قانشب ريبع

 

 ( عورشملا قيرف)
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 ة حرتقملا  لكتبا
 . ينمزلا بي ترتلاب بتاكلا نع  ةذبن عم ةحرتق ملا بتكلا اقحال
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جلجامش ملحمة  

  الرافدين الخالدة
_______________ 

 Anonym مجهول

_______________ 

 ق.م. 2100: فالتألي

 ا يا، تركيالعراق، سور

درارت وإعداد  وتحقيق  مي جمة 

   1996 : فراس السواحللملحمة

 مةملح أدبي مترجم

_______________ 

رائعة  إبداِعيَّة   أسطورة   أكثر 

هي قرأت أقرأها  أزال  وال  ها 

جلجام لمشأسطورة  في،  من ا  ها 

إنساني    وفكر  ل ُمتََخيَّ وثيق  ت 

بدايات ي  ه  لمرحلة من 

المعراراحضلا اإلنسانية  فة وت 

هذه كاسم  ا  روسأذك وثقا  تبين 

العراقي األ زمننا،  في  سطورة 

والسوري إباقر   فراس   براهيم 

 (إبراهيم مالك) سواح.ال
جلجامش قصيدة   ملحمة  هي 

باألكدية  ُكت أواخر بت  خلل 

الث الميلدانية  األلفية  يُحتمل .  قبل 

من فترة  حكم لش  لجامك جلم  أن

بين  الز قبل   2500و  2800من 

ر مآث  نعويت حكايات  رُ الميلد.  

خمس جلج في  البطولية  امش 

أ  قصائد   ناجية.  ف ل  سومرية 

  ية األكد  جلجامشملحمة  
 

 
 

 
_______________ 

سين اسمه  كاتب  -األساسية 

المحتمل خلل    ونيني، من-لقي

الوسطى  البابالفترة   لية 

البق  1600-1155) (. دميلل 

جوهرأتالملحمة  ت  أثر ا  ا  ي  ثير 

اإلل من  كل    ياذة على 

باإلغريقية    بتاتكُ   هواألوديس

القديمة خلل القرن الثامن قبل  

اكتشاف أعيد  ملحمة   الميلد. 

عج بعد  1849ام  لجامش   .

واسع ا   جدال   سببت  ترجمتها 

لتشابه بين أجزائها مع الكتاب  ل

س ارفل  ةروصلا  اني.العبر

  .حاوسلا
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أسطورة  

 سوميثيورب
_______________ 

   Anonym مجهول

_______________ 

 اليونان

بل ن قن الثامرنهاية القتأليف: 

 الميلد

 ملحمة أدبي مترجم

_______________ 

أقرأ  عشتها  طويلة  مرحلة 

أسطور األولى   ،تينكثيرا 

: أسيونان  س  ووميثيبر  طورةية 

  أنه   ،فهمتُها  كما  ،تقول  ألذي

اإلكا علَّم ن  الذي  اليوناني    له 

كينساإل النار ان  يشعل  ف 

آِمنا   حياته  مسار  َل  ليَُسه ِ

عقله وأشعل  بالنور    وُمرتاحا 

باحثاليزداد   وتَساؤال     ، معرفة 

اليو اآللهة  نانية فأغضب 

عذابا وموِجع ا    وعذبته   ـدائما 

السطواأل هورة  عثانية  ن  ي 

في  ينيكوسف  ائرطال وأو  قد نيق 

انتباهي   ما  وكثيرا  يل   و طلفت 

الكاتب   الاناللبنكتبه  راحل  ي 

نعيمة موقع   ميخائيل    ونشره 

بعض   بعد  سوري  إلكتروني 

و من  واعفسنين  تبرها  اته 

الُمثأ الحياة  وكنُت سطورة  لى 

 كمة حياة ورأيتُ تعلمُت أنها ح 
 

 
_______________ 

  ة فمثقخة  تيا وصرا حياحلم  فيها

االوضرب انتفاض  رة  لذات على 

حولها   رمادموما  ق احترا  ن 

 يق. لتحلواتجدد ذاتي، لتبدأ ال

 )إبراهيم مالك( 

حارب    وهبروميثيوس   عملق 

الآللهة األ ضد ولمبية  في صف 

الحرب  العم في  العظمى، القة 

ود حنكة  ذو  كان  هاء وقد 

اآللهة.  دونا عن  للبشر  ومحبب 

من قص القص  ته  في  أهم  ص 

إغال  ايجولوميثال تربية  لم  كن  ن 

اإلطلقأه على   وترمز  ،مها 

ة هائل  القصة لمضامين ودالالت

 لفكر والتاريخ الغربي. في ا

استلهام األسطورة في  من أمثال  

العر الحديبالشعر  قصيدة   ثي 

غنى   هكذا  أو  الجبار  نشيد 

 .قاسم الشابيبروميثيوس ألبي 
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 إلياذة هوميروس 
_______________ 

 ( ميروس)هو هومر

_______________ 

سع قبل الميلد تقريبا  التان القر

 اليونان

 ق.م. 1180 – 1260تأليف: 

 ي ملحمشعر  بيدأ مترجم

_______________ 

تنسب   ملحمية  قصيدة 

وس، الذي عاش تقريبا   لهومير

الثافي   ق.القرن  نظممن  ت م. 

حر طأثناء   ،ةدرواب 

ا استموحصارها  ر عشرة  لذي 

صيدة معارك الق  يأعوام، ترو

في وقعت    يع أساب  وأحداث 

الملك   بين  جرى  الذي  النزاع 

أخيل.  والمحارب  أگاممنون 

ا  أن  من  تغطلبالرغم  ي قصة 

األخيرة  أسابي السنة  في  قليلة  ع 

إال الحرب،  اإللياذة  ن  أ  من 

الكثير إلى  تلمح  أو  من   تشير 

اليونانيألساطيا عر  ن  ة 

األحدااصحلا المبكرر؛  ة، ث 

لحصار،  ن ليبمثل حشد المحار

القضايا الحرب،   سبب 

قبل طتبالمر ظهرت  التي  ة 

السرد   يأخذ  بعدها  بدايتها. 

بالمس التنبؤ  في  قبل، تالملحي 

 موت أخيل الوشيك ونهب ل مث

 
_______________ 

وتست طروادة للمزيد  ،  وتلمح  بق 

ب األحداث  أكثر  صورة  من 

ومنو  امدنفع  ثم  ضوحا ، 

نت قد قصت هاية، كاوصلت للن

أ أثكرواية  عن ر  إكتماال   أقل  و 

طرو قى  تاسادة.  حرب 

من   ملحمته  مادة  هوميروس 

الذي   الشفويالتراث   السابق 

شعرا    ر  أبطاق صوَّ ل  صص 

ط ومصائرحرب  هم،  روادة 

بأسلوبه صياغته  أعاد   لكنه 

وحدة  عليه  وأسبغ  المتميز 

ا جالموضوع  اإللتي  لياذة علت 

تعكس  البنيان    ةكسامتممة  ملح

 تعد  .اضي لتخاطب الحاضرالم

د  سا أحاإللياذة إلى جانب األودي

هم المصادر األدبية لفهم تطور أ

القرن  منذ  األوربي  األدب 

ق.م. ع  السابع  ن  ترجمت 

إلى اليون واللتينية  القديمة  انية 

 عالم.معظم لغات ال
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ديوان طرفة بن  

 العبد
_______________ 

 د ن العبطرفة ب

_______________ 

543 - 569 

 البحرين 

 569قبل تأليف: 

 شعر أدبي

_______________ 

بفطر الة  شاعر عبد  ن  هو 

شعراء   بين  مصنف  جاهلي 

ولد   سنة  المعلقات.  حوالي 

شريفين  543 أبوين   كان  .من 

وخالوأبوه  ه  جد كوعماه    لهم ه 

أرعش مات  وهو  اء.  بعد  بوه 

أعم فكفله  إماحدث  أنهم  ه  ال 

وضي تربيته  عأساؤوا   هليقوا 

أمه حقوق  كاد   .فهضموا  وما 

الحياة  على  عينيه  يفتح  طرفة 

بذا قذف  أحتحتى  في  ضانها ه 

بملذاتهاي وسكر    و له  ،ستمتع 

وأسرف  ،ولعب فعاش    ،بذر 

طريدة   الهية  مهملة  طفولة 

البل  يضرب  راح حتى  في  د 

العريجز  فاأطرلغ  ب ثم    برة 

إ قومه  عاد  إبل لى   يرعى 

 

 
 

 
_______________ 

إلى حياة اللهو اد  ع  يه ثممعبد أخ

الحيرة   بلط  تجواله  في  بلغ 

بن عمرو  بالملك  ند  ه  واتصل 

في  فجع أرسله  له  ثم  ندمائه، 

ع عامله  المكعبر  إلى  لى بكتاب 

فيه   يأمره  وُعمان  البحرين 

األبي  بقتله، بلغ  أن  ات  لملك 

باجه  فةطر فقتلهه  المكعا،  بر  ه 

الثل دون  من  يثشابا   عمره  ن 

 .569سنة 
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 "يةالكلم"ادة قصي
_______________ 

  سالمسيب بن عل

_______________ 

525 – 575 

 الجزيرة العربية 

 (575)قبل  يةاهلالجتأليف: 

 رعش   أدبي

_______________ 

 نب  مالك  بن  علس  بن  المسيب

جاهلي    شاعر  قمامة  نبا  عمرو

ربيعةبيلق  منور  مشه بن   ة 

المسيب درة من .  نزار قصيدة 

  درر الشعر وشهده في العصر 

حي  لجاهلي ا توافق  من  ث: 

وتماسك   موضوعاتها، 

م  خطابها، الحب وتمدد  شاعر 

رمز  فتكون  فيها،  والنجاح 

ولغتهاالحيا أضحة  اذ    هذه   ت، 

كيانا  دقصيال متكامة  في ل   

 ني. والف يكرفجانبيها ال

ل  قوكمة يله بيت جميل في الح

كلَّ    :فيه تُبِصُر  الُسخط  وعيُن 

ع الِرضا  أخي  |وعيُن  ن  عيب  

  .مىعذاك تَ 

 
 

 
_______________ 

أخذ دو  ويب الخزاعي  دعبل    ان 

الشهيرة  فكر  منه ابياته  التي  ة 

 : ال فيهيقو

كينُ وع عن  ضا  الِر  يب  علَّ   

السُّخ  وَ ليلة ٌ|  ك َعيَن  تُ طِ لَِكنَّ  ب دي   

نس) الَمَساِويَا بها  وبعضهم 

للمسيب ابيات اخرى (.  عيافلشل

 :في الحكمة يقول فيها

حاجةٌ  |  هيعُ تستط   ال  ولَّتكَ   إذا  ا 

غ من  طرفا  حين فخذ  يِرها 

أأحرك  فذلِ   / سبقُ تُ  تنال ى  ن 

ولَلقَ   | أبقَجسيَمها  في  صدُ  ى 

 لَحقُ الَمسيِر وأَ 
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 ي اليشكر ديوان
_______________ 

 بن)عمر المنخل اليشكري 

 ليشكري( امسعود 

_______________ 

580 - 607 

 ة العربي الجزيرة

   الجاهلية - 607 قبل ف:تألي

 شعر أدبي

_______________ 

مس  بن  اليشكعمر  ري  عود 

وشاع بنبحار  قبيلة  من  ي  ر 

كان  يشك تهامة،  من  من  ر 

فتجأ العربمل  وأرقهم   يان 

جمي وكان  غِزال    ل  شعرا، 

وأشه مكائد،  ذا  ر  مغامرا  

)فتاةئدقصا وله   ه  القصر( 

الفخر  الع قصائد  من  ديد 

اوق خل  منلغزل، ولقب بالصائد 

ايه  نأل  . لشعرنخل 

، حيث انت نهايته مبكرة جدا  كو

في ال  قتل  كانت السفينة  تي 

إلتب رحلة  في  الححر  بشة  ى 

االزي يد  غعلى  اللهر  مغيرة  م 

والقى  الم طعنه  الذي  خزومي 

فب ساحل  ه  قرب  البحر  ي 

فدفن االالحبشة،  هناكحبه  ، اش 

ال عمر   سنة.   27يتجاوز    عن 

 

 
_______________ 

 : بعض أشعاره

ري ... ذلتي فسيــــعـــا نـــتِ ك إن

 تحـــــوري راق والنحو العـ

ي ... عــن جــلَّ مالـــ يال تســأل

 وخـــيري  كرمي وانظري

الخدر ى الفتاة ...  لت علخولقد د

 رِ ـــفي اليوم المطيـــ

 الكاعــب الحســناء ترفــل ... فــي

 حريــــرِ وفي ال قسالدم

ـــت ...  ـــا فـتـدافـعــــ فـدفـعـتـهــ

 ـرِ ديــلغى القطاة إلى امش

. كتــنف س فـتـنف ست  ..ـثـمـتـهـا  لو

 ـرِ ـغـريــــــالـظـبـي ال

ـا ... مــ الــت يــا منخــل فــدنت وق

 ورِ ـــــرـقـــ بجـسـمـك ِمـن

كِ شــفَّ ما     جســمي غيـــر ... حبــ 

 اهدئي عن ي وسيـريف

ـــا ـــيـبوتـح وأحـبــهـــــ ...  ـنــــ

 ويـحــب نـاقــتــهـــا بــعــيـري
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عروة بن   ديوان

 الورد
_______________ 

  ردعروة بن الو

_______________ 

555 – 607 

 ربية الجزيرة الع

   اهليةلجا - 607قبل تأليف: 

 شعر أدبي

_______________ 

هريم  روة  ع  هو بن  ناشب  بن 

بن لديم بن غالب بن قطيعة بن  

اعب بلرس بن بغيض بن  ن  يث 

بنفغط بن  ان  بن    سعد  قيس 

بن   بعيلن  نزار، مضر  ن 

قبيلينت الى  شاعر سب  عبس.    ة 

ال شعراء  وفارس  جاهليمن  ة، 

فرسا من  صعلوك  وا،  هنمن 

بعروة  صعال لقب  يكها. 

بمثابة أل  كالصعالي كان  نه 

ل أمير  أو  ن  ذيلمنبوزعيم 

لالفقر وقدم  رعاهم  لم  اء  ما  هم 

التي خرج   القبيلة  يقدمه مجتمع

علخم  ث  روة،ع  منها  يها،  رج 

صيح الصعلكة  معنى  فة  مل 

والصعلال الفقيفقر،  هو  ر وك 

له يستعينالذي ال م ال به و  ال 

على له  أحد. أشيء    اعتماد    و 

مع بعض    لكن  حياة  متابعة 

تتغير  ك  يالصعال تراثنا   في 
 

 
 

  
 دور  يفخضور مهيار 

 عروة بن الورد 

 صورة من فيلم عنترة

nadialarab.com 

_______________ 

وينظرلا المة،  أمام  درك  أنه  رء 

الذينثوري  ظاهرة من   ة. 

ال أهم  يعتبرهم  مؤرخون 

الشعر عروة  أال    صعاليك  وهم 

،  بن الورد  عروة  وك، أالصعالي

والشنفرى شرا ،    ، وتأبط 

أبو وا يصفه  السلكة.  بن  لسل يك 

اال كتابه  صفهاني  ألفرج  في 

بن )األغا “عروة  قائل :    ني( 

ش شعراء الورد  من  اعر 

من وفا  ةاهليالج ا فرسانه  رس 

صعالي من  كها  وصعلوك 

 واد". مقدمين األجلمعدودين الا
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 شعر الخنساء 
_______________ 

تماضر بنت عمرو   / ساءلخنا

 ةالسلمي

_______________ 

575 - 645  

 الجزيرة العربية 

  ةالجاهلي - 645قبل تأليف: 

 ملساالو

 شعر بيدأ

_______________ 

تماض عمرواسمها  بنت  بن    ر 

السُ  الشريد  بن  لمية،  الحرب 

الوشهرت )ها    -م  575خنساء 

صحابي  م645  /هـ    24 ة  (، 

أه من  ُمخضرمة    ل وشاعرة 

د، أدركت الجاهلية واإلسلم  نج

با  سلمت،وأ رثائها  شتهرت 

اللذين  ألخويها   صخر ومعاوية 

في  ق لُق  تُل   بتالجاهلية، 

أرنبتي    ارتفاع  بسبب  ساءنخبال

طغ علىأنفها.  شعرها    ى 

واالحز واألسى  لفخر  ن 

نوالمدح عنها  قال  ابغة . 

"الخنس أالذبياني:  الشاء  جن  عر 

ل  اأما ابن قتيبة فقد ق  ".واإلنس

"  في ما  أها:  الخنساء  أما  دخلت 

فيج  صفات  من المرثية،   ديدة 

نه لم  ن نحدده، ألأفمن الصعب  

شيإيصل    هذا من    تام  ءلينا 
 

 
_______________ 

ال ما ورد  النوع قبل قصائدها، إ

المهلهلع مجملن  في  وهو  ه  ، 

طر من  ايقرب  لخنساء،  يقة 

م فش  االولكن  هو  ك  من  أيه  ن 

الرثاءت شعراء  من    ، بعها 

من  وشوا جميعهم  اغترفوا  عره 

ا العب  لفياضبحرها  اطفة فيض 

شعر  ل البشرية". تقييم  يقف  م 

ها  عن  الق  العرب،ساء على  الخن

گتشرمسال فون ق    وستاف 

الخنساءأ"  گرنباوم: فقد    ما 

ق تتدحرج  جعلت  الجبال  مم 

جوم والن  خيها،أوفاة    بداعي

واأل ز،  هتت   رضتهوي، 

المستشرق  أ.  والشمس تظلم" ما 

فقالوكرنك على  ف  "أالحظ   :

و القصر،  امراثيها  فجع لتصدق 

نقطعوال ونكاد  ن أب  حزن، 

ع ألهمت  كبيراقصائدها  من    دد 

ين،  متأخرالثي  المراشعراء  

 نتها عمرة".منهم اب و
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 تالمعلقا
_______________ 

، لعبدبن ا  وطرفة  ،امرؤ القيس

، وزهير بن  حلزة  والحارث بن

سل كلثوممىأبي  بن  ، ، وعمرو 

شداوع بن  ولبدنترة  بن ،    يد 

واألعشىربيعة بن   ،  ميمون 

 ، ألبرصا د بنعبي، وقيس

  ابغة الذبيانيالنو

_______________ 

ل القرن السادس أوائبين 

 القرن السابع الميلدي أوائل و

 ةيبرة العالجزير

  680أول تدوين  تأليف:

 شعر   أدبي

_______________ 

عدده سبعَ ويبلغ  أا  ث  أو   مانيو 

قصائد   النصوص   أهم":  عشر 

 بيالعر  لألدب  المؤسسة

 " .المجمل في العربية والثقافة

 (دينعز ال صورةنم)

سبب المخ  فيختل في  تصون 

بهذاتس المعلقات  االسم   مية 

رأي فا وهو  األول  لرأي 

في بالسيوطي  كانإن  قول  ت  ها 

كتبت    تسم ى ألن ها  بالمذه بات 

جدار  وعلق ت على  بماء الذهب  

وعبالك الثاني  اة،   وهولرأي 

النحا جعفر  أبي  فيقول رأي     س 
 

 
_______________ 

بالمعلقإن ها   ألسميت  في  ات  ن ه 

القصيدة عل قهاا  أحب  حال  لملك 

  .لقاتالمع عمطال .في خزائنه

 : معلقة امرؤ القيس

نَ َحبِيب   ن  مِ ب ِك  قِفَا  ِذك َرى   

 وَمن ِزِل.  

   :دمعلقة طرفة بن العب

 د. ثهم ةرقببأطلل لخولة 

   :زةارث بن حلمعلقة الح

 َماُء.  أَسها ا بِبَين آذَنَتنَ

  :بن أبي سلمىمعلقة زهير 

نَةٌ لَم  تَكَ فَ أَو  أُِم   ن  أَمِ   لَِّم. ى ِدم 

 : ومثرو بن كلممعلقة ع

فَ  نِِك  بَِصح  هُبِ ي  بَ أاَلَ    ي نَا. حِ اص 

 :ة بن شدادمعلقة عنتر

الشُّعَ  َغادََر  من   َهل   .  مِ دَّ ُمتَرَ َراُء 

 :بيعةلبيد بن رلقة مع

الِد يَارُ  َمَحلُّهَ َعفَِت  فَمُ   قَاُمَها.  ا 

 :األعشىمعلقة 

  . لمرتح  إن الركب  ةهريرودع  

  :رصمعلقة عبيد بن األب

 ه ملحوب. لأقفر منا أه

 :معلقة النابغة الذبياني

 لعلياء والسند.  با ةي  ار ميا د
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 البخالء 
_______________ 

 حظ اجلا

 _______________ 

776 – 868 

 العراق

 1900 1ط ،868 قبلتأليف: 

  بعدهو ،نتفلو فان نشره 1900

 الحاجري  طه يقتحق، مرارا  

 تماعينقد اج تراث  يبأد

_______________ 

  عن   نوادر  مجموعة  بالكتا"

 بدقة  يصف  وهو  البخلء،

  اس الن  حياة  رساخ  وبأسلوب

  هارون   عصر  في  ينيادالع

 (عارف الحجاوي) ."شيدالر

عثمان  أ  هو بحبو  بن  ر  عمرو 

بالجاك عين ن ي  لجحوظ  يه، حظ 

كبير  ي في ا  أئمةعتبر  ألدب 

ر الجاحظ العصر العبا سي. عم 

عاما  ولد بالبصرة و تسعين  حن

فيها. جميع ع  اطلع  وتوفي    لى 

المعروف عصرهالعلوم  في  .  ة 

كت في  الجاحظ  ابه صور 

تصويالبخل حسيا  ا   اقعيو  را  ء 

فكاهيا  نفسي للبخلءا   ن ذيال  ، 

فقابلهم   بيئتهوتعرفهم   ي 

مرو  خاصة   بلدة    عاصمة في 

ف حركاتهمل  أبرزخراسان،   نا 

النفسية  ونظراتهم  ،ونزواتهم 
 

 
 

 
______________ 

وأط أسرارهم  ى  عل لعنا  وفضح 

ال    أحاديثهم،  مختلف ولكنه 
ال لكتاب  بهم.  بخالء يكرهنا 

علميأهم لنيكش  حيث  ةية  ا ف 
نفوس وطبائعهم البشر    عن 

علىوسلوكه علوة  وائه احت  م 

من العديد  األعل  على  م أسماء 

ووا وكذلك ور مالمغلمشاهير  ين 

ت ادان واألماكن وصفأسماء البل

و الشعر  أهلها  أبيات  من  العديد 

واواألحاد فالآل يث  كتاب  ثار 

علم اجتماعية  موسوعة  أدبية  ية 

 ( ةضف فادية) اريخية.رافية تجغ
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  والتبيين يانالب
_______________ 

  الجاحظ

_______________ 

776 – 868 

 العراق

  845تأليف: 

 نثر  أدبي

_______________ 

ب كتشهر  أيعد هذا الكتاب من  

والجاح تداوال   أظ  كثرها 

الجاأو يقدم  نفعا .  حظ  عظمها 

الت  داللاألنواع  شرحا   

من  البي واالشارة،  انية،  اللفظ 

لمدحأعقد  و اللسان    بوابا  

وصنع  وال بين بيان،  موازنة 

الل والحغة  ،  دولباو  ضر عامة 

بص تنويها  ه  لغة ونو  حة 

فاأل ور  يعراب  وى  عصره، 

األ نوادر  من  عراب مقطعات 

في صدر    كما سوقم  شعارهأو

التي  اآليات  من  طائفة  كتابه 

البيانت بشأن    ة، غوالبل  نوه 

على   وفي البيان    الحث 

مخارج الحروف بين    والتبيين،

الشوأثر سعة  وأثر  دق ها، 

قصها في  و نأ  سنانواكتمال األ

اللثةأوكذلك  ،  نلبياا لحم  .  ثر 

للحر بابا   تدخلها ف  وعقد 

 التي أشنع ي لثغة  أمبينا     اللثغة،
 

 
 قطردولة ي ريدب بعط

______________ 

في يروي الجاحظ    ف.ظرأيها  أو

طه  بهكتا من  ذا  خبار  أائفة 

والخطباء  ا والفقهاء  لبلغاء 

وممراءواأل بين ،  جمع  ن 

د بابا  نه عقأخطابة والشعر كما  ال

ويحكي وا  لصمتل عليه،  لحث 

ألقوأ المعارضين    اب حصال 

الذين يفضلون  ة والبلغة  الخطاب

في با   بواأصص  يخكما    الصمت

يرضيه   ال  ولكنه  اللسان.  مديح 

وال  ه ي  ولئك،أؤالء   نأى  ربل 

قكل   منهما  جنح    غير  إد  لى 

والخير أ وواب،  الص الصواب    ن 

الإكله في   الكلم،  صابة  قدر من 

ي انعوالماأللفاظ    تكون  نأو

بين.  أ بين  عني وساطا   كما 

ف الكت  يالجاحظ  بفن هذا  اب 

للشعر، ويتعرض  ألن    الخطابة، 

البيان،  شعر وسال يلة من وسائل 

ا معارض  من  .  لبلغةومعرض 

ع لذكر    ظاحلجا قد  كما  باباً 
البيان،  هل  أد من  نّساك والزّهاال

لذكر وآخر  القصاص،    وآخر 
مو  في فيه  ساق  اعظ  الزهد، 
 . ثيرةك
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 ن احيو لا
_______________ 

 حظ االج

 _______________ 

776 – 868 

 العراق

 1ط -القرن التاسع تأليف: 

1938 

 نثر    أدبي

_______________ 

ك" تهذا  رغبة  تاب  فيه  ستوي 

ااأل فيه  وتتشابه  لعرب مم، 

ألنوالعج عربيا  م،  كان  وإن  ه 

عيا ، فقد جما  الميا ، وإسعرابيأ

الفلسفة، وجمأخذ من طر   ع ف 

السم التجربة،  معرفة  وعلم  اع 

عل بين  الوأشرك  اب كتمي 

الحاوالس وجداَن  سة  نِة 

يش  الغريزة،  تهيه وإحساس 

كما  " ناسكاله  يشتهي  الفاتك 

 (الجاحظ)

 وضع  جامع  كتاب   أول

 في  نيواالح  علم  في  ربيةلعبا

اعتمد  .  عباسيال  العصر

ادر صلى مكتابه عظ في  الجاح

و القرآن  منها  الحديث عديدة 

باإلضاوالشعر   إلى  لعربي  افة 

ا ألرسطو  الحيوان  لذي كتاب 

اقلن إلى  البطه  ابن  ريق لعربية 

عصر باإل  في   ضافة الجاحظ 
 

 
 

 
_______________ 

ال خبرة  الطويلإلى  في  جاحظ  ة 

لظروفها  الحياة  وممارسته 

ومما   أو اوأحوالها  بنفسه  كتسبه 

من  سمع  كتابلا و  ب.األعراه 

بمعال يضطرب  زاخر  ختلف م 

الحي يعراصور  وهو  فة  يه ض 

في  اإلسلمي  المجتمع  نزعات 

عاشا  العصر ا   لذي  لجاحظ  فيه 

الد الجاحظ  عقل  فيه  قيق  ويظهر 

و ع  لرفيا  بياألد  هسحالنافذ 

فيه   لفني المرهف. ووردوذوقه ا

وا القصص  من  ألمثال  الكثير 

ورد لسان  التي  على  ت 

 اق بشن يلنب  ت.نااالحيو
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 ر والشعراء شعال
_______________ 

 ابن قتيبة

_______________ 

 هـ 276ت  م/889 –م828

 العراق 

 889 بلق ف:ليتأ

 يختار   موضوعي

_______________ 

م  أقدمن  .  الشعراء  تراجم  في

التي تراجم   الكتب  في  صنِ فت 

د عبدهللا أبو محم  فه. ألَّ شعراءال

ب مسلم  الدبن  قتيبة  نوري ين 

أئمة  889  ـ،ه276)ت   أحد  م( 

الثالث   إمام    ي.الهجرالقرن 

التأليف  جوانب  متعدد  متمكن 

المؤلَّ  الكثير  وكتاب  شعر فات. 

مرعلشوا الكاء  أهم  التي ن  تب 

للش ويُعدُّ    عراء.ترجمت 

أص ا  هايل   مصدر  ا ومرجع ا  مًّ

ك وهو  بابه.  افي  ه لش ببير 

طبقاتبك الشعراء  اب  فحول  ت 

الجم  البن اقتصر  حسل م  ي. 

ق من تيبة  ابن  المشاهير    على 

إليعلم  و  .الشعراء ى  مد 

طبقات  في  الشعراء  تصنيف 

 وإنما كان همه،  كما فعل غيره

عراء  مع أخبار الشجو  مةالترج

من    واختيار أشعارهم طائفة 

تمث بمناسبايسوقها  أو   تها. يل  
 

 

 
_______________ 

لترتيب  ا يراعي    نكاد  وق

أصحا  وكانالزمني،    بمعظم 

من   لم  القدتراجمه  أنه  إال   ماء، 

له من تر ين المحدث  عضاجم بيُخ 

العتاهي الوليد ة  كأبي  بن  ومسلم 

ز  اتماف. وقد  لعباس بن األحنوا

ها  مة نقدية قيمة يعدُّ كتاب بمقدال

بواكير من  النقد    الباحثون 

ا هذا األدبي  بالعلل.  لمصحوب 

المختارات    تاب ا فيك   عد  ب يالكتا

فيالشعرية   النقد    وكتاب ا 

في  افة  باإلض كتاب ا  كونه  إلى 

 راء. تراجم الشع
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الرسل    تاريخ

تاريخ  )والملوك 

  الطبري(
_______________ 

 بريالط

_______________ 

 م923 – 839

 والعراق  نرس/ايرااف دبل

 923 قبلتأليف: 

  موسوعة تاريخية يموضوع

_______________ 

العل مة وفس  والم  هو  خ ر  المؤر 

د بن جرير بن يزيد   الكبير ُمحم 

جع أبو  كثير  الطببن   ،ي  رفر 

عامولِ  في  هجرية    224  دَ 

س  وتوفي   للهجرة.    310نة  في 

قة آمل في األصل من منط هو  

طبرستان،   يُ وإليهفي   بنسا 

أخر  بالطبري   عاَش  وقد   ،

 زارة. اشتهَر بغدِه في بغداُعمر

جامعا   تفسيرا   وضَع  عِلمه، 

أن    ن، لقُرآل عالما  كما  كاَن    هُ 

تاريخ   صن فَ فبالتاريخ،   كتاب 

هذا  يُ   .ملوكوال  الرسل عرف 

بتار أيضا   األُ الكتاب  مم يخ 

ا وتاريخ  فقدوالُملوك   ،  لطبري 

تحَت   وقََع  ما  فيه  يديه حوى 

عن    التاريخ  موُعلمن   ذلك 

الرواي  ة التاريخي  ة  طريق 
 

 
 

 
_______________ 

اإلسناد أسلوب  في   واتب اع 

ولرا يخلوواية،  من    ال  الكتاب 

الروايات أوردها    بعض  التي 

ا م من ضعفهرغل اعلى  ي   الطبر

رواته في  خلل  ُمسأو  إلى ا  تندا  

أسندَ  "من  أحالمبدأ  فقد  يبدأ ".   

بال  الطبري    عنث  الحديكتاب 

 نزولو، قصة إبليس خليقةء الدب

األ  دمآ قصص  والرض،  إلى 

من والقُرآن الكريم،    دة فيالوار

بنأخب السيرة ،  إسرائيل  يار 

التاريخ  و  النبوية اإلسلمي  بدء 

الوس اُمليَر  حكموا    ينذلوك 

ترِ  كما  الخلق  عن  حد َث  قاَب 

حكمواالرُ  الذيَن  قُلوَب   ُسل 

 ناس بالِحكمِة والوحي.ال
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  ي نغاألا كتاب
_______________ 

 هاني أبو الفرج األصف

_______________ 

897 – 967 

 فارس/ايران  دبل

 عاشر ال نالقرف: تألي

  ثم واليدن القاهرة 1900نشر 

 2004و القاهرة 1905

 وت بير

  أدبيو  موضوعي

 اريخ وموسوعةت

_______________ 

 التي  العربية  بكتال  أهم  من

 .وأغانيهم الشعراء رأخبا دمتق

ِّ(. المقري يعل)
أدب كتاب  أسلوب ب  نقدى  يهذا 

الفرج  س أبو  فيه  يحكى  ردي 

والثقافالحياة   ية االجتماعية 

قل الروايات نهما، وينبي  طويرب

تاركا  الرا  وكأنه العليم  وي 

الرواية  اختيار  حق  للقارئ  

فم له،  تروق  يالتي  كتب  ثل 

صم عنائة  الشاعر    فحة 

قيس عش  المجنون  ه قوعن 

أحوالهليلى،   في    وعن 

طريدا يشكو   الصحراء  وحيدا 

وغزالنها وكأنه  حراءلصحبه ل

الم يأخذ  روائي  إلى  نص  تلقي 

 شاعر  الم وصدق زلأجواء الغ

 
_______________ 

ا من    .لصحراءونُبل  صفحة 

األ المجنون َمر  "غاني:  كتاب   

ي  ليصط  جالس  بزوج ليلى وهو

  ت وقد أتى ابن عم له يوم شافي  

حي   لافي  فوقف  لمجنون  حاجة 

  عليه ثم أنشأ يقول

إليَك لَيلَى ...  َت  م  َضمَ   بِرب ِك هل

   بَّل َت فاهاقُبيَل الصبح أو قَ 

ليلى ...    قُرونُ   يكعل  فَّت  رَ   وهل

   ق ُحوانة في نَدَاهافِيَف األُ رَ 

قال  اللهم    الفق فنعم  حلفتني  إذ 

ا بكلمجنوفقبض  يدل ن  يه  تا 

فما  ق الجمر  فارقهما بضتين من 

مغشيتح سقط  عليهى  وسقط    ا 

وعض  راحتيه  لحم  مع    الجمر 

شف ف  تهعلى  زوج فقطعها  قام 

مليل بفعله  مغموما  منه  ى  تعجبا 

 " فمضى

 (اندرب مدمح)
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  ف واقالم

 والمخاطبات 
_______________ 

 النِفري

 _______________ 

 فاته()و 965

  اقرالع

 965قبل تأليف: 

 تصوف موضوعي

_______________ 

 . الصوفية المعرفة في كتاب

صو كتاٌب  يشتهر  بين لم  فيٌّ 

مالشُّعرا كتاب  ر  هِ اشتُ لما  ثء 

والمخاطب ات" "المواقف 

الكتالل هذا  أن  علما   ب نفري، 

لل هو  ليس  وإنَّما  نفري، 

يُ  هللا عأبو  د عى  لمتصوف    بد 

و هللا،  عبد  بن  محمد محمد  ما 

الجبار    بن ري  النفعبد 

سوى   الكتاب  إليه  المنسوب 

مؤلف  حف وقد اليد  كتاب، 

جهد جمع  اقتصر  على  ه 

يكن  وترتيب ولم  ه.  جد ِ  كتاب 

يمسجدال)ري  النف ا  (  قلم  ك 

ن،   ِ كليدو  المعجز وما  تابه 

وسبعوسب  –"المواقف   ن عة 

 ست  –والمخاطبات    –موقف ا  

موخمس ااخون  لذي  طبة " 

ونشره   مستشرق  الاكتشفه 

آرثر  يطانرالب جون   أربريي 
 

 
 

 
_______________ 

شفاهيٌّ تأليٌف    الإ  1934ة  سن

م على  أمله  أو  وهم  قاله  ريديه 

حفظوه    ع،ياالض  منمن 

إليه  نوهدوَّ و أشار  وقد  بن ا، 

أرعر كتابه  بي  في  مرات  بع 

افتال" هذه  "لمكيةوحات  ولوال   .

من    فرين ال  بلغا  اإلشارات

  النفري قد الصوفي. لعلَّ  مشهد  ال

ت جلياته كي  ت  سجيليكون خشي 

كمصير    ال يقتل ويكون مصيره

ُخصوص  لحا بينهما    الج  أن 

فالن  يخفي  متشابهات  كان  فري 

ُمجغة  ل  فيع  قن ِ ويويكتم   دة   .رَّ

" مقوالته  اتسعت    ماكلومن 

 . ارة"الرؤية ضاقت العب
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 ديوان المتنبي 
_______________ 

 بين تالطيب المأحمد أبو 

_______________ 

915 – 965 

 العراق

 القرن العاشرصف منتتأليف: 

  يالعكبر اءبقال أبي حبشر

1143 - 1219 " 

 شعر أدبي

_______________ 

  البقاء   أبي  بشرح  المتنبئ  ديوان

 ن ماش  عي  ذلا  العكبري

المتنبي   1219  -  1143 هجي 

له  أس  جل من بنير د. فترصد 

قومه.  ا من  جمع  مع  لرجل 

الم منهفهرب  بصعوبة. م  تنبي 

أنت   ستَ ال  فقال له ولده يا أبتي

 القائل

وال  ولالخيل  ء  دايالبيل 

والرمح ي***والتعرفن سيف 

 رطاس والقلم والق

المتنبي   ففرجع  قتل ليحارب 

 وطار رأسه. 

أنه   إلى  ؤرخينذهب بعض الم

كثي  دعىا فلحقه  رون، النبوة، 

أ وسحتى  حمص،  في   سجنر 

 

 
  اءالبق أبي بشرح المتنبئ ديوان

 "ريالعكب

 
_______________ 

و تاب،  حتى  عن فيها  عاد 

الم  وخرجادعائه،   ن  سجن 

والضياع، التش  اشوع رد 

إمارة إلى أخرى، من  ال  تقواالن

أن به    قبل  في يحط  الرحال 

سيف بلط  في  لة والد  حلب، 

بين وكان    .انيلحمدا الوحيدُ 

ا شعرَ   ذيلالشعراء  يُلقي  ه كان 

 . بين يدي سيف الدولة جالس ا
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  يناذمهلا تمقاما
_______________ 

  مان الهمذانيالز بديع

_______________ 

969 - 1007 

 رس/ايران بلد فا

 1007قبل  ف:ليتأ

 صصق بيدأ

_______________ 

، المجلستعني  امة  قالم

ا من  معناها  لموعظة  ويقترب 

المحا من  وكانأكثر  ت  ضرة، 

صل والمقامات   ةذات  بالناس، 

به   اشتهر  فن  بديع  أشهر 

وذلك   كألن  الزمان؛   ولأ  ناه 

ابش وأطلق خص  فكرتها  تكر 

اشتهر   عليها االسم، ولهذا  هذا 

واتبعب الكثي  ها  منخطاه   ر 

ال عاألدباء  بعدَه.  ذين  اشوا 

المقات بأن ها  معرف  حكاية ة 

متنوع  موضوعها    قصيرة، 

الكتابة   في  التفنن  على  وتقوم 

األمث،  واإلنشاء ال وسرد 

شخصية والحكم وتصوير   ،

الخفيا والروح  فة  لبطل، 

البا  وبلسواأل لمتأنق،  ارع 

اومقامات ب فيها من  ديع  لزمان 

وحسن   وجمال التأليف  الطبع 

البامثل  الفن    ة،غداديلمقامة 
 

 

 
_______________ 

 .والمضيرية  والقريضية،

الز بديع   مان في مقاماتهاخترع 

بن  ى  وهما عيسبطلين متخيلين  

اإلسكندراهش الفتح  وأبو  ي،  م 

ام  سى بن هشجعل من عييُث  ح

من  للمق  راويا   وجعل  امات 

مغام بطل   لها،  اإلسكندري  را  

ونه البطل إال أن  وبالرغم من ك

يال  عبدي لم  عزمان  لى  حرص 

في   المقإظهاره  وال  اكل   مات، 

في  ي الزمان  بديع  أسلوب  ختلف 

في  أسلوبه  عن  المقامات 

أن  الرسائل عدا  فيها الرسائ  ،  ل 

ذات    اماتالمقبساطة وحرية، و

اوف  .خاص  سياق ات  لمقامي 

الشثإك استخدام  من  عر، ار 

يان وال تخلو من والوصف، والب

تأثالفكا فيها  ويظهر  بهة،  ع  يدر 

ال بالثقافة همذانالزمان  ي 

 فارسية.ال
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  بشريةمة الالمقا
_______________ 

  انيالهمذ انيع الزمدب

_______________ 

969 - 1007 

 د فارس/ايران لب

 1007 لبق تأليف:

 صقص يأدب

_______________ 

 الزمان  بديع  اتامقم  من

(  بشريةلا  المقامة)  الهمذاني

  اسم   العبدي  عوانة  بن  بشرو

  الهمذاني   عالبدي  عهاختر

  ة ص ق  له   وضع   لشاعر

أ أسد،    هرض تعانه  خلصتها: 

ذاهو البنة هو  مهرا  يبتغي  ب 

له،   أن  اشتوقد  عم  عليه  رط 

اقة مهرا  من نوق  يسوق ألف ن

ر في  بالسييد هلكه  ير  ةخزاع

مليئة  طريق وعر   ، المخاطربة 

  وكانت  ،الطريق قابله أسد فيو

وقتله؛    دةالقصي لألسد،  فثبت 

أختو سماا  خاطب  البديع له   ها 

 

 
_______________ 

 :لعهاطمته قصيد)فاطمة( ب

لَو  فَاطِ أَ  َخـب ـت    ُم  ِن  بِبَط    َشِهد ِت 

ـَرا َوقَد  الَقى الِهزَ   ب ُر أََخاِك بِش 

لَـَرأَ ا  ذإِ  زَ   ي تِ   لَـي  لَـي ثـا   ثـا  اَر 

لَباُ القـى ِهـزَ ب  ِهزَ   ب ـَرا َرا  أَغ 

عَ  أحجم  ثم  نََس  ُمه  تَبَه  ِري  ـن هُ 

تَ ُعقِ َحاذََرة ، فَقُل ُت: مُ  ـَرا ر   ُمه 

إِنِ ـي  َظه    قَدََميَّ أَنِل    ِض؛  األَر  َر 

َض أَث بََت ِمن كَ َرأَي ُت األَ  َرا ر   َظه 

لَهُ  أَب  قَ وَ   َوقُل ُت  نِـصـاالَ ـدَى  د  

ها   دَّدَة  ُمحَ  ـفَـِهـراًّ  َوَوج   ُمـك 

ِغـيلَ يَُكف ـكِ  يَدَي هِ ـُف  ـدَى  إِح    ة  

ـُط لل  سُ َويَب    َرى ُوثُوِب َعلـىَّ أُخ 

بِِمخ   ـاب  نَ  ِد  َحـَوبِــلَـب   يُِدلُّ 

َسبُُهنَّ  ـَراَوبِاللََّحظاِت تَح    َجـم 

يُم   َماَوفي  الَحِد   نَاَي  ـى  قَ ب  أَ ِضي 

ِرببِمَ   ـَرا ث  ـوِت أُ ِه قِراعُ الم  ض 

 ( م مالكاهيإبر)
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  لمؤانسةاإلمتاع وا
_______________ 

 يأبو حيان التوحيد

_______________ 

922 – 1023 

 1023قبل : تأليف

 نثر  أدبي

_______________ 

حي فوحيدلتا  ناأبو   يلسوفي 

وأديب م  متصوف،   نبارع، 

ال الهجري،  قأعلم  الرابع  رن 

أكثر بغداد   عاش  في  أيامه 

ينسب.   اإلمتاع  وإليها 

األدبية  لمؤانسوا الدرر  من  ة 

خال وهو    لفهاتي  حد  أ يعد  لنا 

و  أهم فيما  المدونة   رد 

وأحد    لتراثية العربية.السردية ا

المهمة   التاريخ  المصادر  في 

اإل كتاب  يملسالعربي   .

مي سبع  روي  في  جرى  ا 

قضاها لوثلثين   حيان    يلة  أبو 

منادم في  الوزير  التوحيدي  ة 

العارض، هللا  عبد  وزير   أبي 

الدوصاصم عضد  م  ابن  لة 

الب جم ويهيالدولة  عها  . 

وأهدالتوح ء الوفا  اها ألبييدي 

محمد  بن  محمد  المهندس 

وصله  البوزجاني   الذي 

أبي وهو    بالوزير  هللا.  عبد 

 أبو   طلبمع    ء.زاجأثلثة  
 

 
_______________ 

أبي  وفلا من  يقص ا  أن  حي ان 

دا ما  كل  وبين  عليه  بينه  ر 

فأ حديث  من  أبو  الوزير  جاب 

طلبحي ونزل    ان  الوفاء،  أبي 

وحكم  على يده،  أن  ن  فضل  و 

كل  عل  ليشتمل  ذلك دار  ى  ما 

دقيق   من  الوزير  وبين  بينه 

مو فكان  ومر،  وحلو  ن  جليل 

انسة"  ؤملاوذلك كتاب "اإلمتاع  

بأسلوب  وحيدالت  هصاغ أدبي  ي 

وراقتمم توثي  ،ع  على قة  حيلنا 

والت كانت  األفكار  التي  مثلت 

الن لدى  زخسائدة  في    من بة 

حكايات  التوح تضمن  يدي. 

ورؤى   ،صيصوأقا أفكار 

وف ب الكتا  جض.  صوفيةلسفية 

ارب الفكر والفن والعلم  بكل مش

وشامل وج وخصبا  متنوعا    اء 

األ بين  مزاوجة    ق لخففيه 

وحديث  وبين  والمجون   الغناء 

 ة والثقافة.بيعوبين الط السياسة
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مجالس  عرائس ال

  قصص األنبياء  في
_______________ 

 أبو إسحق الثعلبي

_______________ 

 فاة()الو 1035

   انبلد فارس/اير

 1035قبل ف: يتأل

 أدب فولكلور أدبي

_______________ 

  اء، األنبي  قصص  يقص  الكتاب

 ألنه  ونثيرالك  دهبعويست 

 وبهذا.  ترافابالخ  مشحون

 قديمة  كثيرة  بكت  عن  زيمتا

 قصص  تتناول  ديثةحو

  ما   يقص  ئسفالعرا  األنبياء،

  الناس   يتداوله  كان

 ابكت  وفه  والقصاصون،

 بامتياز  أدبي فولكلور

 ( يولحجاف اعار)

عالم   التفسهو  القرآني،  في  ير 

تفسير  عالث  شتهر  ا بعملين:  لبي 

قصص  ف  وكتاب  ي،لبعالث ي 

ير األخصف  األنبياء، وقد تم و

مب عمل  الخياأنه  الشعبن   يل 

لم تم  صمم  والترفيه.  لتعليم 

من الروايات وفق ا  تنظيم العديد  

لألنبيللت التاريخي    ، ءاسلسل 

عبارة   تووهي  ضيحات  عن 

الل  كان   تيلامصادر  نفس 
 

 
 

 
_______________ 

أصبح طبريالستخدمها  ي وقد   .

المجال   المصدر س  عرائس 

األنبياء   لقياسيا   لقصص 

عمل  إلى  مية،اإلسل  جانب 

على  ئيالكسا   كتاب عكس  . 

التفسير    الثعلبي هذا في  ُطبع 

المجالس(  اب  الكت ة  عد)عرائس 

 مرات.
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ي  ف  مةامطوق الح

  ف لّ األو  ةلفاأل
_______________ 

 ابن حزم 

_______________ 

994 – 1064 

 سدلناأل

 1022تأليف: 

 بيأد

_______________ 

حد أكتاب طوق الحمامة يعتبر  

ا تناولت  أشهر  التي  لكتب 

التارموضو عبر  الحب  . خيع 

شهرة  و اكتسب  واسقد  عة  

إلى في  لغا  ةعد  وتُرجم  ت 

ابن    المشرق ألَّفه  والمغرب. 

ألندلسي قبل حوالي ألف  حزم ا

نزو عند  عام  صديرغال   ق   بة 

أن يصن منه  له محب طلب    ف 

نيه ومعا  لحبة الة  في صفرسا

يقع   سبابهأو وما  وأعراضه، 

سبي على  وله  الحقيقة. فيه  ل 

ابن   علميا  انتهج  منهجا     حزم 

تقسيم  ثبح في  لة. حيث الرسايا  

إ ثلث قسيمتلى  عمد  إلى  ين ها 

ال أصول  في  عشرة   حب،  بابا : 

أعراض   في  بابا   عشر  واثني 

وصف المحاتالحب  مودة ه 

وستة   ات  اآلففي    والمذمومة، 

 تمها واخت  الحب،  لىع  ةل الداخ
 

 
ابع بريدي بن حزم في طا)

 (سباني في ذكرى ألفيتهإ

_______________ 

قبحفيهمث  حدت  ببابين عن   ا 

التعالمع وفضل  وهو   فف.صية 

المح أن  يعتمد يرى  ضروب:  بة 

ال طوق  على  كتاب  حمامة 

ابن حزم  قصص  وأخبار  شهدها  

ترب  نُقلت  أو قد  أنه  ذلك  ى  إليه. 

واري  والج  ساءالنة  تزخر ببيئ  في

أن   نمهنَّ  و فكان  وأد بنه  عل منه 

عل أسرارهنَّ اطلع  من  الكثير    ى 

المتعل إلى هب  ةقوالخبايا  وهو  ن. 

يزخذل من  ك  بالكثير  يات  باأل ر 

الت حزم  الشعرية  ابن  صاغها  ي 

على   في   فكرة .شواهد  واألخبار 

بينالرسالة   لمتعة ا  تجمع 

لسي ألندوالتعرف على المجتمع ا

عصره،   كذلدهشوال في  ك؛  ة 

أكثعول طوق   رل  كتاب  أفكار 

ابن  لحمامة جدلية ،  ا هو ما ذكره 

من يكون  حزم  ال  الحب    ال إ  أن 

  واحد.لحبيب  مرة  واحدة، و
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  غفرانلة ارسال
_______________ 

 أبو العلء المعري

_______________ 

973 – 1057 

   سوريا

 1033ليف: أت

نثر وخواطر   -ملحمة  بيدأ

 ية وفنية نقدية أدب

_______________ 

غ وقد بل  يلمعرا  ءلعأبو اله  كتب

  .تين من عمرهالس

في  كت  اهذ مؤث ر  التراث اب 

والب والاألدبي  فأبو  لغي  نقدي، 

الشا المعري  والناالعلء    قد عر 

  ة قصيرة من صديقه رسال  يتلقى

ض  بععن  ها  في ارح يسألهالق  ابن

ا أبو    غويةللالمسائل  فيجيبه 

برسالة حيث    العلء  الغفران 

صد ويتخيل  القارح  ابن   دقيقه 

العالم  هذ إلى  حيث    اآلخرب 

أه ايقابل  الشعراء  جنة  لل  من 

والنق والبلغيين  اد  والمفسرين 

من  النار  أهل  إلى  وينتقل 

واال والنشعراء  لبلغيين  قاد 

ويجرى   رات  حوا  معهمأيضا، 

روا مسرح  نص   في  نقدية ي ئي 

الجنة    شيق عوالم  إلى  يأخذك 

وما لك  بينهما،  والنار   وينقل 

م  شهدالم أوصافه   الخي  عبكل 
 

 

  
   ، تونسدرسيةبحوث م

_______________ 

أخ   هذه    اذ.مدهش  أث رت  وقد 

ب العالمية مثل في اآلداالرسالة  

اإللالكومي لدانهيديا  تى؛ ة 

ون  ملت  لجونوالفردوس المفقود  

 (بدرانمحمد . )لكوغير ذ

وأديب    فكر موشاعر   ونحوي 

الدولة ا لعباسية، ولد  من عصر 

في ف  وتوفي  النعمان   يمعرة 

إدلبافمح ين  هبـر  لُقب.  ظة 

أالمحبس العمى    حبسمي  ين 

قد ومحبس   ألنه  وذلك  البيت 

ا من  اعتزل  عودته  بعد  لناس 

وفا  م1009بغداد   كان    . تهحتى 

الذكعلى   من  عظيم  اء  جانب 

االفهو وتوقد    ال   كانر،  اطلخم 

الل من   محيأكل  ينتجه  ما  وال 

 .ض وعسلسمن ولبن أو بي
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و لزوم  أ اللزوميات

  زمليما ل 
_______________ 

 أبو العلء المعري

_______________ 

973 – 1057 

   سوريا

 1057قبل  يف:تأل

 قد شعرشعر ون يأدب

_______________ 

  وال   فيه  مدح   ال  متفردا  ديوانا

 الفكر  لهلخ  وانتقد  رثاء،

  ل رجا  وتزمت  سائدلا  ينالدي

  ة فورعملا  هتايبأ  نم.  ينالد

  خصصت   قد  الغر  هايأ":  هقول

  عقل   فكل  لنـه؛سأفا..  بعقل

 "نبي

الكت بمهذا  هو  دباثاب  يوان ة 

تي ه الشعارجمع فيه المصنف أ

حرف   لبد  فينها حرقافيتالتزم  

أن    واحد القافية  في  المعتاد  إذ 

وهو  تكو واحد  حرف  على  ن 

المعراألخي فالتزم    ال   ما   ير، 

اعتي من  الزم  لحرفين  ماد 

ا  ريناألخي قافية  من  له،  لروي 

الكتاب ترتيبا   ألفبائيا  وقد رتب 

اللزومي القوافي.  ات حسب 

أ تعبيرا ال  عمأكثر  المعري 

رؤية  فكره    نساناإل  عن  في 

  سفيةالفلرؤية لك اوتلته، وتأمل

  
_______________ 

كطبيعة  على   شذرات  شكل 

ممنالشعر،   فلسفة  ة  جهوليست 

ك  ريةنث عند  الفكما  لسفة. ل 

فوالتز ايم  تكها  أن  ون لمعري 

تشمل القافية على حرفين، وأن  

،  أشعاره كل حروف لغة الضاد

يلح مقهوما  والضم  ا  الفتح  ن 

ل  كون،والسوالكسر   كان  كل  إذ 

باسحر عة أرب  أللف،ااء  تثنف 

المضمومة ف فللباء  صول: 

فصل،    فصل، وللمفتوحة 

وكذلوللمسكور آخر،  فصل    ك ة 

ابالل هذا  و  ذا.وهك  لساكنةء  في 

كان    ذإ.  رة لغويةمقد  ىعل  اللةد

في اللغة   المعري من المتبحرين

وك فيها..  من   انوالمتفقهين 

ال  فينارالع إنه  ألسرارها.  بل   

أ الالضالعين  برز  من  نحو في 

اويعتب  رف، الصو عض من  لبره 

العربية، أذكى وأمهر النحاة في  

من   حاب صأ"ويعتبرونه 

قليلة    ةفئي  هو..  "العروض

في    نكةالعارفين بح   ا بعضيناله

 . لنحو والصرفا
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 رسالة المالئكة
_______________ 

 عريلء المالعو أب

 _______________ 

973 – 1057 

   سوريا

 1057بل قتأليف: 

 نقد أدبي أدبي

_______________ 

المعريو  أب  دول م  العا  العلء 

م  .هـ  363م.    979 عرة في 

فقد  النعم سورية،  شمالي  ان، 

الرابعة. اسمه   البصر وهو في 

عباألصلي   بن  بن  هللاد  أحمد   

القضاعي   وخي التنسليمان 

و جاالمعري،  شعرإلى  ه نب 

ولغويا كبيرا سوفا  ر فيلاعتب  دفق

معر في  شمال عاش  النعمان  ة 

ولُ  المعرة  سوريا،  بشيخ  قب 

مى الع-بسين  المحن  هيرو

الناسوا   اعتزل   إذ  -عتزال 

وم منذ  الناس  بيته  في  كث 

بغ من  المعرة عودته  إلى  داد 

وفاته.   المَ سارِ "حتى    " كةئِ للةُ 

تُ  األُخ  لكتاب  قةُ  ِقيالشَّ   هَي 

العَِر  المَ  ة  السَ رِ "  يرشهيِ  

فِ "ف رانلغُ ا أَلَّفَها وهَُو  ِر  ،  َطو  ي 

َوضَ  قَد ر  ُكُهولَتِه،  نَها   يل  لِ جَ   امَّ

فَنِ   وأَ ِمن  الرَّ ه  يَستَخِدُم   .اقيدَبِه 

العَلِء  أَ  يُّ بُو  ا   الَمعَِر   ِحَوار 
 

 

 
_______________ 

  ِليُِجيبَ كِة  لئِ َن المَ بَي نَهُ وبَي  ا  تَخيُِّليًّ 

  الت، تَساؤُ   َعنه  ِخللِ ِمن  

لُغَِويَّ  َمسائَِل  فِيَّة  ويُناقَِش  َصر  ة  

اَطَرَحها   بَع ُض  بة،  لَ طَّ لعليِه 

أن  فَ  يَتَ آثََر  َمعَ     َهذا   هاعاَمَل 

الَّ التَّعاُملَ  األَنِيَق  األَدَبِيَّ  ِذي  

الُمت ع بَي َن  َمُع  عُ    .دةِ ِة والفائِ يَج  يُنَِو 

  أن   لدرجةفيها  ائِيَّةَ  ن شاإلِ   أَساِليبَه

ِجُع  َن  ثِيلباحِ بَع ُض ا يَّةَ  يُر  َهذا أََهِم 

قِيمةِ  إلَى  الَمسائِِل    الِكتاِب 

إنَّ يَّةِ فِ ر  صَّ ال إِذ   بِ ها    ُح  ء   ل جَ تَُوِض 

تَمَ   تََمكُّنَهُ  ِف  ر  الصَّ ِعل ِم  كُّن ا  ِمن 

َق فِيهِ  ا تَفَوَّ  . ينرِ ي َعلى َكثِ ناِدر 
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رسالة الفصول  

  ياتالغاو
_______________ 

 أبو العلء المعري

_______________ 

973 – 1057 

   سوريا

 1057قبل  يف:تأل

 ثرن أدبي

_______________ 

  من   مجموعة  عن  رةعبا  وهو

رساالمعألف  .  المواعظ   لة ري 

التا والغايات  للفصول  م  ي 

إليص ال  سوى    األول لجزء  ينا 

ماوها  من ثلثيساو  هو  ها  ى 

"الفص وأسماها  ول تقريبا 

الس محاذاة  في  ور والغايات 

ك"واآليات مف تلكا  نا.  قودا  اب 

الحموزمن    قبل   وال   ي،ياقوت 

الكتب المفقودة،   يزال في عداد

م جزء  عليه سوى  عثر  نه، 

الخطيب الدين  في    محب 

ه من شيخ وراق،  راشتدشت، ا

هـ 1337سنة    كرمةالم  في مكة

علء بو اللفه أأتاب  ول كهو أو

إ منزله،  في  انقطاعه  ثر  بعد 

ح فيما  بغداد،  من  كى  عودته 

العديم ا:  ال ق  ابن  لكتاب )وهو 

يل:  فق  ،بهري عليه بسبي افتالذ

عارض    السور  به  إنه 
 

 
 حلب تمثال تذكاري ب

 
_______________ 

تعديا  واآليات ع،  وظلما ،  ه  لي 

لي الكتاب  منفإن    باب   س 

  ول من ء( وأشي  في  المعارضة

ابن هذه  عليأثار   التهمة  ه 

)ال في  وجاراه  الجوزي  منتظم( 

في القصر  الباخرزي   ()دمية 

تاريخ  الذهبي  ادوز لم اإلس  في 

دف التهمة، عن  عوممن  هذه  ه 

ديب دمشق في عصره: يوسف  أ

)ت  الب في  1073ديعي  هـ( 

)ال المنبكتابيه  ن  ع  يصبح 

و)أوج  حيثي المتنبي(  ري  التحة 

 .ري(لمعن حيثية اع
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  ندط الزديوان سق 
_______________ 

 المعري أبو العلء

_______________ 

973 – 1057 

   سوريا

 1057قبل تأليف: 

  شعر أدبي

_______________ 

ديوان  وه ألبو    ريعش  أول 

الَمعَ  ي  العلء  في  ِر  نظمه   ،

يحصب الاه.  م  ابكتتوي  ا  على 

شعر  آال  3ب  يقار بيت  ف 

م على  الشعر  توزع  واضيع 

حاول أن    المختلفة.  المعري 

إ  راشع  ميقد ونقفيه  د صلح 

إلى    ودعوة  لعقل تماد على اواع

تسميته العل عن  قيل  وما  م. 

المثال للديو سبيل  على  ان، 

مثل  هي)سقط(  السين    ا م  ثة 

الق عند  النار  من  دح،  سقط 

بفتحو)ال  وسكون  الزاي  زند( 

هو  ولنا يالعود  ن  به  الذي  قدح 

الم أي:  منه، النار،  تطاير 

الت على  أي:  والكلم  شبيه 

قد تطاير. ورر الملشكا  هقصائد

التعلقي في  لل  الهيل  تسمية:  ذه 

يخرج من    ه شبه شعره بالنارإن

  أبدع المعري ديوانه هذا   الزند.

يزا ما  شرخفل  وهو   ي 
 

 

 
_______________ 

يرة  كان في ح  كلذن  الشباب، إبا

أ سلوشاكا    مره،من  كه، في 

يظهر  وعقي أبي   فيهدته؛  غرام 

بالغريب،   والتصنع  العلء 

لمختلفة، الثقافات  ا  اظفلأل

بالفيافوالتغ والقفار،    يني 

و واعتداده والحكم  األمثال، 

ذم الدهر، والشكوى من  بذاته، و

الالزمان،   قة ئفاوالعناية 

البديعية   سيما وال  بالمحسنات 

با  كمالجناس،   أتبدو  ي براعة 

فيالع ا  لء  لماديات، وصف 

المعن كلية  وتجسيد  ويات بصور 

فقد الليل   وجزئية،    وصف 

والنجسرالو ب  والكواك  ومى، 

وسواواأل تنم    اهبراج  بأوصاف 

ثق كبيرة  عن  وقدرة  واسعة،  افة 

في   على المعاني  أدق  صوغ 

 ة وبديعية. صور بياني
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  معجز أحمد
_______________ 

 عريالعلء المو أب

_______________ 

973 – 1057 

   اريوس

 1057قبل تأليف: 

 ردراسة شع ضوعيوم

_______________ 

إلى يك المعري  نظر  ف 

المعري   شرحالكتاب    ؟المتنبي

يجر    يتنبالم  ديوانل قيق تحلم 

ارحلة   العلء  إللمعرأبو  ى  ي 

الودينالمبغداد،   التي  حية  دة 

وله بلدا ،  م  واها  غيرها  يهوى 

ما الروايات   لكن  عليه  تُجمع 

كتالتاري أنه  أهم     هافي  بخية 

التي  ائدقص رؤيته حملت  ه 

معاركه   ة والسياسية بعد فيسلالف

فيها، و الفقهاء  لم تكن  مع  التي 

ا مكانة  حول  لعقل خصومة 

نت  ن  واإلنسا تضم  بل  فقط 

ر  الشعحول  مواجهة  

يب  الطبو  أ  كانء.  والشعرا

)المتن   ( 965  -  915بي 

وع قلبه  إلى  فحفظ  األقرب  قله 

أثره وتتب ع  وافترق قصائده   ،

السلطة  عن  ابتعاده  ي  ف  هنع

انتقاد   نهك  ا؛ موقف موأهله من 

فقصيد ضعفهاته  مواضع   ي 
 

 
 

 
_______________ 

والتصد   الوقت وهناتها،  في  ي 

ا   هسفن على  تجرأ  من  لنيل لكل  

أب الطيبمن  من  صة  خا  ي 

مال واليمعم  ن  ضميتشيوخ.  ن 

ديوان  "معجز أحمد" شروحاته ل

التي وملحظاته  تعب ر    المتنبي 

درة  ؤير  عن األدناقد  ب س 

واوالف واقه  منذ أللفلسفة  ديان 

فيه العاشرة   ونجد  عمره.  من 

إنشا تستوي  قصة  "بلى  ده: 

والورد   ومن  والورد  دونها". 

سر اون إحدى  في  قوله  قات دره 

شعلمتنبا من  كي  عزةثي  ر  :  ر 

تفهومن بيتا:  لليلى ضيله    ا  

 أبياته". األخيلية على بعض
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ق  النجاة في المنط

  تاواللهي
_______________ 

 سينا ابن 

_______________ 

980- 1037 

   اكستانبزوأ-بخارى

 شرالعان رقل الأوائتأليف: 

   تا يعيبطو فلسفة يعضومو

_______________ 

 المنطق  علم  في  ابكت

وهو    واإللهيات  والطبيعة

كتاب   تناول .  اءفشالمختصر 

سينا شر  ابن  الكتاب  ح  في 

والبرهان المنطع  يضموا ق 

وضح الفرق في  أات ووالطبيعي

 وبين أرسطو.  ذلك بينه

سينايقرر   المقالة   ابن  في 

اانيثلا  من  عددا    لطبيعي اتة من 

هذا  ب  الخاصة  العامة  االقضاي

مال لنها  علم،  جسم أن  كل 

حيزا    وشكل   طبيعي  طبيعيا ، 

  كات رحلا  يعمج  وأنطبيعيا ،  

 ةحرك  عند  تنتهي  الطبيعية

  حركة   هي  ة،مبدع  ةديرمست

السماوية التي ال بداية   األجرام

 نية لها. زما

 
 

 
_______________ 

الثالث  الق  ناسي  ابنيستهل   سم 

كتام  نأ  ولهقب   "لنجاةا"به  ن 

اإللهيالعل ع  م  علم  الن  يختلف 

رياضي اللذين  الطبيعي والعلم ال

ب أحوال  في  عض يبحثان 

 ملعلا  امأ  .زئيةالج  اتودجوالم

 دوجوملا  سردي  هنإف  يهلإلا

 ملعلا  روحم  .ولواحقه  قلطملا

 ةقلطملاالعلة    وه  يهلإلا

 .قلطملا المعلولو
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  تهافت الفالسفة 
_______________ 

 زاليحامد الغو أب

_______________ 

1058 – 1111 

 العراق

 حادي عشر الرن القتأليف: 

 قد نثر فلسفة ون يعموضو

_______________ 

  في   خاض  ميلإس  عالم

  وهاجم   هاعن  رجع   ثم  الفلسفة

 هلفختال  الكتاب  بهذا  فةسلفال

  في   الفلسفة  رةدق  حول  معهم

 . ةينيالد حقيقةلا مه  تف

الم أوائل  من  عارك كتاب 

العق بين  الفلسفية  يدة الفكرية 

حامد   هادأب  والفلسفة. أبو 

بلغزاا لنلي  الذع  فة سلفلقد 

والال ويونان  بعد  أعرب  جابه 

السني الفيلسوف  ن  عشرات 

من  العربي   رشد  س  ندلألاابن 

دالتهابكتاب "تهافت   فاعا  فت" 

الفلسفة  ع   . فيالفلسوالفكر  ن 

هذا  غزالي  لا  نلعأ كتابه  في 

جواب فشل   إيجاد  في  الفلسفة 

بأنه لطبيعة   وصرح  الخالق، 

أن يع  مواض  ىقبت  يجب 

الاه فيتمامات    ل المسائ  فلسفة 

 ل والملحظة، مثاس قابلة للقيال

 
 

 
_______________ 

وااو  بطلا .  لكلفلرياضيات 

بين الالمه  المسائل  ومن  تي  مة 

مسأليناق ِمن  شها  لعلم  اتان 

يعي،  يالطب أثرهما  ال  زال 

محيط العلم اإللهي.    الخطير في

قِ  وأبديته. األولى:  العالم  دَم 

استيةانثلوا المادة  حقاق  : 

أتستحقه  لل أم ذاتهبوجود،  ا 

غيرها؟   من    صل تتوبمعاونة 

من   مسائل  المسألتين  بهاتين 

اإللهي اإلله، :  العلم  مدى سلطة 

إروحد الجنة   وتفسير  ادته،ود 

وو    . عقابوال  لثواباالنار، 

 ( نبيل لشناق)
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 الحريري ات مقام
_______________ 

 ييررحال

_______________ 

1054 – 1112 

 العراق 

 1112قبل تأليف: 

 سرد أدبي

_______________ 

 محمد  بن  علي  القاسم  أبو  هو

والبصالحريري   اته مقامري 

ي تنتمي  تلات امقاممن أشهر ال

فنون   من  فن  الكتابة إلى 

ب  العربية ابتكره  ديع الذي 

ال وهالزمان  ع نو  وهمذاني، 

ال امن  تحقصص  فل لقصيرة 

الت ويدور ثيليمبالحركة  ة، 

ش بين  فيها  خصين،  الحوار 

ألدبية ويلتزم مؤلفها بالصنعة ا

السجع  تمتعالتي   على  د 

موالبد ي، الحرير  قاماتيع. 

ال  نظمها  وقامريري  حمحمد 

يحيى بن محمود  حكايتها   مبرس

اِبتزاز  ا حول  وتدور  لواسطي 

من الما الحيلة  طريق  عن    ل 

  أبي زيدِ طلها  ات براممغ  لخل

ي التي   ويهارالسروجي 

لغتها    الحارث همام.  بن 

تخلومسب ال  متينة،  من   وكة 

الت اِسبعض  وقد     لت عمتصنع 
 

 
 

  
_______________ 

وهناك    رس.مدا في المدة  طويلة  

أحدثت ضجة  يري  للحرت  امامق

العراق   العالم  وواألندلس  في 

تناإلسلمي األمراء    افِس ، 

ن طور  ه.خسباقتناء  هذا    وقد 

بإسب روا  انياالفن  ات  يظهور 

ألول  بيكاريسك.  ال الكتاب  طبع 

م  1809سنة  مرة في كلكتة من  

ريس سنة باي  م، ثم ف1812  إلى

سي( مع  دي سااية )م بعن1822

من   قام يا  ألمانفي  تخبة، وشروح 

روكرفر بترجمتها  يدرش  ت 

ترجمة  إلى   األلمانية  اللغة 

في  1826ة  ر  حشعرية   م 

 هـ. 1288ق والب يفو ،إرلنجن
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اعيات عمر بر

  يامخال
_______________ 

 عمر الخيام

_______________ 

1048 – 1131 

   بلد فارس/ايران

 1131قبل ليف: أت

 شعر أدبي

 _______________ 

شع مقطوعة  من الرباعية  رية 

أبيات ية قاف  فقتتن  أ  إما   أربعة 

األال مع شطرين  والثاني    ول 

ع، أو تتفق جميع الشطور الراب

القافية.  األ في  إلنربعة  ى سبت 

 2000ن  م  أكثرام  الخي  عمر

ا  .رباعية على  لمعرومن  ف 

ال أنوجه  نظم يقين  من   ه  أقل 

الخيام رباعياتتميز    .200 ت 

سلسة تمس    بلغة  البيان  سهلة 

ال تمايز صميم حياة  بشر، دون 

طبق مر  وع  تمع.جلما  تابين 

عاالخ ورياضيام  فلك  ت ايلم 

يكون لسوف  وفي أن  قبل 

ظم حياته في  ش مع، عااشاعر

وسمرق عن  ند  نيسابور  وتوفي 

ا 83 ناهز الـ رعم  . عام 

اختأو    وهو من  طريقل  ة رع 

   الت عادوم   لمثلثات احساب  
 

 
 

  
ة التكعيبية  مخطوطة من كتاب المعادل

  طيةجاالت المخرووتقاطع الم
_______________  

الثالثة  الدرجة  من    جبرية 

قطعطبواس بالجبر  لمخروط  ا  ة 

الفلو في  تحديد  فقام  ك  برع  في 

السنو للسلطان التقويم  ي 

الفاهكشمل التقويم  صار  ارسي  ، 

دراسته   صديق  ليوم.ع إلى االمتب

مائتين له    صصخ  لكالم  نظام

مكنه  ن بيت المال  وألف مثقال م

  ن اتهم باإللحاد كو.  علمتفرغ للال

إتدعياته  اعرب اللهو   لىو 

ومن  لمجواو حسن صدقائه  أن. 

طائفة   مؤسس  الصباح 

 .اشينالحش
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  حي بن يقظان
_______________ 

 طفيلابن 

_______________ 

1105 - 1185  

  األندلس

أواسط القرن الثاني  تأليف: 

 عشر

 قصة رمزية أدبي

_______________ 

 ماع  اإلنجليزية  ىإل  جمتر

1671. 

 العرب  الكتاب  أكبر  من

 بن  بكر  أبو  هو  كرينمفال

  في   شاعو  األندلس  نبا  ،ُطفيل

  حي   يرشهال  بهوكتا  ،المغرب

 أن  ،منه  تُ تعلَّم    وقد  ظانقي  بن

 هو  األساس  في  األدبي  العمل

 بين  بحوار  أشبه  هي  ،ك رةفِ 

  القارئ   ـ  األخرى  وذاته  الكاتب

 ( مالكم اهيربإ) .النبيه

تحكي بن  حي   رواية    يقظان 

بن   حي  يدعى  شخص  قصة 

وحده،  نشن  ظايق جزيرة  في  أ 

لإلن وعلقوترمز    ته سان، 

واحالكوب والدين،  توت ن 

في   فلسفية  ضامينم وشارك 

عدةتأليف من    ها  أشخاص 

 فكان  رب والمسلمين  دباء العألا
 

 
 

 
 _______________ 

يقظان   أول مؤلف لقصة حي بن 

ا وكتبابن سف  سويلفلهو  ها  ينا، 

ثم سجنه،  بناءها  أ  أثناء  عاد 

ال شهاب  ن ديالشيخ 

أعاد   وبعدها  السهروردي، 

الفيلسكتاب  ابن ألندا  وفتها  لسي 

ك  طفيل، آثم  روايانت  ة  خر 

قب من  ابللقصة  النل     . فيسن 

بين هؤالء  أشهر  إن   مؤلف من 

باسمه ا القصة  التصقت  ألربعة 

اب لهذه  هو  كان  وقد  طفيل.  ن 

كثأ  ةيالروا )جون  ل  بيرر  دى 

اإلنل الفيلسوف  يزي، لجوك( 

يصف كتابا   كتب    يه ف  الذي 

 العقل كصفحة بيضاء خالية من

القواع قات لمعوواد  كل 

 الموروثة.
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  افتتهافت الته
_______________ 

 ابن رشد

_______________ 

1126 – 1198 

  ساألندل

 أو بعد  1180: ليفأت

 فلسفة ونقد موضوعي

_______________ 

أب يعش  رشد، وليد  الو  لم  ابن 

حا أبي  زمن  الغزاليفي  ،  مد 

يتول كل  م  معه.  في جادل    ما 

فأر  األم األشهنه  كتابه  ر  ي 

اته ردافت  مباشرة    لتهافت 

الغزالع كتاب  تهافت    يلى 

األ وعلى  بعالفلسفة،  د  رجح 

من  القرن  أرباع  ثلثة    نحو 

ر الذي يتاب األخلكا اهذ  رهوظ

يز وال  أكبر   لاكان  يعتبر 

كر العقلني  لفا  هجوم شنه على

تاري في  الحضارة  الفلسفي  خ 

والحال  لميساإل كتاب ن  أة. 

كان  الغزا الشهرة لي  من 

ا والت  حضوروال في  لبيئة أثير 

اإلسلمية،الف ن  أحيث    كرية 

رشد  ابن  من  استدعى    األمر 

  ي ذلذلك الرد العنيف والدقيق ا

 هافت. تهافت الت ه فيأورد

ما   نحو  فيعفعلى  الغزالي   ل 

الفل ابة  سفتهافت    ن رشديقسم 
 

 
 

 
_______________ 

قسمين الت  افته الي    تهافت 

  يتناول عيات(  والطبي  لهيات)اال

العالم  فيهما التشسائل  ي رين 

، من مسألة القدم الغزاليتناولها  

ألة الخلود، ثم والحدوث الي مس

الكثر   حد، لواا   عن  ةصدور 

صانع   لاالستدالو وجود  على 

وفي  عالا واحدألم،  هللا    . ن 

روحانية    ثحبيو ثم  السببية  في 

ال  النفس يرا   وأخ  ودخلومسألة 

الفلسفد  نأ  ىري.  البعث ة  ين 

يقوم  إ اإليماعلنما  بوجود  ى  ن 

السأته و وعبادهللا ببية  ن مذهب 

ينقضه    وينفيه،الغزالي  الذي 

هإ يوصل نما  الذي  المذهب    و 

 .ة هللاعرفم لىإ
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  ل المقال ما بينصف

حكمة والشريعة  ال

  ال من اتص
_______________ 

 ن رشدبا

_______________ 

1126 – 1198 

  دلساألن

 )تأليف(  1178/1179تأليف: 

تاريخ وفلسفة ونقد  ضوعيوم

  عيماتجا
_______________ 

ن الحكمة بي  فصل المقال في ما

و مقال  ه  الن إتصوالشريعة م

ال كتبه  إسلمي  عالم فلسفي 

والفيلسوف ألام  مسلال ندلسي 

ر )إبن  (،  1198-1126شد 

في وال "يفذي  اله  توتر حص 

بيزالم والدين"  عوم  الفلسفة  ن 

في   الفلسفة  أن  إلى  ويخلص 

وجه    الحقيقة )على 

أ  فلسفة  ( طوسرالخصوص، 

مليس فعات  بل  الواقع    ي رضة 

جنب مع إ  اتعمل  جنب  لى 

 ة.ميالفلسفة اإلسل

أن  ابن رشد  يجادل  المقال    في 

المسل ون ملزمن  ميبعض 

الف هذا  وأن    لسفة،بدراسة 

اعتالم يجب  اباره  وضوع    علم 
 

 
 

 
_______________ 

ا إسلمي ا.   أيض  المقال  يحتوي 

م العديد  العلى  األفكار  فريدة  ن 

ذا  بم  ،األخرى ابن لك تأفي  كيد 

ير القرآن  "أن  أجشد  يُقرأ ب  ن 

غ بطريقة  رفية".  ح  يرأحيان ا 

ثيودور لوليام  باري   ووفق ا  دي 

انسأيو "تنلي  فإن  اغم  مبري، 

والفلألدياا يمثل ن  سفة" 

للكلس  محاولة" بين  تويكية  فيق 

 )ويكيبيديا(  لدين والفلسفة".ا
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  فارضديوان ابن ال
_______________ 

  ن الفارضبا

_______________ 

1181 – 1234 

 مصر 

 1234ل قبتأليف: 

 شعر أدبي

_______________ 

 بن  رعم  الشاعر  نوادي  يعد

 يالت  الكتب  لأجم  من  رضالفا

  أدري   أكن  ولم  اصغير  حفظتها

  يتها مزور  األشعار  هذه  كنه

 تيلا شقةاعلا بأناه أعجبتُ  لكنى

  العشاق   أمير  فيها  نفسه  ىري

 من  العشق  آية  بحبى  ختُ سن

  جندي   الهوى  فأهل   //  يبلق

  ى تف  لكو:/  الكل  ىعل  وحكمي

 وإني  //  هأمام  فإنى  يهوى

 دلالع  سامع  فتى  نم  بريء

 ةانيحور  فى  عاشقلا  فهو

 لحس ياتا  على  تعلو  سامية

 روحى  معراج  في  والماديات

 في  َمن    كلُّ .  شفاف  نيرانو

  وحدي   اأن/    لكن    كيهوا  اكمح

 كَ احم في من بكل

  (د. محمد بدران)

الدين    وأبهو   شرف  حفص 

بن علي  بن  مرشد    عمر 

أالحم  الشعراء   أشهر  حدوي، 
 

 
 

 
المكرمة   ي مكةنسخ ف مخطوطة

   ـ.ه٨٧٧عام 
_______________ 

في    لبغاالمتصوفين،   أشعاره 

اإللهي   بـ  فالعشق  "سلطان  لقب 

بم ولد  ا  لمو  رصالعاشقين". 

الشافعية، وأخذ   ل بفقهاشتغ  شب

ثم حال عساكر.  ابن  عن  ديث 

ق الصوفية ومال إلى ريط  سلك

ر مكةالزهد.  إلى  غ  حل   يرفي 

ا وا أشهر  واعتزل  لحج،  د  في 

م  لك نظه تعنها. وفي عزلتبعيد  

هي،  في الحب اإلل  اره معظم أشع

ا15إلى مصر بعد  عاد  .عام 
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 عربلسان ال
_______________ 

 نصاريظور األابن من

_______________ 

1232 – 1311 

 مصر 

 1290 ف:تألي

م  عجم موضوعي

  عربي   غويل

_______________ 

أبو   بمحمالفضل،  هو  ن د 

جمال  مكرم  ، علي  الدين   بن 

األنصاري منظور   ابن 

ابن اإلفريقي  الرويفعي يتميز   .

اكو ب  رومنظ ي اللغو  إلمامنه 

بلغته يُحتج  في    ،الذي  ولد 

ول أنه  وقيل    في د  مصر، 

في  وعمل  الغرب،  طرابلس 

اإلنشاء  ديوا ثم  هربالقان  ة، 

قضات طراولى  وبعد  بلس،  ء 

مصر،ذل إلى  عاد  وفي  وت  ك 

عمى  ن ه أُصيب بالر أيها، ويُذكف

معجم في   يُعدُّ  حياته.  أواخر 

الع أشهر  )لسان  من  رب( 

العر هو ها، فأطولو  ةي  بالمعاجم 

لثبم شاملة  موسوعة  عاجم م ابة 

أ من  العربي ة  ها اظلفاللغة 

أكمل  أن ه  كما  ومعانيها، 

ا أُ المؤلفات  مللتي  في  جال فت 

الالل  يمي ز ما    وأهم.  ةعربي  غة 
 

 
_______________ 

لمعج الم  الكاتب سان  أن     عرب 

العربي ة   المعاجم  بين  فيه  جمع 

التأليالخم في  له  الس ابقة    ، فسة 

تههيو ا:  ألزهري،  لللغة  ذيب 

والص حاح  بوالمحكم ال سيده،  ن 

الصحاح وح،  للجوهري اشية 

والنه بري،  غريالبن  في  ب اية 

اديالح لعز  بث  األلد ين  ثير، ن 

  البن   لغةيذكر جمهرة ال  ولكن لم

مع   رجالعدريد،  أنه  على  ع  لم 

ابن  إليه   سلك  كبير.  بشكل 

ا لسان  في  نهج  منظور  لعرب 

الص   في  يث ح  ح،احالجوهري 

في  يالترتعتمد  ا الهجائي  ب 

أبواب  احروف   وبنى  لكتاب، 

الحرف األخير من   لىع  الكتاب

اني لثول فاالحرف األ  الكلمة، ثم

وأووهك األذا،  ما  بواب  ل  هو 

بالهمزة،  ي لويتنتهي  سان  ضمن 

من    80.000العرب   مادة 

اا العدد  لمواد  وهذا  للغوية، 

المذكورة في  ضعف عدد المادة  

وكذ بحكثأ  كلالص حيح،  والي  ر 

ال  20.000 المواد  من  ي تمادة 

وهو   له جاءت في المعجم التالي 

 . يمعجم المحيط للفيروز آباد
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  نخلدو بنة ادممق
_______________ 

 دونابن خل

_______________ 

1332 – 1406 

   تونس

 1377تأليف: 

نثر   موضوعي

  اجتماعريخ وتا عيسووم

 يبأدوفكر سياسي ونقد 

_______________ 

خ تونس   ونلدابن  في  ولد 

عائ إلى  االندلوينتمي  س، لت 

مقاوتن في  جم ل  واع  نأيع  دمته 

الجغرافيا لمعرفة  ا مثل 

لعمران وا  واالجتماع   سياسةوال

الشريعةوك اهتمامه ذلك  كان   .

والفرق   في شئون الناس  مميزا  

طب وتأثيبين  في ئة  بيال  رائعهم 

يؤكذل خلدون  ك.  ابن  ن  أ د 

تتطور  عمتالمج اإلنسانية  ات 

معي    عا  تب وأسس  نة لقوانين 

يم  للمراقببحيث    ذق الحا  كن 

اعتبر لذلك  قبل.  بالمست  التنبؤ

المؤسا خلدون  ابن  ألول س 

االجت الكتاب    .ماعلعلم  يحتوي 

أ ابن ستة  فيها  يتكلم  بواب 

ع بإسهاب  العمران  خلدون  ن 

  ولة ر الدموأوالبشري والبدوي  

والمللخلفاو عن ة  وكذلك   وك 
 

 
 )طابع بريد مغربي( 

 
_______________ 

الحضري   ها ورتطالعمران 

اليومية لمواارها  وانهي   عيشة 

العوشئو في  ن  ربح  لامل 

خ  والكسب. ابن  أن يرى  لدون 

تطور عام  لعدلا في  مهم  ل 

أهم  حال أحد  هو  والظلم  ضارة 

اال الحضارة ه نأسباب  شب ه  يار. 

حيثنسااإل ب  اهبتطور أن    ن 

هو  ال القمة  إلى  يذان  إوصول 

ف واالنهيار  أعمار  دوللبالفساد  ل 

 كما للبشر. 
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  هيةا اإللميديالكو
_______________ 

 دانتي

_______________ 

1265 – 1321 

  إيطاليا

 1320 – 1308تأليف: 

 مترجم 

 يةعرش ملحمة أدبي

_______________ 

الكوميديا   لدانتي إلاتعتبر  لهية 

ك جانب  هوميروس  باتاإلى  ت 

شكسبير    ومسرحيات  الملحمية

ت لإلسباني  ن كيشودوواية  رو

ما  فانتسر أعظم  نتجه أس، 

مجال    لالعق في  البشري 

الكولكتاا هذه  عمل بة،  ميديا، 

أحوال   يصف  ذاته  في  قائم 

وز ولكنه دانتي  ومعارفه،  منه 

شك عنيتو  ص،خا  لفي  د  قف 

ويعتكايح بياتريس  حبه  ر  بة 

الورق  على  إحياء    محاولة 

كان  ذكل التي  الصبية  تلك  رى 

 ن طفل  كاا مذ  عر يحلم بهالشا

التاسعة   في  وكانفي  هي  ت 

ل زواج    كنهاالقماط،  بعد 

كم يبقسري،  رحلت  ا  دو، 

أواخر الص الثالث    بية  القرن 

في دانتي  ليظل  رة  سح  عشر 

غ  ه رتسح على رحيلها حتى فر 

 
_______________ 

ال ذلك  في  األدبي  عكلها  مل 

ودالخال هذا   يايدالكوم.  اإللهية، 

أض الذي  باالسم  إليها  عد يف 

تطببزمن،  ك  ذل بدأت  ع حين 

موت من  عقود  بعد  وت  نشر 

  يت ب  14200تبها، تتألف من  كا

الشعر أجزاء  من  ثلثة  تشكل   ،

تواك التي  تلك  هي  ب متكاملة 

دا يتخي له  الذي    في ي  تنالمسار 

الرحل في    ة.حلميته  ظل  دانتي 

العش  ىالمنف السنوات  رين خلل 

توفي  يرخاأل حيث  حياته،  من  ة 

.  1321ام لعا في افي رافين منفيا  

الواض أنومن  من   ح  خيبته 

ا دفعته لسياسالعمل  التي  هي  ي 

وضإل فيى  خبراته  األعمال    ع 

وكان   المنفى،  في  كتبها  التي 

الكوميديا اإللهية  آخرها و أهمها 

  عصره   معارفحوي  ت  تيلا

اإلنسا الفكر  أن نوخبرة  قبل  ي 

 ة لدخا تحوي قصة حبه ال
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المستطرف في كل  

  ظرف فن مست
_______________ 

 األبشيهي

_______________ 

1388 - 1448 

 مصر

 ،1448قبل تأليف: 

 1855 1ط

 أدبي  قدنوتاريخ  موضوعي

 _______________ 

الدي بهاء  شهاب    نهو  )أو 

حمد بن أحمد م تحين( أبو الفالد

المبن منصور األبشي ، حليهي 

قه  نسبت أب شيه إلى  رية 

قام  وم. أواي( من قرى الفي  ب شَ )أ

ى القاهرة  ل إل في المحلة، ورح 

ير مرة، واستمع إلى دروس غ

البُلقين الدين  درس جلل  ي. 

وولي  والنحو    بة طاخ  الفقه 

 852. توفي سنة  يهد أبته بعبلد

سنة    هـ، كتابه   850وقيل  هـ. 

فن  ستلما كل  من  طرف 

من يعد  الكتب    مستظرف، 

عصره،  عارف  لمجامعة  ال

الم من ؤلف  ضمه  مقتطفات 

والمعارف،  واآل  العلوم داب 

فن مشتموهو   كل  على    ل 

بآيات   االستدالل  وفيه  ظريف 

 .ث صحيحةمن القرآن وأحادي

 
_______________ 

األ  حسنة  كاياتحو خيار عن 

كثي فيه  أودعه  رونقل  مما  ا 

في   األبرار    يعربالزمخشري 

ال في  ربه  عبد  وفيه وابن  عقد 

معدلطائف   منتخبات  يدة  ن 

االك من تب  وأودعه  لمفيدة 

الهزلياألمث والنوادر  ة ال 

والدوا واالشعار  لغرائب  قائق 

على  مشتمل  وجعله  والرقائق 

وثمانون.  أبو أربعة  عدتها  اب 

موتاك  وه   شامل سوعي  ب 

فنأل من  متعددة  ن  وطراف 

والقول   والحكمة    ا مبراألدب 

الفضائل   تنمية  إلى  يهدف 

في  اإلن نرى ،  النفوسسانية 

يبتدىء  ا بآية  البالمؤلف  ب 

حول ثم المو  قرآنية  ضوع 

الاأل ويلحواردحاديث  فيه،  ق ة 

بهما الكثير من الحكم واألشعار  

ريفة، وقد تم تحقيقه  والنكات الظ

من  و  بوت. والث   لنفعا  في  ةزياد

الباب السادس،   ،األبواب الملفتة

الذي   في    لهجعوهو  المؤلف 

 األمثال السائدة.
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في   طرعاض الالرو

  زهة الخاطرن
_______________ 

 محمد بن محمد أبو عبد هللا

 النفزاوي

_______________ 

1300 – 1450  

 تونس 

  1434و 1410بينتأليف: 

  سيتعليمي جن  موضوعي

_______________ 

 جنسي  تعليمي  كتاب

 (ريالمقي عل)

عبدتألمن   أبو  محمد  هللا   يف   

محمد بين النفزاو  بن  فيما  ي 

بناء    1434و  1410عامي  

عبد  ع السلطان  من  طلب  لى 

سلطان   الحفصي  العزيز 

الكتاب  ت إلثراء  وذلك  ونس، 

ان"ت  رالصغي في  ع  لوقاوير 

 مؤلف.لفس اأسرار الجماع" لن

ك الكتاب  خاطبا   م  انوهذا 

بل لضعفه  ليس  ألن    السلطان 

هوالسل طلبم  طان  كتابته   ن 

من بداية كل باب    واضح وذلك  

 ."علم يرحمك هللافي "أ

من  الكت  كونتي بابا    21اب 

المحمودة   الصفات  فيها  يتناول 

الرجال  والمكرو في   هة 
 

 
 _______________ 

وأسالنسااو الجماع  ء  ليب 

عليه،   عينةمال  األطعمةو

ال والصحة م  عقوأسباب 

  .الجنسية

هذا   فييتوفر  معظم    الكتاب 

ماعد  بلدانال بعالعربية  ض  ا 

ا  مثل   العربية  لمملكةالبلدان 

على الحتوالسعودية   ائه 

وترجم إلى    وعات جنسية.موض

األومن  الكثير   روبية،  اللغات 

با  وعرف اإلنجليزية   مسفي 

The Perfumed Garden 

منسيَّة من   يةرق  يهفنفزاوة  أما  

تو المتاخمة ا  نسقرى    لجنوبيَّة 

يذع    للصحراء،   إال ها  صيتولم 

 ليها. يخ إنتساب هذا الشل ابفض
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  الليةاله السيرة
_______________ 

 Anonymous مجهول

_______________ 

 رصم

الرابع عشر  رن القف: تألي

تسجيل  اية(الروواء )األد

 1980ى حتصوتي 

 نقد أدبي  أدبي

 حسين  ابر أبورواية ج

 عبيةلحمة شم ةريس

_______________ 

هلل   ة بني ملحمة تصف هجر

الخرممن د  وخروجهم ة  يارهم 

  نية في عالية نجد إلى تونس ور

الحا القرن  عشر  في  دي 

ت  بين  وي. تبلغ نحو مليالميلد

الهللية السيومن    .رعش رة 

ثيرة مثل قصة صص كقرع  تتف

الهللي   ريماأل زيد  أبو 

ش أخته  يحة  وقصص 

ولدبا  المشهورة حتيال، االهاء 

غانم األموسيرة   بن  ذياب  ير 

  مرعي ي، وقصة زهرة وللهلا

هي    .وغيرها الشعبية  والسير 

في   الثقافة  مصادر  أهم  من 

من تراث    ف البلد العربيةأريا

من   نى()يغوى  يرن  كا  يفهش

سع  ى التاتحر  عشالرابع    القرن

أنغامعشر      م اق  .الربابة  على 
 

 
 

 
_______________ 

الرحمن    عبد اعرشلابجمعها  

أجله  بنودي  اال من  سافر  الذي 

واإ وليبيا  تونس   اندلسولى 

  1980قبل عام  وتم بلد كثيرة و

جابر  ها  بتسجيل السيرة مع راوي 

( حسين    -  (1992–1913أبو 

يت  مليون ب  نحو  فظيحان  ي كلذا

تقساع  1500  في  -شعر   ريبا  ة 

علياذ على قة  حل  360ى  عت 

العا إذاعة    يا  يومم  مدار  في 

المرن"ب الشعب"  . صريةامج 

عة  من جام  سجل جون رينولدز

مئابرن عدة  من  ستون  ت 

أا من  للسيرة.لساعات  في    دائه 

اليونسكو السيرة    2008 صنفت 

ب  نساني الذي يجالتراث اإل  نم

اعليه    اظحفلا ثار آلكقطع 

 .سةالنفي
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  ليلة وليلةف لأ
_______________ 

 Anonymous مجهول

_______________ 

ي  )حوال القرن التاسعليف: أت

 سع عشر التاحتى ( 850

 قصص  أدبي

_______________ 

فر في  عمل  وبنيته   رائهثيد 

أرورا  ةناملكا  والمخيلة اه  ءه. 

أ األعمالكأحد  في  ألا  هم  دبية 

اللغات،   أكثر  مختلف  وأحد 

احتفاء   بفناألعمال  ي  الحك   

إلى ل  وتقديرا   إضافة  انفتاح   ه، 

افات نصوصه وتفاعلها مع الثق

رها  ثم تأثيبها    اهاألخرى وتأثر

الحقا . عز)  عليها   منصورة 

االكت  ،(الدين جاب  ي  لذاب 

الدهشلعالا وأثار  لم    ه اتايكحة 

 (المقري يعل) تعة.المم

يت مضم  كتاب  من  جن  موعة 

ا إالقصص   يتفق  لى  لم  ليوم 

مصدر عن  حالباحثون  يث ها 

ع قصص أا  نهيقولون  نها 

دت في غرب وجنوب آسيا ور

الحكايات   ةباإلضاف إلى 

الالشع وتُرجمت بية  ُجِمعت    تي 

العالعربية  إلى   صر  خلل 

ف الكتاب م. يعرلإلسل  ذهبيال

 ية في العربي لياللا أيضا  باسم

 
_______________ 

أن    غةلال منذ  اإلنجليزية، 

اإلنجليزية دص النسخة  رت 

مه  اس، و1706منه سنة  األولى  

ا الليالي  العربي  "أسمار  لقديم 

مما   الفكاهة  للعرب  يتضمن 

الطرويور العمل  جُ   .ب"ث  مع 

قِبل    مدى  على من  قرون، 

باحثين من ومترجمين وؤلفين  م

وجنو  ووسط  آسغرب    ا يب 

أفراشمو الحكايات  يقيا.  ل  تعود 

ا والوسطى ون  رلقإلى  القديمة 

العربية لكل   الحضارات  من 

والمص  والفارسية ة  ريوالهندية 

ما هو شائع في   .فدينوبلد الرا

صة  لقا   سخ هي البادئة،جميع النُّ 

الحاكم  إلطارا عن  ار  شهريية 

النسخ . بعض  وزوجته شهرزاد

أقل    على  تحوي قصص 

ن  مر  كثأ  قصص  وبعضها على

بأسلوب  األكبر  زء  الج.  1001

 لغاز. أو عرش ةيقبلاو رنثال
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  دون كيخوته
_______________ 

 راسابيد ميغيل دي ثيربانتس

Miguel de Cervantes 

_______________ 

1547 – 1616 

   اسبانيا

 1615و 1605تأليف: 

 رواية أدبي مترجم

_______________ 

طويلةي  وه نثرية   قصة 

لغة. لم   60  كثر منألت  مجرت

عن  ي الكثير  ورد    تعليم نشأة 

والئي  اروال معي،  جاالمدرسي 

عُ  لقرولكنه  بتعطشه  اءة  رف 

كت ماالربت  الكتب.   بين  واية 

  بطل   ،م1615و  م 1605  عام

  –رواية هو ألونسو كيكسانو  ال

الدون   ا  معروف أيضكيشوت، 

د البارع  ت ويشك  نوبالرجل 

مانمن   صاحب  ال  وهو  شا، 

من  ده  نوعمزرعة   يكفيه  ما 

لي ويغالمال  البقاء   هين ستطيع 

العمل، يقضي   عن  بذلك  وهو 

في  مع وقته  فيقرأ    ةعلاطملاظم 

التفي   تتالكتب  عن  ي  حدث 

خصوصا   و  ن،رسا فلة واالفراس

الوسطى،  فرسان   العصور 

يركبونأو الذين  ،  الخيل  لئك 

ويقبلونويذب التنانين،    حون 
 

 
_______________ 

ف األميرات،  يحلم    بحصأأيادي 

يكو فارسا   بأن  فقرر  ن  مثلهم، 

ا  صبح فارسي  ما أن  األونسو يوم

فارتلهمث وأطلق  م،  درعا   دى 

نفس كيعلى  دون  اسم  وت،  شه 

  جوال في بدأ التسه ووامتطى فر

المغامرات،   األرياف عن  بحثا  

التنان  والوألن   غير    عمالقةين 

بدأ  إن ه  ف  ه، أسر  موجودين إال  في

هيت الهواء  طواحين    م خيل 

العملقةاأل والوحوش  .  عداء 

رفيقا   له  كيشوت  دون  اتخذ 

وحين  هماس أى  ر  سانتشو، 

د جنون  كيشوت  الناس  ون 

و  رغبوا علجه،  سموا رفي 

 عود إلىلجعله يطات  لذلك مخط

فإن   .  يرهسر القصة  نهاية  وفي 

كيشوت   أدون  كايعلم  ن  ن ه 

األوان   ولكن   ،   قد ن  اكغبي 

ى شديدة  يث أُصات، حف يب بحم 

على  ى  لعمات   وهو  إثرها 

 سريره. 
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 Hamlet هملت
_______________ 

  بيرسكش

_______________ 

1564 – 1616 

 انجلترا

 1603 تأليف: 

 مسرح  أدبي رجمتم

_______________ 

حول هملت  ة  حيمسر  ورتد

 ،يانةوالخ  رةغيالو  فكرة االنتقام

ارك نمدلأسطورة أمير األهمت  

عليها  ف ر  شكسبي حكاية بنى 

الذهامل الدنمارك  أمير    ي ت 

إنجلت في  ويُستدعى   رايدرس 

  والده ليفاجأ اة  لده بعد وفإلى ب

عوالدته  بزواج   مه  من 

عوتنص عليب  ملك ا  ى  مه 

يأتيه ه ثم  المملكة،  اتف  عرش 

لهويتر أ  اءى  مخبشبح   را  بيه 

أ أن  وق  قده  اخإياه  عليتله  ه  أن 

وم منه  له  يثأر  تبدأ  هن  نأن  ا 

البحث   في  الحقيقة  رحلته  عن 

 والسعي للنتقام. 

تعقيدات  تكو  دق صية شخن 

ما جعلت  هاملت وت فردها هي 

العمل هذا  أدبي ا    من  فهو عمل  

الع  ال يبحث   حب ال  رش أوعن 

في و وقفت  التي  المعوقات 

ان ت تقامه  طريق  منكانت   نبع 
 

 
 

 
 

_______________ 

هوداخل بسبب  و  ه  أمور  ليست 

إرادته  ةخارج بلغت .  عن 

شك األدبية  براعة  ذروتها  سبير 

ل  عمرحية؛ فهو قد  سمفي هذه ال

الن تهذيب  األصلي على  ص 

مجرد  وتحوي من  اية  حكله 

 إلى نص  الوحشيةبئة  دموية ملي

القارئ في  أدبي رف يع يثير فكر 

المت  باألمور  ام علقة  لحياة  غزى 

الموت   ومدى د،  لولخاووحقيقة 

اإلنسانية، تعقيد     العلقات 

 .وحقيقة وجود اإلله
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  / لحكم المدنيا  في

"مقالتان في  

 ومة المدنية"كحال
_______________ 

 جون لوك

_______________ 

1632 – 1704 

  انجلترا

  1690 ف:يلتأ

 فلسفة ونقد وعيموضجم متر

المدني )وفق ترجمة  كمحلفي ا

د فخري الى العربية(، أو ماج

 مدنية" الن في الحكومة ات"مقال

_______________ 

 ،بللشع  ةسيادلاملخص  

يستخدم ف  اهذ  الشعب  ي الحق 

ا صوى،  لقا  ةرورلضوقت 

والقوانين  اإلجراءات 

تكوالحكوم شرعيية  لم  ن  ما  ه 

الحقوق   ية اس سألاتمس 

اللألفر لحماية  اد.  نشأت  دولة 

وتنازل   قوحق قائمه،  كانت 

د عن جزء من حقوقه انما الفر

تبقى لاليضمن   بما  ه من ل  تمتع 

وحريا  كل حقوق  أساسيه.  ت 

متساووا مستقلون، ن  لناس 

ع  االمتناالناس    ىعل  ويجب

التع حقوق ن  على  عدي 

يراعوا  اآل وأن   قانونخرين، 
 

 
_______________ 

إلىيهد  ذيال  ةالطبيع م السل  ف 

الجن على    البشري.   سوالحفاظ 

الطبي قانون  لكل  تنفيذ  حق  عة 

 إنسان.

ا عقاب  للردع جلنتيجة  ريمة 

الجميع"    وه"و يمتلكه  حق 

  وهو ى تعويض "  والحصول عل 

هم  وقع علين  م  قاصر فقط على

حق   اكتسبر"  الضر الحاكم 

حيث   األأالعقاب،  قد    ءهوان 

في  تد فكان خل  العقوبة    تنفيذ 

ود  بال جمن  محا جود    ة يدهة 

الحيادية   الجميع بتوفر  ين 

  لة.وتحقق مبدأ العدا
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  المقال عن المنهج 
_______________ 

 René Descartes ديكارت

_______________ 

1596 – 1650 

 افرنس

 1637تأليف: 

 فلسفة  موضوعي مرجمت

_______________ 

ال  مقاللا مقالعن  هو   منهج 

قام    ةالسير الفلسفية  الذاتية 

في بنشر ديكارت  رينيه  ه 

اسمه  1637 هو لا.  كامل 

المتبل  المقا المنهج  بحق  عن  ع 

الم والبحث  بعقل  عن  رء 

ال في  ان  )العنو  ومعلالحقيقة 

 :نسيالفر
Discours de la méthode 

pour bien conduire sa 

raison, et chercher la vérité 

dans les sciences والمقال  .)

يعرف    عن كمصدر المنهج 

لل  ,Je penseقتباس  شهير 

donc je suisdonc  أنا أفكر"(  ،

توجد   إذا   التي  موجود"(،  أنا 

الرف الجزء  العمل.  ابي  من  ع 

مميالب)  اللتينية،  في  اثلان 

 كوجيتو إرجو صام، تم العثور

الجعليه   األفي    § 7  ،ولزء 

 نيالمديأحمد  (.ةأسس الفلسف

 لماعفيلسوف، و ديكارتيه رين

 
_______________ 

فرنسي، ير وفيزيائي  اضي 

بـ" الحبأيلقب  الفلسفة  ثة"، ديو 

فية  طروحات الفلسألوكثير من ا

  ت اسا بعده هي انعك  ءتالتي جا

والتألطروحا ز  يته،  الت ما 

ا   خصوص  اليوم،  حتى  تدرس 

 ( ال  تأملتكتاب  فلسفة في 

زال  ما  ي  لذا  م(1641-األولى

الي لمعظم  شكل  القياسي  نص 

ت  ت الفلسفة. كما أن لديكارايكل

علم  في  واضح    تأثير 

نظف  الرياضيات اخترع   اام  قد 

ضي ا سمي باسمه وهو )نظام  ريا

الالاإلحداثيات   ذي ديكارتية(، 

النواش األولىكل  هندسة  لـ)ال  ة 

صاحب    .(التحليلية وديكارت 

تدعى الشهيرمقولة  ال التي  ة 

أ"  :والكوجيت أفكر،  أنا  نا إذ ا 

 موجود"
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ق  حقائل اديوان 

ومجموع الرقائق  

 ر()شع
_______________ 

 ابلسيعبد الغني الن

_______________ 

1641 – 1731 

 سوريا 

 1888: 1ط، 1731تأليف 

 شعر أدبي

_______________ 

ومجموع  االحق  ديوان ئق 

فا المواجيد    يلرقائق  صريح 

وا الربانية اإللهية  لتجليات 

األ وهو  قوالفتوحات  دسية: 

ديوان   ابالب من    األول 

ي  ف ان الرياحينالدواوين وريح

الحق على م ال  تجليات  بين 

   يغ والتلوينع الصاجميع أنو

 )النور حمد( 

 اعيل بن عبدإسمغني بن  ال  عبد

  شقي الدم  سيلبالنا  غنيلا

شام  حنفيلا وعالم شاعر  ي 

واألدب  يدبال مكثر  ن  ورحالة 

ونشأ  من   ولد  التصنيف. 

دم في  قضى  قشوتصوف   .

سنو في   اتسبع  عمره  من 

"التجارب درا كتابات  سة 

ِلفُقهاء  الروحي    ية. الصوفة" 
 

 
 

 
 

_______________ 

العا عبر  رحلته  تعد دت  لم وقد 

ن  لبناإلى إسطنبول وي،  اإلسلم

 زيرةوالج  ومصرن  طيسلوف

وطرا وبالعربية  القابلس  بلد ي 

في استقر  مدينته    السورية. 

 ا. دمشق وتوفي فيه
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 القدر
 Zadig ou la 

destinée – Histoire 

orientale 
_______________ 

 يرلتفو

_______________ 

1694 – 1778  

 نسارف

  1747تأليف: 

 اية  ور بيدأ رجمتم

 ترجمة طه حسين 

_______________ 

ل األصلي  هواالسم   لرواية 

(Zadig ou la destinée – 

Histoire orientale )  

هذه الرواية هي عرض فلسفي  

للمشك والقدر  القضاء  لكاتب لة 

ترجمة الفر فولتير،  نسي 

حس  طه  كت األديب  في ين،  بت 

ا عشلثامالقرن  بطرن  هذ.  ه  ل 

هالرواي   شاب   ووه  ،يجزد  وة 

ببامن   يمتاز  الثقافة بل 

تعرض  لحكاو من مة  للعديد 

في  المش والمحن  وطنه  اكل 

 ى. ر خأوفي بلدان 

األ للقصة والمدخل    لي 

لمحن   والتي البطل  استعراض 

لمنطكلها   األشيمخالفة  اء،  ق 

الخير يك  فقد على  بالشر   افأ 
 

 
 

 
_______________ 

لحيرة  ك باقبل ذليستكان  دائما و

يويق  روبالصب  انعذواإل د دم 

ليا في  عكز  اريتبوأ مالمساعدة،  

الناس،   من    مماقلوب  يجعل 

والحقو الحسودين  .  نيدوجود 

ا إلى لب في نهايتهنقكل سعادة ت

ه ينقلب  شقاء، وكل أمر لمصلحت

مرما  وكل  ضده. اتب  ارتقى 

حياة زديج، يسافر   هوى. تتقلب

العربعبر     وهنا ية،  األمصار 

ومشاكعرض   القضاء  ر  قدلال 

خك لفيما  الشرقيور  ولتيل  ن أن 

وفهنصوريت لهذه ا  حل  يها 

بب خلود الرواية هو  المشكلة. س

جمالاالذات    نقد من    يع نسانية 

فولتير مدينه  جعل  وقد    النواحي.

 . باريسلرحها رمزا  بابل مس
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 De  عائشرروح ال

l'esprit des lois 
_______________ 

 Montesquieu كيونتسوم

_______________ 

1689 - 1755  

 سافرن

ترجمة عادل  ، 1748تأليف: 

 رتيزع

فكري  يموضوع مترجم

 سياسي  تنويري

_______________ 

روح  اعت  يمكن كتاب  بار 

 Deة:فرنسي)بال  شرائعلا

l'esprit des loisي  ( مقالة ف

لة، نياسيالس  النظرية   لمرة شره 

الاألو سي  نفرال  وفلسيفلى 

 ةبمساعد  1748و عام  كي ونتسم

تَنسان"الكا دو  "كلودين  . تبة 

بشك األصل  في  نشر  ل وقد 

لمؤودجزئي   اإلشارة  ه، لفن 

أعما أن  مونتسكيو  وذلك  ل 

لل تخضع  ان  كانت  إال  رقابة، 

إتأثي انتشر  خارج  رها  لى 

سريعة  فرنسا بفضل الترجمة ال

األإ اللغات  ى  أمض  خرى.لى 

ا   معان  يرو حوالي عشتسكي مون

والب  يف وقد الحث    شمل   كتابة، 

األمور    تابهك  في من   العديد 
 

 
_______________ 

والحي االجتماعية    ةاكالقانون 

نه   اسةردو وضم  اإلنسان  علم 

هذا  توص  3000حوالي   في  ية. 

مونتسك   الكتاب، عن دافع  يو 

السلطات  فصل  ومبدأ  الدستور 

والموإلغ الرق،  علحافظاء  ى  ة 

.  ونانلقاوالمدنية    رياتالح

من  ضخوعة  مجم  سدر مة 

محاوال الكشف  رية  بشلانين االقو

أصلها   بظروف  عن  وارتباطها 

حيالمجتم من  السكان    ثع 

 . ناخوالتقاليد والم اتوالعاد

طبيعية لكل  كما درس الحقوق ال

التاوإنسان   تحكم    يلقوانين 

بالدولة الفرد    أشكال و  علقة 

ن عاد  النق  هفتلق .  الحكمومبادئ  

وع ال.  شمال  ناليمين 

  اتفقوا   اليسوعيوننيون وجانسلاف

رفض  ى  عل أنه  على  مهاجمته 

اليسوعيون    هواتهم  يحيةللمس

 .وبزوهلسفة سبينوزا ف باتباعه
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 نقد العقل المحض
_______________ 

 Immanuel  نتل كَ نويإما

Kant 

_______________ 

1724 – 1804 

 مانيا لأ

ى  سترجمة مو، 1781: تأليف

   موضوعي مترجم بهوه

 قد اجتماعي خ ونتاري

_______________ 

أو )  "ضحمالل  نقد العق"كتاب  

ال العقل   هو علمة  (صلاخنقد 

تاريخ    يف   انجاز فريدمضيئة و

الفيلسوف  فلسفة.  ال هو  المؤلف 

كَ   يلماناأل   ويعد   تنايمانويل 

ما أمن   على تك   صعب  به 

ايتنا.  قلطاال كتاب  لول 

من  أدانين  مي ادين يم ساسيين 

يتافيزيقا  الم  داناسفة وهما ميالفل

الطب وراء  ما  ونظرية ياو  عة 

فه  امأ.  فةالمعر ي  الميتافيزيقا 

من الميدان  الفلسفة    ذلك 

باالمخت خلف   لبحث ص 

تحاول الو فالميتافيزيقا  جود. 

الأ الشروط  تستنبط  كامنة ن 

الميدان    ماأوجود.    أي  خلف

 نظريةان  يدم   هوف  يناثلا

ا المعرفة ذلك  وهو  يدان  مل. 

حدبدارس  هتمي  الذي  ود  ة 
 

 
_______________ 

تنش  المعرفة هدف وكيف    أ. 

باختصاهاب  كتال هذا إر  و  جابة 

هل علم؟  السؤال:   الميتافيزيقا 

الأما   فمعنوان  النقد  كتاب.  عنى 

  ي هو التقييم. وقد يكون التقييم ف

ك إاية  هالن يكويجابيا  قد    ن ما 

العقيق  ناه   تنفكَ   بيا.سل ل  يم 

و المقصود بالخالص.  العقل 

ربط ببعضها  اء  شياأل  عملية 

ة صلياأل  ةوالكلم  وفهمها.

التنيلمااأل كان   ية    ت استخدمها 

ي  تعن  يوه  Vernunft  يه

الص  ما كلمة الخأ  يضا الحكمة.أ

من خالصا  بها    ي أ  فالمقصود 

لى إ  تجربة حسية ودون االستناد

ال الالخبرة    بل   ةليمعحياتية 

االكم عحنس بقولى  العقل شياء  ة 

فقط.لا الكتا  نظري  هذا  ب وفى 

للعقل.   تنكَ   صنعي محاكمة 

ا شاكيا  ليكون  فيها    تهما. ومعقل 

القاض يكون  سوف    ي ولكنه 

 نفس الوقت. فييضا أ
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  ل العمليالعق نقد 
_______________ 

 Immanuel  نتإمانويل كَ 

Kant 

_______________ 

1724 – 1804 

 ألمانيا 

 1788 :ليفتأ

 موضوعي مترجم

 اجتماعي  دتاريخ ونق

_______________ 

الثاني   تن يتناول كَ  في كتابه 

العملي   العقل  كان قم نقد  وله 

ع كتابة قد  في  عليها  مل 

العقل  أن  تقول  والتي  األول 

ت  يستطيع أن يثب  لص الالخا

اإل وادرحرية  ت دامما  ة، 

هذه تحتا  قيةاألخل إلى    ج 

 يذا  وبوصفه تلم  تنالحرية. كَ 

ريحا  للتنوير، يحدد لنفسه  ص

أخلقيا  ا على  وبالعث  لتزاما   ر 

لناموس  ما  عقلي  أساس 

مقال أخل ففي  وعليه    قي. 

ادئ المب"  نهاعنوتمهيدي  

لميتافيزيقا  األساسية 

رفض   (1785)  "األخلق

أحرا إقامة   رمحاولة    الفكر 

علىخألا   رد الفبة  تجر  لقية 

تقاق  ل هذا االشث؛ فم لنوعأو ا

يسالبعد بأن  خليق   لب ي 
 

 
_______________ 

الكلخلاأل  بادئالم تلك   وذلك  ية قية 

اللذين هما  اإلطل في رأيه شرط ق 

لنه عإخلقي السليم. ومع  األ  مبدألل

كلها مستقرة  األخلقية  المفاهيم  أن 

قبليا   كل  ومتأصلة  العقل  . ةي في 

كَ  نقبكتافي    ت ناستهدف  اله  قل عد 

عل  يلالعم المسالعثور  ذلك  تقر ى 

وإوا حلل و  حه.يضاألصل 

خلقية. يرى ألالعناصر القبلية في ا

ل  تنكَ  ا  ضميرا ، إحساسل فرد  كأن 

و أخلقي بقانوعيا   بالواجب،  ن 

ش وأن  العقل آمر.  يمآلن  يئان 

المتجددين  والرهبة  باإلعجاب 

 تاوامالس  :أبدا    نالمتعاظمي

باالم ملنجورصعة  فم   نا،وقن 

فيا  نقانوالو  داخلنا.  ألخلقي 

ي ما  الشعور رض  تعاوكثيرا   هذا 

برغبات ولكننناألخلقي  الحسية،  ا ا 

طل أندرك   من  أسمى  عنصر  ب نه 

 اللذة. 
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 لحكم ل كة انقد م  
_______________ 

 Immanuel  إمانويل كنت

Kant 

_______________ 

1724 – 1804 

 ا انيألم

 1790تأليف: 

تاريخ ونقد   وعيموض مترجم

 اجتماعي

_______________ 

لكة الحكم نقد م  هكتاب  تن نشر كَ 

يتعلق  الذي    1790ة  سن

. عن أسس لعلم الجمال  بالبحث

كَ  العمل   ت نحاول  هذا  في 

ا  هإثبات أنه ال توجد قاعدة بعين

ي اإلنسان   عيط تسمطلقة، 

حكيطأن  ها  اسطتبو ا  لق    ا ي  كلم 

جماموضوعي ا   كائن حول  ل 

الكائن يعني وه  ات.من  ذا 

ا إمكان  أن  على  لجوهري ا  حكم 

ج هو  ال  ميما  الى  يل   -نتمي 

لى ما  ، وإنما ا-الشمولي  الكل ي  

اإل في  ذاتي  يحدد   نسان.هو 

تبع ا    تنكَ  الجميل  ماهية 

م فعلى  التالية:  توى سللعناصر 

هو  يمجلاالكيف   ما  هو  خلو  ل 

أائالفمن   ك دة.  فالجميل ا  مي  ما 

عمويُ  ا.  مت ع  خصوص  ال  ا   أمام 

العلقة بين األهداف  من  حيث 
 

 
 

_______________ 

غائيةودة،  شالمن من    فالجمال 

غاية. مقولة   تنكَ   ناقش  دون 

ا. أيض  يرتبط    الجليل  فالجميل 

ال بالموضوع  في  الخاص  شكل 

فيك الجليل  اللش  ونأما  .  لكفي 

ل هو  جليالو  جميلوالفرق بين ال

األ بالم يل  وأن  باشر  تعلق 

ر. ولئن اشمباني بما وراء الوالث

يبعث على الجميل  المتعة،    كان 

الج يبعليفإن  الهيبة.   ثل  على 

أ فيوقد  العامة  رؤيته  علم    دت 

إحد  الى  آثاالجمال  كبيراث  ة  ر 

للعالم   الجمالي  التصور  في 

في ا  ث حيالشعر،    وخصوص 

ك رؤيته   هيف  تنيرى  ضمن 

علفنول امون  الته  ان  م   مكحفن 

ال للباللعب  لو طليق  كما  مخيلة 

يؤكد اليفع  أنه ا  وأخير  ذهنية.  ة 

ا حيثالأن  من  هو  و ه  نسان 

واشتراعنكي أخلقية  قيمي    ونة 

أن   من  بد  الغاية يال  كون 

 يقة.ية للخلالنهائ
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تخليص اإلبريز في  

  تلخيص باريز
_______________ 

 اويطهفع الطراعة رفا

_______________ 

1801 – 1871 

  مصر

 1849: تأليف

 رحلت أدب  موضوعي

 تنويريكر فو

_______________ 

النهضة  أ قادة  في  حد  العلمية 

طهطا    ولد  مصر. بمدينة 

بصعيد  بمحا سوهاج  فظة 

ن  ي سف  هرزألار. التحق بصم

لبشر  رة.عش  ادسةالس عثه ح 

إنفر لهاسا  وهناك  ماما  شاهد  . 

ل ما  من  الطهطاوي  يشاهده  م 

ق  قبل الدنيا  من    د وكأن  خلقت 

مختلفةعو  وم علجديد.     ، مارة 

التي  وتقاليعادات   غير  د 

قوم ليتعلم لغة العرفها، أسرع  ي

بقلمه  ويرسم  ليعرفهم، 

كتاباأفكارهم.   هو    سطر 

 ومعل  يف  "اإلبريز  "تخليص

الت   فية راجغوال  يةاريخفرنسا 

واالجتمااوالسي وقف سية  عية. 

ل العلوم  الطهطاوي يشاهد فض

ع والرياضية   ىلالطبيعية 

وعلى    فأرجع   لها،أهالمدينة 
 

 

 
_______________ 

ا العصر   لمسلمين فيسبب تقدم 

إ الخلفاء العباسي  اهتمام  لى 

بها.  ب اشتغالهم  وربما  العلوم 

ا علتحد ث  ة  عبيط  نطهطاوي 

اال س  باري  هلأل  عيةجتماالحياة 

األوودر وبهم  وعن الفنيةدبية   ،

وطبائعه حب  صفاتهم  من  م، 

مرة  غا ملواالتغيير  وللمعرفة  

ال إلى  وباء  غرومعرفة  نزوعهم 

و العمل  اةالمساوالعدل   وحب 

كيللنساء  واحترامهم وبين    ف . 

اأ يقدسون  باريس  أهل  لعقل، ن 

حكمائهم   عقول  يعتبرون 

أعظماوطب ول  عقن  م  ئعهم 

 ا. منهكى وأذ بياءاألن
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ساق  لى العساق لا

  ا هو الفارياقفي م
في   مأعواوشهور يام وأأو 

  امعجاألو عجم العرب
_______________ 

  شدياقأحمد فارس ال

_______________ 

1804 - 1887 

  نلبنا

 1855ليف: أت

 أدبيةاتية ة ذيرس يأدب

_______________ 

الصادر   الكتاب  هذا  في  يمثل 

م محطة  من   ميزةباريس 

النهضوامحطات   ي لفكر 

الكتوبي.  عرال في  ابة منعطف 

نو  يثةالحد وثبة  ل  في  يشك ِ عية 

بمثاب  األدب، الروايةيعد   ة 

األول اإلطلقالعربية  على   .ى 

الش كتابات  ضحية دوقعت  ياق 

ى وحتنع  والموالرقابة    يمتعالت

يالتحر ال  الجيم،  أيد  من مرء  ا  

ا إذ  مؤلفاته  فقد لخمسين، 

يزال بعضها،   ال  وبعضها 

"الساقومخط أما  لى  ع   طا . 

أُعلا التي  طبعهاساق"  في   يد 

السبع بيرو في  من ت  ينات 

ف  قرنال أكالفائت،  تدخل  ثر  لم 

ال ال البلدان  والسبب  عربية: 

سي  شك في  الشدياقريكمن   ة 
 

 
 
 

 
_______________ 

اتها  جهوتوية  الثور  ةخصيالش

كاتب.  ةالفكري   ا وصحفي  اكان 

أول   اومترجم  اولغوي أصدر 

عربية بعنوان    صحيفة  مستقلة 

الوكان    وائبلجا   معا  مثقفا  

ماروني  .  اوشا  قل  صداميا  منوع

وبا مرة  حتلوالدة،  من  أكثر  ول 

من طائفة في المسيحية   في أكثر

أ أن  اسإلى  على  . مسلإلتقر 

ف إنعاش  وجلتري   طةمالا 

ذا ه  في  سا.نإلى فر  أيضا  ورحل

في أفكاره  أودع  الدين    الكتاب 

والس والمجتمع  سة ايوالمرأة 

حضاري    ءلتقاا  نقطةفالكتاب  

  الغرب.وي العربشرق والبين 



 الكتب المقترحة

63 

 

  مدام بوفاري 
Madame Bovary 

_______________ 

 Gustaveغوستاف فلوبيير

Flaubert 

_______________ 

1821 – 1880 

 فرنسا

)مسلسل(،   1856تأليف: 

 في كتاب  1857

 رواية بيدأ مترجم

_______________ 

الخامس والفي  بدأ  ثلثة  ين 

افلوبير   روايته  هيرة  لشكتابة 

رائعالتي   روائية  ستصبح  ة 

الروايات الدخ روائع  من  ة 

ف ال  يالواقعية    سع اتالقرن 

ة  لمدي اات هسنو  شر. خمسع

الالزمن استغتية  فيها ري    ق 

كتابة    "مدامرائعته  فلوبير 

من  بو .  1856-1851فاري"، 

أجزاء  خأ  ترشن في   فييرا  

ردريج في ة  باريس  يفودي 

ح  .1856 سيصبح  دث  هكذا 

شغل   اليوميتافه  ة الصحافة 

موضوع    لعد ة هو  سنوات 

األ فلوبير  وقعت رواية  ولى. 

مديثأحدا في  في  ر"   ةنها  ي" 

"بر عامل تزوج    .اي"بلد 

 ةاتفلا  بوفاريل  شار   ةالصح  
 

 
_______________ 

ا"،  لشابا "إيم  غنية  فل ح   ابنة 

أصوله تربية    ةرفقيلا  تلق ى رغم 

بين الراهبات.  جي دة   أحضان 

حقيقة تشف  كت أن  ا"  "إيم 

الممزواجه قبولها،  ا  مستحيل  ل 

ب مليء  الحب  وخيالها  أحلم 

تبحثوالعا إلثارة ا  نع  طفة، 

عنه قرأت  في  التي  يات الرواا 

سلسف علقاتي  ممنوعة   لة 

بزوجها.    مرضية كعلقتهاغير  

زوجةمدام   قصة  غير   بوفاري 

لكنه سة  درا  يضا  أا  مخلصة، 

وهجو القواعد كاشفة  على    م 

ومواقف  الخا المعنى  من  لية 

  وصف .  الوسطى  الطبقةمجتمع  

أ من  عظيم  عمل  عمال  بأنه 

م  ترضأحهذا،  ع  الواقعية. 

المؤلا الفرنسية  لف  حكومة 

ألي ما لمحكمامام  مثل  بسبب    ة 

الكتاب   أخلقية  ال  د اكودعته 

  .فلوبير أن يُرَسل إلى السجن
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  عانوأصل األ
_______________ 

 رلس دارويناش

_______________ 

1809 – 1882 

   ابريطاني

مة جالتر 1859 تأليف:

 هر ل مظسماعيا -العربية 

 أحياء معلو موضوعيجم رمت

_______________ 

شهرته تكا داروين  سب 

لنظرية  .التطور  كمؤسس 

النظ ألع  ةريتنص  كل ى  ن 

 مانلحية على مر الزالكائنات ا

من   مشتركةتنحدر   ،أسلف 

باوقا تتضمن قتم  نظرية  راح 

األنماط   هذه  من  أن  المتفرعة 

التطور  عملي لعملية   ةجتانة 

باالنت )وصفها    تخاب( االن قاء 

وكذلالطبيع من  ي،  الصراع  ك 

له  أ البقاء  تأثير  جل  نفس 

ساهم في مختيار الصناعي الاال

للكائنات    ائيقنتاالالتكاثر  

ملحالحية خلل  ومن  ه  ظات. 

بدراسة  داروين  قام    لألحياء 

ل في الكائنات الحية عن  التحو

ر  فراالط  طريق وطو  ت 

الشهيرةنظريت النتخاب  ا  يف  ه 

و  1838عام    الطبيعي مع م. 

الف  ركهاإد يلرد ة  التي   مكن عل 
 

 
 

 
_______________ 

النظري  أن هذه  لم  ةتحدثها   ،

داروي ح  في   يتهرنظبن  يصر 

ن بيرقالم إلى أصدقائه البداية إال

ليحض   أبحاثه  تابع  حين  ر في 

على نفس لإلجابة  ه 

ك التي  يتوقعها  االعتراضات  ان 

ن وعلى    1858  امع  يفظريته. 

أ داروين  بلغ  هنام  رن  جل  لك 

رسل ووليس، و ألفريد  ر، وهخآ

نظرية  يع على  مشابهة  مل 

على   نه مما أجبر دارويلنظريت

ب نتائج  ما  بِ و   .هحثنشر  ِم  رغ 

لثَّوراِت ِمن اه  ُهه أَرباُب َهذِ يُواجِ 

و تام    فإنَّ    هُجوم  َرفض   َشِرس، 

يُدِرُك   يةَ العالََم  أَهِم   الِحق ا 

ويَمنحُ تَّ ال  لَحظاتِ  تِلك،    ها نِويِر 

 )محمد محمود(  .ودَ ُخللا
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  البؤساء
_______________ 

 فكتور هيجو

_______________ 

1802 – 1885 

 فرنسا

 1862تأليف: 

 يةروا يأدب مترجم

_______________ 

،  Victor Hugo فكتور هيجو

  ر عاشو  ومسرحي  روائي

عام   في  ولد   1802فرنسي، 

عوفي  وت يعد  1885م  افي   ،

عصر  ال في  األبرز  روائي 

تم  الروما فرنسا،  في  نسية 

العدي إلى    دترجمة  أعماله  من 

 .تالغ دةع

أعماله أبرز   Lesالبؤساء    من 

Misérables  التي تعد أشهر ،

ف في   رنسيةرواية  تاريخية 

و عشر،  التاسع  هي  القرن 

مترامية    األطراف.ملحمة 

عام   ترشن في  مرة  ألول 

علوحصل  1862 الت  ديد  عى 

الجوائزم للعن  وترجمت  ديد ، 

اللغات   اللغةمن  بينها   من 

ذه الرواية على  هالعربية. تمتد  

مكثأ صفحة،    1200  نر 

عة سب من فيكتور هيغو    وأخذت

إلكمالها. ا  عام   تدور   عشر 
 

 
_______________ 

عن الرواية  الحياة   أحداث 

البائاالجتماعي عاشها  لتا  ةسة  ي 

بعد   ن ليوناب  سقوط  الفرنسيون 

التي  لثوا  1815عام  في   ورة 

بالفش عليها  الملك  حكم  ضد  ل 

فيليب   ث  ي ح.  1832لويس 

ع الرواية  م  لعا  لىتركز 

وتقد  ال حول  جريمة،  مشاهد  م 

وعالمه   عالمجتم الباريسي، 

تم خلل    رسمه  السفلي،  من 

قصة  قصة بوليسية، تدور حول  

و فالجان،  الرججان    ذي ال  لهو 

بالس ظلما   عليه  لمُحكم  دة جن 

بسبب  من    نقديع سرقة الزمن 

من وتكشف  .  الخبز  رغيف 

تدعى القصة   امرأة  مأساة  عن 

عملها  ينتفان من  ن  أعد  ب  تطرد 

طفلة   تأنجب   أنها  اكتشاف  تم

شر بيع  لضطر  فتية ،  عغير 

 ابنتها.   عدةسالمممتلكاتها 

 
 



 الكتب المقترحة

66 

 

  الحرب والسالم
_______________ 

 Leo Tolstoy ليو تولستوي

_______________ 

1828 – 1910 

 روسيا 

 1869 – 1865تأليف: 

 ةيوار أدبي مترجم

_______________ 

تولستو ليو  يكن  أديب ا    يلم 

ك بل  مصلحا  فحسب،  ان 

كما  جتماعا أخلقيا،  ومفكرا  يا 

أ ألم يكن  أهم  ديب ا عادي ا بل  حد 

في    قةالمع الروسي  األدب 

الـ القر األشهر   يتهارو  .19  ن 

نشر الجزء  رب والسلم"  "الح

حظت    .1865ل منها عام  األو

  ت تألام  .إعجاب شديدبالرواية  

عن  دأح الروسي  المجتمع  اثها 

فيها    .نابليونيةال  روبلل الحخ

غزو   لروسيا  نتناول  ابليون 

واألحدا1812عام   ث  ، 

والعسكرية   التي  السياسية 

بين أ  هاتشعا الفترة  في  وروبا 

رواية    .1820لى  إ  1805

تا عاأدبية  الشهرة  ريخية  لمية 

تر من وتم  للعديد  جمتها 

 لغات.ال

 
_______________ 

اخأف  سويلكف أفكارلقي   عتنق 

للعنف النية  السلمالمقاومة   ابذة 

ك في  ذلك  )مملكة  توتبلور  اب 

العمل وهو  داخلك(  الذي    الرب 

مشاهير   على    القرن أثر 

و    ينشرعلا غاندي  مهاتما  مثل 

فينكي   لوثرارتن  م جهادهما    غ 

اتسم  ال المقاومة ذي  بسياسة 

للعنال النابذة  يقول   ف.سلمية 

موم  مس يسرست  ن  أ  بق"لم 

روايكُ  تضاهتبت  في  ا  يهة 

و هذه لج  تعاالضخامة،  مثل 

من  الف الحاسمة  لتاريخ،  اترة 

المجموعات  هذه  وتتناول 

وا الشخصيات"  من  قال  لكبيرة 

تولستوي   وفخاترس   صديق 

صور كام"إنها  لة  ة الحيلة 

رة كاملة لروسيا نسانية، صواإل

كامل أن  وصورة  يمكن  لما  ة 

الشع تاريخ  ب  ويسمى 

 ."ونضالها
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 ب والعقا ةريمجلا
_______________ 

 دوستويفسكي

_______________ 

1921-1976 

   اروسي

  ، الترجمة العربية1866 :1ط

 (بيدرولا ميسا) 1967

 مترجم

 ةرواي  بيدأ

_______________ 

على  والعقاب  الجريمة  تركز 

والمرالص النفسي  ة عضلاع 

لاأل وهو راسكولنيكخلقية  وف 

ساطا فلب  سانت بق  في  قير 

ي والذي  خطة بيترسبيرج  رسم 

الضمي عديمة  مرابية  من لقتل  ر 

قت قبل  مالها.   ىير  لها،أجل 

يمسكرا بمالها  أنه  كنه ولنيكوف 

نفحريت من  سر  وأنه  يقوم   الفقر 

ابا األعمال  من  إال لعديد  لخيرة، 

الحي والتردد  أن  الحظ ورة 

خط مبرِر   تللقته  يفشلون 

رواروال  لقيا.أخ ثاني  يات اية 

من ويفيسكي  دوست عودته  بعد 

ه لخمس سنوات في سيبيريا. منفا

مرحلةوتُعتب في  رواياته  أول   ر 

 كتاباته.ي ف "جنضو"ال

اتب وك  روائيودوستويفسكي  

وصحفيصص  ق  قصيرة 
 

 
 

 
_______________ 

رواياته سوف  وفيل روسي. 

فهما    للنفس  عتحوي  ميقا  

تمك  يةبشرال تقدم  ثا  اقبا   حليل  

اللل الجتماعية وا  سيةسياحالة 

لروسي القرن والروحية  في  ا 

وتتعامل   عشر،  مع  التاسع 

من  متنوعة  مجموعة 

والدينية.لسلفا  يعمواضال  فية 

أُ  عام  ليه  عبض  القلقَي  وقد 

أدبية ال  1849 لرابطة  نتمائه 

في    4قضى  وسري ة   سنوات 

الشاق   تلها  األعمال   6ة 

 .كريةدمة العسخالن ت مسنوا
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 Das رأس المال

Kapital, Kritik der 

politischen Ökonomie 

_______________ 

 Karl Marx كارل ماركس

_______________ 

1818 – 1883 

 ألمانيا 

 1867تأليف: 

 مترجم

 اقتصاد وفلسفة  موضوعي

_______________ 

ال"ب  اتك للفيلرأس  سوف مال" 

كس يعد أهم ماررل كا يناأللما

االق للعلوم  تصادية،  مرجع 

أبرز   من  كواحد  ويصنف 

فالم الفكرية    ي نجزات 

الالعصو يحمل ل  ة،ثيحدر  ما 

وفلسف  أفكار  عن  من  ة 

العمل  لية،اأسمالر .  وسوق 

إس ماركس  غطت  هامات 

أهمها    ة ثلثالنظري مجاالت، 

االق السياسي،  تنقد  خ تاريصاد 

االقتصكأف واالار  . شتراكيةاد 

اتمخض   النظري   لعملمن 

االقتصاد   الضخم في مجال نقد

“رأس  مؤلف  السياسي، 

وال الثلثة.  بأجزائه  قد مال” 

مساهماتزجلا  شمل األول   ء 

ا حلنظريماركس   ةلقيماول  ة 
 

 
_______________  

الا عام، لنقود ورأس  بشكل    مال 

ا  في عملية  يوفي ذلك بحث نظر

الاو  اجإلنتا قوى  ألجور، 

امنتجة  ال   ، تاجإلن وعلقات 

الرأسمالي. و وأما   التراكم 

محوره لا كان  فقد  الثاني  جزء 

الثالثالتب الجزء  وفي   ادل، 

واالعتماد و  بحرلا  جالع الريع، 

ووالتمو الجزء   يف  أمايل، 

لقيمة  د عني بنظريات االرابع فق

ماركس  الزائ كارل  ينشر  لم  دة. 

حيا اتفي  الجزء  غير  ،  ألوله 

ال  مول التتوقف  بت  تي ترتضجة 

الكتاب. وقد شهد ذا  ر هعلى نش

مؤخر االهتمام  عود  ا  العالم  ة 

انبالكتاب   ابعد  القتصاد  هيار 

 العالمي

فنفادشهد  و   ماك  ،2008  تمت  ه 

طب ودتصلي  اعته،إعادة  اجهة  ر 

رن قد مرور ما يقارب  الكتب بع

 . ن الزمانونصف م
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  آنا كارنينا
_______________ 

 Leo Tolstoy لستويليو تو

_______________ 

1828 – 1910 

 روسيا 

 1877/1878تأليف: 

 يةوار بيأد مترجم

_______________ 

كا أهم   من  ةايرو  رنيناآنا 

لروا تولستوي    يويات 

األ1828-1910) ديب  (، 

وعميد الكبير   باألد  الروسي 

الر فالواقعي  رن  قالي  وسي 

عاعشر.  التاسع     1877م  في 

رأن التي وايتهى  كارنينا،  آنا  ه 

ف المجتمع  ا  يهكشف  عيوب 

العائلية الزائفة آنذاك، واألسس  

الرواية عن   ثدحتت ه. لؤالتي تم

الجمي آنالسيدة  قعت ي وتالا،  لة 

حة عصفت  عر جامأسيرة مشا

قد  ا كوإذبحياتها.   ان تولستوي 

الزوجيةنالخيا-اختار     -ة 

روايتهحأل  وضوعا  م إال داث    ؛ 

غ تجاوزأن    هذا   رضه 

ُكتبت  ا في  اللموضوع  رواية 

فيه ا  قتالو تعبر  كانت  لذي 

بة الصناعة وتتحول روسيا بوا

 إلى بلد قوي    ةيعزراة  من دول
 

 
_______________ 

بنشصتاق عجل  مما  وء  اديا، 

أحدهما عالمين،  بين   صراع 

الذ القومي  الجانب  ي  يدعم 

روسي  يعزز قيمة  كأممن  ة  ا 

واآلخر فمن االيدع  ردة  نفتاح  م 

التوجه ترتسي  الذي على  ب 

تو  الجديد. ذلك من تولسجسد  ي 

الرواي شخصيات  التي خلل  ة 

  من   اجهتويمثل كل شخص فيها  

من ذه التوجهات المتضاربة. وه

اهذ تولستوأسمله  يعالج  ي  اة 

واجتماعية قضاي أخلقية  ا 

تولستو تعمق  في  وفلسفية.  ي 

الدينية،االقر من   لميسولم    ءات 

  األرثوذكسية يسة  الكنمقاومة  

سيا له التي لم تقبل آراء  رو  في

وأعلنت  تولستو فكفرته  ي 

ر من  وعند حرمانه  عايتها، 

ال رفض  وفق ه  فند  نةكهموته 

 ية.وذوكس الطقوس الدينية األرث
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  عدو الشعب

_______________ 

 Henrik هنريك يوهان إبسن

Johan Ibsen 

_______________ 

1828 – 1906 

 ويجرالن

 1883عرض  ،1882تأليف: 

 2008 الترجمة العربية

 مسرح أدبي مترجم

_______________ 

دراما  كاتب  إبسن  هنريك 

وقت مبكر    في  حوضووقف بو

ج المرأة، إلى  حقوق  انب 

ياته الدرامية مواقف  تتخلل روا

ج عاليااخلقية  وقدرا   ا   دة 

بخلجاتوشعلل   النفس   ر 

 انية. اإلنس

المسرحية  رلصا  محور في  اع 

تو الدكتور  ستوكمان امهو  س 

طبيب   منصب  يشغل  وهو 

حمامات  في  صحي  ومفتش 

مثالي   وهو  ةلديالب شخص 

حقوق   عن  .  عالجميويدافع 

في بلدة  رحية تدور رحاهامسلا

 .حليةنرويجية سا

 
 

 
_______________ 

الم مشاكلستعالج   رحية 

رئيو،  يةتماعاج سي  بشكل  

االستت النزعة  لية لتغناول 

ا وتقديم  ألصحاب  لنفوذ 

على  هتمصلح الشخصية  م 

العامة،  أيضا     المصلحة  وتعالج 

الب المبالغ   فرتلاوذخ  ظاهرة 

باالق يضرُّ   ديويزتصاد  الذي 

 ا.الدني الطبقة لخناق على أفرادا
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   زرادشت ملكتهكذا 
Also sprach 

Zarathustra  

_______________ 

 نيتشهك يدرفري

_______________ 

1844 – 1900 

 ألماني

 1885 – 1883: 1ط/تأليف

 شعر و رثنفلسفة/ أدبي رجمتم

_______________ 

ت فلسفية  رواية  من  هي  تألف 

أجز بأربعة  صدرت  ين  اء 

من 1885و  1883 تتكون   .

و  سلسلة المقاالت  ب الخطمن 

علتس الضوء  تأط  ملت  لى 

وهي ية  خصش  زرادشت، 

الديانة  مؤسس  من  مستوحاة 

نيتشه   .ادشتيةرزال صاغ 

الفل قالب  أفكاره  في  سفية 

وب وقدم  عريةش  ةغلملحمي   ،

للفض مقاربة  كتابه  ائل في 

ه أخذ  أن  إالسانية كما يراها  إلنا

للقوة تمجيده  يعد   عليه  حيث 

صا  من  أوائل  من  وا  غنيتشه 

ظهرت   . رقخال النظرية الرج

افي   إشارة   لكتابهذا  أول 

التكرارنظلل النيتشية   رية 

 األبدي. 

 

 
_______________ 

أفيلسنيتشه   ناقد  وف  لماني، 

ومعاش  ثقافي، ولغوي ر  لحن 

اللتيني في  واوباحث  نية.  انيولة 

تأث لعمله  على  كان  عميق  ير 

الفكر الغربيالفلسفة   وتاريخ  ة 

ا  الحديث. رابعة لبعمر 

أصالعشريو كرسي سأ  بحن  تاذ 

ف  في  لغةال بازل  ي جامعة 

عام    ،1869   1879استقال 

المش الصحيةكا بسبب  في    .ل 

واألر الرابعة  عانى سن  بعين 

 العقلية. واه ق لمكامن فقدان ل
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قي  ديوان أحمد شو

  قيات(لشوا)
_______________ 

 أحمد شوقي

_______________ 

1868 – 1932  

 رصم

 ثم  1888: 1ط

1925 – 1943 

 رعش أدبي

_______________ 

هي ألمير   الشوقيات    عمٌل 

أح حوى   وقي،ش  دمالشعراء 

ا شعرية  مختلفةَ   اض راألغآثار 

وعة  من  اف، وضمَّ مجمواألهد

والغََزل  ئد حول الوصف  القصا

األخي هذا  ثاء؛  الذي    روالر ِ

زعماتي  ف  شوقينََظمه   ء  أبين 

الذينورجا  مصر  التها 

نَت اصع تضمَّ كما  رهم. 

إح ذكرى ايالشوقيات  َء 

الت أعلم  من  اريخ  الخالدين 

اإلنسانية تهم، قريَّ بعو  بمآثرهم 

خ فيها شوقي ل  من  كثير  وقد أرَّ

والمناسبات وحكى  األحداث   ،

ا من الحكايات   على ألسنة  كثير 

 حيوانات.  الطير وال

أ  لمعلايقع   أجزاء،    عةربفي 

يتناو في األول  قصائد  ل 

واالجتماع،والتا  لسياسةا  ريخ 
 

 
_______________ 

قصائ يتناول  الوصف  الثاني  د 

له حول  ك رويد  لثالثوالنسيب، ا

ي الرابع  الرثاء،  شمل شعر 

في    دصائق ة  السياسمتنوعة، 

وباب والت واالجتماع،    اريخ 

الخصوصيات،  اسم  تحت  بوب 

  ت بااسبمن  إلى أنها تتصل  إشارة

بشو وأسرتهخاصة  وباب  قي   .

وهالحكايسم  با قصائد ات،  ي 

الحي حول  شبيهة  اوتدور  نات 

ودمنة"   "كليلة  بقصص 

"الفو وباب  نوقصص  تين". 

األطفال،  عنب  خيرا ديوان  وان 

أنتجه من   عرهبعض شويتناول  

األ الشوقيات طفأجل  فإن  ال. 

أحمد  اصطلحا،   ديوان  هي 

ايشوق طبع  وقد  طبعة ل،  ديوان 

ثم    1889إلى    1888  نةلى سوأ

يد  ع وزوجم  1911طبعه مد  عاأ

 . 1943-1925عليه 
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  ن رشد وفلسفتهبا
_______________ 

 طونان فرح

_______________ 

1874 – 1922 

  لبنان

 1903تأليف: 

  تاريخ وفلسفة موضوعي

_______________ 

النهض أعلم  العلماني ة   ةمن 

وروائي حص  ،يةربالع افي 

سياسي    ومسرحي وكاتب 

في و  .عيامواجت الكتاُب 

سلسلةَ  قصيرة  األصل   مقاالت 

 دتهجريفي  نوطنأ حرف اهنشر

بعد سأس  يالت  "الجاِمعَة" ها 

إلى  طرابلس  من    هجرته 

سنة  يركنداإلس ا   1897ة    فرار 

العثمانية. السلطنة  قمع   من 

مقدمة ي   باتكلاو تضمن: 

ا   رشد  لوعرض  ابن  حياة 

فلسفية   ،هاروأفك محاورة  ثم 

فرحب والمص  ين  لح  أنطون 

عبده   ب اتكلاكان    نإو.  محمد 

تاريخيًّا  ا  عرض  ظاهره  في 

رشد،  ابن    لعقلنيةفيا  وفلس

نداءٌ عمقه  في  ،نهإف صريح    ، 

ا الشأن    في  نيةلعلمالتبن ِي 

أنطونالسياسي.   اتخذ   وهكذا 

ابن للتحرر شر  من  ا  نموذج     د 
 

 
 

 
_______________ 

و الُمَسلََّمات قتانالذهني  اد 

إو مزااالستقللية  يُ ء  عتبر  ا 

واستن دغمائية.  في  حقائق  د 

فلسفة إلى  هذا   نواراأل  تمشيه 

سيالفرنسي وال  و  سو ر  ماين، 

ومن   ومونتسكيو،  وفولتير 

نان حتى يبني  يرت  ارنس  بعدهم

نكر  ف بين  ا  ب  يقر  هضويا 

الوحد  تالديانا  ة ويحمي 

نظام   يف  القوميَّة، ظل ِ 

العقلنية عِ   ،ي  اشتراك ماداه 

من   ذاه  ُولد.  انيةالعلمو الكتاب 

بين   فكرية  صديقي ن،  مواجهة 

ورشيد   أنطون  ،  رضافرح 

ب حت لت  واحوَّ إلى    ن م  دةعدها 

العقد في  الثقافية  المعارك   أمتع 

 من القرن العشرين.  لاألو
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طبائع الستبداد  

  لستعبادومصارع ا
_______________ 

 من الكواكبيالرحعبد 

_______________ 

1855-1902 

   سوريا

 1902: 1ط

 تاريخ نقد اجتماعي يعضومو

_______________ 

العرب  روادد  حأ في  النهضة  ية 

ا وأالقرن  عشر،  حد  لتاسع 

 .ر القومي العربيمؤسسي الفك

ستبداد الا  طبائع"اشتهر بكتاب  

االسوم الذي  "تعبادصارع   ،

العربية في   مند  يع الكتب  أهم 

التاسع عشر التي تناقش  القرن  

اساالرة  ظاه  يلسياستبداد 

الدستوريةلابي  وتناد . شورى 

ا عبد  بلغ   لرحمنعندما 

الثانية والا عشرين من لكواكبي 

كمحر ال تحق  بجريدة  عمره،  ر 

والحكومية  "راتالف" كن  ل، 

لدر المقاومة  ألن  د   يهوح  فعته 

و هو  هشيؤسس  ام زميله 

رسمية أ  ارالعط جريدة  ول 

  . "الشهباء"دة  عربية وهي جري

س  تستمر  عشر   ةخمسوى  ولم 

أغلق حيث    سلطات لاا  تهعدد ا 

المقاالت   بسبب   العثمانية 
 

 

 
 

 
_______________ 

ضدهة  قديالن  .االموجهة 

مناالعتدال"  وصحيفته عت  " 

بس  .ذلكك بضبقضى  عة  بهما 

  مكتبا  بعدها    خذات  نسجأشهر بال

من بواشتغل  ماة  للمحا العديد 

فكا الرسمية،  كاتب ا  الوظائف  ن 

المعا للجنة  ثم رف،  فخري ا 

للمقاالتمُ  ا  ر  قسم  ئ ر  مث  حِر  يس 

فخري  وعالمحضرين،   ا  ا ضو 

ب  نصالقومسيون. شغل م  ةنبلج

بوالية  التجارة  محكمة    عضو 

باإلضافة   توليه حلب،  إلى 

البلدية  منصب   .1892  رئيس 

ار  فاس والصيإلى  ن،  لهند 

آس وأفروشرق    وانتقل قيا،  ييا 

مصر  صيته وذاع    1899  إلى 

 .بةناك، توفي في ظروف غريه



 الكتب المقترحة

75 

 

 

حديث عيسى بن  

 هشام
_______________ 

 محمد الموليحي 

_______________ 

1858-1930 

 مصر

  1907: 1ط

 رحلت  أدب رةيس يأدب

_______________ 

رك  شا  مصري  وصحفي  كاتب 

إب البارز  والده  راهيم مهنته مع 

  .يالمويلح

هشام عيس  حديث  قسمني بن  ى 

األوسقإلى   يقوم  علىمين،   ل 

األر بين  الصدع  ع نواأب 

اشئة من الكلسيكية والتقاليد الن

الحديث،الخيال   وأما   العربي 

الثا إضافته تم  دفقني  القسم  ت 

الرا الطبعة  في  النص  عة  بإلى 

 .1927لعام 

الكتاب  صفيت باللهجة   هذا 

الفالساخر والنقد  كري  ة 

ال رحلت    راوي ويروي 

بنعيس ال  ى  اشا بهشام ورفيقه 

القاهر التعبر  وقعت ي  ة 

ا تحت  الغربي  تألبسرعة  ثير 

، البريطاني  م االحتللفي خض

حيمقد تعليقا   لمجتمع  ا  ما    

على  القيمع  ارص  يفاوض 
 

 
 

 
_______________ 

أو  فالثقا المستوردة  قواعد  ية 

والقانون لا  السلوك تقليدية 

الث"تأخذ    والتعليم.  "انيةالرحلة 

بارياوي  الر لزياإلى  ة رس 

العالمالمعر لعاض  ،  1900م  ي 

يلقي   بعين ناقدة    يليحلمواحيث 

المجتم األوروبي  على  ع 

اإلمبوحدا ودور  يالية  رثته 

 ء العالم.حاأن عميي جالغربية ف

هش بن  عيسى  حديث  م امه د 

ثة العربية الحدي  الطريق للرواية

لت نوعه  من  فريدا   ناوله ويعتبر 

اال ر صمل  يعجتماالمنظور 

ا وتحت  في  دالستعمار  ورها 

 العربي. دبخ األيتار
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  رحمن الناصرال دعب
_______________ 

 جرجي زيدان

_______________ 

1861 – 1914 

  لبنان

 1910 تأليف:

 رواية أدبي

 _______________ 

الرحم"رواية   العبد    " صرنان 

روايات   سلسلة  اريخ تضمن 

تاريخية ي  ترو،  اإلسلم وقائع 

عهد    حدثت في  األندلس  في 

عبو الناصرالية  الرحمن  . د 

الخ مؤسس  األموية، لوهو  فة 

أمية  تقراه  فضلوب بني  حكم  ى 

. ورث  فةلمارة إلى الخمن اإل

عن   عبدالحكم  بهللا  جده  ن   

من  أظهره  ما  مع  محمد، 

السياال والدراية    ا م  سية،حنكة 

غيره.لم   أمير  يعلن   يظهره  لم 

لالخل الحكم،  مجفة  توليه  رد 

سنة نوإ عشرين  مرور  بعد  ما 

ومما    م(.  929نة  ذلك )سعلى  

إل ه  ى دفعه  على  ذه  اإلقدام 

هو نجاحه في توطيد  ة،  وطلخا

ف األمويين  األندلس.   يسلطة 

عهده قرطبة    في    إحدى غدت 

ونافست العالم،  مدن   أعظم 

وفي  بغداد      . تاتسععظمتها، 
 

 
 

 
_______________ 

زيدان   وائي ورأديب  جرجي 

وصحفي  وم أجاد  بل ؤرخ  ناني. 

ة اللغة العبرية فضل  عن العربي

وا فرنسية  لوالسريانية 

مجلة  در  صأ.  يزيةواإلنجل

عام   في1892الهلل  ونشر  ها ، 

"تارك كتاب  له  التمدن  تبه.  يخ 

اللغة اإل سلمي" و"تاريخ آداب 

مشا و"تراجم   اهيرلعربية" 

عرق"  شال فضل     ن وغيرها، 

تاريخية مثل  الياته  اشتهاره بروا

وأرمانوسة   كوالممل الشارد 

م  المصرية. أوائل وهو  ن 

الذين  ال في  سمفكرين  اعدوا 

 .مية العربيةلقوا يةنظر صياغة
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  الموت في فينيسا

Tod in 

Venedig 
_______________ 

 ماس مانوت

_______________ 

1875 – 1955 

 ا ألماني

 1912تأليف: 

 رواية أدبي مترجم

_______________ 

.  1912رت  صيرة صدرواية ق

بدترجمه الشاعر  .  فيقوتر  ا 

روائي   حول  تدور  الرواية 

مش اسم هعجوز  له  وضع  ور 

اشنباخ،  جوس مان تاف  استلهم 

ال من  الشخصية  موسيقي هذه 

في  وفي  تذي  ر الجوستاف ماهل

ال العام  كتب  ذنفس    مان  هيف ي 

ف  افريس  .يتهروا  ياشنباخ 

إلى  الروا ميونخ  من  ية 

الية،  البندق ق،  جمال المطلرمز 

تقدمت   والهمومبوقد  السن  ، ه 

على  بعدم    شعري   اتوب القدرة 

  م. يعوزه اإللهابات    اإلبداع، إذ

و منذ  به  إلى  استبد  صوله 

قوي   توق  هو  ل  لكالبندقية  ما 

 . كييوكلس الالجممطلق 

نظرات فتلتقي  بنظرات   تى ه 
 

 

 
_______________ 

يبدزي)تاد  قمراه تجعله  و  و( 

الج عن  الذي  كناية  المطلق  مال 

لم  ال  ىعل. ويبحث عنه رغم أنه 

الصبي  د ابأث  يتحد يجد   إلى 

منغمس ا  ال  نفسه  عاطفة  في 

للداخلالمدم الا ف  رة  .  توازنقدا 

استسلم  األثناء  هذه  ت  في 

و الكاأخيرالبندقية    ه نفس  تبا  

ا الفن  إال  .كوليراللطاعون  ان  أن 

الن منال هذه  أساوية  الم  ايةهتهي 

ا طاقاته  انفلت  لمكبوتة  بعد 

إنهليس كائن التي    ا  فردا .  ألمانيا 

على ها  يفت  تنفلس مجنونة  قوى 

الجم فيالمستوى  بعد،  اعي  ما 

مرحل  يشتعو ة  البرجوازية 

الحزب   انحطاطها، بعد وصول 

الا إلى   .1933سنة  حكم  لنازي 

نوبل  ائزة  جعلى  حاصل  مان  

  . 1929سنة    اآلداب  يف

   2.2018 ايديب يكيو نم ةروصلا
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  كرى أبي تجديد ذ

 العالء
_______________ 

 طه حسين

_______________ 

1889 – 1973 

  مصر

، 1914تأليف )أطروحة( 

 1915: 1ط

 بيأد نقد ضوعيوم

_______________ 

ولد حسين  رب  ق  فقيرا  طه 

يب صغيرا   غة، وأصامدينة مغ

أ بصره  برمد  في  فقده  وانتقل 

في  1902العام    ليدرس 

أظه حيث  ذكاألزهر   اءر 

كو تمردا  نجابة،  أظهر  ما 

لن  كبيرين. وكل هذا  ومشاكسة

ه التالية التي  تاييفارقه طوال ح

ثم  المصرية  بالجامعة  مرت 

فبالد في  والعودة نسرراسة  ا 

مصرلا قا  ى  رحلة  ه  تدوبدء 

ية ثم  الجامع  بالمرات  أعلى ى  ال

في  الوزارية   كتب وانزرعت 

أثار  ما  منها  ألفها،  مهمة 

ماز ومنها  ياال ،  جأم  عل    وابع، 

تم ما  ومنها  ألفه  ما  جمه. رنها 

جعله هذا  أساسية    كل  علمة 

الفكر  لع  من العقلني  مات 

  .ينلعشرالقرن ا  العربي طوال

 
 

 
_______________ 

د  تمتع   يزةممأسس مدرسة نقدية  

والمنيالموضوع العلمي؛ ة  هج 

أن رأى  ق  حيث  نقدية أي  راءة 

ي أن  يلزمها  لع طَّ للنصوص 

عل  حيالناقد  لمؤلف ا  اةى 

والظروف و بيئته  تفاصيل 

واالقتصاديسال والثقاياسية  فية ة 

العصراسالتي   طبَّق    .دت  وقد 

ف المنهج  هذا  درالمؤلف  استه  ي 

المعريال  ألبي يكتِف    علء  فلم 

ابا لجللسرد  لده، مواف 

من    ته،حيا   لاصيوتف ترك  وما 

قدَّم دراسة وافية    آثار أدبية، بل

ز ومعن  في  امنه  من كان  ه 

أكعانداث  أح على  دبه،  ست 

ت الكتاب  هذا  أدبي ا  أفجاء  ا  ريخ 

 تاجه.نإول  لزمن المعري شام
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 الفيزياء المسلية
_______________ 

 Jakow ياكوف بيرلمان

Issidorowitsch 

Perelman 

_______________ 

1882 – 1942 

 روسيا 

 1913تأليف: 

فيزياء   موضوعي جمرتم

 ية( ع)العلوم الطبي

_______________ 

يجعل الشاب    تعليق: الكتاب

يحب العلم، ورغم قدمه فما  

 ات لغلبعشرات ا يطبعزال 
 ( جاويحعارف ال)

الم قلسالفيزياء  ها  فيلبتأ  امية 

ياكو  ئيفيزيالا ف  الروسي 

وهو   أدبيات  بيرلمان  مؤلف 

ي  بكتا  اهأشهر  .علمية

المسليلفي"ا   ، ة"زياء 

لذان  سلية"، الو"الرياضيات الم

الروسية  رجما  تُ  لغات  من  إلى 

من  ك الثيرة  العربية. بينها  لغة 

المحركات   قسم  ة ذاتييعتبر 

هم  أمن    ةكالحرئمة  داو

التلعناا  كتاب  يناقشها  يصر 

 . ليةسلفيزياء الما

مناك الرئيسي  الهدف   ن 
 

 

 
 
 

 
_______________ 

الم كماسالفيزياء  ذكرها    لية 

كت  نمابيرل إثارة  في  هو  ابه 

ا تعتبر  و  مي،العل  لخيالنشاط 

   لظواهر ب تبسيطا  كثر الكتأن  م

 . ةالفيزياء المعقد

  1882  من عارلماولد ياكوف بي

بيلس قرية  التابعة  تفي  وك 

على  يةالحالبولونيا  ل حصل   .

علود الغابابلوم  معهد م  من  ت 

سانت  الغابات   مدينة  في 

عام   يرلمانب توفي  وبطرسبرغ.  

خلل لما  بببس  1942 جاعة 

لينينجر منحصار  قبل    اد 

 ني. الجيش األلما
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  زجيردة الياو
_______________ 

 دةياز مي

_______________ 

1886 – 1941 

 لينان/فلسطين

 1920: 1ط

 ياة ة حسير موضوعي

_______________ 

  ي م  ةبتاكلا  زاجنإ  ةريسلا  هذه

 وفريد  متميز  نقدي  لمع  .ةدايز

األ  هيف  تزربأ دبية القيمة 

   .اليازجي دةلور

وردة    ةلبنانيلاديبة  ألا  تمدق

ا ما مملون    اليازجي ألدب  ن ايز 

ال  .روالشع لها  فكانت   يريادة 

أواخر ية  لنسائابية  ة األدهضالن

وأ عشر  التاسع  ائل  والقرن 

أظهرت ال وقد  العشرين،  قرن 

منذ  بن فكريًّا  رأت ق  .باصالوغ ا 

الشيخ أبيها  على   األدب 

ك اليازجي،  نظمت  ناصيف  ما 

 أكثر شعرها في  نالشعر، وكا

ديالمراث لها  تجمع  وقد  ان وي، 

الورد  نبعنواصغير     . حديقة 

  ت ناك  دقفة  ي زيادم  ةبتاكلا  امأ

لألب    يدةحو  ةابن وأم من  بنان 

األصل سطينية لف   سورية 

األصلي  .المولد ري  ام  اسمها 

 ة.دزيا إلياس

 

 
 
 

 
_______________ 

س تتقن  ولهكانت  لغات،  ا  ت 

  1907في  .  بالفرنسيةن  ديوا

من لبنان  انتقلت مي  مع أسرتها  

اك  نهرة.  اهالقفي    ةلإلقام

ها  لثاء جمعت في الث  أسست ندوة

ا    ينرلعش  - من فص  -عام  وة 

وشعرائهكت العصر  عانَت .  اب 

  فى شتها ُمس تفسي ة أدَخلَ ن حالة نَمِ 

الا بعد   ان.بنلب  عقليةألمراض 

بين  تنقلت    خروجها  إنجلتراما 

ومص أعمالها    ر،وروما  من 

)  باحثة .  (1920البادية 

جباشتهرت   إلى  ان ربرسائلها 

 . ل جبرانخلي
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 اديةالب  باحثة
_______________ 

 مي زيادة

_______________ 

1886 – 1941 

 ناينل/طينفلس

 1920: 1ط

 سيرة حياة  يموضوع

_______________ 

ل من تناومي زيادة بدًّا    تجدلم  

الظاهر األدبية  هذه  ة 

  .فذةة الواالجتماعي

المستعار م  سالا  البادية  ةباحث

ا حفني ة  لمصريللكاتبة    ملك 

بنت اصان المف  عروف  للغوي 

نا وحفني  أدصف،  يبة هي 

احت اجتماعية،  ت لومصلحة 

ا في  رفيعة  األدبية  يلحمكانة  اة 

الواالجتما كانت  تجد   عية، 

التعناء   عفي  أفكارهاعبير  ، ن 

في وضوح  اءت  فج نصوصها 

وجمع  وجزال ورشاقة،  ة 

الفخطاب بين  صاحة  ها 

لغت  والجمال، كانت    ها كما 

م وتعد  ع  وسيقيجرس  ذب، 

في عرة  امرأل  وأ تبرز  بية 

  .لعصر الحديثالخطابة في ا 

  يادة ز  يم  ةريسلا  ةفلؤمو

مَ أبدعت   ة،  الص حاف   ل جافي 

ال في  مقاالتها   صحافة نشرت 
 

 
 

 
_______________ 

تالمصرية،   وقيع  واعتمدت 

ُمستعارة بأسماء  من كتاباتها   ،  

ال "شجأسمائها  ة،  يمستعارة: 

رأفت، ك  خالد    وبيا، إيزيس 

كناع السندبارائدة،  البحرية ،  دة 

كاَن   في    اهلاألولى".  دَور 

ُحقوق َعن  الَمرأة،   الِد فاع 

كانَت    .لُمساواةاة  وبُِمطالب

َعلى في    ُمتطلعَة  المرأة  تاريخ 

َسبَقت  ال التي    . َسجنهافَترة 

الِكتابة   ِمن  .  والن دواتأكثرت 

  ي فدي  فى الُمعافي ُمستش  يت تُوف

ع عن  القاهرة  يُ َمدينة  هز نامر 

 .ا  عام 55
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  بي الن
_______________ 

 خليل جبرانان جبر

_______________ 

1883 – 1931 

 لبنان

 1923: 1ط

 عربي( مترجم )لكاتب 

 شعر أدبي

_______________ 

جبر ي  ف  1883ام  عان  ولد 

لببش شمال  وهنري  اجر  ان، 

ك لليعود بعد ذن  بوسط  فتيا  الى

ل مدرسة    بنان الى  في  ويدرس 

ذلكالحكمة وبعد  تنقله   ،  كان 

ب ولبنان ن  يالدائم  بوسطن 

وكانت    سريوبا ونيويورك، 

بالسسل كتبه  عربية لة 

في  كليزيةواالن  1920العام  . 

الرابأس جبران  القلمية،  س  طة 

لجنة في  شارك  ير  حرت  ثم 

وسورية   لل  خمارس  ولبنان، 

والحي الرسم  كتاب  .  كتابةاته 

الكتب  من أشهر  يعتبر    "ي"النب

ا  يالت الكتبها   ينانلبلشاعر 

، وتم إصداره  يةزباللغة اإلنجلي

ترجمته 1923  عام وتمت   ،

خمسإلى   من  لغة، أكثر  ين 

بنشره   ةيبرعدور    امت عدةوق

يتناول  العب  الكتاب ربية. 
 

 
_______________ 

ف"جبرانتجارب  صة  لخ   ي " 

فيلحا آر ياة،  الشاعر  اءه عرض 

اللفا ختأململسفية  من    26لل  ة 

ع وردت  نثرية،  لى  قصيدة 

رج يدعى  لسان  حكيم  ل 

عن    يلذا  ،"مصطفى" يرحل 

فيها  قة  مدين   ا  سنة منفي  12ضى 

د أن  رحيله أرا ه، وعند  عن وطن

المدينيعط ألهل  خلصة  ى  ة 

عن  علمه   فأخبرهم  ومعرفته، 

ا  نب اف جومختل إلنسانية  الحياة 

ما.  شعرية  يقةربط أهم   ولعل 

أنا  يميز لوحا  هلكتاب    ت يضم 

الت التشكيلية  ا رسمه  يجبران 

 وحاتته ولكن هذه اللل حياطوا

األ  لم شهرة  نفس  ال  معتنل 

له واألدبية  أعماله   نجد. 

  الغرب   يفقد اشتهرت  لشعرية  ا

 ب.أكثر من العر
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  الغربال
_______________ 

 يمةيل نعميخائ 

_______________ 

1889 – 1988 

  لبنان

 1923تأليف: 

 نقد أدبي موضوعي

_______________ 

هه مه  ينع ميخائيل  جمع   توجُّ

بي واالفكري  األدب  لفن  ن 

وكتاوال القفلسفة  الغربال  به  ي ِم 

طبع سنة )َصدََرت   األولى  ته 

ي1923 الذي  مدرسة    لشك ِ ( 

لعربي ا  النقد  سيرةميزة في ممت

الغرباك  يهدف  الحديث.  لتاب 

يس تصور نقدي مغاير إلى تأس

ج  والدعوة أدب  أن  إلى  ديد. 

الهجوم   -ب هي  تاكهذا ال  غاية

العربي  يعنال األدب  على  ف 

الا وعلتقليدي  ت  لى  متزم ِ

االتح ر  على  جُّ ثم  للغوي 

من    حاول  -  ةديالعروض التقلي

عمله على    دكيؤ  أن  خلل 

اضرور إعادة  إلى    لنظرة 

وإلىظيو األدب  ده نقطرق    فة 

ميخائيل ري  فتحة.ن مبعقلية   ى 

األدب   أن  الحقيقي نعيمه 

ر سب  يفته تنحصر في تناولوظ

ال النفس  حيث ربشأغوار   ية، 
 

 
 

 
_______________ 

تكمن    ى نعيمهأن قيمة األدب لد

قدرت اختراق  في  وكشف ه على 

وكينو  اإلنسان  نته  باطنية 

نعيمك  حقيقية.ال تناول  في ما  ه 

الكتا الغربال  د وقلغة،  به 

نسانية ابتدعها  إمؤسَّسة  اعتبرها

من  اإل التواصنسان   ل.أجل 

أمٌر حتمي   هارومن ثم فإن تطو

ئن  ر اإلنسان ألنها كاغيت ب  يرتبط

ي للنحيٌّ   قراضتعرض 

كتلذ  موت.وال في  نلمس  اب  لك 

ا في التعامل  الغربال حسًّ  ا متقدم 

  اصل ا أداة توواعتباره  غةالل  مع

للوماد واإلنتاة  األكتابة  ي  دبج 

الع تهذميجب  على  يبها  ل 

دقة إلعطائها  ورقة،   وتنسيقها 

سوى  ألن ليست  مستودع  ها 

إلىمور بها  يُرَمز  كارنا فأ  ز 

مة لها  ثم فل قي   وعواطفنا؛ ومن

يع.  نفسها  في "لهذا   "الغربالد 

 ة على الشعراء النَظَّامين.ورث
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 Derسحريالجبل ال

Zauberberg 
_______________ 

 توماس مان

_______________ 

1875 – 1955 

 ألماني

 1924: 1ط

 يةوار يأدب مترجم

_______________ 

توما كتبدأ  مان  الرواس  ية  ابة 

ع بعد  1912ام  في  زيارته  ، 

في    لزوجته والد  مصحة  في 

البداهرتبعادافوس.   في  ية  ا 

ق في  ولكنة،  رصيرواية  ها 

  ن مل أكبر مع  أصبحتالنهاية  

بكثي أن    رذلك  عام ها  نشرإلى 

. سنة  12  د عمل دامبع  1924

بطلها  عن    ةالرواي  تحكي بقاء 

الشسئيالر هانز    ابي، 

مصحكاستر في  في   ةوب، 

ا األلب  التي  لسويسرجبال  ية، 

فق  دخلها البداية  كزائر في    ط 

الرواية وقد     ة رصو  شهدت 

من   ازية  والبرجالطبقة  كبيرة 

سنوات الة في  وروبية الفاسدألا

الح  يالت العاسبقت  لمية  رب 

م ت  .(1918  –  1914_  األولى

ف كرواية  العمل  فية،  سلوصف 

تأ بها  في ملويوجد   ت 
 

 
 

 
 _______________ 

بل  من ق  اءسومواضيع مختلفة،  

أوال )خاصة الراوي  شخصيات 

ومديري ن وستمبريني،    ابهتا 

 ضا  يأية(، ولكن بطل الروا يمتعل

الص  هناك من  فحات  العديد 

لمال مرض  نمخصصة  اقشة 

الجمال  ا وعلم  والموت،  لسل، 

 .السياسةو

 2.2018 ايديب يكيو نم ةروصلا
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صول  أ و اإلسالم

  كمالح
_______________ 

 زقعلي عبد الرا

_______________ 

1888 – 1966 

  مصر

 1925: 1ط

نقد  و تاريخ موضوعي

 عياتماج

_______________ 

األزهر للشيخ  علي  كتاب  ي 

في    عبد صدر  الرازق 

أحدث ضجة في  وقد    ،م1925

رف  صرم لفكرة بسبب  ضه 

والد مدنية  الخلفة  إلى  عوة 

إلى يهدف  و  .لةوالد   الكتاب 

اإل أن   روحي إثبات  دين  سلم 

له دخل  أو بال  ال  سياسة، 

تشبا ال  لرألحرى  في   هيع 

السياسة، أمرٌ يافالس  مجال   سة 

يعود  نيود اختيار ي  للناس 

ومبادئ يروسائله  أن  ه. وهو  ى 

ا الخلفة  نُِسب ل نظام  ذي 

ل في  اإلسمن    يسلإلسلم  لم 

هو   إن ما  وضع شيء،  من 

وقد أدى هذا الكتاب   المسلمين.

سيا معارك  ودينية إلى  سية 

وقامت   كبار    هيئةكبيرة، 

في  العلما  مةبمحاك  األزهرء 
 

 

 
_______________ 

ته من وأخرج  ازقلر ا  ي عبدلع

وفصلته   العلماء  من زمرة 

وكان  العمل   شرعي،  كقاضي 

ا  رقرا من  برغبة    ك للماألزهر 

ي الخلفة لكي  استمرار  ضمن 

تر في  إلغائها  في  كيبعد  طمعا   ا 

الخل عن  منصب  دافع  فة. 

المفكر من  الكثير  ين،  الكتاب 

الدكتور  م حسين  نهم  محمد 

وكليه العزيز است ،  عبد    قال 

وزارم  فهمي في ال  ةن    حقانية 

ب زيور  في  وزارة  مارس  اشا 

الظلم،  جاج  احت  م  1925 على  ا 

دافع  لوكذ   د موعباس مح عنه  ك 

 .  سلمة موسىو العقاد
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 راهيم الكاتب بإ
_______________ 

 ازنيإبراهيم عبد القادر الم

_______________ 

1888 – 1966 

  مصر

 ، 1926/1925تأليف 

 1931 1ط

 رواية  بيدأ

_______________ 

هذه    اتب بطلكالإبراهيم    ىعان

الت من  الوجداني تشالرواية  ت 

و حيث خاض  فابعد  زوجته،  ة 

الالع حب، التي  ديد من قصص 

له يُقَدَّر  أي  والت  لم  في  فيق 

تامن فهو  من   بيهر  ةرها. 

ا ممرضته  وماري  في    قعلتي 

أهاماغر وتارة  يأنس ،  خرى 

خالإلى   ابنة  ته شوشو 

من ويستلط يجد  أنه  إال  فها، 

لها،  ي حبه  في  مجوينافسه  ن  د 

فآين له!  حبها  في  ثر افسها 

ساحة من  ذا  ه  الهروب 

إل العاطفي  ى  الصراع 

وهن بليلى، األقصر،  التقى  اك 

الس حعيدة  تلك  اللسان  لوة  ذبة 

نهاية   هولكن  .الحديث في 

  تي لاسميرة  ب  ارتضىالمطاف  

ي لم تكن له أمه، والت  اختارتها

على  ر  لتخط يغله   زل بال. 
 

 
 

 
_______________ 

دانية وجالة  جربتالالمازني  

ا   السائدة   الجتماعيةبالتقاليد 

ذلويُ  أسلوبقَِد م  في  شيِ ق    ك 

 .عيد عن التكلُّفس بوسل

وعاشني  الماز وصحفر  ي  ناقد 

بأسلوبه   ري عرفصموروائي  

رسة  دممن  جه  خربعد ت  .الساخر

ثم    مدرسا  عمل    1909  نالمعلمي

وعمل ريس  التد  اعتزل

براعته    نهع  وعرف.  بالصحافة

اللغة  Google  .ةنجليزيإلا  في 

 books 
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  في الشعر الجاهلي
_______________ 

 طه حسين

_______________ 

1889 – 1973 

  مصر

 1926: 1ط

 أدبينقد  يعوموض

_______________ 

بَدأت أعمل  ذا القرن في بداية ه

إصدا الشعر  كت  ر على  عن  اب  

جمالفأ  كما وكنُت  هم  يته. 

 هتبيرا من قراءة ما كتأثرت كث

لمصري طه  األديبان الكبيران ا

 " "    عن  الجاهلي  الشعر 

نعيمةم  نانيواللب "   يخائيل  ـ 

أتأمل   لغرباال  كتاب فرحت   "

الالش بجاعر  النظر    ضغهلي، 

ح االنتحالعن  الكثير   قيقة  في 

الشع  من إلى  هذا  لُت  فتوصَّ ر، 

القص    عدد إبداعات  من 

عرشعال مي  من ند  جموعة 

ال وماتوا الشعراء  عاشوا  ذين 

بن  لقب بشر  مثل   اإلسلم، 

العبدي بن   ،عوانة  عروة 

المنخ الالورد،  كري  يشل 

قصيدوالمسيب    ةصاحب 

 مالك(إبراهيم ) كية"."المال

 

 
 
 

 
_______________ 

عني جدال  واثار  هام  فا  كتاب 

  طه حسين بالكفر وخاصة واتهم  

ف جاء  العندما  نص  ب  ا كتي 

إب"للتو تحدثنا عن  أن  راهيم  راة 

و يحدثنا قللوإسماعيل،  أن  رآن 

رود هذين  أيضا ، ولكن وعنهما  

ال في  ال ة  تورااالسمين  والقرآن 

إلثباي ا  مجودهو  تكفي 

ي ما  طه   أنعني،  التاريخي". 

ما ورد في    ال يصدق كل  نيحس

 قرآن ال

 هللا  حامد فضل



 الكتب المقترحة

88 

 

 

 الزهاوي ديوان 
 _______________ 

 اويجميل صدقي الزه

_______________ 

1863 – 1936 

 قالعرا

 شعر بيأد

 _______________ 

نهض طلئع  األدب من  ة 

فيالعر ،  ضرحا لار  العص  بي 

رو   من  الرائد  التفكير  علمي اد 

ا ملفلوالنهج  و سفي.  وفاته ولده 

مفتيها.كببغداد،   أبوه   هيتوب  ان 

عل البيت  في  ووجاهة  عراق.  م 

  علم على تلقى ال  .صلكردي األ

أبي بالعر  ه.يدي  الشعر  بية  نظم 

في   ومن    تهحداثوالفارسية 

.  لمرسلا   رعالش  من كتب  أوائل

فيوتق مختلف  لب  ة مناصب 

مجلس أعض  نمن  فكا اء 

ثمالمعا ببغداد،  من    رف 

امحك  أعضاء ثم الستئمة  ناف، 

للفلسأستاذ االسلفا  في ة  مية 

الملرمد)ال باآلستانسة  ة، كية( 

في دار  ربية  الع  دابوأستاذا لآل

ب للمالفنون  فأستاذا  في    جلةها، 

الحقوق فناببغ  مدرسة  ئبا  داد، 

المنت   ب لنوالس اي مجففق  عن 

نائ  ثم  عنالعثماني،  داد، غب  با 

 القوانين  تعريبللجنة  فرئيسا  
 

 
_______________ 

جلس ممن أعضاء  بغداد، ثم    في

  .توفيإلى أن    ي،ن العراقاألعيا

ي بوكان  نجاهر  في  ظرية إيمانه 

االتطو آراء  ويخالف  لمجتمع  ر 

ف والعربي  إليه  .قتهي   ونسبت 

أالز في  لندقة  حياته  ة ركثواخر 

الفلسفه  ت جريئا   .  علومفي  كان 

مواقفهوصلبا    ا  وطموح في    .

ة  دافع الزهاوي عن حقوق المرأ

الحجاب  وطالبها أسرف    .بترك 

ال  يف ومدح  هجاء  عرب 

سين:  تب فيه طه حكو .  جليزنإلا

يك الزه"لم  شان  عر  اوي 

والا فحسب  شاعر    لعربية 

بل مصر  شا  العراق  عر 

م األوغيرها  لقن  كان  قطار،  د 

ا مل،  قلعشاعر  ذا  هعري  وكان 

ا ولكنه  لذي  ا  لمعريالعصر، 

 .سلح بالعلم"صل بأوروبا وتات
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  عودة الروح
_______________ 

 توفيق الحكيم

_______________ 

1898 – 1987 

 مصر

  1927: 1ط

 ايةرو أدبي

_______________ 

تو الحكانتهى  مفيق  ة ابتكن  يم 

سنة    الروح  دةعوروايته  

طا  اعندم  1927 في  كان  لب ا 

 1933سنة ، ونشرها فرنسا

"عو الروحكانت  وليدة    "دة 

عوا   دبية أمل  مجموعة 

تأثر الحكيهب  وسياسية،  من ا  م 

ت  ي شكلالت  1919ورة  أهمها ث

القوميةصارا  انت  .للفكرة 

ف الروح  الرواية    يوتجلت 

ا فلمتمالواحدة  رة أس  يثلة 

جسد شعب ال  فاتصت  واحدة 

نة، ، عندما مرت بمحيرالمص

بمرحلةا  اهبيمر    ناك  لشعب 

التلا عام ي  مخاض    عاشها 

الرو  .1919 محسن، اية  بطل 

دمنهور عائلته   ،ترك  حيث 

بل  ،ةالثري رس  مدا  إحدىيلتحق 

ف زينب   يح  ي القاهرة،  السيدة 

بسيطو حياة    مع   ةيعيش 

الثلثة إضاف   أعمامه   ة  وعمته 
 

 
 

 
_______________ 

ا  دمالخ ر الذكوويقع    لقرية،من 

ف سنيرت اج  بح  يجميعا   ة  هم 

العص تخيب  رالفتاة  ولكنها  ية 

جميع تن  .ا  أملهم  ثوثم  رة  دلع 

أجل   1919 سعد    من  عودة 

عن الذين    هاق ورفزغلول     نفوا 

مح  الوطن، سن  ويشارك 

فوالخ  وأعمامه   ي ادم 

الالمظاهرا  .لثورةل  ةؤيدمت 

الروا ببدأت  فية  مرضى  ي  هم 

  ي تنتهوواحدة  ة  فغر   ي ف  راشالف

ف  يفبهم   واحدة    ي زنزانة 

ف  جنالس   ي فواحدة  غرفة    ي ثم 

 . مستشفى
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مسرحية مصرع  

  يوباترا كل
_______________ 

 يشوق أحمد

_______________ 

1868 – 1932  

  مصر

 1927 1ط

 شعرية حية مسر أدبي

_______________ 

ت  هي شعرية  دور  مسرحية 

األيام   حياةف  يرةخاألحول   ي 

درية ترا في اإلسكنالملكة كليوب

أ علحريالبكتيوم  وموقعة    ى ة. 

من   نظرة  تخاالرغم  لف 

شخصية وح  المؤرخين   ل 

من  -راكليوبت  الملكة حكم  آخر 

البطم من  إن    إال  -المة  صر 

شأ رؤية  حمد  وضع  وقي 

لحيات التاريخ    .هاخاصة  فنرى 

بصوي ة مصرية ملكة  ررسمها 

ملك  غلبتها أو  الدهر    ة محن 

 وراء الهوى   الهثة يههال

الفتان  ولما   بالجمال  عرفت 

العرا وعتلت  ستخدمت اش 

في تريد   جمالها  لما  الوصول 

 من  بالكثيرحياتها    تجضو

حربية.   شوقيمواقع  أن    أراد 

كليظ بصهر  ملكة يوباترا  ورة 

بتسعطنية  و لمصلحة   . لدهاى 
 

 
 

 

 
_______________ 

مع أخيها  كليوباترا مصر    متحك

ب يوليوس   عانهاأ  أن  دعاألصغر 

ع العقيصر  ارتقاء  لما    رش،لى 

فل رت روما واحتوها زاأخ  مات

ت  فلما  قيصر،لابها   ع زناقُتِل 

رو  الحكم انطفي  ونيو  ما 

انطو فيوس،  وأوكتا نيو  انتصر 

الحكم غرامهاف  وتولى  في   وقع 

زواجه  غور أ م  ظلت  من  خرى 

أثبه  صلته مما  ضب غر  اا 

ف عركة مفي    ابكاشت أوكتافيوس 

تركت  .  ارهماحبانت  هتانت  ةبحري

أنطونيو ايوباترا  لك من    بنتين 

 قيصر.  ن يوليوسوولد ا م
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  نة والزمانينوكال
_______________ 

 Martin مارتن هايدجر

Heidegger 

_______________ 

1889 – 1976 

   ألمانيا

  1927: 1ط

 مترجم

 ة فسلف يموضوع

_______________ 

مهم، ال ترجمكتاب  توجد  ات   

دجر  هاي  عمالأل  ة ريثك

 هللا  حامد فضل ،وبة لغتهعصل
ال هيدجر  كتبه  يرئكتاب  سي 

عا  1927عام   باتفاق  م  يعد 

الباحثين تحلعظأ  بين  يل  م 

في    دللوجو ظهر  البشري 

ا الفلسف امتداد  ولة  على  جودية 

اهذ ومن  كله  حركةله  ا. 

النال إلى تركيزممكن  في    هظر 

ا عللكهذا  موضوعات تاب  ى 

القلقمثل الهم،  واإلثم، :   ،

وقوال جميعا   تناهي.  هؤالء  بل 

إش  تالمو أنه  إلىعلى   ارة 

نزن هيدجر  من لحو  عة  ون 

اآلخر قي  العدمية. "هذا    ول: 

ي تمامالذي  جميختلف  عن  ع  ا  

أو  ام  يانات هوالك له  كيان   ال 

ل العدم  ذكن هعدم    هو وجودا 
 

 

 
 _______________ 

يرى   ."اسيسأنحو  على   هيدجر 

البشران   السبيل الموجود  هو  ي 

 ك م حقيقة الوجود. ولذللوحيد لفها

دنا هي وجوا  يقول أن االنطولوجي

أوهنفس هم  واليونان  اهتم .  من  ل 

ال  .الوجود  بمسألة فلسفة يقول 

القائم هعوضولغربية أخطأت ما ا 

الكون   ا  ائنكوالبين  ات لفلسفألن 

عنالسابقة   تبحث  د الوجو  كانت 

كمين ب المو  انتا  به  جود. تعني 

ي ب جديد فتاب كان بداية انقل كال

  الفكر الفلسفي.

 ( ايديب يك يو)
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فكر  الحرية  

  اريخ في التطالها واب 
_______________ 

 سىة موسلم

_______________ 

1887 – 1958 

  مصر

 1927 :1ط

د  تاريخ ونق   وعيموض

 اجتماعي

_______________ 

الكتاب   موسى هذا  كتب سلمه

أزم  1927  عام تين عقب 

سلم وأصول ما كتابا )اإلرهأثا

لرازق  شيخ علي عبد الل حكم(ال

الشعر لطه    و)في  الجاهلي( 

موسىقوي  ين.حس إن   ول 

وحد ماه  اهاألفكار  التي  ت  ي 

أج المؤم من  فلها  بها   ملنون 

بحياته إنسان    ن ضحىحدث أي

أجل شيء    من  أو  يقتنيه طعام 

أجوإنما   ع"من  جديدة ل  قيدة 

بهاآمنو يق  ا  عليها ولم  رهم 

الحكومةمهالج أو  وسمعنا    ور 

ضحوا بأنفسهم  اس  ن نعأيضا  

و اختراع"  في سبيل اكتشاف أ

تكونوالثأن  مضيفا    رة 

ات إذا  بينت  عسالوسيلة   الهوة 

ا وجمود  ضرورة لمؤسسات 

 سىمو  مةلسر  يُصِد    .روطالت
 

 
 

 

_______________ 

،  دير رمكتابه بتص د من يورزي  

قصة   لـ    " محاالتس"خلله 

ويليم الذي ف  هندريك  لون  ان 

اإليق قصة  علينا  مع ص  نسان 

و والحرالالجهل  العلم    ية. قيد، 

الحر  نإ  موسىيعقب  و فكر ية 

البَو   حرية    . باألفكار  حهي 

او ايتتبع  حل  رالملمؤلف 

التيتالمخ ح  تمرَّ   لفة  رية  بها 

را ظهور  الفكر،   "التابو"صد ا 

الك اأول  من    لتيقيود  حدَّت 

يوِض ح أن الدين    .نااإلنسحرية  

يمك  في ال  يَ ذاته  أن  ضطهد،  ن 

االوإنم ينشأ  ما  ن  ضطهاد 

المستعي ومن السلطة  بالدين  نة 

ير  هوجمال المألوف الذي  فِض ل 

 ريب.ل ق والتجالخ  على
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  األيام
_______________ 

 طه حسين

_______________ 

1889 – 1973 

  مصر

  1929: 1ط

 ة ذاتية يرس نثر   أدبي

_______________ 

حسينسير  ياماأل طه  الذاتية    ة 

ب هامها  يحدثنا  مرحلة  ة  عن 

بح  من األياته  في  ين  زهر 

الل  ةرهالقا في  والحي  تيني 

تحان م اب  فشلف  كي،  باريس

ا  ف يكو  الميةالع  لفرنسيةتعلم 

أصبحت  ىالتقو التي   بالفتاة 

"المر بعد  أبصر فيما  التي  أة 

 ( نبيل بشناق) ها"؟ني بع

لياأل حسيام  هو،  طه  بشهادة  ن 

العملالكث الكلسيكي   يرين، 

فيال ال  نموذجي  عربي  األدب 

الذاتديث  الح التي  للسيرة  ية 

عن  يتحك شخص  سيرة    لنا 

است التغلمتمي ز  ى عل  بطاع 

ف  كشخص كفي  خاصاله  عجز

والالطفو  منذ ألعلى  لة  صعود 

مية ر مسيرته التعليبالمراقي ع

الحياة    فيوانخراطه   معترك 

 . يعرف اللين ال بعزم

 ( محمد محمود)

 
 

 
_______________ 

مصروناق  يبأدوهو   من    .يد 

ا الحركة  لشخصأبرز  في  يات 

ا الحألالعربية  درديثةدبية  س  . 

األزهر، التح  في   بالجامعة  قثم 

حينلاأله ع  ية  ام  افتتحت 

وحصل على الدكتوراه   ،1908

ى فرنسا ثم ابتعث إل  1914م  عا

اليك إلى  دلمل  عاد  ر مصراسة. 

أستالي للتارعمل  ثم  ذا   اذاأستيخ 

عميد عمل  العربية.  لكلية للغة    ا 

مديرااآلداب ثم  معة لجا  ، 

وزيراإلسكندرية ثم    ا ، 

في    أشهرمن    للمعارف. كتبه: 

الجاال )هشعر   (1926لي 

الثق ومست مبل  في  صر قافة 

(1938 .) 
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مسرحية مجنون  

 يلىل
_______________ 

 شوقيد أحم

_______________ 

1868 – 1932  

 مصر

 1932: 1ط

 حية شعرية سرم بيأد

_______________ 

ا شوق  رلشاعكتب    ي أحمد 

الرائع احمسرته  ة لشعريية 

)مجنون  هالش (  ليلىيرة 

الكلسيك  سلوببأ  يالشعر 

ه  ،يدالعمو الحب    ي قصة 

الذسااال منه.  لق  نطا  ي س 

قيسشخ اا  وصها  لملوح  بن 

مجنون  بط ليلل  بليلى،  نت ى 

قيس   عم  ابنة  المهدى 

امحبوبتهو ورد  زوج    يلثقف. 

قليلى وغريم  ف،  الحب. ي  يس 

قيس بن    وعم   ليلىهدى والد  مال

دور  ع القصة يووح. فموضملال

فوح حب  لفتاةل  م  قياثم    ، تى 

طبع بالوعوائق أمام هذا الحب  

علما   من يترتب  ذلك  ار  آث  ى 

سيئةنف ب   سية  من   همتلحق 

ن مما وأحزان  فسيةعذابات   ،

أ  ييفض واللوثة  الهذيان  و  إلى 

استعالجنو أحمد  ن.   ي قشوان 
 

 
_______________ 

  ي فعها  ليخضلغرام  ابقصص  

  وسطوة   قاألخل  الغالب لمبادئ

م  دقاليالت فيها  عادبما  ات ن 

قَبَليَة  رعيةم  نُبلو  ومشاعر 

أخلقهال وسمو  كما  عرب  م، 

ليلى(    ثاأحد  تصور )مجنون 

أنكي ت  ف  منليلى  ورد    تزوج 

وتكشف    ي،قفالث برغبتها، 

الم أأحداث  قيسا  سرحية  قد    ن 

بمشبَّبَ  ف  أشعاره   يحبوبته 

ح وكانبففضح  لها  ا   سبب  ذلك  ه 

تز  يف منعدم  ونرى  ،  اهويجه 

يقي علىذسا   هائما   جهه  و  هب 

بعد   يف والقفار  الصحارى 

لزوا وعدج  غيره  من  م  يلى 

خصم  ابلرغ  استجابتها لكن  ته، 

صورة   يفملكا   كان  س  قي

في زوجته إنسان،  لقاء  قبل 

وي ن  يتبادالتركهما  بمحبوبها، 

و يالحب،  يبقي ال  بل    ها قربها 

عذر تنتهيعلى  نون  )مج  ىتها، 

س وليلى  يقلبطلين  اليلى( بموت  

 ب. اة الحنن معام
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  الفردوسعي  مرا
_______________ 

 اينبكجون شت

_______________ 

1902 – 1968 

   أمريكا

 1932: 1ط

 رواية أدبي مترجم

_______________ 

ليال ليلة من    ، 1776عام    يفي 

بوالمدينفي   "ألتا"  ية ة 

الديعارتد  فورنيا"،  يل"كا ن  ن 

حالمسيحي   عشرين  وال،  ي 

الهنود من  حمر  ال  عامل 

ا للب)الُسك ان   ،لد(ألصليين 

كا الذين  قدنوهؤالء  وا أُجب ر  ا 

ديانعلى   الوثنية م  تهترك 

دي واتباع  المالقديمة  حتل انة 

تركواأل أكبيض.  واخهم  ا 

خلفوهربوا   م مصانع هتاركين 

السلطات قرر  طوب،ال ت 

وال إرسلامدنية  ال  دينية 

ف  وعة منممج لة  ي رحالجنود 

الكرمل"  ش "وادي  عبر  اقة 

جبال،    وما من  أجل  خلفه  من 

هؤإعاد إلى الة  المنشقين    ء 

اح ولكنيسة  ضن  بعد األم. 

وسط  جهع  أسبو في  نمي 

ال عثر  علالجبال،  ى  جنود 

االهنو الحمر   بين،  لهارد 
 

 
_______________ 

بهم دما  بعدين  مقي  وعادوا 

الاكتشف   "مراعي  نوجأحد  د 

ي،  مراعكن هذه الس".. لوالفرد

الفردوس   مل أبد ا  تصبح 

الخضراء   شود، أو المراعيلمنا

لعنة،   ،ةساحرال كانت    بل 

الذيالجند  صابتأ اكتشفها    ي 

ليسكن  صأو خطا  من  كل  ابت 

ت هذه فيها.  لية  المتتا  بدو 

التي مليئة بالرم  صية، القص زية 

القارئتيس ندماج  اال  بعد  شفها 

الق يلحظ    يثحراءة،  في 

مراع أ قارئ  ال الفردوسن   ي 

سوى  شار  الم ليست  إليها، 

األ "أمريكا". حلأرض    م 

أ من  "شتبالرغم  لم ن  ايبنك" 

ا بالاكي  رتشيكن  اا   لحرفيمعنى 

معارضا  نأإال   كاتب ا  يُعد  ه 

أمريكلسياسا الرأست  مالية، ا 

 ن. يا للمعدومين والمطحوند  سانِ مُ 
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  مديةمحة الالشخصي
_______________ 

 فيلرصامعروف ا

_______________ 

1875 – 1945 

  العراق

في الفلوجة   1933ؤلف الم بهكت

 )دار الجمل(  2002 :1ط

 ختاريو ةسير موضوعي

_______________ 

ا  وال نبحت ال أقيم للتاريخ وزصأ

ه بيت ا  ألني رأيتحسابله    أحسب

ومناخ  لكا م ومتشج  لالضلذب 

ا إلناسأهواء  ف..  نظرت  يه ذا 

م  كأني  من نه  كنت  كثبان  في 

األباطيل  رما تل  في لغقد  غلت 

ة. الحقيقشذور    ة منيلذرات ضئ

 (لرصافيمعروف ا)

ال الرصافي شخصية   رسول فكك 

الروايامدمح وفق  ال،  متداولة ت 

 كل األحداث  نتراث عفي كتب ال

شاالت تحدي  فيها.  عن رك  ث 

وزواجهأتشن خدييبالس  ه،  جة، دة 

فيوفضله اإلسلم، انت  ا  شار 

إلى الرسول، حر  وتطرق  وب 

واونزو الوحي،  في اكالعتل  ف 

مش إيرالغار،  أنها   ذلك تعلم    لى 

ورق عم   ةمن  ابن  نوفل،  بن 

خ بنت   عتبر او  ويلد.خديجة 
 

 
 

 
_______________ 

الر أن  أذكى  سالرصافي  ول 

  يخ، ألنه شكل لتارفي اشخص  

مست  ال  دينا   تى حمرا   يزال 

ويتبعهاآل منأكث  ن،  مليار   ر 

ت رفض  لكنه  فه  وصيشخص، 

ورفض اإليمان    بالنبي، 

"رحلة ازلمعجبا مثل  ت 

 راج".والمعراء ساإل

الف في  عام  كتبه  .  1933لوجة 

منشو دار  الجونشره  مل  رات 

  (.يكواكبم لس) 2002عام 
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 السيرة على هامش
_______________ 

 نحسيطه 

_______________ 

1889 – 1973 

  مصر

  1933 :1ط

 رةسي عيموضو

_______________ 

  1933ن في عام  حسيطه  م  قد

في   نشره  الحين لكتاب  ذلك 

اوتبد   على  واى  منلفور   حدا  

اليع كتبه وال  أمت م  ويزال حتى 

على  يُ  ويبدو واس  نطاققرأ  ع 

فيمفيد نفسه.  الو  ا   إنه قت 

اع  -اب  تك هامش    -ةلسيرلى 

تب  كان األول بين مجموعة كف

ال ديني  طابع  فيه ذات  شك   

خلل    درهاأص حسين  طه 

ته. والحال ن حيالية مل تااحمر

هامش  أ على  صدور  منذ  نه 

كثرالسيرة،   الن  رأى  قاد  من 

هذرخي  ومؤ أن  ا األدب 

ى  ف علأراد أن يلت  االكاتب إنم

الذين  مه ندقة الزبرموه  اجميه 

سم اربونه باحوا يحافر وروالك

من لدينا وغيره  حسين  طه   .

العق  تابالك لنيين والمفكرين 

خلل    ريينالمص اكتشفوا 

األنصال مف  ثلول   ثينات  ن 
 

 
_______________ 

خطو الفائت  استيالقرن  لء  رة 

علالد  ددينتشالم إيمان ينيين  ى 

ظانالمصريي واستشراء  هرة  ، 

الدينية  األح ابة  جواستزاب 

عر مقطاعات   الناس  نيضة 

فوألفكارها من   جدوا،  أن 

مواصلة   في  الغالخطورة  وص 

علم تحداثة  كانت  قانية    ل بسم 

نت  وكا  -هم  ابات كتذلك أفكارهم و

على   حال  أمؤمنة  وترك   -ي 

الن استخدام  صوص  ساحة 

اراثية والت الديني   لفكرنصوص 

يفسرولل على نمتشددين  ها 

اللذل  هواهم، ذلك  إلى  ك  تفتوا 

  نه، من مهلون وراحوا ينراث تال

كشف   المتقدمة  انب  الجوأجل 

وا الدين لمشوالعقلنية  من  رقة 

وهياإل راح    بن جوا  سلمي، 

ذلف  المتشددون الي  حين  ك 

 ها. سيتفننون في طم
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 أغاني الحياة،  

 م  لااة العإلى طغ

  رى وقصائد أخ
_______________ 

 الشابي لقاسمأبو ا

_______________ 

1909 - 1934 

 تونس 

 1933 :1ط

 شعر أدبي

 _______________ 

ترجع  ربم  ؤلفم ك  تهشهر ا 

من  يللب األخيرين  النشيد تين 

لتونس   الحالي  اة مح"الوطني 

كتبه    "ىالحم عر  الشاالذي 

مصطفى صادق    المصري 

إلوتافعي.  رال ه ذهحاق  م 

ي في  من   1955ونيو  األبيات 

م سلجنقبل  جزء    .ميي  وهي 

الحياة"    دة"إرا  قصيدةمن  

 ي مطلعها:  اب( للش1933)

ا يَو  لش عبُ إذا  ال حَ َما      اةَ يَـأَرادَ 

يســتجيببــد  ـل  فـ أن    القــدر     

دَّ بُ   الوَ ـي  ن َجِلـِل أن  يَ وال بُـدَّ ِللَّيـ  

 .َكِسـرلقَي ِد أَن  يَـن  ل

ى في تعليمه األولبي  الشا  تلقى

ا تلقى عن منية كب القرآاتيلكتا

ومبادئ  اللغ  أصول  هأبي ة 

و عالعلوم   التحق   1921  امفي 
 

 
_______________ 

الزيتونياب مليتخة  لكلية  نها  رج 

إلى كلية    هناكومن    1927  عام

الش خاض  معارالحقوق.  ك ابي 

م إلصل  الشباب التح  عليم  ناهج 

ت في  جمعية  أوساعد  سيس 

بي دي األمين والنادالمسلشبان  ال

تونس.   عافوفي   1929  مي 

والت حيقلوده  وفي  إلى  بت  اته 

ن اغتاله الموت أ  إلى.  يأس وألم

بدائي  ش والصدر وهو   القلبابا  

الخامس مه  عا  عتابأ   على

الشعراء   نوالعشري من  كان 

ب تغنوا  وآمنوا    المستقبلالذين 

الجمود ورفضوا    جديدبالت

ال  .والتقليد قصائده    مغناة من 

العا" طغاة    لطيفة ء  ناغ  "لمإلى 

العشرية  ابدها  )ألف (، ينالقرن 

جراح" يا  أمينة  "اسكني   غناء 

أنت"  اختف غناء محمد "  عذبةٌ 

وسر"  بدهع انهض  ء انغ"  أال 

  .وميرال جدةام
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  اتوريةلديكتعنف ا
_______________ 

 غيا فستيفان تش

_______________ 

1881- 1942 

  النمسا

 1936: 1ط

 مترجم

  موضوعي

 قد اجتماعي خ ونتاري

_______________ 

ب  اتتاتورية للككتاب عنف الدك

ستيفان  لنما   -  ايغفس تساوي 

غربقي نموذجا  للديكتاتور دم    يا 

اتور في ال يختلف عن أي ديكت

فايغ  ستان  ستيف  تهرشاالعالم،  

انتشرلرواا بإبداعه   الذي   ئي 

ا فلعالمفي  عام  .    1933ي 

ا إوصل  طة،  لالس  ى للنازيون 

أما   حوللبثوا  ألن  إلوا    ى مانيا 

أدرك عنديكتاتورية   بشعة.  يفة 

الخطر،فست إلى   ولجأ  ايغ 

ح رألب  يثالتاريخ،  ثوبا    أيهس 

وترك    الماضيمن   البعيد، 

استك أمر  التشللقراء  ابه شاف 

األمس    بينير  بالك ديكتاتورية 

وفيغوط اليوم.    عام   يان 

هذستنشر    1936  افايغ 

يو  ليكاست   نكان بعنواالكتاب، و

كالفن،   ضمضد  ضد أو   ير 
 

 
_______________ 

يعود    فنعلا التاريوفيه   خالى 

قملموا النازيةجهة  لتي  ا  ع 

اجاء الحكم  ت  المانيلي  ا  في 

ليتأ عاد  منتخبة،  مل بأغلبية 

من  وقائع   1536  عامال  ذجرت 

أهالي تجمع  ج  حيث  نيف  مدينة 

الس الساح  أيار  21بت  يوم    ة في 

أ باإلالعامة  برفع  وجماع  علنوا 

أا األيدي،  حينه    ا  عتبارنهم  من 

العي اإل ش  يريدون  نجيل  بحسب 

وبوكل هللا،  امة  صلح  إلاسم 

دعا لوثر  رتماليه  ا  الذي  ن 

الك لتط تحول  هير    ن اج"نيسة 

قارئ    من  "كالفن لكتاب لمجرد 

  منقذ   بطلوواعظ    ىلإس  قدلما

عبفق وحول    لىض  السلطة 

لى إ  ةيمقراطالدي  الجمهورية

ثديك ضعة اخيوقراطية  تاتورية 

بين الصراوعبر    .لقساوسةل ع 

وال كالفن  جان  لح  مصالراهب 

تتجل المواكاستيليو  قصة  جهة ي 

النقألا بين  ا هنإقل،  والعل  بدية 

يطلقها   لحماية  ستصرخة  فايغ 

 .تسامحالتعددية وقيم ال
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  إلى ملوك العرب
_______________ 

 ىبو سلمأي الكرم ريمكال دبع

_______________ 

1906 - 1980  

 سطينلف

 1936: 1ط

 شعر بيدأ

_______________ 

لهب "   عهامطل على  أنشر 
الشعراءأ  -" القصيد أروع   حٌد 
القرن اأبن  يننيطيالفلس ء 

  (راهيم مالكبإ) الماضي
ال الكريم  بكرمي  عبد   نيربط 

واالنضال   لقومي الوطني 

"أبو خا.  ميمواأل لقب  تار 

لتوقي  سلمى" ولد   .قصائدهعا  

م طولكرم  ديفي  تابع  ونة 

اإلعدراست مدينة   داديةه  في 

حيث بدمشق  انوية  والث  ،لسلطا

البكال شهادة    . 1927وريا  نال 

ف المظوشارك   تارهاي 

بلف قدوم  على  إلى  واحتجاجا   ر 

أبريل   في   ادع  .1925دمشق 

وُعي ن  ن،  فلسطي  ى إل  1927

بالقدلممع وعا   ليل   كس،  ف 

في "معهد   لحقوقاسة ا على در 

بال فترة  دقالحقوق"  س. وخلل 

يدر كان  م استه،  قاالت  كتب 

اش في رتأدبية.    تأسيس  ك 
 

 
_______________ 

في   وشارك  القلم"،  "عصبة 

الشعم"ج   شاطاتن بان  ية 

والمس النادي "يحيين" 

العربي"األ جم  اه  .رثوذكسي 

قصف ائاي  سلطة  النتداب  ده 

تم   حتى  كملولاولبريطاني  ا

و  إقالته في  .  ظيفتهمن  عمل 

الفلا وواصل سطإلذاعة  ينية، 

معهد  دراس في  الذي الحقوته  ق 

في ج  ل انتق  ، 1941سنة  ه  تخر 

حيفا، مهنة   إلى  زاول  حيث 

أ  المحاماة ى  لإر  اضطُ ن  إلى 

أبريل  مغ حيفا    . 1948ادرة 

عن   دمشق،  إلى  الجئا   اتجه 

مدرسا  ، حيث عمل  نلبناطريق  

المؤفشارك    .محاميا    ثم تمر  ي 

الالوط األول فلسطيني    ني 

عن  م  ُعي نو،  1964 سؤوال  

اآلسيويالتضام قي  ألفريا-ن 

ال منظمة    منحه   رير،تحلدى 

آسي"اتح كتاب  وأفريقيا"  اد  ا 

 .1979جائزة "اللوتس" 
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ميات نائب في  وي

  األرياف 
_______________ 

 حكيمق التوفي

_______________ 

1898 – 1987 

  رمص

 1937: 1ط

 رواية أدبي

_______________ 

ال أحكتوفيق  ميم  صري، ديب 

عشرات    قد م العربية  للمكتبة 

ت ايرواقصص والمؤل فات من  

عالومسر واشتهر  يا  محيات، 

غالبية إلى   وترجمت    أعماله 

جاءت نجليزيواإل  يةنسفرال ة. 

يومير من   بكات   تاواية 

علاأل شكلرياف  ات  يومي  ى 

وكل   الحكيم  نها  دوينة ت  دو 

بمثاب شائق كانت  فصل  ة 

بجريمةارتبط جميعا    ت 

حدى قرى  في إ  حدثت  امضةغ

وظيفة مصر كانت  ا  ولم   ،

ن اليو ية الحكا  دروساميات  مدو 

أو نيابة  في   وكيل  نائبا  

سيتاالمحكمة فإنه  هذ،  ه بع 

بحبكة  قال قضية  وية، بوليسية 

با  لهالخومن   عن يبدأ    لكشف 

ف المصري في ذلك  الري  واقع

ضمنن  الزما وذلك   البعيد، 
 

 
_______________ 

أساس أو  ييمحورين    لهما ن 

يتماجتم مجتمع  اعي  في  ث ل 

ت مازالت  الذي    ه في  تحك مالقرية 

م المتخل  كثير  العادات  فة  ن 

األ عادة  بالثأر، وبخاصة    خذ 

يتمث  حكوم  هماي وثان في ي  ل 

القضاء  سلك   ة لشرطاوي 

توفيق    انك  ماورب    ين.الفاسد

دش   من  ل  أو  ات جاه   ن الحكيم 

في  الواقعية اية  الرو  النقدية 

 .العربية

نمييو فات  اائب  ألرياف  ي 

حياة   لمقاربتها  تراجيدية  رواية 

مجتومصائ وكأن ه  كمله،  أبمع  ر 

بقد بأن    رمحكوم  أمر  غاشم 

ض مراأه  فيى  فش  تت  ى جاهل  يبق

  ة مع قوبؤس العلة والفقر  األمي

التي  الحكومة يع،  أي نيها  ال 

مرشحيه فوز  سوى  ا  شيء 

لو    لة حت ىوسي  بأيةباالنتخابات  

مت األمر  انون الق  فةخالطل ب 

 .هيدي ممثليه وحماتعلى أ
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تاريخ العرب  

  ّول المط
_______________ 

 يفيليب حت

_______________ 

1886 – 1978 

  نلبنا

 1937: 1ط

 يةتاريخعلوم  موضوعي

_______________ 

حيااع معظم  االش  كاديمية ته 

يات  الوال  جامعات ي  ف  ةيوالبحث

كولوم هايبالمتحدة:  رفارد ا، 

 ويوتا.  

أ سنوات    10حتى    مضىوقد 

ا إنشاء  في    ،كتابلفي  رجع 

  أصل  ألف    لى أكثر من إوضعه  

ا من  ألصول  ومرجع 

العرجمراوال وغيبع  ر  ية 

أدق ي  ف  كا  سال  ربية.الع عمله 

ف العلمية  تسجيل ي  السبل 

التا وتنسيقهحوادث  ا  ريخ 

بونق وعرضها   وبسلأدها 

بطل  سهل من ي  أصبح  حيث 

في  أعظ أُّل فت  التي  الكتب  م 

العصر  ف  عربال  تاريخ ي 

 الحديث.

 

 
 

 
_______________ 

ا تاريخ  كتاب  ر  كين لعرب  في 

جي  يحت  فيليب ش  انكسار 

م مار شقبل    نالعرب    تيل ارل 

سبب انسحاب القوات   ى أنورأ

الخلكاالعربية   وفاة  بسبب  يفة  ن 

اضط الجمما  العربية  ر  يوش 

 ى إسبانيا.إل ودةللع اكنذآ
 

تحقيق   العرب  تاريخ  كتاب 

للتا المطورعال  ريخعلمي  ل بي 

 و الدين ألسياسة ا دون تأثير من

 ( نبيل بشناق )

 
 



 الكتب المقترحة

103 

 

  من الشرقور فعص
_______________ 

 يمالحك توفيق

_______________ 

1898 – 1987 

  مصر

  1938 :1ط

 رواية أدبي

_______________ 

العلقت الرواية  بعالج  ين  ة 

والغلا عصر  في  رب  شرق 

األوربيضالنه صادمة  الة  ة 

ب نفجاري الام  التقدبفجائيتها 

ابالهر  شعووال  بينهُ   لسحيقةوة 

الغرب حيتكلم  وت  وبين  رة  عن 

الشرق الرواية    ي ف  يبطل 

حب وقصة  الحالم،  باريس،  ه 

الغرب   عاالصرو بين 

اشرالو والخيال،  قع  لواق، 

و الماديات العقل  القلب، 

سس  حتول  احي  والروحانيات.

الحضارة ية  بالغر  مواطن 

الحكيم .  ليستوعبها توفيق    كان 

طرح  إل  ا  سباق العلقة  تلك  ى 

اتقين .  وائيا  ر فلد   يمؤلف 

بوضنهايته بعد    وحا  ما  آثار 

الصن الغرب اعالثورة  عند  ية 

الجدوال وعبودية  تحويل يدة 

ل ت آال  يف  وسترالبشر 

 .  ملقةع

 
_______________ 

الق في  القانون  ة اهردرس 

ووظفابو نحو  ا  ريس  هتمامه 

والرنف األدب  تمي ز ون  واية. 

بمسالحكي بين  ب  هارم  المزج 

 الرمزية.  والواقعية 

  62ومسرحية    100حو  نألف  
الع  .تاباك للنائب  وكيال   امعمل 

ا مفتشعين  و،  1930سنة  
المعايقات  للتحق   ف ربوزارة 
إلدارة    ثم  ، 1934م  عا مديرا 

والم بالوزارة  الموسيقى  سرح 
ا1937عام   استقال،  منها  تي  ل 
مؤسس  وهو    .1944عام  

الذهني بااشته.  المسرح  د يدعلر 
المعارك الشيخ  الفكرية    من  مع 

و  يمراغلا األزهر،  مع شيخ 
امص الوفد،   لنحاسطفى  زعيم 
بعدا  معو المصري   ليسار 

 ".يالوع  صدور "عودة
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  رالفكس شمتحت 
_______________ 

 يمتوفيق الحك

_______________ 

1898 – 1987 

  رمص

 (1937)مسلسل : 1ط

1938  

 التقام موضوعي

_______________ 

  ة مجموع  عن   ةعبار  تابالك
  ق توفي  بين  مراسالتو  مقاالت
  عام   نشرت  هقائصدوأ  الحكيم
الدين   تالاقم  ...1938 في 

وو والثقافة األدب  الفن 

واالجتماالسياو وسة   .أةمرلاع 

ك  الدين  موضوع  حول تفي  ب 

ا عن   ودافع  إليمانمنطقة 

عظمة  تب عن سر  كوم  اإلسل

عل  محمد هللا  وسصلى  م  ليه 

ين. وفي  تحدث عن جوهر الدو

وا تناول  لاألدب  حديثه فن 

وغايا والنقد  األدلخلق  ب  ة 

 ابعى منعل ء  ضوفن وألقى ال وال

الثقافة  ال وعلى  المصري  فن 

وع الش الروح  رقية  كتلة  لى 

ثم  قالشر من  متناوال   ي 

العربإحيا  ضوعمو الثقافة   يةء 

  

 
_______________ 

أو فيوأثر  الحديث    روبا  األدب 

الماضي  ال  بواألد في  عربي 

مو غير  إلى  هنالك   االحاضر 

السياوف تحدي  واالجتماع  ث  سة 

ه وستيريعن  السياسة   نعا 

الموج وعن موديح  قراطية 

ال بالمثل  ون اإليمان  عيم  عليا 

كماالنتخابا  عن ا  ت  وكتب 

واألحزاب   ذوناشحالعوانس وال

المرأة والحوالشعب   ة  يروحول 

أ توفوالبيت.  الحكيم  حاديث  يق 

حملت  ومق  تمل،  ال التي  االته 

يها  بها ومعانوفي عباراتها وأسل

المتجدد  سما األدب    الراقي ت 

الرصين  والح الت  قام  يهديث 

  .موت عبر الزمنت ال



 الكتب المقترحة

105 

 

 

في   مستقبل الثقافة 

  مصر
_______________ 

 طه حسين

_______________ 

1889 – 1973 

  رمص

 1938: 1ط

تاريخ ونقد   عيموضو

 ماعياجت

_______________ 

القاهر في  ،  1938ة  سن  ةنشر 

ن م  عتبري  أنهمن    وبرغم

لكن في    حسين  هط  أصغر كتب

ي الوقت  أهم نفس  من  عتبر 

 درجة أنه ال زال يناقشل لكتبا

حتى   عنه  ندوات  اآلن.  وتقام 

كت حسين  ستقبل "م  بطه 

م  ةقافالث معاهفي  بعد  دة  صر" 

وبريطانياب  1936 مصر  ،  ين 

فيه   بخصوص   هفكارأوصاغ 

بع  ما مصر يجب  نالت  دما 

وكاستقللاال مشروع ا .  ن 

الثقافة و  بلتقالمسة  افقثل تغيير 

بالتعليم  يف ا   علقتها  تغيير 

الكتاب يبدو  أ  ا.جذريًّ  كما لو  ن 

مكتوب  ك فأان  اليوم،  غلب ا 

الت يكا  يالمشكلت  تحدث  ن 

طهع ا    -حسين    نها  خصوص 

من  تصليفيما    الثقافة    بكل 
 

 
_______________ 

ليم بوجه خاص م والتعبوجه عا

تزال  - مشكلإلى    ال  ت  اليوم 

تعصية على الحل.  س مدة وجومو

أن   يؤكد  أمر  طه    مشروعوهو 

ال   روع ا  مش  يزالحسين 

وال   ا،  إلى    الزتمعاصر  مصر 

ة  ديمجاالت عد  ييها فاليوم تعان

ف  َخلل  بقضايا   يالوع  يمن 

التباس ففيةاالثق  الهوية   ي ، ومن 

الدولة   ثقافة  افهم  لحديثة المدنية 

الت ما    يبلوازمها  بين  تربط 

والديا ويطامقرلحرية  دئ  ابمة 

االجتماع على  ي  العدل  والتقدم 

  ر ود   عنستويات، فضل  كل الم

بإش الحديث  ثقافة االتعليم  عة 

الذى أبن  التقدم  بين  تمييز    ه: ئاال 

ا ك ن أو  ناث ا، مسلميانوا أو إذكور 

  ي دور الثقافط ا، فضل  عن ال قباأ

مصرعلق   يف  يالمصر  ة 

 ةالدول العربيب
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 ة قال و هريرث ابدّ ح
_______________ 

 عديالمس محمود

_______________ 

1911 – 2004 

 تونس  

 1973 :1ط ،1939ف ليأت

 رواية أدبي

_______________ 

قال"  أبو هريرة    رواية "حد ث

لع أدبي  امل  لتونسي لكاتب 

الم بمحمود  من سعدي  ث 

أفكار الخلله    سفية فله 

أبو   البطل  الوجودية من خلل 

معتمدهرير مكة  لغة  على  ثفة ا 

الناقدوقد اعتبرها  يق  وفت  يمة. 

مغامرة   أهم  في بكار  روائية 

تتميعشلاالقرن   رواية لاز  رين. 

تشب لتباداألحابك  عدم  دو ث 

إنسان  محمود ةيكحكمة  حاول   ،

قالب    فييقولها  ن  أعدي  المس

محطات كل الن  أحيث    روائي،

ل في الرواية  طبا البهمر  يالتي  

بال مليئة  محطات  تجارب  هي 

شخال كونت  بو  أف  ،صيتهتي 

البطل   ليس  بل اهريرة  لورع 

،  كتشف الحياةي يهو البطل الذ

فحين   ها،نت فت أسباب    حث عنبي

اال بي  نفصاميحدث  نفسه   نما 

العاليبالسمرة  اآل ونفسه   ةوء 
 

 

 
_______________ 

كتاسع    يرتاخت  .ةالمحبة للفضيل 

من  رو  100أفضل   عربية  اية 

الكتا نسبها  اتحاد  العرب.  ب 

النق ـاب إلعض  األد  قصوصة  ى 

ا وإلى  تارة ديحل تارة  األدبي  ث 

نص     مت  أخرى. ة  وايرالتأليف 

يونيو وق1940  قبل  صدر  ،  د 

ال كاملت واد ار  عن  للن شر  ل نسية 

ة وعن  ل مأو    1973عام   دار ر 

ته  حل    1979وب للنشر سنة  الجن

توفيقمق يب  الحب)  بكار  د مة 

 (لسالميا
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اني أم كلثوم،  غأ

عبد  د األطرش، فري

 باهالو
_______________ 

 سيالتونبيرم 

_______________ 

1893 - 1961 

 تونس  ر/مص

   - 1941تأليف 

 ايةرو أدبي

_______________ 

مد  مومح بيرم محمد  صطفى 

ذو    الحريري مصري،  شاعر 

أشهر  ن م عدويُ  ول تونسية،أص

العامي ولد المصرية  ةشعراء   .

الت تونبيرم  لعائلة  ية، س ونسي 

تعيش مدينة  كانت   في 

بينه   لفناربط    اإلسكندرية،

 انقطع بيرم.  رويشوبين سيد د

عا لدراسة  ا   عنئلية  ألحوال 

الثاني في  عشروهو  من  ة  ة 

ثم    لصحافةال امجدخل    .عمره

نف  كان سبب  )   عدة مراتيه  تم 

لك مال  غضب  1920اد  إبع

بسف عليه  قصيدتؤاد    ه بب 

والق" الملوكي  رع البامية 

  صر في من مد نُ قف  ("السلطاني

باريإ إلى  ثم  تونس    في   .سلى 

عح  1954  عام بيرم   لى صل 
 

 
 

 

_______________ 

اجنال أسية  الكثير لمصرية.  لَّف 

األم والمسن   رحياتغاني 

كلثوم،  غنالا أم  مع  وتعامل  ئية 

و األطرش،  أسمهان،  وفريد 

اومح وشادية،  لكحلمد  وي، 

ا فوزي، هلونور  ومحمد  دى، 

ق األكما  من  العديد    عمال دم 

ما  اإلذاعية وهو  الرئيس  .  دفع 

عج ابمال  منحه د  إلى  لناصر 

التقج الدولة  عن  دائزة  يرية 

فيج عام   هوده  والفن    األدب 

1960 

معاناة  توفي م  بعد    رض مع 

 .بوالر
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  الغريب
_______________ 

 Albert Camus كامور بيأل

_______________ 

1913 – 1960 

  افرنس

   مترجم 1942: 1ط

 ايةور بيدأ

_______________ 

“الغ رواية  أللبتعتبر  ير  ريب” 

الروا  كامو أشهر  يات إحدى 

بالمي اعا كتبها  ية فرنساللغة  ل، 

الى    1942عام    40وترجمت 

ت اللغة.  للمذهنتمي  ب رواية 

األدب  عبثيال وعمل   في 

الوجوديةلفلس  يرئيس . فة 

ف  أحداث  تجري   ي الغريب 

حيث  الج كاموزائر  ،  ُولد 

سي  فرن  وميرسهو    وبطلها

و سنقرأ  لس  علىالجنسية،  انه 

ف من ألتت.  اعرداث والمشاألح

استهل  150 كاصفحة،  مو ها 

ميبعبارة   “ارسمن  ليوم  و 

ماتت   ربما  أو  أمي،  ماتت 

لس  لتباألمس..  أدري”،  عبر  ت 

التي    لخصلة النفسية األهمعن ا

ميرسو:  مع    سنعيشها 

تب الداللمباالة.  بوأ  فاة رواية، 

باردة،    وبردة منفعل  ، دمةعأو 

ال إنسان  يجيدفميرسو    
 

 
_______________ 

وفق ويتصرف    تظاهر،لا

ال    ء على ميت بكاأحاسيسه، ال

رغبة   نع  اعدف وال  النفس 

للحقيق قوله  حتى  ة  بالنجاة، 

بسل مبية  يظهر  قد  ب باالة  وال  ما 

الحقيقلتؤدي   تلك  القتل  ه  ة. 

الغبا لهذا  أميرلنسبة  غير  ب  ر 

لح  ككل شيء،  مهم قيمة  ياة  فل 

مالو وعبثيت  لموت،  هذه عنى  ه 

الرتك جريمة  تخوله  قتل اب 

دافع    دون أو  مع  تخطيط   رفة   أو 

يقتل. ميرسو    برتكا  ماذال  بمن 

 جريمته؟ ألجل ال شيء!  

الغربا يأحد  ال ذين  هذملؤوء    ا ن 

و بعالعالم  االنتماء ديشعرون    م 

وو  ويعيشون  لُمجتمعهم  طنهم، 

نفسي  انع  يف وأخلقي  زال 

وديني.  س اويعتزلياسي  لعالم ن 

  لهُ.نتمونَ ال ي مألنه
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مس،  عالم ال

 راتمذك
_______________ 

 Stefan Zweig  فايغسيفان تش

_______________ 

1881- 1942 

  النمسا

 1942: 1ط

 سيرة  أدبي مترجم

_______________ 

السيرة وي  تر  مذكراتاله  هذ

للك تتجاوز  كنهلاتب،  الذاتية  ا 

لتسرد وقالسيرة   ئع  االشخصية 

القارة  شهدتها  عاصفة  

من أكثر    خللبية  واألور

ايغ هذه  تسف  تبود. كسة عقخم

واحدة   سنة  قبل  من  المذكرات 

يميزارحانت ما  أنها  ه.   هو 

التوثيق  اكال من  يبتعد  تب 

الجاف،   ستعين يلالتاريخي 

ف فالذاكرة  حسب،  بذاكرته 

بكل ا  تحتفظ  يستحق   نلتدويما 

االقتصار مل ما هو عابر.  وته

راجع   من المرة بعيدا  لذاكعلى ا 

الكاتب   ال  حريةمنح  سرد،  في 

الكتابة لوب  أسعلى    وأضفى

رومنطيقي ممزوجا   بعدا   ا  

  احل إلى مرالذي يقوده    ينالحنب

والصبا.  ال يحَظ  طفولة  لم 

تسفايغ مس   ستيفان   تقرة بحياة 
 

 
 

 
_______________ 

  دأت مع بزمات  ة، فوتيرة األآمن

ا الحرب  األولى  لعانشوب  لمية 

بدخول    1918  -  1914 لتؤذن 

اله القارة  مرانهذه  من  حلة  ئة 

صعود لقاتا  لصراعاتا لة. 

والف ألمانيا،  في  في   اشيةالنازية 

ا اشتعال  ارلحإيطاليا.    ألهلية ب 

نها ومع  إسبانيا.  ية  في 

ساد  ثالثل اينات  لثقافي، الخواء 

وتكلل  واالن االقتصادي  هيار 

ب النذلك  الشوب    عالمية حرب 

يَر  التي لم    1945-1939  انيةالث

نهايتها   ى علإلقدامه  تسفايغ 

فينتحااال لس  روبوبتمدينة    ر 

 .  1942 فبراير يلية فيالبراز
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  أم هاشميل  قند
_______________ 

 حقي يحيى

_______________ 

1905 – 1992 

  مصر

 1943: 1ط

 ةرواي أدبي

_______________ 

حي  السيدة    حق ي في  ولد يحيى

با  1905عام  اهرة  لقزينب 

ح األخيرالع  تىوعاش  من    قد 

عام   العشرين  ،  1992القرن 

بـ الروحي"لق ب  ل  يلج  " األب 

الستينيا القرن  من  .  20لـات 

أحدات حي  الرواية    ثدور  في 

 .للمسجدمحاذي ينب السي دة زال

في يعيش    ،طالب  إسماعيل

أمه  زينالسيدة    يح مع  ب 

يسافوأ ثم  الستكمال بيه،  ر 

حيث نيا،  ماراسة الطب في ألد

وروبية األ  رةبالحضا  يحتك

فتاة وه على  يتعرف  ناك 

تألمان تكون ية  كيف  علمه 

إسميع  مث  الحياة، اعيل ود 

لل طبيب ا  ويف ويعمل  ح تعيون 

ف العيادة  نفس  السيي  دة  حى، 

ة  نب، يكتشف أن سبب زيادزي

هو  المرض    مدة مرضاه  عند 

زيت خدااست من  قطرات   مهم 
 

 
 

 

 

 
_______________ 

والمقنديل   يكتشف  ما  عندسجد 

تع  أن  اض  أي بنفس  خطيبته  الج 

ق يحطم  المسجد،    نديلاألسلوب 

عن مرضوينفض  هله  أو  هاه 

يهاجم  الع أنه  حدى  ويتتقادهم 

الديدقمعت  والاتهم  بد    نية.  ا يجد 

العلم  من   بين  مصالحة  عقد 

فتوالمع ابقدات  لعلج  نة  يعود 

اإل  ا  مستخدم  واعمه  لعلم  يمان 

إسماعيل  مع   ويكتشف  ية أهما. 

 رته. أسب الناس وب حتسااك
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نهر  ى لع رسج

  درينا
_______________ 

 دريتشإيفو أن

_______________ 

1892 – 1975 

   - صربيا

 1961 يةعربلاب ،1945: 1ط

 رواية أدبي مترجم

_______________ 

أ أندريتش  ب إيفو  -وسنيديب 

األصل  سنبوو  هي  غسلفيو ي 

بعد و صربي  إنه  أعلن  لكنه 

ال المياعالحرب   لكوذ  لثانية.ة 

من الذينصر  ألنه  البوسنة   ب 

دولةكانو في  كنها  ول  واحدة  ا 

إلىتح جمعد  ولت  ات هورية 

األ الحرب  ي فهلية  بعد 

عام  يوغوس -1992لفيا 

جائزة    1996 على  حصل 

لسنةلأل  نوبل  1961دب 

العظي ال"لجهوده  قام  مة  من  تي 

االبتتبا  هلخل مصائر  نسانية ع 

مدينت تاريخ  من   ه".المرسومة 

نش طبيعة  وسطبسبب  في   أته 

المسلمين مت من  مازج 

نت هذه  كا   اليهودمسيحيين ووال

رواياف  ةواضحالبصمة   ته  ي 

عن كتب   لبصمة اهذه    وقد 

 
 

 
 

 
_______________ 

الدكتور  وليد    بالتفصيل 

الذ عراب السباعي  كان  ي 

اللقارل  قديمهت و وهبي  رعئ 

بترال قام  رواياته   ةجمذي 

اتحاد إلى  تاب  الك  وتقديمها 

ت  بعا طت في عدة  العرب ونشر

ب  مية الكتا . أه1992حتى العام 

فهنرا تحقيقا  ا  ي  لتسامح حياة 

الدي الثلثةابين  م  لاإلس  نات 

واليهووالم رغم دية  سيحية 

الحكم   صعوبات   وقسوة 

 العثماني. 
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  الرؤوس 
_______________ 

 مارون عبود

_______________ 

1886 – 1962 

  نانبل

 1945: 1ط

 ينقد أدب يموضوع

_______________ 

يعرض   ألهم  تعليق:  الكتاب 

عصالشعراء   الشعر وفي    ر 

كلها وبنظرات  بإي  العربي  جاز 

رثاقب مع  سخرة  مشبعة وح  ية 

 دبية.باإليماءات األ
 ( حجاويعارف ال)
شاك ان  لبناني ا  وكات  اعر  ب ا 

بأسلمس معروف ا  وبه يحي ا 

وعا بين البسيط،  وعمل  ش 

العرلا اللغة  درس  بية  دروز. 

واوالسر عدة فرنسية  ليانية  في 

ف لبنان.  مدارس  عام    دخلي 

ماسمدر  1900 ية  وحنا ر 

أربعة  فيها  ضى  مأ  مارون

ستمرار االرفض    ولكنه  أعوام

قه  قصد بإلحاكان ي فيها ألن أباه 

الكهنوتية ما   يأه للحياةن يهأ  ابه

بعد   مارون.  عنه   ذلك رغب 

 

 
 

 
_______________ 

حيث حق  تلا الحكمة    بمدرسة 

فيه سنتينأمضى  و  .ا    جد وقد 

هذه  م في  الجو  ارون  المدرسة 

األدبية   مواهبه  حتلتف  ؤاتيالم

مواص مسيال  المهنية  رون  رته 

باإلكمح صحيفة  في  ضافة  رر 

 عر. ة الشإلى كتاب
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  موسى المةس يةترب
_______________ 

 سلمة موسى

_______________ 

1887 – 1958 

 مصر

 1947: 1ط

 ية العلمانفكر  موضوعي

 يةيرة ذاتس

_______________ 

مسيرة   ثقافية  تميزة.  ذاتية 

سل بأسلوب يشرح  موسى    مة 

ته كي راواشت  علمانيتهسهل  

 ف اكتسبها ثقافته وكيو

 ( عارف الحجاوي)

الكتاب إصداأعيد    1947 ر 

 2014 يوعن مؤسسة هندا

االش  رائد  الهو  ية مصرتراكية 

الأومن   جين ألفكاول  ها. رمرو 

بهنب قرية  في    ب ربقاي  ولد 

قالزقا ألبوين  ن. بطييزيق 

اهتما عنه  الوعرف  اسع  مه 

الراسخ با واقتناعه    لثقافة، 

اء.  الرخو  دمللتق  كر كضامنبالف

سلمة موسى لمجموعة انتمى  

المص المثقفين  منهم  ريينمن   ،

السيدأح لطفي  نادى  ال  ،مد  ذي 

ا العربتبسيط  وقواعللغة    د بية 

بالواالعت  وهانح عامية راف 

 ونيةفرعلا  لىإا  ودع المصرية.

 
 

 

 

 
_______________ 

. المصريينكأساس النتماء 

 . ظمحفو تتلمذ على يديه نجيب

حيث  فرنسى  إل  1906سافر   ا 

سنوات من حياته    3فيها  قضى  

إلى    ثم لدراسإنجلانتقل  ة  ترا 

حيث   أربع ش  اعالحقوق 

أخرى، أهم  سنوات  ل لكنه 

القرف  نصاودراسته   . راءةإلى 

كتاصأ أربعين  حوالي  با  در 

  صر"، ة العقل في ما: "حريهمن

"،  لتاريخا في ا"الحرية وأبطاله

و الفلسفة"،  أة  "المرو"أحلم 

و"هؤالء ل"،  رجاللعبة  ليست  

 موني"عل
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  زقاق المدق
_______________ 

  حفوظم  بنجي

_______________ 

1911 – 2006 

  مصر

 1947: 1ط

 رواية يأدب

_______________ 

أ من  المدق   زقاق  شهر  رواية 

األدبي ة وايات  ك  الر  تبها التي 

مح  اوفنجيب  محهل  ست ظ.  فوظ   

ذلك    روايته صورة  لنقل 

وصف المكان قد  فنجده    ؛ 

س ان  لزله، وطبيعة اقاق بمناالز  

ف يعيشون  وَمحل  الذين  ته  يه، 

كي  راالتج إلى  إضافة   اف ة ،  ة 

بالملل،   .  اةالحي  ةرتابوالش عور 

التحش وعالم  البطالة  يش 

الشخالمقن   المحعة.  ورية صية 

األ  "حميدة"  نوثةنموذج 

فالمتفج   علدهنجرة،  الدوام  ا  ى 

تطل ع للخروج من الزقاق إلى  ت

الم اعالم  سيجلب ال    لذي 

وت من   وقتالسعادة  للخروج 

نح   و ولالجديد  العالم    والزقاق 

حعل القيمى  رامة.  والك  ساب 

النقيض على    ا منهم  وقف 

الحلوالحل   عباس  ضح  ق  ى  ، 

قا بالز     من ونه  وصال  قعب اس 

 
 

 
_______________ 

امحأجل   ليدة  تقلتي  ع  تنم 

هذهبم يكِفها  حاولته  ولم   ،

ز عن  غريبا   ق  اقفاقتنصت 

إ  ويؤول  لمدق  ا األمر  ى لبها 

)فر المدعو   ليلقي  شخصي ة  ج( 

ب  ما  أقدام يبها  العدو، عساكر    ن 

ال من  اشتهت  ما  بفنالت  د  عمال 

با وغأن  شرفها،    ي رت عت 

تيتي، إلى   وهجرت  اسمها 

بنظرها الحيا القذرة  الكريمة    ة 

حيات مقاب الل  ي والتة  ديدجها 

علي فوات ندمت  بعد  ولكن  ها 

 األوان.
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  اقالنفأرض 
_______________ 

 عيالسبايوسف 

_______________ 

1917- 1978 

 مصر

  1949: 1ط

 يةوار بيأد

_______________ 

ضمن تُ  الرواية  هذه  صن ف 

االاألد  األعمال  يةجتماعبية 

ا  حدثتتو المصري لمجتمعن  ع 

ي ات في في نهاية األربعينوالعرب

خيا واقإطار  ولكنها  في يعلي  ة 

فض الوقت.  الكاتب  نفس  في ح 

امعظم    ةالرواي لعوار أشكال 

فيا والسياسي  تلك   الجتماعي 

اا رب نت حلحرجة حيث كا لفترة 

األ على  مع والمجتبواب  فلسطين 

ي. داخل  المصري في حالة غليان

النيعتب اه  دقار  ى إحدلرواية  ذه 

العهد  بانتهاء  المبشرة  الروايات 

حلملكا مصر  في  أن ي  يث 

 ق ثورة يوليو بثلث بسصدورها  

ق الفنانسنوات.  ا  ام  لمهندس فؤاد 

ام ع  في فيلم أرض النفاق  اهبتمثيل

أيو  .1968 السباعي  ديب سف 

، وعسكري ووزير مصري سابق

، في الكلية الحربية  عمل كمدرس

عام  و ع1952في   يرا  مدمل  م 
 

 
 

 
 

_______________ 

وتدر الحربي،  في للمتحف   ج 

لرتبة  المناصب حت ، ميدعى وصل 

من   تقاعده  الوبعد  عسكرية الخدمة 

عددقت س  الد  المناصب:  كرتير من 

المح العام  لفنون لعليا  كمة 

العو لالسكرتير  الوحدة ام  مؤتمر 

عمل 1959وية  فروأسياأل ثم   ،

اعة"  "أخر سمجلة  كرئيس تحرير  

و1965ي  ف نا،  في  دي عضوا 

مجلة   لتحرير  ورئيسا   القصة، 

الجديدة"،رسال "ال عام   ة  وفي 

عاما    1966 سكرتيرا    انتخب 

أسيلمؤتمر   يا  وأفريق  اشعوب 

متفرغا  تينية،  الل عضوا   وعين 

الفن  األعلى  سالمجلب ون لرعاية 

وزيو بدرجة  ورئاآلداب  يسا  ر، 

ف ل الهلل  دار  إدارة  ي مجلس 

 1973في    فةقالثل  ايروزو،  1971

فيعضوا  و مؤسسة     إدارة  مجلس 

و1976األهرام   عام  ،   1977في 

 ن.يين المصرييفنقيب الصحاو
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 The  حر شيخ والب لا

Old Man and 

the Sea 
_______________ 

  ياأرنست همنجو

_______________ 

1899 – 1961 

 رصم

 جممتر 1952 :1ط

  رواية يأدب

_______________ 

همنغواي   ارنست  ائي الروولد 

ااالمريك في والية  عام لي  ينوا 

وتعتب1899 روايته  ،  الشيخ ر 

من  لوا ابحر    لروايات روائع 

وا العشرين  القرن  لتي  في 

على  زاح نوبلت   جائزة 

والبحر    .1954 الشيخ  رواية 

المشوق ذا الممتع  السرد  ت 

القالتي تش بكد  ره  عل مشاارئ 

الواحد الذي    حالة البطلعيش  لي

من   تحقيق  أيتفانى  .  هدفهجل 

الرو الصرتجسد  قصة  ع  ااية 

ين لحياة(، ب االبدي )االنسان وا

واالنااالنس من  ن  جهة، سان 

 طبيعةالنسان وقساوة قوى الوا

جهة   وترمز  من  الى اخرى، 

وربا االرادة  الجقوة  ش  أطة 

للذاتأثوال  ذاإبكل مفاهيمها    ر 
 

 
_______________ 

  لى إنسان ليصل  عها االستجمما ا

من فيتمكن  يريد   عمل  ما 

لك.  ذ  سبيل تحقيق  المستحيل في

شيخ  و  أنتيكو  الصياد العجوز سا

ا   رحالب سمالذي  كة صطاد 

وصرع  الما العظيمة  رلين 

لال ذاتيقرش  وثبت  مازالأه   نه 

تقدمرقاد رغم  العطاء  على  ه  ا 

ين  را من الصيادين الذأبالسن وث

بنع رححسوالن  العجزتوه  لته ، 

ا وثمانون    ا  ربعأستغرقت  التي 

ير  رفقة غلم صغها بيوما استهل

يحب   ويرعاه  لاكان  لكن  عجوز 

ا  وصفو  هتفقن مراعاه مه منبويأ

نزل البحر  ف  س.بالمنحوعجوز  ال

تتموحيد مشاعكل ا  من  ه  شتى  ر 

واأل سانتياغو ر.  أالثلم  وصل 

مارلينته    أخيرا  شاطئ  ال بهيكل 

يأ  هنأشن  ما مكل    مزوه   حط ن 

وأن يضعه في    ننساإقدره كمن  

 .ميزان العجز
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  ةالكبير دارلا
_______________ 

  محمد ديب

_______________ 

1920 – 2003 

   رالجزائ

ية، رنسالفب 1952: 1ط

 1986ية لى العربإترجمت 

 رواية أدبي

_______________ 

دمحم كا ه  يبد  يب  وأد  تبو 

في  جزائري   الفرنسية  باللغة 

الرواي قصة  وال  ة مجال 

وا واللقصيرة  .  عرشالمسرح 

مد في  ديب  محمد  ينة ولد 

غرب  تلمسا ملجان  ن زائر، 

ومثقفة، تلمسان  عائلة حرفية  ية 

سة تدائي بالمدرب مه االي تعل ىتلق

أن  ا دون  يلتحق  لفرنسية، 

كان بالمدر التي  القرآنية  سة 

بيل أتحق  فاة  و  وبعد  ،هقرانها 

سنة   في  1931والده  بدأ  م 

الشعرية.   وعت نت  الكتابة 

 شعر.الون الرواية عماله ما بيأ

نشرت    "الكبيرةرواية " الدار   

قبل سنتين من   أي  1952ة  نس

شرارة الثورة    اندالع 

وايالتحر   ة ببراع  ستطاعرية، 

ي  د واقع الجماهير، وهيجسأن  

وتتطلع الغد   تكدح   إلى 
 

 
 

 
_______________ 

ي  وه  شرق.والمف  المشر

وقائعها،  واير بتسلسل  مشوقة  ة 

عادها.  ارها، وعمق أبء حوودف

  2)جـ  ثلثية  من  جزء  يوه

نول لا  3ـج،  1954يق  الحر

بأسواق  ،(1957 نا  مفقودة 

ير من بعدد كيزال  المحلية وال  

خاصة  ا العربية، بالللقراء،  غة 

لعمل األدبي هذا ا  مين منمحرو

ز  ائجودة  ي عل علصح  النفيس.

الف  همهاأ  لعل رانكفونية  جائزة 

1994. 
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  رى الفتنة الكب
_______________ 

 طه حسين

_______________ 

1889 – 1973 

  فرنسا

  "عثمان"ن في جزئي :1ط

  "وبنوه يعل"و (1952)

(1961 .) 

تاريخ ونقد   موضوعي

 اجتماعي

_______________ 

ن أن محمد ب  يعرف د  كم واح"

خليفة الصديق  بكر   أبى 

قتل    يشارك ف  "ص"الرسول  

  عثمان بن عفان لث  االث  لخليفةا

بالفع)...(   ما  هذا  دث  حل 

األحداث   ديدالعضمن     من 

ف ة  يالتالالسنوات    يالعنيفة 

وسج  لوفاة  لتهاالرسول، 

كتب   من  ين المؤرخ العشرات 

عميد وال وتناولها    مستشرقين، 

ااألد حسي  يبلعرب   يفن  طه 

الكبرىالفت"به  تاك يه ئجزب  "نة 

، "نوهوبى  عل"و  "عثمان"

بمقتل أت  دب  يالتتنة  الف  يوه

ا الخلفاء  وهو لراشدين،  ثالث 

منزله   يفالقرآن  رأ  قي باحة 

الم بعبالمدينة  أن نورة،  د 

المسلمين  اصره  ح  مئات 
 

 
 

 
_______________ 

القادمين من  المت البصرة مردين 

عتجاح  ر،مصووفة  والك   لى اجا  

باته ألهله بالمال ساته، ومحاسيا

فة  خلل خلحتى  والمناصب. و

ثنان من كبار  يه ال، انقلب عيعل

ب  الصحابة الالزبير  وام عن 

ب عبيدوطلحة  طه  .  هللا  ن  قام 

بإعادة   تاريخنا   قراءةحسين 

بع نقدية، قلية  اإلسلمي  علمية 

عنبعي وإضفاء القد  دا  اسة 

 . عليه ملحم أسطورية

 فد الو/عصمتمحمد 



 الكتب المقترحة

119 

 

 
 

 السقّا مات
_______________ 

 عييوسف السبا

_______________ 

1917- 1978 

  مصر

 1952: 1ط

 نثر  أدبي

_______________ 

روا  السقا هي  للمات  كاتب ية 

يوس السبالمصري  اعي.  ف 

 1952ول مرة سنة  ألدرت  ص

دارع  ن.امعييللجشر  لنا  ن 

الكثيريعت  أهم   برها  النقاد  من 

 السباعي.وسف رواية كتبها ي

فأحداتدور    حارة  يثها 

ا  في    ، لعشرينياتمصرية 

الئيسيرال  والفكرة في  رواية ة 

فلسفة  ه ومحاولة ي  الموت 

الالشخص "ارية  لمعلم  ئيسية 

من  السقاشوشة   للهروب   "

 ه الشابة. زوجت وفاة ذكرى

شو المعلم  شخينقذ    ما ص  شة 

فال  من المطاعم  د  أح ي  ضرب 

ويدعوه  تتم  ث به  علقته  وثق 

حماته في بيته مع    عهم  ةملإلقا

 ، وهو ال يعلم ان هذاه سيدنواب

يع مجفمل  الشخص  ل اي 

الموتى.  قمتعل ينفر    بدفن 

من  شوشة   في   ضيفه  المعلم 
 

 
 

 
_______________ 

الضيف   إن  إال  سرعان  البداية 

من يتمكن  المعل  ما  م  إقناع 

ذ نبو  هحياتصلة  بموا  ةشوش

موت، إال أن أكبر من الالخوف  

تحد عنمفارقة  يموت  ث  دما 

فجأ  الضيف بي  ةنفسه  ت في 

  . بسبب ذلك  شوشة فينهار المعلم

يستع عب فترة  ه عافيتالمعلم  يد  د 

بتويأ سار  خبر  شيخا     عيينهتيه 

الل في  أن  لمنطقساقيين  إال  ة، 

وتنتهي    هرأسفوق    ينهارالبيت  

 ومؤثر د قويحياته في مشه
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، ضحى  الماإلسر  فج

،  (أجزاء  3) اإلسالم

  4) اإلسالمظهر  

م، إلساليوم اء(، جزاأ

قظان، زعماء  حي بن ي

عصر  لفي ا اإلصالح

اطر  يث، فيض الخلحدا

 أجزاء( 10)
_______________ 

 أحمد أمين

_______________ 

1886 – 1954 

 مصر

1928 – 1953 

ريخ ات عيموضو

_______________ 

اإل  في ،  1929سلم  فجر 

ظ  اإلسليتناول  ة  فتروال  مهور 

جزءس  التي وهو  من   بقته، 

تأر شسلسلة  "يخية  جر فملت 

ااإلسل و"ضحى  م"  إلسلم" 

أرخ  و"ظهر بها    اإلسلم" 

أم العرب أحمد  حياة  ين 

رع  ش  ذ أنية منالفكر  سلمينالم

العقلا حتى  لنزوع  ن  بالتكو  ي 

وس نجمه،  ثم  طع ضعل  وؤه، 

  خفوت. حار إلى

 شهادة القضاءد أمين ل أحمان
 

 
_______________ 

بعدهم.    1911سنة   س  في  در  ا 

ا  القضاء    . رعيلشمدرسة 

  3ة  مدل  1913في  ضي ا  عمل قاو

مد بعدها  عاد  في  أشهر  رس ا. 

عرض  1926 صديقه م    عليه 

ح أ طه  يعمسين  مدرن  ا س  ل 

اآلداب  بك القاهرة، لية  بجامعة 

فيها   أستاذمدرس  فعمل  ثم    ا  ا 

بح عميد ا لها ى أن أصلاعد ا إمس

  آخرين   عمأنشأ  .  م1939في  

ا م  1914 لتأليف "لجنة 

ا س  ئيي رالترجمة والنشر" وبقو

ح شلها  وفاته.  فتى  ي  ارك 

ال "مجلة  "  رسالةإخراج 

مجلة 1936) أنشأ  كذلك  م(. 

األثقافة"ال . م(1939)دبية  " 

بعد1946ي  وف اإلدارة    م  توليه 

بو أنشأ    زارةالثقافية  المعارف 

هدفه   لشعبية"الجامعة  "ا وكان 

نشر   بمنها  لشعب  ا  نيالثقافة 

   .طاتشأ معهد المخطونأذلك ك
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  نم فقوم

  يقاافيزتلميا
_______________ 

 زكي نجيب محمود

_______________ 

1905 – 1993 

  مصر

 1953: 1ط

 فلسفة موضوعي

_______________ 

 ناونعب  الطبعة األولى   تردص

أعيد   قاالميتافيزيفة  اخر ثم 

اللح الطبعات  في  قة تسميته 

الميتافيزي  ىإل من    . قاموقف 

زكى نطالع  ندما  ع   مؤلفات 

محمو النجيب  اختلفا   د  نجد 

بكب مويرا   ةيركالفاقفه  ين 

فلسوم التحليل  واقف  فة 

مور    مثالالمعاصرين أ  يواللغ

وفتجنشو وتينرسل  سفة لف، 

المنطق أمثال الوضعية  ية 

شليمو وك  كرتس    ارناب وآير 

نجدهوغيرهم مدارهم  .   يدور 

حيث   يتنإمن  منهجب ه  م  هنى 

الت  عالجوي  ،يحليلالت   ي القضايا 

طريقتهم،بن لها    يتعرض  فس 

منزع متعوينزع  ضا   دصبا 

العلم، قا ومزيالميتافي مع    نحازا 

التقل الفلسفة  ،  يديةويهاجم 

إلى العسلالف  ويدعو   مية، لفة 
 

 
_______________ 

 يف يالمنطقليل حعن التويدافع 

  .بالذات يالتفكير العلم مجال

محافظة  قرى    إحدىبد  ول

ثم  الف  رسد  مياط،د عمل  لسفة 

س  بالتدريس  .1943نة  حتى 

دراس فيأكمل   ،ترالإنج  ته 

ال على  من  ه  تورادكحصل 

عام لندن  عين .  1947  جامعة 

ثمستشار   للسفارة ا    قافي ا 

واشفرية  مصال   -1954  نطني 

وع1955 في  ،  ا    المجلس ضو 

بهيئة  للثقافةالقومي   التحق   ،

الف  التدريس قسم    فة لسفي 

أستاذ ا  ا  بهعمل  رة،  معة القاهاجب

إلمتفرغ ا،   الكويسافر  ت ى 

سفة لفلل ذ احيث عمل أستا 1968

لماجالب سنو  دةمعة  .  اتخمس 

سنة   في    1953انتدب  للعمل 

اإلوزار القومية  ر أصد  .رشاد 
شارك    ." لمعاصرالفكر ا"   جلةم

األسبوعي   بمقاله  1973منذ  
 .ألهرامة اريدبج
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  عمياءالمومس ال
_______________ 

  بدر شاكر السياب

_______________ 

1926 – 1964 

  العراق

 1954: 1ط

 شعر أدبي

 _______________ 

ش ابدر  مواليد ياسلاكر  من  ب 

شاعٌر  1926عام   وهو   ،

فقعرا مشهور  الوي  طن  ي 

كما  ال واحعربي،  من  يعتبر  دا  

السسمؤ الحرشي  في    عر 

الاأل خمسينيات    عربي،دب  في 

ال السياب  ماالقرن  كتب  ضي 

الشعريمل الحمته   ائعةرة 

ال"ال ياء"، والصحيح  عممومس 

مة شعرية تعج بصور ا ملحأنه

وب   ةيشعر مشاعر فاخرة 

كيف    نسانيةا تلخص  متفجرة 

ف العراق  في  الفقر  اة تدفع 

الدعارالمت   فقيرةعمياء   ة،  هان 

ا عبكانت  عنرالقصيدة   ة 

م  والظللفقر  دة ضد اصرخة حا

حيث    اءممزوجة بكوميديا سود

الشاعر  على   يصور  ان    كيف 

تدفعيرة  الضر  هذه من  ث  ان 

القند سراج  وهيزيت  ي  ل 

 جال.رلن اتقبل زبائنها متس

 
_______________ 

نياط   فيها  تتقطع  قصيدة  هذه 

حزنا   على  والقلب  تلك  اسفا 

دمره  لفتاةا والتي  الفقر  تجعل ا 

يحقلالمت كثيرازي  تل  ن  ك  على 

االم من  ومس  وهي  لبائسة. 

ياسيين سائل الناقدة للسلرى اأقس

ذين الالوقت وذلك  في    ناقييالعر

يرفلون   الكانوا  فيما في  فساد 

يم و  نموت  الشعب  قد الجوع، 

الشاستخ بين ادم  حوارا  عر 

وص في  نفسها  وبين   فالعمياء 

ا يالتردد  السياسيون عيشه  لذي 

يقو الالذين  ما  ،  نيفعلو  لون 

من  وينتق الىاليسالون  اليمين   ر 

لم البصر  ذاتية،  صابلمح  لح 

تأوكيف   المبادئ   نحسرن 

وفي علتتقدم    صالحوالم يها، 

على   تنتصرالنهاية   الغريزة 

 .العقل
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  المطر أنشودة 
_______________ 

  السياب بدر شاكر

_______________ 

1926 – 1964 

  اقعرال

 1954: 1ط

 شعر أدبي

_______________ 

ر الشاع  افهألسياسية  ة  قصيد

بالع السياب   شاكر  درراقي 

ضمن  أيضا  ت  نشرو  1954

 1960وان  العن  سنفب  ديوان

 The Wasteبـ  تقورن

Land    لـT.S. Eliot's. 

األ ألنشودالفضل  المهم  طر ة 

ب االبواظهور  يتمثل  ى ألولدر 

األسطوريتلالهام  الست  راث 

ا الحديث،  اللشعر  في  عربي 

بتموز  ش  وتماهت  خصيته 

تماوبال كما  صمطر  رة وهت 

بعشتالعراا والمدينة ر  ق 

مف عالمه   اتيحاوصارت  لفهم 

والشعري ال  مل.  سياب يقتصر 

األسعل على طى  اليونانية  ورة 

األورو الشعراء  بل بعادة  يين 

ينهأخ من  ذ  البل  ابلي التراث 

وم  إلى الي  تزال  ا رموزا الفأحي

في  فاعل اة  ُولد  .  لشعراءوعي 

البص دار   رةقرب  في   ودرس 
 

 
 

 
_______________ 

منذ  بالس  م  اهت  معلمين.لا ياسة 

بتو  الصغر، أفكاره  في  ين  نق ل 

والقا وبلشيوعي  سبب  ومي، 

ُسجناشم السياسية  أكثر    ركاته 

وب ة،  مر  نف عمن  تم   إلدها  ى يه 

قر  مصر الشعلتنطلق  رية يحته 

 ها. ه وجم  تعلى ا

غ" ساعةَ نخيابتا  عيناِك  ل  

شرفتا/السحر ينأى   نِ أو  راَح 

القمرعنُهم حين    اكِ عين/ا 

تُورتبسما وترقُص  /الكروم  قُ ِن 

كاألقماِر  األضواءُ    / نهرفي  .. 

ال هُ  سا  نَوه  مجذاُف  يرجُّ اعةَ   

 " السحر.
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 الطريق إلى مكة
_______________ 

 Leopld Weiss أسد مدمح

_______________ 

1900 – 1992 

  سانمال

 1954 :1ط

 ممترج

 ذاتيةة سير موضوعي

_______________ 

أو  أسد  محمد  يروي 

(Leopard Weiss)   قصته

انتف من اقي  الروحي  له 

و اإلسلم،  إلى  نتقاله  االيهودية 

الغسدي مالج إلى شرق ن    رب 

ف صمنت  يفرب. أسلم  بلد الع

عالعشر من  وين  فهم مره 

قصيرةا سنوات  في   إلسلم 

وأ من  معظم  من  لدوا  فضل 

طمسلمين شرق مستال  اف. 

الشرق األاوالنمس بلدان  دنى ي 

وبص سائحا ،  إحافيا   سلمه  عد 

أ الحقصد    1927ج   داء 

المدينة  في  اإلقامة  واستهوته 

ر سنوات،  ةالمنو    ضيفا    ست 

للملكوصد العز  يقا   يز،  عبد 

  الجزيرة   قلب  يفوجال  

يدها، وقد أتقن  ل توحة قبالعربي  

إحدى   ة،عربيال من  ج  وتزو 

ال حائل   مدينة لا  فيمة  مقيأسر 
 

 
 

 

 _______________ 

أصبحت  ورة  المن وفتاة   ده  لأم 

( حمد  مروى  .  طلل(الوحيد 

تجربته في زيجاته، وتوس ع  سد  أ

طر المخاف الرحلت وصفي و

واجهها  ال الصحارتي  .  يفي 

مؤ مفلفجاء  كتبه    نه  ما  أجمل 

اإلغربي   عام  سلعن  ودفن  م، 

في    ي مقابر المسلمينف  م1992

إس  والدته  .  انيباجنوب  كانت 

 م(1900ع القرن الماضي )طلم

ليمبور مدينة  في في    غ 

النماإلمبراطوري   ة  ساوي  ة 

برجوازي ة   بيئة  من  الهنغاري ة، 

ميسورة،لليبرا جذور  ذات    ي ة 

مه بلوغه مو  اجرة.يهودي ة  ع 

قل  ا منت رين، غادر فيينشن العس

افة  صح لى برلين ودخل عالم الا

للت أه له  أعواما  ما   عةبأر  جوال 

 . األدنى رقي بلدان الشف



 الكتب المقترحة

125 

 

 

  ة المصريةفي الثقاف
_______________ 

ومحمود   عبد العظيم أنيس

 ممين العالأ

_______________ 

عبد العظيم ) 2009 – 1923

  2009ـ  1922 (أنيس

 (ملاعلا نيم أ دومحم)

  مصر

 ( 1954 تالاقملا) 1955: 1ط

 تاريخ نقد اجتماعي موضوعي

_______________ 

أصداء كتاب لا وركان لصد

  نيه حسها طأردود فعل، بدو

 حتى اليوم.لم تتوقف والعقاد و

 .(حامد فضل هللا)

صديقه    ملاعلاكتب   عبد  مع 

عد ةأنيم  ظيالع مقاالت  دا  ر  س 

حسين طه  وعباس   على 

حول العقاد    دور   محمود 

ه وج  يومها،  طه   الهم  األدب. 

بعنوان ح قاسيا   ردا   سين 

ة . وهي جمل" يقرأليوناني ف"

ع كان تعب ر  ما  فهم  ن صعوبة 

محمد جمع    . اندالناقيكتبه  

كتاب  المقاالت  دكروب   في 

الثقا" واعتُبر    "يةفة المصرفي 

إع دة والعن  ن  لبمثابة 

ج اديمدرسة  النقد  في  ألدبي دة 

الماركسيهي    ي ف  .ةالمدرسة 
 

 
 
 

  
_______________ 

على   ا شن    الكتاب شديدا   هجوما  

بأن    نجيب وصفاه  ه  محفوظ. 

الصغيرة   البورجوازية  كاتب 

 بقات الوسطى. والط المحبطة

تك معر لم  الثقافة   يف"كة  ن 

التي   هي   "ةالمصري الوحيدة 

  " ك فكريةارمع":  لمخاضها العا

والوعي  "(،  1965) الوعي 

العر الفكر  في  بي الزائف 

  هيم مفا"(،  1986)  "لمعاصرا

إش ( 1989)  "كاليةوقضايا 

ين الخصوصية  بالفكر العربي  "

وأخيرا   "نيةلكووا نقد "،  من 

إ إلى  .  "المستقبلبداع  الحاضر 

فثابم   ربت عت مساهمة  بناء    يبة 

  .لعربيع النهضوي االمشرو

 ( رابخألا ،يرمحمد شع )
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  مواار ب بيدرو

Pedro Páramo 
_______________ 

 Juan Rulfo وفرولخوان 

_______________ 

1917 – 1986 

   المكسيك

 1955: 1ط

 يبأد ممترج

 رواية

_______________ 

رولف ولخوان  الذي  ة  سند  و 

إحدى    "سايوال"في    1917

مأفق وتوفالق  ناطر   ىمكسيك، 

مف عاي   1986م  دينة مكسيكو 

إال  لم السهل  "ن:  بيتاك   يكتب 

قصصية    ةموع)مج   "يحترق

و1953 بار"(    " اموبيدرو 

وبعض  1955)رواية    )

والسيناريوهات.    الحكايات

رولفو عند  مق الكتابةُ  بة، ضت، 

موض دائم، والغوالنص  وجيٌز  

بملء    ارئ العنايةهو يترك للقف

ويم   صة فر  نحهالفراغات 

تَحكي رواية  ه.  لاين خكمالها مإ

باراب" ر  "مويدرو    جل قصة 

إليع  "بريسيادو  انخو" ى  ود 

وصيتها يرق على  بناء  أمه،  ة 

بح تحتضر،  أبيه  ا  ثوهي   عن 
 

 
 

 
_______________ 

بعد    .اسبهالذي ال يعرفه كي يح

ن وجيزة،  وفاة    كتشففترة 

بريس   األب. رجاال  يلتقي  يادو 

كال ينبثقون   ابسرونساء، 

إال  ه  ةاالحيُحون:  مَّ ويَ  تمر   ال  نا 

أصوات  ع وبر   ثم  نمالموتى، 

القارئُ يُخم ِ  شيُن  بأن  فش  ئا ،  يئا، 

 .هم من الموتىالذين يتحدثون 
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 السد
_______________ 

 ديمحمود المسع

_______________ 

1911 - 2004 

   تونس

 1955: 1ط

 رواية أدبي

_______________ 

عام سم كتبت  ذهنية  رحية 

شر إال في لم تن  أنهاإال    1938

ماالخمسين القرن  ن  ت 

 تهذه المسرحية ذاالعشرين. و

روائي   جديدة  ونفس  صياغة 

س ليونانية ا  يزيفألسطورة 

بأبع حلكن  أخرى اد  ضارية 

ا في  العربمتعمقة  ي لتراث 

 .ديةوجوالر  واألفكا  اإلسلمي

الم صيات  بشخية  حرستميزت 

ذاتواضحة   نفس   ودالة 

كالبطل  شكسب غيلن يري 

موزوج والطيف مونة  يته 

والب يقع  لوا  .لغميارى  كتاب 

ال والمسرحيةبين  ته  لغ  ،رواية 

القرآن،    قوية مستوحاة من لغة 

من   ةيأهم تنبع  الكتاب 

الكلموضا وزمن  تابة وع 

الكثواالست في دعاءات  يرة 

 . متنه

 

  
_______________ 

كلية سعملاتخرج   من  دي 

بتونسالصا الل  دقي  غة ودرس 

في  العر واألدب    ة جامعبية 

باريس  ربونالسو ج روتخ  في 

عام  همن بعد  1936ا  ل  استقل. 

( كان1956تونس  وزيرا     (، 

(   م ث(،  1968-1958للتربية 

الثقافة ى إل  1973  وزير 

عنمس  كان.  1976  ؤوال  

ن التونسي  تحديث  التعليم  ظام 

 . ةمعة التونسيلجاء اشاإنو

أعمال المسعدي  الهامة كتب  ه 
 .1947و 1939مين بين العا
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هيم  إبرا وانيد

  طوقان
_______________ 

 هيم طوقاناربإ

_______________ 

1905 - 1941 

 فلسطين 

 1955: 1ط

 رواية أدبي

_______________ 

ال عبد  طوقاإبراهيم  ن  فتاح 

األخ شاع وهو  فلسطيني  ر 

طوقلفدو  الشقيق وألحمد ى  ان 

  راء األردن.رئيس وز نطوقا

الشعراء  بر  ت عي المنادين  أحد 

العبال والمقارقومية  ة ومبية 

األجنبي  ا  ضد الستعمار 

ولألر العربية  خاصة  ض 

ن العشرين،  يزي في القراإلنجل

كان  وسطيفلت  حيث  اقعة  ن 

 .البريطاني دابتن اال تحت

بالجاتحال األق  في معة  مريكية 

ا  ث فيهومك  1923بيروت سنة 

تخرج نشر  .  م1929  هحتى 

الصحف   في  لمجلت ا وشعره 

بعد    العربية، ديوانه  نُشر  وقد 

عنوو تحت  وان يدان:  فاته 

 .إبراهيم طوقان

قصائدأ  من كتبهشهر  التي   ا ه 
 

 
 

 
_______________ 

ثل الفائت،    نيات ي ثفي  القرن 

نتشرت  "موطني" التي ادة  يصق

أرجافي   الوطن  جميع  ء 

وأصبح النالعربي،  غير   شيدت 

الفلسطيللش  الرسمي منذ  عب  ني 

ال قصيدة   .ينحذلك  كذلك 

 .بابفدائي وحي الشال

الوطني   ديالنشفي كتابة    هماسو

ف عهالتونسي  الحبيب  ي  د 

 رقيبة بو
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  طوقانفدوى وان يد
_______________ 

 فدوى طوقان

_______________ 

1917 - 2003 

  ينسطفل

 2000-1952: 1ط

 ةيارو أدبي

_______________ 

فدوى ط ينة مد  يف  وقانولدت 

الف ألسرلسطينابلس  مثقفة نية  ة 

حظ اللها  في  كبيرة  مجتمع  وة 

واأل اتحم  يهردني  لجنسية ل 

اةينرداأل الف.  عبد  آغا  بنة  تاح 

وفوزط بيك وقان  أمين  ية 

ت تعليعسقلن.  حتى  لقت  مها 

االبتدائي حيث المرحلة  ة 

عاعتب مشاركة ائلتهرت  ا 

أمرا    في  المرأة العامة  الحياة 

مقبول    في  ت رمواستغير 

ست  ها ثم دربنفستثقيف نفسها  

أخيه يد  إبراهعلى  الشاعر  يم  ا 

ن الذي   هبهاموا  ىمطوقان 

نحوووجه ثم   ابةكت  ها  الشعر 

على  ش اجعها  في  لعديد نشره 

 .ةمن الصحف العربي

الناقدبقصة  عرفت   مع   حبها 

المالمص أنور    ي عداوري 

عانوك أفلطونية   .فقط  فيفةت 
 

 
 

 
_______________ 

إطو  ىودفرت  ساف لندن  قان  لى 

ب السفي  القرداية  من  ن تينيات 

وأقام سنتالماضي  هناك    ين، ت 

نبو من   1967كسة  عد    خرجت 

فقعتقو لتشارك  الحياة  ها  ي 

الندواتب  العامة يتميز  .  حضور 

طشع فدوى  بالمتانة  ر  وقان 

وال الجي داللغوية  ل مي  مع  ، سبك 

يتميز    كما  رة.والمباشللسردية  

عاط وبطاقة  ط لتختفية  بالغنائية 

 .جعرة والتفلمرافيه الشكوى با

سيرت  الذاتيةوكتبت  بعنوان   ها 

 ". صعبة رحلة رحلة جبلية"
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ى فهم  إلد شالمر

العرب  اشعار 

 اعتهاوصن
_______________ 

 طيب العبد هللا

_______________ 

1921 – 2003 

   السودان

 1955: 1ط

 ةيشعرموسوعة  عيموضو

_______________ 

مواليد    هللاعبد   من  الطيب 

شمالنة  يدم خرطوم  ال  الدامر 

من  بدأت  تعليمه  ورحلة 

كس  وبربرمدينتي  في ل  ثم   ،

غوردون"   في  "كلية 

ب  لينتقل  لى إ  هاعدالخرطوم، 

مكم في    دراستهل   لندن 

درجةجامع نال  حتى   تها 

في  تكالد عااوراه  م  آلداب 

بعد  1950 إلى  ته  عود. 

ابتالسو محاضرا   دان،  عمله  دأ 

عد من  في  إلى  جامعاد  تها، 

إنشمسا  بنجا في  اء  همته 

الع"مجمع   في اللغة  ربية" 

و"ات األدالخرطوم  باء حاد 

لالسو ورئاسته  كليهما.  دانيين" 

شاعر    وروائي  ب  اتوكفهو 
 

 
 

 

 
_______________ 

في   متعمق    ب األدودارس 

إسها  العالمي أموله  دبية  ات 

المتم  مجال  في  األيزة  دبي  نقد 

العرب، عند    حقول وفي    القديم 

 في كتابه  ا.وم  عم  الفكر واألدب

نظر الفهم   هذا  سوء  أسباب  في 

ا طبيعة  كذإلى  نظر لشعر،  لك 

وااللف المعاني  وهون  تزي  ام، 

م اكثيرا  مالن  الفني  ن  لتزام 

وقا وأبفية  تعرض  ووزان  حور 

الللمفاهي كالقنم  دق صدية 

تعوا   ةقوالسر كان لوحدة  رضا  

 يرا .  اإلرشاد فيه كبجانب 
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بين  )  ةيالثثال

  ر صن، قلقصريا

 (لشوق، السكريةا
_______________ 

 نجيب محفوظ

_______________ 

1911 – 2006 

  رصم

 1957 - 1956: 1ط

 ر نث يأدب

_______________ 

ة لـ نجيب محفوظ، الرواي  ثيةالثل

ألسرة    حكيت متوسطة، قصة 

حييعت في  أحياء   ش  من  شعبي 

فترالقاهر في  وأثناء ة  قبل  ما  ة 

األسرة 1919ثورة   هذه  يحكم   ، 

هو   ة قويةأب متزمت ذو شخصي

أحمد يعيش والجواد،    عبد  السيد 

ز أم  وجتهمعه  بنه اوينة  السيدة 

يكلبا ور  وكمال   ابنهاسين  فهمي 

إلى  ضافإ من  ة  كمال   يابنتكل 

وعا الثانيجزال،  ةئشخديجة   ء 

الثل حياة   ةيثمن  الكاتب  يعرض 

السيأ الجواد سرة  عبد  أحمد  د 

م  يالذ في  الحسين نيعيش   طقة 

 

 

 
 

 
_______________ 

ك تانت  ربما  في  اريخ األهم 

قاالرواية    صة صعودلعربية، 

ا ،  ةيالمصر  ىلوسطالطبقة 

اوالكفاح   لكولونيالية،  ضد 

 ة مصر. لى هويصراع عوال
 حسن خضر 

عظم محفوظ من أ  بجين  ةثلثي

الروزاجاإلن األدب    ائيةات  في 

تكن العربي   لم  إن  الحديث 

وهي إنجاز،  عيون    أعظم  من 

تبت  المي. والثلثية كاألدب الع

هامة    س فترةواقعي يعكعمل  ك

مصر    في ة، الحديثتطور 

كبير    ثر أ  ا ذاتهتاقعي وكانت و

الواقعترس  في التيار  في  يخ  ي 

 العربية الحديثة.  لروايةا
 ودم حم مدحم
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   نهجل اطان في يش
Big Sur and the 

Oranges of 

Hieronymus Bosch  
 _______________ 

 هنري ميللر

_______________ 

1891 – 1980 

   اكيأمر

  1957 :1ط

 سيرة حياة  بيأد ممترج

_______________ 
 مقطع من مذكرات  

هو   1980  –  1891ر  يللم  يهنر

بكسره ا  أمريكي  يئارو شتهر 

ة. وقد التقليدية في الروايالقوالب  

بين  ل  طور شك ما  جديدا   السيرة  

 ة.  لروايالذاتية وا

األ الكاتب  اليروي  هير شميركى 

األخيرهن قصته  ميلر  مع ري   ة 

شكلت  ال  ،لتسولا في منعطتي  فا 

البو في   بقوله،هيمية  حياته  كنت 

أج شباريس  حينما ،  هاعراووب 

يمر   رجل  هندامدتربي  ينم ي  ا 

األ إلى  توجهه  وحينما عن  وبرا، 

رجوته قبالته  أن   أصبحت 

دفعني   ال حينهايمنحني بعض الم

م أمالرجل  وتابع ن  بغلظة   امه 

 .بكلمة أن يتفوه نسيره دو

   ج من خرأ ورائي حأصب ثم حينما

 
 

 
_______________ 

ب القطجيوبه  المعدنية  عض  ع 

ب الوحل    ياهاتجورماها  على 

شع ي  بانحطاط  ترحينها 

لكن ومهانتي،  ني  ومذلتي 

ع ولملمت انحنيت  األرض  لى 

عابيدي   أزيل  وأنا  نها لنقود 

تلك في  حظة  الل  الطين. 

نف أعاهدت  أال  بعسي    د تسول 

 لت.لك ما فعاآلن وذ
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 ة بت طبيارمذك
_______________ 

 نوال السعداوي

_______________ 

1931 - 2021 

  مصر

 1958: 1ط

 سيرة ذاتية موضوعي

_______________ 

السعدا في  نوال  ولدت   27وي 

طبيبة1931عام    توبرأك  ، 

وطبصأمراض   يبة درية 

 ةئيوروا  تبةا ك  ،نفسية  أمراض

عنمصر مدافعة  ق  حقو  ية 

ع بشكل  وحقاإلنسان  وق  ام 

يالم خاص.  بشكل  ي نتمرأة 

طبيبة مذكرات    ذي ال  كتاب 

عام    صدر ألدب  1960في   ،

الذات مع  السير  تداخل  في  ية 

الروائي تبوحالفن  السعداوي   . 

الص على  منذ  األولى  فحات 

صراعال  سانل عن  ها  ساردة 

أنوئالدا مع  ومواجهتها  ثتهم  ا، 

من تغير   لها  ثن يحداكما    مع

ألنها يولوفيز بالرفض،    جي 

حماية نفسها  وجدت   تحت 

والدتها. ضتفر  جبرية عليها    ها 

يرتكز  الكتا  هذ ذاكرة  اب  على 

السعدا تحاول  نوال  وما  وي 

ي بما  الاستعادته   شذرات سمى 
 

 
 
 

 
_______________ 

الذاتسيرمن   تها  التي  فوح  تية 

أنها فضللم، حيألبا التمرد ث  ت 

أع ت  ثتهاونلى  فوقها  بعد 

لتالدراس الطب. ي  مجال  دخل 

استولي  ي على  جنون  لمعرفة 

يحفو  نها،كيا ما  علىهذا   زها 

تلغاإل الفروق  ء  رسمتها  ك  التي 

الذكر أخيها  لها  وبين  بينها  يات 

السعداوي  استطا  الذكر. عت 

ا وجعلتها  حبك   علفاتت لحوادث 

الت األمكنة  مرت  مع  ها،  بي 

مانت اقلت  إلى  المدينة   لريفن 

 . ء خلفهاكل شي  وتركت
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  حيا ا أنأ
_______________ 

 يكبعلبليلى 

_______________ 

1934 - 

  لبنان

 1958 :1ط

رواية  أدبي

_______________ 

لتجرب لم بية  األد  بعلبكي  يلىة 

ام، مع وستة أعكثر من  تمتد أل

رواي ظلت    " ايأح  أنا"تها  ذلك 

من  فهي  .  د واإلعلمالنق  لتشغ

المالن الروائية  تمردة. صوص 

بعلب قليلى  دق صبدمت  كي 

عان قد  ما  ية صبته  ووعي 

الجمت على  حد ت  وتجرأت  يع 

ما   من  قول  جسدها  به  يتفاعل 

ود الفعل في  خشى رددون أن ت

يتعو  المجت لم  الذي  بة تا ك  دمع 

بو وال  واكهذه،  ترافا  عحا  

كلها  وتعبي تعب ر  أرا   اء  يشعن 

لدج سابقيدة  يُقرأ  مثم  لها.  ا 

الرئ فالبطلة  الرويسية  اية  ي 

مندف دا   سجعة،  شخصية 

دفقة ة متيعسر  وكلمات، جملها

تختصر متوت وحيوية.  رة، 

مقطعة األ خاطفة،  بجمل  شياء 

حديثةإ  شرة.ومبا امرأة   نها 
 

 
 

 
_______________ 

ومتمردة     ة ومالكومعاصرة 

ورلجسده قواها  ا  وكل  وحها 

ما  يبلتل  ،قليةالع معه    تتفاعلة 

ي و سما  مع  حواسهاتوافق    . جايا 

ج الرواية  في  بيينعكس  ت  روو  

حداثة،  ى ال علحة  الستينات المنفت

الجميلة بي المقاهي  روت 

البرج الترو وساحة  امواي 

الحلم    ،اءالحمر  وشارع بيروت 

أنا تلبث  لم  نار قته  أحر  لذي 

 فادية فضة( ) لية.الحرب األه
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 ندْلرعرار شاعر ا
_______________ 

 (لملثموي ابد)ال داتالعو يعقوب

_______________ 

1909 – 1971 

   االردن

 1958 :1ط

  ياةة حسير   موضوعي

_______________ 

أديب  العودات  يعقوب  الكاتب 

بح  أردن م تراج  ي ف  ةثاي 

وت ر ضطا  .هماريخمعاصريه 

ا  الدراسة  بسبب ترك  لمدرسية 

ووف والتحق ل  ،الدهاة  عاد  كنه 

أكمل الثانوية  إربدة  درسبم  .

الثانوي كان 1931عام    تعليمه   .

بيعقو  يرغب  دراسته إكمال  ب 

ف فيالجامعية  القانون  ة عجام  ي 

يست لم  لكنه  حاق اللتاطع  دمشق، 

 لحواة بسبب صعوبة األبالجامع

عدمالا لية.  سا   مدر   ألدبمل 

والتاريخ عم  العربي  ثم في  ان 

والرمثا   رشفي ج  انتقل للتدريس

ست   بداتسنولمدة  بالكتاب.  ة أ 

عام   مقاالته   1926ونشر 

ك مستعارة  أسماء  ـ"أبو مستخدما  

الب و"حماد  و"أبو بارود"  دوي" 

و"نواف"تظاران و"فتى   " 

وأةاديالب لقب خ"  على  استقر  يرا  

 و عشرين  له نح ".مثلمي ال"البدو

 
 
 

 
_______________ 

حو  .مطبوعا  كتابا    ل  والكتاب 

التل   وهبي  فىمصط صالح 

أشهر  1949  -  1899)  )

وشعرا األردن،  فحأء  ول  حد 

لقال المعاصر،  العربي  ب  شعر 

وعرار.  بشاع األردن،  في  ر 

جودة نة، اورص  شعره 

و للظلم  عة رمقاومناهضة 

حل وسام  لستعمار.  على  صل 

الرلدا  نمهضة  الن ثالثة.  جة 

المحاماة جإى  لعحصل   ازة 

التركية 1930عام   أتقن   .

 سية والفارسية.رنالفم وتعل
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   ينها في عراج  فلةدلا
_______________ 

 خري ِفبشير لا

 _______________ 

1917 – 1983 

 تونس  

 1959: 1ط

  ةياور   بيأد

_______________ 

الدبلوبشير خالل  نا م ريف شهادة 

واأل الترجمة  ي، نسفرال  دبفي 

من  مقاالت  في ة  تظمونشر 

وا تجربته لصحافة،  تميزت 

تاريخ باطلعه   على  المعمق 

واست سياق   يعابهبلده  في 

والتحوالت   عية تمااالجالسياسية 

بدا كما  من تم م  الكبرى،  كن ا 

بمفهومها  تقنيات    ث يالحدالسرد 

له  ويحس ا ب  من   للغة اقترابه 

ية المحك  اللهجةاليومية وتوظيف  

 . في كتاباته

روا  1969نة  س  وفي ية أصدر 

عراجلدفل"ا في  تعد ينهاة  التي   "

أهم تونس  من  في  ، الروايات 

إلى  يتلاو الواقع   تشريح  ذهبت 

ا  واالشتباك ع لصرامع 

من   ريدجاعي في منطقة الاالجتم

التونسي، واستفاضت   الجنوب 

وص لية القب  اتبيةرتال  ففي 

علوالنزاعا الملكية ت   ى 
 

 
 

 
 

 

 _______________ 

 يقطاعاإلغلل  تسواال

ال عهف  عملونضاالت  د ي 

 . االستعمار الفرنسي
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  لتاريخ وا نحن
_______________ 

 يقن زرنطيقسط

_______________ 

1909 - 2000  

   ايرسو

 1959: 1ط

نقد  ويخ تار موضوعي

  اعياجتم

_______________ 

سبيل تفهم    يدية فية تمهمحاول

وإدراك  ي  يخالتارالوعي  

التأريخ ليل موقفنا  تحو   ،معنى 

اليو  - العربية  أبناء    -م  نحن 

وأث وتاريخنا  ماضينا  ر  من 

المهذ حاضرنا ا  في  وقف 

اإلنسانية    بلنا.ق ومست فجر  في 

إل النفس  ثم ةهاآلل  ىتوجهت   ،

وفيجاء    رالعص  األنبياء، 

اإلنسلا توجه    ى لإان  حديث 

الوامالعو  لملعا ية  طبيعل 

ال   من   .رةثؤمواالجتماعية 

محور   نيخرؤملا جعل  من 

األبطال من  .  التاريخ  ومنهم 

بتع القال   .حضاراتاقب 

  ل يجستب   ماهت  نم  مهنمو

يس  لليل  عالت  اعتبرو  األحداث

ع أن  الكات  ويرى  مهملمن  ب 

   ئ.طاخهذا 

زريقنطيقسط  دلو  في   ن 
 

 
 

 
 

_______________ 

بالجامعة   .دمشق التحق 

بيروت  األ في  نال ومريكية 

، 1928  خيراتلاببكالوريوس  

يات والالب  هتسارد  لمكأ

جامعة من    ماجستير  :المتحدة

ال  1928و  شيكاغ كتوراه  دثم 

برنستون.  1930 جامعة   من 

 ثم كوزير  أول،شار  تخدم كمس

ية السورية مفوض في المفوض

منجمل ف  خ  .نطنبواش  موعة  

البال  ؤالم  مهأمن    .رزةفات 

ا  هباتك   .وميينلقالمفكرين 

ميثاق ا   اعتُبرالكتاب األحمر"  "

  .للقومية العربية
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   تتان لرجل واحديم
A Morte e a 

Morte de Quincas 

Berro D'agua 
_______________ 

 Jorge Leal  جورجي امادو

Amado de Faria 

_______________ 

1912 – 2001 

   البرازيل

 1959: 1ط

  رواية أدبي مترجم

_______________ 

ليف  كي في  مكن  رجل 

االخمسين   يهجر  لمن  أن  عمر 

واالعائ أن   رفه،ومعا  بيتللة 

ب حياة  عادات  ا،  هأكمليهجر 

ويسكر في    دتشريل الشوارع 

الف الرخيصةحاناي  ،  ت 

الدع ي  ارة،ويمارس  عيش  أن 

ملتحم في  تسخا،  يسكن  يا، 

وي فراش  على  م  ناحظيرة 

رغبة كانت  وإذا  ؟  بائس

هيالعائ بطريقة   هدفن  لة، 

ألصدقاء فق  محترمة، كان  د 

لم    .رخآ  أير  عمره لذلك 

ا ااألصدقيجيء  ة ألربعء 

ع األخيرة  النظرة  لى إللقاء 

العزيز   مهصديقمان  ثج

 أخطلا صحيحا لتسب، وإنمفح

 
_______________ 

يقتنعوا ه حين لم  تية موفي روا

أال أقسم  ي  الذصديقهم  بأن  

بين إال  يمكن األم  يموت  واج 

 ريسرحتفه هكذا على    أن يلقى

هنا  ائسة، ومن  بفة  في غررث  

الحكدعيسي تشكيل  ماون    ن ية 

 50إلى    ةياورلا  تجمرت  .دجدي

 . ةلغ

دآما  ججور  فاريا  يدو 
صح وسياروائي،  سي في 

كت اب   حدأ،  يليبراز أهم 

  1935عام  وفي    البرازيل.

اأ دراسة  ري  لحقوقنهى  و  في 

جانير يتسلمدي  لم  ولكنه   و 

قد دخل حينذاك    إذ كان  شهادته

األعال وبم  يشقدب  طريق   دأ 

من موعمج ب  احالنج ة 

بلد " منها  المؤلفات،  

 "َعَرق"و  "كاكاو"و"  رنفالالك

باهيا   نتاك  ".اياببجو"و   والية 

مسرح كل وريفها    بحواضرها

 ( تبة نورك م) رواياته
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  الحرام 
_______________ 

 يوسف ادريس

_______________ 

1927 – 1991 

 مصر 

 1959: 1ط

  رواية أدبي

_______________ 

اتصو جوانبر  الظلم   لرواية 

طيعت  ذيالي  عاالجتما بقة شه 

طبقاتم من  المجتمع،   همشة 

التراح  ثيح عمال  وهحياة  م يل 

طبقة  مهمشة  فئة حين الكاد  من 

   المصري يرولقفي المجتمع ا

خ من  بيان  وذلك  الحرام لل  أن 

و الالذي  بطلة  فيه  ة قصقعت 

وقتل)اغتصاب غياللق  ها  ر يط 

د   يندرجعمدا(   حرام ئافي  رة 

ء مع البلد الفقرا  ر يقوم به أهلأكب

أفقر الذي  احيلرتالل  ماع هم  ن 

الحراممنه فهو  وقد   م،   الحقيقي، 

إطالرو  قدمت خلل  من  ر ااية 

 .ذوبةلعا محكم ولغة شديدة فني

قصصي،   تبكا  سيردإ  فسوي

حاز   .مسرحي، وروائي مصري

ب عام لوكاعلى  الطب   ريوس 

ص في تخص  1951  يوف  1947

الن ب بي كط  عمل  .سيفالطب 

العيني     ؛ 1960-1951بالقصر 
 

 
 

 

 
_______________ 

ثم  فتشم صحفي    صحة، 

بالجمهورية،  م ،  1960حرر 

األهرام،  جباتب  ك   1973ريدة 

عام   عدة    رفاس  .1982حتى 

العال جل  إلى  العربي مرات  م 

)بين   (  1980و  1953وزار 

من   إنجلترا، رفكل   نسا، 

وتاوالا  يكمرأ يلندا  يابان 

ق  ب شرجنو  ورة وبلدفوسنغا

دي  ن نامكل  بعضو    ناكآسيا.  

وال واتحاد األدبا  ةجمعيقصة  ء 

في    .نادي القلم الدوليوالكتاب  

المناضلين   ضمان  1961 إلى 

معارك  زالج وحارب  ائريين 

 . أشهر 6للهم تقاس
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 حارتناد أول
_______________ 

 ظحفونجيب م

_______________ 

1911 – 2006 

  رصم

 1959: 1ط

  يةاور بيأد

_______________ 

الع  دويب الكتاب  من  أحدا   ب رأن 

حارتن"اوز  يتج  لم حتى   " اأوالد 

إ اللهم  محفوظ ن  الاآلن،  جيب 

ولكن النكهة رافيش.  في الح  نفسه

الحرافيش في  مختلفة   الملحمية 

هي أوال  هيعل  عما  حارتنافي   .د 

 (انيعلم حصال)
حول   الرواية  ثأحداتدور  

الرئيسييالشخص الجة   ،يبلوة 

صفات   شخصية تحمل   مهيبة 

عظي شخص  والعظمة،   مالقداسة 

ووأز الكبيلي  البيت   ر صاحب 

أبناؤه   منه  الحارة ى  إلسينطلق 

أي يملكها  يقوم التي  حيُث  ا،  ض 

ليتولوالجبل بإرسالهم  إدارة   اوي 

ب  اوم  الحارة أمويتعلق  ر، ها من 

يمثِ ل   لويالجبض أنَّ  ر البعوفسَّ 

ا والحاإلشخصية  تمله   ثِ ل رة 

ا أدهم فهو أاألرض،   أبنائه د  حأمَّ

آدم. لخلق  بلوي الج  يقوم  إشارة 

من   مخالفته   بيتلابطرده    بسبب 
 

 
 

 
_______________ 

بتألوام أخيه  ره  من  حريض 

إبلي)إدريس   ،  (سيمثل صورة 

  اللفظي التشابه    قارئويلحظ ال

األ ومن  سبين  أهم ماء، 

أشخصيال يشيرات  قاسم  ا   يض 

شخصب إلى  اله  مد حمنبي  ية 

وت  فهو لألغنام  وج  زراعي 

النساء.   من  كبير  حو  ينعدد 

النهاية  محف في  د  ريتمووظ 

شخص   وميقى الواقع عندما  عل

عرفة    العلميمثل  )يدعى 

الجبلوي،   (والمعرفة بقتل 

إل العلم    ىإشارة  على    قادرأنَّ 

هللاانتز فكرة  ماع  عقول   ن 

فهمه كثير من ا  م  ذاالناس، وه

 ا. بسببهوخ وكفروه يالش
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  حالمفتوالباب 
_______________ 

 لطيفة الزيات

_______________ 

1923 – 1996 

 مصر 

 1960 :1ط

  رواية أدبي

_______________ 

رواأه  نم الم  ف  تيارد   ي الواقعي 

ال خلمصريالرواية  ل ة 

القرن  خ لعشرين. امسينيات 

لأخ في الزيات    طيفةرجت 

"البا المرأة   بروايتها  المفتوح" 

اله إاممن  المشاركة لى  ش  متن 

فكاماالجت والسياسية،   نت اعية 

األدم األعمال  بواكير  بية ن 

الرواي في  العربية. النسوية  ة 

حرر رة تة الزيات فكفيربطت لط

االمرأ بتحرر  ضرورة ولوطن  ة 

من  على الح   أجل   النضال  صول 

المر  ،الحرية  ر يتحر  أة فيودور 

ال  الوطن االستعمار  ي ذمن 

ود قي  منتزامن مع تحرر البطلة  

وا الذكوري  وصاية لمجتمعها 

اتبة في الربط لكا  األبوية. نجحت

الق السياسية بين  ضايا 

أيضواالجتم والثقافية  ؛ ا  اعية 

رية وحش قضية متناقذلك  وهي ب

 عصور طويلة. ممتدة عبر

 
 

 
_______________ 

منالزي  تاتخذ ها  بطلت   ات 

سرة أتاة الناشئة وسط  ى، الفليل

المتوس للطبقة  ،  طةتنتمي 

لروايتها، خصيش رئيسية    ة 

للقهر ا  رمز  اومته  مقو  فجعلتها 

يفة الزيات في آن. تعرضت لط

س خلل 1981نة  للعتقال  م، 

الرئيس    ةفتر ري المصحكم 

 ة فضة( ي. )فادلساداتأنور ا



 الكتب المقترحة

142 

 

 

  يرد مصسندبا
_______________ 

 زيحسين فو

_______________ 

1900 – 1988 

  مصر

 1961: 1ط

  يةاتذ سيرة موضوعي

_______________ 

مجهولة لا جوانب  يحكي  كتاب 

المص التاريخ  ،  ير من 

توباأل  نالمصريي  اريخخص 

التاريخ   تداولاوليس    ه لمعتاد 

تام والملوك ريخ  ن    الحكام 

اصيل فتسرد  فهو ي،  والعواصم

المصح االنسان  ي  رياة 

وعاداته معيشته  ، وطريقة 

يحكيأفي  ل  فمث الفصول   حد 

ولد لمواضان  عن االحتفال برم

االح وطقوس  تفال النبوي 

المملوكية باأل القاهرة  في  عياد 

لطراجلي  إ وصفة  يقة  نب 

وا واألالملبس   حياءلمأكل 

فالكتاالقدي بهمة.  من الك   ب  ثير 

ود وهتحفة  وذكاء  د انفرااء 

 . ري عبر التاريخب المصعشال

بحار  د.   عالم  فوزي  حسين 

أدب مص  اتبوك في  برز    ري 

عل.  تلالرح   ى حصل 

   ثم ليسانس  لطب،ا وسبكالوري

 

 
_______________ 

السوربون جامعة  من   ،العلوم 

الدر ف  اساتودبلوم  ي علم العليا 

جامعه   لمائيةاحياء  األ   من 

الرحلةوزولت ضمن  كان   . 

ل   أول   ."ثح"مباسفينة  العلمية 

العلعم لكلية  بجامعة يد  وم 

ثم صار    1942  سكندرية عاماإل

ا للجامع . كما  1945عام    ةمدير 

جامعة    صب منشغل   مدير 

)أ بين  الفنون  الفنون(  كاديمية 

خب  تن، وا1968و  1965امي  ع

المصري ع العلمي  لمجمرئيس ا ل

 حصل على جائزة  .1968م  عا

ا التقدولة  الد في  عام  ليرية  فنون 

1966 .noor-book.com 
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  البلص والكال
_______________ 

 ظنجيب محفو

_______________ 

1911 – 2006 

  مصر

 1961: 1ط

  ةرواي أدبي

_______________ 

ال بتمثل   لة جديدةحداية مررواية 

أدب محنجي  في  وهي ب  فوظ، 

الفلسفيةلالمرح ا  ة  . ةيلذهنأو 

أفكار  تناق الرواية  لعبث اش 

الوجو ومعنى  حث وب  د،والموت 

 ئع. االبطل عن العدل الض

ة صيشخل  حورواية  الدور  ت

مهران خر  ،سعيد  من لص  ج 

به  قضى  أن  بعد  صيفا  السجن 

غدرأعوا  أربعة لينتقم  منا   م 

اغتنوا  يالذ حساب ن  على 

وزا المبيآلخرين،  ادئ، فوا 

يجعل من   يم لكيقسوا على الودا

 تقمين  عنى. وهكذا قرر أنم  ةاالحي

إال   الكلب  هؤالء   أنمن 

عابثاوالمح كلها  كانت   ة ته 

األبرياء    ها من وينجو  تصيب 

الا زاد  مما  بلة. ألعداء  طين 

ال معنى فصارت  بل  عبثا   حياة 

ئي نهااله  يرمصولقي  هدف،  وال  

ن الروايفي  من  ةهاية    بنوع 
 

 
 

 
_______________ 

وبالالم لنلاالة  يعرف  فسه  م 
م  وأخيرا ل.  وال موضعا  عاضو

   .ا من االستسالميجد بد
واقعة  ة  صقلا من  مستوحاة 
لـقية  يحق أ"محمحدثت  ن  ميود 

محف   .سليمان"  نجيب  وظ  كتب 

  34  2004  ىحت  الثلثينات  من

جميعأحدا  تدور  .رواية   ا هث 

مصرف أديب  و  ي  أول  يُعد 

جبعر على  حائز  نوبي  ل ائزة 

ر  من أشه  .(1988)  دبفي األ

وأوالد ثيلالث  أعماله: ة، 

من    لتيوا  حارتنا، ُمنعت 

يُع أالنشر.  عربي  ر  كثد  أديب 

أعما إللنُقلت  السينما    ىه 

 ( ايديب )ويكي ن.يوالتلفزو
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ريخ  في تا المفصل 

  القدس
_______________ 

  عارف العارف

_______________ 

1892 – 1973 

 فلسطين

 1961: 1ط

  تاريخ يموضوع

_______________ 

تاريخ يلعت الكتاب  يروي  ق: 

محقق  القدس   مؤرخ  ند تسابقلم 

مر وأجنبيةإلى  عربية   اجع 

من   وأفاد  بضع كثيرة،  عمله 

رئي لبلدية  سنوات   س،القدسا  

ي الرواالكتاب  ية لعربا ية  مثل 

بالدقة تم  مع  الفلسطينية سك 

ويروي  رالتا التارييخية،  س دقخ 

العصور أمنذ     قدم 

 ( الحجاوي رفعا)

العارف ي حفص  هو  عارف 

وس  فلسطيومؤرخ  ني. ياسي 

وادر إسطنبول  في  ى إل  مضنس 

الالمن حتى  األدبي  تحق تدى 

العثما  الحرب بالجيش  في  ني 

أولى.  ية األلعالما ه وقضى سرتم 

سنوات  ثل ألسفي  ث  سرى جن 

في  نويارسك اسكر  الحرب 

هرابسيبيري حيث  من،  ك هنا  ب 

إل  الثورة  دبع وعاد   ى الروسية 
 

 

 
_______________ 

صحيفة    .نيطفلس أول  حرر 

نشفلسطي الحرب نية  بعد  رت 

سوريا )ى  األول  ميةلاعال

اعتقله اإلنجليز عام   (.الجنوبية

ور1920 هرب  هو  .  له  فيق 

أالحا الحسيج  إلى  مين  ني 

واريسو غيابيا .  عليه    حكم 

بتهمة  سنوا  شرةبع ت 

 .فالعنمال  ى أعلتحريض علا

ث  حي.  1929ى فلسطين  لعاد إ

داب  تناال   أصبح قائم مقام تحت

  1948-1933بين  البريطاني  

القو بلدية    بين   سدرئيس 

مديرا و  1950-1955 عين 

 ير في القدس.متحف روكفيلل
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.  غريكوإلى  تقرير 

  يةذاتية فكر رة سي
_______________ 

 Nikos اكيزتكزانكوس ني

Kazantzakis 

_______________ 

1883 – 1957 

  اليونان

 1961 :1ط

 موضوعي مترجم

  ذاتيةسيرة 

_______________ 

 ت،صيني ذائع الهو كاتب يونا 

 (. ته )زورباتهر برواي شا

إلى غريكو"   ما   آخر من  "تقرير 

و قبل  يرسم  فكتب  ة صوراته. 

لطحي فيوفة  ال   لته  التي  كريت، 

ثمزاي األتراك،  يحتلها   ه ذيأخ  ل 

إيطال  هسعي إلى  يا الروحي 

وفييوال وباريس  لين وبر  ا نقدس 

وأور والقوقاز،  يعووسيا  ا  د خير 

أخرى.   مرة  كريت  نجد إلى 

وبرجسين وتشه  وهومر بوذون  ا 

الروحيين ياسأمن  المسيح  و  ده 

إل.  ارهمفكبأ  تأثر الوراء   ىيلتفت 

حنبدي  م الم  ين ا ا  لرجل اإلى  ضي، 

ال الكبير حيعاش  بزخمها  اة 

 .تجارب والتحوالتلاكته وعر

ي  يحاول مخأن  ا  حوار  ع لق 

وتاذال هللا،  الطبيعةمع  ومع   ، . 
 

 
 

 
_______________ 

الحي قوة  ر  ه تعلقأبرز    .اةيصو 

مدينتبت )كراب  و ه  ا  مريت( 

رح وف  ألمبه حياته من  زخرت  

 .ؤالتاوعذاب وتس

 :اكيانتزيقول كاز

حي" كانطوال  هناك  اتي  ت 

تعذبك هلمة  وتجددني،  ي ني 

الصعود،كلم هذا    ة  وسأقدم 

والص الخيال عود،  أمزج    أنا 

معلوابا الخطى    قع،  آثار 

التالحمر ورائي اء  خلفتها  ي 

 وأنا أصعد."
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  لزين ُعرس ا
_______________ 

  الحالطيب ص

_______________ 

1929 – 2009 

   دانسوال

 1962: 1ط

وائي سرد ر أدبي

_______________ 

عر  زين ال  عرس بية  رواية 

كتابا     وتعتبرة،  رصامع

ا  يكيا  كلس العربي.  في  ألدب 

حياة الكاتب  ر  في   يصو    القرى 

الشما المل  تأث رة سودان 

والسودراتلبا اإلسلمي  . انيث 

غريبز مغفل  األطوار   ين 

علامن    حبوبملكنه   ى لجميع 

منظر من  المخيف، ه  الرغم 

ب حياة  مليئة سيطة  يعيش 

وا والفكاهة    لجنون. بالضحك 

، وهو  عمةن   ب يقع الزين في ح

في   قرويين.أمر فاق توقعات ال

فيلم    1976عام   إصدار  تم 

العنوب راج خالد ن إخان منفس 

 .  الصديق

صالح  ل  صح من  الطيب 

درج   عةجام على    ة الخرطوم 

ف الالبكالوريوس   .علومي 

جامعة  اسدرواصل   في  ته 

تخل وغي ر  إلى  ندن،   صصه 
 

 
 

 
_______________ 

  . ةالسياسي  الدوليةشؤون  لادراسة  

القسم  لس  عمل في  طويلة  نوات 

البريطانية،   العربي لهيئة اإلذاعة

فيهوت حترق ى  وصلا  إلى    ى 

قسم  منصب وبعد    مدير  الدراما، 

سي  من  ته  استقال بي  اد عالبي 

السود   ذاعة، إلافي    وعملان  إلى 

دول إلى  هاجر  وعمل  ة  ثم  قطر 

وزارة   عمل  ثم    اهإعلمفي 

إقليميا   اليونيسكو  بمنظم  مديرا   ة 

 .يسرابفي 
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  ثقضايا الشعر الحدي
_______________ 

  ملئكةال زكنا

_______________ 

1923 – 2007 

  راقالع

 1962 :1ط

 نقد أدبي وعيموض

_______________ 

ف بغدولدت  ثقاي  بيئة  في  افية د 

داروتخرجت   المعلمين   من 

دخلت معهد   .1944  عام  ةيالعال

وتخرجت   الفنون الجميلة 

وفي  1949  حصلت  1959، 

شه مداعلى  األداجستية  في  ب ر 

-  من جامعة ويسكونسن  المقارن

أمريكاون  ديسما عينت   .في 

جا في  عة وجام  دادبغ  معةأستاذة 

جامع ثم  االبصرة  هي   لكويت.ة 

من الشعر لمنظر    أول  سألة 

في الشعر  تناولت    الحر. الحر 

 جديدة  حركة  هفصوبب  الكتا

أسباب  وبعد   االجتماعية  هدرست 

 اختلف  الذيه  ومهمف  حددت  نأ

ال  يرثك  هبيقطت  في  ل فضنقاد  من 

رست كو  ن الشعراء المجددين،ع

 ذا هل  عروض  فصلو  دهاهج

ين عروضيلا   عتود  الشعر

 .اهتاسدرلى  إوالشعراء  

أنو  هو   حرالعر  لشا  اعتبرت 
 

 
 

 
_______________ 

 إلى  تذهب.  زونمو  شعر

بدالبحا عن  شعر  ث  يات 

أعظم   ة، ترى نازك بأنالتفعيل

بالشعرإ هو لحا   رهاص  ما   ر 

بيعرف   هذا  بالبند،  إن  بند لا ل 

حر   شعر  نفسه  شعر   ألنه  هو 

ف  تفعيلة، غير  األشطر  يه 

المتساوي الوطة  فيه  ل،  قافية 

  ن تلك أدة. واعتبرت  غير موح

عام    ائدالقص تتنبأ    1947قبل 

الشعر ظهور    بقرب حركة 

بأنها إن لم نعة  مقت   نتاك  حر.ال

التجديد،تبد حركة  أو   أ  هي 

  . رونا آخأ بهبدل  شاكر السياب

 ة( ضفادية فا/ويكيبيدي)
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  ماالسائرون نيا
_______________ 

 يد مكاوعس

_______________ 

1916 – 1985 

 مصر 

 1963 :1ط

  رواية أدبي

_______________ 

مكاوى   سعد  بقرية  ُولد 
المنوفية.  الدالتون   بمحافظة 

ثم بالقاسته  درا  هىأن هرة، 
فس إلى  ليلتحق  نرافر  سا 

بح أحد  ن. أصسوربوبجامعة ال
جريدك المصرتاب    لسان   ية 

ككاتب    الوفد.   حزب واشتهر 
 .حة والرواية والمسرصقلل
نئساال تاريخية رون  ياما رواية 

عام    تتناول رة خياألا  الثلثين 

حك قمن  في  المماليك  الب م 

جذاب بعُض .  شيِ ق  فيها  رأى 

مبإسق  أنهاد  قاالن على اط  اشر 

األا وصراعاتهم  رحلضباط  ار 

نُ   لشعب.هم باعلقتو رت  شوقد 

نت اكف  1963عام  الرواية  هذه  

تي وظفت  أوائل األعمال ال  من

إلى ال  نقسميو  .التراث عمل 

"الث أقسام:   طاووس،لثة 

يكن    مل.  ن"احوالطالطاعون،  

الروائ  يملوكالم  يالزمن 
 

 
 

 
_______________ 

أهم ب تالكا  عند  ىصوق  يةذا 

تص ابقدر  جو  نحطاط  الوير 

 ويرى.  الظلم  فيه  ساد  يالعام الذ

"مفؤاد   أن  مزايدوارة  ا ن 

أورال فاية  تسرف  لم    ي نها 

مبالغتلاخ بطوالت  بل    فيها   ق 

ف بين    ينجحت  الموازنة 

لتصو الشعب  يرها  طبيعة 

ب  مهسلاستو وعدم  للظلم  ل 

ياكتراثه   وبين بما  حوله  دور 

ف   قف اموالبعض    يالتوتر 

أفرادتشهاد  اسو دفاعا  بعض  ه 

مد  حم)   فهم وكرامتهم".ن شرع

 (درانب
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  الشعر العربيان ودي
_______________ 

 أدونيس 

 _______________ 

1930 - 

   اريسو

  1968 - 1964 :1ط

 أجزاء( 3)

 نقد أدبي وموسوعة أدبي

_______________ 

 ثةلالث  هزائبأج  كتابلا  هذا  د مقي

 بي عرال  عرالش  جماليات  خلصة

 ذات  مختارات  لخل  من

 جمال  هافي  رزبي  ةليعا  سيةحسا

 إلى   نظراته  وتعدد  ربيالع  الشعر

 وحتى  القديم   العصر  منذ  معاللا

 ( المقري يعل) .الحديث

يس مدرسة نظامية ف أدونيعر  مل

عشرق الثالثة  سن  حفظ بل  ة، 

عل حف  يه،أب  يدى  القرآن  ظ كما 

ا اقصائد  أرسلته للشعراء  قدامى. 

االدولة   العللمدرس إلى  انية مة 

فيال فقطرطوس  فرنسية   ع ط، 

قفزا ،  مراح الدراسة  وتخرج ل 

دم متمن جامعة  في خصصا  شق   

سنة   ا 1954الفلسفة  حق لت. 

العسكرب ، 1954م  عاية  الخدمة 

اوقض في  سنة  منها  بل ى  لسجن 

 -  كذاوقت-انتمائه  بسبب    محاكمة

الإ القوميلحزب  ى   السوري 
 

 
 

 
_______________ 

  نظيميا تتركه  الذي  ماعي  االجت

لبنان   إلى  سوريا  غادر.  1960

ب1956 التقى  حيث  الشاعر  ، 

الخا وأ يوسف  معا  صدرا  ل، 

عام   شعر   ثم.  1957مجلة 

مجلةأصد أدونيس  ف اقمو  ر 

عامي  ب  .1994و  1969ين 

فدر   اللبنانية، س  الجامعة  ي 

درجة في   اةوركتلدا  ونال 

جام  (1973)دب  األ ة  عمن 

أثارت  ويوسف،    القديس

الثابت  تأطروح المتحول وه 

 . يل  اال  طوسج
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  سي الشمرجال ف
_______________ 

 غسان كنفاني 

_______________ 

1936 – 1972 

 فلسطين

 1963: 1ط

  رواية أدبي

_______________ 

ال تثامن  في  من يو(  ل)يوموز  من 

اغتال 1972عام    وساد" "الم  ، 

والم ائيلي  راإلس ناضل األديب 

غسان الفل  يسلسياا سطيني 

ته نة أخ، في بيروت مع اب كنفاني

انفجار سيارة مفخخلم في  ة يس، 

 .يينيلرائأيدي عملء إسعلى 

كنفا الشهيد  شهرة  في ورغم  ني 

واألدب، ثمة   السياسة  أن    إال 

يق  ات ومعلم ال  كثيرعد  ون رفها 

ح الذي ايعن  الرجل  هذا  ة 

أن  وري"،  "عبق  بأنه  يوصف

يسعال لم  ليفج  فزمن  مه  هبه اور 

وأنهك استشهد وهو   لها، ال سيما 

 ثلثين من عمره.ة واللسادس في ا

يقرأ كابنهم    كان  يُصد ق.  ن ال 

 ه من م فيكر يوما  نانه ال يذل إقوي

 دون أن ينهي قراءة كتاب كامل، 

حة، ستمئة صف  نيقل  ع  ال  ماو  أ

بطريقة   نوكا ويستوعب  يقرأ 

 دهشة.م

 
 

 
_______________ 

و  ظري هن  في "كنفاني غسان"

نه  عربي، ال  ئي وأديبأهم روا

أنناوم  باحثاكان   قبل   ضل 
روائيا،   عيكون  صره  وسبق 

ومن   رسم و  طقهبلغته 

 شخصياته
 ( )روان الضامن
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أحالم الفارس  

  القديم
_______________ 

  صلح عبد الصبور

_______________ 

1931 – 1981 

 مصر 

 1964: 1ط

 شعر أدبي

_______________ 

عش سبع  الديوان  رة  يضم 

عبد  قصي لصلح  ر  بوالصدة 

"مذم عجيب نها:  الملك    كرات 

ال "مذكرات  بن  خصيب"، 

غنية  "أ،  ي"اف لحالصوفي بشر ا

أغلل  " إلىيل"،  "،  هللا  نية 

"رسال إلى"بودلير"،    سيدة   ة 

"عمر"طيبة الحب"،   ، 

 الفارس: م أحل . منبراءة""ال

جرى   الماذا  ؟للفارس   ُهمام 

اانخل وولَّ لَع  بل قلُب،  هاربا   ى 

ق/    ِزمام     مُ وادوانكسرت  

خط/    لم  حاأل يدلُّ  من  وتي  يا 

طريِق   البريئهعلى   الدمعِة 

ى طريِق  طوتي علخ يدلُّ  منيا 

السلم  /    يئهبرلا لضحكِة  ا  لَك 

الكَ ل ما طيكَ عأُ /    سلم     

ا الدنيا  أعطتنَي    جريبِ تلمن 

 / والمهاره

 . هلبكارم  واحد  من ا يولقاءَ 

 
 

 
_______________ 

صلحمولد   الديمد  عبد  ح  ن 

ببوالص الر  يق. زقازمدينة 

ب اآلالتحق  جامعة  كلية  داب 

الل قسم  في    يةربلعا  غةالقاهرة 

تتلمذوفيه  1947معا يد ع  ا  لي 

الخو أمين  رج خت.  ليالشيخ 

تخرعو  1951 بعد  جه  ين 

امدرس في  نوية الثا  دهلمعاا 

يق كان  عولكنه  بعمله   ىلوم 

قته هواياته  استغر  حيث  مضض

عبد  ح  صل  يعد   دبية.األ

أحدالصبو حركة رو  همأ  ر    اد 

رموز بي ومن  حر العرالشعر ال

المتأث العربية    ر لفكبا  ةرالحداثة 

أضاف   ،الغربي  ةمساهم  كما 

 . حيارزة في التأليف المسرب
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 ورةدالشمن
_______________ 

 ممحمد خليل قاس

_______________ 

1922 – 1968 

 مصر 

 . 1968 1طأليف(، )ت 1964

  ايةرو أدبي

_______________ 

قاس خليل  ب أدي  ممحمد 

ق  ُولد  يرصم  " ته"  بقرية 

فترة وبنال حتى  بها  ونشأ    ية، 

سافباب  الش ال  رثم  قاهرة  إلى 

ف  اطحيث  بها    وأقام

سياسية لعتقلت والسجون ابالم

عن فوأفرج  ما    1964  يه  ثم 

توفى   أن  ولم .  1968لبث 

سوىين "  شر   رواية 

و مندلشا  "  مجموعةورة 

ه عيشة".  "يقصصية  الخاله 

)الشمندورة  رواية   أهم  (تعد 

فروا   ي العرب  دباأل  يية 

 .يبالنو

فرواية  ال إن   ام  المق  ي تعالج 

اا الألول    ي الذ  يإلجبارتهجير 

 ن من التعليةالنوبيي على فرض

اسوان    ولىاأل   سنة لخزان 

خلل    مترحيلهو  1912 من 

"ح اشخصية  يحكى امد"  لذى 

 تبدأ ولسانه  لى  ع  يةالروا
 

 
 

 
_______________ 

سفي منذ خبر وصول   ةنالرواية 

الل  قلت   التي يضات  تعو جنة 

مأن  يتضح غير  ال وجزية  ها 

. ربةتات وغشإنما  ية ومتبقديار  

ل  م تسجيسايل قمد خلحاول محي

ية  اليومية النوب ةكل أحداث الحيا

تفابك ألنه  صل  المتعددة  يلتها 

  ة قلع.  دثارمن االنعليها    يخش

قة لعوبالنيل  باألرض    نوبيينال

 .عشق يصل إلى درجة التقديس

سوالنو   كلمالي أنبى  يقف    ى 
 . هرتذاك أطاللعلى 

 (محمد بدران)
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  ريقيافعاشق من أ
_______________ 

 يلفيتورمحمد ا

_______________ 

1936 – 2015 

   لسودانا/ابيلي

  1964: 1ط

  شعر   أدبي

_______________ 

سوداني   يزرباشاعر  من  عد  . 

الشع ارواد  الحر  ث،  حديلر 

إفرويلقب   يقيا  بشاعر 

بعض    دريست  متروبة.  والع

م ضمن  آناهأعماله    ب ادج 

االلغ مصر  ة  في  في  لعربية 

وسب  رنالق  نياتيع ستينيات 

ببعض   تغنى  كما  الماضي، 

ف  مغن ون  صائدهق ي كبار 

ألب   ر وفرادب  دلو   ودان.لسا

سود  ليبي في   انيةوأم  نشأ 

اإل في تخو  ةسكندريمدينة  رج 

باكلي العلوم  عمل    .رهألزة 

باالفيتو محررا   لصحف ري 

وُعي ن  وال  يةالمصر سودانية، 

ا   الدوللإلعخبير  بجامعة  ل  م 

الفتر  العربية بفي  ما  ين ة 

عمل    .1970-  1968 ثم 

ا ثقاف ليبيا  رة  سفا   فييا  مستشار 

عمطابإي كما  ا مستشار    لليا. 

بالوسفي ا  في ر  الليبية     سفارة 
 

 
_______________ 

بسفارة   راابيروت بلبنان، ومستش

المغربف  ليبيا عنأسقط  .ي  ه ت 

عام  لحكا السودانية   1974ومة 

النظام،   ةيلجنسا لمعارضته 

الجماهوتبن    امأق.  يةبيالل  يريةته 

المغرببعده في  زو  ا  جته مع 

 منحته  2014عام    وفي  .مغربيةال

 جواز سفر.  الحكومة السودانية

 عتيصنا"  :عاشق من أفريقيامن  

 م ونغ شعور وكل ثروتي / الكلم

 راء العصولست واحدا من أنبي 

فر  لست  يحممن  الذين  لون سانه 

 ال ضنت الرايا

 مم أو يخطون مصائر األ 

 كبر أ كلما يكبر لكن لي هوى 

 توج لم أمنحه مرة لملك م 

وجنت م  ل  فوأمرغ  أعتاب ق  يه 

 صنم

 صناعتي الكلم 

 وقد أخطئ تارة قد أجيد تارة 

م" ملكنني  اصف عو  شيتنذ 

 . "ن في دميالحني
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  السنيورة
_______________ 

 لبيخيري ش

_______________ 

1938 – 2011 

  مصر

 1964: 1ط

 لقصة نوفي أدبي

_______________ 

السردية،   ىلأو محاوالته 

موعة قصصية باسم  وكانت مج

تعدلتا  "السنيورة" ل ينوف  ي 

اوع من  األدد ا  ى،  رخلقصص 

م كل  تقريب ا  عالم  حملت  لمح 

ش وخصوصيته، بي  لخيري 

وصف  ففي نجد   فالريها 

 طريقةنجد    بطريقة فريدة، كما

ال تمالحكي  اتي  قعي  لوازج 

 . بالغرائبي المتخي ل

ان تمتالتطلع    قبل    ء يلشمس 

 من  شوارع البلد كلها بخلق هللا

ونساء  رجال  لون،  كل 

وبنا يوصب وعان  كجائت  لهم  ز 

"مذاهبو إلى  األنفار" لن  م 

يجتمع   اليومحيث  ية، عمال 

ر من يصلح ختيااالمقاول  دأ  بلي

يسمعهللنهم  م أن  بعد  م عمل، 

مليم.  تائالش بالعالم  ة قسوء 

كعلك الرواية  تخلو  ال  ادة  ن 

الماتكتاب من  اله   ية مويواقف 
 

 
 

 
_______________ 

وحول  إلا البيت  داخل  نسانية 

ف اللكل  أوم  يبلية،  الط   ي حمة 

وموسال أخرى  حظات  لم،  سعادة 

و رحلتبرق  ألم  الحسط  م  ل ة 

الال لشباب  واحدا  ضائع    بعد   قرية 

 ( Goodreads. )آلخرا
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  حضارةفي معركة ال
_______________ 

 ق زريطين قسطن

_______________ 

1909 - 2000  

 يا سور

 1964: 1ط

ونقد   ختاري عيموضو

 اجتماعي

_______________ 

اإلنشاء   ادرةبالمن  “إ في 

تا الجماهير   نمأتي  لحضاري ال 

ا من  ولللنخبةبل  ق،  وتها جماهير 

ال  الت الخطير ي  ودورها  تنكر، 

توجي  تلعبه  الذي األحدفي   ثاه 

هذا حوال جدوى  ولكن  ضارات، 

شرا     -لدور  ا أم   تتوقف   -خيرا  

ص ا ح على  األفراد   من  يلوعة 

المبدعة   نالمبدعي القيادات  ومن 

 ،المجتمع ة فيلما  قالتي هي دو

ولد  مؤر سوري  دخ  ق شمفي 

إلى   ينتمي  فة الطائوكان 

وفيرثوذكسياأل تلقى   ارسهامد  ة 

و االبتدائي  ثم الثانوتعليمه  ي، 

 ألمريكية فياعة ماجتحق بالال

كدار للرياضيابيروت  ثم س  ت 

دراس مجال  إلىحول   خاريالت  ته 

درجحي نال  البكاث  ريوس ولة 

ب1928عام   سافر  إلى ،  عدها 

ملتحقا الواليا المتحدة   ت 
 

 
 

 
_______________ 

حصل   حيث  على بجامعاتها 

الم جامع  راجستيدرجة  ة من 

 كتوراه ثم الد  1928شيكاغو عام  

ستون. نبر  ةعممن جا  1930عام  

بالسا لفترة  الدبلوماسي لتحق  لك 

 .  لسوريا

والواقع ة  ارالحض  ماهية

ب اإلالحضاري  فسهقصد  ي ام 

حضار نظرة  صحيحة تكوين  ية 

ال من  شعلدى  العربية.،  أكثر وب 

التفكير: ت  التيالكتب   على  حمل 

  ن.كوان ن أين يجبحن؟ وأين ن

 يل بشناق بن
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فكر  ثورة على ال

  عاصرعربي المال
_______________ 

 دمحم لديني ايمح

_______________ 

1928 – 2014 

 مصر  السودان / 

 1964 :1ط

 معاصرر فك عيضومو
 

____________ 
 
 

األف تلك  حتلم  يام  ي  ى يكن 

الثورة ع   لفكر ا  لى سؤال: لماذا 

 ا  روحمط لمعاصرالعربي ا

طرح   الذي  الكتاب  منذ هذا 

ق أعني  مبكر،  شيوع  وقت  بل 

اكاإشي  ف  لبحثا لعقل  لية 

علالعر عابد  "  يد   ىبي  محمد 

حام"و  "الجابري أبنصر   ود 

بزمن   "أركونمحمد  "و  "يدز

وطويل تغوررض،  يير  ة 

ال ليتالنظرة إلى  مكن تراث كله 

ا ا من  من  لعقل  لخروج 

الخرافة ليم  والتس  محدودية 

من أشد هد  مش  ى، وهووالرض

اإلنساني تعسا   المشاهد  ة 

انط إلى  الوخزيا ،  عقل  لق 

وطلجاحالموا تحقيق  ة  ب 

 لحرية. وا ةلعدال ا

 
 

 

_______________ 

كتاب  : "هنعود  محم  دمحم  بتك

تمي   لأهمي وزه  على  تصدر ته  م 

فقطإاله  من األولى   وال،   طبعته 

أ الكتاب شك  قرأوا هذا  الذين  ن 

خلمس  وبعدها  هاقتو   طورته وا 

أح  جذريته،و أنه  يط بصمت  إال 

مرجوا  ولم يُحدث  ما كان    كثيف

ك جارف   من تحريثَ حديُ ن  له أ

اآلال  هيالم العربي  سنة واقع 

 ن". والسكوالمسكونة ب



 الكتب المقترحة

157 

 

 

  ك فكريةمعار
_______________ 

 لعالممحمود أمين ا

_______________ 

1922 – 2009 

 مصر 

 الهلل  ، مجلة1965 :1ط

 1970 

 فلسفة موضوعي

_______________ 

مكتا فكر ب  عباريعارك  هو  ة ة 

سلسل  المقاالتعن  من   ا هع مجي  ة 

فالكا المؤلف،  يتب  جع تر  هذا 

إلاقة  رع المقاالت  عام هذه  ى 

الت قام  . 1965عام  حتى    1950

فتنوعم بين مضمونها    ية   تجمع 

التجري  ،لفلسفةا علم   ،يبالعلم 

 يفأو    ،لتاريخا  فةلسف  ،النفس

 أو الحديث. القديم التراث

أمين  مومح  ي يسار  العالم مفكرد 

حركةوأحد   في   أقطاب  اليسار 

فلو  .مصر انتسب .  اهرةالق  ي د 

شبابه   الللحزفي  يوعي شب 

درا في لمصري.  الفلسفة  س 

د ل بعث عميول حألاد اؤجامعة ف

منها   حاصل  تخرجه في الجامعة

ماجستير الدرجتي    على

في  .هوراوالدكت عمل  مجلة   كما 

اليوسف عمله   .روز  من   فصل 

 عدد  مع   1954عام  امعة  جلاب
 

 
 

  
_______________ 

ل اعتق  وقد  اليساريينمن  

الرئيس عهدي  في  ين مرارا 

الناصرعمال  ج  وأنور  بد 

ي ف  اريسبالسادات. غادر إلى  

الة حكفتر سادات حيث عمل م 

صر  للفكر العربي المعا  مدرسا

باريس  جامع  في ل  شغ  .8ة 

وظائف   س  رئي:  هامةعدة 

المؤسسم إدارة  اجلس  امة علة 

مجلس    .كتابلل دارة إرئيس 

والموسيقى  المسرمؤسسة   ح 

رئيس مجلس    .يةشعبلا  نووالفن

مؤس أإدارة   .اليوم  خبارسة 

وكلاتابع   الجديدة،  ان كتابات 

جيل أ  من عن  كتبوا  َمن  وائل 

 .ثقافة المصريةفي النيات الستي
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سم الهجرة إلى  وم

 مالالش
_______________ 

 الطيب صالح

_______________ 

1929 – 2009 

   السودان

  1966: 1ط

 وايةر بيدأ

_______________ 

الا علقة  عن    يككلسيلنص 

المست السابأبناء  قة عمرات 

 . الكولونياليبالمركز 

 (ر)حسن خض

عد ب   جسيد لتيار مااية تهذه الرو

 لوي  شاعلجيل  و  االستعمار 

 .لهويةاتدمير أسس و االستعمار 

سة  بعد سنوات من الدرا  :ةكبحلا

الشاب  يف الراوي  يعود   أوروبا 

فيقريت  ىلإ و  ه  هو  السودان. 

المساهم على  في  حريص  ة 

 فرعتيفي بلده.  ة  الجديد  حياةال

سعيدم  ىلع يأخذ    ي ذلا  صطفى 

ة  له قصثقته ويحكي  شاب في  ال

لندسنواته   عن  في  حياته ن، 

ا ر كخبية  حجانلالمهنية 

واق سلسلة    أخيراتصادي 

النساء الجنسية  قات  العل مع 

م لحأب  مهير غي  ناكات  بيوراألو

  مهت ثل ث  راحتناب  تهتنا  قرلشا
 

 
 

 

_______________ 

 تدأ  (هتجوز)  ةعبارلل  هلتقمو

 .تاونس  ة عضبل  نجسلا   ىلإ  هب

  دم الصا   اعتراف مصطفى  دعب

 يوارلا  تارك افجأة    تفييخ

  ى فطصم  طلبالذي    -الشاب  

بزوج االعتناء  في   -ه  تمنه 

بين نععلقة  في  و  ةريح يفة 

بين  قرشلاو  برغلا التقاليد ، 

 ةلمرأ  جوَ زتُ   .ربتكاواال

  ا هجوز  لتقتف  ابصغ  ىفطصم

 ملستس يما  بين   .رحتنتو

ن حنينه باالنتحار ألمصطفى  

ده  حقرغم  الشمال  إلى  

الراوي   راتخيأقوى  ستعمر  للم

   النجدة. بلطيو ةايحلا
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  أياديكمى لعد شأ
_______________ 

 ياد توفيق ز

 _______________ 

1929 – 1994 

  فلسطين

 1966: 1ط

 رواية بيأد

 _______________ 

شاعرفيتو كان  زي اد  أمين  ا  ق 

فل وسياسيا  من   ايسطينوكاتبا 

النا منصب  مدينة  شغل  صرة، 

برئ حتى الناصر  ةلدياسة  ة 

كما في   وفاته،  عضوا    كان 

لعد  الكن اإلسرائيلي  ة يست 

عن  ود انتخابية  الحزب  رات 

 راكاح. رائيلياإلس يشيوعال

الناصرة ثم ذد إل رس في  ى  هب 

األدب موسك ليدرس  و 

 السوفييتي.  

الروسي   جمتر األدب    من 

نا  الشاعر  الوأعم ظم  التركي 

زياد عددا   أصدر توفيق    . تمكح

المجموعم من لاات  ن  شعرية 

عب "أشد  أياديكم  لينها:  ى 

علمة  (1966) تعد  التي  ؛ 

النضال    ةارزب تاريخ  في 

ضدالفلسطين يل.  إسرائ  ي 

المجتت المذكورة  مضمن  وعة 

ا   عددا   تدور    صائدلقمن   التي 
 

 
_______________ 

 . حول البسالة والمقاومة

القصائد   هذه    ت لتحو  وبعض 

ءا  من  حت جزإلى أغان وأصب

ألغاني المقاومة لحي  التراث ا

 .يةنلسطيالف

توفي زيالعب  مهما  ق  ا  دور  د 

إض ي  برافي  وم  أحداث 

ا   30في    لفلسطينياألرض 

تظ،  1976س  مار هر  احيث 

العرب   من  من  ألوف 

ضد مصادرة   48ل ني اسطيفل

 الجليل. داألراضي وتهوي

   .ويكيبيديا

 :هرعش نم

 يكمعلى أيادأشد  أناديكم..

 األرض تحت نعالكم وس وأب

 ديكم ل أفوأقو
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  سيةوديوان الفر
_______________ 

أحمد المجاطي أو أحمد  

 يوادلمعا

_______________ 

1936 – 1995 

 المغرب

 1966: 1ط

  شعر أدبي

_______________ 

مغربي حصلشاعر  على   ، 

مناإل ا  جازة  بدمكلية  شق آلداب 

دبل  حرزوأ الدراسات على  وم 

سنة  يالعل على   1971ا  ثم 

وذلك   1992نة  الدولة س  دكتوراه

نية نسااإل  مولعلاكلية اآلداب و  من

اشتغل  بالرباط أستاذا   حيث 

. 1995ن توفي سنة  لى أا إجامعي

اتانض إلى  كتابم  المغرب   حاد 

 .1968سنة 

من  ساهم   ثلة  في مع   زملئه 

الخطاب   أسس   النقدي إرساء 

 ا  باحث  المجاطيكان    .حديثال

الج  ا  وأستاذ المغربيةفي   . امعات 

 و هو  وحيدديوان    هلو

الذي   وانلديا  ووه  ."الفروسية"

ب "انال  جائزة  زيدون ه  بن 

ا م  للشعر" سباني اإل  معهدلن 

  سنة بمدريد    للثقافة  العربي
 

 
 

 
_______________ 

على يحتو  وهو  1985 ي 

عشرثم قصيدةاني  وجاء  ة   .

غير فة اضوإ  مسبوق،  تجديده 

ا القصيدة  إلى  غربية ملنوعية 

 . الحديثة

أطل أدب  قـتوقد    ء ارابطة 

الا على  مد  حأ  احلر لمغرب 

"ش  يجاطالم اعر لقب 

 "المغرب
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  انرلجيالنخلة وا
_______________ 

 فرمانة غائب طعم

_______________ 

1927 – 1990 

  راقالع

 1966: 1ط

 ةرواي أدبي

_______________ 

عراقيومتروائي   لد  و ،  رجم 

أ بغداد.   في  درنلابيب  صفي 

مبكر،   إلى  وقت  مصر فسافر 

ليكمل لية في كسته  ادر  للعلج 

ه في  له وجود  وقد أتاحاآلداب،  

االحتك في   اكمصر  المباشر 

الثالواق القع  فكقافي  ان  اهري 

األدب  يحضر أشهر  اء مجالس 

الزيات   مجلس  يين،المصر

موس ونجيب    ىوسلمة 

ظ جمحفوظ  كل  في    معةهيرة 

األ كتا مقهى  مارس  ة بوبرا. 

أعشلا أخفق    والر  فيه، لكنه 

 .يةفي الصحافة األدبفعمل 

 حداث رواية "النخلة  ت  أبُني 

آثا خلفية  على  ر  والجيران" 

ال العالمية  في    ثانيةالحرب 

الحياة    صيغإذ  اق،  العر نظام 

فيلشخصياتهاليومية   ضوء    ا 

بتداع في  الحرب  داد،  غيات 

منز اإلرافظهرت   دة، وعة 
 

 
 

 
_______________ 

إيجابي،  فعل  أي    نعدة  ومجر  

أن  وم لبثت  حال ا  في  مضت 

إليأا  هايكتنف مقفلس  نهايات  ة لى 

  تل لى الموت أو القها إما إأد ت ب

الغياب معظتستسل.  أو  م  م 

ليأسالشخصي يخ  ات  ي م عام 

ج كل  من  وتعليها  ذوي  انب، 

اال وتباع  الوحيدة،  ار،  دلنخلة 

اإلس وويهدم  و  تخلطبل، 

 ا يديبكيوي /لحركةا لحواري من ا

الالو  حت" ة  االجتماعي  عراقت 

االحتلل  والسياسي بعد  ة 

  " )حسن خضر(ي.ليزنكإلا
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  جالحال مأساة
_______________ 

  لصبورعبد ا حصل

_______________ 

1931 – 1981 

 مصر 

 1966: 1ط

 ةعريية شرحسم أدبي

_______________ 

صحمد  لو المد  عبد لح  دين 

بمد الزقازيق.  الصبور  ق تحالينة 

قية  بكل القاهرة  سم اآلداب جامعة 

عا في  العربية   1947ماللغة 

عل تتلمذ  يد  وفيها  أمي  ين الشيخ 

الذيالخو جماعة   لي  إلى  ضمه 

األمنا)ا ن ء(  كو  إلى لتي  ثم  ها، 

التي  عيةم)الج ورثت   األدبية( 

امها ام  تخرج   .ىولأللجماعة 

مدرسا   رجهتخ  دعبين  عو  1951

ا الثفي  كان لمعاهد  ولكنه  انوية 

حيث   ملهبع   وميق مضض  عن 

 ألدبية. واياته اتغرقته هاس

م ر أحد أهعبد الصبوح  يعد صل

ا روا الد حركة  العرلشعر  بي حر 

الحدا رموز  الومن   ةيعربثة 

الغرب بالفكر  كيالمتأثرة  ما ، 

مساهمة في  أضاف   بارزة 

 . يسرحمتأليف الال

الحل شيحرمس  جمأساة   ةعرية 
 

 
 

 
_______________ 

فيها   ة" الكلم"  اهيئ بجزتناول 

ج الحلمقتل  و"الموت"  

في  ا عاش  الذي  لمتصوف 

الثالث  من القرن   ةللهجرتصف 

باوالذي   وهي لزندقة.  اتهم 

سي أبعاد  تدرس  إذ    اسيةذات 

السلطة الع بين  حالفة  المت  لقة 

الدين كوالمعارض   مع  ما ة 

نت  اوقد كنة العقل  لمح  تتطرق

موضوعا  الحاة  سأم في لج 

ستينيااالشعر   منذ    ت لعربي 

مثلن  قرال في   العشرين، 

ع الوهاب  أعمال  البياتي  بد 

جمع  يسوأدون لطفي  ة  ومحمد 

الساكوسرور    ونجيب اهر ظم 

يووب وظافر  زرقان   سفشار 

 م الراوي كري كنديو
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  شروعمنحو 

  ملإلسالمستقبلي 
_______________ 

 د طهمحمود محم

_______________ 

1909 – 1985 

   السودان

)تتضمن نصوص   2002: 1ط

 (1971، 1967 ،1966من 

 فكر سياسة عيضومو

_______________ 

البط الثقافي  المركز  في  ربي عع 

القرطاس س  وقد .  2002نة  ودار 

ن   ية نلثاالكتاب الرسالة ذا اهتضم 

صدرت  اإلس  من طبعتها لم 

سنة  األ ة لاورس  1967ولى 

طبعت صلال صدرت  وقد  ها ة 

سنة  األول وتطوير   1966ى 

الشخصية ا  شريعة ألحوال 

أ)ط سنة  بعة    (. 1971ولى 

 )النور حمد( 

اسي وسيفكر  طه ممحمود محمد  

. 1985م  ا عاسوداني مات إعدام  

مع ال  أسس   حزب آخرين 

الرالجمهو فتري  في   ة سوداني. 

األتو  اتهحي  من عن  ار، ظنارى 

خر اعتكافثم  من   ل يوالط  هج 

أفكار   1951بر  توأك بمجموعة 

جدال  دي أثارت  وسياسية   نية 

واللغط  و واسع ا،   ورغم   .تزال  ا 
 

  
 

 
_______________ 

كانن  أ اي  يؤ  ه  جعفر    نقلبد 

إال   اعأالنميري  على  نه  ترض 

التي   سلميةاإلالشريعة    قوانين

ا ،  1983في    لنميريأعلنها 

  ريعة.ة للشمخالفواعتبرها 

إلمامه   مي اإلسل  ثترابالكان 

مو إلماما   سوعيا .  والديني 

الل الستدا  علىته  بقدرُعرف  

ال   بشجاعته وقرآن  بنصوص 

إبر المفاهيم  في  تناقضات  از 

واقع لسلفية  اية  لماإلس مع 

 ة.معاصرلحياة اال
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  اءواألشيمات الكل
_______________ 

 Paul-Michel وميشال فوك

Foucault 

_______________ 

1926 – 1984 

 نسارف

 1966: 1ط

 ضوعيوم مرجمت

 ريخة وتاسففل

_______________ 

النصف ف  همأ  من  يعتبر لسفة 

ر ن العشرين، تأثالقر  األخير من

و  .ينبالبنيوي تحدرس  اريخ لل 

في   يخ "تار  بهكتاالجنون 

مثل مواضي  لج عا   .جنون"لا ع 

والع لممارسات وا  باتقواإلجرام 

ااالجت في  ابتماعية  كر لسجون. 

 لوجية المعرفة".يومصطلح "أرك

خ   أأر  من  للجنس  "حب يضا  

إلى  ال  وصومان عند اليونان" الغل

اللجامعا الجدلية  كما عاصمته  رة 

"تار الجنسانيفي  كان   ".ةيخ 

كرسحي الكولتل  في  دو   جييا  

أطلفرانس ا،  عليه   "تاريخ   مسق 

الفكر" ل عماأ  توصف.  نظام 

والنف المعلقين  قبل  من  قاد وكو 

د الحداثة" عب  بأنها تنتمي إلى "ما

ن اسمه اكووية"،  د البنيما بعأو "

بالحرك  أيضا ايرتبط   وية يلبنة 
 

 
 

 

 

 
_______________ 

بن الكتاب  لوحيبدأ  حول   ةقاش 

للرسالوصيفا دييغو  ت  ام 

يتز،  يكسفيل طور  ثم 

األم كل وضوعه    ساسي: 

طا   روش  لكتمرحلة تاريخية تم

للحقيقة ه  خاصة  ما  و  تحدد 

وم مقبومقبول  غير  هو    ل، ا 

الخط ذلك  العاومثال   .لميب 

هوق جد  بواجم  سارتر  ان  ل 

ميشيل     اعتبره و  كوفوأعمال 

 زية. اار البرجوآخر أسو
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  ل وق النيثرثرة ف
_______________ 

 يب محفوظجن

_______________ 

1911 – 2006 

  مصر

 1966: 1ط

  رواية أدبي

_______________ 

واية الرفي  فوظ  مح  رضتع

المس مجلس ؤلغضب  من  ولين 

الرئيس في  ثورة،  الة  ادقي عهد 

 الناصر.  عبد لجما

ه  يجتمع   1967حرب  زيمة  بعد 

ع جتمملاعدد من الشخصيات من  

بالم دوري  صري  في شكل 

الن  عوامة نهر  على   من ل  يمطلة 

 واللهو، من جل تعاطي الحشيش  أ

الم أن بينهم  المحبط   يس وظف 

يس ل التنف تحاو يزكي، وسنية الت

بعد  عن غض لخيانة بها  اكتشافها 

وسل  هاوجز الصحفية مارة  ها، 

شيء،اال  ةدائم لكل  وسناء   نتقاد 

الجالالطا تقاسي من عية  مبة  التي 

 ها.ا نحوالديهل وامهإ

النقد السلبامعجاية  الروو  ي ة بين 

 . )ويكيبيديا( جابيياإلو

 
 

 
_______________ 

رواي فوق ة  ُكتبت  "ثرثرة 

،  لستينياتمنتصف ا" في  لنيلا

األيديوفي ذرو الهيمنة  ة  جيلوة 

الجبروت ا وسطوة    لناصرية، 

نظام على  ني والعسكري للاألم

السحال في    اسيةيياة  والثقافية 

 محفوظتخدم  اس  ،رصم

ف تقديم  الرموز  نقدية ي  رؤية 

خلل  سيالو  عللمجتم في  اسة 

 الفترةتلك 

aljazeera.net 
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 De  كتابةالفي علم  

La Gramma-

tologie  
_______________ 

 Jacques جاك دريدا

Derrida 

_______________ 

1930 – 2004 

 سانرف

 1967: 1ط

  مترجم

اللغة  علم  وعيموض

_______________ 

ف  علم الكتابة كتاٌب للفيلسو  يف

صدر  دريدا،  جاك    الفرنسي 

ينا1967عام  ي  ف في،  ه  قش 

ُكتاب  الكات كلودب  ليفي   مثل 

وفردي و د  ندناستروس، 

وجاسوسو روسو، ر،  جاك    ن 

ك وإي دي  بونوت  وندياك،  تين 

هجيلمسولوي ومارتن   يف،لس 

رل،  هوس  دندمووإ  هايدغر،

وغوتفريد  كوبسون،  ومان ياور

-لورييه  ندروأاليبنتس،  

و ويليام غورهان، 

الكتاب  يُ بورتون.  وار عتبر 

التلفلسف  ا  تأسيسي  انص   فكيك  ة 

 نقدية.ال

فيلسوف وناقد أدب ك دريدا  اج

فيي  نسفر    يعد.  زائربالج  ولد 

 

 
_______________ 

استخ من  مفهوأول  تفكيك ال  مدم 

الج وأالفلس  في  ديدبمعناه  ول  فة، 

و فلسفمن  دريدا  .  يا  ظفه  هدف 

نقد  يت س  سااأل في  منهج مثل 

 .بية التقليديةوورالفلسفة األ

د بأفكريكان  الفلدا  سفية  اره 

ال  مغايرا   كان  لفلسفي  لسائد  لذا 

اتهام عدة ي  ف  اتيتلقى  قضايا 

كا في   يُتهم  نفأحيانا   بالمبالغة 

وأح يُوكانا   يالتحليل  صف ان 

وتعمب االعبثية   دقووض،  لغمد 

دح اإلاول  على  ريدا  أسئلة  جابة 

الذخصوم أشدهم  كا   ينه  من  ن 

 . هابرماس وطأة عليه
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شخصية مصر:  

عبقرية   فيدراسة 

 المكان
_______________ 

 ن جمال حمدا

_______________ 

1928 – 1993 

 مصر

 1967 :1ط

  وموسوعة نقد أدبي عيضومو

_______________ 

في   مصرية  شخص دراسة 

المكان حول   عبقرية  كتاب 

مصر   مرببأجغرافية  جلدات عة 

صياغتهإلنجاتفرغ   ية النهائ  ز 

سنوات  لمدة  يف  زجيم.  عشر 

الجغرافيا    دراسته التاريخ وبين 

 ة ييعية وإنسانسياسة وعلوم طبوال

 خرى. وتطبيقية أ

حمدا  لم أعد  حأ  نجمال 

الالجغرا وفيا  في مصريين.  لد 

 ظة القليوبية.حافبمناي  قرية

 كتاب   39ترك جمال حمدان 

شهرها كتاب أ بحث ومقالة، 79و

مصرشخصي ف  ة  ي دراسة 

المكاعبقري لنة  يتزوج. .   م 

ك  رضتعُ  من عليه  ثير 

ا مصلالمناصب  في  ر كبيرة 

لكنه   عنها  اعتذر  وخارجها 
 

 
 
 

 
_______________ 

لفرلتا  مفضل   الغ    علمي لبحث 

ظرو  اتم ففي  غامضة  قد ف 

واللى  عر  عث نصف جثته 

محروق منها  ا ،  األسفل 

يرى   الموساوالبعض  د  أن 

حصتلاقاإلسرائيلي   على ه.    ل 

الدئزجا اة  في  ولة  لتقديرية 

 .1986جتماعية سنة  االلوم  الع

قدرة  يم  نكا على  تلك  ثاقبة 

المستقباستش متسلحا    لراف 

ال  عميق  بفهم يخ  تارلحقائق 

 .الحاضرمتميز بوقائع  ووعي
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ية  يولوجاليد

 ربية المعاصرةالع
_______________ 

 ي العروهللاد عب

_______________ 

1933 – 

  المغرب

 1967: 1ط

 ي( بكاتب عرم )لمترج

 تاريخ موضوعي

_______________ 

يا  اإليديولوج  ابكتر  دص

سنة  بالفرن ،  1967سية 

ترجمة الكتاب باللغة رت  وصد

 1970نة ي بيروت سالعربية ف
دراساليتناول   في كتاب  ة 

االيديا بهدف لعربية  ولوجيا 

دي ي نقوعلي بدعوة إلى التحال

الت إلى  المستمر جوقاعدة  اوز 

بالذا وانطلقا  التلقائي  من    ت 

تدا العرحتمية  المجتمع  بي  خل 

الدعوفي    غربي.وال وة  هذه 

تحاشي إشارة   ا  إلى  اء نكفكل 

المواقف و لتجنب  انغلق 

ليصبح  التبريئ الرخيصة  ية 

ا ليواربلعالعقل  جاهزا   في ي 

وليتال التغرب  عرف مكن 

الواحدالع آلخر  ا  على  قلني، 

 ي. قيقحر ليدشنا عهد حوا

 
_______________ 

العرد  عب ومؤرخ    يوهللا  مفكر 

مغربي،   من  بر  يعت وروائي 

الذين  مفكريال تخذوا ان 

ومذهب  تاريخانيةال كما  فلسا  فة، 

أ العروي  أنيعد  من  صار  يضا 

الالقطي التراث  مع    بي عرعة 

ومن تبني    دعاة  اإلسلمي 

 . يةكقيمة انسان لغربية حداثة اال

م اى جائزة" شخصية الععل زاح

الشيخ    الثقافية" الزايد  لجائزة 

على  حصل    .2017  بللكتا
.  اطبالرب  1953  ياالبكالور
  حصل   ةس اردللفرنسا    انتقل إلى

معهد  كالبالى  عل من  وريوس 
السياس بباريس  الدراسات  ية 

التم  دبلوو  1956سنة   اريخ في 
"   1958سنة   "  التبريز وشهادة 
اال سنة  في    م ث  1963سالميات 

سنة   اشتغل   .1976الدكتوراه 
لية العلوم اإلنسانية  في كرسا  مد
مف جامعة  إلى ي  الخامس  حمد 
 ةروصل ا  .2000سنة  عد  تقا  أن
 aljazeera.net نم
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  العزلة من عاممائة 
_______________ 

  زكيا مارخوسيه غارثيييل برغا

Gabriel José García 

Márquez 

_______________ 

1927 – 2014 

   كولومبيا

 1967 :1ط
 ترجمة صالح علماني

  ةرواي بيدأ ممترج

_______________ 

لماركنتاج  إأهم   تم  ادبي  يز. 

إلىترج العمل  هذا    لغة   37مة 

عد ت  ة.مليون نسخ  30وبيع منه  

االصلا فيلنسخة  ولومبيا  ك  ية 

 وطني.الث راتمن ال

ال هذه  مأيضا    ةروايوتعتبر  ن   

اإلس األعمال  بانية  أهم 

خياألمر ومن  كية  م  أهاصة، 

العالمية.  األعم يروي ال األدبية 

لل  من خ  ةينأحداث المد  لكاتبا

عائلة   علبويندسيرة  مدى يا  ى 

يعيست والذين  أجيال  في  وشة  ن 

م تدعى  خيالية  وندو،  اكقرية 

ال في  كثير  ويسمون  أبنائهم  من 

  ة ياورلاتقدم    بهذا االسم.  ايةلروا

من  مختلفة  قومية  خرافات 

ال  ةل قصة عائلخل   تي بوينديا، 

وسط  ضعت المغامرة  روحها   ها 
 

 
 

 
_______________ 

ااإلجرا التاريخلءات  لألحداث  ية هامة 

السيا اإلصلح  مثل  سي الكولومبية، 

ا الحقبة  في  ستعمارية، الالليبرالي 

الواآلر ة  رضعا لمواالمؤيدة  لفة  مختاء 

وو اإلصلح،  ك  السك  صوللهذا 

-1899يوم )، وحرب األلف  الحديدية

لشركة   سسيةمؤالالهيمنة  و(،  1902

فروتس  ،اراتسيالا،  السينم  ،يونايتد 

الالمذب المضربيعسكرية  حة    .نللعمال 

خوسيجابريي ماركيل  غارثيا    زه 

وصحفي وناشط   روائي  وناشر 

يعسي كولومبي.  من  اسي   أشهر د 

  ائبية.لعجا يةقعكتاب الوا

أقوال يقرأ   "  ه:ومن  من  أن  أعتقد 

 ".يشاهد فيلما   ر حرية ممنرواية أكث
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هوامش على دفتر  

  النكسة
_______________ 

 انينزار قب  

_______________ 

1923 – 1998 

   سوريا

 1967: 1ط

د  نقو تاريخ موضوعي

 اجتماعي

_______________ 

أصد  يأنع يا  اللغة لكم    قائي: 

عي  ن أ  /  ة.لكتب القديماالقديمة، و

كاأل المثقوب  كلمنا  حذية  لكم.. 

ر،  العه  داتومفر/    مة.القدي

والشتيمة.و أنعي /    الهجاء، 

نهالك قم..  الذي  الفكر  إلى ية  اد 

 يمة.الهز

نزار اق  كتب  هذه  ة  لقصيدبانى 

لعالم  ا  اشع  الهزيمة بعد أن  بعد

م  يالعرب يمرحلة  أما  ن  كن 

عليه ونطلق  "الغرور"  ربما  ا 

ث"م"الوه المص،  حدثت  ة  يبم 

سيناء  الكبرى   باحتلل 

ووالجو بقعة  ساع  تاالن 

كل  لسف  يف  للالحتا وقبل  طين 

هزي الكرامةذلك  العربية،   مة 

منعه   القصيدة تم  وعلى إثر هذه

دخول من    .صرم  من  كان  فما 

برالشاع بعث  أن  إال    لةسار 
 

 
 

 
_______________ 

 صها:ناصر نعبد اليس جمال  رئلل

الر" كئسيادة  إذا  انت يس.. 

وأنا   يختصر وجارحة،  حادة 

سل بأناعترف  كذفا  فألن ها  لك، 

الطعنة، كتخة  رلصا بحجم  ون 

يكووألن   بمساحة النزيف  ن 

منا من  ا  الجرح.  سيادة  لرئيس يا 

   حزيران؟ 5عد ب لم يصرخ

قزن وباني  ار  عر اشدبلوماسي 
أسسوري   من  ولد   رةمعاصر، 

س الحقوق في در  قية عريقة.دمش
ا في ورية  سولالجامعة  انخرط 

الدسلال ؛ 1966حتى  بلوماسي  ك 
د  وقد نزانش"مار  أسس  ر ورات 
 ونشر أعماله فيها. " يبانق
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  ميرامار
_______________ 

  يب محفوظنج

_______________ 

1911 – 2006 

 مصر 

 1967 :1ط

رواية  أدبي

_______________ 

أح الروادتدور  في  اث  ية 

مدينة   ونسي بن في  ميرامار 

تديسكندراإل سيية  يونانية ره    ده 

عدد   ةيجنسلا بالبنسيون  ويعيش 

الشخصيا مثل  من  المختلفة  ت 

ب ا)عامر  الصحفي  لمتقاعد ك( 

العابث  ن  وسرحا الشاب 

زهرة  وصوليال يوعد   الذي 

  ت اء هي الفتاة التي جواج وبالز

اإلسكندرية  إل من ى  هاربه 

لرفضهبلد من  ا  اتها  لزواج 

عليها ي  غنعجوز   ضغطت 

مأ للزواج  ولسرتها  كن نه. 

مثال  وأل المصرية   ةرأمللنها 

ا صاحبة  رفضالقوية  ت إلرادة 

اإل إلى  وهربت    ة دريسكنذلك 

ميروعاشت   بنسيون  ار  امفي 

ت  ذلك  على  عرفت  وأثناء  زهرة 

على  علي    مهاسامدرسة   تقوم  ه 

أ القرها  تمي محو  ة  اءوتعليمها 

 رة من بائع هوتتزوج ز  والكتابة
 

 
 

 
 

______________ 

  .انهحان عخلي سرالجرائد بعد ت

وكاتب    وظ،فحم  نجيب روائي، 

روائي   وأو  مصري. حاز   ل  عربي 

 . بل في األدبلى جائزة نوع
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ل  ر من أجسمحفلة 

  زيرانخمسة ح
_______________ 

  ونوسسعد هللا

_______________ 

1941 – 1997 

 سوريا 

 1968: 1ط

 حرمس أدبي

_______________ 

المسرحية ونوس    هللاسعد  تب  ك

حزير نكسة   1967ان  بعد 

الوضع  وتت عن  د بعحدث 

الم في  العربي جتمع  النكسة 

ا  منعت  رب.حلوأحداث 

الع من  في    رضالمسرحية 

البلدا من  ثم عدد  العربية    ن 

 من جديد.  ض رعادت للع

البحر  ليوامن م قرية حصين  د 

مديالقريبة   . سطوطر  نةمن 

الإل  1959سافر   في  ى  قاهرة 

دراسم على    يةنحة  للحصول 

من   الصحافة  ة ليكليسانس 

دراست وأثناء  وقع ه  اآلداب 

وسوريا بين    االنفصال مصر 

عليهكثيرأثر  مما   حصل  .  ا 

نس سالي  ىعل  1963عام  

إلى    دهاعب  .فةالصحا عاد 
و وتدمشق  في   ظيفتهسلم 

في    زارةو  1966الثقافة. 
 

 
 

 
______________ 

ع ونوس  زة اجا  ىلحصل 

مند ا  راسية  قافة  لثوزارة 

على  ليطلع  باريس  إلى    وسافر 

ويال هناك  الثقافية  س  درحياة 

األورو كانت  د  وق بي المسرح 

الطعنبمثاب  1967نكسة   ة  ة 

لشا سلمسددة  هللا عخص    د 

فكتب   مسرحيته  ونوس، 

)حفالشه سمر  ليرة  جل  أمن  ة 

حزيرخمس مسرحية ة  ثم  ان( 

ي ال)عندما  ب يصأ.  رجال(لعب 

 .رطانسلبمرض ا

goodreads 
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  تيأمّ 
_______________ 

 مد المكي إبراهيممح

_______________ 

1941 - 

   دانالسو

 1968: 1ط

 شعر أدبي

_______________ 

باألانسود  رشاع ولد  بيض ي 

كر شمال  والية  تلقفي  ي دفان 

ودرواأل   مةتعلي هناك    س لي 

مدرس  نويةالثا خورطقتفي   ة 

السودث ثانويات  أهم  في  الثة  ان 

 لعهد ثم تخرج في جامعةاك  ذل

القا كلية    انون، لخرطوم 

بوزارة   في   رجيةالخاوالتحق 

الملتحقيطليع عامة   1966  ن 

بها يعمل  ثلثين  وظل   طيلة 

أن  إعاما    اضطرته  لى 

منهلل اإلستقالة  ثورة  نقاذ ا 

الالو التيار  ة  سوبمنطني  إلى 

 جهقالته تووبعد است  مي.سلإلا

الوالي إلى  المتحدة الشاعر  ات 

في  يث  ح األدبي  عمله  واصل 

الحكومةقام تلك    ، رعة 

دواوينه   وصا  وخص   في 

 "أمتي". عريةالش

 
 
 

 

 _______________ 

ال ، 1968أمتي  ية:  شعرمؤلفاته 

وأيق  الرحض  عب تقالة برالنا 

البتبيخ،  1972أنت   ستان  يء 

الوف ء ابخفي  ،  1984ة  ردي 

 1988مرية لعاا

و:  فكريةالأعماله   ،  فيالأظلل 

ال ذكرى  والصحراءغابفي    ، ة 

السو أصوله  داالفكر  ني 

 . هوروتط
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ي  البكاء بين يد

   مةاليما ءرقاز
_______________ 

 نقلأمل د

_______________ 

1940 - 1983 

  رصم

 1969: 1ط

 شعر أدبي

_______________ 

مصر شاعر  هو  دنقل  ي أمل 

اق بقرية  ولد  عربي،  لعة، لقومي 

قن في  بمحافظة  مصر. ا  صعيد 

و ع الدكان  مناه  علماء   لما  

ااألزه بلر.  اآلداب كتحق  لية 

انقطع عو الدرلكنه   سة وعمل ان 

بم وموظفا   قنا  جمارك حكمة 

ذلك   عدم بث  كندريةيس واإلسالسو

م  موظفا   لتضامن انظمة  في 

دائما  يواألفروآس كان  ولكنه  ي، 

ال يترك  إلى   عملما  وينصرف 

الش أهل عركتابة  كمعظم   .

دنقل عيد،  الص أمل  شعر 

نزولعمة  لصدبا القاهرند  إلى  ة ه 

علي  مرة،  لأو هذا  كثيرا  وأثر  ه 

بانكسار مصر صدم    .أشعارهفي  

عام   عن   1967في  وعبر 

"الرائعت  يف  صدمته بين ه  بكاء 

 ومجموعته اليمامة"    زرقاءي  يد

أنه ع"ت كما  حدث"  ما  على   ليق 
 

 
 

 
_______________ 

معا ضد  السلهدكان  م،  ة 

تصالح"  قصيدة    فأطلق "ال 

في اصطدامه سببا    هموقفكان      

المصطالسالب أصيب ت  رية. 

منه وعانى  لث  ث  بالسرطان 

ع وتوفي  عمسنوات    43ر  ن 

 وراق"أن آخر ما كتب  مسنة.  

غرف"  8فة  رالغ   ة من 

قصيدته    فى.ستشالم وكانت 

الورقة    "الجنوبي" هي 

أ في  الغرفة  األخيرة  ،  8وراق 

ال ايؤربلورت  لشمولية،  ة 

 . مت تأملته الفلسفيةوأت
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بعد   ي د الذاتنقال

  مةزياله
_______________ 

 العظمل صادق جل

_______________ 

1934 – 2016 

   سوريا

 1969: 1ط

تاريخ ونقد   موضوعي

  اعيمتاج

_______________ 

في  صاد  ادأر العظم  ذا  هق 

أسب يحلل  أن  اب الكتاب 

نا يقترح  وأن    ما   يا  ظر لهزيمة 

يها، قبل أن يدرك، أنها يرد عل

غيرهاك مثل   هزيمة ثير   ،

تصدرتوام ال  عن    لدة، 

خ عن رجية  امؤامرات    بل 

عربي   تيمقعجز  زعه  توام، 

عا . وهذه م  الشعوب والسلطات

ا المتوالدة  ترد تلالهزيمة  ي 

بهزيعل هزيمة  كل   مةى 

التي هي  من   جديدة،  تجعل 

يحتفظ  هنيته، برا  الكتاب، 

ال ال سبابها  أ  ر سف  تيفالهزيمة 

ال واألسباب  مستمرة،  ي تتزال 

ال  حانقدها  تزال  ، ضرة 

 يمكن  لتي تبرر ما الوالعقلية ا

متناميةتبري نوالدتم   ره  شطة. ة 

ا  أهمية  أن  الحقيقية لكبيد   تاب 
 

 
 

 
_______________ 

ت م  تمثلال  إضاءة  اة أسفي 

في دحدتاريخية، م الزمن، بل  ة 

الالمنه الذي  ج  الطليق،  نقدي 

نسانية بأسباب  خيبات اإللار  فسي

من   اإلحالةدإنسانية،  على    ون 

 ضباب.   من مرجع

اج)  (فيصل در 

goodreads 
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  نزماال  لكالفيل يا م
_______________ 

 نوس وسعد هللا

_______________ 

1941 – 1997 

 سوريا 

 1969: 1ط

 مسرح بيأد

_______________ 

انت تصور  ازية همسرحية 

الناشئةالطبق معارضتها   في  ة 

تتحسللل وكيف  بسهوطة  ولة ل 

 سلطة. لم اهر منبح جزءا  تصل

 (علي المقري)

فيل    كيتح له  ظالم  ملك  قصة 

ض لل  را مزعج  قوة  يرمز 

وت يشكو منه بروالبطش والج

منهم  االن أحد  يجرؤ  وال  س 

يأعلى   ذلك  وبعد    تي الشكوى. 

زكر  صخش يشجعهم اسمه  يا 

فيتحف الشكوى  وبعد  زعلى  ون 

إلى  ذه ووصولهم  المابهم  لك 

الزينإ عبر  والاليه   بهارجت 

الخوف   رسيطوي   مهفيتغير موق

فيقولو يا  ن  عليهم  الفيل  للملك 

م ما  ما يسألهدنملك الزمان. وع

ون على الشكوى  رؤشأنه ال يج

جاؤونما  إو أنهم  ا يقولون 

  ك ملالوافق   ه.ترحون تزويجيق

 خدمه  رعيته وأمر على فكرة 

 
 
 

 
 _______________ 

وأمرفي  حضارإب بمكافئة   لة 

وتع مي زكريا  دائما    رافقاينه 

عام    رأم  كما  ليللف فرح  بإقامة 

ملحظة:  العرسة  ليل الكاتب  . 

 ة. نهاي حيه بدونرسترك الم

ونو في    الصحافةس  درس 
كما هالقا محرراً.  وعمل  رة 

العامعمل   للهيئة  ة مديراً 
يقى في سوريا. رح والموسسملل

الس أواخر  سافر  تفي  إلى ينات 
المسرلي  باريس فن  ح.  درس 

ت   سياسيا نقدا  ناول  ت مسرحياته 
 ( ايدييب )ويك 
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  السبعةن نساأيام اإل
_______________ 

 قاسم لحكيما عبد

_______________ 

1934 – 1990 

  مصر

 1969: 1ط

 رواية أدبي

_______________ 

اإلأي  تدور السبعة  نام  حول سان 

فقرفلحو  ويش،ارالد  ةحيا  اء ن 

الحقول،   ضونيق في  نهارهم 

إلى حيو يئوبون  المساء  يأتي  ن 

ا رض"الح لذكر واإلنشاد ة" حيث 

ا  دعب وحيث  باليوم لالصلة.  حلم 

السيد ون فالذي يذهب يه إلى مولد 

طلاد  حمأ في  ومحور نطا.  بدوي 

عالرواية   العزيزبالطفل  ذي لا   د 

ف ايقع  للمري  األولى لحب   ة 

اع ات)يمكن  “رواية ة  لروايبار 

   .(”وينتكال
قاسولد   الحكيم  بقرية ميت م  عبد 

الدق بمحافظة  ذهب .  يةلهالقرشي 

القالإل في  إصابته هرقامة  بعد  ة 

بكلية  .  ملريالاب وق الحقألتحق 

اال  امع  يف  ةيسكندرجامعة 

و1955 يكمل  م  بكلية لم  دراسته 

لمرض  قالحقو والده   نظرا 

الماليةأر  دهووت ترك .  حواله 

واالج كتافي    لتحقامعة   يبعمل 
 

 
 

 
 _______________ 

بالقاهرة،  يئة  ه  في البريد 

على   الحيلحصل  قوق سانس 

كندرية في عام سمن جامعة اال

الهعم  1966 في  بعدها  يئة مل 

والم للتامين   تشاعاالعامة 

تم القبض  .  أللمانيا  حتى رحيله

للحزب  اء  نتماال  همةتب  يهعل

أفرج عنه    مث  1959  ييوعالش

في   هابعدعمل    .1964في  

رر خوض  ق  1987  يفة.  بمكت 

مجلان على س  تخابات  الشعب 

التجمع حزب    ه نكل  قائمة 

ب  .رسخ فيأصيب  حاد   نزيف 

 . بشلل في يدهوخ الم
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  ينيالد نقد الفكر 
_______________ 

 صادق جلل العظم

_______________ 

1934 – 2016 

   اريسو

 1969 :1ط

تاريخ ونقد   موضوعي

  اجتماعي

_______________ 

ب محاولة  هزيمة    دعأّول 
األفح لنقد  ر  كازيران 
الوالت على  دصّورات  ينية 
من  بار  اعت جزء  النقد  أن 

 الهزيمة. ى  علرد لمشروع ا
 (ن خضرسح)

نشره   عشرات فأعيد  ي 

أالط الكتابعات.  ضثار  جة ب 

وتع الكبرى،  بسببرض   هعظم 

ت قالحالمو  مةكاالمحإلى  

كذلكالقان بيروت،  في   ونية 

تحت النار على صاحب الدار  ف

 داعوق.  بشير ال لحالرا

موال وأس  يدمن  تاذ  دمشق 

دمشرفخ بجامعة  فيي   ق 

   ثة.يية الحدالفلسفة األوروب

ج أستاذا   في عمل  امعيا  

يعوالمتحد  الياتالو أن  قبل  د  ة 

سور أستاذا  يا  إلى  في ليعمل   

دم في  شجامعة   –1977ق 
 

 
 

 
_______________ 

للتدر  .1999 في   يسانتقل 

ا بيروالجامعة  في    ت ألميركية 

 .1968و 1963بين 

أست جاماذعمل  في  األا   ردن  عة 

أصبح  ث رئيس   1969سنة  م 

الت مجلة  ربية العات  راسدحرير 

 .تصدر في بيروت التي

دمشق  إل  دعا رس  ليد  1988ى 

ت دعوته دمشق، وتمة  في جامع

عد قبل  جامعمن  أجة    ية نبات 

 .حدة وألمانيات المتلواليابا
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  المجاذيبر ان
_______________ 

 بدي المجذومهمحمد ال

_______________ 

 سوريا  1982 - 1919

 1969: 1ط

 شعر أدبي

_______________ 

سعاش  1982-1919ودانير 

بمدي الدولد  بنة   يةوال الامر 

المجددين  ولية،  ماشال من  يعد 

ا والسوداني  لفي  العربي  شعر 

د النهضة عد رواب   ماومن جيل  

والعرا  الشعرية ية  بلسودانية 

   مباشرة.

متصوف  والدكان   شيخ  ه 

ب  امم معروف   إدفع  خلوة  لى  ه 

فتعوالد صغير  وهو  فيها  له  م 

آن،  قرة وعلوم الوالكتابالقراءة  

ارتحل الخرطوم    ثم  إلى 

ورسيمدال  لتحصيلل   التحق ، 

غب التذكارية  كلية  ردون 

 .من قسم المكتبة كاتبا وتخرج

محا مة  حكوفي  ا  سبعمل 

وتنقل الشمال  يب  السودان  ن 

والشرنوالج واوب   .لغربق 

 ود محمدمأسس مع األستاذ مح

الجمهال  طه في  حزب  وري 

تكوينه   ،السودان ورغم 

إالال كصوفي  قد  أنه     ان  
 

 
_______________ 

وضاستقل  ةفيائطالد  ليا 

في اولقد  اطيا،  وديموقر نخرط 

مناضل   السياسية  الحياة العامة 

الح االستعمار  -  لثنائيا  كمضد 

المصري،  يطالبر كان قولاني  د 

األم الذينن  في    وائل  اعتقلوا 

ة التي السوداني  سيةسيالحركة الا

 ين. ب مؤتمر الخريجقنشأت ع

في  لمكثرين  ا  ذوب منالمجكان  

عدة فأخرج  ن دواوي  الشعر 

نشوك  ية،عرش أب  طاان  ناء  في 

ف وكتب  فحرر  عدة    يجيله 

سودانية   وصحف  مجلت 

مجيوكة  وعربي للغتين ان  دا 

فعة  العربي عدة  مواإلنكليزية  ل 

م  اراتحو اذاعات  حلية  مع 

كموعالمية  وعربية قد.  لعدد  ا  م 

 وين األخرى.امن الكتب والدو

 



 الكتب المقترحة

180 

 

  الى حيفعائد إ
_______________ 

 نفانين كاسغ

_______________ 

1936 – 1972 

 ينسطفل

 1969 :1ط

  رواية أدبي

_______________ 

"عائ إلفي  يرسد  حيفا"  م  ى 

كنفان يد  الجدالوعي    يغسان 

بدأ ا نك   لذي  بعد  ة بيتبلور 

م  .1948 للذات  ن  محاكمة 

إعا مفهوم ا  دةخلل  في  لنظر 

ومف الالعودة   دسعي.  وطنهوم 

صو الزوجته  إلى  فية  عائدان 

فيها  حينتهما  مد تركا  التي  يفا 

تحت   ن سنةيشرع  طفلهما منذ

ي الحرب  أن  كتضغط  شفان 

نها اس"اإلن في  ان  لمطاف ية 

فلسطين  قضية"، ليست   وأن 

ذكتعاداس بة  هي ريات،  ل 

 تقبل. سصناعة للم

كنفاني  لد  و عكا،  غسان  في 

حتى  اشوع يافا  أيار    في 

وء للجا  علىأجبر    حين  1948

عا إلى ئلمع  إلى    ته  ثم  لبنان 

شهادة    سوريا. على  حصل 

السو عام  ة  ريالبكالوريا 

كلية .  1952 في  ل     سج 
 

 
 

 
_______________ 

بي في جامعة دمشق العر  دبألا

انقطلو عنكنه  راسة  الد  ع 

حركة  ناو إلى  لقوميين  اضم 

في دمشق   . عاش وعملالعرب

حيم  ث الكويت  في  في  عمل  ث 

  في عد ذلك  وبي  ئدابتيس االالتدر

في    1960منذ    بيروت للعمل 

الحرية  جم بمواضيع  لة  كتب 

وهو عضو   سطيني،فلالالتحرر  

والناالالمكتب   طق  سياسي 

با الشعاسم  لرسمي  بية  الجبهة 

ف ن  ساغ  درأصسطين.  للتحرير 

ثمانية    1972مقتله  حتى  كنفاني  

تُر كتابا ،  معظم عشر  .  هاجمت 

م سيدة    ا تزوجكان  من 

 دين. لبوا همن ق ية ورزدانمارك



 الكتب المقترحة

181 

 

  ليلى والمجنون
_______________ 

  بورلصعبد اصلح 

_______________ 

1931 – 1981 

 ر صم

 1971: 1ط

 شعرية حيةمسر أدبي

_______________ 

أهم   نمعد صلح عبد الصبور  يَ 

وز مروة الشعر الحر  رواد حرك

   .ةاثحدال

وا شعرية   نونلمجليلى  مسرحية 

ثلثة   أكثر فصول  من  تعتبر 

لسياسي ا   تواهافي مسأعماله حدة  

أغ خاصة   ها اعتبرو  النقاد  لبأن 

الللج  ةمرثا انتيل  له ذي  مى 

الصبوربصلح ع ولت تنا  وقد  د 

العل مباشر  التصادميقبشكل  ة ة 

ال والشباب  السلطة  في بين  مثقف 

 تدورُ   ( )ويكيبيديا  ستينات.ال

إحدى   يفمسرحية  لا  اثدأح دار 

ق الثورية  التوزيع الصحف  ليلة 

ة قبل لقاهرفي ا  التي كانت تصدر

علعرنت .  1952ثورة   ى ف 

و  األبطال: وحسان، ،  ليلىسعيد، 

واألووسل ونذستاى،  فيهم ،   لمس 

القل ذلك  اإليجاجميعا   ثم بق  ي، 

الحب.نرا عن  عاجزين   هم 

)األستاذ(   رئيس  ويقرر  التحرير 
 

 

 
 

 
_______________ 

يفع شيئا  أن  هؤالء    ل  أجل  من 

فكرة   نالشبا عليهم  فيعرض 

"مجنون ليلى" تمثيل مسرحية  

شوقي   التوسط  بقألحمد  صد 

عند   ى ليل  لكنب.  بالح تجد    ال 

ال  ديعس النخإال   فسيراب 

  ا هليم زب  ةقلع  نو  كتو

 جرخي  يذل ا  ماسح  يفحصلا

السجن  ارخؤم تم    دقو  من 

 ليتجسس  ةطلسلا  نم  تجنيده

ز   . ةثراكب  يهتنتف  ئهلمعلى 

وحسان  المستشفى،  في    حسام 

وسلوى   السجن،  في  وسعيد 

  ن ععيد  س  ثدحتي  .رتذهب للدي

كم قلصل فشله  يحمل  ما ،  ح 

 . لح القائدالمصوينتظر 
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 األصل   يه ثى األن
_______________ 

 عداوينوال الس

_______________ 

1931 - 2021 

 مصر 

 1971: 1ط

 نسوية موضوعي

_______________ 

من مهأ  كتابلايكتسب   يته 

غ الهييصراحته  في  ابر  ة 

اموا أطروحات  مع  مجتلجهة 

اإلسلمي رية والذك  العربي 

هشاشوك ولقد  شف  لعبت  تها. 

ا الصريحة  جهة  الموهذه 

دورا  سائد  للخطاب الذكوري ال

خطاب   تأسيس  في  كبيرا 

جذتحر يزال    ال  يريري 

وف فيع اال ناشطا  المعركة    

مظ ضد  انتالكبيرة  كاس  اهر 

ال في  أوضاع  تمعات  المجمرأة 

 ية.  مواإلسل العربية

السعداوي    يةضقوتعتبر 

  ة سسيا  قضيةالمرأة    حريرت

 تمس  لى كونها الالدرجة األوب

فحسب الم  فنص  حياة   جتمع 

له. تمع كالمج  ولكنها تمس حياة

الكتا هذا  في  هو وهدفها  ب 

المرأ  نع  حثبلا ة،  حقيقة 

دراستها مكان و عبر  وذلك   تها، 
 

 
_______________ 

ورغبالالمشاعر    تهامرأة 

مبينة  ائزرغوسية  نالج ها، 

ال من    دينموقف  واألخلق 

المواضيع    هذه  لمجم.  المرأة

البحث  و  أكسبت  ق  معشمولية، 

والتوثيق،   والبحث  الدراسة  في 

الذكوري رها  تفسيو للمجتمع 

وكي األبويواألسرة   وسبب  ة  فية 

كما  آ  من  نشأتهم السنين.  الف 

ال اتبين  من  عتقادات  الكثير 

جنس الخا  لمفاهيموا عن  طئة 

كألا وضع   اننثى  بعض  قد  ها 

قالعلما مصالحهميدء  لتأييد    . ما  

إلى  ا  ننإ حاجة  فكريةفي   ثورة 

تر تيبو ثقافية  الثورة  ة  واكب 

ت الى   القيمغيير  السياسية، 

الق القديمة  علوالمفاهيم  ى ائمة 

وا ضخال والطاعة  ملفزوع  ن ع 

 العقل النقدي المبدع.

 ضة( )فادية ف
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عة  موسوبيل في س

 لميةع
_______________ 

 أحمد زكي عاكف

_______________ 

1894 – 1975 

 مصر

 1971: 1ط

الكيمياء   -علمي  وعيموض

زياء )العلوم يفلاحياء األ

 ية( بيعالط

_______________ 

  اء يميالك  يجمع  تابالك":  يقتعل

 يف  زياء يالف  إلى  األحياء  ىإل

 العمق  وفيه  ممتعة،  خلطة

 من  رالمختا  وهو  .انياإلنس

 في  العلمية  يزك  مدحأ  مقاالت 

 أسسها  يالت"  عربيلا"  مجلة

  نوات س  تحريرها  وترأس

 " )عارف الحجاوي( طويلة

ضم مية تلع  وعةموسر: "الناش

ممجموع فقاالة  العلم   يت 

ق البحار اة وأعماوالطب والحي

وأوال وطعام   هانواعحشرات 

واألساإلن والحرارة  وان  لان 

وا يماوية الك  ألسلحةوالنار 

واواأل والكون  فضاء  لرض 

الذو ونجوم  الطاقة  السماء  رية 

ومعلامن   عنلكواكب   ومات 
 

 
 

 
_______________ 

دقت   إنسان  عأول  ى  لقدمه 

 ".القمر حسط

أعلم  عاكف    يزك  أحمد من 

األ الحالنهضة  كان  دبية  ديثة 

لجامعرئي السا  ورئيس  قاهة  رة، 

مت "جلحرير  له  ة  العربي". 

ع جمأسلوب  بيلمي  روعة ع  ن 

وعذوبته،ساأل وبين    لوب 

  دقته. ب العلمي ووح األسلووض

علصحا في  ى  ل  دكتوراه 

جامعة    1924مياء  الكي من 

 مولالعفي  راة  دكتوو  ليفربول

  .ندنة لمن جامع 1928
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  الخبز الحافي 
_______________ 

 يمحمد شكر

_______________ 

1935 – 2003 

 المغرب 

 1972: 1ط

 رواية يأدب

_______________ 

النِ تعت أشهر  من  األدبي د     اج 

م كتبت  للكاتب  شكري.  حمد 

سبال   رجمها وت  1972نة  عربية 

سنة  نجاإل  ىإل بولز  بول  ليزية 

الفر  تجموتر  1973 نسية  إلى 

ية عرب ولم تنشر بال  1981سنة  

إثرها   1982ة  سنحتى   منعت 

المغرب   الد  وعددفي  ول  من 

ترجمالعربية لغة    38إلى    ت، 

الحافي  لاو  ة.أجنبي  هوخبز 

سير من  األول  محمد  الجزء  ة 

الذاتيشك كتابوة.  ري  تها  فكرة 

اتب يقه الكصد  فع مننت بدااك

باأل امريكي  بولز  في ول  لمقيم 

إيانجة  ط باعه  محمد  ها  وقد 

 في  عل قبل أن يشرع ف  شكري

م  .اهين تدو الرواية  أساة  تحكي 

إال أن يبقى  ظروفه    أبت  إنسان

ياألت  مالظفي   حتى وصل ة  م 

عمره  عشرين  ال أصبح فمن 

 .البؤس  في عالمانجرافا  ه شباب

 
 

 
_______________ 

بطكانت   الرواية  أم  تشعل  ل 

علال أضرحشموع  األولياء ى  ة 

ابق هللاصد  إلى  لكي لتقرب   

ا  ينم، بزوجها من السجنيخرج  

مزااالبن  ن  كا من  بل يقتات 

من خللها  عايش  وت ن  يياألوروب

 .قياأخل  منحرفة  تبجماعا

إ جانب  جة حيث األلى طنهرب 

في    شيش، وعاشارة والحوالدع

الالعال يطارد  السفلي،  . نساءم 

مط إلى هذا الناته على  حيا  قيمم

 غاء  الب أنه يصير يمتهن درجة
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 الوردةأة و المر
_______________ 

 فزافمحمد ز

_______________ 

1945 – 

  مغربلا

 1972: 1ط

 رواية أدبي

_______________ 

المغاربة  األدباء  أهم  من 

مجموعة   مترجت.  معاصرينال

غات غير العربية.  له للمن أعما

تجتميز األدبيةت  بتواتر    ربته 

السفتيما  العوالم    لية ت 

االجتماعي،   ءاإلقصوا

اإلنساوبحمول   ها وبلغتنية  تها 

السلسة  ما  ،الشاعرية   وهو 

يعر    أهله "شاعر    فألن  بلقب 

 . واية المغربية"رال

بمدينة  ول األربد  عاء  سوق 

ة، ولة صعبالغرب، وعاش طف

توفحي والث  وهو  ي  ابن ده 

الدالخ مرحلة  بعد    راسة امسة. 

في الفلسف  الجامعية  ة، شعبة 

تدريس ية ربالع  لغةال  امتهن 

إعداديات  بإح مدينة دى 

تريطرةالقن ثم  التدريس  ،  ك 

م  ليتولى   اإلعدادية. كتبة  أمانة 

ذلك بعد  بمدينة   انتقل  للعيش 

تفرغ   البيضاء،  دارال    حيث 
 

 
 

 
_______________ 

ب.  بةاللكت زاف فزدايات  كانت 

  .صةللق  في الشعر قبل أن ينتقل

عن   إثر   58سن  توفي 

ممض السراعفات   .طانرض 

دة المرأة والور  روايةي  رصد ف

عاشحياة   كلب  كال  أش  اش 

أالقهر   الي  نإلى  هجرة  قرر 

علىوي دا  تعرف  ة ينماركفتاة 

الت تاريخ  عن  حرمان  عوضه 

   عاشه ببلده.كبت الذي وال
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  ارسنّ  ىلدة إعوال
_______________ 

 بد الحيد عمحم

_______________ 

1944- 1989 

   انالسود

 القصيدة  1963: 1ط

 1973ان ووالدي

  شعر أدبي

_______________ 

ال  عبد  أن رواد  من  تيار الحي 

ا  الذي في  بتيار عرف  لسودان 

وال"الغا وهو"حراءصبة   تيار   ، 

أ يخلق  حاول  على ن  تزاوجا 

اله العروبة وية  صعيد  بين 

التواألفريقية،   لهذا   يار وكانت 

صعيوتأثي  تهجازاإن على  د راته 

 ية. دة العربلقصيتحديث ا

ا عبد  قصلويقول  في  يدة حي 

 سنار":  العودة إلى"

 ب المدينةد الليلة أبواللعائ اافتحو

 افتحوا أبواب المدينة

  ""ال ..أنَت؟بدوي 

 ..."ال"   الَزنج؟من بلد 

 يغنِي بلسان  عاد أنا منكم. تائه’ 

 نويصلَي بلسا

 ات من بحار نائي

م خضر أحلصمتها األ فيلم تنر 

 .المواني

 

 
_______________ 

س  ةالعود"   وان دي  "رن اإلي 

ال  الشاعر د.  رالسوداني  احل 

عبدالحي، كما الديوان    محمد 

ل أرسأظن  وقد  بعد  ل م يصدر 

ادتقصي صاويلة  لطه  حب لي 

ألقرأه، فاتضح    ني عزيزسودا

ب قلي  معد  أكثر  مرة  راءته  ن 

تبوحأنَّه   رائع  دة قصيال  شاعر 

شاعرقلب وحلمه ق  وجعه   ،  

رأس  إلى  بالعودة فبدأ مسقط  ه، 

غ   شعرا يصرخ   يرجو  ِردا 

الم يفتحُحراس  أن  له  ودينة  ا 

ف عائدالباب،  ذاته  هو  ، إلى 

 د  أنشا  ، فرأيُت فيها نشيدتأملتها

مناحوو ااإلب  دا  ألدبية داعات 

الكثيرة.   ُوِلدَ    وكانالسودانية 

ا في  في  نيسان    11لخرطوم 

فف ِ وُ وتُ   1944 آب   23ي  َي 

1989 . 

 لكيم ماإبراه
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  نخوااأل
_______________ 

 Astrid جريند لنداستري

Lindgren 

_______________ 

1907 – 2002 

 يدسوال

 1973: 1ط

 قصص أدبي مترجم

_______________ 

لأستر مؤليندغرين  يد  فة كانت 

وهي سويديةو  ناريسي   تبةوكا  .

الثامنالكاتب عشة  العة  في  الم رة 

كثر حيث  أعما  ةمن  لها عدد 

وا يقربلمترجمة،  ما  من   باعت 

حومليون    145 العالم. نسخة   ل 

ها سلسلة كتب أطفال منمعروفة ب

بارجو الطيبب  ويلة ي 

وأطفال ا-على-نوكارلسو لسقف 

في  .  تةالس  بولرباي مدينة ولدت 

ي ت فنشأط السويد،  بوس  مربيفي

ت عمل  القراءة.تمجد    ئةبي

قبلوسك  صحفيةك أن   رتيرة 

 ي عاممل. فبدوام  كا  تصبح كاتبة

الثانية في ة  زفازت بالجائ  1944

عام   ر نشر وفي عقدتها دامسابقة  

بج1956 فازت  ب أدائزة  ، 

الشا  Deutscher) نيأللماباب 

Jugendliteraturpreis). 

عام   أصبحت 1958وفي   ، 
 

 
 

 

  
_______________ 

المغرليند الثانيين  ة تلقية 

هالجائز كريستياة  ن  نس 

في  1978عام    أندرسون. 

أك كتانت  مؤلف  أطفاول  ل  ب 

ج  ليحص السلم  على  ائزة 

واأل ،  1994في  لمانية. 

ا الجائزة  على  ية  لفخرحصلت 

نوبزائ"ج البة  "ل  لعملها  ديلة" 

سويدية ة الاألدبي الفريد وجائز

د ميلدها  . وفي عي1997لعام  

إذاعي  رنامج  ب  نحها، معينالتس

 .عاميدية اللقب سو
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  ألمكنةد افسا
_______________ 

 ىموس يصبر

_______________ 

1932 – 2018 

 رمص

 1973: 1ط

 ةرواي بيأد

_______________ 

الر شخصية    وايةتدور  حول 

نيم وهو  الرحالحورية  ة  كوال، 

ستقر بإيطاليا  ي  صل األ  وسيالر

لكوي يتزوج  زنه  وجته ترك 

ا  ويستقر به  رويرتحل إلى مص

في  للت تارك  صحالنقيب  ا راء، 

وإ ويعوض    .بنتهزوجته 

ثم  بما  موجوده صديقه،  اريو 

ابإيسا. عاط في ته  و  ألبفة  تشوه 

نيكعل بإيليا نجال  والقة    سية 

تتواصل  إ  الصغرى، بنته. 

والصر األ بين  حداث  اعات 

ر والخي  ة،طبيعوالإلنسان  ا

ه الحال  هي بإلى أن ينتوالشر،  

األرض  وحيد ا لتي  ا  في 

العمرها والتي  أن  ،  يريد   

بها بذور خطاياه.    ألن  ا؛يتركه

ف إلى  معتكف ا  الدرهيب  جبل  ي 

و يموت  فحيد  أن   ن.وسكي  ا 

صبر موسى  ولد   ي في 

  

 
 

 
_______________ 

دمياطحم م.  افظة    درسا  عمل 

لمدللرس واحد،  م  عام  ثم ة 

الجم في جيا  صحاف هورية، ريدة 

في  اتبا  وك متفرغا   سة مؤس 

و"يوسفال  روز" عضوا  ن  اك، 

إدارتها مجلس  عضوا     ثم  ،في 

العرب، الكتاب  اتحاد   في 

في   القصة  للجنة  ومقررا  

 جمتتر  .ةلثقافى للعاأل  جلسالم

لغاتلعاله  أعم ها  رأشه  .دة 

فساد والمتر    نصف  حادث

منألمكنةا ب.  الدولة ح  جائزة 

سام  وبو   1974  ةجيعيلتشا

جائزة  بو 1992مهورية  الج

 .2003 تقديريةالدولة ال



 الكتب المقترحة

189 

 

 

  الثابت والمتحول
_______________ 

 (عيدحمد سي ألع) ونيسدأ

_______________ 

1974 –  

 ريا وس

  1978 - 1973 :1ط

 لساقي ، دار ازاءأج 4

 ماعي تاجنقد خ وتاري موضوعي

 _______________ 

والمتحول  الثاب اب  تك للشاعر ت 

ابحث    نيس:دوأ البداع في 

عند    1جـ  ب"عرلاواإلتباع 

 ول، تأصيل األص  2جـ  األصول،

وسلطة   3جـ الحداثة  صدمة 

 مة صد  4جـ  ني،الدي  ثوروالم

والحد الموروث ساثة  لطة 

صدوره أ  .عريالش حين  حدث 

ي  1973في   يحدثوال  ، زال 

بيكروف  ا  دبيأسجاال   المثقفين يا   ن 

األفي    العرب. يشير الجزء  ول 

الث  إلى  تبالكا بابت"  الرسالة " 

واإليم بينما اوالدين  بهما  ن 

االتج"ال لكل  التي متحول"  اهات 

مفاأ  حاولت تطرح  ى خرأم  هين 

في  أتبال اويل.  يتكلم ثاني  لالجزء 

الص بين  عن  والنقل، اراع  لعقل 

وابين   بين   لتقليد،التجديد  فيما 

امنت األلقصف  والثالث رن  ول 

الثالثي  وف  .للهجرة  الجزء 
 

 
 

 

 
_______________ 

في    ة يأتي على مشكلت الحداث

ويتسا العربي.  في  ءالفكر  ل 

الشعر؟  بعالرا في  الحداثة  ما   :

 . اق(نل بشيب )ن

ف رائد  يح تشري فحص وعمل 

العربي منذ مي  واإلسل  العقل 

اإل إلى  فترة صدر  ة  الفترسلم 

ل س تشك  نيأدو  فحصلحديثة. يا

ا الفكر  ر  ي وخاصة  لعربوتطو 

تبد يه   إلى  و  ينالديفي  صوال 

المعاوا األزمة   صرة قع 

 ( حمودد مممح)
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 الالز
_______________ 

 راالطاهر وط

_______________ 

1936 – 1910 

   الجزائر

 1974: 1ط

  رواية بيأد

 _______________ 

 ، الهأعم  أول  من"  اللز"    رواية

 الجزائرية   رةوثال  عوض  فيها  وثَّق

 ا مو  ،الجبلية  المرتفعات   في

إبراهيم ).  نكسات  من  أصابها

الصنب"   (مالك "عين  في  ولد 

الج اازشرق  تحق ال.  عاصمةلئر 

الع مدرسة جبم ين علماء المسلمية 

عام  ئرييالجزا ذلك   بعد  1950ن 

ل  أرسله قسنطينة والده  مدينة 

بمعهدرلي الحس  عبد  اإلمام  ميد د 

باديس   مع  1952بن   عاندال. 

التحرا بالجزائر لثورة  يرية 

تونس    سافر  1954 ودرس إلى 

ال بجامع  قصيرة  زيتونة، لمدة 

عام    ة لثورابالتحق    1956وفي 

ا فيه  اضلمن  وظل ،  ائريةالجز

الوطن اللجنة  في  ية كعضو 

مراقبا  ل ثم  إلى   وطنيا    إلعلم، 

أح  ،1984  غاية أن   ى لإ  يلبعد 

المبكر  التقاع س د  السابعة في  ن 

شا تأسيس رواألربعين.  في   ك 
 

 

  
_______________ 

مدالع التونسية يد  الصحف  ن 

مد  منصب  شغل  عام كما  ير 

الجزائرية س  سأ  .اإلذاعة 

"العيجم عاجاحة  م  ظية" 

الثائرة  يعد م  .1989 ن األقلم 

ذلك تجسد  وقد  في    المتمردة، 

"اللزرواي اغتيال   ."ة  انتقد 

روا.  مثقفينال في  يته  حاكم 

ا اإلقطا"الزلزال"  ة  يعلنزعة 

 . وائزحصل على عدة ج
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  اتكالزيني بر
_______________ 

 جمال الغيطاني

_______________ 

1945 – 2015 

 مصر

 

 1974: 1ط

 رواية أدبي

_______________ 

و وصحفي  يس رئروائي 

صحيفة   األأخباتحرير  دب ر 

للسقبلها   مصمما  اجيد جعمل 

للو التعاونية جمعية  سكرتيرا 

حربيا يلي  الخل  خانب ومراسل 

صحفيا في .  ومحققا  وساهم 

من   الكثير  ص نصوالإحياء 

وإعادة المنسية    عربيةلا

القديم   كتشافا العربي  األدب 

جادة معاصرة  ترك    .بنظرة 

من   اؤلفم  35من  أكثر  

  . ية ورواياتصصمجموعات ق

على الدولة  زة  جائ  حصل 

للر ، (1980)اية  والتشجيعية 

بن  زة  جائو علي  سلطان 

اعتقاله    .(1997)  سيالعو تم 

أكتوبر   على   1966في 

وأطلق خلف سياسية،  يات 

. 1967مارس    في  احهسر

 في الفترة  ةالرواي تدور أحداث

 
 أ 

  
_______________ 

ال سبقت  العثما التي    نية سيطرة 

القا أحداثها تُ   ةهرعلى  روى 

اإليطاليشاهدكمُ  للرحالة   ات 

جانتي"  ا"في لط  سويُ سكونتي 

شخصيةعالضوء   ني الزي  لى 

الذ السلطان بركات  يعي نه  ي 

م تل، فيسيا  على حسبة القاهرةوال

 أن  إلىمن األمانة    يركثبه  لعماأ

الفاسدين  يص مع  تأخذ وطدم 

آخراألح مجرى  رواية "  .داث 

الدائرة  اريخية  ت ة  سيالسياحول 

االلمنتهية يتم  حاكمستقب:    ا ال 

ر  بمروليصبح    را بأمل كبيجديد

مسالو مثلتبقت    ابقيه سمثل    هد ا 

 (. هارتموت فيندريخ ترجمملا)
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الوقائع الغريبة في  

  ياب  عيدس اختفاء

  س المتشائل النح
_______________ 

  إميل حبيبي

_______________ 

1922 – 1996 

 ن طيفلس

 1974: 1ط

ية ارو  أدبي

_______________ 

ساخرة     هر أش  منرواية 

العربية ل حوتدور    المؤلفات 

ايد  عس المتشأبي  ائل لنحس 

األراضي نفلسطي  وهو من  ي 

سنة فترة   1948المحتلة  أثناء 

ا فرضه  الحكم  الذي  لعسكري 

المواطني  لاالحتل  .نعلى 

كلمة  حبي  أدخل جديدة  بي 

حال األراضي  ع  ةليصور  رب 

عام  حتلما وهي    1948لة 

معنيتال تحمل  التي  ي  شاؤل 

والت مندمجين. م  اؤشالتفاؤل 

مكروه   حصل   ائلمتشللفإن 

عدم هللا    يحمدفإنه     على 

أكبرمحصول   يمزج    .كروه 

استلهام   بين  حبيبي  إميل 

ا السيرة  التراث  من  لعربي 

 ين أساليب حداثويةبو  والمقامة
 

 
 

 
 

_______________ 

لسوداء ا  تهبكافكا وسخريا  رمتأث

 ير وغيرهم.ت وكنديد لفول

حيفا في   1956وانتقل    ولد 

الناصرة.لسل في  من   كن 

طني لوا حررتال  صبةع  مؤسسي

الحزب  ي  لثحد ممكان أ.  1945

في   اإلسرائيلي  الشيوعي 

بين   . 1972و  1952الكنيست 

إذاع في  مذيعا  القدس   ةعمل 

في  محرر  (،  1942-1943) ا 

ترأس    (1946أسبوعية مهماز )

االتحادمييو تحرير     -  1972  ة 

 . زجوائلا نم ديدعلاُمنح . 1989
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  س سطأغ نجمة
_______________ 

 براهيمإصنع هللا 

_______________ 

1937 – 

 مصر 

 1974: 1ط

 ايةور أدبي

_______________ 

مصر إلى    يروائي  لفكر ايميل 

ال  ييسارال المثيرين   ابكتومن 

بعد  دللج وخصوصا   رفضه ل 

ملتقى   جائزة  رة اهلقااستلم 

الروائي عام   بيالعر  لإلبداع 

يمنحهاوا  2003  المجلس   لتي 

من   ىاألعل أكثر  ُسجن  للثقافة. 

من   سنوات  إلى   1959خمس 

حملة   1964 سياق  في  وذلك 

النا  اهشن   عبد  ضجمال  د  صر 

 اليسار.

رواي أشهر  هللا امن  صنع   ت 

اللجنة  ايروإبراهيم   ، (1981)ة 

لسياسة  ساخر  هجاء  وهي 

التي   عهد هنتُ أاالنفتاح  في  جت 

ر  السادات. هيم إبرا  نع هللاص  صو 

اللبنانية في   ألهليةالحرب اأيضا   

بيروت"  "بيروت  روايته 

 .  1984الصادرة سنة 

ابن   جائزة  على   د شرحصل 

   .2004 امللفكر الحر ع

 
 

 
_______________ 

ثا  نجمة هي  ني  أغسطس 

ما.  هعمالأ بناء    تجربة  نتخذ 

انطلق  نقطة  العالي  السد 

االجتماعية  الد  صلر تحوالت 

ياغة  ص  ليإفعمد    والسياسية،

الروفصو وأصوات  ية  ال 

هيئة   يحاكي  أن  يحاول  بشكل 

لتصير   بناءه،  وعناصر  السد 

تشكيلي بناء  صارما ،   ا  الرواية 

اوتتح واألصوات ول  لفصول 

موادإل ي  ي  التشييد أولية  مكن 

 .بها
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  يا الغزل جسوسيولو

العربي، الشعر  

  العذري نموذجا
_______________ 

 الطاهر لبيب

_______________ 

1942 –  

 س نتو

  جمة عربيةل تر، أو1974: 1ط

 سيةالفرن ن، مترجم ع1981

 ريخ ونقد اجتماعي ات موضوعي

_______________ 

علم  أستاذ  لبيب:   الطاهر 

التونسية تجاال بالجامعة  ماع 

أغسابقا.   أعمالهتنتمي  إلى   لب 

الثقافةيج"سوسيولو )حامد ا   "

 فضل هللا(

علم  في  الدكتوراه  على  حاصل 

واألستاذي فياالجتماع  اللغة   ة 

اواآلد جامعة اب  في  لعربية 

علم  .سباري  -  السربون  أستاذ 

بالجامعة التونسية   االجتماع 

زا عربية وأستاذ  بجامعات  ئر 

أميركية  ةيروبووأ  .والتينو 

وأمين   رمؤسس  ثم  ثم عام  ئيس 

للجمعرئ شرفي  العربية   ةييس 

االجتماع عام   .لعلم  مدير  حاليا : 

في  للترجمة  العربية  المنظمة 

كتبه   وت.بير أهم   من 
 

 
 

 
_______________ 

في  ا  لوجياوسوسي لغزل عرف 

صث ترجمات  ين  بدرت  لث 

يقول  .  1994و  1981مي  عا

الفر ندريه أسي  نالمستشرق 

"أعت الكتاب  هذا  عن  قد  ميكال 

قبأن  ال أحد،  لبيب  الطاهر   ،ل 

بهذا  عليه،  وأصر   الجهد  بذل 

الموهبة  من  العالي  القدر 

ق حكايات  والتحقيق معا ، ليتذو  

رموزها    ين،المحب   وليفك ك 

ب ويع فنيد  الوعي  اءها،  ي 

 ".هالعي للقبائل ومخيااالجم
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  الياطر 
_______________ 

 حنا مينة

_______________ 

1924 – 2018 

 سوريا 

 1975: 1ط

 رواية أدبي

_______________ 

ال "زكريا  عن  مرسنلي" تحكي 

صيا منوهو  اللذقية،   د  مدينة 

سيح الشخممل  األنانية ات   صية 

ويرتكب قتل   والخبيثة،  جريمة 

لهرب. يعيش في مكان فيضطر ل

التركية   على  ما السورية  الحدود 

ال   سوىحيث  البحر   يوجد 

والغابة.وا هناك و  لسهل  يعيش 

خيمة  في  هاربا  وحيدا  غريبا 

البحر  شاطئ  على  نصبها 

غذ السمك  الوحيد. وأصبح  اؤه 

بلدأن    إلى من  راعية   يصادف 

المتاال فيفكرراك  بأن   جاورة، 

صلة هذه  بالعالم   تكون  وصله 

لتبيالخا السمك  يعطيها  ه عرجي 

بالمال،  يف وتأتيه  القريبة   قريتها 

أنه ل  إال  ما  يتوقعه حدث  يكن  م 

ع في غرامها وهي كذلك، هو قو

الحب  يعرف  لم  الذي  المتزوج 

المتزوجة   وهي  قبل  التي من 

زوجه وستركها  إلى ا   افر 
 

 
 

 
_______________ 

منذ  ا خبر  ز ألناضول  وال  من 

روح   عنه، حديث    الرواية 

الحب   ةمجروح عن  تبحث 

صفحاتها    نماألوا من  تخرج 

البحر. حن  رائحة  مينه  ويُعد  ا 

اواليد  )م أحد    (ذقيةللمدينة 

العربية.   الرواية  كتاب  كبار 

وتتميز رواياته بالواقعية، أل ف 

 .رواية 40و نح
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رأة عند نقطة  ما

  لصفر ا
_______________ 

 نوال السعداوي

_______________ 

1931 - 2021 

 ر مص

 1975: 1ط

 رواية بيأد

_______________ 

الصفر   نقطة  عند  امرأة  رواية 

الريف   من  فتاة  عن  تتحدث 

تعيش   وس"فرد"   المصري

في  تخلف فقيرة   الحياة  أسرة 

تقل ا تنة والديهبعد وفا  .خيلةبو

عم   الهإلى  األزهري  مقيم ا 

فتدرس وتحصل عل ى  بالمدينة 

عم  اهش زوجة  لها  الثانوية،  دة 

باقاسية،    كانت لها  يهدأ  ل لم 

زوج رغم مها  تحتى  قريبها  ن 

وقاسيا   نهما  كان  سنه،  كبر 

الهروب   إلى  دفعها  مما  عليها 

رع، وفيه الشالجوء إلى  واله  من

الدعارةامته إخفاقها    ،نت  بعد 

ت أول  ف  جربةفي  لتقتل    ي حب 

أحد   معها  األخير  المتعاملين 

ل وتكون اهمالوالمستغلين   ،

تقت بها  نهايتها السجن، حيث ال

  ة لقصالسعداوي،  الكاتبة نوال ا

 مؤثرة في أحداثها، جريئة في 

 
 

 
_______________ 

بسيطةاتهااعتراف ن  ،  سيجها  في 

للواقع  ها  الذعة في نقد  غوي،الل

والدياألس  الجتماعيا ، نيري 

محاربة األزواج    تريد  جور 

البالي والعادات  المجتمع  ة  وقهر 

عند  ح  ضفو الشخصية  ازدواج 

المت )دينينبعض  فضة(.   فادية 

السعداونوا أمراض  يطب  ي ل  بة 
كاتبة    صدرية وأمراض نفسية،

عن  مدافعة  مصرية  وروائية 
اإل ع  نسان.حقوق  لى حصلت 

أربع  وائز كثيرةج لها  ن  وصدر 

 .لغة 20نألكثر م  تكتابا ترجم
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  حترمالم ةحضر
_______________ 

 نجيب محفوظ

_______________ 

1911 – 2006 

  مصر

 1975: 1ط

  رواية أدبي

_______________ 

ع تحكي  المحترم  ن  حضرة 

مي " الذي  بيو  ل " عثماننضا

موظفا   الت قسم صحق  في  غيرا  

فيالمحفوظا إدارا  ت    ت إحدى 

البداية    الدولة منذ  يطمح  وهو 

مد يصير  عاما     يرا  ألن 

في   إجازة  ينال  لإلدارة، 

علقاته  الحقوق،   ويوطد 

م االجتهاد خل  نبرؤسائه  ل 

باالدخار  ويبدأ  واالستقامة 

استعدادا للزواج من فتاة تكون 

كن الزمن لو  ء،إلى العلبيله  س

خلل من  أصابعه،    يتسرب 

أ ا وقد  عن  من  لزواعرض  ج 

فت  اثنتين في  رتين أحبهما 

  ال   همامتباعدتين من حياته، ألن

 .تقدمان له ما يبغي من زواجه

ل مجال  أفسحت  الظروف  ه 

فص ماالترقي  لإلدارة،  در  يرا  

وافتقار   يأس  لحظة  في  ولكنه 

من تزوج  الحقيقي  الحب   إلى 
 

 
 

 
_______________ 

معه أخفق  وحين    ا "قدرية" 

م ثانية  في ته ون سكرتيرتزوج 

ا فيهالاللحظة  م  صم  على    تي 

حلمه عن  والتخلي   اإلنجاب 

ومنصب  دلبا العظيمة  رجة 

العا قالمدير  جاءه  تعيينه  م  رار 

فراش  وهو ض  رالم  على 

وبل   دافئ،  حب  بل  فقضى 

الحكم   يباشر  أن  ودون  ذرية، 

 . من إدارته
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  ات لدراسةمقدم

  يجتمع العرب الم
_______________ 

 هشام شرابي

_______________ 

1927 – 2005 

  فلسطين

 1975: 1ط

1975 

 نقد اجتماعي ويخ رتا موضوعي

 _______________ 

درس  يافا  في  شرابي  هشام  ولد 

اال  هللا   رام  فيية  بتدائالمرحلة 

بيروتوأكمل   في   ، دراسته 

الج من  األوتخرج  ية ميركامعة 

بيروت ان1947سنة    في  ضم . 

القومي  السوري  الحزب  إلى 

إلى متالجا هجرته  وبعد  اعي، 

فرع   مسؤوال    ظل  اأمريك عن 

عام  الحزب   عمل   .1955حتى 

األوروبي  الفكر  لتاريخ  أستاذ ا 

تاون  جورج  جامعة  في  الحديث 

واشن ع في  حرإلى  طن،  ب ثر 

عام إلى  انتقل    1967 بيروت 

في   1970 ركز م  وعمل 

اذ ا ستأو  الفلسطينيطيط  التخ

في  األمريكية  الجامعة  في  ا  زائر 

نشاء عدد من إفي    ساهم  . روتبي

تُ   المؤسسات بشؤون التي   عنى 
 

 
 

 
 _______________ 

والقضية   العربي  الوطن 

مركز   منها  الفلسطينية، 

الم العربية   عاصرةالدراسات 

جامع جوفي  تاون  ة  رج 

التحليلتومرك السياسية    ز 

ف فيحول  نطن واش  لسطين 

في   القدس.  وصندوق   تناول 

الكتاب   االنسان   سلوكهذا 

وبنية    يبرلعا  ، االجتماعي 

ا العجز،  التِ كالالعائلة،  يَّة، 

با والتَّغيير،  وال  ،لتَّهرُّ عي 

المثقَّف   ، الحضاري  والتَّحِد ي 

 . العربي  والمستقبل
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  -عيجتماخلف ال الت

ى  مدخل إل

إلنسان  اسيكولوجية  

  المقهور 
_______________ 

 مصطفى حجازي

_______________ 

1936 –  

  لبنان

 1976: 1ط

تاريخ ونقد   موضوعي

 اجتماعي

_______________ 

فكر  ي، مفى حجازمصط

 .فس لبنانيوعالم ن

فل  صح دكتوراة  علم  على  ي 

انفس  ال جامعة  كسفورد ومن 

للصحة  بفرن أستاذ ا  وعمل  سا، 

ثم  ماجب  الذهنية لبنان  عة 

البحرينية من  الجامعة   .

ال  فاته:مؤل نفسي  الفحص 

بين احص  ،1993 الثقافة:  ر 

والدعوة  الفضائية  القنوات 

اإلنسان ،  1998األصولية  

ية نفسية  حليلدراسة تدور:  المه

الصحة    ،2006تماعية  اج

تكاملي  نامي منظور ديالنفسية: 

البيتنلل في   والمدرسة   مو 
 

 
 

 
_______________ 

والعولمة،  2006 النفس  :  علم 

مس فرؤى  التربية  تقبلية  ي 

 . 2010نمية  والت

"  في االجتماعيكتابه   "التخلف 

رصد   الكاتب    جذور يحاول 

والالتخلف   نفسي  االجتماعي 

ن معيشهالذي  الكتاب  باشر  . 

يع الملمح  روواضح  ض 

االنفسي لهذا  المتخل  النسة  ف ان 

نعيشها  ويدرس   التي  الظواهر 

مبرر لها    طقية ن مت  اويقدم 

ال اختلفويوضح  على   فوارق 

 . والمجتمعات المناطق
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  ىموتلكلة اآ

Eaters of the 

Dead  
_______________ 

 Michael تونمايكل كراي 

Crichton 

_______________ 

1942 – 2008 

   أمريكا

 1976: 1ط

  رواية أدبي مترجم

_______________ 

لرواي رواية علمية كتبها ا

 .رايتونمريكي مايكل كاأل

في القرن العاشر    هاحداثأور  دت

وم  921) مخطوطة (  تتناول 

ال المسلم  الرواية  عربي  بطل 

ب فضأحمد  ين  الذي  سافر  لن 

ج جموعة من الفايكنمفي معية  

مو كر.  طنهمإلى  تون يايفسر 

يستند   الكتاب  ان  التذييل  في 

مصدرين   الفصول  نياثنإلى   .

دة  عاإ إال    الثلثة األولى ما هي

لشخصية   بن سرد  أحمد 

في    لنضف دون  ما  حسب 

األ ومجريات  مخطوطته  صلية 

الشمال   إلى  رحلته  أحداث 

مع  وتجارب ما   كنج،الفايه   وأما 
 

 

 
 

 
_______________ 

ال من  فيتبقى  إلى    ستندرواية 

 .البيولف ةقص

الموتى   أكلة  رواية  سرد  جاء 

قديمة. خملى  عكتعليق   طوطة 

ية  لى الرواوقد أضفى الكاتب ع

ى  لق عللة وكما عصاجو من األ

المخطوطة. متازت  ا  حواشي 

الواقع  من  بمزيج  الرواية 

للرواي جعل  رونوالخيال  ق ة 

 ة. برة فريدص ونخا
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  افيش حرلاملحمة 
_______________ 

 نجيب محفوظ

_______________ 

1911 – 2006 

  مصر

 1977: 1ط

  رواية أدبي

 _______________ 

رواية  أهم  البعض  يعتبرها 

محفوظ  نجيب  المصري  لألديب 

أجي  نت سكال  تحكي قصة عشرة 

محددة ح غير  مصرية  ارة 

الوالزمان   بدقة.  المكان  جيل ال 

واألخ مثير  حلقتها   لالذي 

تحول  والنبوت  التوت  األخيرة 

. 1986ئي في عام  امسين  فيلم  ىإل

الرواية ظ يحدث   اهريا ماتصف 

الطبق الشعبيةفي  لمجتمع امن    ة 

الرموز  ولكن  المصري 

بالرواية  الكثيرة  واإليحاءات 

صراع إلى  ل ياجاأل  تشير 

 .كل زمان ومكان يالبشرية ف

ح  لدوُ  في  محفوظ  ي نجيب 

لم   انك  لقاهرةا/يةالجمال والده 

القرآن بعد  حياته  في  كتابا    يقرأ 

ديث عيسى بن هشام ألن ح  غير

ال له.   انك  يمويلحكاتبه  صديقا  

اب علماء ميخ  شة  نوالدته  ن 

عمره  كان  األزهر.  محفوظ 
 

 
 

 
 _______________ 

حي  7 ثورة    تمقان  أعوام  

فيه  1919 أثرت  والتي   ،

بيذوت في  بعد  فيما  ن  كرها 

أجزان  القصري  .ثلثيته  ءأول 

في  القاهرة  بجامعة  التحق 

يسانس ل  يعلل  ، وحص1930

في   بعدها  وشرع  الفلسفة، 

رس الماجستيإعداد  عن ر  الة 

اإلسلمية،   في  الجمال الفلسفة 

التركيز  وقرر  رأيه  غير  ثم 

 علي األدب. 
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  النهايات
_______________ 

 رحمن منيفال دعب

_______________ 

1933 – 2004 

   عراقلا/يةودالسع

 1977: 1ط

 رواية أدبي

_______________ 

البدوي   ع تمجالمرواية  ال  اولتتن

الصحراء   قرية على تخوم  في 

ووسائلهم   عاداتهم  وصورت 

في أنها    اةيالح  للستمرار  كما 

عريضة  خطوطا  رسمت 

بمحيطها القرية   لعلقة 

تميزت    .وبالمدينةي  الصحراو

حملت  .  بالتقشف اللغوي الشديد

 الذعا    ا  قدن  كذلك  الرواية

الم المركزية  ا ليهإ شار  للسلطة 

ل ايفائهاعدبالمدينة  ودها عبو  م 

لحمايتها   سد  ببناء  القرية  تجاه 

كما   من غائلة سنوات الجفاف. 

خصيات قروية  ش  ورتص  أنها

شخصية  أهمها  لعل  نموذجية 

ال عساف  كانت الصياد  ذي 

رية بين يديه في سنين  دار القأق

البادية  "القحط.    زيابامترواية 

يعرف  و بدوي  شهادة 

والمو والخالصحراء  صب  اسم 

والقو والحيوالمطر   ناحط 
 

 
 

 
_______________ 

والطير )علي   "والنبات 

 الراعي(. 

الرح عبد  في   يفمن  من ولد 

وأم   نجد  من  ألب  عمان، 

االول المراحل  قضى  ى  عراقية. 

الع المتائمع  دمشق  لة  بين  نقلة 

المدن  وبعض  وعمان 

 وناشطا  ا  ركمفِرف  عُ .  السعودية

اقتصاديا  خبيرا     ثم  حزبيا  سياسيا   

داصح على   الدكتوراه  جةرل  

للفن  ›محبا   صحفيا   وكاتبا  

روائيا    مؤل فا   ثم  التشكيلي‹ 

 وكاتب سير. ، صا  قاو
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التحليل النفسي  

  -للذات العربية 

ة  وكيلماطها السأن

  ريةواألسطو
_______________ 

 علي زيعور

_______________ 

 تاريخ الميلد غير معروف 

  لبنان

 1977: 1ط

تاريخ ونقد   عيوضوم

 اجتماعي

_______________ 

زيعور سفة لفلادكتوراه   علي 

جا باريس  من  أستاذ   -معة 

اللبنا الجامعة  في   -  يةنالفلسفة 

المؤلفات  من  العديد  له 

ة الهيئ  عضو  -فة  المعرو

لمجلستشاال ثقافة  ال  ةارية 

 النفسية المتخصصة 

 (المقري يعل)

الذات  زيعور  يستحضر 

يبحث  وفسي  ن  كمريضالعربية  

الخلل تأثيرات    في  ويحلل  فيها 

والما الفلبيئة  على  رد  جتمع 

علئقو بالنفس  اللغ  فهم  ة 

والبنية    ذهنيةالوبالمجتمع 

  فيها ويدرسها التاريخي    بعدالو

المن التجروفق   يبيهج 
 

 
 

 
_______________ 

النفس وا علم  في    لعيادي 

العربية  أويستخلص   الذات  ن 

تغذ بسوء  ية مصابة 

ا  بواضطرا وفي  في  لسلوك 

ولد مما  النفسية  يها ف  الوظائف 

اأ  رتوتوقلق   ور لشعفقدها 

الصحة  أوالثقة    منباأل ساس 

للست وبداالنفعالية    ت قرار 

فاشله في التكيف ومحبطة   هشب

الص معفي  يئتها  ب  راع 

اامأبالنقص  وشعورها    .لغيرم 

باأل السلوكية ويختتمه  نماط 

والمذهبية  (ليسأ) الدينية 
Goodreads 
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  ران تحت الصفرنج
_______________ 

  خلفى ييحي

_______________ 

1944 –  

  فلسطين

 1977: 1ط

رواية   أدبي

_______________ 

و فلسكاتب  ولد ينيطروائي   .

إلى   أسرته  رت  هج  طبرية  في 

النكبة فكان تعليم  هاألردن بعد 

مدين دبلوم .  إربد  ةفي  حمل 

م آداب  وليسانس  ن المعلمين 

ب العربية،ير جامعة  ل عم  وت 

التد والصحافة.  في    ن اكريس 

ال  عاما   الكتاتحأمينا     ب اد 

عام  لوا الفلسطينيين  صحفيين 

و1980 عامدير.  لدائرة ا  ما 

عي ن وزيرا    .1987افة عام  ثقال

الفلسطينية  السلطة  في  للثقافة 

. 2006-2003ما بين األعوام  

األعلى  ئيسا  رو للمجلس 

للجنة ورئيسا   الوطنية  للثقافة، 

للا والثقاتربلفلسطينية  فة ية 

. تقاعد من  2007والعلوم عام  

  2012و  يما  يالرسمي فله  عم

نحو   له  للكتابة.  غ    19وتفر 

أع امل  بين  ما  صصي،  لقدبي 

 . أطفالوأدب  ئي،االرو

 
 

 
_______________ 

العلتتناول   واقع  قات  الرواية 

فيالعرب اليمنية   ية  الثورة  زمن 

ا  يالت ضد  ااندلعت    ي لذ إلمام 

 طه.، قبل سقويمنكان يحكم ال

عبر  يخلف  يحيى  يرصد 

ذل  لد اهنان" مشابو ششخصية "أ

ف الجزيرة    يوالعبودية  شبه 

وعربال ة  دينم  يف  أتحديدية، 

جماعة  ور  صونجران   أعضاء 

عن  والنهى  بالمعروف  األمر 

المناض من  وعدد  لين  المنكر، 

وحقالساب وقافلة  ين  األمير،  رس 

 ."خصيانه"

www.youm7.com/ 

 fatehinfonet.com ةروصلا
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  -  الستشراق

  بيةراهيم الغالمف

  Orientalismللشرق 
_______________ 

 رد سعيدإدوا

_______________ 

1935 – 2003 

  فلسطين

  1980بالعربية  ،1978: 1ط

 مترجم )لكاتب عربي( . 2006و

  جتماعيا يخ ونقدتار موضوعي

 _______________ 

جملة فيه    سعيدإدوارد  يتناول  

والدراؤلفاالم يم المفاهوات  ست 

ية مريكواألالفرنسية واإلنجليزية  

األ الشرق  والتعن  زم يج  يوسط 

الحاصل   أنها الشرخ  في  السبب 

والثقافة  الغربية  الحضارة  بين 

ا أالشرقية.   من ثار  الكثير  لكتاب 

وت العالمي  ناوله االهتمام 

والمؤلما ت سساستشرقين 

بالنقاش، دياألكا العالم  في  مية 

إل أكوترجم  عشى  من  ين رثر 

اعل سعيد غة.  إدوارد  تبر 

في الكت  "اقاالستشر" األول  اب 

ثلسل من  كسلة  تتناث  ول تب 

الغربي  العالمين  بين  العلقة 

اآل والكتابين   هما   خرينوالعربي 

)  لقضيةا  (، 1979الفلسطينية 
 

 
  

 
_______________ 

اإلسلم  وت .  (1981)غطية 

في  م تت األساسية  السمة  ثل 

أ ي  خفتحيُّز  "نه  االستشراق 

ممو تفوق  ستمر  حوره 

األورو ضد   بيةالحضارة 

العربية  ا   اإلسلمية لشعوب 

النظرة    "،افتهاوثق تلك  تُشتق 

من التصورات الغربية عن ما 

ال )التصيمثله  وير  شرق 

إلى  ا الشرق  لثقافي(، واختزال 

خيال  وبللشع"ي  جوهر 

 ". كن الشرقماأ"و "الشرقية
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البحث عن وليد  

 مسعود
_______________ 

 ام جبراهيجبرا إبر

_______________ 

1919 – 1994 

  فلسطين

 1978: 1ط

 رواية دبيأ

_______________ 

الروايات  من تنا  أهم  قش التي 

 . (يل بشناقنب)الفلسطينية    يةالقض

المنفى في  صعود و  الفلسطيني 

 . (ضرخسن ح) فدائيةة الالحرك

وليد تت حول  الرواية  محور 

المتمرد  الفل  عودمس الذي سطيني 

تاريخخلف  يترك النضال ه  من  ا 

في  الصهيوني  المحتل  ضد 

في   والغارق  من فلسطين   شبكة 

المعقدة ومن لقع االجتماعية  اته 

إبشكل  ها  خلل جبرا راجبرا  هيم 

لش  صورة وليد خ عجيبة  صية 

متطر كأسطورة  قا مسعود جعلها 

وطفولته لعاطفياته  حيا  سرارأل ة 

وموا فلسطين  نية الدي  قفهفي 

ال  والسياسية. بعدد وايزتعددت  ا 

وليد  فكان  الرواية  أشخاص 

مسعود تركيبة من جميع عناصر 

 .يعربالإلنسان ا

 
 

 
_______________ 

ورسام، مؤلف  وناقد    هو 

فلسطينيتش من    كيلي، 

األصل، االسري األرثوذكس  ن 

لحم بيت  في  في در  ،ولد  س 

والقد ثم    نجلتراإس  وأمريكا 

الانتقل   ريس لتدق  عراإلى 

اإلن   حرب   بعد  جليزياألدب 

نحو  أ.  1948 من    70نتج 

المؤلفة  والكتب  الروايات 

المتر م رجتوجمة،  والمواد 

اثنتي  ع من  أكثر  إلى  مله 

 عشرة لغة.  
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لمادية في  ا النزعات

ية  ب لسفة العرالف

 اإلسالمية
_______________ 

  روةسين مح

_______________ 

1910 – 1987 

  لبنان

 1978: 1ط

لسفة  ف موضوعي

 تاريخ ونقد اجتماعي ميةلإس

 _______________ 

هو السفر  ذايعتبر   الكتاب 

و في ا األكبر  قيمة  ألجمل 

الك ويعتبره  ن ثيروموضوعه، 

الععوسوالم  أهم التي ات  ربية 

لفلسفة من ا  انب تناولت هذا الج

بةاإلسلمي  العربية ن  الرغم م؛ 

يكمل  أن  قبل  توفى  كاتبه  أن 

 جزءه الثالث.

الدكتو محموديذهب   مينأ  ر 

كتابه الوعي والوعي  العالم في  

ف الفكرالزائف  لعربي ا  ي 

ج  المعاصر أن  هر  وإلى 

تبناها   التي  التفسيرية  العملية 

ق  مروة أسس   علىامت  قد 

التاريخي؛  ال المادي  منهج 

ـكن  ول يع  ذلك  ال  ـ  د  بحسبه 

ال فكم األهم    ميزتجانب   لديه، 
 

 
 

 
_______________ 

المنهج نفس  تبنوا  قد   ممن 

شكل  ل  تحااس إلى  لديهم  األمر 

إل أو  ميكانيكي  مثاليمادي  ة  ى 

يقف    الروة فهو  ممعكوسة، أما  

الظواهر  من  الموقف  ذات 

الالفكري امختلة  بكشاكتففة؛  ف  ء  

لتحديد   ينحو  بل  وامل العالعلة؛ 

ا ذات  التالمختلفة  ي ريخالطابع 

وتخل ق  التي   تشكيل  في  تداخلت 

د تلك الظواهر؛ منطلق ا إلى تحدي

والوظيفة ة  عليالفا والداللة 

التاريخية   لهذه  االجتماعية 

 اهر. ظوال



 الكتب المقترحة

208 

 

 

 وباش األ
_______________ 

 لبيخيري ش

_______________ 

1938 – 2011 

 مصر 

 1978: 1ط

 وايةر يبأد

_______________ 

هذه  يكشف   في  شلبي  خيري 

من  الرواية   أسرار  صفحة 

بدايات  ا  ريف في  لدلتا 

ا الخمسينيات. حيث ينسج عا لم 

عن    سعوا   " لعتط"الثراء 

القاضي  ي  الذ أبيه  عن  يبحث 

بلدت زار  ألالذي    تزوج   يامهم 

توحيدة، ثم اختفى ولم   ا األمهفي

الشرأبد اهر  يظ وتتبُّع  طة . 

للواألها اي  سليم  حقيبة  لحاج 

من  اختفت  التي  األنفار  مقاول 

القري عمدة  بما  بيت  ه ويتحتة 

من كنز هائل، أغلب الظن أنه  

الحشيش، مق   من   تلبعد 

الذ  متو  يالمؤذن،  أن قَّ كان  ع ا 

على   الوحيد  الشاهد  يصبح 

فيسارقال فسها. نلة  اللي  ، 

هؤالء   تعرف  التي  وبلغته 

خيري   حينلفلا لنا  يحكي 

 ن من  الفلحيال طشلبي عما 

 
 

 
_______________ 

ومكرِ  السلطة،  وفساقهر  د ها، 

من ة  ندياألف يعملون  الذين 

في   ر يأس  "األوباش"أجلها. 

من  شلخيري   كلًّ  بطاله أبي 

اذة،  راوق أخ  بحكايات  ئه 

رسمية وشوتحقيقات    كاوى ، 

تنتهي.  نمائم  وة،  كيدي ال 

م ساحر  ى عالإل  فيصحبنا جميع ا

من    ما فيه  رغم  بقينا فيهنود لو  

 . آالم
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  التفكير العلمي 
_______________ 

 فؤاد زكريا

_______________ 

1927 - 2010  

 مصر

 1978: 1ط

وم  ة علفلسف موضوعي

_______________ 

مصر جامعي  وأستاذ  ي أكاديمي 

وقتخصص  م الفلسفة.  د في 

م ج  بكلية قس  نتخر  الفلسفة  م 

عام   -اآلداب   القاهرة  جامعة 

الماجس1949 نال  عا.  م تير 

عام    1952  1956والدكتوراه 

جام من  الفلسفة  عين في  عة 

أستاذ  عم  .شمس رئيس ال  لقسم   ا 

بجامعة عين شمس حتى  الفلسفة 

ورئيس ا لللفاذ ا  أستو  ،1974 سفة 

ال جامعة  في  ت كوي لقسمها 

أس تحرير (. تر1991  -  1974)

المعاصر" جلتم "الفكر  ي 

مصر.  في  اإلنسانية"  و"تراث 

لش ا  مستشار  العمل   فة ثقاؤون 

اللجنة  في  اإلنسانية  والعلوم 

 اهرة وتولى بالقيونسكو الوطنية لل

مست سلسلة منصب  تحرير  شار 

 ية.عالم المعرفة الكويت

شائقة طاب  كتلا  يقدم نوعية  ريقة 

التفكير   يوصالذألسس   ف ي 
 

 
 

 
_______________ 

منظم، الممكن أن نسلكه في بال

 . شؤون حياتنا اليومية

أ زكريا  نمطويوضح    هذا   ن 

على  يعتمد  )العلمي(،  التفكير 

مبادئ وأولهمجموعة  ا: ، 

النق ي تعني أن  ة، والتديالروح 

في   الرغبة  المرء  يكتسب 

إالتط ن  أب،  األفضللى  لع 

خطوة   المشكلة  مع  يتعامل 

إلى نتظامبا  خطوةف وينظر   ،

كإضال مع  فة  انتائج  تتراكم 

يمكن   حتى  ذلك  سابقتها، 

منها في -االستفادة  نجم    السيد 

 سبتمبر  9ان يالب مجلة

 albayan.ae السيد نجم
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  طينيةاتر فلسدف
_______________ 

 معين بسيسو

_______________ 

1926 – 1984 

  فلسطين

 1978: 1ط

 مذكرات يعموضو

_______________ 

بسيسو معين  كتابه   يسرد  في 

مثقف   ني  طيفلستقدمي  تجربة 

لعدة   تبوأ  طليعي  وشاعر 

ا الموقع  األول   لقياديسنوات 

في قطاع  لشيوعي  ا  في الحزب

ا  غز مرار  للعسف  ض  وتعر  ة، 

فقلي علس  أيدط  أى  هزة  جي 

معتقلته،  وفي  النظام  أمن 

كذإنمو قطالا  أيدي  على  ع ك 

ذين استطاع إعلم  ال  سمن النا

ودفعهم تضليلهم  إلى    النظام 

معي على  وتعراالعتداء  يض  ن 

المدافع  حي وهو  للخطر،  اته 

قضاياه عن  م  المخلص 

قائد  ومصال وهو  هب ة الحهم، 

اال أسقطت جماهيرية  لتي 

ا توطين  ن جئيللمشروع 

صحراء   ننييفلسطيال في 

ال الهب ة  تلك   تأسقطتي  سيناء، 

وقبرت الشالمشروع  قبل  وع  ره 

خمسينيات   أواسط  تنفيذه   في 
 

 
 
 

 
_______________ 

 

العش   الكتاب   زيتميرين.  القرن 

للوقائع  سرده  جانب  إلى 

ب األدبي أسلوبه  السياسية 

حالممتع الم،  السردييث  ة قاطع 

الت المتلحقة    تغري ي  القصيرة 

بال يطرحه  بمتاقارئ  ما  عة 

وتفا رؤى  من    ، صيلالمؤلف 

المتكلمر   بضمير  وأخرى ة  م 

بلغة شعرية    ميرضب المخاطب، 

في رونق ا  وسخرية وتأملت تض

   لسرد.على أسلوب ا
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مغامرة العقل  

  األولى
_______________ 

  السواح فراس

_______________ 

1941 –  

 سوريا  

 1979: 1ط

 ةسدرا وعيموض

_______________ 

ومفكر  لسوافراس   كاتب  اح 

ا  وباحث سوري في المثيولوجي

ولد األديان.  م  وتاريخ   دينةفي 

.  1941حمص في سوريا عام  

ف بروفيسورا   جامعةيعمل   ي 

للدراسا ابكين  منذ  ألجنبيت  ة، 

بدراسة 1976عام   مختص   ،

وتارربيالع  رةالحضا يخ ة 

األدنى.  ا الشرق  في  ألديان 

األساطير،   ابا  كت  26نشر   عن 

 يخ األديان.تاروالتاريخ، و

العقل  مغامرة  كتاب  أن  رغم 

فراسا مؤلفات  أول   ألولى 

ما يزال ال أنه يعتبر  إاح،  السو

لدرا أساسي ا  سة  مرجع ا 

المشرقميثي قديم، ال  ولوجيا 

مهم   يرغب  ومقدمة  من  لكل  ة 

القراء اة  في  فألسعن  ي  اطير 

الرافدين    لك وبلد  سوريا  من 

اال عطلأو  الحياة  لع   ى 
 

  
 

 

 
_______________ 

بشكل   القديم  لإلنسان  الروحية 

عرع كتاب  أول  ولعله  بي ام، 

القدر عالج  ي الموضوع بهذا  هذا 

 .من التعمق

  منهج اب بأسلوب اليم الكتتم  تقس

للالمق تبع ا  وليس ارن  مواضيع 

الزم لنيللفترة  “يبة،  بـ    ر ِسفدأ 

بقصة  ا  مرور  التكوين” 

المفقود، رالف  ثم  الطوفان، دوس 

وهابق باإلله ل،  يابيل  وانتهاء  

ال إلى  والرحلة  عالم  المخل ص 

 enabbaladi.net. األسفل
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 إشراقة

_______________ 

 التجاني يوسف بشير

_______________ 

1912 – 1937 

   دانسوال

 1980: 1ط

 شعر أدبي

_______________ 

شك ب مستمر بين اللي تقن فكا

ونواليقي يؤكده .  الرأي  هذا 

ك في  عابدين  المجيد    تابه عبد 

الح  تجانيلا" ب  شاعر 

فيقول:  "لوالجما إن  "، 

عقله بين  مترددا   ظل   التجاني 

شكه  وروحه   بين  ه، ويقينأو 

اليسيرو أن نتبين من   ليس من 

أ على  قد  لالحاي  شعره  ين 

الصدر    .تقراس بداء  أصيب 

من   يعاني  رض  الموظل 

ااو والعزلة    الجتماعية لفقر 

اآلالم  ورز وطأة  تحت  ح 

الت والجسدية  فاقمتالنفسية   ي 

م وأدت  من  ظهوررضه   إلى 

الوسواس  أشكال  من  شكل 

ما    يالقهر وهو  نعكس الديه 

الش  في ففي  عرية  أعماله 

 "شك ي  ييؤلمن"قصيدته  
 

  
 
 

_______________ 

حالته إلى  مال  يصف  رضية 

محمود   وهو  أصديقه  نيس 

ايصا مبكرلرع  توفي  ا  مرض. 

 نة. س 25عن عمر 

دينية  ثقافة  ذات  بيئة  في  ولد 

ال  محافظة وسمي سودانفي   .

االسمبهذ بصاحب  ت  ا  يمنا  

الصوفية   التيجانية  الطريقة 

العروفة.  الم من  معهد فُصل 

  ي أحمد شوقمي بعد تفضيله  لعلا

إبرا حافظ  حيهيعلى  قال:  م  ث 

على  علش  إن فضل  شوقي  ر 

كف الشعراء  ن  آالقرضل  سائر 

الك سائر  أتهم  على  فر  الكبتب. 

 والزندقة. 
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  رامة والتنين
_______________ 

 إدوار الخراط

_______________ 

1926 – 2015 

 مصر 

 1980: 1ط

 رواية أدبي

_______________ 

التي بتجر" الضائع،  الحب  ة 

مثق ميعيشها  بطي قصري  ف 

 قبطيا(  ه )رته باعتباتكونت ثقاف 

تاريخ  وإلى  األشياء،  إلى  ينظر 

فهمه   ، من منظورولغتهجتمعه  م

الذاتيلخا لتاريخه  )سامي اص   "

ار بين اية كحوتدور الروخشبة(.  

ر ختلط فيها عناصة توامرأ  رجل

فرعوني ورمزية  ة أسطورية 

الرواية هي و.  ةميانية وإسلويون

خراط لار اإدوخير مثال في أدب  

اعتماد   إلى  باإلضافة  .التجريبي

الوعي  سيل  تكنيك  على  الكاتب 

نستغلغل  الم من في  النص   يج 

ية "رامة" المتغلغلة خصخلل ش

ن في  األخرى  هي  فس بدورها 

وعيتكني تيار  "، ئيل"ميخا  ك 

مونو الداخلي وتداعي  لوجه 

عن   كثيرة   رياتذكالكاشف 

  ثت.حد

باإلسكندرية  الخراط  إدوار   ولد 
 

  
 

 
_______________ 

على   الحقوق يسالحصل  نس 

اإلسكندرية   جامعة    1946من 

معمو في  البحرية خازن  ل 

ثم  ة  بريطانيال باإلسكندرية، 

األهلي،   البنك  في    ثم موظفا 

التأموظفا   األبشركة  ية هلمين 

عام ،  1955  المصرية 

بالسفارةو انية  لروما  مترجما 

الحركة  .  ةاهربالق في  شارك 

الثور   1946عام  ية  الوطنية 

في 1948واعتقل   عمل   .  

اإلفريقيين  "من الكتاب  ظمة 

  . 1983-1959واآلسيويين"  

 .دةبجوائز عديفاز 
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تراث والتجديد،  ال

موقفنا من التراث  

  قدمة في الغربي، م

  غرابعلم الست
_______________ 

 حنفيسن ح

_______________ 

1935 –  

 مصر 

 1980: 1ط

ريخ ونقد  تا عيموضو

 جتماعيا

_______________ 

جامعي   وأستاذ  مصري  مفكر 

اليس  منظ ري  وأحد ار تيار 

علم سلاإل وتيار  مي، 

التدريس مارس   االستغراب، 

الجاي عدف العربية    تمعاد من 

ج في  الفلسفة  قسم  ة  امعورأس 

مقال عدد  له  المؤلفااهرة.   تن 

العربية   في الحضارة  فكر 

عل حاز  درجة اإلسلمية.    ى 

االدك في   منلفلسفة  توراه 

السوربون   عمل  وجامعة 

ج في  علميا   امعة مستشارا  

المتحداأل بطوكمم  يو  ة 

و1985-1987) نائب  (.  هو 

ال الجمعية   سفيةفلرئيس 

العام  لوا  العربية،  سكرتير 
 

 
 

 
_______________ 

 المصرية. معية الفلسفية جلل

تمتلك    عند" ال  حنفي  حسن 

واإلس العربية    لمية األمة 

االمع شروط    لتقدم، اصرة 

وأسباب  وع التحضر  وامل 

والحض الثقافي  اري،  االزدهار 

ذلوال يكون  ب  إال  ويل  تحك 

الت علوم  الموروث  إلى  اريخي 

على  ،ملةشاإنسانية    تعمل 

الراهنةامو التحديات    –  جهة 

 وليس  راثتال  يه   ةالبداي"
  على   حافظةالم  أجل  من  يدالتجد

 " )نبيل بشناق(. .االستمرار
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  ردةم الواس
_______________ 

 أمبرتو إيكو

_______________ 

1932 – 1916 

  ايطاليا

 1980: 1ط

 يةارو أدبي ترجمم

_______________ 

أحداث الغامضة    وايةالر  تدور 

أحد شم  في  إاأديرة  يطاليا ل 

البنديكتية   للرهبنة  وذلك التابع 

ح1327في   في،  تتكرر   يث 

ضحاياها  جر  الدير قتل  ائم 

النساك،   من  ويصدف جميعهم 

ويليراهب  ن  أ من  يدعى  م 

الرهبسكبا يتبع  نة رفيل 

نزل   كاءلذالفرانسيسكانية حاد ا

و آدزو  ذلميتهو  دون )مه 

سلة  لعد سوب  ( إلى الدير.القصة

األحداث في  من  ا هيصطدم 

محققي  ا بأحد  ويليم  لراهب 

و التفتيش  قالذي  محاكم  د كان 

ساب بااتهمه  مهددا لهرقا   طقة 

نهاية  في  ولكن  بالموت،  إياه 

يتمكناألم من  ر  فك    ويليم 

ويتوصل  ازألغ  الجريمة 

 لمعرفة القاتل الحقيقي.

اي تمبرأ إيكو  فيلسوف يطالو   ،

وروائي وناقد   وسيميائي 
 

 
 

  
_______________ 

يصبح  ده  دوالحاول   ألن  فعه 

إ انتسب  أنه  غير  لى  محاميا ، 

تجا لدراسةمعة  ة فلسف  ورينو 

. كتب    قرون الوسطى واألدبال

توما ني،  األكوي  أطروحته حول 

دكت  وحصل في وعلى  راة 

ف ، وخلل هذا 1954ي  الفلسفة 

الكنر  هج،  الوقت  يسةإيكو 

أزمة بعد  الرومانية   الكاثوليكية 

ثقا  .مانإي محررا   فيا   عمل 

الفرنسية، زيوفللتل واإلذاعة  ن 

جامع في  توروَحاَضَر   ينو. ة 

 :ةروصلا  .(ايديب يك يو)

Bogaerts, Rob / Anefo 
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  الرجع البعيد
_______________ 

 فؤاد التكرلي

_______________ 

1927 - 2008  

  اقلعرا

 1980: 1ط

 وايةر أدبي

_______________ 

بغداد   روائي في  ولد  عراقي 

من   عام كلية  تخرج  الحقوق 

ع  م،1949 تحثم  ككاتب  قيق مل 

قاضيا،  ثم  محاميا،  وبعدها 

عدو مناصبتولى  الدول  ة  ة في 

حيث  العراقي  القضاء  في  ومنها 

قا تعيينه  محكمة فيا  ضتم  ي 

، 1964  عام  "بغداد  ةءبدا"

سافر   عاد فرنس  إلىوبعدها  ثم  ا 

قا  ليعين وزارة ونينخبيرا  في  ا 

 عدل العراقية. وعاش في تونس ال

ه اة زوجتوفو   ات بعد تقاعدهلسنو

سف في  بعد عمل  العراق  فارة 

الخليج عام وألف   ،1991  حرب 

 .وب أبداعي متميزلالقصص بأس

ذ  عائلة  إلى  التكرلي  ات ينتمي 

دينيةظح اجتماعي  كوم  وة  ة انة 

   .متميزة

 من أشهر أعماله "  عيدالبالرجع  "

لحأر   مهمة  بة  قخت  في تاريخية 

و العراقية     ةمفعمهي  الحياة 

 
 

  
_______________ 

واألعرابال الشعبية  روح  ف 

وبهاء   وجبة  كل  كل  ونكهة 

باجتماطقس   ألهل  اد غدعي 

المع  العجيبين. اناة  تصور 

الت ت بأصا  يوالمحاكمات 

ية في دادائلة بغلعل  اأجيأربعة  

ة قمعية  حكوميمة  أنظعدة  ظل  

الس التي في  بت أعق  نوات 

النظا العراقي  سقوط  الملكي  م 

صدام حسين.    حكمك  بما في ذل

ل القلئايات  الرومن  ت  كان

العراقية   تانتقدتي  ال   الحكومة 

للتكرلم  .  علنية انتماء    لييكن 

جائزة    حنمحزبي.    سياسي

 .2000عام العويس 
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  رشطاال
_______________ 

 لبييري شخ

_______________ 

1938 – 2011 

 مصر 

 1980: 1ط

 رواية أدبي

_______________ 

حول وار كلب  بلسان  تروى  ية 

ف بالفساد  مصر  مهري  بي ين 

الدولة في   الحشيش وكبار رجال 

المصرية العهود  ية كالملمن    كل 

فل  اعدهب   وما هربت وحكاية  حة 

األرياف   صمة العا  الىمن 

مشه الوأصبحت  في  ب هريتورة 

وعلقاتها وزوجها األول والغناء  

مغصأالذي   كسيد بح  شعبيا   نيا 

يغإم للحكومة نام  انتقاد ا  ي 

 واألوضاع السيئة. 

 ( goodreasل ناجى )عاد

كتاب،   70حوالي  شلبي    لخيري

ذلك في  رعشري  بما  ، وايةن 

نقديدرو كايات حوة،  اسات 

ت ت ومجموعامسرحيا تاريخية،  

أشهر.  قصيرةقصصية    من 

األوباش، نيالس  ته:ارواي ورة، 

العراوى الوتد،  وكاالشطار،   لة ، 

عمال ها إلى أضحولت بع.  عطية

العديد .  تليفزيونية على   حصل 
 

 
 

 
_______________ 

الج جائزة    وائزمن  أبرزها 

  اية وعن رعربية  أفضل رواية  

 ،1993عطية"    "وكالة

الكتاب    تحادوالجائزة األولى ال

ع جائزة 2002ام  للتفوق   ،  

محف ورشح  ،  2003ظ  و نجيب 

 .للحصول على جائزة نوبل

مجلة  رئاس  تولى تحرير  ة 

سنالشع لعدة  تولى  و  .واتر 

مكتبة   سلسلة  تحرير  رئاسة 

الشعبيةدراسال من  .  ات  يعد 

عمل كاتبا  )  يالنقد اإلذاع  رواد

( فزيونوالتلي  اعةذاإل  بمجلة

 .بفن البورتريه رشتهاو
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  اثحن والتر ن
_______________ 

 محمد عابد الجابري

_______________ 

1935 – 1910 

 المغرب 

 1980: 1ط

نقد  تاريخ و عيموضو

 عياجتما

_______________ 

الكتاب بيتوز  محتوى  ن ع 

الفلسمدال المشرقية    فيةرسة 

الفارا) وابن  فلسفة   (سينابي 

واوم المغرب  ألندلس درسة 

ببا) ابن  اجن  رشد،  ابن  ة، 

 (. خلدون

الترا في  تطم"قراءة  إلى  ث  ح 

الط نشق  نريق  جديد  حو  وع 

الفلسفي  تراثنا  مع  التعامل  من 

لشروط يب في آن واحد ليستج

يفعال التي  العصر  رلمية  ضها 

و الهموماليوم  لوجية يوأليدنا 

تالت التراث، حي  نحو  ركنا 

  لقومية."النهضة اهموم 

 جابري.محمد عابد ال

تم ت  ن  أع  مو"  القراءات  هذه 

عن  بمعزل  واحدة  كل 

باألخ أنرى،  يكن لم    همعنى 

مسبق  ناك  ه تصور  ثمة 

 درا تصنهأال إينتظمها جميعا ، 

 
_______________ 

واحدة    عن ورؤية  واحد  منهج 

الم فطارهإؤلف  حد د  ي  ما 

ال مما    عامالمدخل  للكتاب، 

في قراءة الحقيقة  يجعلها،   ،

ت قراءة  مجرواحدة،    د تعد ى 

ث أو الدراسة ألنها تتجاوز  بحال

الوثائقي راسة والد  البحث 

والتحليل يعطي  تقترية،  تأويل   ح 

ذا   يجعله  معنى   مغزىالمقروء 

بيإبالنسبة   الفكلى    -ية  رئته 

وأ  -االجتماعية   يضا  السياسية، 

القراء  لإسبة  بالن اصرين. عالمى 

القر هذه  توتحاول  أن  جعل اءة 

علالمق معاصرا   صعيد روء  ى 

وجعل واهم  فال لمعقولية. 

معن لنفسه  معاصرا   اه  المقروء 

القراءفص عن  وجعله  له  ، 

تعتمد،  م القراءات  هذه  عاصرا . 

الف الوصل كخطوتين صل واذا ، 

وهنا  رنهجيتين  م ئيستين، 

ة وهريا الجبالضبط تكمن ميزته

ج.تهاد  وج   12الحياة    ةريد"عن 

 2010ديسمبر 
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  لجنةال
_______________ 

 براهيمإنع هللا ص

_______________ 

1937 - 

 مصر 

 1981: 1ط

 رواية أدبي

_______________ 

أشهة  اللجن ص  رمن  نع روايات 

ساخر هللا هجاء  وهي  إبراهيم   

في   ي أنتُهجتتال  االنفتاح  سةلسيا

 هد السادات. ع

ع ملجنة  لالبطل    ةبمواجه  تبدأ

علمص  نأ   العلم سيعتمد  يها يره 

كامل   وقد   ا  عام  في أمضى 

ب األدفدرس  ،  لها  يرالتحض

واالقتصاد وا والفلسفة  لفن 

أيض  وكرس   اللغنفسه  لدراسة  ة ا 

 أماماللجنة.    اتستخدمه  التي

أحد يلقي    اللجنة عن   محاضرة 

المفضلضيموا ستغلل ا  :ةعه 

ال  ا للصناعية  الدول  لثالث عالم 

شركة  اب  Coca-Colaستخدام 

المتوقع وبدال  من الحكا.  وذجمن م 

بكت اللجنة  عما تابة  أمره  تقرير 

ي ة عربية فع شخصي"ألماعتبره  

مصري عصرنا".   رجل  فيختار 

األرجا  أكثرمن   نفل  . ذاوعمال 

ي  نجحي أنه  لدرجة   كشف بالمهمة 
 

 
 

 
_______________ 

ما  كعن   للغاية    اسريكان  ل 

الرغم جمي  على   عمن 

 .حثهمحاوالت منع ب

مع   هباشت  "اللجنة"اية  رو  يفو

وائي  للر  "المحاكمة"رواية  

 اهقرأ  يذلا)  كافكا  سنارف

في    وهو  1963  ماع  هللا  عنص

 هللا  عنص  نكل  ،(السجن

 "ةنجللا"  يفستطاع  ا  ميهاربإ

طابعا   أ الكافكاوية  يمنح  ن 

 .دلى حد بعيإ بيا  عر
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  مالك الحزين
_______________ 

 نراهيم أصلبإ

_______________ 

1935 – 2012 

  مصر

 1981: 1ط

 ايةرو أدبي

_______________ 

 الرواية  هذه  اصلن  إبراهيم  كتب 

 1972  ديسمبر  من  ةالفتر  يف

 في   يأ  1981  أبريل  وحتى

 ونصف   عوامأ  ةانيثم  حوالي

الروايحداأتدور   .تقريبا   في ث  ة 

حديدا  في ة ترفي القاه  ي امبابةح

كات،   الكيت   م عال  حول  منطقة 

ل بطاله ويعاني كأر  يتغي  مغترب

وامن الخاص  همه  من  غترابه هم 

الخاص، شخصيات الرواية أكثر 

الحجم   ،ةشخصي  115من   رغم 

نس للروايةالمتوسط  تم .  بيا  

إلا  حويلت علرواية  ل مى 

الكيت   يسينيمائ مسمى  تحت 

 . 1991عام كات 

طنطا   ينةدأصلن بم  ولد إبراهيم

رته نتقلت أسا، ثم  1935في عام  

يد ة. عمل بهيئة البرإمبابلى حي  إ

السلكية  و واللسلكية. االتصاالت 

والنشر الكتابة  أصلن  ي ف  بدأ 

عام  1965عام   وفي   .1987 
 

 
 

 
_______________  

للعملتدناتم   لرئيس ئنا  ابه  با 

مختارات  سلسلة  تحرير 

وف أن ستاصول  إلى  بها  مر 

  ي . ف1995م  عا  شخرج للمعا

رئيسا   1997عام   عمل 

آفاسلسل  تحريرل الكتابة ة  ق 

استقال إبها  وأستمر   أن  لى 

عندما   1999ام  عمنها  

رواية   أزمة  مة  ولي"اشتعلت 

.  حيدر حيدرل  "البحر  بألعشا

أيضاأعمال  من ورده  ل:    ل، يية 

حكايات و  ل،يالنوعصافير  

 هأعماليز  تمتفضل هللا عثمان.  

يست شخوصه  بالمحلية  ن ممد 

  ة.امباب يلحا
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وت  تسلسل احداث م 

وقائع موت  /لنمع

 معلن 
_______________ 

  زكيغابرييل خوسيه غارثيا مار

Gabriel José García 

Márquez 

_______________ 

1927 – 2014 

   كولومبيا

 1981: 1ط

  يةروا أدبي مترجم

_______________ 

 زكيمار  جابرييل خوسيه غارثيا

وناشر وناشط    وصحفيوائي  ر

ومبي. يعد من أشهر ي كولسياس

 كتاب الواقعية العجائبية.

معل موت  يق ثتو  يهن"  "قصة 

حقيق أحدايلقصة  جرت  ثها  ة 

ف  الري  يف  1951عام  

رأس قمس  ،يلكولومبا ط 

 غابرييل غارسيا ماركيز. 

حيث و قتل تروى  جريمة  يات 

إلخوة على يد ا  صارنسانتياغو  

لشرف انتقاما   ئلة العا  فيكاريو 

اب أخت  أعيدت  أن   لقتلةعد 

من قبل زوجها أنخيل إلى أهلها 

اكتشف  الزفاليلة    أنهاف عندما 

  

 
 

 
_______________ 

 ز ديردوج/ايديبي كيو عذراء. ليست

حول   اصحفي  اتحقيق  كيزمار   بتك

تبارات الع  هرشني  مل و  واقعةلا

تلك ن عيثلثوبعد  ية  عائل اما  على 

على   الواقعة كتابته   شكل   أعاد 

ب.  يروائ الرواية  عدا   أضفت 

أظخلقيا   أ األخوين فماركيز  هر 

تهما: بني يخبران كل من يصادفهما  

لقتله  ننح" في   ،"ذاهبان  كأن 

 . هما أحدينهاأن    نفسيهما رغبة في

وحده، كمار القتل  إدانة  يرد  لم  يز 

وأساوإ المت  سا  نما  فرجين إدانة 

دون و،  هعلي يحولوا  لم  الذين 

كان  وقوعه وقت  هم تطاعتباس  في 

 ج يلخلا/ دنحسن م أن يفعلوا ذلك.
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 الدولة  مفهوم
_______________ 

 هللا العرويبد ع

_______________ 

1933 –  

  المغرب

 1981: 1ط

 فلسفة سياسية يموضوع

_______________ 

ال هللا  عبد  هو  كر مف  ؟عرويمن 

ممارك فلسفيا مهم ربي  غسي  وم 

الأسمب ولواقلة  العربي  عديد ال  هع 

مفهوم  حول  تدور  الكتب  من 

والتاريخ   منها الحوالدولة  ري ة 

 :وضوعمالهذا الكتاب 

المفه  – ع.  ةدولوم   هللا   بديقول 

المفكرينالعروي كل  يتفق   : 

وا  ،لسياسيينا  لمثاليينالواقعيين 

لحق ولة االد  :التالية المعادلة  لى  ع

 ،واقناعوة  ق  ،قخلأو  اجتماع

عجميع  يتفقون القواعد ا  لى 

ون ال نظرية حقيقية بد  –  ة:يلالتا

جدي أخلق  تفكير   . الدولةية  في 

بقيت خلق  جسد الدولة األذا لم تإ

على األ  اضفاء  .فةضعي خلق 

واالستغلد القهر    .غبن  لولة 

ق خلمن ثقل األتحرير الدولة    -

باالنقراض عليها  تث  حكم  بت … 

اأ  النظرية الدولة خا  لحريةن   رج 

بل أو  ،ةخادع  طوبى الدولة   ن 
 

 
 

 

 
_______________ 

 اعية.حرية ضعيفة متد

كيف سؤالوا- هو:  المطروح  ل 

الدولة في  في ولة  والد  الحرية 

كالحرية بي؟  الحرية  العقلنية ف 

الدول  الد  ة؟في  للحرية كيف  ولة 

 عقلنية؟بال

عميقة طبع- فلسفية  أسئلة  ا 

التوالمط هو  وأمل  لوب   أناةبجد 

هذ اإلتيان   ال  زمات،المتل  هفي 

االستعجال بحلول   اذ  ناجزة 

الباب تفتح  الى   طوبوية 

إن ويةضالفو والفوضوية،   ،

خلقة   ع  ،دبياأكانت   قيمةفهي 

  اعيا.ماجت سياسيا و

الدولة  صدر "الم ى عبد لدمفهوم 

العرويهللا أبوائ"    حمدي   ول 

األلحةصا الوحدة  حزب   . ردن، 

 aljazeera.net نم ةروصلا
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  الوباء
_______________ 

 هاني الراهب

_______________ 

1938 – 2000 

 سوريا  

 1981: 1ط

 يةروا أدبي

_______________ 

الرا هاني  ا  هبولد  ذقية  للفي 

األد  ،1939عام     ب درس 

ية ميرك نجليزي في الجامعة األاإل

بيرو ونفي  شهت  ادة  ال 

من   وكان يا  بريطان الدكتوراه 

رسال )الشخصية  عنوان  ته 

الغرب األدب  في  ي(، الصهيونية 

س   في جامعة  لدر  سنوات طويلة 

ث الدمشق،  سافر  إلى راهب  م 

وال دمشق تكوياليمن  إلى  عاد   ،

إث فيها  ع ر  وتوفي    ضال مرض 

( ، (2000عام    شباط  6أصابه 

والك والقصة  الرواية  نقد  تب 

وثلث  يات  ي رواثمانألدبي، له  ا

صدر  قصصية  مجموعات  ،

بعي من  آخرها  وعدد  رحيله  د 

في   نال  المترجمة،  العام الكتب 

اآلداب    1961 مجلة  جائزة 

عام  اللبنا وفي  ال  ن  1981نية 

عن ااتحاد  جائزة   العرب  لكتاب 

 . وباء(روايته )ال

 
 

 

_______________ 

الت   دصرتاء:  الوبرواية   التحو 

علعية،  االجتما  ى والصراع 

سالسل في  ويمكطة  ن ورية، 

فيه علىالعثور  رجعي  بأثر   ا 

بعض ما يفس ر كيف انتهى الحال 

 األيام.  باد هذهبلد والعبال
 ( حسن خضر )
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  ائط ال خر لم بعا
_______________ 

من وعبد الرح براج راهيمبإجبرا 

 يف من

 _______________ 

1919 – 1994 

1933 - 2004 

  عراقسعودية/الالفلسطين / 

 1982 :1ط

 رواية أدبي

_______________ 

 عم  عميقة  بصداقة  فُمني  رتبطا

 جبرا   هو  آخر  عربي  أديب

جت  جبرا،  مبراهيإ  هذه   وتو 

 مشترك   روائي  عملب  الصداقة

 . "طخرائ بل عالم"

راية  والر  " أنها متماسكة  غم 

 تلفين.كتبت بقلمين مخ

عدة الرواية   في  بك  تبحر 

و  اتجاهات  . تداعياتهاالغربة 

و لناالوطن  يمثله  ما  والحب   كل 

ابقص شبه لمجنوصه  نة 

حكايات   الكثيرو  مستحيلةال من 

األ عبر  ت لعلقاوا  جيالالعائلة 

   نهم.ط بي التي ترب اإلنسانية

 ا حكاية..أنهواألكثر من ذلك.

 يبحث   قلق  كاتب ..وحكاية  ينة.دم

الخط   الوهعن  بين  م الفاصل 

تلك في   الفترة  والحقيقة...خاصة 

عاش الع  التي  معظم فيها   رب 
 

 
 

 
_______________ 

وخي انتك اول  ويح  باتهماساتهم 

أو    أن خرائط  بل  عالم  يرسم 

بخعا خاصرالم  كلما   ة. ئط 

حدواقت من  ترب  منها  ده  هرب 

 يهااف علوحاول االلتف

بقتوعل   -ورية"  "عم  مدينتهه 

أي   تشبه  مدننا    والتي  من 

قال العرب كما  كانت  وإن  ية 

خ عنها وحد  ياليةالمؤلفان  يثه 

للروايةه جذبني  ما  أكثر  . و 

تكت إنه الصمتا  الصمت و  نز 

ب  إذا الزالزل  دبدأ  بعده  أت 

 ىالكبروالكوارث  

Goodreads   طيف 



 الكتب المقترحة

225 

 

 

  العربي   لعقلانقد 

  )رباعية(
_______________ 

 عابد الجابري محمد

_______________ 

1935 – 1910 

  المغرب

 2001 - 1982: 1ط

 تماعي جونقد ا تاريخ وعيموض

_______________ 

وفيمف مغر لكر  له  سوف   30بي، 

ا الفكر المعاصر، يقضا  مؤلفا  في

قل الع  د"نقباعية  رزها  أبر

 إلى  امت ترجمته" الذي تالعربي

أوروب لغات  وشرقية. عدة  ية 

لكون اليونسكو  مته  “أحد كر  ه 

ين في ابن رشد، بر المتخصصأك

إلى فتمي    إضافة  الحوار”زه   .ي 

عابد  محمقام   عبر اد  لجابري 

الع نقد  العسلسلة  بتحلرقل  يل بي 

ا عبرالعقل  ة سدرا  لعربي 

 ة ة واللغويثقافيالمكونات والبنى ال

بدأت منالت الت  ي  ثم عصر  دوين 

العقلإانتقل   دراسة  السياسي   لى 

مصطلح   رثم األخلقي وهو مبتكِ 

قيل" وهو ذلك العقل لعقل المست"ا

عن  يبتعالذي   في د   النقاش 

الكبرى.   ةالحضاريالقضايا  

 لعقل ا فادهايصل إلى نتيجة م

بحاجا إلعربي  اليوم  إة   ادة على 
 

 
 
 

 
_______________ 

 بعة:جزاء األر األ .راالبتكا

العرت" العقل  )بكوين   (1جـ  ي 

العربي ،  (1982) العقل  بنية 

قل  الع،  (1986)  (2جـ  )

)السياسي     ( 3جـ  العربي 

لقي  األخ  عقلال،  (1990)

د  قو.  (4ـ  ج)  2001ي  العرب

األوساط   في  هزة  أحدثت 

ورج جأصدر    .لفكريةا

سماه "نقد    ااقدن  اي كتابطرابيش

العقل     قد ينتو  ي".العربنقد 

التريكيفت أف  حي    ه كاربعض 

ومثل   عربي جفكرة  عقل  ود 

خالفوآ كما  غربي،  علي    هخر 

في   بعض  حرب 

 .اتلحاالصط
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  قراءات في القرآن 
_______________ 

 حمد أركونم

_______________ 

1928 – 2010 

   ساالجزائر / فرن

 1982: 1ط

 ميفكر إسل   يضوعمو

_______________ 

اريخ مسار  اب أساسي  في تتالك

يَ  إذ  الفكري،  عتبِره  أركون 

البذرة  ب التي  منزلة  األولى 

كل عنها  ه ل فاتمؤ  صدرت 

س  اللحقة، كر   تالسنوا  وقد 

لتعديل حياته  من  ه األخيرة 

 .غنائهيحه وإلقولتن

كليجي   فيه  علوم ا إمك  ش  نات 

ا والدلحديثاأللسنيات   تالالة 

العقليات وتاريالسيميائية   خ 

تفكيك مواالجت بغية    اع، 

الموروث  التقليدي  الخطاب 

كعن   إلى القرآن.  ق  يتطر    ما 

حساسية األكثر   الموضوعات 

مكا همية  وأ الكتاب اليوم:    نة 

هللا،   المقدس كلم  بصفته 

فاووضع    الشريعة ي  لمرأة 

اد، هالج  اإلسلمي،المجتمع  

 ت  ويثب  اإلسلم السياسي.

  ت قراءاكل ه أن كل    كل ذلخل

وتفاسيره   هي  القرآن 
 

 
 

 
_______________ 

تركيبات .  بشرية  بالضرورة 

Goodreads 

أبرز    ويعد   من  أركون  محمد 

اك  المف ورين  اهتم  بنقد  لذين  ا 

الدال من يعقل  انطلقا  ني 

 أصول  ويني ة النصوص الد

علا في  بالظرلفقه  وف  قة 

واالجتماعي  لا ة  تاريخي ة 

في    بنيالعقائدي ة، متة واسياسي  وال

من  مقاربات  حديثة  هذلك  جية 

التاريخي ة،  مثل   األنثروبولوجيا 

رف  لى تأسيس ما يعوقد سعى إ

التطبيق"بـ .  "ةي  اإلسلميات 

ليفا كالجوائز:  ديل    ا ليفورنيي 

للفكر 2002في   رشد  ابن   ،

 . 2003لين رالحر ب
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  قلان أمل دنديو
_______________ 

 أمل دنقل

_______________ 

1940 – 1983 

 مصر 

 1983 - 1969: 1ط

  شعر   أدبي

_______________ 

و قصصاالجنوبي  ال حب  يدة 

قصيدتهتصال ن عتعبير    ح، 

وبداية السبعينات  عصر    نهاية 

شعرهخآ عن   ر،  خروج 

بلنص، ومعجا ب مصر، حون 

دنق أمل  ال  ديوان  ن يمكل 

المه  حصر قصائده  ورة شهفي 

ديوا مجموع  في  ه، نبل 

له هو   والتأريخ  ولقصيدته 

لفترة   اتأريخ  في  لشعر مهمة 

والث العربية، العربي  قافة 

ظهور الرعب  صاحب  حمن  د 

والعديداألبنود الش  ي  راء عمن 

يحيى مثل   الطاهر  والروائيين 

هللا ع)  .عبد  العزيز محمد    بد 

 .(ينجاله

 : تاسابتقالا  ضعب

ن" كربما  كي نفق  العمر  ل 

ث النور   غرة..نثقب  ليمر 

 "يال مرةلألج

 

 
_______________ 

من  " في  ومتىضد   القلب 

 " الخفقان اطمأن

 

 ال تصالح  "

سي ضد  وقفت  كل ولو    فك 

 الشيوخ  

 الشروخ   اي مألتهلرجال التوا

 الثريد   هؤالء الذين يحبون طعم

 لعبيد  وامتطاء ا

لذين تدلت عمائمهم فوق  االء هؤ

 أعينهم

نسوسيو قد  العربية  يت  فهم 

 سنوات الشموخ  

 صالح  ال ت

 فليس سوى أن تريد  

 حيد  لزمان الوأنت فارُس هذا ا

!وسواك.. الم  " سوخ 

 

ــ  و" سواسية  ــ  ال  يفالناس  ذل 

 "ن المشطكأسنا
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  بغل  سعر
_______________ 

 ارهر وطلطاا

_______________ 

1936 – 2010 

   زائرالج

 1983: 1ط

 وايةر أدبي

_______________ 

الصنب" "عين  في  شرق   ولد 

مع  زالج العاصمة.  اندالع ائر 

با التحريرية  ر لجزائالثورة 

تو  سافر  1954 ودرس   نس إلى 

الزيتونة، مل بجامع  قصيرة  دة 

ع باالت  1956ام  وفي  ورة لثحق 

من  ،ئريةاالجز فيها وظل  اضل 

الل في  اجكعضو  لوطنية نة 

ثلإلع إلى لم،  وطنيا  مراقبا  م 

 بعد أن أحيل على   ،1984ية غا

 لسابعة  ار في سن التقاعد المبك

 ن. شارك في تأسيس واألربعي

التونسية  الصح  العديد من كما ف 

مديم  شغل اإلذاعة   رنصب  عام 

وت.  الجزائرية لتسيأسس  ير فرغ 

 . 1989  عام  "الجاحظية"  جمعية

الي األقلم  من  تقد ان ،  ةمتمردعد 

رواي عام  "ال  تهفي   1974لز" 

اغتيال الثورة   وانتقد  الجزائرية، 

رواي  حاكم.  المثقفين ه تفي 

   .عة اإلقطاعية"الزلزال" النز

 
 

  
_______________ 

أ التقع  إحقص حداث  في  ى  دة 

 المنازل حيث تقام حفلت ليلية

ف  المكانة  ب  أصحا  يهايجتمع 

ايلعالا مثل  كيان ة  لحاج 

بشد يوم  تدي  ةالمعروف  في  نه. 

اقت على ما  كيان  الحاج  رح 

بة البيت إقامة حفل ختان  صاح

ا الدشرة  بألطفال  دف  هلفقراء 

تب من  مال  رعات  جمع 

الف  .الحاضرين هذا  رح سمي 

ليالي   بعأيام وسذي أخذ سبع  ال

بغلب نتيجة    .عرس  هو  البغل 

وحماتزاوج   هو و  رفرس 

  Imen Amimer .يمعق

goodreads 
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  اقد والن  العالم والنص
The World, the 

Text and the Critic  
_______________ 

 وارد سعيدإد

_______________ 

1935 – 2003 

  نيفلسط

 1983: 1ط

 مترجم )لكاتب عربي( 

 ةلغلم الع   موضوعي

_______________ 

للغة   كان جامعيا  أستاذا 

واألدب نكلإلا في المقا  يزية  رن 

في كولومبيا  الواليات   جامعة 

ومن  األمريكية  المتحدة 

المؤالشخص لدراسات سيات  سة 

 ومن أهم كتبه   الكولونياليةما بعد  

اال مدا.  ستشراق""  عن فعكان  ا 

 اإلنسان للشعب الفلسطيني  حقوق

المج  عضوا  و الولفي  ي طنس 

ليالفلسط حصل .  عقود  عدةني 

فخ  20على   مرشهادة  ن ية 

عا مجامعات  جائزة لمية  بينها  ن 

من   وجائزة بودين  هارفرد 

د  .سبينوزا مع  انييل بالمشاركة 

بتأسيس ربا قاما   ينبويم 

الغربي  الديوان  أوركيسترا 

سنة  الشرق كما  1999ي  ن كا. 

 .ازف بيانو بارععإدوارد 

 
 

 
_______________ 

إتي "  ارد سعيددوبنى  الم  العفي 

  ل إن وفكرة تق  "النص والناقدو

الن الالخطاب  قد قدي  حديث 

كتابا  بفضل  ديريدا  تعزز  ت 

وبتأثيرات   مثل،  وفوكو 

والبالمارك واأللسنية  نسية  يوية 

أن  وال إال  النفسي؛  علم 

كانت  النق  المدارس ذات دية 

معوقة  يرتأث لكونها  أات  يضا 

األدب األعمال  ية أخضعت 

البلمتطل قد  النا  على.  ريةنظات 

  ويسأل ها  تفظ بمسافة عنأن يح

 goodreads ة جريئةأسئل



 الكتب المقترحة

230 

 

 

  ديوان أوراق الغرفة

  8رقم 
_______________ 

 أمل دنقل

_______________ 

1940 – 1983 

 ر صم

 1983: 1ط

  شعر   أدبي

_______________ 

  ي تال  صائدالق  ديوانالتضمن  ي

ف دنقل  أمل  ربع  األ  يكتبها 

منس األخيرة  بعد  ح  نوات  ياته 

الس بمرض  رطان سنة  ا صابته 

وفاته1979 حتى  بعد    ،م 

يدي البكا"نه  دواوي بين  ء 

اليم ،  (1969)  "امةزرقاء 

ما" على   "حدث  تعليق 

ال"و،  (1971)  "قمرمقتل 

و(1974) اآلتي"،   "العهد 

وديو(1975) ل  أقوا"ان  ، 

الجديدة   حرب    " بسوسعن 

رقم  (1983) والغرفة   .8  

عهد دور السابع في المة بالغرف

ل القالقومي  في   اهرةألورام 

عام   قرابة  الشاعر  فيها  قضى 

إلى   1982ر  من فبراي  ونصف

نشرته   .1983مايو  رحيله في  

الرعبل  زوجته بعد    وينية 

  .تهاما  من وفأربعين يو

 
_______________ 

 ،ياتِف العملفي ُغرَ 

 ، ضَ أبي اءِ ألطبنِقاُب ا كان

 ،يضلمعاطِف أبلوُن ا

أبيت الحكيماِت  أرديةُ   ،ضَ اُج 

 ،تلراهباا

 ،ءاتالمل

ة األسر  الشاِش    ،لوُن  أربطةُ 

 ،القُط نو

مِ  لِ وبةُ أُنب ،قرُص المنِو   ،  الَمص 

 ،نكوُب اللَّب

 .ن  هَ ل بي الوَ شيُع بِقَ  هذا يُ كلُّ 

 !ن  بالَكفَ  هذا البياِض يذِك رنيكلُّ 

 ..ذا إذا متُّ فلما

 ..تَِّشحينَ لمعزوَن مُ تي اأي

 ?راِت لوِن الِحداد  شاب

 .هل ألنَّ السواد  

 ،وُن النجاة من الموتِ هو ل

 زمن  ضد .. ال لوُن التميمةِ 

 ?..ِضدُّ من  

الَخفَقَانِ   -القلُب  تى  وم   -  في 

?! اط    مأَن 
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ن  حزيلالمسلم ا دليل

قتضى السلوك  إلى م

  العشرين  في القرن
_______________ 

 أمينحسين أحمد 

_______________ 

1932 – 2014 

  مصر

 1983: 1ط

 جتماعينقد اتاريخ و    موضوعي

_______________ 

 وهو مصري،  لوماسي  ودب  مفكر

المؤرخ د أحم  د.ي  اإلسلم  نجل 

وأ أمين اتب  كالخاه  أمين  جلل 

كل في  جامعة الية  تخرج  حقوق، 

عمل   .1953عام  رة  القاه

باإلذاعة   حاميا ،م فمذيعا  

فمذيعا    الالمصرية،  عربي بالقسم 

ا اإلذاعة  التحق لبربهيئة  يطانية. 

ال وعمل  دبلومبالسلك  ملحقا  اسي 

ثفس بالسفنيا  ا كرتيرا   في   ارة 

فمستشار بالسفموسكو  في ا   ارة 

)نيجال را  فوزي  (،يرياجوس 

ن بوفي  بالسفارة    مفوضا  

فقنص ريو   ل  )ألمانيا(،  في  عاما  

جانيرد ثم ي  )البرازيل(،  و 

دب انت  .زائرسفيرا  لمصر في الج

لو فنيا   الثقافة   زير مستشارا  

 عير للعملكما أيوسف السباعي.  
 

 
 
 

 
_______________ 

األمم  نائب مركز  لمدير  ا  

 .بالقاهرةإلعلم لمتحدة لا

ااب  كت  فيح  يشر لمسلم "دليل 

اليوم حا  ن"الحزي المسلم  ل 

  زع بنفسه بدأت ثقته تتزع  ذيال

غير   الغرب  يرى  إذ  وبدينه 

يصعب    ور في حينالمسلم يتط

مجا المسلم  ذلك  راعلى  ة 

حزينا   مسلما  كما فأضحى   .  

  ي مفاهيم التمن ال  ايريصحح كث

فيأ حصل  الدين.    قحمت  وقد 

كتاب    زة أحسنعلى جائ  كتابه

الدولي  اهرلقا  معرضفي   ة 

 .1984لكتاب عام ل
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  ل،وي أفلسفة الت

  ويل أدراسة في ت

عند محي  القرآن 

  الدين بن عربي
_______________ 

 د أبو زيدنصر حام

_______________ 

1943 - 2010  

 مصر

  1983: 1ط

 خ ونقد اجتماعي ريتا  موضوعي

_______________ 

أبو نصر   أكاديمي   حامد  زيد 

الل فقه  في  غة مصري متخصص 

يرىة.  العربي النص   كان  بأن 

ثقافي لدا منتج  هو  األصلي   يني 

 لبشر وفقا   يخاطب اى أن هللابمعن

"فلسفةو  قافتهم.لث كتابه  في   قال 

ن رآالق  في تأويل  ، دراسةالتأويل

الدي  عند عربي  نمحي   هيو  بن 

ية اآلداب كل  الته للدكتوراة فيرس

الواقع   :القاهرة  جامعة فهم  "إن 

تباين   من  فيه  هو بما   وتعارض 

ورا من  والغاية  العلم، ء  الهدف 

ال دراسة  تكون  عكوفا  تراث  فل 

مجاده، أل  واجترارا    لى الماضيع

و الماضي  بين  الحاضر فالعلقة 

توع  جب تستووجدل    اصللقة 

   الزه فهمه وتجاوالماضي ل ةراءق

 
 

 

_______________ 

  لتقديسه".

أبو  ع ألنه  املظ  زيدوقب   ،

سلمي رفض اختزال الدين اإل

أداة وت مجرد  إلى  حويله 

تس السلطات  ياسية  خدم 

 . ةالدنيوي

--- 

 كرفابن رشد للحه جائزة  تم من

برلين  ف  2005  ماعل  الحر ي 

 ويرية.ده التنلجهو اريدقت

 اق شنيل بنب
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  حر البألعشاب وليمة 
_______________ 

 در حيدرحي

_______________ 

1936 –  

 ريا سو

 1983: 1ط

 وايةر أدبي

_______________ 

التخ معهبعد  من  ج  لمعلمين ا  در 

مدينة في  عام   حلب   التربوي 

التدريوممار  1954 لعسة   قد س 

كان   شق.إلى دم  ن الزمن انتقلم

ات حا مؤسسي  ت اب الكد  أحد 

د في  عام  العرب  ، 1968مشق 

في  التنفيذي.  مكتبه  في  وعضوا 

إلى   1970العام   دمشق  غادر 

ثورة الجزا في  ليشارك  ئر 

سلتعريب  ا ة. ينة عن اباٌ في مدمدر 

ليستقيل إ  1974عاد   دمشق  لى 

التعل و من  إليم  لبنانيهاجر  . ى 

في النشر دوى  إحد   وعمل  ر 

ومصح  مراجع مع لغوي    حاا   ا. 

ال ا حربداية  التحق ب  للبنانية 

أوائل بالمقاوم في  الفلسطينية  ة 

غ بيروت الثمانينات  إلى   ادر 

مج في  ليعمل  الموقف قبرص  لة 

ثم ة عامين  لمد  ةسبوعي  العربي األ

أخ منمرة  ى إل  1982  رى 

 .جلة صوتللعمل بم 1984

 
 
 

 
_______________ 

عاد إلى  . نيةطيلسالف البلد

  ي.مل األدبغ للعتفر سوريا و

رواية  أحدر  تدو وليمة اث 

ا مناضل ألعشاب  حول  لبحر 

إلى هرب  عراقي   شيوعي 

يلتقي   الجزائر، أنه  غير 

عصر بمناضل تعيش  قديمة  ة 

الان الذي   والخراب  ثورة، هيار 

بعد ه  نبالمناضلي  لحق ناك. 

و عاما  عشر  إعادة  إثر  سبعة 

في  طب عام  عها    م 2000مصر 

ومنعحدأ جدال   األزثت  هر  ها 

إلى    بدعوى "اإلساءة 

 ةيرواالوحظرت    م".سلإلا

 .ة دول عربيةفي عد
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  السيميائية وفلسفة

 اللغة
_______________ 

 إيكو مبرتوأ

_______________ 

1932 – 1916 

  ايطاليا

 1984: 1ط

اريخ ت موضوعي ترجمم

 ي قد اجتماعون

_______________ 

الفي   ايكو  يناق  كتابهذا  ش 

مف ساهيخمسة  وهي: م  يميائية 

اال االستعارة علمة،  لمدلول، 

وذ و  والرمز من  السنن  لك 

التارخل البعد  استقراء  يخي  ل 

و لها.  في والنظري  خص    هو 

اهذا   حولالكتاب   لحديث 

الخصوصية،  ت  االسيميائي

ا بعلم  مبتعدلعلممتمثلة  ا ة، 

ال كونها  قيبيالتطسيميائية  عن  ة 

دقدود غيذات ح وفلسفة   يقة.ر 

ايكو ال تقتصر   يرىما  اللغة ك

التأ في  على  والدراسة  مل 

ومن الصوري،  طق المنظور 

لة،  الطبيعية، وعلم الدال  اللغات

والتداو زوالنحو  من  اوية  لية 

فحا  اللغات بل  للفظية  سب، 

وى  ديتع فهم  في  دراك إذلك 

 ةسيميائيال  .ماتالعل  أنظمة
 

 
 

 
_______________ 

اء،  شيمعين من األهتم بنوع  ال ت 

األشياء هذه  بكنه  ن  تكم  .بل 

ي  ف ولدللدال والمدراسة اهمية أ

ائي النص القر ضرورات قراءة  

لمهم من اكذلك ترجمته. حيث  و

بي مدلول  التفريق  األلفاظ ن 

المعجمي(  )المدلول    المفردة 

بين   والمدلول والفارق   ، النصي 

شر،  لمدلول المباشر وغير المباا

ول المعنى  دراإفهم  المراد ك 

التداولية(  لهيتأو  )مسألة 

googreads (Hayatem) 

 : ةروصلا

Bogaerts, Rob / Anefo 
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يخ  تار المقدمة في 

  اآلخر
_______________ 

 سليمان بشير

_______________ 

1947 – 1991 

  نفلسطي

 1984: 1ط

  ضوعيمو

 يخ إسلميتار

_______________ 

في   مقد مة   اآلخرالتاريخ  كتاب 

على  ي للرواية يجدة  قراءعتمد  دة 

ن بشكل أساسي ضم  وتالسلمية  ا

تعمراج ونصفع  قرن  إلى   ود 

وفا محمد، بعد  اإلسلم  نبي  ة 

م تجاهلها في ة أو توالتي كانت مخ

خ سمي  من قبل مؤر  ي التأريخ الر 

ر النشر د رفضت دووق  م.لإلسل

فاضطر   لكتابا  ةباعة مخطوطط

عل  مؤلفه حسابه لطباعته  ى 

توزي.  الخاص الوبقي   اب كتع 

ا  في  ا محصورا   . ةلمي  لعلد وائر 

الكت سب ب  ل وقد  الطرد اب  مؤل فه 

 .الجامعة من

المغار سليمان   مواليد  بشيرمن 

درزل في عائلة  تعليمه  تلقى  ية؛ 

بالجامعمدي التحق  الناصرة؛  ة نة 

 على    لقدس وحصلبرية في االع

التاريخلماجسا  ةشهاد في   تير 
 

 
 

 
_______________ 

من    هراتوالدكو  ؛1973م  عا

انضم    .1976دن عام  جامعة لن

ال الحزب    شيوعي إلى 

عم كأستاذاإلسرائيلي؛   ل 

مساعد في جامعة بيرزيت، ثم  

جا النجافي  الوطنية معة  ح 

عام   حيث  1978بنابلس   ،

الرئيس نائب  ون  للشؤ  أصبح 

وأصباثم  مية؛  األكادي   ح ستقال 

رود  ستاذا  أ كلية  في  زائرا    

 Rhode Island Collegeلند  آي

in Providenceأ ثم  ستاذا   ، 

برنستون  ا  ائرز جامعة   /في 

ي وتوف  قدس عاد إلى اليكا.  أمر

 .نتيجة إصابته بنوبة قلبية
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  يكاردوسنة موت ر

   ريس
O Ano da Morte de 

Ricardo Reis 
_______________ 

 José زيه ساراماغوخو

Saramago 

_______________ 

1922 – 2010 

  البرتغال

  1984 :1ط

 1999العربية الترجمة 

 رواية أدبي

_______________ 

رواي المؤلف إنها  علقة  عن  ة 

فرناندو نفسه   المعروف  بالشاعر 

حيث 1935  -  1888)  بيسوا  ،) 

المؤ ة صنعها بشخصيف  لأعجب 

ت شعره  في  ريكابيسوا  ردو سمى 

إلريس فسعى  إع،  حيائها إة  ادى 

أ وكت مرة  عنها، واب رخرى،  ية 

 ن العالم في نفس رحل عوجعلها ت

رحي صانعهاسنة  فنحن   .ل  إذن، 

في عمل شخاص معا  أمام ثلثة أ

ال المؤلف،  شاعر، واحد، 

المختلقة،   عالشخصية  الم وهو 

ع ائرالمتدفقة،  بالمشاعر  مزخوم  

مسحته  بما تفاصيل  من  ا يحتويه 

   السحر: األولى

 
 

 
_______________ 

الع الذيسحر  إليه، تمين  الم  ي 

الكت سحر  ابة،  وسحر  وبالطبع 

 قائع..الو

بل أن يفوز ساراماجو بجائزة  ق

فازت   ،1998عام  نوبل  

" موتروايته  يكاردو  ر  سنة 

جنبية  ية األريس" بجائزة الروا

ف"أن بريطانيادبنديت"  م  عا  ي 

1988. 

http://raffy.me 
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  سقوطقبل ال
_______________ 

 ودةفرج ف

_______________ 

1945 – 1992 

  مصر

 1985: 1ط

 قد اجتماعيتاريخ ون    موضوعي

_______________ 

حاصل مصري،  ومفكر   كاتب 

العلى   الزر ماجستير  اعية علوم 

االقتصاد الفل  اهرودكتو في  سفة 

مس. ة عين شمن جامع  الزراعي

اغ الجماعة   ىعله  تيالتم  يد 

في   1992يونيو    8  يية فاإلسلم

كتابات   .ةالقاهر فرج   أثارت  د. 

ورجال  المثقفين  بين  جدال  فودة 

لفت حولها اآلراء فقد دين، واختال

السياسة طال عن  الدين  بفصل  ب 

عنوالدو وليس   المجتمع،  لة 

جبهة اعل  كانت  تشن ماء  ألزهر 

و عليه،  لجهجوما  نة طالبت 

خيص رلتا  بعدماألحزاب    شؤون

 1992  ت فيل وأصدرلحزبه، ب

 .رهكف  ينا   ر" بيا"بجريدة النو

تأسشار في  الوفد ك  حزب  يس 

استقال   ثم  وذلك الجديد،  منه 

مع  الحزب  تحالف   لرفضه 

المسلمينجما اإلخوان    ثم.  عة 
 

 
 

 
_______________ 

الجمعية  أس صرية  لماس 

فودة  للتنوير. فرج  ال  "  :قال 

كنأبال أن  جانبي  في  ، ت 

آخر  عميلجوا جانب  وال  في   ،

أو   إن ارتفعت أصواتهمأحزن  

سيوفهم.  لمع وإنما  )...(ت   .

األرق،   أشد  ال  أيؤرقني  ن 

هذ الرسالة تصل  ما   ه  إلى 

أخاطب   فأنا  أصحاب قصدت. 

ال أرباب  ال  .  مصالحالرأي 

ال موأنصار  ال  حترفي مبدأ 

وقيداالمز ال ة.  الحق  صاد 

 ". انطالبي السلط
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ع رؤية  مشرو

  العربي رفكلليدة جد

  لوسيط لعصر افي ا
_______________ 

  يزينطيب تي

_______________ 

1934 –  

 ريا  سو

 1985 - 1971: 1ط

 فكر  عيوموض مترجم

_______________ 

تراثنا   ى قراءةعل  ييزينيشدد ت

موضوعية ر ق  ريلحضاا اءة 

غيرإنساني أي   ة  ميكانيكية، 

سطحيةغي في  ر  ويعارض   ،

ال  هذا الغربية  كافة  تصورات 

ي، لر وتوينبويشمل ذلك اشبنج

عظام إرثا  لقد ترك لنا أسلفنا ال

ن بالرغم . ولكحضاريا عملقا

فإنن  من نهذا  لن  سوف    ون كا 

ا  ين وصادقين مع تراثنا إذ علمي

راجعيانكفأن رجا  إليه  وعا ن 

اإلننكا مي إن  ثة  الحديسانية  يكا. 

ا قد  قائق  كتشفت ح والمعاصرة 

مكت ضخموأبدعت  ة سبات 

العلوم  والتقنية  أيضا في مجال 

فهل  والعلقا االجتماعية،  ت 

لنا انطلقا    يحق   من إنكار هذا 
 

 
 

  
_______________ 

صل"؟ إن  قم األقملبذلك "انا  أخذ

ي ذلك،  ينكر  مع  من  ستوي 

العرقيالمتعصب مين  ن  ين 

المن األ تنا  المنجزكرين  وربيين، 

 سيط.في العصر الو

ن  إنه أن  فاحش  عن  لخطأ  بحث 

نفسه ن الفكر  في  "الفكر"  مو 

اإلمبمعز عن  التي ل  كانات 

الجوا له  االجتماعية  خلقتها  نب 

والسياسية ادية  االقتص  –

 لتكنيكية. وا

 ا يويكيبيد
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  ون اإلفريقيلي
_______________ 

 علوفمن ميأ

_______________ 

1949 –  

 نان لب

  1997بالفرنسية،  1986 :1ط

 ة بالعربي

 تاريخية ايةرو أدبي

_______________ 

وصحا أديب  معلوف  في أمين 

في الصحافة    في  عمل  .نانيلب

و أعماله أصسا  رنفلبنان  أول  در 

ال كالحروب  رآهاصليبية   ما 

عا دار عم  1983م  العرب  ن 

أعماله ت  مترج   .التيسالنشر  

ونال عدة جوائز ت عديدة  إلى لغا

تميز مشروع أمين   .نسيةأدبية فر

ا بمعلوف  في البداعي  تعمقه 

م خلل  من  أهم التاريخ  لمستها 

ا التي لحضارالتحوالت  ية 

الغ  رسمت والشرق صورة  رب 

 . تها الحاليةشاكل لىع

أحداث سن  الرواية  تدور  تي بين 

 ور صتو،  1527و  1488

ليومراحل حيا ريقي، منذ فن اإلة 

المصادطفولته فة آلخر سنوات ، 

الا اإلسلمي لوجود  عربي 

هج ثم  إلى باألندلس،  رته 

المواليةلمغا رحلته  ثم   رب، 
 

 
 

 

 
_______________ 

ة، أو  فع التجارقام بها، بدا  التي

بسبب  السفة  فلوظي أو  ارة، 

 .ختطافالنفي أو اال

أحد الروايتقع  في اث    ة 

وضاف األندلس  رب المغءات 

والجزائر اوم ومصر    لي 

وت وإيطاليا.  وتونس  ركيا 

أ ظروفا  وتعاصر  حداثها 

تاريخية   حاسمة ومراحل 

وصعود  كسق األندلس  وط 

ال عصر  عالدولة  وفجر  ثمانية 

األالنهض   ا يديب يك يو  وروبية.ة 

-Claude Truong  ةروصلا

Ngoc 
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  العراوي 
_______________ 

 لبيش ريخي

_______________ 

1938 – 2011 

 صر م

 1986: 1ط

 رواية أدبي

_______________ 

المصرا  تبك ي لروائي والكاتب 
 كتابًا،  70والي  ح  شلبيخيري  
عشبما   ذلك  رواية، رين  في 
نقديود وروايات ،  ةراسات 

ومسرحيات  تاريخية، 
قوم قجموعات  ة. صيرصص 

بر معظمها ك  تهواياوهو  في  ان 
 ." لشارع المصري"اول يتدا
جاحا على  الدولة صل  ئزة 

فيالتش عام   جيعية  اآلداب 

على  1981  -1980 وسام . 

. 1981  –  1980وم والفنون  العل

عن ئزة أفضل رواية عربية  جاو

"وكالرو عطاية   . 1993ية"  ة 

الجاو ال  زةئعلى  تحاد األولى 

لل . 2002عام    فوقتالكتاب 

وغيرو  سة مؤس  رشحتهها 

ا" لللكندإمباسادورز"  حصول ية 

جائزة لآلدابنو  على  كان .  بل 

 لشعرر مجلة اتحرييرأس 

السنيور رواياته  أشهر   ، ةمن 
 

 
 

 
_______________ 

الش الوتد، األوباش،  طار، 

  بار، ن من الصفرعا  ،يالعراو

البي والنوم،  موال  لثية  ثات 

موت    ياألمال العرش،  بغلة 

 ا. وغيره قرةالب طنعباءة، ب

  واية في ر  خيري شلبيك  يأخذ

تعيشه خاص  لعالم  يالعراو  ،

قرية تعايش  صغي  وتحياه  رة. 

رجل   بها  يحيا  كبيرة،  تقلبات 

هائم دائما،    مشرد  وجهه  على 

ذ رغم  في  ولكنه  مشارك  لك 

أحداث أحالقر  كل  بل    يانا ية 

 .موجه لها
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  ورد أقل
_______________ 

 ويشدرمحمود 

_______________ 

1941 – 2008 

 ينفلسط

 1986: 1ط

 شعر يأدب

_______________ 

كتا  تسميته  المنفى يمكن  ب 

درويش  محمود  كتب  بامتياز، 

إقامقصا خلل  الديوان  في ئد   ته 

ف الباريس  وكثيرا    ثمانينيات،ي 

إلى   ما األقرب  الديوان  إنه  قال 

 ( رخضحسن ) ه.قلب

الديي اعوان  حتوي   : لقصائدلى 

ممزي  أريد العمردا    سيأتي ،  ن 

الذيال ه،  كان  شتاء  ذه على 

يس ا ما  يحق ،  لحياةاتحق  ألرض 

نحب أن  لما ،  الخريف  لنا  وداعا  

 غيرها. وخسرنا، ، سوف يأتي

درويش   فلسطيني   شاعرٌ محمود 

ال  وعضو وطني المجلس 

ني التابع لمنظمة التحرير يالفلسط

وطينيةالفلس عام.  في   1941  لد 

تقوة  البر  قرية قرية   في   عوهي 

عكا ساحل  قرب   حيث  ،الجليل 

ا أرض  تملك  أسرته   ،كانت 

برفقة    خرجت  اللجئيناألسرة 

العاملسطينيين  الف  إلى   1948  في 
 

 
 

 
_______________ 

عا،  لبنان عام  ثم  متسللة  دت 

بعد .  ةدمالقرية مه  لتجد  1949

تع في إنهائه  الثانوي    ليمه 

البمدرسة   في ني   كفر  ثانوية 

الحان  سيفيا إلى  زب تسب 

اإلسرائيلي  لا وعمل  شيوعي 

كما  الحزب  صحافة  في 

تح في  جريدة اشترك  رير 

بتط  .الفجر الشعرساهم   وير 

وإدخا الحديث  ل  العربي 

ش فيه. في شعر درويرمزية  ال

بالحبيبة    يمتزج بالوطن  الحب 

ن  تابة وثيقة إعلكب  ألنثى. قاما

الف ااالستقلل  تلسطيني  م لتي 

 ر. الجزائفي  إعلنها
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  لفكر الحرالة والمعتز
_______________ 

 عادل العوا

_______________ 

1921 – 2002 

 سوريا 

 1987 :1ط

 اعي تاريخ ونقد اجتم موضوعي

_______________ 

أخلقوا  الععادل   ي فيلسوف 

في.  عرب كِل يَّ درس  اةِ ي   آلدابِ  

باريس  بج ربون( و)السامعة 

على من   وَحَصَل  الدُّكتوراه 

باريس   ع1945جامعة  إلى .  اد 

بالتَّد وبدأ  في سوريا  ريِس 

الثَّانويَّةِ ا وفلمدارِس  دار   ي 

حَ  بدمشق  اتَّ المعلمين  فتتحت ى 

اآلداب ا  ُكِل يَّةُ  لي العوالمعهد 

في   سنة للمعلمين  دمشق  جامعة 

يَ فَسُ   1946 ف ، وكلاذا  ت فيها أسِم 

المعهب اإدارة  للمعلمين لِد  عالي 

عام  َحتَّ  َم 1949ى  قِس  وتََرأَس  م 

واالجتمالِد   الفلسفيَِّة  اعيَِّة راسات 

إلإحا  نذ ذلك الحين وَحتَّىم ى لته 

عام   إلى ر   .1990التَّقاعد  أس 

الجامع عمله  لجنة جانب  ي 

والتَّعليم  رالتَّ  وزارة بية  في 

بدمشالتَّر حتىبية   نهاية   ق 

ف.  1955 أأسهم  اللجنة ي   عمال 

 . الدُّول العربيَّةقافيَّة لجامعِة الثَّ 

 
 

  
_______________ 

الدراسة   الموثقة أوضحت هذه 

ل عتزالوافية ظهور حركة االا

ج تاريخي في  ارتكاس    دل 

تطرف  قافي  ث على  وسياسي، 

المتزمتيالخوار وتراخي   ن،ج 

وحللت المرجئة   السلبي. 

الحخ مصائص  شتى ركة  ن 

والعلمية  ية  العقل  انبوالج

ا  .نيةاإلنسوا تناولت  لكلم  كما 

القدامى   المعتزلة  مفكري  عن 

زعمائهم،  ومتأخرين  وال آراء 

اختلف  عل واحدا ى  مناحيها 

 goodreads دواح في إثر
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ور  شيخ ن السيرة 

 الدين
 _______________ 

 اجيدين الحجأحمد شمس ال

_______________ 

1935 – 

 مصر 

 1987: 1ط

 رواية أدبي

_______________ 

م. 1935نة قصر في سولد في األ

دراس ا وخلل  درس لجامعيته  ة 

إشراف   منهم اتذة  أستحت  كبار 

القلماوي ضيف  سهير   وشوقي 

ومو حسين  كامل  شكري. حمد 

عام   درجة على    1965حصل 

سرحي ثم المالنقد  في    الماجستير

سنة  كالد  على في   1973توراه 

في  "األسطورة  بأطروحته 

المصر المعاصر". المسرح  ي 

جائزة نال  ا  كما  لتقديرية الدولة 

لعام إلى إضا   .2010  لآلداب  فة 

وك  النقد متعد  تبمقاالت  في  دة 

والم أاألدبي  فقد   ف ل  سرح، 

الحجاج "سيرة األستاذ  رواية  ي 

سل  مسل  لتو  " حُ نالدي  لشيخ نورا

 .رب الطيب"دان "يوني ا بعنولفزت

الرواية  الكاتب  تناول   سيرة في 

 نور  هو  األقصرشيخ من حياة 

المتواوكفا  الدين ضد حه   صل 
 

 
 

 
_______________ 

وافتقادقسو العالم   للحب  هة 

العليا   ه أيامتحكي عن  .  والمثل 

الداكتسب    .ةيراألخ ين نور 

بالو والالمشيخة  ،  دراسةراثة 

العربية    ليدالتقا  عهام واكتسب  

فصار سلإلا للصعيد،  مية 

والقوة   الشرف  جمع  بطل 

والعلم أن والحكمة  مكنه  مما   ،

ة للحياة نب المدهشيظهر الجوا

ا  يحكمها  تسب  اك  .مإلسلحين 

من باهلل،  علق  ةمتان قوته  ته 

في   هللا  وقيناجي  حال.  د كل 

نال  ت بأمرين  رضا مسك  بهما 

 . والزهدلعفة الناس، اهللا و
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  ولى األالبئر  
_______________ 

 براهيم جبراإجبرا 

_______________ 

1919 – 1994 

 لسطين ف

 1987: 1ط

 تيةرة ذايس أدبي

 _______________ 

ورسامهو   ناقد و،  مؤلف 

فل السرياتشكيلي،  من  ن سطيني 

بيت في    ولدألصل،  ذكس ااألرثو

دلح القدم  في  جلترا وإن  سرس 

ثم   في وأمريكا  للعمل  انتقل 

العرا لتدريس  جامعات  األدب ق 

وهناك   علقات عقاإلنجليزي  د 

 ية مثل ألدب متينة مع أهم الوجوه ا

والبياتي أكثر يعتب  .السياب  ر من 

العرب   وتناألدباء  إذ   اوعإنتاجا 

الرواي والنقدعالج  والشعر   ة 

دب األ  ة كما خدملترجموخاصة ا

مؤسسات  اريكإد ر. النش  في 

األ بعض  في  وساط عرف 

سدير"  "أبي  بكنية  الفلسطينية 

من الت الكثير  في  استغلها  ي 

سوم أو قاالته  باإلنجليزية  اء 

 في بغداد.  ة. دفنعربيبال

 "ىالبئر األولذاتية "الته  سيرفي  

إنما   فيالبئر  "را  جب  يقول الحياة 

األولهي   البئر    مل  يتلا  يةتلك 
 

 
 

 
_______________ 

بدالعن  يك فيها نها  ويش    ممكنا . 

تتجمع   كما  التجارب،  تتجمع 

ا لتكون  أيام  المياه،  لملذ 

و ماالعطش،  إال  حياتنا  هي 

احدة فر وسلسلة من اآلبار. نح

مج كل  في  ب   ،رحلةديدة  سر 

المتجمعة مإليها ا ن غيث  لمياه 

لنعوه  اءالسم التجارب  ود  ي 

ا كلما  بناإليها  أ  الظم  ستبد 

 . "أرضنا فافجوضرب ال
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  قدرالليلة 
_______________ 

 طاهر بن جلون

_______________ 

1944 –  

  مغربال

 1987: 1ط

 وايةر أدبي

_______________ 

 ة. أصول مغربيكاتب فرنسي من  

الف باللغة  وله يكتب  رنسية 

كثيرةإصدار  ا  ات  لشعر في 

له مايز أعوتتمة،  والقص   ايةووالر

الفوب والعجائبي. الطابع  لكلوري 

غونكور جائزة  على  حاصل   هو 

 ."قدر"ليلة ال الفرنسية عن رواية

أسر مع  طنجة  إلى  سانتقل  نة ته 

التحق   1955 سة بمدر  حيث 

عام  اعتقل  قد  وكان  فرنسية. 

آخر لطا  94مع    1966 ب 

 1965في مظاهرات    مشاركتهمل

تالطلب الية،  عن   راك حخلى 

َس دَ   .ةابللكت  ولجأسي  السيا رَّ

غاية الفل إلى  الرباط  في  سفة 

المغربثم    1971 صوب   غادر 

حصل حيث  شهاد  فرنسا  ة على 

كا عمل  النفس.  علم  في  تبا عليا 

لوم  مستقل تدور   وند.لصحيفة 

لرجل ولدت  ليلة القدر حول فتاة  

فقر  جبين  ال البنات،  أن إال   ر 
 

 
 

 
_______________ 

  حتى ال   دا ذكرا،ول  ايجعل منه

ا من  يزوجهو  إخوتهبه    تيشم

عمها ت بنت  بعد  .  الفتاة  تحرر 

أبيها علقة   . موت  تكشفها  ثم 

تضطر  ح مواجهة  رها  إثب 

ف عويح  تقتلهعمها    ـ بليها  كم 

سجنا  15 السجن    وفي  سنة 

لية  بعممنها  أخواتها  ينتقمن  

و بعد    .حشيختان  تأوي 

زاإسراحها  ق  إطل ة  ويلى 

مباركةامروتصبح   ي  تشف  أة 

 ( ايديب يك يو) لعقم.ا نم النساء
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  لحريم السياسيا

 النبي والنساء
_______________ 

 فاطمة المرنيسي

_______________ 

1940 - 2015  

 المغرب

 1987 :1ط

 عي مااجتتاريخ ونقد   وضوعيم

   (كاتب عربي)ل مترجم

 يندرج

_______________ 

ق: عبد الهادي مة، تحقيترج

عباس، دار الحصاد للنشر 

 1993والتوزيع 
وعا اجتما كاتبة  وكاتبة لمة  ع 

ترجم  كتب  لها  مغربية  ت نسوية 

ال منإلى   العالمية.  غاتالل  عديد 

باإلست كتاباتها  والمرأة هتم  لم 

تطوحوت اإلسلمي ليل  الفكر  ر 

الحدطوالتو بالموازيثةرات  اة . 

عملها  م تقود  الكت  يفع  كفاحا ابة 

من   اطار  في المدني  المجتمع 

النس وحقوق  المساواة  اء، أجل 

أسست   احيث  لمدنية القوافل 

أطفال".  وجمع "نساء، عائلت، 

مايو  على صلت  ح  2003  في 

أمير   لألدب جائزة   أستورياس 

سمنا سوزان  مع    ج. نتاوصفة 
 

 
 
 

 
_______________ 

ا ا الد  لكتابتناول  لسياسي ور 

في  أرللم الفاإلسلم  ة  رة تإبان 

بين   سجاال  أثار  مما  النبوية 

 مؤيدين ورافضين.

ة بجرأمرأة  موضوع ال  لجتعا

فيه  ها  غير معهودة. ألن تطرح 

خطيرموض   وتستند ة  وعات 

اث كمرجع  على كتب الترا  فيه

فيما ف  لها  وتتناول  ه يتعرضه، 

الروا  بعض من  ة  الشخصيات 

بما  الصحو يقرها  ابة   عليهال 

 هيرتروبلا  ةروص  الكثيرون.

  /www.marefa.org نم
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 سلطانة
_______________ 

  لساغالب ه

_______________ 

1932-1989 

   دنراال

 1987: 1ط

 يةروا أدبي

_______________ 

أ في رأديب  غالب  تقلب  دني. 

ا البلشتى   لبنان،   منلعربية،  د 

إلى    إلى إلى   عراق،لامصر، 

باإلسور وطنه ضية،  إلى  افة 

سن  في  تركه  قد  وكان  األردن، 

بيرالثامنة   إلى  وت عشرة 

األمريكية للدراس  الجامعة  في  ة 

لكن أُجب  هناك.  على الشاب  ر 

لبناإققطع   في  وعلى امته  ن 

إلىال على   عودة  ثم  وطنه، 

بغداد، دمغا إلى  أخرى  مرة   رته 

بغد  على  ثم ال  اد ترك  ة، قاهرإلى 

أنه للصحافدراست  ىحيث  في ه  ة 

غالب االج وأقام  األمريكية.  معة 

ين عاما  في القاهرة لثلثة وعشر

يعمل  متص الترجمة لة،  في 

قصصا   ويكتب  الصحفية، 

النقد، و  ألدب ترجم اوروايات، وي

بشخصه    ويؤثر  وبأعمالهـ 

جي في  ـ  عليه   لوبثقافته  أُطلق 

 . تيناتالس جيلفيما بعد ـ 
 

 
 

 
_______________ 

سالب  غنشر   حياته  بع  في 

الضوء  :تارواي في   يلقي 

سلطانة   طبيعة روايته  علي 

ا أواسط الجتماعية  الحياة 

كما الق عَمان  في  العشرين  رن 

سير غالبيتناول  حياة  ا هلس  ة 

عال حياتذي  أغلب  مبعدا  اش  ه 

 . عن وطنه

  ةفاقثلا ةرازو نم ةروصلا)

 (ندرألا
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  - ني ن وطأخوس
  ريةعب والحالر يفهذيان 

_______________ 

 محمد الماغوط

_______________ 

1934 – 2006 

 سوريا 

 1987: 1ط

 ركفو  ةسايس  مقاالت    عيموضو

_______________ 

أحمد من   محمد  الماغوط  عيسى 

قصيدة   شعراء  أو اأبرز   لنثر 

ف الحرة  االقصيدة   لوطن ي 

س  العربي، في  حافظة بم  يةلمولد 

فمح كان  سقراة.  في  ه  تركه ببا  

مبكرة سن  في  كانت   .المدرسة 

وبير ودمشق   وت سلمية 

حياة المحطا في  األساسية  ت 

في   .وإبداعه  الماغوط عمل 

كاالص حيث  من حافة   ن 

تشؤسسالم لجريدة  كما ين  رين 

الماغو لتحرير عمل  رئيسا   ط 

الشجم األدبلة  احترف   رطة، 

ن م  يدوألف العدالساخر    ياسيالس

لعبت لتي  االناقدة    اتلمسرحيا

المسرح دو تطوير  في  كبيرا   را  

، كما بيالسياسي في الوطن العر

في ك وامتاز  والشعر  الرواية  تب 

ول  النثرية  دواوين القصيدة  ه 

 في دمشق.في وتو يدة.عد

 
 

 
_______________ 

الكتاب هذا  الممالم  في  ؤلم، تع 

المر جمع يح،  الساخر 

األملالماغوط   ، يأسالو  بين 

الهزامربين   وغئارة  ضب  م 

لما العا صورة  ليقدم  جز، 

 يعانيه اإلنسان العربي في بلء

سياسي  م وشرطته  ن  ومثقفيه  يه 

ذلك  مكثفا   إعلمه  وأجهزة 

الكثيرال  ءبلفي  جوه  الو  بلء 

 فقدان الحرية.  واحد هو
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  الرحلة
_______________ 

 وليالخ فكري

_______________ 

1917 – 2000 

 مصر 

 1987: 1ط

 رواية أدبي

 _______________ 

بشكل الرح ذاتية  سيرة  هي  لة 

شهاد يسجل  فترة   هتروائي  على 

سيج في والنغزل  ع الظهور مصن

في مصر،   الكبرى  وتنبع المحلة 

ش شا  ههادتأهمية  كان  با أنه 

العمالو إلى  سبب ب  بنفسه  انضم 

عنول  حا  .الفقر القهر   الكشف 

له وا تعرض  الذي  لحرمان 

فكري  كتبه  الكتاب  العمال، نص 

معتقل   ات ح الوا  نجس  يفوهو 

البفرة   ١٩٦٢عام   ورق  على 

علب  ووريقات  الكبريت  وعلب 

ن السجن ها متهريب  وتم  ائر،سجال

شكوى ل  سابتقا  كتاب.  يلتُجمع ف

وامن   تجاوزت لعمال  الذين 

عام  90  أعدادهم عن ألف  ل، 

اهذة  حال "حا  ضرة لمصنع 

الموقعين   الحكومة.رئيس   نحن 

الغزل   عمال  والنسيج أدناه 

مص  ،ىالكبر  بالمحلة ر بنك 

   شرف بتقديم شكوانا هذه لتكوننت

 
 

 
_______________ 

أوال:  يح  بما  علم  على لنا.  دث 

قرانا حضرنا  أن    يوم  من من 

يو  واشتغلنا كل  المكن  منا  قتل 

عامل،   كيوم  سرت وآخرون 

يحق  ..().  مأرجله أحد ولم  ق 

الحوافي   يدفنون  تلك  وهم  دث 

ي أن  مكاندون  أحد  هم.  عرف 

المرض   كالينثانيا:  وباء  تشر 

وخاصة مرض    تفي كل البيو

ثالث.()..  السل ن.    12عمل  ا: 

دسا رعة  الكتاب ".  احةون 

وفيه   فلح  عامل  قصة  رحلة 

و بفقرة  المدينة  تالريف  حديث 

يصاحب تحوه  وما    الت من 

 ( نجيالهز زيد عبد العمحم)
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  ماماإل  سقوط
_______________ 

 نوال السعداوي

_______________ 

1931 - 2021 

  مصر

 1987: 1ط

 رواية يأدب

_______________ 

سقو اإلمامرواية  للر  ط  ز متقدم 

ف  يالفرد   يالمركز  يالمتمثل 

مطلما  حاكاره  تبباع  ماماإل  قا   

فيستت اعباء  ير  لدين، ويخترق ة 

ومحرمات  السياسة  تابوهات 

يلقىالمجت أن  إلى  ته هاين  مع، 

لمحتومة كزعيم ظل يحكم باسم ا

تقتصر  هللا لم  نوال   رؤية. 

الحاكم عند    ياولسعدا اإلمام 

وإنما   السلطة،  أيضا األب مطلق 

العوالقاهر   فتجمع الزوج  اهر، 

السلط فرموز  كلها   قبضة   ية 

تضرحدوا بة  وجب  األنثى ها  ه 

والفاقدة الم المقهورة  ضطهدة 

ك والحقوق،  تمثل الشرعية  ما 

سسقاإ  الرواية على طا  ياسيا 

الراحل   الرئيس  أنور سياسة 

وتاروعه  السادات يخه ده 

القضية ونيهومعا تقتصر  ولم   ،

على   متعلق اإلشكالية  هو   ما 

مسألةدبالمق لكنها  الدينية،   سات 
 

 
_______________ 

تجسيدا  لرجل  ا  يفترى    ةسوين

الدين  لهيم باسم  الحكام  نة 

سلطة   ضد  ثورتها  وتشعل 

برمزيتها    زة. مركلا  الرجل 

ف صدرت  قد  الرواية   يكانت 

المستقب  عن1987 ل دار 

لغة    24ى  إل  رجمتوت  يعربال

ف  يساقارالدوأعادت    يطبعها 

ع2000  عام سبعة  بعد  ر ش. 

على   وعندما عاما   صدورها 

احل  رال   يمصرالالناشر    أقدم

ط  يلمدبو  لحاجا بع على 

عام  ا صدر    2008لرواية 

البحوث  مجمع  من  قرار 

باألزهاإل سة  رئابر  سلمية 

منع تداول   وقتها  يسيد طنطاو

ألنها  روال مع  تعارت"اية  ض 

دفع  "سلماإلابت  ثو ما   ،

طباعة   وقف  إلى  الناشر 

النسخ  الر وحرق  لتي اواية، 

 (ادية فضة)فتمت طباعتها.
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  ةعريالش الاألعم
_______________ 

 محمد المكي إبراهيم

_______________ 

1939 -  

 السودان 

 1988 - 1968 :1ط

 شعر بيأد

_______________ 

إبراهيم المكي  شاعر   محمد  هو 

و والية لسوداني  في  باألبيض  د 

ة جامعي  تخرج ف.  شمال كردفان

القكلي  خرطوملا وا ة   لتحقانون، 

طليعة  في  الخارجية  بوزارة 

وظل يعمل   1966الملتحقين عام  

أن ثل  يلةطا  به إلى  عاما   ثين 

للستق ثوراضطرته  منها  ة الة 

ااإل الوطننقاذ  إلى لمنسي  وبة 

اإلسلمي. استق  التيار  الته وبعد 

الشاعر   الواليات إتوجه  لى 

ع واصل  حيث  مله المتحدة 

 . حكومةك العة تلرمقافي  بياألد

الشعرية الحافلة نشر   ياتهخلل ح

ش مجموعات  أربعة  عرية المكي 

ال على  ، 1968ي  أمت لياتوهي 

انا والبرتقا الرحيق  أنت بعض  لة 

البيبت يخ  ،1972  في   ستانء 

خباء ،  1984ردة  الو في 

في ن.  1988العامرية   شرت 

 . 2000ة عام دمجموعة واح

 
 
 

  
_______________ 

كاللش عفكري  اتتابعر  ديدة ة 

الب السودانية   صحفمختلف 

 :وبعضها مجمع في كتب منها

ة  ابلغافي ذكرى  ، فيالأظلل و

 .  لصحراءوا

في   هام  كتاب  أيضا  وله 

الثق   :هعنوانلبلده  افي  التاريخ 

أصوله  الفك السوداني  ر 

 . هتطورو
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زاد ليست  شهر

 Shahrazad مغربية

n’est pas marocaine 
_______________ 

 يمة المرنيسفاط

_______________ 

1940 - 2015  

 المغرب

بية بالعررنسية، بالف 1988: 1ط

2002 

  بي(مترجم )لكاتب عر

  نقد اجتماعييخ وتار ضوعيمو

 جيندر

 _______________ 

مغربية  ليست  شهرزاد  في 

ن م عرقات وأاحصائيإض  تستعر

وعن   العاملت  المغرب ء  نسا

التع والفروق  مستويات  بينها ليم 

اآلسيوية  شرق  الدول  وبين 

من تها مستقبلية، تؤظرنتجة. نلما

  .ضرورة التعليمب

اجتماع وعالمة   ربية مغ كاتبة 

علمانية كتاباتها  .ونسوية  تهتم 

والمإلاب وتحسلم  تطور لرأة  يل 

اإل ت والتطورا  مسلالفكر 

في عممع    ةازالموبا .ةحديثال  لها 

في  الكتابة   كفاحا  ر طاإتقود 

ال أجل   مدنيالمجتمع   من 

النس وحقوق  حيث اءالمساواة   ،

وتجمع أ المدنية  القوافل   سست 
 

  
 

 
_______________ 

 ."أطفال ،لتائع ،"نساء

ماي على    2003  وفي  حصلت 

أمجائ طرف  من  األدب  ر  يزة 

مناصأ مع  ستورايس  فة 

سون   ت درس  .تاغسوزان 

فالانسفرثم  ط  ربابال واليات  ، 

الثمانينات    حدةمتال ومنذ 

سةمد  أصبحت جام  ر  عة  في 

بالر الخامس    تكتب   .اطبمحمد 

 .  بالفرنسية
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 سمرقند
_______________ 

 وفمعل ينأم

_______________ 

1949 -  

 لبنان

  العربية ، الترجمة1988: 1ط

 2008 نسيةلفرعن ا

ية تاريخة واير أدبي

_______________ 

من  األول  النصف  أحداث  تدور 

بلدال في  )فا   رواية  ران إيرس 

القرن في  الوسطى  وآسيا   اليوم( 

وتدو11  الـ حو،  م الِ الع  ةايحل  ر 

عمر  والشاعر  والفيلسوف 

وترو وضع الخيام.  قصة  ي 

تاريخ ارباعيات   عبر  لخي ام 

السلجو ع ت ماعلفقية والتالدولة 

 ة. يخيالتار ياتالشخص

الكتاب لصالح حمد راشأ د راجع 

وكت إندبندنت،  ذي  ب: صحيفة 

كتب كتلومع  "لقد  غير ف  ابا  

وأزما حياة  واصفا   ن تقليدي، 

يظ لم  في أبدا     هرواأناس 

من روال وليس  قبل  من  ايات 

ظهر في روايات المرجح أنها ست

الكتاب   أخرى هذا  أخرى.  مرة 

م أكثر  مجردهو   اية ور ن 
 

 
 

 
 _______________ 

فهوتاري سجادة    خية؛  كتطريز 

ع وإيابا   ذهابا   ينسج  بر  شرقية 

الشعر   هفي  ا  رابطالقرون،  

مع  الصوفي  وشغف  بالفلسفة 

  ة روصلا  ايديبيكيو .داثة"حال
Claude Truong-Ngoc 
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 دن الملحم
_______________ 

 عبد الرحمن منيف

_______________ 

1933 – 2004 

   السعودية/العراق

 1989 - 1984: 1ط

 يةروا أدبي

_______________ 

ا الشالعمل  مكانة  احتل  هادة لذي 

الالكلسيكية   حقبة  ة فرطعن 

ا من عنه ها نجمَ ية، وما رافقالنفط

واج سياسية  ماعية تتداعيات 

ى إل  1984خماسية    وأخلقية.

دود األخ،  1984ه"  التي" :  1989

الليتقا  ، 1985 والنهار سيم  ل 

المنبت  1989 بادية 1989،   ،

 ( خضر  حسن)  1989الظلمات  

الحياة  ا  رتصو بداية لرواية  مع 

ال والتحوالت اكتشاف  نفط 

الال بمدي  تمتسارعة  ن حلت 

الجزي العربية  وقرى  بسبب رة 

  .طاكتشاف النف

في   ولد منيف  الرحمن  عبد 

 .قيةعرا  من نجد وأعمان، ألب م

 العائلة   ى معولاحل األالمرقضى  

وعمان  دمشق  بين  المتنقلة 

أنهى  السعودية.  المدن  وبعض 

بدء نوية في عمان مع  االثه  راستد

السياسي    وانتمائه نشاطه 
 

 
 

 

 
_______________ 

البعث.ل بكلي  حزب  ة  التحق 

بغداد عام  الح في  .  1952قوق 

مصر.  رد منيف الى  طُ   1955

  ل صحفمصر  ه في  استع دربتا

 يفو  ،قوقالحيسانس  ل  ىلع

 ىلع  لصح  يوغسلفياب/بلغراد

سحب   .1963  دكتوراهلا تم 

سفره    يفالسعودي  جواز 

ليعملإد  عاف  1964 دمشق   لى 

مجال   في    1973ثم    النفطفي 

في   ل مع  مثحافة  لصا  بيروت 

يس  بار ب  اريخأاستقر    .بغدادب

للو بشكل    كتابةتفرغ  الروائية 

 . ايديبي كيو نم ةروصلا .لكام
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  هالمياحارث 
_______________ 

 بركاتهدى 

_______________ 

1952 –  

 نانلب

 1989: 1ط

 رواية  أدبي

_______________ 

اهاالش األدة  عن لروائية  برز 

 حرب األهلية في لبنان. ال

 (ضرحسن خ)

اثها إيقاع الحرب دواية تعيد بأحر

الح الطوتعزين،  اللبنانية  ئ قاري 

لالفر اصة  التي لمعتصور  اناة 

وا إلى ئشها اللبنانيون الذين لجعا

للأسال م عهتعايش مع واقيب شتى 

الرواية  ال وبطل  أحد مأساوي. 

عاشوالذالمعذبين    .بالحرا  ين 

لغ كونه إنسانا  يعيش لم ي  ك كلهذل

بتد عواطفها إنسانيته  فق 

في اهوبمشاعر الواقع  يتداخل   .

ا بألحثنايا  والالحداث   لحبم 

يمضي ومواقف  أحداث  اة ووالحي

ب التفاصيل الذهن  متابعا    شغف 

ملل ى علية  روالا   تزاح  . دون 

   .يب محفوظنج جائزة

بيروت في  هدي  درست .  ولدت 

امعة بالج  يالفرنس  األدب

عاللبن في  تخرجت    امانية. 
 

 
 

 

 
_______________ 

العليا  سدرا  للتكم  1975 تها 

دراسبباريس.     في ا  هتزامن 

االوق  ذلك ية هلاأللحرب  ت 

للامما  ية  بنانالل عودة ضطرها 

لبنان سنوا  .إلى  أربع  ت  بعد 

أن إ  قررت  بيروت   ىلتترك 

  ى تحيس حيث تعيش هناك  بار

رق.  لشاعة اوتعمل في إذ .اآلن

صدر   س يراب  يف  اهترتففي  

روايات:   أربع  حجر "لها 

الهو"،  "كالضح ،  "ىأهل 

 ،"ارث المياهح"

 نم ةروصلا ."وحبيبي يديس"

 . almodononline ةحفص
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  كممجنون الح
_______________ 

 ميشسالم حبن

_______________ 

1948 –  

  ربمغال

 1990: 1ط

 رواية بيأد

_______________ 

ه اتستلهم  عناصر ذه  لرواية 
ووقائع  خالتاري  شخوصاً 

وتبني من تها  فراد  ومجريات، 
وفلسففكر  رظومن  اللخ ي ي 

محاولة فنية راقية .  ريخجديد للتا
التا صوغ  طه وإسقا  ريخإلعادة 

الحاضر رعلى  إلى .  تنبه  واية 
التاريخ   وطواعغنى  يته العربي 

ي مبدع  ديفي  رواية الو  .فنان 
حكم  إبّان  مصر  عن  تتحّدث 

 ،بأمر هللا الفاطمي( حاكم)ال
ي األول  بعبارة الفصل  بدأ 

ي لع  أبورة  ت سيكان"يزي  رللمق

الممن الحاكمصور  هللا   لق ب  بأمر 

يشتغل  كان  السير.  أعجب  من 

ااألوا  لومبع في  وينظر  وم لنجئل 

بيتا    وأتخذ  رصدا   في وعمل 

ين فيه  المقطم  الناس.   عنقطع 

في ويُقال   يعتريه جفاف  كان  إنه 

  ".تناقضه كثر دماغه لذلك

شطحاتيتحد   عن  الراوي   ث 
 

 
 

 
_______________ 

بالحا وكيهللا  أمركم  أمر  ،  ف 

الكلب  ب عدا  قتل  ما  الضالة 

أل الصيد،  في  ن   المستخدمة 

ام ا قاحها يُزعجه. كمت نبصو

حكم من  الثالثة  السنة  ه  في 

الع  ليل  بتشريع  والنوم    مل 

و في نهارا ،  التجوال  منع 

ا طلوع  بعد  أو    لشمس المدينة 

ع خارج ال  . يوتاتبالتجم 
goodreads  ن م ةروص لاو  

arabicfiction.org 
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  حةالسا ابب
_______________ 

 سحر خليفة

_______________ 

1941 -  

 نفلسطي

 1990 :1ط

  رواية بيأد

_______________ 

فلسطي شعب  معاناة  واقع  ن من 

باوم المذبحة  جراحهم  دماء، لن 

ا تهواير خليفة صور رتلتقط سح

 يلترو  "ساحةال  "بابهذه  

يو  مشاهد كل  هذا تحدث  خلف  م 

صورة  هو  الذي  الكبير  الباب 

أخ تخألبواب  ن رى  خلفها  فس في 

من المعاناة في فلسطين. في حي  

عبر شخصية م  لس ترسأحياء ناب

من   "الداية يحدث  ما  زكية" 

ن بيوت  في  وحرق   ابلستخريب 

يد   على  ذا أودمار  العلم  صحاب 

األزر واللونين  واألق  هي بيض 

تن  ترسمما  ب عند التو  سىلم  قف 

المتدهور   واقع الفلسطينية  المرأة 

ا بمحاولة  حالمقارنة  اليوم ين  لها 

ذلك   بعد قبل  وحالها  االنتفاضة 

للدمعة في   كنث لم ي أيام العز حي

في   عيونها للخوف  وال  طريق 

 . ملمحها تعبير
www.neelwafurat.com 

 
 

 
_______________ 

خليفة الرأ  من  سحر  ين وائيهم 

على   حصلت  ن.طينييسالفل

جامعة    هالدكتوراشهادة   من 

ال دراسات  في  مرأة  أيوا 

األواأل عمدب  في لت  مريكي. 

المرأة أل حقوق  من  كثر  مجال 

  من   وايةر  11تبت  سنة. ك   30

)"الأهمها   ،  (1976صبار" 

  كرات مذ،  1980  عباد الشمس

واقعية غير  . 1986  امرأة 

العدو الجوائزنالت  من   .يد 

 .ةرطنقلا  ةلجم نم ةروصلا
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نقد   ر اإلسالمي،الفك

  تهادواج 
_______________ 

 نمحمد أركو

_______________ 

1928 – 2010 

   الجزائر / فرنسا

 1990: 1ط

 اعي متاريخ ونقد اجت ضوعيمو
 

_______________ 

ون أركحمد  د من مديتج  مساهمة

العربي الفكر    مجال  يف

رواإل الفحص سلمي،  كيزتها 

أغو وسبر  الحدث  والنقد  في ار 

التاري ضوء خي  مساره  وعلى 

المع كتاب يضع طيات معاصرة. 

فيالق الصيغ م  رآن  واجهة 

منذ رالنظ هادفا   الحديث  للفكر  ية 

إنإل  ذلك في ى  نقدية  رؤية  شاء 

اإليم العلوم  بما ادين  نسانية، 

 لة. ومتداال اسيرز التفاويتج

الالمطلوبف عرف  في  باحث، ، 

ه ادة تحديد المفهوم الغربي ذاتإع

ف وثبصفته  تاريخيا   يا . قافضاء 

تتعد ى  وإعادة المثال   التحديد 

لاإلس تتم  كن  لمي  رأيه،  في   ها، 

المثال. هذا  محمد  بفضل  ويعد  

مأرك الون  المفك رين  أبرز  ين ذن 

بنق وا  الديناهتم  العقل  اد  لقا نطي 

الم النصون   وأصول   يني ةدص 
 

 
 

 
 

_______________ 

بالظروف  علقة  في  الفقه 

واالجتماعي ة  التاريخي   ة 

والعالسو متبنيا ياسي ة    قائدي ة، 

مقار ذلك  مفي  جية  نهبات 

األن مثل  ثروبولوجيا  حديثة 

إل سعى  وقد  ى التاريخي ة، 

يعرف  تأ ما  سيس 

التطبيقي  لبـ”اإلس ة”.  ميات 

  ائزة ج  :وسمةواأل  الجوائز

لدديفي  لي ال  لشرق راسات 

،  2002نيا في  كاليفور  األوسط

رشد ابن  ال  وجائزة  حر  للفكر 

و2003برلين   وراه  دكت، 

أكسيتر فخرية   جامعة    من 

وجائز2008 الد،  ة  وحة 

2010. 
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  لضحكحجر ا
_______________ 

 هدى بركات

_______________ 

1952 –  

 ننالب

 1990 :1ط

 رواية  دبيأ

_______________ 

الضحك"   ل  أوربما  "حجر 

عرب رجل  عمل  فيه  يكون  ي 

فيالشخ  ثليم الرئيسية   .هصية 

بإ واحتراستطاعت  أن  افتقان  ية 

واخل هذا الشخص  تأخذنا إلى د

مث وهو    - وحامل كاتب  قف 

مرهفة وص  غوال  -  ألحاسيس 

شخصيته،  عمأفي    جعلتنااق 

 اته،باختلج  نحس

لى  ع وعجزه  اباته،  ضطراو

الحرخل بيروت. فية  في  ب 

الحياة   واقع  من  معبرة  فجاءت 

ومستوعن   الواقع    حاة أرض 

ن اليومن  الحياة  مية سيج 

 . اللبنانيللمواطن 
 

 
 

 
_______________ 

في  تخصصت  بركات  هدى 

مضت بدايات المعاصر. أاألدب  

نتقلت  ام  ثبيروت    يفحياتها  

في    منذ  نسابفر  سباريللعيش 

الذ وحك  اآللوقت  تمت    نتى 

مؤلفاتها باللغة العربية   كتابة كل

إقا الطوبرغم  بفرنسا. متها  يلة 

  فاتها للغات عدةل مؤلت كترجم

 يا/ويكيبيد 

www.kutubpdfbook.com 
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  لمجوسا
_______________ 

 براهيم الكونيإ

_______________ 

1948 -  

   يبيال

 ، 1990: 1ط

 )جزئين(  1991

 رواية أدبي

_______________ 

اإلنس  رواية الوجود  بين   انيعن 

والجمود، تنقل ال  الحركة 

في   يل)قاب  ارستقرالوا وهابيل(، 

 وية لصحرااالطوارق بيئة 

 فيندريخ( )هارتموت 

األولص جزئين،  في  في   ىدرت 

في    1990 من   1991والثانية 

األلا عن لملاي  سطورفكر  حمي 

الالحياة   تفي  طرح صحراء، 

الوجود  معنى  عن  أسئلة 

اإلنسان والمغامر والمصير ة  ية 

تدور .  ارةوالحضطة  والسل

 نةة إقامة مديية حول محاولالروا

األرضالسعادة   لكن على   ،

ال أخرجت  التي  جد الخطيئة 

مااألكبر   الفردوس  من   للبشر 

تل نسلهتزال  عل  .حق  ى حصلت 

اللجئجا ازة   من لآلداب  يا  للعنة 

االحك دراسة   عدب  .لسويسريةومة 

في  راهيم إبقصد    ليبيا  أدبية 
 

 
 

 
_______________ 

لآل  يالكون غوركي  داب معهد 

على    بموسكو، حصل 

الماجستير  للا ثم  عام  يسانس 

مستشارا     .1977 كان 

في  دبلو وبولندا  ماسيا   روسيا 

وتولى  روسويس رئاسة  ا 

مجلة   الليبالصداتحرير  ية قة 

لمندوبا    وكاندية  لنولبا معية جل 

الليبية  ومر األنباء  لوكالة  اسل  

في  تو  .موسكوفي   منصبا   لى 

اوزار في    لشئونة  االجتماعية 

وزار ثم  اإلعلم  سبها  ة 

   ايديب يكيو لثقافة.وا
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  البلدة األخرى
_______________ 

 بد المجيدبراهيم عإ

_______________ 

1946 –  

 مصر

 1991: 1ط

 رواية أدبي

_______________ 

المجيدعب  إبراهيم  يحكى قصة   د 

إلىغام  شاب بالسفر  إحدى   ر 

علهالدول   ما  نفط  فيها   يجد 

ف يعانيه  عما   .بلدة  ييعوضه 

عاناه    ضالكتاب عرو  البطل لما 

فيهوغربته    يف وصفا   يصف 
أالمهاجر  أوضاعحيا    لهامثين 

مصري وأمرمن  يكان ين 
وباكستانيين وعرب   وكوريين 
عا كذلك  سكان وغيرهم،  دات 

من جو  في  طرافة ال  المدينة، 
 تنتهي شخصيات كيف  المثيرة، و
إ غريبة   لىالرواية  مصائر 
بالملهاة،   تتمازج المأساة  فيها 
ت المكان الشاسع لغة هي بن  وفي
الخاتاال الصمت.ساع   لي إال من 

إ عحصل  ا براهيم  على   يدجلمبد 

اآلداب لسفة  الفانس  ليس كلية  من 

االجامع عام  ة  م. 1973سكندرية 

نفس رحل  في  ال  العام  رة قاهإلى 

وزار في  الليعمل  تولى ة   ثقافة، 
 

 
 

  
_______________ 

من :  المناصب  الكثير 

بالثقافة  اخ تصاصي 

بإدارة ،  الجماهيرية مستشار 

بهيئة  مستش  ،رحسالم ار 

ة  فاثقة العام إدار  مدير  ،الكتاب

الجبالثقافالعامة    .ماهيريةة 

تحرير كتابات    رئيس  سلسلة 

اة  جديد العامة بالهيئة  لمصرية 

مشروع    .ابللكت عام  مدير 

ب  سأطل الثقافة  الفولكلور 

 ( .)ويكيبيدياماهيريةلجا
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 Les حدائق النور 

Jardins de 

lumière  
_______________ 

 لوفأمين مع

_______________ 

1949 -  

 انلبن

  ،ةيبرعلاو ةبالفرنسي 1991: 1ط

  ةنجليزيباإل 1996

 رواية أدبي

_______________ 

 دينية  سفيةفل تاريخية رواية

 ألطرش( اليلى )

كر الديني ماني، وتركز على المف

 ة. يمؤسس الديانة المانو

النرواية  لاتحكي   ماسيرة  ي نبي 

للورسالت القريبشره  في  ن ة 

بين الثال ما  بلد  في  ميلدي  ث 

تمالنهرين بل  بابل.  م،  إلى  ا تد  

هذ إلى  وفوده  اقبل  وأولى ا  لعالم 

الرواية  رسالته.  إلى  اإلشارات 

و  حونةمش طفات المنعباألحداث 

عن ماني    .اإلنسانية بعيدا   كبر 

بين أم النخيل  أرض  في   ه 

البيضاء،   الملبس  وم قأصحاب 

في  شمت ودينهددون  قفون ضد يم 

روحية أو جسدية. اعتبر ي ملذة  أ

وخرج  ماني   رسوال    في نفسه 
 

 
 

 

 
_______________ 

حكيما     اعقب زاهدا   األرض 

الناسنوران يدعو  دينه إ  يا   لى 

ويد إلى التوحيدي،  عوهم 

والنور  الحق  صوت  سماع 

بد إنالذي  ماني  يقول   اخلهم. 

ظلمات  منا  كل  داخل  في 

وورون نعل،  أن    ستمع ينا 

ا كي ال  ي داخلنوت النور فلص

أن   ماني  يؤمن  نضل، 

الدي هي  الصحيح، االنسانية    ن 

 وأساس كل األديان.

وصحافأمي أديب  معلوف  ي  ن 

لى  إ  أعمالهترجمت    .لبناني

 .وائزدة جونال ع .لغات عديدة
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عرب  المثقفون ال

. التحليل  والتراث 

ب  صالع سي النف

جماعي  
_______________ 

  يشيبورج طراج

_______________ 

1939 – 2016 

 ا وسوري

 1991: 1ط

 تاريخ ونقد اجتماعي  موضوعي

 _______________ 

 قديةالن  والتالمحا  أهم  من
 الثقافة   صابأ  ما  لتشخيص

 ر ووتده  نكوص  من  لعربيةا
 مة زيه  بعد  بالحاضر  عالقتها

 تدهور   من  هاتال  وما  يرانحز
 ألصالة  نوع   من  ءاأشي  اسمب

 لهوية،ا  وسياسات  صرة،والمعا
 . الذات على المرضي والتمركز

 (.ن خضرحس)

ومترجم  وناقد  وكاتب  مفكر 

ب  .يعربي سور  . مدينة حلبولد 

العربية باللاإلجازة  حمل   غة 

بالو جامعة الماجستير  من  تربية 

 عمل مديرا  إلذاعة دمشق .دمشق

و1963-1964) ا  رئيس(، 

مجل عربية   تدراسا  ةلتحرير 

 حررا  وم  ،(1972-1984)
 

 
 

 
_______________ 

-1984)  مجلة الوحدةرئيسيا  ل

لبنان،  1989 في  فترة  أقام   .)

غا التي    هدرولكنه  فرنسا  إلى 

ف حتى  بقي  تميز    .هوفاتيها 

ترجماته  بكثر عن   )ماة  يزيد 

أبرز  .  ب(اكت  200الـ   من 

" لسفة"  الفم  معجمؤلفاته: 

النال"من  و إلى  ردة"  هضة 

نقد شوم "نقد  الضخم  روعه 

فيال العربي"  محمد  نقد    عقل 

كان  الجابري  عابد في ا   سباق. 

التحليل ى  إل مناهج  تطبيق 

 د األدبي.نقفي الالنفسي 
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  يشجحكايات الطر

  وجيالحل
_______________ 

 خيري شلبي

_______________ 

1938 – 2011 

 مصر 

 1991: 1ط

 رواية دبيأ

_______________ 

ماب شلبي،  من ن  كثير  ثل 

عمل. صريينالم عن  يبحث   ،

عكس   على  رفلكن  ه اقمعظم 

عرضة  فهو  المواطنين 

مفضطراباال في  ت  ن الزماجئة 

ز إلى  آخرتنقله  ا من  مسلح   .

يده  ببحقي  وساعة  تشير ته  التي 

اإل الهجرلزى  ييمن  بل   قفز، 

الفاطمي صر  عال  بين  سيطرة

وا مع واأليوبي  لمملوكي، 

مزي إلىارات  الحاضر   تقطعة 

. العشرين  القرنمن    التسعينيات

يلتقي  الطريق  طول  على 

مؤسس هيبمشا جوهر  مثل  ر 

كما  القاه مسافرين قابيرة.  ل 

الزمنآخ عبر  فيهم   رين  بمن 

ال فشل مالمؤرخ  أن  بعد  قريزي. 

 ثقة كسب    في  يتكاسالمسجل  

الفاطالخ فسه نجد  يمي  ليفة 

ا القرن  في  ا  عشر محاصر   لثالث 
 

 
 

 
_______________ 

إيدي.  الميل برة البرالى  نضم 

وأسرى  آو البشر  لحوم  كلي 

ال على  ذيالحرب  استولوا  ن 

ال ا مخزن    لضخم لفتات 

دول في وأقاموا  الخاصة    تهم 

المملوك للنظام  جبر  ويُ .  يتحد 

ل على  شلبي  ر دو  عبابن 

ا عالق  يوج  لمزدالعميل  ا  صبح 

ال  المتمردين  صفي  بين  راع 

 للة الحاكمة.والس

  70والي  ح ري شلبيخي  تبك
بما عشرين ذلك    في  كتابًا، 
لعديد من  احاصل على  رواية،  

 .ئزاوجال
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دراسة مفهوم النص: 

  م القرآنعلو في
_______________ 

 أبو زيد مدحا صرن

_______________ 

1943 – 2010 

 صر م

 1991: 1ط

 ةميعلوم إسل عيموضو

_______________ 

القرآن النص  طرح    ي اعادة 

 يتأثر فثر وأا  يصفته نصا عربب

و  يباق معها تفالنصوص  اعل 

عاد  أو  اتشكل منهاعلت معه وتفو

ق ثم  ومن  ا هذ  يةابلتشكيلها. 

للالن ضوء    يفأويل  والت  فهمص 

ما نشأ    مع عدم اهمال  ةلوم اللغع

 م تكنعلوم لمن  تفرع منه  عنه و

 .سابقه عليه

يطك تصور ما  الكاتب  رح 

القرآناأل للنص    ي ف  يقدمين 

نشأته و  ثقافتهم  و ضوء  م 

فبتوس  يالدين  قدهممعت  رؤية   يع 

الغزالكل   هر  االق  عبدو  يمن 

القرآن  يالجرجان   د )محم  لعلوم 

  goodreadsم(مكر

ويمي  أكاد احث  بمصري، 

الدراسات  في   متخصص 

 

 
 

  
_______________ 

او  سلميةإلا العربفقه    ية. للغة 

الدراسات  دكت في  وراه 

عام   تُهم ا  .1979اإلسلمية 

للحص تقدمة  على  جراء  ول 

أباذية  ألستا العلميةبسبب   حاثه 

واإللحاد إثره    كموح  .باالرتداد 

بين قجتزوو  هبالتفريق   سرا ،ه 

هالمنفنحو    ادرغاف إلى   نداولى 

ه1995عام   ليقيما  حيث  ،  ناك 

ستاذا زيد أ  أبور حامد  عمل نص

اإلل بسللدراسات  جامعة مية 

ابن   اليدن. فاز بجائزة مؤسسة 

 . 2005للفكر الحر عام د رش
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ذهبية ل  ة الالعرب

 د إلى السماءتصع
_______________ 

 كرى بسلو

_______________ 

1949 –  

 مصر

 1991: 1ط

 ةرواي بيأد

_______________ 

أمها ثم م فتاة عشقت زوج  ا بين 

بع بأخرى د  قتلته  يرتبط  كاد  أن 

عد جها بالغاز بت زوعجوز قتلو

ثقيل وأربعين   ةعشرة  لخمسة 

بإخصاء   اعام قامت  وامرأة 

غنأل  عشيقها بهه  وز  عجوا  رر 

األلها   عشمن  ومن    رةبناء 

أربعين   الساألحفاد  جن  دخلت 

البنها  مخدرات قضية    في  فداء 

وطبيبة سياسيينة  وسج ونشالة  ة 

وغيرها الطبية  بأمانتها   أخلت 

قهر نها  ي جمع بين الحاالت التم

ف بكيد  الرجال  ثم اجابهنه  لنساء 

 .ألجل معدود ندخلن السج

مبعثرة  ب أقر  حكايات 

قصص فن  اتيهرترلبو أو  ية 

ومه في خيط واهي لضيرة مقص

خيط اإلسكند  هو  رانية عزيزة 

تعي فالتي  عالمش  الخاص ي  ها 

ومحبسهاخل  د االنفرادي   تحلم ا 
 

 
 

 
_______________ 

السمذهبية تصعد    بةبعر اء إلى 

كلح معها  تتعاطف    املة  من 

السجينات  عم مع  هن 

عن سالو مبتعدين  أيضا  جانات 

الظالعاهذا   غاللم  ايم  لمثالي  ر 

فالذ قي  ويمقد  لديها  ته  قيمه 

او فرض  أصبح  منه  لفرار 

أدب    ن اية ملروال تعتبر ا  .عين

ألالسج األحداث    نون  أغلب 

هي رواية حياة كل سجينة قبل 

ا مك  جن.لسدخول   رم()محمد 

goodreads  ةروصلاو 

alaraby.co.uk 
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ظور  نالعلمانية من م

  مختلف
_______________ 

 العظمةز عزي

_______________ 

1947 –  

 سوريال

 1992 :1ط

 فكر معاصر موضوعي

 _______________ 

تار واجتماعيةيخدراسة   ية 

للعل الووفكرية  في  طن مانية 

م في شالعربي،  ومغربا ،  رقا  

التاريخ طإ لمسار  عام  تحليل   ار 

مي اريخ العالالت  ياقس  ربي فيالع

ومساءلة يثالحد مناقشة  بعد   ،

التاريخ  م إرادة عطيات  األوربي 

تنوبراإ والعلماني  عز  أنماط ة، 

الفعلية ب الدولة وبالدين، ارتباطها 

لح التراث ظاودراسة  من  ت 

يبرز   عفيها  العربي  ة لقحقيقة 

ياسة سالدين في مجاالت البالدنيا  

المؤسس وبناء  الوالتشريع  دينية ة 

الفصلهذ  اورهود في   ول،األ  ا 

الثاني  ل الفصل  في  إلى ينتقل 

الت نشأالدولة  التي  فنظيمية  ي ت 

كيف   عشر.التاسع  ن  رالق مبينا  

الد  كانت  الدفع هذه  عامل   ولة 

في الحداثةت  األساسي   اريخ 

وك بذورالعربية،  زرعت   ا  يف 
 

 
 

 

 
_______________ 

وفكرية    ةمؤسسي وثقافية 

خ ريتاال  عماد  كانتواجتماعية  

 ( بشناقل نبي) يثلعربي الحدا

 ( فضل هللاحامد ) كتاب جيد

كاعزي هو  العظمة  تب  ز 

ل حاص  وباحث سوريومفكر  

في  الدكتوراه  شهادة    على 

جام من  اإلسلمية   عةالعلوم 

بعد   منهاأكسفورد  تخرج  ،  أن 

درس   فيفي  وكذلك   توبنغن 

في  ألمانيا. س  جامعات    در 

م  1985بيروت والكويت ومنذ  

للعلوم ور  يسوفبر  عمل ا 

 في جامعة الشارقة. ة سلميإلا
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جديد النهضة  ت

كتشاف الذات  با

  اقدهون
_______________ 

 االنصارير محمد جاب

_______________ 

1935 -  

  البحرين

  1992: 1ط

  عيتمااجد ونقاريخ ت عيموضو

 _______________ 

ت إلعادة  دعوة  أسيس الكتاب 

 .يدةجد  لعربية على أسسالثقافة ا 

لهم أري  االنصايرى  و العرب  ن 

ة تحتم عليهم خصوصية حضاري

نسخته من م  إيجاد  الخاصة 

دراسة ليدعو    وبالذات  .هضةالن

النسخ طخلدون: و  ابن بع مليين 

بأسلوب   من وشرحها  المقدمة 

: اقنط  وسعأعلى  رها  ونش  مبسط

عربي اجتماع    لمع  ا  إذ  مطلوب"

ريخنا تمد من واقع تاإسلمي مس

 ادتهومحاولة إع  لتاريخا الفهم هذ

ا من  بدءا   السليم،  بن للخط 

ذلك  قبل  ومطلوب   خلدون. 

الذات  الكشف عن  شجاعة  حقيقة 

ال واقعربالجماعية  في   ها عية 

عي بل رتوش، االتاريخي االجتم

 هام أو  وبل  نعة، أقبل مكياج، بل
 

 
 

 
______________ 

وقديم للذات  قال  تعظيمية  ا 

 ".عرف نفسك(سقراط )ا

ألنصاري اجابر    حمدم

للعاهل  مستشال الثقافي  ار 

دراسات  البحري أستاذ  ني. 

والف  الحضارة كر  اإلسلمية 

كلية  والمعاصر،   عميد 

العللدرا جامعة  ياسات  في  ا 

وعضو  فالخليج   البحرين  ي 

الوط لالمجلس  فة لثقاني 

 فيجستير  ام.  والفنوناب  آلداو

األندلسي في    هادكتور،  األدب 

امعة الجمن  اإلسلمية  الفلسفة  

تابع تعليمه  . يروتمريكية ببألا

كامبردج  . باريسو  في 

 abjjad.com نم ةروصلا
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  اليةافة واإلمبريالثق
Culture and 

Imperialim 
_______________ 

 ديد سعدوارإ

_______________ 

1935 – 2003 

  فلسطين

 1993: 1ط

 بي( )لكاتب عر ممترج

 ي تاريخ ونقد اجتماع  موضوعي

_______________ 

في  حاولي سعيد  هذا   إدوارد 

على  الكتاب   التساؤالت اإلجابة 

كتال أثارها  السي  بق اتابه 

تل واستكمال  ك "االستشراق" 

ذلك   همواأل  الت.تساؤال من 

إامح أدب لقولته  على  الضوء  اء 

قدونقد   كانا  بعد   جديدين  بزغا 

ب الحرار أي بعد  ماالستعلة  مرح

إنسان  برز  حيث  الثانية  العالمية 

الثا )العالم  ألفارقة الث 

غير عرب(، ويون عربا  وواآلسي

كاهؤ الذين  دائما  ن الء  وا 

الغربي لموضوعا    اإلنسان  علم 

 سجل لدين  ناق  قراءيصبحون  

الال عغمحفوظات  ضوء   لىربي. 

يعيد   النظرية  سعيد تلك  إدوارد 

إنتاجقر  عبر   الغربيكر  الف  اءة 

من عام  مائتي   ذكية    بطريقة 
 

 
 

 
______________ 

تحل فكرية ويل  خلل  سفسطة 

وألونف بصيرة  مثل  اذ  معية. 

يفسر  كا حيث  لمكونات  امو 

لاأل مل كامو في إطار عساسية 

م معرفيإشكاليات    رتبطة ة 

االم  ظوربمن   بريالي. كامو 

منظورو الفك  يكشف    ر عمالقة 

المتعالي الحاقالغربي   د 

بروح ا  إنسانيللا   لمشبع 

والتفوقية الع نصرية 

االقتصادي  واالستغلل 

 foulabook.com  .والعرقي

  Antoun Albert  ةروصلا

ahramweekly 
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  ل الهوى هأ
_______________ 

 اتبرك دىه

_______________ 

1952 –  

 لبنان

 1993: 1ط

  رواية أدبي

_______________ 

الحدود اله  هلأ رواية  وى 

على  شيء،  كل  من  القصوى 

ي ما  بأهله.صغرار  الهوى   نع 

ال سيات  الشخصيات  في  قات نمو 

م وكذلك تجرامية  صاعدة، 

تبدأ من ااألحد إنها، جميعها،   ث. 

ه وة ما تمليذر  ، منألقصى الحِد  ا

وما عا االنف والمشاعر،  الت 

اينسج في  تاليا ،  ليس ،  لسياقة 

ذر  كثرأ ال ائمن  لحِد   هذا.   ذروةع 

التي  الخلفية  في  ماثلة  الحرب 

المشهد، الخلفي ة  تلزم   ولكنها 

إذ عنفا  ت  البعيدة،  للداخل ستحيل   

الحب    وفي أقصى  ي فالداخل. 

رجل  بين  الشغف  تصاريف 

. الحب هيةلكراقصى اوأ  رأة،امو

القتل. .  الجنون  إلى إلى  والحب 

أ  وليست ألن  الهوى مفارقة،  هل 

هؤالرواهي   وصل  ءية  وا الذين 

حيث الرغبة   اللرجوع  ةلى نقطإ

 .تهي الوجه اآلخر للمو

 
 

 
_______________ 

تخصصت  برهدى   في  كات 

الم في  عاألدب  أمضت  اصر. 

بدايات    بيروت في  كبيرة  فترة 

ثمتهحيا فللعيتقلت  نا  ا  ي ش 

الوقت ذ  نسا منر باريس بف ذلك 

االن كل  تم  وحتى  كتابة  ت 

باللغةمؤل غم برعربية  ال  فاتها 

بفرنسا.  الط  إقامتها ويلة 

للغات   مؤلفاتها  كل  ترجمت 

ا منها  نجليزية،  إلعدة 

ة،  سباني، اإليةيطالسية، اإلالفرن

 يا/دويكيبي  لمانية  ألالتركية،  ا
goodreads 
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ية  فلسفال األسس 

 انيةللعلم
_______________ 

 رعادل ضاه 

_______________ 

1938 -  

  لبنان

  1993: 1ط

خ ونقد  يتار موضوعي

 اجتماعي

_______________ 

العلم حالة إن  في  تراجع    انية 

العا في  اليوم، لكبير  العربي  م 

ا ي لمانلعوالقوى   تقلصية 

وتهم  ويت دورها  ثيرها  أش 

باط راال األحداث  في  د   فاعل 

وال  ذلك  متزايد،  على    من   أدل  

الكبير  عاالنت تشهده    الذياش 

المسي ِسة  اإلسلمية  الحركات 

ن  شارها الواسع بيتللدين وفي ان

اجتم وطبقية اعشرائح  ية 

س  .متعددة إحداث  اما  على  عد 

الفكر  لهذا ا أن  إلى  تراجع يعود 

ععلماال في  يظهلم    ندناني  ر 

أعقاأسياق   فكرية  ب  و  حركة 

نقدي أعملت فلسفية  شاملة  ة 

النقد شتىية  أدواتها   في 

تصل  وحاوالمجاالت،   أن  لت 

 إلى فهم أعمق للقضايا المختلفة  

 .تتبط بهذه المجاالرالتي ت

 
 

 
_______________ 

العلماني في   ةإن  ظهرت  عندنا 

روط لم تساعد على ربط  شظل  

متبفه  لها  نافهم يعة لطبور  طم 

يت صل تمواالج  ةالسياس وما  اع 

فكا ذربهما،  علمانية   ائعية نت 

عل أتقوم  هش  ى  مما  سس   ة، 

ير قادرة على الصمود ها غجعل

 أمام االختبار 

ضاهر  عادل  شهادة    حاز  على 

  جامعة ة من  سف وراه في الفلالدكت

. عمل في  1967  عام  نيويورك

  Goodreads.تدريسلحقل ا
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  صفةالعااع و شرال
_______________ 

 حنا مينة

_______________ 

1924 – 2018 

 سوريال

 1993: 1ط

 رواية  أدبي

 _______________ 

والع مدالشراع  ة  يناصفة، قصة 
سا اسورية  أثناء  حرب  لحلية 

الثان صور  يالعالمية  حيث  ة، 
  ب الحرأثر  اعة  برفيها الكاتب ب

توم عوا  من  في  اركته  صف 
وأ بال الفرنسيون  يحتلها  برز د 

تفتالتناقضات   كانت  رس  التي 
متجانس  مجتمعا نها  لك.  غير 

البحر رجال  قصة  قصة  ،  أوالً 
الطب على  القاسية  ياالنتصار  عة 

 امرة. مغاالرادة وال وقصة
مينه  ويُ  حنا  كتاب أعد  كبار  حد 

العربية.  يالروا مينه ة  حنا  ولد 

امدي  في في  ساهية  قللذنة  م 

كتاب السوريين الرابطة    تأسيس

ا وواتحاد  العرب.  تتميز  لكتاب 

  40  ، أل ف نحوةلواقعيبا  رواياته

أبرزها   من  اجتماعية،  رواية 

وروا الزرق(  ة ي)المصابيح 

  ا تاع( التي حول)نهاية رجل شج

مسلسل كثيرا    .إلى   في   كافح 
 

 

 
_______________ 

ال   حما وقا  عمل حل  :بداية حياته

ميف كبح  اللذقية،  ناء ي  ار ثم 

اش والمراكب.  السفن  تغل  على 

م كثيفي  منههن  أخرى  ا  رة 

دم ل  أطفا  ومرب ي  اتراجصل ح 

ني إلى عامل في  في بيت سيد غ

صحفي إلى  كاتب    ثم  ،صيدلية 

موظف    إذاعيةمسلسلت  

  روائي. و  ميكوح

 goodreadsا/ويكيبيدي
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  ات تاريخيةممنمن
_______________ 

  وسهللا ونسعد 

_______________ 

1941 – 1997 

 سوريا  

 1994: 1ط

مسرحية   أدبي

_______________ 

المسر بكثافتها حتتميز  ية 

وابرازهالتا لمتناقضات ا  ريخية 

وألبعاد الحضارية   هاعصر 

مع األحداث المعاصرة.   اوتفاعله

فيسرحالمي  ترو ثة ثل  ية 

" أو  ر حصامنمات"  فصول، 

تيمور لنك التتار لدمشق في عهد  

فعل  وكيف رد  مدينة ال  كان 

قوأه على  الها  تبدأ دوم  لغازي. 

أراد  وقد  الغيبة  بنائب  المسرحية 

المدينهال وتسليم  أن رب  إال  ة، 

اذلي لتهان الدين اذ الشيخ برميتل

هرب وينقل التاذلي ليمنعونه من ا

أزداآلالسلطة   ار  ا لقلعمير  لذي ة 

ا حيريد  ويجبر تى  لقتال  الموت، 

اآل المضالشيوخ  على  ي خرين 

مش في  والجها  روعمعه  تبقى د 

مالمد السلطان ينة  قدوم  نتظرة 

في  المدينة  ليقود  المملوكي 

 .يواجهتها مع الغازم

 
 

 
_______________ 

الصد ونوس  في    فةحارس 

وعم في    لالقاهرة  محررا  

ال ة  انيلبنالسفير  صحيفتي 

عمل    كماسورية.  ال  ثورةوال

للمسرح يرا  مد العامة  للهيئة     

في   في  والموسيقى  سوريا. 

الستواخأ إلينار  سافر  ى ت 

المسرح. بار فن  ليدرس  يس 

للوا نقدا  تتناول  ع قمسرحياته 

صدم بعد  المثقفين  العربي  ة 

أواخر  1967هزيمة  ر  إث في   ،

ونوسال ساهم  في   سبعينات 

لل العالي  المعهد  ون  فنإنشاء 

 ( ا)ويكيبيدي شق.بدم سرحيةالم
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امش على دفتر  هو

  التنوير
_______________ 

 عصفورجابر 

_______________ 

1944 –  

 صرم

 1994: 1ط

 يونقد اجتماعتاريخ  وعيوضم

_______________ 

تنويري اج كاتب  عصفور  بر 

الاستصب  منشغل   دبي االنقد  اذ 

جام القافي  تُ .  هرةعة  هم تتناثر 

كماإللحاد   األلسنة  تتناثر على  ا 

األبراب  اإلره  قاتطل ياء. على 

ويغدو الحديث عن الدولة المدنية 

والمجتمع المدني ضللة،   بدعة، 

هرطقة،وا الفكرو  لتنوير   حرية 

إلى   واجتهادات السبيل  تهمة، 

العلمي  لا إلىأبحث  الطرق   كثر 

على علريب  والتجر،  لناا مة 

واالالز للخروج بتيغ،  شعارا   داع 

تفعلعلى   ما  الهوامش الملة.  ه 

اعل  نطويت  يتلا هذا  ، لكتابيها 

وأبحاثه   وإيضاءاته، ومقاالته 

ف إليه  تأكيد نآ  يوتهدف  هو   ،

ة التطلع ميهذا األفق وأهحضور  

 حتى عندما تتحول   -ا  دائم-  -  ليهإ

 ياتآلإلى    -أحيانا-الهوامش    هذه
 

 
 

 
_______________ 

ــة لموادف ــ عيـ ــلم" اجهـ ة "إظـ

كانــت دافعيــة الحاضــر. لقــد 

لــة الع حثا عــنش بابة الهوامكت

لعــا إلــى إجابــات، ، وتطوالــداء

وطرحـــا  ألســـئلة، واســـتنباطا 

 .ل ممكنةولحل

 (شـــــــــــــناقبنبيـــــــــــــل )

ــ لا ـــ  ةروص ــ  نم ـــ ك فلغ  بات

ــ اورلا ــ الاو ةيـ ــ ل ةرانتسـ  رباجـ

 .روفصع
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  صفية والدير   خالتي
_______________ 

 بهاء طاهر

_______________ 

1935 –  

 مصر

 1995: 1ط

 رواية أدبي

 _______________ 

 اهر الممتعة خالتي طرائعة بهاء  
والدير   فصفية  تدور  ي والتي 
مصر   قصة   منصعيد  خالل 

مر، فصفية وانتقام مد  ةحب مثير
تجمال  الفتاة حعيلة   ربيشق 

ال والوقالشاب  ولكن سيموى   ،
بها بل يتوسط ال يشعر بح حربي  

تغفر   فال  لباشا.ن اي زواجها مف
له  صفي االنتقام. ة  وتقرر  ذلك 

عام  الرواية  هذه  صدرت 
نقدي  1991 نجاحا  ا وحققت 

فطبعتوجماهيريًا   عدة   كبيًرا 
و إلى ترمرات  وتحولت  جمت 

تللمس  .ومسرحية  زيوني فسل 
ص وقاائي  وؤلف رم   اهربهاء ط

إلى جيل مي  صري ينتمومترجم  

حصل  الست ليسانس ينيات  على 

التاآل في  عام  اريداب   1956خ 

جامعة ودبلوم القا  من  هرة 

اإلعلم  في  العليا  الدراسات 

الهع  .1973 في  مترجما    يئةمل 
 

 
  

 
_______________ 

علمات بين عامي  ستالعامة لل

و1957و  1956 عمل ، 

للدرا في    ا  ومذيع  ما،مخرجا  

الالب ي( الذي قافني )الثثارنامج 

مؤسسيه  كان   عام  من  حتى 

منح  1975 منع    كتابة. ال  يث 

وسافرترك   ا  مصر  فريقيا في 

بينوآسيا عاش   .  1981  

عمل    ثجنيف حي  في  1995و

ل كمترجم  المتحدة. هناك    ألمم 

إلى  ثم   ى  حاز عل.  مصررجع 

الجوا من   :ةروصلا  ز.ئالعديد 

 . يولمحلا ماسحل ايديبي كيو
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السيد    يزيعز

  اباتااوك
_______________ 

 ضعيفال رشيد

_______________ 

1945 – 

  لبنان

 1995: 1ط

 رواية أدبي

_______________ 

على  ا  الضعيف معلققال رشيد  

التي اختار لها   ةروايالعنوان  

ا الكاتب  كبليااسم    باتا وااني 

توفي  ال لم نه  إ  ،تحرامنذي 

باإل ايحكم  على   ،إلنسانخفاق 

أك أحكم"لم  أبوح ت  نك  ،ن 

كبرىخيبة  ب نبني  كنا    ،أمل 

خيبة".   ،شيئا كان  تحقق  وما 

اتا هو ال أحد بوأضاف أن كوا

أل"سمي كواباتا  كنت  ته  نني 

قراءةمنته من  من ع  يا  دد 

ضها يتكلم عن  بع  رواياته وفي

تهمني  قليدلتا  :رايكث  مواضيع 

ووا  خةيخوالش  موتاللحداثة 

ك  ."والرغبة إن  واباتا وقال 

أل مانتحر  كان  إلى دوشنه    دا 

ينتالعد ولم  منم  أجل    حر 

مضيفا   ،قضية أو هدف محدد

من   خروجنا  في  لحرب  ا"مع 
 ى الخيبة الكبر  هذهبنان ومع  ل

 

 
 

 
_______________ 

نعيشها   كنا  كانت بالتي  قسوة 

مغرية العدم  وفكرة  ما",   إن 

ا ن برهانكا  ب لبنانرح  ى فيجر

 اريخ. بأن البشر هم أدوات الت

 www.aljazeera.netرويترز/

رشع الضعيف  مل  للغة أستايد  ذ ا 

ة بالجامعة اللبنانية ببيروت بيالعر

تر2008إلى    1974ن  م جمت . 

لغاتإأعماله   تسع  منها   لى 

ستريب”، م “تصطفل   يريل 

رشده”،   ةو”عود إلى  األلماني 

رننغ ي”ل”، ومةالسل  ي معو”أوك

 . ها”، وغيرغلشإن
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  الحب في المنفى
_______________ 

 ربهاء طاه

_______________ 

1935 –  

 مصر

 1995: 1ط

 رواية أدبي

 _______________ 

أ الحتدور  بدارواية  داث  ة يفي 

اال وبعد  قبل  ل حتلالثمانينيات، 

ي تحكبيروت،  لي  ائيلسراإل

ناصري ص  بلسان مصري  حفي 

الخم صفي  عمره،  من  دم سين 

رحيل   بلده إليه    لتآما    يف بعد 

الناصر نفسه، وانتقال البلد عبد  

قائ إلى  زعيم  بعدة دمن  مر   .

الزاضطرابات   حياته  وجية في 

إ منانتهت  الطلق  زوجته   لى 

ب سافر  سويسرا عمنار،  إلى  دها 

مرا عمل  للصحيفسل  حيث  م ة 

له  تد  تع ألأي  نشر  ال   نهشيء، 

تستمر   !لناصريزال مواليا لعبد ا

الرو أ إلى فيتعر  يةاحداث   ف 

ا النمساوية لسياالمرشدة  حية 

في  يظهر  ثم  ويحبها.  بريجيت 

يحتحيا ثري  خليجي  أمير  اول ه 

ب جريدة  إقناعه  ينوي تحرير 

ناك هإال أنه يكتشف أن    ،إنشائها

 . فيبتعدنوايا مشبوهة 

 

 
_______________ 

العربي ي الزمان  الكاتب  حاِكم 

أحل هاويـــمن  إلى  المجد  ـة  م 

حي والسقوط  قومية  ال    ال ث 

)محمحلم بهاء    بدران(.  د. 

مصري  طاهر روائي  . مؤلف 

  ة امالع  يئةي الها  فعمل مترجم

بين  لمللستع   1956ات 

مخرجا   1957و وعمل   ،

ومذيع البللدراما،  في  مج نارا  

)الث ااني  من  لذي  الثقافي(  كان 

من    1975ومنع  مؤسسيه  

ترك مصر بين   الكتابة.    عاش 

 .  جنيف في 1995و 1981
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  ناطة ثالثية غر
_______________ 

 رضوى عاشور

_______________ 

1946 – 2014 

 مصر

 1995 – 1994: 1ط

  يةروا أدبي

_______________ 

، غرناطة  :منالثلثية  تتكون  

حداث وتدور األ  .لرحيل، اةممري

ممل بعفي  غرناطة  سقوط كة  د 

فاجميع   اإلسلمية   يلممالك 

الثل أحداث  وتبدأ   ثية األندلس، 

عام   العامهو  1491في   ذي ال  و 

غرناطة  ف  سقطت بإعلن يه 

تنازلالمعا التي  بمقتضاها   هدة 

هللا   عبد  الصأبو  ر آخ  رغيمحمد 

لملكي م ملكه  عن  غرناطة  لوك 

بمخالفة   ي تنتهوقشتالة وأراجون  

أ األحيآخر  لقرابطالها  علي   ر اء 

المس يكتشف لترحيل  حينما  مين 

عن   أن الرحيل  في  الموت 

 .قاءس في البولي األندلس

صدرت  قو بعات ط  عدةد 

 . 2003  إلنجليزيةرجمت إلى اوت

أفبازت،  ح كتاب جائزة  ضل 

رض مع  امشعلى ه  1994نة  لس

 .رة الدولي للكتاباهلقا

 
 

 
_______________ 

  على ة  صلاحعاشور    رضوى

دب المقارن،  جستير في األالما

مو جامعة   نالدكتوراه 

لواليات  ا/ماساتشوستس

من  المتحدة الأعماله.  نقدية ا 

 األخرى"يمة  ى الخلإق  لطري"ا

كنفانيعمال  أول  ح  غسان 

حول  و وبليكجبرادراسة  . ن 

زو  1979 منع  مجهتم  ريد  ا 

في برغلا اإلقامة  من  وثي 

ة  غرئيسة لقسم اللكانت    .مصر

(،  1993-1990)اإلنجليزية  

شمسجامعة   ت  نشر.  عين 

 .قصصو تأربع روايا
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ر في زمن  يالتفك

ل  ضد الجه  – التكفير 

  ةخرافلزيف والوا
_______________ 

 ديأبو زمد حانصر 

_______________ 

1943 – 2010  

 مصر

 1995: 1ط

 اعيمريخ ونقد اجتتا موضوعي

_______________ 

مفصل   تحليل   الكتاب   لكل   هذا 

ا  على هجومقيلت    يلتات ااالتهام

امن حاملباحث  هج   أبو   دنصر 

الزيد.   األول  تناول  تقرير فصل 

الص شبوعبد  بوه، لمشااهين  ر 

قضية و الثاني  الفصل  تناول 

التراث وقراءة   قراءة  عامة، 

اإل الشافعيخطاب  بصفة   مام 

ا خاصة.   الفصل  ثالث لوكان 

لمفهوم الذي   مخصصا   التاريخية 

بعضه باتناوله  وام   يع لتقرلهجوم 

ويبقى هم.  يشهلء وطالج  ي خفةف

الرابع ردود   الفصل  مجرد 

طابسري ذات  في عة  سجالي  ع 

بالملحق لكتازود    .لبغاال اب 

التكفير  دعوة  )صحيفة  الوثائقي 

حكم لوا صدور  حتى  ردة 

 . دعوى(حكمة برفض الالم

 
 

 
_______________ 

م مصري،  خصص تأكاديمي 

الدراسات   وفقه إلسلمية  ا  في 

ا  فدكتور  .يةلعرباللغة  ي اه 

اإلساالدرا عام  ت  سلمية 

تقد.  1979 جراء  مة اتُهم 

  سبب ب  على األستاذيةللحصول  

لعلمية باالرتداد. حوكم  ه اثأبحا

وزوجت بينه  قسرا ،   هبالتفريق 

ا إلى هوفغادرا نحو  لندا  لمنفى 

تاذا س، حيث عمل أ1995عام  

اإلس بجامعة  لللدراسات  مية 

ن  مؤسسة ابئزة  اليدن. فاز بجا

 . 2005عام لحر فكر اللد رش
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ل أحد ينام في  

  اإلسكندرية
_______________ 

 براهيم عبد المجيدإ

_______________ 

1946 –  

 مصر

 1996: 1ط

 رواية أدبي

_______________ 

في ينام  أحد  هو سكندرية  اإل  ال 
من األو  ءزلجا ن ع  ثالثية  ل 
فياإلسكندرية  ينةمد نقط   ، 

كبرى التاري  تحول  وسط خ  في 
 الثانيةية  مالعال  ربلحاأهوال  
ثمنًا التي   اإلسكندرية  دفعت 
تعيش حيث    .هالرهيبًا   كانت 

ديان األجناس واأل  بها كلمدينة  ال

أي الحرب وحختلف  ا  دون  دت 

الرواي  .ينهمب أحداث  ة وتتمحور 

علقة  حو أ  ةاق الصدل   ثنينبين 

الو مدينة   دييناف من  على 

الديناإلسكند مجد  المسلم   رية، 

ر، صلتا مى د قرقادم من إحدى  ال

المسيح من   يودميان  القادم 

رحلتهما   بإلى جانصعيد مصر.  

حب  قصوالذاتية   ي رشدبين  ة 
. وكاميليا

www.booksjuice.com   

المجيد  إبراهيمحصل    عبد 
 

 
 

 
_______________ 

لي ك  فلسفةلا  سانسعلى  لية  من 

 سكندرية عامامعة اإلب جدااآل

في1973 عمل  وزارة    م. 

الالث تولى  من   ثيركقافة، 

امناصال منها    :ثقافيةلب 

المسرح  م بإدارة  ستشار 

الجماهيرية   ار  مستشوبالثقافة 

الك م إدارة مدير عاوتاب  بهيئة 

بالثقافةاالثق العامة   فة 

تحرير  ورالجماهيرية   ئيس 

كسلس جدلة  در  صأ  .يدةتابات 

مثلروا  هعد لدة الب"  يات 

و ااألخرى"    لياسمين" "بيت 

إلنكليزية ا  بعضها إلى  ترجمت

 ة.  يماناأللنسية ولفراو
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  غربة الراعي
_______________ 

 سان عباسإح

_______________ 

1920 - 2003  

  فلسطين

 1996: 1ط

 يةتذايرة س موضوعي

_______________ 

ومحقق إحس ناقد  عباس  ان 

فلسطيني بشومترجم  يُلقب  يخ . 

و العلنقاالمحققين  في   ولد.  رباد 

فلسطين في قرية عين غزال في 

، وفيها 1920حيفا بفلسطين سنة  

أ يد  على  تدرس  الدين  قي ستاذ 

الن يحضر بالدين  وكان  هاني، 

القسام  بخط الدين  نال .  عز 

افي    منحة في   يةلعربالكلية 

ثقدس،  ال بمجلة في  قاوتأثر  ا 

يكتب    يالتالرسالة   طه ا  فيهكان 

حمد وأ  يومصطفى الرافعحسين  

الحس مبارك   تزيان   وزكي 

. عمل إحسان عباس في وغيرهم

ال ثم  لسنوات،  تحق التدريس 

بج القاهرةبعدها  عام   امعة 

ح1948 البكالوريوس يم  نال  ث 

فالماجستير  ف العربي  ثم ي األدب 

اغن  كا.  ةلدكتوراا ج إلنتازير 

ووصل وتحا  تأليف وترجمة  قيقا 

 . عمل 100 موع أعماله إلىمج

 
 

  
_______________ 

في  ن  اإحسحكي  ي عباس 

الذاتية   ابن  سيرته  غربة  عن 

"الراعي" عن  ،  القرية 

الخيب،  حهطمو ات  عن 

غوت  واإلنجازا بة  رالغربة، 

وض والجسد  بلده  يالروح  اع 

ل بذلت  روح  ما    لعلمفلسطين، 

لت  روتاعت  استط سب ح  يله في 

جدعان:ف.  رضاأل هي "  همي 

تبدوقائ لحياة،   ا  وعي  يع 

  ال   نساني،إلابالوجود    ديا  تراجي

فحسب،  خشبت الفردي  صه 

 ."وإنما بامتداده الجمعي أيضا  
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  الخباء
_______________ 

 حاويطميرال ال

_______________ 

1968 –  

  صرم

 1996: 1ط

 ايةور أدبي

_______________ 

الثه عن  رواية  ية البدوقافة  ي 

قة يرلى طع  مدت تع  ،ةزرواية ممي

الفتاة  فاطمة  لسان  على  السرد 

تتميز  الرواية،  بطلة  الصغيرة 

تعطبا حميميلتلقائية  نظرة  ة ى 

األ النسائية   البدوية  طوساعلى 

وأو تسليتهم وغانيهم  أساطيرهم 

دتعي.  لهممشاغو قل ع  خلاش 

فكارها أب  اجدانهووفاطمة  

ها ى العالم بعيون وصراعاتها وتر

و  الصغيرة ناتها معاوتستشعر 

قلب    بهاوعذا يتحول  بيها أعندما 

سماواتأالى   الكاتبة .  ختها  تلقى 

على   عيوب الضوء  من   كثير 

للنس  المجتمع مثل ء على االنظرة 

تأ بضاعة  إلى منهن  األب  من  ر 

و االو  هدفهاالزوج  هو   للعمحيد 

حيز للذكور تلناء. واإنتاج أب  ىعل

الرو وصإاية  وتتطرق   فلى 

ال  بين  صدامال ية بدوالتقاليد 

 تؤدى   يالت  ديثةحال  حياةالو
 

 
 

 
_______________ 

 .  لى بتر ساق البطلة إ
الطحاويميرا ائية رو   ل 

أستاذ ا    لية مصرية تعموأكاديم

الع بجامعة رلألدب  بي 

له صدرت  عدأريزونا.   ةا 

ألعمال  ا  ضبعو  روايات

على  ازح  قدية.الن ة جائزت 

عن   ،  الخباء  روايتهاالدوله 

نو محفوظجائزة   عن  جيب 

 .  س"تيلين هابروك"

 ( ويكيبيدياأمازون و)
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أوائل زيارات  

الدهشة: هوامش 

  التكوين
_______________ 

 محمد عفيفي مطر

_______________ 

1935 – 2010 

 مصر 

 1997: 1ط

 اتيةسيرة ذ يموضوع

_______________ 

ذاتية للشاعر المصري   ةرسيهي  

أو  تمنع  ولم  عفيفي مطر،  محمد 

الرقاب النص تصادرها  لكن  ة، 

السي في  الالفت  الذاتية  صرية مر 

فهو بقلم شاعر مهم،  أوال  لعذوبته

وصالثاواألمر   في   يرثكفه  ني 

األحدا التارمن  المصرية خيث  ية 

مختل المدرسة بطريقة  عن  فة 

نالتقليدية قدم  فقد  للحقدا  ،   تفاء 

في مصر، لاب الفرعونية  حضارة 

والكاتب لم يكن قريب للسلطة أو 

ال أهل  المن  وفي  سيرة نخبة، 

والفقر في   ألم الطفولة  حديث عن

والده والقرية،   اقتناء  شرف 

ليدا عسلح  وعن  فع   ه ترحلنه، 

ا  يف عباكتشاف  ديوان   رلشعر 

إسماعي حسن  وحبه محمود  ل، 

كاتب التاريخ،  لمدرس    ومطر 
 

 
 

 
_______________ 

رك، ض عارض حكم مبامعار

ناصر   حكمي  وكذلك 

اوالسادات،   لنظام واقترب من 

وهو فر    العراقي  إلى  الذي   

بعد 1976عام  ق  العرا  ،

ديفيد  رمعا كامب  اتفاقية  ضته 

السيق  وتضي يه،  لع  اتادنظام 

م معارض  في  صر  شاركة 

اعتق وتم  الخليج  اله  حرب 

د عكس  لموقف، وقبسبب هذا ا

ديربة  تجال  هذه حمل  نه  اوفي 

المومياء   "احتفاليات  عنوان 

 .المتوحشة"

 .abjjad.com نم ةروصلا
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 ةالعالم
_______________ 

 شيبنسالم حم

_______________ 

1948 - 

 بالمغر

  1997: 1ط

 رواية أدبي

_______________ 

سيرة في  هادئ   د عب  إبحار 

وتاريخ لدخ  بنمن  الرح ون 

المالكية  قاضي  مة  العل  عصره، 

وص االجتماع  عالم  احب الفقيه، 

م"المقدمة الشهيرة،  من "  لمح 

أ   هحيات والعامة،  كاره فالخاصة 

وعلقت وأسفاره  ه وآراؤه 

ابن حميب  كت ي  .لحكامبا عن  ش 

الخ واإلنسان، لِ عالدون  م 

قض سياسية ويعرض  ايا 

وإشواج وثقافية،   تاراتماعية 

عربي الذي ال تتغير ال  عاقالوإلى  

والصراعات  العصبية  أحواله، 

ا واستبداد  والقوةوالفساد   لسلطة 

عن بكل  وتساؤالت  ما   التاريخ 

و دالالت  من  ال عِ فيه  لماذا  بر، 

الح به   . والساسةكام  يعتبر 

(/www.kutub-pdf.net).  

وشاعر انسب روائي  حميش  لم 

مغو فلسفة  يكتب أستاذ  ربي، 

   ة.يسرنالفبية ورالعباللغتين 

 
 

 
_______________ 

تعيد   التي  برواياته  عرف 

تاري شخصيات  خية صياغة 

ن في  صية ابن خلدوأهمها شخ

 يعلمة وابن سبعين فلرواية ا

 هللا  هذا األندلسي والحاكم بأمر

في    نون الحكم.مج  فيي  الفاطم

بنسالم    2009يو  ليو  29 عين 

كومة عباس  زير ثقافة في حكو

 الفاسي. 

ج  حصل عن  نالاة  ائزعلى  قد 

الحكم"روايته   ، "مجنون 

جائزة    "األطلس"وعلى 

روايللترجمة   ته عن 

 . "العلمة"

 ( )ويكيبيديا
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صوفية،   تمدارا

  ةتراث الثور

  الشرقالمشاعية في  
_______________ 

 هادي العلوي

_______________ 

1933 – 1998 

 العراق

 1997: 1ط

تاريخ    موضوعي

_______________ 

ال يقمهمة  كما  هي مؤلف،  ول، 

ا  ةالعود البإلى  أي  من دلتراث  ء 

ن   النهاية. من  تنا هاياوالتصوف 

ومنه  مأ  يبد  التي تتشعب نها، 

هااحس إذ  بالصراع  تتكامل  و ت 

اال منحاه  معارضة في  جتماعي 

سلثلا  طاتللسل دولة ال   ةلطث: 

المال،  وسلطة  الدين  وسلطة 

في  انتهى  أنه  القارئ  وسيجد 

ا للهجرةالقرن  عبد   لتاسع  مع 

وأالكر الجيلي  كان   نيم  يعده  ما 

أشكاله   ،دروشة أجمل  وفي 

اهتي فيه امي  تصوف  جرى 

وكفصولمتا الفرس  بة  ة غللاتبوه 

ال أدب  فهو  فكر.   الفارسية 

يريد والمؤلف   هذا  كتابه  في 

اعااست وهو منلاف  لتصودة  تهي 

من  ليكون  المناضل،   التصوف 
 

 
 

 
_______________ 

ال الحالي  مساند  ضد  صراع 

يعني و  .األغيار ما    أكثر 

النضال   منه  أجل  مالمؤلف  ن 

وا الدولة  ضد    لدين الفقراء 

يوهذ  .والمال االنطلا  ق  عني 

ام المناضل صلتن  وف 

شيو وهلتأسيس  القاعدة  ي عية 

التي   ال نضظمت  انتالمشاعية 

من إبراهيم بن أدهم  فة  وتصالم

الجيلي  القادر  عبد  حتى 

بتحوي وتكون  ل  )الكيلني( 

ال أمواألموال  إلى  ال  خاصة 

  goodreads.com عامة.
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الربابة بأحوال   وشد

  ابةمجتمع الصح
_______________ 

 يمخليل عبد الكر

_______________ 

1930 – 2002 

 مصر

 1997: 1ط

 اجزاء  3في 

 اسة  در موضوعي

 ايةرو أدبي

_______________ 

لفترة لتاب يتناول تشريحا  كهو  و

األاإل وهوسلمية  من   ولأ  ولى 

 . ةفترك الجرأة عن تلال  بهذه  كتب

للنشر سينا  واالنتشار   الناشران: 

األول    .ربيالع  مدمح"السفر 

الثاني لا ،  "ةصحابوال سفر 

والصحابة " السفر "الصحابة   ،

والمجتمع"الثالث   " الصحابة 

 (. م زقوطإبراهي) 1997

ال  كان عبد  محاميا ريم  كخليل 

 له مؤلفات مصريا  ليبراليا     كاتبا  و

تكثي حول  سلم إلا  ريخارة 

نشأ   .األولى منه  اترة الفتوخاص

مح في  في  أسوان  جنوب افظة 

القا  مصر، جاف  نوندرس  معة ي 

القاهرة ا  ادفؤ )جامعة  ألول 

منها   وتخرج  . 1951حاليا ( 

 القاهرة.  قضي أغلب حياته في 

 
 

 
_______________ 

م له حكان  مشهودا   اميا  

له لكفاءة، قام بالدفاع عن زمياب

م  عندما أته  دزيبو  أصر حامد  ن

ا كان    .رفبالك وعضو  ناشط ا 

الوفي   التجمع  طني  حزب 

الوحدو االتقدمي  . ساريليي 

في    هأنم  زع عضوا   كان 

جماعة اإلخوان المسلمين وأنه 

لها.    سجن مرتين بسبب انتمائه

األ أطمن  التي  عليه لقاب  لقها 

الشيخ  وخص لقب  هو  مه 

توجهاته  األ بسبب  حمر 

 اليسارية.
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  نياقبار  ز ديوان ن
_______________ 

 نزار قب اني

_______________ 

1923 - 1998  

 سوريا 

 1998 - 1944: 1ط

 شعر أدبي

_______________ 

وشاعر  دبل سوري وماسي 

عربية ومعاصر،   أسرة  من  لد 

خليل مد أبو  جده  عريقة.  شقية 

رالقباا من  سرح. مالدي  ئني 

ا لجامعة اي  فلحقوق  درس 

ت وفور  عام السورية  منها  خرجه 

السل  1945 في  ك انخرط 

عواصم ل  نقمتاسي  بلوملدا بين   

عام  استقالته  قد م  حتى  مختلفة 

ه عام ؛ أصدر أولى دواوين1966

"قالت  ب  1944 لي عنوان 

خلل نصف قرن   لفأالسمراء"  

نهد"  35 "طفولة  أبرزها   ديوان ا 

بالو"ا أسس   ،ت"لماكلرسم  وقد 

نشرد بيروت عأل  ار  في  ماله 

"م قبباسم  نزار  اني" نشورات 

وب  لدمشق  ٌز حيِ  ت  يرووكان 

أبرزهما ف  اصٌّ خ لعلَّ  أشعاره  ي 

ست  و"يا  الدمشقية"  "القصيدة 

بير يا  حالدنيا  أحدثت  رب وت". 

ا فمفتر  1967  تجربته   يق ا حاسم 
 

 
_______________ 

الت نمطه  من  ي  قليدأخرجته 

لحب ار  شاع"بوصفه  

لتدوالمرأ معترك   لهخة" 

أث وقد  قصيدته  السياسة،  ارت 

النكس"هو دفتر  على  ة"  امش 

اصفة  عا لعربي ا   طنلوفي 

أشعاره  منع  حد  إلى  وصلت 

 .في وسائل اإلعلم

الشخص الصعيد  ي،  على 

قب ان عديدةعرف  مآسي  في    ي 

م زوجته  نحياته،  مقتل  ها 

تفجير     سبلقي نتحاري  اخلل 

الاستهد الف  في   يةراقعسفارة 

ح كانبيروت  مل،  عت   تيث 

ا وفاة  إلى  توفيق  وصوال   بنه 

 يرألمرثاه في قصيدته "ا  الذي

 ."قباني قيوفت رافيالخ

من   األخيرة  السنوات  عاش 

ا في لندن حيث مال   حياته مقيم 

 السياسي ومن  ثر نحو الشعرأك

قصائده "متى    أشهر  األخيرة 

 .وفاة العرب؟" نيعلنو



 الكتب المقترحة

288 

 

 

  م والغربسالبين اإل
Entre Islam et 

Occident 
_______________ 

  نمكسيم رودنسو

Maxime Rodinson 

_______________ 

1915 – 2004 

  رنساف

 1998: 1ط

 تاريخ  ضوعيمو، مترجم

_______________ 

الناشئ اما   الشاب  لذي حدا بذلك 

ب يهوديفي  فيئة  تنكرت رقية  ة 

ساع  و  ،اهوديتهلي مجرد  يعمل 

أن المتخ  إلى  من  صصين يصبح 

ف لهم  االمشهود  ة ميالساغات  للي 

وكيف او اإلسلمي؟  لعالم 

استطاع ذلك المناضل األممي أن 

لعمل م السياسي وايتصدى لللتزا

باإلضاالعلمي   آن  إلى ففي  ة 

باإل ديولوجيات؟ ياهتمامه 

ي التي  الكتاب   ضمهااألحاديث 

مكسيم  جأ  حملت  ن رودنسووبة 

هذه  لا على  الشيقة  األسئلة علمية 

سنعبُ وكثير   إذ  عغيرها.  لى ر 

إأث بره  فيا  يسارلى   لشعبية 

الشرق ،  الثلثينيات وأقطار 

األجنب الحماية  أثناء  ، يةاألدنى 

ا فيموأوساط  بعد لتقدميين   ا 
 

  
 

 
_______________ 

فريدا     لنكتشف  ،برالح رجل  

حبه    نوعهمن     ع لطللفي 

شي كل  س يل  هنلكء.  على 

وحسب للماضي  فقد   ،مؤرخا  

ن  بقي معنيا  حتى  حياته    هاية 

اضايبق لة  تصملا  لحاضرا 

العربي  العالم  بمشكلت 

الفلسطينية.   شخصية والمسألة 

لعقل  تبدى  ت   ،ني حقيقيمتميزة 

عبر الكتاب  لنا  الناشر   .هذا 

كنعان والنشر  دار   للدراسات 

 . ايديب يك يوو
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  ةتلاالق  الهويات
_______________ 

 مين معلوفأ

_______________ 

1949 -  

 نلبنا

  تبالفرنسية، ترجم  1998: 1ط

 إلى العربية  1999

 اعيتاريخ ونقد اجتم  موضوعي

_______________ 

متويحت مقاالت  في عوي  ددة 

الهوي الفردية    ةمسألة 

والهوي اوالجماعية،  لمركبة، ات 

تحولف  ث ويبح سبب   هوية  ي 

اجتمايند أو  وثقافيةية  إلى    عية 

 ا( )ويكيبيدي ة لآلخرهوية مدمر

م   اءليتس انوفلعأمين  طلقا  ، 

عادي   سؤال  الهوية،  من  عن 

تثيرها،  التي  واألهواء 

القاتلوانحرا يبدفاتها  لماذا  و  ة. 

ج الصعب  المرء  د من  على  ا  

انتماءاته لاالضط بجميع  ع 

ت   )...(؟  تامةوبحرية    ونكهل 

األبد    لىإ  عرضة  تمعاتنا مج

الل وتصاعد  فقط  توتر  لعنف، 

  يها ال ن فيشوألن البشر الذين يع

وال  ال  نيعتنقو نفسها،  ديانة 

البشرة عينه،     )...( يملكون لون 

الطب قانون  قانون هل هو  أم    يعة 

الذ االتاريخ  على  يحكم   بشر لي 
 

 
 

 
_______________ 

هويتهم باسم  ر لق  ؟بالتناحر  قر  د 

كلمؤلا "الهوتاف  لة" اتالقيات  بة 

القد  ألنه هذا  المحتوميرفض  ، ر 

يزخر الكتاب  ة ملحكبا  وهذا 

والوال باألمل  لق،قتبصر   وكذلك 

(goodreads .) 

في  ولد  لبناني  وصحافي  أديب 

له   البيروت  في العديد من  مؤلفات 

والتارال والمسرح يرواية  خ 

و ترجماالشعري  قد   ت لسياسة، 

إلى   .لغة  40  نحو   بعضها 

 Claude Truong-Ngoc ةروصلا
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  ب الشمسبا
_______________ 

 خوريس لياإ

_______________ 

1948 –  

 لبنان

 1998: 1ط

 رواية أدبي

_______________ 

" يمضي إلياس سفي "باب الشم

ب المطر سخوري  مسيرة  رد 

وال تهجير وحل،  والموت 

يت  ا خيممو ون محلوأناس 

يحلم الحيبا ولكة...  بالوطن  ن ون 

تقول هناك وطن   نهيلة  يكون  لن 

نموأبل  ق جميعا  ن  اآلن و  ...ت 

المريض  ذاك  ومات  نهيلة  ماتت 

ثلث  شخصيات  شمس،  وماتت 

ية سانية الفلسفبعادها اإلنتطوق بأ 

األ بصمت حأحداق  تلفها  داث، 

سوى غبلي معانيه  يترجم  لم   ،

 طرمآقي والع المدمو

www.goodreads.com 

والفراتيالن  النكبة  رواية  ل 

 صعود   وبداية  الفلسطينية،

 ت اوتعقيد  ،دائيةفال  الحركة

 األمل،   وخيبات  الوطني،  كفاحال

  الحلم   على  واإلصرار

 (حسن خضر)

 روائيخوري قاص و الياس
 

 
 

 
_______________ 

 لبناني.  وناقد وكاتب مسرحي

تح رئيس  منصب  رير  شغل 

النفي  ثقااللملحق  ا هار لجريدة 

وكان    .2009حتى    1993  من

القسممسؤو عن  في   ال   الثقافي 

  يا  فن   مل مديرا  ع.  رفيالسجريدة  

عامي   بين  بيروت  لمسرح 

في  1998و  1992 ودرس   .

و اللبنانية  الجامعة الجامعة 

بياأل في  وجامعة  ميركية  روت 

نيويوركوك في   . لومبيا 

  ن م  ةروصلا  .ايديبي كيو

abjjad.com 
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الباشا  ال جر كل

شه  يوج  يد علمحم

 ة وبناء مصر الحديث
All the Pasha's Men. 

Mehmed Ali, his Army and 
the Making of Modern Egypt 

_______________ 

 ميهخالد ف

_______________ 

1964 –  

 صرم

 1998: 1ط

 2000بية العررجمة الت

  تاريخ موضوعي

_______________ 

وسب ممتع  ويفيض لس  أسلوب 

محمد ي  ابالدرام الكتاب  هذا  ضع 

معيار  أمام  وجيشه  ودولته  علي 

ح منه  يرى  ال  ا علمي،  اكم 

ديكتاأسطو وال  بقدر  رة  ا،  ا متور 

التا إطاره  في  كما ريضعه  يخي. 

 ةمفية مهة وفلسيقدم إضافة علمي

مفهو  لىإ السلدراسة  طة م 

بناء   ويحلل  على وتشكُّلها، 

تل وثائنظرته  وخطابات ك  ق 

االجي هذا لمصري  ش  في 

تلك لعا تشكُّل  ويستكشف  صر، 

من  واحدة  في  وتطورها  السلطة 

ا تحوالتها  تأكثر  ا لتاريخية   أثير 

اآلن  ربما  الكتاب هذا    حفت  .إلى 
 

 
 

 
 

_______________ 

المؤرخ   لى قراء عين والعيون 

الائثو شديدة  ة، خصوصيق 

المورو و من  ا  كثير  ل  ثات  حوَّ

مص لصلتصبح  ناعة  ادر 

أرشخفد  التاريخ، يفات ل 

في برتُ اع الكتاب  هذا  قبل  ت 

المنسية،  أو  المجهولة  عداد 

الغ عنها  نفض  أن  بار إلى 

كنوأشعَر بكونها  شديد  نا  ا  ز 

 .مية في دراسة تاريخناهاأل

ar.qantara.de 

 يبرع يس يب يب نم ةروصلا
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ن  م حدبة،لملمرايا اا

 البنيوية إلى التفكيك
_______________ 

 عبد العزيز حمودة

_______________ 

1937 - 2006 

 مصر 

 1998: 1ط

 لغة لعلم ا  موضوعي مترجم

_______________ 

الكايقو ما   ليع:  تبل  نقيض 

ا يا المقعرة تقوم المرايرالمفعل ات

بت الشخوص المحدبة  حجم  زييف 

وتلاشيواأل نقك  ء   ة طهي 

للدراسة ا األساسية  النطلق 

البنيوية  النقدية  للتجليات  الحالية 

تاب ومن ثم فالك  يك للحداثةوالتفك

دراس في   ةليس  بل  الحداثة  في 

أمال اللذين  النقديين  ثارا شروعين 

االربجدلا  منلكثير  ا في  عين ل 

الغرا  امع العالم  في  بي األخيرة 

م في والكثير  الصخب  ن 

عشرمالخالسنوات    ة راالخية  س 

 ي العالم العربيف

books.google.de 

 
 

 
_______________ 

ح العزيز  درس    مودةعبد 

كورنيلب األمريكية    جامعة 

 رعلى درجة الماجستيصل  حو

م  ث  1965في االدب المسرحي  

من نفس    هارتودكعلى ال حصل  

، وعاد إلى  1968 امع جامعةال

ليعمجامعة   بتدريس  القاهرة  ل 

واأل  ي.لمسرحادب  النقد 

المقعرة ال  ب وكتا من    مرايا 

بعدها  صدر  ثلثية  سلسلة 

الم م  قعرةالمرايا  ن  والخروج 

  التيه

 ( ويكيبيديا)
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   عقللاحتالل ا
 داع الغالتطبيع، الحصار، صر

_______________ 

 يئرالجزامحمد 

_______________ 

1939 –  

 اقالعر

 1998: 1ط

  فكرية دراسة   موضوعي

_______________ 

الكاتب فيه  يأخذك  الكتاب:   هذا 

ال بمهارمحمد  ته جزائري 

بدايات   المعهودة، من  برحلة 

رودس    ة)الهدن ( 1948األولى: 

نهاياتإل  ( غننها)كوب  ى 

لم!( حتى لس)ا  وأوسلوالتحالف،  

ا بعض  وسق سقوط  وط لمثقفين، 

يأخ.  الخيارات من ذك  كما 

العراق   يف الخبز    رحصا

رحلة -األغنى إلى  األفقر، 

كما .  الطحين تحت درجة الصفر

إل عريقودك  مى  عام اق  بعد  ا 

عند استقالة   نو، ماذا سيك2002

  ف.ستقالة التخلاالخوف، و

http://raffy.me 

 

 
 

 
_______________ 

نذ مافة الوطنية  عمل في الصح

وتول الخمسينات    ى مطلع 

قيادية سك  :مواقع  رتير  منها 

مجلة وسؤالمحرير  الت في  ل 

التحرير  -  (،ق)الروا مسؤول 

مستقل في  األسبوعي ال  للملحق

)الجم ئيس  ر-ية(،  هورجريدة 

)األدب   ريتحر مجلة 

األدباء /رالمعاص اتحاد 

العراق،   في  رئيس  -والكتاب 

 . نجلة فنوتحرير م

www.goodreads.com 
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  الباذنجانة الزرقاء
_______________ 

 اويميرال الطح

_______________ 

1968 –  

 رمص

 1998: 1ط

 يةاور أدبي

_______________ 

معهودة،  غير  تقنية  لها  الرواية 

ال على  عالية  تسلوقدرة  ط سرد 

خللها   طحاوي من  ميرال 

قية رلضوء على حال المرأة الشا

المتمزقة وبطلة وعوالمها   .

ع تقإنسانة  الزرقاء"    نةانجالباذ"

عائلتهاأ توقعات  فأمها سيرة   :

يريدهتريد وأبوها  أميرة  ا ها 

ف ع وأخوالمة  قديسة   اهضاء 

تصلي كثيرا . وبين هذه التوقعات 

تتفجر  التي  واألحاسيس   العائلية 

ئما  خاسرة؛ لبطلة حرب داداخل ا 

هزف المحبة،  علقات  في  ئم اشل 

اجتم خيبات   اعية سياسية، 
goodreads.com 

الطح كاتميرال  وائية ور  بةاوي 

في ولدت  مدينة   مصرية 

الشرقية  الحسي بمحافظة   -نية 

لطحاوية" التي ا"لقبيلة    ي ابنةهو

من   البدوية أهم  أتعد  القبائل  كبر 

 سانس حصلت على لي -المصرية 

 
 

 
_______________ 

الزقازيق.اآلد جامعة  من   اب 

اصوا دراستها  ة  ألكاديميلت 

  ت درس.  اهورتدكر والالماجستي

  بجامعة القاهرة   قارنملألدب اا

أحاليا  و لألدب  تعمل  ستاذ ا 

 نا. زوأري معةالعربي بجا

روايات    خمسها  ل  تصدر

قصصية  ترجمت  ومجموعة 

منها   من بعض  العديد  الى 

 . كيبيديا()وي اللغات
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ناُء  بالحو سوريا: أف

وجهائهم الريفيين  

قل شأنًا  األ

   وسياساتهم
Syria's Peasantry, the 

Descendants of Its 
Lesser Rural Notables, 

and Their Politics 

_______________ 

 حنا بطاطو

_______________ 

1926 – 2000 

  فلسطين

 2014لترجمة ، ا1999: 1ط

 اريخت   عيموضو

_______________ 

في المساعدة كتاب  الكمن أهمية  ت

الراهن المرحلة  فهم  ن م  ةعلى 

السورزاأل تطور   ،ةيمة  كيفية 

سوريا والعوامل الداخلية المؤثرة 

الكتا الدائرة.  الحرب  ب في 

تحليلية  مسا السلطة همة   لطبيعة 

سوري في  القائمة  ، االسياسية 

الجذو إلى  االجتماعيبالعودة  ة ر 

والسيااصتالقوا لدية  ئات فلسية 

وتسليا لها،  الضوء لمشكلة  ط 

ية هبذالجوانب العقائدية والمعلى  

 .السوري بع ونات الشكلم

  
 

 
_______________ 

مؤرخ فلسطيني مختص في 

 حديثبي التاريخ المشرق العر

بط الوالهاجر  إلى  ات  ياطو 

عام     نال   ،1948المتحدة 

ا في  الدكتوراه  لعلوم  درجة 

هارفرد  امجمن    سيةالسيا عة 

عا اشتغل و  1960م  في 

ف الجامعة بالتدريس  ي 

بيروتاأل في  ة  جامع  مريكية 

الوالورجتاوج في  ت  يان 

عن   .المتحدة دراسات  وله 

 goodreads.comالعراق. 
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ي  الحداثة التابعة ف

  قافة المصريةالث
_______________ 

 اويسيد البحر

_______________ 

1953 - 2018  

 مصر

 1999: 1ط

  ياعمونقد اجت تاريخ يوعموض

_______________ 

المأزق  عمق  يعالج  كتاب 
يعيشه   الذي  مجتمع الحضاري 

وا ثقافال المصرية  لعربية ة 
المأزق   ةالحديث وهو  والراهنة. 
الثق  يالذ فقط  ليس  افة يهدد 

ما محدود، وإنلوايق  الضبمعناها  
والكيان،  الوجو  دديه  )...(د 

بنية التبعية الذهنية، بسبب هيمنة  
المثقعفقط    يسل أو ن  يفلى 

الحال منذ  البرجوازية، كما كان 
وحتى  على  محمد  عصر  بداية 

ع بل  ماآلن،  الطبقات لى  جمل 
م  الشعبية  انتشار نحتى  عبر  ها، 
اإلع وخاصة الوسائل  الجديدة  م 

وا في   امهخدااستلتليفزيون، 
هذ التفرض  الذعبه  على ية  هنية 
مكان من ذهان في كل  مجمل األ

 (نن معيب يسم) أرض الوطن.

 
 

 
_______________ 

البحراوي   أديب سيد  ناقد 

في   عمل  جامعي،  وأستاذ 

ا ليون  بفرنسا،  لثانجامعة  ية 

لو أستاذ ا  العربي ألعمل  دب 

  جامعة القاهرة. بالحديث والنقد  

علتول اإلشراف  عى  ت شراى 

لى  حصول علللمية  لرسائل العا

الماجست والدكتورادرجتي  ه ير 

وفرن والجزائر  مصر   ا.سفي 

لمؤتمرات  ا نمفي كثير  شارك

مختلف   في  مقاالته  ونُشرت 

والعربية  المصرية  الصحف 

عنه    وكتبوالفرنسية،  

فمجموعة   الباحثين   يمن 

العين  دار  عن  صدر  كتاب 

النقد   2010  ةسن   بعنوان 

  قع.لواواإلبداع وا
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  راثتلاورة  األسطو
_______________ 

 نيمسيد حسن الق

_______________ 

1947 -  

 مصر

 1999: 1ط

  ثارت ةدراس موضوعي
_______________ 

ال تتبع  دراسلقد  في  هذه تباحث  ة 

المقام  وعلميا     منهجا   األول في 

ة قة األسطورعلد ى رصلسعى إ

وبفلديبال عموما  ن  الحياة  ، سفة 

اإل معنوأحوال  فهو  ولذا  ي نتاج 

بمته  دراسي  ف ت ل كشللتراث 

تطورها  متتبعا   محددة،  وقضايا 

التاريخي، وأهميتها في مجتمعها 

إبروبي  وعصرها مع  از ئتها، 

في   الفكري اموقعها  لصراع 

تعبيرها خصوصية   ومدى  عن 

م بهجعصرها،  ربطها  م وع 

اآل  ضرحاال ا  مزلتم  نومشاكل 

باألكاديمية  في   ، البحثيةذلك 

الانط مطامحه  من  في ا  عليلقا  

القوميلتحا جتماعي، االو  رر 

درس و باب  فتح  في  المساهمة 

يقدم  أن  يمكنه  القديم  التراث 

سلح  هيرللجما فكريا  العربية   ا  

. نلمعركة الفكرية الدائرة اآلافي  
goodreads.com   

 
 
 

 
 

_______________ 

 متدين  في بيت   يقمنالسيد  نشأ  
أز حهرّي  ألب   ع.  لى  صل 

الفلس في  عة  جام  منفة  إجازةٌ 
شمس،     1969  رجختعين 

في   للفلسفة  مدرس ا  وعمل 

الثانوية بقنا، ثم سافر   المرحلة 

ب واستكمل  الكوللعمل  يت 

العلمي  م لدراسات لشواره 

ا بالجامعة  يسوعية  لالعليا 

جائزة    حصل.  ببيروت على 

)تالة  لدولا   فع ( ر2009قديرية 

دعو  الشيخ البدري    ى يوسف 

الب بسحب الجائزة  ئية  يطقضا

 arabatheistbroadcasting نهم
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غصن مطعم بشجرة  

 غريبة
_______________ 

 صلح نيازي

_______________ 

1935 - 

  قالعرا

 1999: 1ط

 ائيةورة ذاتية ريس  عيموضو

 _______________ 

هذا   كتابه  لنا صلح   قدمي  ملفي 

وذاترة  سي  يازين حوادث ية 

أيا في ر، بل قدم  بسحف  هب  مرت

العراقي  التأريخ  وفي  الحياة 

وتش والمعاصر  كل القريب 

العراق شخصية   نه إ  .يالفرد 

ليصل إقرب  أيث  دح الفلسفة  لى 

 ه وهوعلى بلد  حائرلى الحيرة،  ا

بار بلده خأ  ي،ويتشظ  قمزيت  راهي

بذتع فقط  الحيرة  ليست  ل به، 

 بحثا  ته  سئلأظل يطلق  الغربة، وي

وهو يقي  وما  اليقين،عن   لديه،  ن 

الرياح،  تذروه  شيء  كل  يرى 

نحن   هل  مطعمة أترى  غصان 

غريبةشجاأفي   غصان أ  ،ر 

م تيبست ة األرمن الشج  مقطوعة

ا قساوة  التي مرت لبفعل  ظروف 

 . ياقلعرمع اعلى المجت
www.8gharb.com 

 
 

 
_______________ 

ش نيازي  ومترجم  صلح  اعر 

مراع تخرج  دقي  ار ن 

العاعلمالم على  حاص  .ليةين  ل 

من  العربية  اللغة  في  ليسانس 

 جامعة بغداد وعلى الدكتوراه من

SOAS  ل في  عمل    .ندنبجامعة 

التفو  إلذاعةا ثم ي  لفزيون 

وظي من  إلى    تهففصل  ليعود 

بع قاإلذاعة   14ورة  ثيام  د 

 1963  عتقالهاتم    .1958موز  ت

شباطابعد   قرر  ف  ،نقلب 

العراق  الخروج     قر استومن 

 (ابيدي ويكي ) نلندب
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  مالئكة وشياطين

Angels & 

Demons 
_______________ 

 (Dan Brown) براوندان 

_______________ 

1964 – 

   يكاأمر

 2000: 1ط

 مترجم 

 يةائرو رواية دبيأ

_______________ 

ملئكة  ر  هي ) وشياطينواية 

رواثا  ريكي ماأل  المؤلف  ياتني 

عام   في  براون  ، 2000دان 

 .أثارت ضجة إشكالية

العل بين  العداء  عن  م تتحدث 

اوالدين تآمر  وعن  لمؤسسة . 

 .خعبر التاريالفاتيكان دينية لا

مغامر هي  الرواية  ة هذه 

النغدون روبسور  يبروفال  رت 

رواية فينشي  يفش  بطل  دا   -رة 

قادتاألولى إلى متاها، والتي  ت ه 

حقيقة عن    بحثا  اتيكان  الفأقبية  و

نشأ  أنه  يُعتقد  قديم  سري  تنظيم 

ويُسمى  الكنيسة  لمعاداة 

  The Illuminatiنالمتنورو

الروايتبد يدعى   ةأ  عالم   بمقتل 
 

 
 

 
_______________ 

ف ووشيترليوناردو  شعاا  ر  م 

صدره،    لمستنيرينا   ثم على 

ات ليلة  األحداث  ختيار توالى 

الم  الع  الذعر  يعمالجديد، ف  البابا

العم  إثر المروعة  يات  لقتل 

المرشحين  األربعة  للكرادلة 

 لمنصب البابا. 

براون  أمريكي   مؤلف  دان 

ياته  اأشهر رو  لقصص الخيال.

فينشي   دا   Theرواية شيفرة 

Da Vinci Code 2003.   
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  ةزهركاية ح
_______________ 

 شيخحنان ال

_______________ 

1945 -  

  لبنان

 2000: 1ط

 رواية أدبي

_______________ 

لب فتاة  حكاية  كهي  انت نانية، 

للح اللبنضحية  األهلية ارب  نية 

علعاش لبنان  أربعة   ىها  مدار 

ا عام  روف لظية  وضح  عشر 

القاسنشئ ت ا.  ةيتها  ي نصرلعاألب 

ب المعاملة  في  وبين يفرق  ينها 

والشاأ اخيها،  وثب  به قت  لذي 

الذي شارك   الها ا، وخهى عنيتخل

الرئيس  اغتيال  محاولة  في 

شهاب،  فؤاد  األسبق،  اللبناني 

إل الوهرب  أفريقيا،  يحسن ى   

إليه، تال لجأت  حين  معها  عامل 

أدربو تعود  فاشل  زواج   اجهاعد 

 هلة في يدسقع فريسة  لت  لبنانإلى  

الطوائف  صناق إلحدى  ، ينتمي 

فضاجعي وها  منه،  تفلح ال  تحمل 

اف ملي  حمتخلص  ولن  حين ها، 

ت  تصارحه أنها  عرف يدرك 

بها فيطمئنها    هحقيقت ويغدر 

  يها.عليطلق الرصاص  ف

   elmahatta لح عبدالحفيظصا

 
 

 
 

_______________ 

الشيخ  ت  لعم في  حنان 

ز  تانتقلفة  الصحا ا  وجهمع 

ال العربيخلإلى  سث  يج  افرت م 

إ لندن  في  الحرب  لتقيم  ثر 

لاأل في  وكتببناهلية  عن ن  ها  ت 

  1980زهرة  كاية  ح   تهارواي

في منعت  العربية  التي  الدول 

تعالج . الجنسموضوع    ألنها 

متكوهي   تكتب  اتبة  حررة 

متخطيبج األعراف   ةرأة 

 goodreads.com. والتقاليد
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  ةكريرحلتي الف
_______________ 

 عبد الوهاب المسيري

_______________ 

1938 - 2008  

 مصر

 2000: 1ط

 ةسيرة ذاتي موضوعي

_______________ 

عبدير  ريالمسي  الوهاب  صد 

 الفكر   في  الفردية  هتحوالت

 نفسه،   الوقت   يف  يؤرخو   والمنهج

هلبأكم  جيلل  ف المؤل  لة رح  يه. 

ت  من   حوله  ما  مع  علفاالفردية 

 دمنهور   يف  ُولد  أن  منذ  تجارب

 لىإ  تقلان  أن  ىإل  افيه  شأون

 نيويورك   إلى  ومنها  سكندريةاإل

ا  ثم  استقر  حيث  القاهرة  إلى  أخير 

 رحلةال  هذه  كانت   فإذا.  مالمقا  به

 فهي  ذاتية،  غير  سيرة  ية،رالفك

 موضوعية،  غير  سيرة  اض  أي

 فضاء  في  قييلت  ناإنس  ةسير

 فهو  ولهذا   ام،العب  الخاص  اتهحي

 ة جردالم  لفكريةا  القضايا  ر يذك  ال

ا د  عهايشف   نماوإ  ،وحسب  ائم 

 اقتباسات   أو  حياته  من  بأحداث

 ترجمت   كيف  تبين  كتاباته  من

 نفسها (  امةالع)  يةالفكر  القضية

 يف  محددة  وقائعو  أحداث  لىإ
 

 
 

 
_______________ 

(  صةالخا)  يةالشخص  حياته

 السلس  لفلمؤا  أسلوبب  كوذل

 وهذه.  والساخر  يقالعمو

  عض بب   تتميز  ةالجديد  طبعةال

 لحقم  اهمهوأ  اتاإلضاف

 رحلة  يتناول  ركبي  ورص

  حياته   ومحطات   المؤلف

 المختلفة

www.goodreads.com 
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  داريةج
_______________ 

 محمود درويش

_______________ 

1941 – 2008 

  نطيفلس

 2000: 1ط

 شعر أدبي

_______________ 

اليا  هزمتك  "  فنون موت 

وفيكه،  "جميعها عبارة   ذا 

محمود  الشاعر  يكثف  واحدة 

درويش في جداريته ما حاول أن 

دى متنوعة على مساليب  يقوله بأ

 الديوان  -يدة قصهذه ال

ال لحظة  بين تإنها  األخيرة  حدي 
موذالغة   اية ونهجهة،  ن  كرة 
 .  عةقترب بسرت ت كان
 . رةيخالجدارية قصيدته األو

يتأمل اته، وعانيحكي فيها قصة م

بنيوأحواله،   جاته، ويوصي فرح 

اها "جدارية  أحبابه، وهي ما سم 

دروي زاعٌم محمود  زعم  ش"، 

بين أ ما  جدار  إلى  منسوبة  نها 

للفال يبنيه  الذي  والموت  ان نحياة 

ذكَره، ويخل ِد  ميموال    فنُّه  ع تنع 

تذ أن  بالرسمة  كونلك   مشبهة 

على  تُبسط  التي  التشكيلية  الفنية 

كلالمالجدار   منها حيط  فيرتع  ه، 

كلا أفقفنان  بها  ويتمألَّ   ل مرتع، 
 

 
 

   
_______________ 

ى هم  .هالناظر، ويتسرَّ

م أحد أهيعتبر    درويش  محمود

ارتبط  الشعراء   الذين  العرب 

الثورة  سمهما تسب  ان  .بشعر 

شيوعي  ال  بالحزلى  إ

فياإلس صحافة   رائيلي وعمل 

ااعتقل    .الحزب   1972.  مرار 

إ السوفييتي تحاالالى  توجه  د 

بمنظمة  ال،  سةرادلل تحق 

الفلسطيني في ة،  التحرير  عمل 

النشر   لتابعة  امؤسسات 

ا المنظمة  لفلسطينية،  لتحرير 

 . كرمللا مجلةأسس 
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  أولية العقل، نقد

أطروحات اِلسالم  

  سيالسيا
_______________ 

 عادل ضاهر

_______________ 

1939 -  

  لبنان

 2001: 1ط

 تاريخ ونقد اجتماعي موضوعي

_______________ 

ا المسألة  أساسيةكألإن   ثر 

الكتاب   هذا  أولية ملغرض  سألة 

ا وهذه  ليست ة  لبدايالعقل 

فقطريضرو حض لد  ة 

األ القاضية األطروحة  ولى 

الإعب للنقل على   قل، عطاء أسبقية 

وأ تحويبل  لغرض  الجدل ل  يضا  

األطرحو الباقية ل  األربع  وحات 

كون المقام من  في  فلسفيا   جدال   ه 

لكل   .األول فصل   خصص 

وتثأطروحة هذه ر  ي، 

األسئلة  األطر شتى  ول حوحات 

عل نفهم  أن  ينبغي  دكيف   ينقة 

كسماو لسياسة با  سلماإلي 

ا على وجواز  إليها  نها أ  لنظر 

تاريخ علقة  من  ة يأكثر 

معقووارضة،  ع لية حول 

 المرجعية  ضي بجعلقاوقف اللما

 
 

  
 

_______________ 

خص  نهائية حتى فيما يالجينية  

دور  وحصر  العامة    القضايا 

 . مجال العامعقل في الال

ضاهر    درس في  عادل 

األ ب  يةميركالجامعة  ت  يرو في 

فوجامع وجامعة  ة  رانكفورت 

وحا شهادة ز  نيويورك.  على 

في   من لفلا الدكتوراه    سفة 

األخ .  1967عام    رةيالجامعة 

التدريسعمل   حقل  . في 
Goodreads/ ويكيبيديا 
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و  المرايا المقعرة، نح

  نظرية نقدية عربية
_______________ 

 ودةحميز العز بدع

_______________ 

1937 – 2006 

 رمص

 2001: 1ط

 اجتماعيخ ونقد  يارت    عيوضمو

_______________ 

االعتبار  الدراسة رد  تحاول هذه 

أمام للبل بوضعها  العربية  غة 

عادية"  اير"م الحجم ا  تعكس 

. يإلنجازات العقل العرب  يالحقيق

طري  -سة  لدراا  وتخلص ق عن 

للت جديدة  البلغقراءة   ي راث 

إلى   ي،ربلعا تهدف  ال  قراءة 

 ي ثالحاضر الحدا  شرعية  سيسأت

إلى أن   -ث ذاته  ة الترايبل شرع

نظرية  قدمت  العربية  البلغة 

أ ونظرية  تشهدان دبلغوية  ية 

 -هما  . ثم إنيبعرلبعبقرية العقل ا

يمارس   لم  شعار الو  لحداثيون 

م التالقطيعة  ن م  كان  -ث  راع 

م  كنالمم إلى  درستين تطويرهما 

تقل عن   نال  ونضجا  تكامل 

 ة يالغرباألدبية غوية واللس المدار

بهانا  يالت طوال   البعض  بهر 

 . القرن العشرين

  
 

 
_______________ 

العز حمودةعبد  درس    يز 

كورنيب ألمريكية  ا  لجامعة 

ستير جعلى درجة الماوحصل  

م  ث  1965دب المسرحي  في األ

من نفس    هالدكتورا  علىحصل  

إلى   اد، وع1968عام  الجامعة

ليعم القاهرة  ريس  بتدل  جامعة 

الال واألدب   رحي.سمنقد 

المقعرة المر  اب توك من    ايا 

صدر   ثلثية   أيضاسلسلة 

والخرو المحدبة  من المرايا  ج 

 يا يدب ويكي / Goodreads التيه
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  ا سارترباب
_______________ 

 ربدعلي 

_______________ 

1979 - 

  العراق

 2001: 1ط

 ة رواي   بيأد

 _______________ 

غ  رجال األطوار: ونساء  ريبو 

ثوار،  فلسفة  مثقفات،  عاهرات 

م دجالون،  غامرون سياسيون 

الثقافية ة  اوعسكر، يصنعون الحي

شارع   في  في اوالسياسية  لرشيد 

ال حيث  هي لملوا  مقاهيبغداد، 

ولحانااو واألوتيت  لت. األقبية 

تس الستين  خررواية  الجيل   ي من 

ال حنا  راقعفي  ذو ي.  وسف 

 وصديقته  لغريبة،ا  السحنة

الرحمن  عبد  بهار،  نونو  الخليعة 

ة الفيلسوف العراقي عاشق الفلسف

بول  جان  وتلميذ   الوجودية 

داللسا الراقصة   رتر،  مصابني 

بتقلب تال حياتها  تقلبت  ي 

دوب ح  عيلإسما  ،ةلسياسا

التهازيالنا شاؤول  يهودي ، 

لذي يريد أن يقيم على ا  الشيوعي

إدمونامملكة  رض  األ  لسعادة، 

تروع يريد الذسكي  تاشق  كان  ي 

يصنع كل   الثورة  أن   ويحطم 
 

 
 

 
 

_______________ 

الجميلة ش خدوري  نادية  يء، 

ضح  تيلا هواة أصبحت  ية 

بغداد االتقليعات   إنها  لثقافية. 

ب لستينا   بين   اهضاتتناقات 

ومناززوا الفقر  ل ريب 

عائلت  يناألرستقراطي  :

 اتالصراعية  تتناحر على خلف

واإل والسثن الطبقية  اسية، يية 

السياسية  و التقلبات  تعيش 

 . الطاحنة والثورات الدموية

أن بدر  لألدب علي  دراسته  هى 

ف بغداج  يالفرنسي  ثم امعة  د، 

فلسفة في جامعة لأكمل دراسة ا

 . ميقث ي حي  الجيكفي ب  بروكسل
 Goodreads /يا ويكيبيد 
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حل إلى  تر شهرزاد 

  الغرب
Scheherazade Goes 

West  

_______________ 

 فاطمة المرنيسي

_______________ 

1940 - 2015  

 المغرب

 2003، باالنجليزية 2001: 1ط

 ( رجممت) عربيةبال

 ، خ ونقد اجتماعياريت عيوضمو

 جيندر

_______________ 

عن   تاب الكذا  هطرح المؤلفة في  

ا ، خاصة  بصفه  يقشرلالمجتمع 

عو له  يحدث  يسمع  ما  سم اندما 

ل ما تتميز به من جماو  شهر زاد

المجتمع وذكا فكرة  وما  ء، 

المرأة  ع  يالغرب  ، الشرقيةن 

هذ الخاطئ    اولماذا  أنها الفكر 

ا وهذ  ءيشكل  من    ردةأة مجامر

أم حيث  خاطئ  المرأةنظور   ن 

والنفوقيالشر بالُسلطة  تتمتع  ، ذة 

الكاتب  هذا ماو  تبحث عن،  ةتبينه 

المجتمع الم  دور في  الفعال  رأة 

" ذلك  السياسي  من   -الدور 

من و  واالجتماعي" كل  نظرة 

 ةرقي للمرألشاالرجل الغربي و

www.goodreads.com 

 
 

  
_______________ 

وكاتب اعالمة  و تجة  بة  كاتماع 

مغربية كتب    نسوية  لها 

اللغات ت  ترجم العديد من  إلى 

العلوم سدر  ية.المعال ت 

جاسيالس في  سوراية  بون معة 

في   برانديز  فجامعة  فرنسا  في 

حيث   المتحدة  الواليات 

عل الدكتوراه حصلت  شهادة  ى 

ال أصبما ثومنذ  حت  نينات 

جامعة   في  حمد ممدرسة 

بالرباط.  يا( بيد)ويكي  الخامس 

 marefa.org نم ةر وصلاو
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  لدينيوم ا
_______________ 

 رمياأل رشا

_______________ 

1984 –  

  لبنان

 2002: 1ط

 رواية   أدبي

_______________ 

لسان شيخ    سرودة علىم  ةالرواي

لح علقتهما بيروي  تفاصيل  يبته 

بدأت إنجا  اق  فبات  التي  ز على 

بمشر يتعلق  شعر وع  فهرسة 

ذرالمتن يتحول  المشروع   يعة بي. 

مقتعللقاءات   في  اد  يبة. حبلنزل 

في عتي لمضايقات  الشيخ  رض 

مس جماعات إدارة  من  جده 

د برنامجا   يقدم  ينيا  أصولية. 

تلفزيون  قناة  نفهم   ة،يلمصلحة  ثم 

وأ لفترة،  يسجن  يروي نأنه  ه 

تصلنا  سجنه.  من  األحداث 

حرأ  اتءإيحا ثمة  قن  ائمة. با  

االحب إلى  تسافر  لخارج، يبة 

يلتحق   نهاية   بهاوالشيخ   في 

بلغة   ةمكتوب  يةالروا  .روايةلا

ق يمكن  وال  شاقة،  راءة معجمي ة 

فهي  التسلية  محمل  على  الرواية 

اللغوية والبلملي  غة ئة بالفصاحة 

. يللقارئ العاد  ا  متحانيجعلها ا  ام

تجر بهذا  روائية بوهي   ة 
 

 
 

 
_______________ 

عند  اأث  ملفتة.  موحةط رت 

عام   في    2002صدورها 

ترجمت ، وناقضةردود فعل مت

إ ايالرو الة  اإلنجليزية لغتين  لى 

األمي  .رنسيةوالف ناِشَرة  رشا  ر 

و ثقافية  وناقِدَة  روائية.  لبنانية، 

كبَد الِكتابَة  في الِ طأت  بة 

إلى لبنان،    اريس. بَعد َعودَتِهبا

عام   فشاَركَ   1990وفي  ي  ت 

دار  أتَ  نشرسيس  دار   الجديد، 

مستقلة أعمال لبنانية  نََشرت   ،

هللا    عبد ومي  خات محمد  

بن  حسي)  مهريغو  لييالعل ن 

   اديييكيب( وحمزة
al-akhbar.com 

 daraj.com نم ةروصلاو
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  ريا وسكينة رجال 
_______________ 

 عيسى صلح

_______________ 

1939 – 2017 

  مصر

 2002 :1ط

ة  سيرة سياسي   موضوعي

 عيةواجتما

_______________ 

الكاتب   1921  معل  يف وصف 

العقاد   الكبير محمود  عباس 

"سكينةالشقيقتي و  "ريا"  " ن 

النفوس أنه ب أصحاب  من  ما 

دخلت   منذو.  لميتةا الحين  ذلك 

 التاريخ باعتبارهما رمزا   االثنتان

ورلمجا  للشر يعِن  لد  من أحم  د 

ة ما نسب حقيق  يتقصالمؤرخين ب

جرائ من  بالإليهما  أو   عن   بحثم 

الرمقادته  يتالوافع  دال . تكابهاا 

محا هو  الكتاب  لرواية وهذا  ولة 

ا و السيرة  "ريا"  لـ  لحقيقية 

بسك" أحاط  من  ولكل  ما ه ينة" 

رج وظروف ال  من  ونساء 

واقتص وهو اسياسية  عامة  دية 

الى   ليس ويخ  رلتاا  وثائقيستند 

 يالذ  يشعبرويات الخيال الم  إلى

كراهيت كل  عليهما   ه أسقط 

لوازدرائ يخوه   ة قالعل  نمن 

 . يمة بين الناسوالحم الطيبة

 
 

 
_______________ 

صحفي ومؤرخ  صلح عيسى  

بكالوريوس في  ل  امري. حيسا

االجتمالخدم  .1961اعية  ة 

لتاريخ والفكر ا كتابة في  اتجه لل

و غ  رتفوعي.  مااالجتالسياسي 

عام اب  للعمل منذ    لصحافة 

أسس  1972 من  .  عدد 

اعتقل .  والمجلتالصحف  

آربسب السيائب  عام ياسه  ة 

اعتقالوت  1966 وفصل  كرر  ه 

 ( ويكيبيديا).من عمله الصحفي
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  انعمارة يعقوبي
_______________ 

 نيعلء األسوا

_______________ 

1957 –  

 مصر 

  2002: 1ط

 ةيروا أدبي

_______________ 

هذه   مواالرجاءت  عية   ن عبرة 

في األ  لخمسينا  مصر  خيرة سنة 

هذه   1952-2002 سلبيات  بكل 

و وقعالمرحلة  ما  من   بكل  فيها 

اجتماعي لى إد  حيث صع  حراك 

الأع اللى  أقل  شدرجات   نا  أناس 

الطبقة نوا أبناء  هار 

يلوة  قراطيتاالرس ال إ  بقم 

الماضياجت هذه سجلت    .رار 

و وقع  ما  مصر يالرواية  في  قع 

و فساد  وانحمن  شوة رلل 

تتكاوزاز  بتاو لى إشير  د 

بعينهم تعرفهم بسيماهم  أشخاص 

  .من أفعالهم

اسم   إويُشير  االسم الرواية  لى 

لع موج الحقيقي  فمارة  عل  ودة 

بناط  بشارع حرب  ا هلعت 

د يان عمالمليونير هاغوب يعقوبي

األرمنليلجاا عام  ة  ، 1934ية 

القاهروهذ تتوسط  العمارة  ة ه 

على   شاهدة   مصر يتاروبقيت    خ 
 

 
 

 
_______________ 

أحداث     الحديث من  شهد  وما 

تحويل  .عدة إلى  الرواية    تم 

مسلسل    سينمائي،  فيلم   وإلى 

أيضا  تلفزيو ساهم في   ، مماني 

 أكثر.  شار الروايةانت

األسواني   أسطبعلء  ن.  نايب 

مؤسس  عضو    ،ئيروا  تبوكا

كفاية المعارضة في    في حركه 

  رة كثي. حاز على جوائز  مصر

  ، ايسكىكربرونو    ة جائزا  منه

ف روكيرتجائزة  ،  ريدريش 

واآلداب  وو الفنون  سام 

  ة روصلاو  كيبيدياوي  .الفرنسي

   .يولمحلا ماسحل
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العرش  اقوت ي

  مختارة وقصائد
_______________ 

 محمد الفيتوري

_______________ 

1936 - 2015  

   دانا/السوليبي

 2002 :1ط

 شعر دبيأ

_______________ 

 في ديوانه ياقوت العرش كما في 

الشعر أعماله  ال مجمل  ية 

الشاعر  يس قارئ  محمد تطيع 

أن يفرق في شعره بين   يالفيتور

ش  ما بين   مي،وقوي  خصهو   أو 

وعام،   خاص  هو  دائم ما  فهو 

االثنين بين  صدور   .المزج  منذ 

الشعوعتمجم األه  لى ورية 

إفري"أغان أوائل ي  في  قيا" 

أحدث  صدور  حتى  الخمسينات 

الكفاح  طبول  يدق  وهو  أعماله، 

الهم  لوطني.ا معتزا   ميستنهض 

 بذاته وإنسانيته.  

وأم   روفرادب  دلو ليبي  ألب 

فخت  .سودانية لوم العة  يكل ي  رج 

لصحف بامحررا   مل  ع  .زهرألبا

وُعي ن  والسودانية،  المصرية 

ا ل لدوا  بجامعةعلم  لإل  خبير 

فالع بين  ربية  ما  الفترة   1968ي 

ا ثقافيا   ثم عمل .1970-  مستشار 

  
 

 
_______________ 

سفارة   بإيطليفي  اليا.  بيا 

بالسفمستشار  و ا  وسفير  رة  اا 

بلب بيروت  في  نان، الليبية 

لشارستوم اا    سية لسيالشؤون 

لي المغرب  بيابسفارة    .في 

الحكومة   عنه  أسقطت 

ية سنلجا   1974عام  ية  السودان

اللمعار وتبن ته  ضته  نظام، 

الليبيةالجماه بعده.  يرية  ا  أقام 

المغرب زوجته   في  مع 

،  2014عام    وفي  .غربيةالم

السودانية   منحته الحكومة 

 ويكيبيديا( ) جواز سفر.
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  هاطابوخ الحداثة  

  اسيلسيا
_______________ 

 Jürgen رغن هابرماسيو

Habermas 

_______________ 

1929–  

   ياألمان

  2002: 1ط

 مترجم

   تاريخ ونقد اجتماعي موضوعي

_______________ 

سبع  هذا  يضم   قاالت مالكتاب 

م حول  كلها  وضوع تتمحور 

هحوا الد  القسم   .حداثةو  في 

دم مفاهيم مختلفة للحداثة ول يقاأل

نوعة مات مت قيي هم ظواهرها وتأو

العشرلقل البارزة. ح أين ورن  داثه 

خطاب أ فيتناول  الثاني  القسم  ما 

ع مركزا  السياسي  لى الحداثة 

الديمقر والمواضيع  هوية اطية 

وهي االنسان  وحقوق   الوطنية 

على   هم المسائل المطروحةأمن  

 . والسياسي يالفكر لبحثط اابس

هابرماس فيلسوف وعالم يورغن 

ألماني   أهم   من  يعتبراجتماع 

اع وااللماء  في   سياسةلجتماع 

المعاصر أهم .  عالمنا  من  يعد 

مدرسة   فرانكفورت منظري 

خزأله    .النقدية من   مسينيد 
 

 
 

 
_______________ 

نظرية    .مؤلفا صاحب  وهو 

التواصلي.ا ة  قصيسرد    لفعل 

متطو عحال  هوم فر  بر داثة 

الفكر.ت أن ير  اريخ  ى 

الالمق لتأسيس    طوباويةوالت 

 تافي دعو )كما    ايرمجتمع مغ

ومار وكس  فيبإنغلز  ر(  حتى 

ال    استهلَكت   لكنه  مضمونها، 

البعد  عن  نهائيا   يتخلَّى 

الكامنالطوب جدل  اوي  ية في 

  التاريخي. الوعي

sooqukaz.net ـل ةروصل ا  

Wolfram Huke / ا يديبيكيو 
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ن يتحدث طيفلس وديع

  صرهعن أعالم ع
_______________ 

 فلسطين وديع

_______________ 

1923 - 

 مصر 

 2003: 1ط

 دراسة  موضوعي

_______________ 

وديع وترجم    ألف  قد مفلسطين  ا 

أرب  وزيجا فكتاب  عينعدده   ي ا 

والسياسة قتواالدب  األ صاد 

قام   وعلوم التي  الصحافة 

ابتدري الجامعة  في  ريكية ألمسها 

وات عشر سن  على مدى  ةربالقاه

. ولعل 1957و  1948  بين عامي

الصادر  الكتاب  األدبية  كتبه  أهم 

"وديع  2003عام    والمعنون 

أعلم فلسطين   عن  يتحدث 

جزئين، ف  باتكلاو  .صره"ع ي 

عل  يسجل محبن  اتهقفيهما  ئة و 

األعم والبلد  لمن  مصر   في 

وديارات  والمهاجر  العربية 

محعل  مث  مستشرقينال مود باس 

إبراقعال عبداد،  در القا  هيم 

حالمازني،   الزيات، أحمد  سن 

مطران،  خليل  حسين،  طه 

جر ععبدالكريم   بد مانوس، 

 صاحب المكتبة  الرفاعي العزيز

  
 

 
_______________ 

محمدالصغيرة ني  لغاد  عب  ، 

ير،  باكثأحمد    علي  سن،ح

تيمو حسني  محمود  محمود  ر، 

  يلة  كنون، جمإسماعيل، عبدهللا

مالعل و  ييلي،  وداد زيادة، 

ن  ان أمياألستاذ عثم  اكيني،سك

والشيخ عبدهللا كنون والدكتور  

ال صبري  سوربوني  محمد 

مو ناألديب  بذل ة.  عيميخائيل 

الث عمله  وتعلهم  يره  بقافي 

عن   والودود  هم  اجإنتحياتهم 

  .بهمآداو
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 رقية اء الطائرة الوعدّ 
The Kite Runner  

_______________ 

 حسيني خالد

_______________ 

1965 –  

 ن ستاأفغان

 ةيلعربلترجمة ا)ا 2003 :1ط

 (2012عن االنجليزية 

 رواية يأدب

_______________ 

"الك  من  تااستباق أن   أريدتاب: 

المكان، من أمزق نفسي   من هذا 

ة ع كغيمرتفأريد أن أ  هذا الواقع.

ه في هذ  أن أذوببعيد ا،    فوأطو

لرطبة وأتحلل في يفية االليلة الص

لكني التلل.  فوق  بعيد،   مكان 

رجل خرسانهنا،  من ي  تان 

خالا رئتاي  من تيلحجر،   ان 

تحترق.    ،الهواء لن حنجرتي 

الإل  ب هروك  هنايكون    . بعيد"ى 

يقوله    ال" ما  هناك   ،المولىيهم 

واحدة وهي واح،  خطيئة  فقط   دة 

خطي  ، سرقةال هي   ةئكل   أخرى 

 ، إله  هناك"  -  قة!"ر للسروجه آخ

هناك كان  في   ، دائما  هنا  أراه 

 ".هذاهو اليأس  عيون الناس في ب

حسينيخا منلد  أمريكي  أصل   ، 

ا .  أفغاني الورقية لعداء   طائرة 

  فتىال  ةقص  يتحك  هلة  أول رواي
 

 
 

 
_______________ 

أكبر خان  أمير من حي وزير 

وصدفي   ب  المقر  يقهكابل 

وال،  حسان الهزاخادم  ري.  ده 

القصتق أحداث  خع  على  لفية ة 

سقوط  من  مضطربة  أحداث 

في الملكي  ن، أفغانستا  للنظام 

بالتدخمرورا   العسكري   ل 

ف اللالسوفييتي،  جئين  نزوح 

باكست والوإلى    ت الياان 

ص  ومن  حدةتالم نعثم  ظام ود 

قصة  أيضا  لكتاب  او  .طالبان

بين   العلقة  واالعن   .نباألب 

متكما   الذنبشابرز   عر 

عنهالتكف  ومحاولة صدر .  ير 

بن العنوانفيلم    ا يديب يكيو  .فس 

 David Bohrer ـل ةروصلاو
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يخ كل  موجز تار 

 A ء تقريباً شي

Short History 

of Nearly 

Everything  
_______________ 

 Bill Bryson بيل برايسون

_______________ 

1951 -  

 ا كأمري

 2003: 1ط

 العبيكان، دار عن بالعربية صدر

 محمد امةأس ترجمة الرياض،

 2014 إسبر

 مترجم

 تاريخ موضوعي

_______________ 

متخالمؤل" ليس  في ا   صصف 

ولعا قصد   قا  انطللوم،  جهله  من 

وقرأ عشر يسألهم،  العلماء  ات 

في   الكتب  أسلوب لم، وبالعمئات 

بالفكين شرحضح  ؤلف الم  اهة، 

وا والجيولوجيا الفلك  ألحياء 

في   حتى والكيمياء  ظل  كتاب 

ا راليوم  بيألكثر  كتب واجا   ن 

الكثيرةال )مؤلف  عارف " 

 ( حجاويال

 ية الجنسيكي برياسون أمر ليب
 

 
 

 
_______________ 

بريطانيا  ز   1973عام  ار 

خلل سياحة في أوروبا وقرر  

بعدفي  البقاء وج  ها  عمل     دأن 

فوك معظم  يعمل  ترة  ان  إقامته 

من ه  ل.  صحفيا   كتب  مجموعة 

الواليات  األكثر   في  مبيعا  

مو  المتحدة عن شملت  اضيع 

والعلم واللغة  نال  وقد  . .السفر 

ائزة الج  2004عام    في

  ة علميب الس للكتنتاة أفريقديالت

 ويكيبيديا( )هذا. كتابه  عن
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   تاريخ بيروت
l Histoire de Beyrouth 

_______________ 

 سمير قصير

_______________ 

1960 – 2005 

  انلبن

 2006، ترجمت 2003: 1ط

 تاريخ  موضوعي

_______________ 

من   بنانفي لمولود  ر  ير قصميس

و فلسطيني  كان أب  سورية.  أم 

 جامعة   في  أستاذا  للعلوم السياسية

في    سالقدي بيروت يوسف 

بون في جامعة السور  س فيودر

دعاة  من  وهو  باريس. 

التدخ  راطيةللديمق ل ومعارضي 

لبنالسور في  كتب  اني  في . 

في   2004. شارك عام  ةف االصح

اليسايتأس حركة  ر س 

 2005ونيو  ي  2في    ي.راطالديمق

ا قتم  طريق  عن  نبلة غتياله 

 مزروعة في سيارته. 

هو ف  رواية.نقرأ    نناوكأ  هنقرأ كتاب

يج القارئال  بأسلوبه   فقط  ذب 

بل األ أحيانا ،  والشعري  دبي 

بالتاريخ بعنايته   المفصلة 

ي والهندس  واألدبي  جتماعياال

المدينة، لهذه  جانب   والفني  إلى 

السياا تتخألحداث   ك ذللل  سية، 
 

 
 

 
 

_______________ 

ما  متنوعة،  طريفة  أخبار  كله 

جفا التاريخ  عن  العلم يزيل    ف 

دقته. فقصير   أن يفقدهمن غير  

إلى ع   يستند  ُعثر  من  لما  يه 

ما  آثار،   شهود   رواهإلى 

ماء أو أدباء ه علبكت  ماون،  ياع

فيساهم  أو   الصحف،  سجلته 

في المراجع  يشد     ما  تنويع 

الكتاإ   القارئ أولى  لى  من  ب 

آخرها صفحا إلى  نازك )  ته 

   (سابا يارد
http://www.alhayat.com   

 . ايديب يكيو نم ةروصلا
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من التيه،   الخروج

طة  دراسة في سل

  النص
_______________ 

 لعزيز حمودةعبد ا

_______________ 

1937 – 2006 

 رمص

 2003: 1ط

 علم اللغة   موضوعي

_______________ 

الك هذا  لكتابيتكمل  تابيعتبر   ه ة 

المقعرة”   ينالسابق ”المرايا 

او هل”المرايا  وفي  ذا محدبة” 

يالك حمودة   .دستعرض  تاب 

ارينظ بعدهاات  وما   لحداثة 

ونظريات  والتفكيكية  كالبنيوية 

وال  النقد التيو  التلقيجديد  يه بين 

وصل إ الذي  وأوصلتنا  لت  إليه يه 

ا المثقفين  تبني  لهذه نتيجة  لعرب 

ن على   . أعمىحو  النظريات 

ا إلويخلص  ضرورة لكتاب  ى 

ال إلى  وسلطته”العودة   ، نص” 

نقديوإيجاد نظري بدية عربة  ة لية 

الإلء  باللجو والبلغة ى  تراث 

الذهبي. ال عصرها  في  عربية 

المؤلف خطورعل  ويؤكد  ة ى 

لنظرياقياالن الحداثة د  ات 

 archive.orgبية. رالغ

 
 

 
_______________ 

اإلنجليزكان   األدب  ي  أستاذ 

قالقاهرة  جامعةب له  نقدية يم،  ة 

الوطن في   .العربي  كبيرة 

ثقحأ زلزاال  مدث  دويا افيا 

نم  هبتدشين ية  نقد  يةظرلمح 

ف حديثة  ثلثيته: عربية  ي 

المرايا المقعرة،   المرايا 

التيهمج  والخرومحدبة  ال  ن 

نشرت عالم    في  والتي  سلسلة 

األعلى  ا المجلس  عن  لمعرفة 

بد واآلداب  والفنون   ولةللثقافة 

 ( يكيبيدياو) يت.الكو
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  شوارع الروح 
_______________ 

 تمدانا عدي

_______________ 

1938 – 2016 

   االردن

 2003: 1ط

 صقص أدبي

_______________ 

 وكاتب  روائي  داناتم  ديع

  درس   أردني،  قصيرة  قصة

 هدش  دمشق،  جامعة  في  الحقوق

  األردنيين   لُكت ابا  رابطة  تأسيس

 عضوا    كان  كما   1974  سنة

  د العدي كتابةل على وقد عم .فيها

القصم ة قصيرالص  ن 

من   أبرزها  والروايات، 

غريب " عشر  الثاني  المريض 

الخصب"و  "واراألط أيتها   يراح 

ليلة  " و  "لدخيال"و  "لجارةا

الروح"و  "فةعاص   " شوارع 

الطرق"و إلى    "تلك  باإلضافة 

 حصل  بية.ية واألدالنقدته  دراسا

الجوائز من  العديد   على 

عآ  وتكريمات ملتقى  مان  خرها 

علعاللقصة  ثالث  ال   ام ربية 

2010. 

" مجموعته  شوارع وتأتي 

باقتناص  ولعه  لتؤكد    الروح" 

   يا  أو هامش  ا  و عابرقد يبدما  كل  
 

  
 

 

_______________ 

كيمياء   عن  بواسطته  ليكشف 

وصعوبة   البشرية،  النفس 

لية  ت الداخالتفاعل  بنتاجهن  التك

هذه   عليه  تبدو  التفاعلت  لما 

وخموم سكون   قصن  ص د. 

  ين نائيستثاأبطال  ب  لال تحف  عدي

تُعن بحكوال  ذات ى  غريبة  اية 

شاذة واح  .وقائع  منها   دة  كلَّ 

اكد ثم يأتي  مائي رح  سطتبدو ك

بحجراالق ليلقي  بعدها   ص  لتبدأ 

إثر  واحدة  التشكل  في  الدوائر 

تتواص  أخرى ذهن    شكلهال  في 

ضمرة)  .القارئ  (يوسف 

http://www.alhayat.com 
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  عدبأو أ  اللوزكزهر 
_______________ 

  محمود درويش

_______________ 

1941 – 2008 

  فلسطين

  2005: 1ط

 شعر   أدبي

_______________ 

محم  ديوان  ش دروي  ودينتمي 

إلى 'كزهر ا  الجديد أو أبعد'  للوز 

ي تسميته  ما  تجربة فمكن  ي 

دمحم  شعرية، الرويش  ود 

يمكن أمليالت  لمرحلةاب التي  ة، 

'جدارية' رصده مع  بداية  ا 

والتي   ،2000  ملعاالصادرة في ا 

مع  اتو عمصلت  تعتذر  ا 'ال 

المجموعة و   ،2004علت'  ف تأتي 

درويش  فيها  ليستكمل  الجديدة 

حو والحياة الحب  ل  تأملته 

و والمنفى والموت  الهوية 

والمعنى  واالنتم التواصل واء 

 ة المرحل  ذهة··· هربوالغ  عزلةوال

شال التي  في  كتاباته  سنوات غلت 

قطعتها  األخيرة،  الخمس 

حعة  مجمو  2002صار  حالة 

استحك وهذاالة  يعني   ال  ثنائية· 

ال درويش األخرى، ليس أن أعم

بالضرورة  فالشعر  تأملت،  فيها 

تأمالح لكنة    التجارب  لية، 
 

 
 

 
_______________ 

ت أسأاألخيرة،  ذات   ئلةملت 

ا  قاربهت،  ومطلقةية  وجود

ادت  ياتية اكتملت أو كح  بةتجر

تكتمل شعره:أن  ومن   . 

خف فأكيفا  أمشي  عشر  ،  بر 

ست ين··عشري/،ئققاد ي أمشن، 

ا/    تنقصو على في   لحياة 

خفيف كسعال  أفكر:    /·مهلها 

لو /    ا، ماذأتماذا لو أني تباط

 ؟ هل أوقف الوقت؟ ني توقفتأ

 

 ة شعبانفاطم

www.alittihad.ae 
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   ل ارجالد الي بف
In the Country of Men 

_______________ 

 رشام مطه

_______________ 

1970 –  

 ليبيا 

، الترجمة العربية  2006 :1ط

 عربي(  لكاتب) مترجم 2016

 ة رواي دبيأ

_______________ 

رك واليد نيويومليبي من    ئيروا
يفي    مقيم  غةبالل  بكتلندن 
إيزيةنجلاإل أبوه  انضم  لى . 

 .1994المعارضة ثم أعتقل 
ا عمره  رينات  لعشفي   هى أنمن 

الهندسةهشام   معمارية لا  دراسة 

م وافتتح في  سميث،  غولد  عهد 

المعمارية،   للتصميمات  م ثمكتبا  

 :للكتابةتفرغ 

في بل  رصد  "في  د رواية 

الل  الرجال" نهاييالحياة  في  ة بية 

قمع لا  وخاصة  نات لسبعيا

ة على خلفيالجتماعي  ي واياسلسا

القذافي   معمر  لسان حكم  على 

يعيصغ  صبي أمهير  مع   ش 

في   بألايختفي  ن  أعد  ب  كيرةلسا

غام عينا ضة.  ظروف  وتلتقط 

الكبار غابت عن  ا  أمور   الصغير 

 م لاعو ة،  م الطفولن عالبييعيش  و
 

  
 
 

 
 

_______________ 

  حون المش  "السري"الكبار  

والممساباله ف،  وخات 

ن  المنتظرياألمنيين  بين  راقلموا

يختطفوه كي  األب    .لعودة 

أال  ويتتبع مصير راوي    يضا 

ومستأ رشيد،  اذه   ذيالعلمه 

محاكمة  ت  السلطاتعدمه   في 

 علنية.

 لغة   18ترجمت الرواية إلى  
إل  القصيالقائى  وصلت  رة مة 

بوكر" ة  لجائز   "مان 
علالبريطاني وحصلت    ى ة، 

الجا   . انرديجائزة 
qantara.de ايدييبو ويك.   



 الكتب المقترحة

320 

 

 

أنيس صايغ عن  

  نيس صايغأ
_______________ 

 يس صايغأن

_______________ 

1931 – 2009 

  فلسطين

 2006: 1ط

 ذاتية سيرة وعيموض

_______________ 

ث ومفكر ح يغ كاتب، باأنيس صا

مي،  عرب  اث األبح  ركزرئس 

فكرة   وكانني  طيالفلس صاحب 

الفلسطينية. مشروع   الموسوعة 

إسرا عام اغتيا  ئيلحاولت  له 

م  1972 من بطرد  أصيب  فخخ 

وئراج نظر  بعض ه بضعف  بتر 

كان والده قسيس ا إنجيلي ا   أصابعه.

إلى   سوريا سطين  فلهاجر   من 

مول ألب وأم  فلسطين  في  ودة 

وي ثانأ تعليمه الدني األصل. بلبنا

في ية  خلالدا  نيورسة صهمد  في

النا إثر  لكن  نزح لقدس،  كبة 

أ حيث  لبنان  إلى   نهي وعائلته 

اللعا  درسووية  الثان سياسية لوم 

الج األميركيةعامفي  ق التح  .ة 

عام   كامبريدج   1959بجامعة 

دكتورا على  علوم الفي    هحصل 

العربي وعين والتاري  السياسية خ 

األفأستاذا   دائرة   بحاث ي 
 

 
 

 
 

_______________ 

إعا   قية.رلشا بد  عام لى  يروت 

لتحرير   لوعم  1964 مديرا 

ثم    العربي–زيالقاموس اإلنكلي

األبحاثلمرك  يسارئعين   .  ز 

أول  بتاالك   ه آخر  إلى  همن 

، ينتقل بك بتلقائية وتدفق،  شيق

الصرا تنقصها  النقد وال    حةال 

والال األخطاء  هادف    .كشف 

ماد ليس  يقدم  غنية  عن  فة  قط 

ة،  يينالفلسطفية  الثقاة  الحيا

أإنمو جوانب    يضا  ا  يكشف 

العد  خافية من  لشخصيات  يد 

وال محسن )  رينمفكالزعماء 

  aljazeera.net  لحصا

 ( اديويكيبيو
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  تيمذكرا
_______________ 

 سمير أمين

_______________ 

1931 - 2018  

  مصر

 2006: 1ط

 اتمذكر  وعيوضم

_______________ 

المحطا  عايش أمين  ت سمير 

تاريخ  في  والحاسمة  المفصلية 

البا  زال ط يال  ربي: كانلم العلعاا

باريس انتكاسوي   في  شهد  ة م 

التي تم فيها   1948العرب ونكبة  

ة هزيم  اشاحتلل فلسطين، ثم ع

على تداعياتهو  1967 الخطيرة  ا 

الع العربي،مصير  ته،   الم  برم 

انهايوبد رب عالمشروع  يار  ة 

لهوال  اسيلسيا قد ر  ثم   وحدوي. 

تفجيرات   يشهد  أيلول/   11أن 

دفع تي  الاساتها،  وانعك  مبرسبت

با "ضريبة"  لها، ظاهلعرب  ة 

س نتائجها كان  إحدى  بغداد  قوط 

علمات  وإحدى  المباشرة، 

العربلمستقا  "موت"  .يبل 

سير  يتحدث عن  ، تهالكتاب 

منويور ذكريات  التي  د   طفولته 

 عاشما  وإن  ،يةعادلة  طفو  م تكنل

جعلته   في ظل حرب  ا  منهابعض

 . انهأو  لويهجر طفولته، قب  يكبر،
 

 
 

  
_______________ 

إ يتطرق    نشاطاته   لىثم 

كان    اسيةالسي أيام  فرنسا  في 

الرؤي يعالج  كما  فيها،  ة طالبا  

التيالتنم أن   وية    حاول 

مصر،   نطاق  على  يطرحها 

أفري ثم  أجل قومن  من  يا، 

جاد  يوإقتصاد  باالنهوض  ال

اياسالس للتنمية  ات  لمحفزة 

الدول وا بركب  للحاق 

  . يبيدياويك )   المتطورة.

 ( www.daralsaqi.comو
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  هيةاكرمديح ال
_______________ 

 خالد خليفة

_______________ 

1964 –  

 سوريا 

 2006: 1ط

  يةروا أدبي

_______________ 

مايرو  جذبت الكراهية ته  ديح 

جميع اهتما في  االعلم  وسائل  م 

ووالعنحاء  أ الروالم  ة ايصلت 

ا للقائم في  القصيرة  ائزة جلة 

في العالمي العربية  للرواية  ة 

األ عام  دورتها  في  . 2008ولى 

 قضى يدة.لغات عد ت إلىموترج

ف سنة  عشر  ثلثة  كتابة خليفة  ي 

الكر  ةرواي ي وه  ،ةاهيمديح 

تر عن  تكلواية  حياة تأث  يةكيفم  ر 

بالحرب سرة  أفراد  أ سورية 

النظا بين  االدائرة  لسوري م 

جرى و  ،سلمونلما  واإلخوان ما 

المس  ةلجماع في االخوان  لمون 

حماة. وقد نشرت في دمشق قبل 

يتم حظرهاأ إعادة قا  تح وال  ،ن  م 

 بيروت.  نشرها في

الرواتعيد   األسئية  هذه  ة لطرح 

بالصراعن  الحارقة   ين ع 

وصولاأل  هاية ن  ،ةلطالسيين 
 

  
 

 
_______________ 

وثم سبعينيات    نيات انيوبداية 

الما ح  ،ياض لقرن  قبة وهي 

ب  تقضي  ثقافة   اهكادت 

األخضر  الكرا على  هية 

القراء   الرواية  تقود  واليابس. 

والم آلسرة وعحلب ا  من مدينة

إلى نسا السرية  وحياتهن    ئها 

بالرمأفغانستان،   ا  ض  يارور 

ولوعد وأن  أخمكنندن   رىة 

 بيديا( ويكي)

  abjjad.com نم ةروصلا
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  البيضاءخيول  ال منز
_______________ 

 نصر هللا إبراهيم

_______________ 

1954–  

   ردناالفلسطين/

  2007: 1ط

 (حمةل)م رواية   بيأد

_______________ 

نصر مواليد   إبراهيم  من  هللا 

أب من  ان،  نيين، فلسطي  وينعم 

أر  راهُِج   قرية من  في  ضهما 

كم غربي   28  ،سطين(ريج )فلبال

عام   اليوم 1948القدس  يعتبر   ،

الكت  أحد الأكثر  تأثياب  را  عرب 

أعماله وانت تحظى  كما   شارا ، 

م نصفختلبترجمات  درس   ر ة، 

فا   ةكالدارس وفي م  هللا  يلغوث 

على مخي حصل  الوحدات،  م 

ز دبلوم تربية وعلم نفس من مرك

عت إلدريب   علمين المد  عدامان 

. غادر إلى 1976في عمان عام  

عمل مدرسا  لمدة لسعودية حيث  ا

في 1978-1976عامين   عمل   ،

األردنلصحاف ا عا  يةة  م من 

سسة . عمل في مؤ1978-1996

لفنون ارة اد  -شومان    دحميعبد ال

سسة، للمؤ  ثقافيا    ارا  مستش  -

للنشاط فيها ات  ومديرا   األدبية 

 غرفت  .2006و  1996  بين عامي
 

 
 
 

 
 

 

_______________ 

ذ للكتابة.  لبعد  أحداث تك  بدأ 

من   األخير  الربع  في  الرواية 

عشرالق التاسع   وصوال    رن 

أي تمتد ألكثر من  النكبة،  لعام  

تاريس  129 فنة من  .  سطينلخ 

 يرةالقص  ةالقائم  في  تلدخ

  للرواية   ميةلعالا  للجائزة

 ووصفتها،  2009  لعام  العربية

 لجيوسيا  ضراءالخ  سلمى

 . "الفلسطينية  اذة لياإل"  انهبأ
 . يكيبيديا(و)

 abjjad.com ةروصلا
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  ماذا علمتني الحياة
_______________ 

 جلل أمين

_______________ 

1935 – 2018 

 رمص

 2007: 1ط

 سيرة ذاتية يموضوع

_______________ 

 وب ألسلبا  زميتت   ذاتية  سيرة" 
 وتصف   ،والصراحة  السهل،
 االقتصاد   في   عمل  رجل  حياة
ً   أصبح  ثم  طويالً   " كاتبا

 ( اويعارف الحج)

اق وأكعالم  وكاتب تصاد  اديمي 

أ من  كتاب مصري،  كتبه  شهر 

حدث" فيقللث  ماذا   مصر؟"  افة 

ال  ذيال االجتماعي تَّغيشرح  يُّر 

المصرييوالثق حياة  في  ن افي 

مال  خلل ى إل  1945ن  فترة 

أحمد وا.  1995 الكاتب  هو   لده 

في كلية جلل أمين  أمين. تخرج  

عام  القاهرة  جامعة  الحقوق 

ع1955 حصل   لماجستيرالى  . 

لندن. والدكتو جامعة  من  راه 

اال  شغل أستاذ  قتصاد منصب 

شمس ن  عي  بجامعةلحقوق  الية  بك

وعمل   1974إلى    1965من  

للصندوق مستشار اقتصاديا  ا 

لالكويت  ىإل  1974من    لتنميةي 
 

 
 

 
_______________ 

أس   1978 عمل  زائرا كما  تاذا 

للقتصاد في جامعة كاليفورنيا  

ا  ذستاوأ  (1978-1979)

األميبالجام بالقاهرة  عة  ركية 

 وحتى وفاته. 1979من 

ارسيخلل    من ماذا "لذاتية  ته 

عرف القارئ يت   "ي الحياةنتعلم

أحمد أمين ،  الكاتب  على عائلة

  واألخوة األم    عنواألب  

صص نجاحهم أو  ، قخواتاألو

الرس  ،فشلهم ائل وتبادل 

من والعائلية   الكثير  يعرض 

السياسية   المواقف  وآرائه 

السي  جعلت مشوقةتلك   .رة 

/www.kutub-pdf.net 
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  وكالة عطية
_______________ 

 بيي شلخير

_______________ 

1938 – 2011 

  صرم

 2007 :1ط

 رواية أدبي

_______________ 

اعتداء ت حول  الرواية  تمحور 

المتفوق  الطالب  ــ  الرواية   بطل 

المعلع بم بدمنهد  على مين  هورــ 

 ن في طرده متسبب  يمما  سه  مدر  

إلى  وسقو  المعهد  العالم طه 

وكالفسال عطلى:  مأوى ة  ية: 

وا واألشقياء المهمشين  لصعاليك 

الم ومندينفي  يأخذ  ة.   ناهنا 

أمتع تب  الكا من  واحدة  في 

وأكثرهال إلى رحلت  تشويقا،  ا 

 قاع مدينة دمنهور. 

عمل  الرواية حولت إلى 

 .مسلسلفي  ييونزليفت

جائزةو على  الرواية   حصلت 

نجيب   من مميدالية   حفوظ 

األالجا عام قلبا  مريكيةمعة   اهرة 

2003. 
 

 
 

 
_______________ 

والكاتب   تبك   الروائي 

شلبيي خمصرال الي  وح  يري 

شرين  تاب ا، بما في ذلك عك  70

نقدية، ،  رواية ودراسات 

تاريخية ،  وروايات 

ومجموعات   ومسرحيات 

رواياته وهو بة.  رقصيقصص  

يتداول  معظمها  في  كان 

الشارع "

 . يا(د)ويكيبي."المصري
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  ئكةالالمآخر  
_______________ 

  فاضل العزاوي

_______________ 

1940 –  

 راقالع

 2007 :1ط

 رواية أدبي

_______________ 

ش العزاوي،  وروائي   راعفاضل 

ولد في كركوك   .راقيومترجم ع

عام  في   حصل   .1940العراق 

بكعل اللوريوس  لى  غة في 

عام من    نكليزيةاإل بغداد  جامعة 

ألمانيا   1966 إلى  سافر  ثم 

ع ليحص الدل  منلى   كتوراه 

"المشاكل الي  امعةج حول  بتزغ 

لتطا الثقافة لرئيسية  وير 

مؤسسي ةالعربي من  يعتبر   ."

التي كركوك"  م ضت  "جماعة 

وجاسركون   دمو بولص  ن 

وصل الراوي  فائق ومؤيد  ح 

 .لنثرايدة تمت بقص هوالتي ا

ر فخ"ة  وايترجم  مة اصاحب 

للروائي  الديناصورات" 

 البرتغالي خوسيه كاردوزو  

قدم ي  الملئكة"آخر  "  في

ي ماوي ضمن عرض بانوراالعز

صو مدينة ورثائي  عن  رة 

الحكم  أيام  آخر  في   كركوك 
 

 
 

 
_______________ 

ف العراقالملكي  راويا ي   ،

ممزو بمرح  بالخيبة  قصته  ج 

ألسرة  اقطة  سحرية:    ونبرة 

ن جنيأف  كتشالتي    ة نها 

السكيروا ا  لحلق  لذي القتيل 

ا الى  األمر  به  اسة،  لقد ينتهي 

يتحول  ح الى  يحه  ضريث 

مقدسة تمزج    ةالرواي  .عتبة 

بالخارق، بمهار الكوميدي  ة 

لتاريخ    مع المعتم  الواقع 

خر "آ  .عقيدتو  عمقبالعراق  

عن المل مثيرة  رواية  ئكة" 

يل صموئ)  حياة في عالم خطال

 ( addustour.com، عونمش
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ة، يوميات  وقعقال

 متلصص
_______________ 

 ليفةفى خصطم

_______________ 

1948 –  

 سوريا  

 2007: 1ط

 رواية أدبي

_______________ 

القوقعة  تسر رواية  ات يومي  -د 

يومي ات أُ   متلصص  قي لشاب 

عال لدقبض  و ليه  إلى   هصولى 

سوريطالما وطنه  إلى  عائدا   ا ر 

االنتهاء   بعد  فرنسا  من من 

ا دراسة   ائي، ينملساإلخراج 

عن   يزيد  ما  ث ثلوأمضى 

ة في السجون السورية عشرة سن

هة  الموج  التهمة  يعرف  أن  دون 

ال  د إليه. وق فى كاتب مصطاعتقل 

بسبب   ليس  ره فكاأخليفة 

كتبه ر  قريتبسبب    انمإالسياسية و

 ا.نسفرئه في زملحد أ هنع

والفساد  الظلم  الرواية تصور

لتي عذيب االتساليب أوالقساوة و

 ل من قبل.ها مثيل رألم نق

خليفةصطمولد   مدينة ف فى  ي 

حلب إلى  انتقل  ثم   ،جرابلس 

السياسية في نشاطات  ي ف  شارك 

ش والفترة  على   تيبابه   سجن 
 

 
 

 
 

_______________ 

ادت  متا  مرتين  اثرهأ لمرة  في 

تنقل  امع  15إلى  نية  لثاا ا ؛ 

عديد من السجون  خللها بين ال

سجن وسجتد  أبرزها  ن  مر 

است الو  صيدنايا منها  تي  مد 

منذ عام    هاجر.  وقعةلقروايته ا

اإلم  2006 بعد  إلى  ن  أارات 

خ  كان السفر  من  ج  راممنوعا  

إسوريا   ثم  فرنسا ومن  لى 

اليو يقيم  من  محيث  متزوج   .

سحاالن اشطة  بني لر 

 . ا(كيبيدي)وي
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  مالور
_______________ 

 براهيم الكونيإ

_______________ 

1948 -  

   يبيال

 2008: 1ط

 رواية أدبي

_______________ 

الورم   الكثيُدرواية  من رجها  ير 

عليه ال يطلق  ما  ضمن  باحثين 

السح يبحث   .يةربالواقعية 

 "مرولا"  يف  ينوكلا  ميهاربإ

 ورة المغموأبعادها    ةطلسعة البيط

لديكتاتو  يهو رمزية   رية قصة 

ع  فيالقذا فل  لىتقوم  سفي تأمل 

الحاكم لم   قيمعوجودي   فهوم 

والسلطة والمحكومين  

سردها والم في  جة  معِر  تسل طين، 

 . ودان بالوجقة اإلنسعلى عل

ينمو رداء الحاكم في في الرواية  

 لكو  هعزن  عيطتسي  لف  هجلد

تمزيق  ىلإ يدؤيسعه لخلة اولمح

ا    جسده المشؤوم للرمز  ندماج 

اإلنسا وبين  إنةطلسالن  كار . 

، لما  موت ا بطيئ ا ومؤ  يعني  ةطلسلا

العقل والروح . يؤدي إلى تحطيم 

ي و القذافي هذا  ب   أبن تيكاد  محاولة 

باب أن ك.  سلطتهلتمسك  لو  ما 

قادمة  اللحظة  هذه  رأى    الكوني 
 

 
 

 
_______________ 

إللهوحو   استعا  أن ارى  يمكن  ة 

ات سوء  على  دام ستخطبق 

التاريخالسلطة   عربي ال  عبر 

في  رواية  الت  دخل  .هعمجأ

الطويلةال للجائزة   قائمة 

لعام العا العربية  للرواية  لمية 

2009.  

الكوني   ل كإبراهيم  يبي  اتب 

في  طارقي   . الرواية  يؤلف 

ه  كتابا ، وترجمت كتب  81ألف  

   ديدة.عى لغات لإ
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 فاتترا الع
_______________ 

 ربيع جابر

_______________ 

1972–  

 لبنان

  2008: 1ط

رواية  دبيأ

_______________ 

الحرب عامي ال   في  بين  لبنانية 

قص  1990و  1975 ة تدور 

الذي مارون الصغير  مارون   .

م قصته  أيام عائلته    ع يحكي 

ودث  يتح  .الحرب  ، هأم،  الدهعن 

ا وشقيقه  وعن شقيقاتهألكبر   .

لم الذي  الصغير  ه لكن  ،هير  أخاه 

 لى الحائط ع معلقة هتريرى صو

رون أنه ليس يكتشف ما  فيما بعد

أ،  شخصينأنه    ،مارون ال نه  أو 

نظرا.  أحد يرى   غريبة  تكان 

. لم شقيقه أحيانالده وفي عيون وا

 ه حتى أخبر ،يكن يدرك معناها

ئمة االق  في الروايةلت ودخ

رواية  للجائزة العالمية للويلة لطا

 . 2009العربية لعام 

اعتمل ر، جابع  بير  رافاتخص 

"تر مفادها:  رسالة  وإن سل 

تنتهي ان ال  فهي  الحرب،   تهت 

 إلى االشخاص الذين  بة حقا  بالنس

 
 

 
_______________ 

نتائجها  ع وشهدوا  اشوها 

ا تظل  اذ  ذكريات لاألليمة، 

والكوابيلموجعا اة  ة علمروس 

على  ضاجعهم  تقض وأن  م"، 

أخطاء   األجيال من  تتعل م  أن 

ر  كر  تت  حتى ال يرها،  خ غوتاري

ا   لمآسي.ذات 

mybook4u.com 

 ويكيبيديا( )
 The National ةروصل
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وركي أرض  ه

  آشور
_______________ 

 صبري هاشم

_______________ 

1952-1916 

 عراقال

 2008: 1ط

 رواية أدبي

_______________ 

ا الرلكايستلُّ   صبريوائي  تب 

مادةه تجربة   هتواي ر  اشم  من 

األر الشيوعابطة  يين نصار 

العراقيين ومعاناتهم. وهوركي  

اآلشورية   التي  االقرية  لخربة 

لهم.  اخت مقرا   األنصار  ارها 

الحم نائلة  زوجة يبينهم  ري 

 للخ  الطلقُ   يهايأتالتي  سهيل  

ف قذائلابالجيش التركي    موجه

قبلَ المدفعية ما  لحظات   . 

مُ تكونَ   والدةِ ال لحنط  ديث  لقا   

الطفل  األب   عن  مع  القادم 

ال   والمريرة.  القاسية  حياتِه 

إدانته   في  هاشم  صبري  يقف 

عندو  للقمع حدود    االستبداد 

أو   السياسي  النظام  عند إدانة 

هوركختاريخ    بل  ،يراب 

ع سه اتداعيبر  يسحبك  يل ت 

إلى  ب للذات  نقدية    ة نادإرؤيا 

الشيوعي      ة دايقلاوالحزب 
 

 
 

 
 

_______________ 

لمذبح ابين  القرتقدم    يتلا   ةيدركلا

هاني الحرية الضحايا  ومن   .

سهيل أروى   :صديق  تختطف 

 ثم   بل رجال السلطةقزوجته من  

الجبال   وهيطارد   بدو  قبل  من 

بش  هفتح  ىقلي  نأ  ىلإ  .تاشانفي 

 ( ندمتملا راوحلا/كنجي حابص)

صب فيولد  هاشم  البصرة،   ري 

عام العراق  عا1978  غادر  ش . 

البلدب  ل  تنقم العرين  من ان  بية 

 هترما غمنشر وت إلى اليمن يالكو

الصحراء عبور   ر قتسا  .عن 

أكثر ت  .1990منذ    األمانيب اركا  

 .شعر رواية وديوان 12من 
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  حة واِلصالالسن
_______________ 

 عبد هللا العروي

_______________ 

1933 –  

 غرب الم

 2008: 1ط

تاريخ ونقد   موضوعي

 يتماعجا

_______________ 

على   جواب  شكل  على 

م  تساؤالت أجنبية  سلمة، سيدة 

الكتاب،   هذا  العروي  يكتب 

تساؤالت صورة  تتناول    وهي 

يقدوك  اإلسلم. سه، نف  ميف 

األديان و إلى  ينظر    كيف 

السيدة:  األ وأن  خاصة  خرى، 

وتعيش  ،  تماءاالن  ، بحكملمةمس

فيه    محيط  في  .دياناألتتعدد 

يطرح الرد  العروي    عبر 

الفردي،   الشخصي،  تصوره 

أ يمكن  ما  نسميه متجاوزا   ن 

حرية   ثوابت، رحابة  إلى 

والفهم لمالتفكير  أمينا   هجه ن ، 

الذي  اريخاالت ني "يعني 

ع المجتمعي الذي  الواقاف  شاكت

ي منظور درك  ال  في  إال  حقا  

يحخ،  التاري الرفما  ع مجتمك 

الحق هو    بقدر  ليس  ما 

 ."فعةالمن

 
 

 
_______________ 

بتاريخنا،  علقتنا  إذن  هي  ما 

وفي   فهمناه،  هذا كيف  ضوء 

وننشد التاري نطرح،  كيف  خ 

ا نعلقت   كانت  كيف  اإلصلح؟

و ديان  باأل ا لنتعام  كيفاألخرى، 

تعدم وشيع؟ع  مذاهب  في   دنا 

نك الجديدة،يف  اإلشكاالت   واجه 

علف  معاصرةال  باآلخر،  ناقتي 

تلبالغرب  وخاصة ب ؟  عض ك 

الكتاب هذا   أسئلة 

(www.goodreads.com ) 

 aljazeera.net ةروصلا
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  ترجم الخائن الم
_______________ 

 حداد فواز

_______________ 

1947 -  

 يا سور

 2008: 1ط

 رواية أدبي

_______________ 

الره  صدتر العلقات   ،وايةذه 

الوطننساإل في  ا  عموم   انية 

ول تونس  بين  بنان العربي، 

خل من  وسورية،  ل وفلسطين 

الشخص المحورية "حامد"  ية 

الملتبس "أحمد والشخصيتين  تين 

حلفاوي"و"عفي  فاني"لح  ف 

ر فعب  .خرىأ  خصياتوش

المت المترجم  الخيانة هم بشخصية 

رؤي بسبب   فةالمختلته  "حامد" 

ولترالنى  لمع الجمة  فكر قيم 

ووالحضار واإلبداع، ة  الثقافة 

واسعين شبكة  الروائي  ة سج 

أدب بين  العلقات  من  اء وثرية 

قاد لتقول بأن فنون وصحافيين ون

ان باإلنس  ما هي علقةالكتابة، وب

والوا تأحيالحرية   تكون  أن   بىة، 

واستغلل  تبعية   موضع 

وابتزاز. ومس وانتهازية   اومة 

الروهو الايي   لروائي ل  نةثامة 

   د.ي فواز حد االسور

 
 

 
_______________ 

الرو اللغة  تُرجمت  إلى  اية 

القائمةود  ،األلمانية في   خلت 

للجائزة  "القصيرة"  النهائية 

لعاللرو  عالميةال العربية  ام ية 

اجازه  لى  ع   ائزحداد ح  .2009

دمشق.   امعةفي الحقوق من ج

لم ه )مسرح، قصة رواية(  كتب

منأنشر  ي سنة  حتها  يا   ى 

عدة  م في  محك. شارك ك 1991

و للعمل  تفمسابقات  رغ 

كلي عام  الروائي  في    1998ة 

 )ويكيبيديا( 
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  أثر الفراشة
_______________ 

 درويش محمود

_______________ 

1941 – 2008 

  فلسطين

  2008: 1ط

 شعر أدبي

_______________ 

الفراأث“ آشر  يعد   كتب خر  ة”، 

جمع درويش،  بين   محمود 

ونثر شعرية  ية، نصوص 

 وجاءت أغلب نصوصه قصيرة،

 ثفة للوجود.كأنها رؤية مك

النصوص يدون درويش في هذه  

السنتا يومي خلل  ين ته 

وس تن  وصنص  ين، وهييرتخاأل

في الشعر  وإيقا  بين  اختزاله عه 

ودعته  النث  ورق ته  فوبين   ي ر 

ومربرحا  . وسلستهه  ونتته 

هذا   الشعر الموليس  بين  زج 

درويشوالنثر   قلم  على   غريبا  

عريض  جانب  في  سعى،  الذي 

تطمن   إلى  مقولة تجربته،  بيق 

التوحيد حيان  أبي   ي:جده 

ال قامت صك"أحسن  ما  ورته لم 

نَبي كن  م   كأنه   ثر،ن  أنهظ  ونثر  

ديؤ  نظم". يومياته لف  فتر 

 سالك مبر  يظهر كشيخ وقور، خو

والقوعال  األيام  وذاق  سيةارة 
 

 
 

 
_______________ 

والم  طعم والحرمان  نافي  األلم 

 وصادف الفرح خلسة. 

باله  126 تبوح  موم  نصا  

الصغيرة   واالنكسارات 

حكوالكبي تروي  شاعر ارة.  ية 

وبهشكناال  بشدو  تغنى   اشة ري 

انتصر زهر   مثلما  اللوز 

إبراهيم )  وطن وشعب.ضية  لق

 حاج عبدي
www.alhayat.com 
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  عزازيل 
_______________ 

 زيدان يوسف

_______________ 

1958- 

 صرم

 2008: 1ط

 تاريخيةرواية  أدبي

_______________ 

ن  ريخية متا  ايةهي رو  زيلعزا

صدرت  ليف  أت زيدان،  يوسف 

سنة  دار  عن   .  2008الشروق 

 الخامس  لقرنا  في  تدور أحداثها

ب يلم ما  مصردي  صعيد   ين 

سوريوا وشمال  ا،  إلسكندرية 

اإلمبراط تبني  ورية عقب 

وم للمسيحية،  تل الرومانية  ا 

ص من  داخلي  ذلك  مذهبي  راع 

الكني آباء  ناحيةبين  من   ،سة 

ا ية وثنواللجدد  والمؤمنين 

جهة ثانية. فازت    ة منعراجالمت

العربية   وايةالر بوكر  بجائزة 

على حصل  ماك   ،2009سنة   ت 

 البريطانية  "أنوبى"   زةائج

اللغة    فضل رواية مترجمة إلىأل

 .2012ة اإلنجليزية سن

 
 

 
_______________ 

مد زيدان أستاذ  يوسف محمد أح

وفيل كاتب  سوف  جامعي 

و في ممصري،  تخصص 

الالتر اعرباث  لمخطوط ي 

مؤلفات مه،  ووعل عدة  له 

الفكر  علم  وأبحاث في  ية 

والتصوف   خ  ريوتااإلسلمي 

م أدبي وله إسها،  بيطب العرال

 ل روائية منشورة، ولهعمافي أ

ورية في مقاالت دورية وغير د

العربي الصحف  من  ة. عدد 

مديرا    لمركز عمل 

في  باإلسكندرية    المخطوطات 

اإلس  ةروصلا  ندرية.كمكتبة 

almasryalyoum.com 
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   العريشة تحت
Sous la Tonnelle  

_______________ 

 Hyam Yared ياردم هيا

Schoucair 

_______________ 

1975 –  

 لبنان 

  2012و يةبالفرنس 2009: 1ط

 ( ب عربيمترجم )لكاتبالعربية، 

 رواية يأدب

_______________ 

البكاتال  ازتف بنانية لة 

م يارد بجائزتي  هيا  الفرنكوفونية

عام    شليوريو  2009فينيكس 

روايتهع  2011عام   تحت  "ا  ن 

دار  "ةيشالعر عن  صدرت   ،

العربية  اآلدا باللغة    2012ب 

طوق   ماري  سلم  )بترجمة 

 . (كبيواك

االجتماع  يارد  م  هيادرست   علم 

ا جامعة  ي  فيوسف    لقديسفي 

البيروت.   ة الثقافي  طةرابأنشئت 

عاركز  م" في  اللبناني"  ام  لقلم 

الحالية.2012 رئيسته  وهي   ، 

من جموعمث  ثل  رتنش   ات 

  قمر" لا  "انعكاسات  ا منه  لشعرا

و2013)  المائية"  "الجروح( 

أعمالهاتميز.  (2001)  ت 

المتعلقة المسائل  على   التركيز 
 

 
 

 
_______________ 

النفاق  والتقاليد  و  بالحرية 

تحت  ية  اروفي    المجتمعي.

وهي تريشة  الع الحفيدة  كتشف 

الجد ة عالتقبل  تت دار  في  ازي 

وقيدالف مجهول   لرج  جودة 

محادثخلو معه    ةل  طويله 

العريشةتح" جان  "ت  با   تكتشف 

جد تها شخصية  من   خفيا  

دا  ةالمتمسك على  خليبحري ه  ه 

األ التاريخيخلفية  التي   ةحداث 

مذابح    رق بدءا  منعصفت بالش

لقضية  اب  را  مرو،  األرمن

الحرب   ةسطينيلفلا إلى  وصوال  

 .ةانيللبنا

Goodreads/babelio.com 
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  لعطايف ارع شا
_______________ 

  بن بخيتعبد هللا 

_______________ 

1952 –  

 ة السعودي

 2009: 1ط

  نثر يأدب

_______________ 

ة ايالرو  ههذلسعودي  اتب  اقد م الك

جري أرادها  وكالتي  لكل ئة  اشفة 

م بالمجتمع  يتحكم  رما  ات غبن 

ال  د متتجنيوية  لها  طبيعيد  ا  نفسا  

بشكللل فتظهر  ها كتفاء، 

 .المرضي ونتائجها المأساوية

الك وضع  رمزية  تب ادون 

ليش   مظمبضعه  التفس خ رح  اهر 

واال السهل االجتماعي   نقياد 

تغن حياة ال  تساعد   وال  يلطريقة 

في اإلنسان للرتفاع  ل  تأهي  ىعل

نونة وجوده وتعاطيه، بل على كي

اعتتدفعس  لعكا إلى  د ماه 

نحدر به ، وت اف في سلوكهاالنحر

م أعماق  بكل إلى  الرذيلة  مارسة 

غير  الجنس  من  أشكالها 

ع  المشروع، اإلدمان  لى إلى 

والنصب ال السرقة  إلى  كحول، 

إلى لاالحتيال، واو به  تي ستصل 

ى هوة إلأكثر  فر  ده أكثش  ت تحاال

وسودا ال  سحيقة  منها، ء   مخرج 
 

 
 

 
_______________ 

را  حتفو البؤس  ئحمنها  ة 

حيث  ا أفرادها يتحولشديد،  ل 

أشباه تفتك    إلى  مش وهين  بشر 

والتي   النفسية،  األمراض  بهم 

إلى  تح   بعضهم  ن  مجرميول 

وموتورين،   دائمين  أو  وقتلة 

من األمراض    يعانون 

م  ايةرو  .الجسدية ن  جريئة 

ج عنه ركاتب  "عرف  يء، 

واضيع الساخنة بعيدا   ه للمتناول

 .  "عصبعن الت
www.goodreads.com   
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  سوسيولوجيا 

  نسانية العربية الج
_______________ 

 الميديلا عبد الصمد 

_______________ 

1948- 

  لمغربا

 2009 :1ط

 علم اجتماع  موضوعي

_______________ 

 صمادد البغربي عالميعد المفكر  

 جتماع م علماء االمن أه  يلديالما

ال اهتمالعرب  بالجنس ذين  وا 

خلل  من  سوسيولوجي  كدرس 

أمبريقيا   الذي دراسته  األمر   ،

لهذا   جعله األولى  الدعمات   يشيد 

المعرا البلدان   فيلحقل  في 

وةلعربيا أهم.  : تهاماهسإ  من 

في   والجنس  المغرب المرأة 

والجنس1985) المعرفة   ،) 

 سيولوجيةسوة الالقضي(،  1984)

ة جنسية مقراطي(، نحو دي1989)

( المدينة 2000إسلمية   ،)

واإلرهاب  واألصولية   اإلسلمية 

 (.  2008بة جنسية )رمقا -

الديالمي   الصمد  عبد  إلى يدعو 

ال المجتمع  سجنعلمنة  ات في 

كونبيةعرال اإلاكحاأل  ،  سلمية م 

ال  التقليدية )الزناجحول   ، نس 
 

 
 

 

  
_______________ 

تعد تواكب  ( لم  ةة الجنسيليمثال

القرن   تطلبات م واقع  وال 

وا يهدف لواحد  العشرين. 

  م الديالمي أيضا إلى تبني مفهو

للتربية مبني  الج  شامل  نسية 

و علمية  أسس  يتجاوز على 

والاة  ثنائي تي ال  تحريملتحليل 

ين. هذا الكتاب اء الدهقاها فيتبن

إلى  دع في  وة  النظر  إعادة 

الالحمشكل   لجنياة    رب لعسية 

ا أبوية    اب،غتص)كبث، 

هواألس واقتراح  موفوبيارة،   )

واقعية حازم   .حلول    حنان 
www.democraticac.de 

Simo Ibourki, goodreads 
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  نساء على المفارق
_______________ 

 طرشأليلى ال

_______________ 

1948 -  

   ردنالن/افلسطي

 2009 :1ط

 ذكراتم ،قصص أدبي

_______________ 

أردنيةر فلسطينية   صدر  وائية 

عشر   فيروايلها  نشرت   ات 

والقاهرب وعيروت  ، مانة 

قصصية  . ومجموعة 

وقا رواي  ترجمت  ا صصهتها 

 بينها   ت منلغادة  إلى عالقصيرة  

وااإلنجلي والفرنسية   إليطالية زية 

واأللماني ووالكورية  ة العبرية 

جبعس  وتُدر   في   امعات ضها 

وعر وفرأردنية  نسية بية 

و األطرش وأمريكية.  ليلى  لدت 

على  وحازت  ساحور  بيت  في 

ف ودبلوي  اإلجازة  في الحقوق   م 

الفرنسية.   ال اللغة  دولة جائزة 

 ن رد في األي اآلداب فية التقدير

كتف "نسي  اااب  على  لمفارق" ء 

ابلتهن في اثناء ة نساء قعن ثماني

الورحل   اتهوالج في   يةصحفتها 

نان لمغرب، لبوالجزائر، اكا  أمري

وف نسالسطينألمانيا  عن  ما إ  ء، 

كان أمكافحات   من  منهن   و 
 

 
 

 
_______________ 

مجتمع مص قبل  من    هورا  

وضحاياوتقالي  .اتءاعتدا  د 

ي  الت  سبعال  القصصحملت  

أدب  تجمع الرحلت    بين 

القصيرة  والقص لعناوين اة 

ا  السلماالتالية:  قسة  ت الوداء، 

وسكت  ر ابنة الربى  جال، 

جميا يتيمة  لسماء  عزة  لة، 

الدرجة الرباط من  راكبة   ،  

المنطقة  من  امرأة  األولى، 

قتيلة  مراءلحا ال   -شرف  ال، 

 اسم وال عنوان.

(www.addustour.com  

 يا( و)ويكيبيد
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شباح  تا ألوناس

  لقدسا
_______________ 

 عرجني األاسيو

_______________ 

1954–  

   الجزائر

  2009: 1ط

رواية  أدبي

_______________ 

فلسطي  مي غادرت نيفناية  ة، 

في   األولى   1948أرضها 

في  ثمانيوعمرها    سنوات، 

إ  بإسمر،  قاهظرف   مها سغير 

الحر اه العالم  وية مزورة باتجوبه

أ أرض  عن  رحمة   كثربحثا  

 وحبا . 

تني  في نفسها   فرضويورك، 

تشكيليكفنا الطرنة  أميركية  از ة 

سرطان  يباغتها  عندما  العالي. 

بتها األولى ترالرئة، تستيقظ فيها  

أن وأ فتتمنى  الخفية،  شباحها 

الق إلى  لتعود  طفولتهاودس،   ن 

هناكلتموة،  روقالمس ولكن،   .ت 

نعو أن  يمكن  األرهل  إلى  ض د 

قرن نصف  بعد   من  نفسها 

ماذاالغيا ما عندالعودة    عنيت   ب؟ 

الف اليلسطيقضي  في ني  كله  عمر 

المجرات؟ الد نظام  خارج   وران 
 

  
 

 
_______________ 

ي  جامعاألعرج    نيواسي

أستاذ   منصب  يشغل  وروائي 

اكر بجامعتي   رلجزائسي 

والالمركزي ون سوربة 

يع ببا أحد  ريس،  أهم  تبر 

ال في  األصوات  الوطن روائية 

 .العربي

(www.goodreads.com ) 
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توحات  الف العرب من

 الحاضر انية إلى العثم
_______________ 

 .Eugene Lنجايوجين رو

_______________ 

1960- 

 ا مريكأ

 2009: 1ط

 اريخت موضوعيمترجم 

_______________ 

الكأسلتعليق:   يشبوب  ه اتب 

االس وينقل لسييناريو   نمائي 

من إلى  القارئ  عربي  آخر   بلد 

كبيرة،   500عبر   بسلسة  سنة 

أكاد ذلك  مع  قدير   يميوالكاتب 

الكتاب    –يعمل   تأليف   -وقت 

دراسات  رئيسا   الشرق لقسم 

بجا د، فورأكسامعة  ألوسط 

او واليعرف  وله عربية  لتركية، 

وم المحب  للعرب وقف  المتفهم 

هريخولتا بجانهم..  قة الدب  ذا 

 ( ويعارف الحجا) يةالعلم

هيئ روجانيوجين   ة عضو 

في  جامعي  ومحاضر  تدريس 

األوس للشرق  الحديث  ط التاريخ 

أب سانت  بجامعة نتكلية  وني 

مركز وهو    أوكسفورد، مدير 

 ية.لكلسط باشرق األولا اساتدر

 

 
 

 
_______________ 

ود الدولة حد"السابق  نال كتابه

اإل ظل  ة راطوريمبفي 

ئزة  جا  "السابقةية  انالعثم

عم الشرق أفضل  عن    ل 

جم من  دراسات  األوسط  عية 

بأمريكا   األوسط  الشرق 

نال  كم  ،٢٠٠٠الشمالية عام   ا 

يعيش  أ  جائزة حوراني.  لبرت 

ف أوكسفورد روجان  ي 

 اإنجلترب

(Goodreads) ةروصلاو 

 The National بوي توي نم
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د العشق  قواع

  ربعوناأل
_______________ 

 إليف شافاق

_______________ 

1971 –  

   تركيا

ة  رجمة العربيالت، 2010: 1ط

2012 

  رواية أدبي

_______________ 

  ا،فرنس ولدت في ةبة تركيكات
 زية، واإلنكلية لتركيتب باتك

لى ما يزيد مت أعمالها إوقد ترج

   .لغة ثينعلى ثل
الية  روا  تحكي ق عشقواعد 

حاألربعون   من  ياة تفاصيل 

ف الرومي   المتصو  الدين  جلل 

تصوف شمس الدين وعلقته بالم

بقصة   (1185)مواليد    ريزيالتب

فا بخيبة  تنتهي  يحب  صلنا جعة. 

من  ا مسودخلنص  روالل   يةة 

أُر"  الحلولكفر  "ا إلى التي  سلت 

األمريكاليه إيل ودية  ية 

نة الساكو  تزوجةالمروبنشتاين  

لتفي   فتقع  قي  بوسطن  في مها، 

كاتبه العولمحب  شخصية، ال  يا 

من المتحول  المسيحي   عزيز، 

صوف م متملحد يساري إلى مسل

تنمو والساك أمستردام.  في   ن 
 

 
 

 
 _______________ 

  خلل   منو  تهماقعل

قنعر  سلتهمامرا واعد ف 

األربعينالع زوج  يتباعا.    شق 

صديقه   االرومي  ن  لديشمس 

ي  فالساكنة  مي  الروبيبة  ر  من

"كيم العذراء  بيته  ذات  يا" 

ليضمن  الخمسة   ربيعا،  عشر 

إ الدرويش  جنبهبقاء  لكن   لى 

ا وب ألمر  ينتهي  آمر  تبسفره 

شمس  قتل  على  قونية  أهل 

كما لتبريزا ال  ي،  رطان ستآمر 

قععاصر  الم  الزمنفي   تل  لى 

  Ebru Bilunـل  ةروصلا.  عزيز

 ا ي د ي ب ي كي و
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  ملعالم ابينما ينا

Mornings in 

Jenin 
_______________ 

 الهواسوزان أبو 

_______________ 

1970 –  

  ريكان/أمفلسطي

 2010: 1ط

  ايةرو بيأدعربي  مترجم لكاتب

_______________ 

الهوى  أب  سوزان ة كاتب  هيو 

أمريكيفلسطين في ية  وناشطة  ة 

من   ينبوق اإلنسان. ُولدت ألحقو

وهي   ١٩٦٧عام  ال  حي حربناز

األكث  مؤلفة لالرواية  مبيعا  عام ر 

بينما ينام العالم، ومؤسسة   2010

الح غير  مالمنظمة  ب لعكومية 

في   من تعيش  فلسطين.  أجل 

ا  يا.سلفان، بنياردلي ثانية لروايتها 

باألزر" السماق  " ءوالماء  ين 

أل  (2015)  19كثر من  ترجمت 

 لغة.

بينمات تت رواية   لماالع  امين  بع 

 ىولهائلة أبو اعيال من  أج  أربعة

تعرَّ ل منما  له  منذ   ضوا  معاناة 

 1948إعلن دولة إسرائيل عام  

انهار  حياتهوكيف   لمةالمسا  مت 
 

 
 

 
 _______________ 

وتملألب ات  د  قسر  عن   رحيلهم 

و لى  إ  أجدادهم  أرضقريتهم 

جنللجئي  ميمخ في  لتبدأ ن  ين 

ما حتى    مأساة  مستمرة  زالت 

وموالي عين  م.  أمل،  ون  خلل 

افيح كبير  ف  دة  نتعرَّ لعائلة، 

و حدث،عليهم  ما  ،   على  مثل 

بكل   يُضحي  األول،  لشقيقيها: 

ي أجما  من  ية  القضل  ملك 

من    الفلسطينية، واآلخر ُخطف

جنديًّال  ائلتهع في    يصبح 

 ايد يبيك يو .ائيليسرالجيش اإل
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 ار رج اإلطخا
ي كروالف  يديمالقمع األكا

   يلرائ في إس
Out of the Frame: 

The Struggle for 

Academic Freedom 

in Israel  
_______________ 

 Ilan Pappe  بيهإيلن با

_______________ 

1954 -  

  لإسرائي

 مها حسن ترجمة ،2010: 1ط

 تاريخ موضوعي مترجم

_______________ 

إ يسرامؤرخ  إلىن ئيلي  ار تي  تمي 

الجددؤرالم قاموا   خين  الذين 

كتابإع اإلسرائيلي ادة  التاريخ  بة 

درس  الصهيونية.  وتاريخ 

وهو  بجامعة حاليا يدرس    حيفا 

يعتبر إكسيتر.   إيلن   بجامعة 

دعا  هبابي أبرز  الدولة   ةمن  حل 

)لالو الفضلقاحدة  ، لسطينية(ية 

أ مقاطعكما  مؤيدي  من  ة نه 

التعليم يلية. ئاإلسراية  المؤسسات 

للكثب  إيلن  عرضت من ابيه  ير 

إ في  تأييده سرائيل  النقد  بسبب 

عودة  في  الفلسطينية  للحقوق 

 ل. الحتلمقاومة ا اللجئين وفي

 
 

 
_______________ 

لمح العقيد  تفكيكاولة    ة ألغاز 

ي التالصهيونية   كان    ر نظي 

أنه  إليها التعبعلى  األرقى  ا  ير 

له  لإلنسان تبين  والتي  ا  أنهية، 

يحوي ب  الكتا  .عنصرية  ةفلسف

المعلومات  الكث من  ير 

تركيبة التفصيل عن  المهمة  ية 

ويدحض   الصهيوني،  المجتمع 

الدعلميا   ولة  خرافة 

. طيةديمقراال
www.aljazeera.net  

 ن م ةروصلا
arab48.com 
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  أساس نص العولمة

Globalization: 

A Basic Text  
_______________ 

 George Ritzerرج ريتزرجو

_______________ 

1940–  

 أمريكا  

  2010: 1ط

ماعي  د اجتتاريخ ونق موضوعي

_______________ 
  ي ويحتوي علىتفصيلب هام والكتا

 صفحة   1150

"التطري كتاب  ص ن  عولمةق 

ريتزر إلى عدد   جورج، لأساس"

بدء  من  ريالية بمباال   ا  النظريات 

وواألمرك ” المضادة  ركة”األمة 

اللي إلى  الجديدة برالية  وصوال 

الماركسية  في  المتمثلة  وبدائلها 

نظرية رى للنماذج الكبالجديدة وال

بفحص   وذلك   األحداثالثقافية، 

تاريخالمؤ في  العولمة   ثرة 

والبنىتدفوال ية ساألسا  قات 

 .خيهذا السياق التاريفي    دمةالمق

 (حامد فضل هللا)

ر اعال  يتزر جورج   جتماع م 

أمريوم يدرس  ؤلف  في كي 

وأنماط العولع  مواضي مة 

 أكمل   الحداثةو  االستهلك
 

 
 

  
_______________ 

بدرا ميتشيجان  سته  جامعة 

كورن  وقاوجامعة  م يل 

اجتبال لعلم  ماع  تدريس 

أمعد  بجامعات  في  يكا  ريدة 

ووا والصنجلترا  فنلندا ين 

تب  ك  النمسا وإيطاليا. وألمانيا و

ع،  مااالجت   علممن كتب    العديد

االجتماعيالوفي   ة نظريات 

مصطلح  الحدي صاغ  ثة. 

"McDonaldization  ."

أست ريتزر  فحالي ا،  متميز  ي  اذ 

ماريلندجام كوليدج  عة   ،

 بارك.

 يديا( )ويكيب 
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لى  إلقرآن  اسالم إمن 

  - م الحديثسالإ

  فةأنأة المستالنش
_______________ 

 جورج طرابيشي

_______________ 

1939 – 2016 

   سوريا

 2010: 1ط

 دراسة موضوعي

_______________ 

في كتابه   جورج طرابيشي  عكف

إ"م القرن  إلى  آسلم  إسلم ن 

احدال المستأنفة"  يث:  على لنشأة 

إشكاليته   حوالخبناء  ما   ل اصة 

"سما في ة  استقاله  العقل 

بكتابه لمفترض  اإلسلم"، وكان ا

أخيرة م يأتي كحلقة  ن سلسلة أن 

المفكر على  حمد مالمغربي    رده 

العقل ع "نقد  في  الجابري   ابد 

لكالعربي ين"،  نفسه  وجد  ادر غه 

سج الجاب  الهساحة  ي رمع 

مليصو رؤية  مغاغ  ستقلة يرة 

االتجاه كان  وفي  فإذا   المعاكس، 

أ قجابري  ال قرر  "د  ة استقالن 

في   تمالعقل  إنما  ت اإلسلم" 

من بفعل   خارجية  عوامل 

من  وغيرها  وهرمسية  غنوصية 

 فإن، خر""لآل موروثالتيارات 

 
 

 
_______________ 

يؤكد  اعلى    رابيشيط لنقيض 

االستق  نأ إن  الةتلك  ا  معينها 

آليتمت   ال داخل  اتبمحض  ية 

"لآلخر" فالعقل    شأن  بها، 

االعرب است  يإلسلمي   قالقد 

نفسه يراوح  فئا  على  نك وظل م

حل مفرغفي  هيمقة  بفعل  نة  ة 

،  "اإليديولوجية الحديثية" عليه

من جناي  وكان  تلأعظم  ك  ات 

آَن القر  ت  اإليديولوجية أنها غيَّب 

"الحديث"صل فاعلية  و  ،الح 

اللصا   عقلال  عجزة ملح 

أبو)   السيد لخير  ا  محمد 

http://almultaka.org) . 
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   رادلغز بدرو

  يعقوبنا اية ح حك
_______________ 

  ربيع جابر

_______________ 

1972 –  

  بنانل

 2010: 1ط

 رواية أدبي

_______________ 

اريخية ة تاد هي رواي ردروز بلغ

اتنت وضعلراول  بعد   لبنان  واية 

لبنان،   في  1860مجازر   جبل 

واقثحادوهي   جرى  عية  ا فيهة 

إ  550نفي   بلغراد درزيا   لى 

القرن   الغرب  وطرابلس في 

عشر.   والشخصية التاسع 

مسيحي من حنا يعقوب  الرئيسية  

كان   روت، بي البيض،  بيع  مهنته 

صدجايتو علد  أرصفة ى  فة 

من مج  قتيداندما  عالمرفأ   موعة 

الدروزليمتقاتال للحرب نتيج  ،ن  ة 

ن يوب  جبل لبنان بينهم  األهلية في

توقرنة  واالم إلى   فيهمن  قرارم  د 

بلس في  المملكة  البجون  لغار، د 

على  اعتدائهم  على  لهم  عقابا  

الموار شمل المسيحيين  وتم   نة. 

ه دنفيه واقتياو  يعقوب معهم،  حنا

إبال بلغراد    لىبحر  من بقلعة  دال 

 ادمحه بعراسر أطلق  آخ  شخص
 

 
 

 
 

_______________ 

وال  للضابط دفع  رشوة  ده 

الوتاني.  ملعثا ية حول روادور 

  سنة   12على امتداد  عاناة حنا  م

ال سجن في بلغراد وغيرها  من 

البلقان. بلد  عن و  من  تحكي 

  وابنتهما نة  هيل  تهزوجد  جها

على غصات  نالم  وقيامهما بكل

يعود.  ملأ على    تحاز  أن 

العال  جائزة سنرببوكر  ة  ية 

بر شهادة في  يع جابرل  .2012

كية  ي مراء من الجامعة األالفيزي

رر في  حا أنه مكم  بيروت.ي  ف

الحياة  جريد  يديا( )ويكيبة 

 The National ةروصلا
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  طوق الحمام
_______________ 

  رجاء عالم

_______________ 

1956 -  

  ةديالسعو

 2010: 1ط

 ةرواي يأدب

_______________ 

 أجواءب  يةروا"  الحمام  طوق"

 مكة   في  اهأحداث  رتدو  جازيةح

 تحاول   رحلة  وهي  لمكرمة،ا

 كسر   خللها  من  الروائية

 فضاءات  بخلق  المادية  الجدران

 وفكرية   ةروحيو  افتراضية

 يةواالر  ههذ  في  والواقع.  أحيان ا

 يخ التار  من  يوعض  زيجم  هو

 . خيالالو  اهن لرا   والحال

 ليس  هو  الرئيسي  لراويوا

 اتيشخصال  إحدى  وال  اتبةالك

 بوأ"  شارع  هو  بل  ريةبشال

 ،"القديمة  مكة"  في"  الروس

 شخصياتها.  معظم قيمت حيث

 العالمية  الجائزة  على  حازت

 . 2011  لعام  العربية  يةللروا

 باألد  عالم  رجاءدرست  

 عبد  كالمل  ةجامع  في  ينكليزاال

 أتبد   ،1980  عام   جدة،ب  زالعزي

 صفحة  في  بةككات  هامشوار

  جريدة   في(  وأفكار  فحرو)
 

 
 

 
_______________ 

 الملحقفي    وكذلك  ،اضالري

 الفضل  هال  يضرب  .األسبوعي

  البيئة   توثيق   في

. هاروايات  في  الحجازية/المكية

  بسردية   تهاوايار  تختص

  ية غنوص/صوفية  رمزية

.  حةومفت  ةكوني  ؤىور  ة،عميق

 هاأعمال  بعض  ترجمت

  .بانيةواإلس يةجليزإلنل

 . )ويكيبيديا(
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  لطنطوريةا
_______________ 

 ضوى عاشورر

_______________ 

1946 – 2014 

 مصر

  2010: 1ط

رواية  دبيأ

_______________ 

ائلة خيلة لعرة متتسرد الرواية سي

إةسطينيفل منتسبة   قريةلى  ، 

بيوالطنط سنتي  رة،   1947ن 

ن أرضها م  ، تم اقتلعها2000و

يونية لصهاعصابات  ياح الاجتبعد  

تجاقريةلل لتعيش  اللجوء ،  رب 

لبن واإلفي  ومصر. ان  مارات 

من  خط  حول  الرواية  تنتظم 

والوقا التاريخاألحداث  ية ئع 

الفلسطيني ك واللجوء  النكبة 

نية اللبنا  األهليةلحرب  وا

اإلاو للبنائيلسرالجتياح  ن. اي 

محكالر بلساواية  رقية ية  ن 

ية، ئيسالشخصية الر  ة،الطنطوري

تكتوا عائلتهقص  بلتي  منة  ذ ا 

طفو إلى مرحلة  األولى  لتها 

ابنها الشيخوخ إلحاح  تحت  ة، 

غنية  الرواية  لغة  حسن. 

بابمصطلحات   ية لعاموحوارات 

متنها و  الفلسطينية،  يتخلل 

 تاد اهشلا  من  عةمجمو  ديالسر
 

 
   

 
_______________ 

 
 

بوال  وثقةالم أسماء  مسجلة 

أو ألأصحابها،   حداث 

حقيقييتاريخ  ساتمؤس ة،  ة 

خلل المر  كالمجازر تكبة 

اا الحرب  أو  ألهلية  لنكبة 

مركز   وثائق  ومصير  اللبنانية 

الفلسطيني. من  و  األبحاث 

عاشو ثلثية   ضاأي  رأعمال 

وهي  غرناطة تاذة وأس  ةناقد. 

وجة زو  وفةمعر  عيةجام

ي،  البرغوثيد  مر  األديب

  . البرغوثير تميم  دة الشاعووال

ع ت  حصل جوائز  . ةديدعلى 

 يبيديا( ك )وي

 روشاع رتيوت نم ةروصلا
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  دها شجرة الرمانوح
_______________ 

 سنان انطون
_______________ 

1967- 

 راق الع

 2010: 1ط

 ةرواي أدبي
_______________ 

جواد  الش ناب  في  الذي  عائلة شأ 

الجثث   غاسل  لدهواو تقليدية  شيعية  

بألكاو في  التخل   غدادفان  ي يقرر 

األسر تقاليد  حرفة )مزاة  عن  ولة 

أن أبيه(   ذلك  من  بدال   ويختار 

نحات ا، بال  يصبح  بدال  حياويحتفل  ة 

بأك التحق  الموت.  ة اديمي من 

في  الفنو الجميلة  متحدبن   ي اغداد 

والبرغ ومصمم  دات  شه  على  ق ا 

ظروف طريق لكن  الخاص.  ه 

تمل خالتاريخ  ذي   طلقيك.  للف 

واالحالغ عا  تللزو  م العسكري 

الطا  2003 تالعنف  تراكم ئفي. 

الغسل  إلى  جواد  ويعود  الجثث 

المحتوم.   كفنان والتكفن  تدرب 

الحياة  على لتمثيل  المواد   تشكيل 

ا يجبلناحية  من  عليه   الجمالية، 

ك يتفكال  اآلن في  يل تشكفية  ير 

وأجساد للحيا  الموت اليومية  ة 

بغدادس انيكت  .كان  الحياة   شف 

مستمت وخير  ذلكثال  ر   على 
 

 
 

 
_______________ 

المجاورة  شج الرمان  رة 
مياه للمغسل   تشرب    والتي 
 . اراثم مع ذلك تنتجالموتى و

أنطون   وروائسنان  ي شاعر 

عوأك امل حراقي.  اديمي 

الليسااشه ألدب افي  نس  دة 

جامع  نكليزيإلا بغدامن  د  ة 

و1991 في  الماجيستي،  ر 

جايالعربات  الدراس عة مة من 

،  1996  جورجتاون

جامعة الدكتورا من  ه 

أستاذا مساعدا    عمل.  دهارفار

دارتموث   كلية  -2003في 

ن و  .2005 ،  يويوركجامعة 

 .ى الكثير من المنحعل   حصل

 abjjad.com نم ةروصلا
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   خارج السرب
  سالميةإلسوية افي الن ثبح

  الحرية الرافضة وإغراءات 
_______________ 

 انجدع فهمي

_______________ 

1940 –  

   فلسطين/االردن

 2010: 1ط

 يونقد اجتماعتاريخ  موضوعي

_______________ 

ل اذن أستافهمي جدععمل   لفلسفة ا  

وا  والفكر في لمي  إلسالعربي 

عربيجامعا  ةعد   ة جامع و  ة،ت 

)السوربون    الجديدةباريس 

دي  وليالكو غل شرانس(  فج 

وعميد   كلية اآلدابيد  موظيفتي ع

العل بالالبحث  األردنية، مي  جامعة 

ووظيفة عميد كلية اآلداب والعلوم 

بجاال السلطان امعجتماعية  ة 

درت ص  .انمقابوس في سلطنة عُ 

ل ناويت.  ةعديد  بحوث ودراسات  له

ال عمأ  "سربارج الخ"كتاب  في  

أيان حرسي  أرب علي من ع نساء: 

من يك  ل لء كيجلي، نوماأصل ص

ت إرشا كي  رأصل  د شركسي، 

ندي، ي وأوغمنجي من أصل هند

أصل  من  نسرين  تسليمة 

تح  .بنغلدشي بدراسة  ليلية ويقوم 

مونقدي أن  ة   هنتفسيربينا  
 

  
 

 

 

 
_______________ 

لو المرأة  ضوتحليلهن  ع 

من    ينطلق  سلمةالم

الفقهي    مجموعال  دامهناستخ

مقرواإل  النسائي   ءا  سلمي، 

ظاهرية،  أو    حرفية  ةقراء

لون  د اعتبار  لظروف أي 

أ لتأالتاريخية،  ويل  و 

الدينية ويرى    .للنصوص 

النسوية  هن  أن تيار  من 

الرافضاإلس يمثلن ة،  لمية 

االرتدادي   والوجه  وه جمن 

اإلسفه كوش .  لمم   عمر 

www.albayan.ae   
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  ا نيرودي بريد عسا
_______________ 

 Antonio تارميانيو سكوأنط

Skármeta 

_______________ 

1940–  

  تشيلي

  2011: 1ط

  مترجم

رواية  ايةرو أدبي

_______________ 

 صياد شاب يقرر   خيمينثاريو  م

م  يهجر  ليهنتأن  ساه  ي عصبح 

ايبريد   حيث نيغراسلفي   ،

الوحيد   يتلقى الشخص  الذي 

رسويب هو  اعث   بابلو  عر لشاائل 

معجب بنيرودا،   خيمينثودا.  نير

بوين له تظر  يكتب  أن  لهفة 

أو  كتبه  أحد  على  إهداء  الشاعر 

يح شيأن  من ما  بينه  ئادث  أكثر 

الكلمات تبادل  رة، العاب  مجرد 

وم وتقالنهاية،    تحقق أمنيته فيوت

خاعينهما  ب جد لقة  ولكن ا   صة 

التي القلقة  تعيشها   األوضاع 

ف  آنذاكلي  تشي تفريق ال  يتسرع 

مأسا  همان بي من   .ويةبصورة 

ش قصة  األصالة، ديدة  خلل 

من  سكارميتا  أنطونيو  يتمكن 

مكثفة   صورة  لحقبة رسم 

 .تشيلي  في  المؤثرة  ناتالسبعي
 

 
 

 
_______________ 

عام   هذه   تقلن  1994في 

 .سينماإلى ال ايةرولا

سكطونأنرس  د ارميتا  يو 

ج في  تشيليالفلسفة   امعة 

اليات  الوفي  سته  دراصل  وا

دح،  حدةمتال على  رجة  صل 

ج في  امعة الماجستير 

للفلسفة    عملكولومبيا،   أستاذا 

االنقلب  واألدب.   بعد 

ترك   عتشيالعسكري  ثم  اد لي 

ما    1989عام   من  يقرب  بعد 

تعينه  ع  16 تم  فيرا  ساما. 

 اتاذأسعمل  و  ألمانيافي  لي  لتشي

 .واشنطن  جامعةفي  
Goodreads/wikipedia 

 abjjad.com نم ةروصلا
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   فاءاخت 
Anatomy of a 

Disappearance  
_______________ 

 هشام مطر

_______________ 

1970 -  

   ليبيا

االنجليزية ب 2011 :1ط

  2012 بيةرجمة العرتوال

 ب عربي( جم )لكات متر

 رواية أدبي

_______________ 

مط رهشام  وور  شاعر ائي 

مو  ليبي-نييطابر اليد من 

لند  1970ك  نيويور في  ن مقيم 

باللغة ك  ويوروني يكتب 

الهندسة .  اإلنجليزية درس 

لندب  ةالمعماري فازت   ن.جامعة 

ت  العودةمذكراته   فالتي  يها حدث 

والده  عن   عن  جائزة ببحثه 

عيتزبول أدرجت   2017ام  ر 

األر الرجال"ولى  وايته  بلد   " في 

الفي   لجصمختالقائمة  ائزة رة 

زميل وهو    2006وكر عام  ن بما

ل يعم  ألدب،الجمعية الملكية ل  في

بارنارد،  كلية  في  أستاذا  مساعدا  

كولوم أن    .بياجامعة   بدأبعد 

فيذالق  راكيةاالشت اجراءاته  افي 

الم  هشام  الدوانضم    عارضة إلى 
 

 
 

 
_______________ 

إلى   مصر  فيختُطف  او وُسلم 

 ن فيجسُ ) 1994ليبي النظام ال

في    .(ستشهدوا  طرابلس

هشام    يُعيد  "اختفاء"يته  روا

اإ  مطر خلل   نذهاأللى  من 

ومنى   االبن  نوري  شخصية 

األب   من  جوانزوجة  ب 

ا كانت  التي  ف  لخطحاالت 

استخبا ارتمارسه  لنظام  ات 

وق الآثار  وليبي،  ال  عجزاللق 

لدى  حلاو العأزن    ائلة فراد 

طريقة  ن  عثهم  وبح

 :ةروصلا  ايد يبيك يو  .مرارستلل

  ةبت كم
Politics a. Prose 
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  الوتد
_______________ 

 خيري شلبي

_______________ 

1938 – 2011 

 مصر 

 2011: 1ط

  ايةرو بيأد

_______________ 

فلا أرواية  ، ربع  ي  قصص 

الرإ ومركطارها  األم.   زهايُف 

األ هَو  الجدالرابط  أو  كيَف ة؛  م 

المرأ الوةَ  أن  الريف، تدُ  ِهَي  في 

ة ، هي اسكمتمنت عائلة   يف كوَّ ك

وترتُِب  المهاَم  توزع  من 

هى، هذا ما تن األوضاَع، وتأمر و

وهي  .أولى القصص: الوتد هحكت

بعين القصص  ريات  خكأ تُحكى 

، كانَ   طفل  فطفل  ثا  لث ي 

ا، ملهوأج  -  قيالعُت  –ص  صالق

حذا  ، بحذاء  إالحالما   ليَس  ، ء 

هذا  أوكيف   يُ لشيان  الذي  رى ء 

من أتفه  ُحلما     تافه  لنا  تى للفكان 

أيام  مضت  الريف،  في  العائِش 

 األب والولم تستطع ال الحكومة  

البسيط، وحدها ذتحقيق ه الحلم  ا 

ضعرأمه   وفغم  حققت فها  قرها 

ب  االبنِه  عليه   حذاء    داءِ ارتحلمه 

عن ال  ثاني   .مةالقي كانت  قصص 

األ الطحمهمِة  في    عن   ين،م 
 

 
 

 
_______________ 

ذهاب  الت في  ومجيئها  األم  عب 

قمح؛    رهاظه  وعلى "قفة" 

في  وتطَحُن  البائع  "تكاِسر" 

و في تنالمطحنة  الدقيق  قي 

هذالا كلَّ  تعمل  وحيدة     ، بيت، 

المبجب آخروِت  الريفيِة.   ررأة 

حزنا  ثروأكالقصص   وفقرا     ها 

ا  عن فيها  لخزساكني  وما  نة، 

ا جوع  دحهم  وك  ألبناءِ من 

 ها.  ولوعتِ ِم  ألقاِء اشو

www.kutub-pdf.net 
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توحة،  لمفذ االنواف

 مذكرات
_______________ 

 حتاتة فيشر

_______________ 

1923 – 2017 

 مصر 

 2011: 1ط

 ذاتيةرة سي   ضوعيمو

_______________ 

وط  كان  حتاتةشريف   با ات كبيبا 

عضو يا مصريا. وا شيوعوناشط

حزم أمناء  اجلس  الف لتحب 

هذا  في  االشتراكي.  الشعبي 

م حياته  يحكي  ولد   نذالكتاب  أن 

ن" من أم إنجليزية فقيرة دفي "لن

مصروأ ي ب  كان  إلى ي  نتمي 

لى مجيئه إعد  م باعية. ثطأسرة إق

ل فيالوطن  جده. بي   يستقر  ت 

نعيش م يك عه طفل  فيجعلنا  تشف  

غعا عليه،يبرلما   في وتلمي  ا   ذا  

االمد وطرسة  في ا   البإلرسالية، 

المستشفى  الطب وطبيبا  في  كلية 

ومشارك الحركة   ا  الجامعي،  في 

والملك طالو اإلنجليز  ضد  نية 

وفار فوق،  حركة عضوا   ي 

يص فيها  بيسارية   رفا  محتح 

إسياسي ويرحل  مدينةا    لى 

رب من سكندرية، ومسجونا  يهاإل

قا  فرويساسجنه    فينة س  عفي 
 

 
 

  
_______________ 

والجئا  لل اريس" "ب  في  شحن، 

زائرة  امرأة  حب  في  يقع 

 .جاءت من مصر

بعد   إلى الوطن سرا  ه  نعود مع

يستأن حيث  يوليو؛    ف ثورة 

السيانشا قرى  طه  في  سي 

إا الوجه   يقبض   أنلى  لبحري 

ه  عليى ويصدر  يه مرة أخرلع

الشاقة باألشغال   لمدة  حكم 

ن سنواعشر   في  عم  قضيها ت  ه 

الحرالس طرة، بي، وليمان  جن 

ثم  مصر،  حياته خذ  تت  وسجن 

الكتابة  إلى  ينقله  جديدا   مسارا  

الروائية. 

(www.abjjad.com ) 
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  ديوان سميح القاسم
_______________ 

 سماميح القس

_______________ 

1939 - 2014  

 نيطسلف

  2012 - 1958: 1ط

 شعر أدبي

_______________ 

 وأشهر  أهم  أحد  القاسم  سميح

 ينيين سطوالفل  العرب  الشعراء

 اسمهم   ارتبط  الذين  نالمعاصري

 داخل  من  مةاووالمق  ثورةال  بشعر

 رئيس  ،48  العام  أراضي

 لك  لصحيفة  فخريال  يرحرالت

 زبالح   في  سابق  عضو  لعرب،ا

 سطينية لف  لةعائل  ولد  .الشيوعي

 في   عل موت  الزرقاء  مدينة  يف

 جليليَّة ال  امةالر  مدارس

 إحدى   في  وعل م .  والناصرة

 إلى   رفانص  ثم  المدارس،

 الحزب  في   اسييالس  نشاطه

 زبالح   كيتر  نأ  قبل  الشيوعي

ل حص  .دبياأل  لعمله  ليتفرغ

القاس من العديعلى    سمميح  د 

البابطينمنها  ز  وائالج  ، جائزة 

زة نجيب ئجا،  افةقس للثوسام القد

أعمال  .محفوظ  مواكبه  أهم 

 سقوط  ي،كف  على  دمي  الشمس،

 الحماسة،   ديوان  األقنعة،
 

 
 

 
_______________ 

 ذات  صورتي  من  سأخرج
 سف. النا الورد حزام يوم،

القاسم  قد  ل سميح    لعديد اكتب 

ام ا أكثره  .همةالملقصائد  ن 

و قصيدتاه تأثشهرة  كانت    يرا  

ا  بمر)ة  لبطالب في سوق اخطا

ربما  معا  -شئت ما  –فقد  أ شي 

للبأعر وفرض  ثيابي   اشييع 

وعتاال  رب حجارا ،  أعمل    ما 

ر آخلكن لن أساوم وإلى    )...(

في    م(سأقاو  عروقي نبض 

القام منتصب  ة  وقصيدة 

  قامِة أمشي مرفوع ال  نتصبَ م)

كفأمشالهامة   في  قي  صفة  ي 

نعشي وأنا  في  وعلى كت  زيتون  

 ا( بيديي (. )ويكمشيأمشي وأنا أ
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  دير الهدهتقر
_______________ 

 حبيب سروري

_______________ 

1956 –  

  يمنلا

 2012: 1ط

 وايةر أدبي

_______________ 

 حولفلسفية  رواية تاريخية

 معريء العلأبي ال

ثلب )الخراب  ث  عد   -روايات 

اآلله  -دملن     ة ابع( ورةعرق 

هيالفب الملكة )  رنسية 

ر  تقري"  ، تأتي روايةدورة(المغ

الرب    "لهدهدا عبد  لحبيب 

هذا   يواصل  حيث  سروري، 

علوم  برال في  وفسور 

الكبرى  يالكومب مغامرته  وتر 

الف تسريد  وقد    سفةفلي  والعلم، 

المرهاختار   أذه  العلة  ء با 

حامالمع لري  وعه  مشرل  

اإلب ومغامرته   داعية،الفكري 

  حيث ،  77  ماءلسمن اه  ء بفجا

تجمع  "كوكبةال"مقهى    التي 

بعباقر التاريخ المعري  ة 

وداروين آينشتاين و  )فرويد 

 سو...(، ليكونوبيكا وماركس

 
 

 
_______________ 

يك  هدهدا   عن  تق  تبجديدا   ريره 

هذا   ك هذازماننا  وعالمنا  كما  ان ، 

   ك سليمان.لملبي/ اهد للنالهد

 ( )نبيل بشناق 
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   زانةزن رتتزمما

   10 قمر
_______________ 

 أحمد مرزوقي

_______________ 

1947- 

 لمغرب ا

 2012: 1ط

  ةذاتي سيرة موضوعي

 دب سجونأ

_______________ 

داخل دال كبيرجكتاب  لاار  أث  قد ا 

غرب وخارجه، خصوصا في لما

وكذف ارنسا  حدة لمتا  اتواليللك 

مريك االم بسبب  وذلك  ا ية، 

وص خصات بنه من اعترافتضم

في  يقبع  رهيب  سري  سجن 

الشرقية  يةالجنوب-المناطق 

سُ  والذي  كل جبالمغرب،  فيه  ن 

في المتورطين   ٌعرف   ما  من 

سنةبان الصخيرات   1971  قلب 

أوفقيلنقالة  محاولك  وكذ ر ب 

والذي 1973سطس  أغ  16يوم  .

من ا  كان  د أحم  يلجندبينهم 

الكتابهذ  مؤلفوقي  مرزال  ،ا 

 

 
 
 

 
_______________ 

ما حكحيث   كل  عن  فيه  ى 

تعرض له رفقة باقي أصدقائه  

تن رهيبين،  كيمن  وتعذيب  ل 

إلى مم منهم  العديد  اضطر  ا 

االفضت عيش  نتحايل  عن  ر 

حيا ما    ةهكذا  فذٌكحسب  ي ر 

 . كتابه فقرات
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  ميا مري
_______________ 

 ننطوان اسن

_______________ 

1967 –  

  العراق

  2012: 1ط

رواية  أدبي

_______________ 

متناقضتان   خصيتين لشرؤيتان 

م عراقية  عائلة   ،حيةسيمن 

تحتتجمعه البلد  ظروف   ما 

واحد يوبغ  في  سقف   ، سفداد. 

و خرجل  في  العمرريحيد   ، ف 

ناه لذي ب البيت ايرفض أن يترك  

يهاجر. ل،  نه نصف قرفي  شوعا

متشب بخ يظل  األمل ثا  يوط 

في   اتذكريوب حي   سعيد  ماض 

شابة عصف العنف ،  ذاكرته. مها

بحياتهالطا عائلتها د  فشر  ،ائفي 

لتعي عنهم  في   الجئةش  وفرقها 

ب  ،لدهاب في  يوسف. يونزيلة  ت 

زوجهظر  تنت المع  موعد  هجرة ا 

يريدها. وطعن   أنه  تشعر  ال  ن 

أح اتدور  يفية  لرواداث  وم ي 

سرديات تتق  ،واحد فيه  اطع 

والذاك الفردية  مع اعالجمرة  ية 

األمل   ،الواقع فيه  ويصطدم 

ي  ،بالقدر حياة غي  عندما  حدث  ر 

تثير يتالشخص األبد.  إلى   ين 
 

 
 

 
_______________ 

أسئلة عن   الرواية    جريئة 

العرا  تاألقلياع  وض إذ  ،  قفي 

عن   حث تب شخصياتها  إحدى 

ول  تحا  بينما  ، كان  عراق

الهربألخا ع  رى  راق  من 

البوكر  لجائزرشحت  اآلن.   ة 

سنان   .2013عام  ل ربيةالع
الليسانس  امل  حأنطون   شهادة 

األ اإلنكليزيدفي  ة  جامع  ،ب 

في  وابغداد   لماجيستير 

جامعة /ةالعربياسات  رالد

مالدكتورا  ،جورجتاون ن ه 

ه أستاذا عم.  رفارداجامعة    ل 

دارتموث  م كلية  في  ساعدا 

 ديا( يبي)ويك   رك ونيوي  جامعةو

 ن وطنأ نانس رتيوت ةروصلا
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  ساق البامبو
_______________ 

  سعود السنعوسي

_______________ 

1981 -  

   كويتال

 2012: 1ط

 ةرواي دبيأ

_______________ 

 العمالة  موضوع  يةرواال  ولتتنا
 ليج خال  ولد  في  ةاألجنبي

وية من ن الهالبحث ع  ضوعموو

حيا ابن خلل  وهو  الراوي،  ة 

داثها في تدور أح  نية،وفلبي  تي كوي

البلدين.  ازدواجية تتجلو  هذين  ى 

من خلل اسمه حتى    طلهوية الب

ومع .  خوسيه/عيسى  جالمزدو

ا ليست  فيألأنها  ق طرالت  ولى 

تإالموضوع  لاهذا  ل أنها  ف تص 

بعيدا   األسلوب  عن بسلسة   

واية الررحت  طو  دلتعقيا

حول ؤالت  تسا عميقة   نقدية 

رب، ند العع  تداخل الدين والثقافة 

ي ما  سطحية  وعن  البعض  راه 

خطاب و الممارسة تطغى على ال

عنينالد العربية   فاز   .د 

 بالجائزة   2013  عامي  سالسنعو

 عن   يةربالع  للرواية  العالمية

 الدولة   ةجائزبضا  أيو  روايةلا

  ماع  ويتالك  لةدو  في  التشجيعية
 

 
 

 
_______________ 

عام    .2012 تم    2016وفي 

ك مسلسل  يحمويانتاج  ل  تي 

ال اسم  للكاتب   .روايةنفس 

 في  لطائفيةا  تتناول  رواية

 فئران)  حقا  ال  عتنمُ   الكويت

 تتُرجمَ   وقد(  حصة  أمي

 ةإلنجليزيا  إلى   أعماله  بعض

 ةوالتركي  والفارسية  ةإليطالياو

 والكورية  والصينية

 ( ابيديكي وي ) ةومانيوالر
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  سبتكافر 
_______________ 

  حسينيالعارف 

_______________ 

1979- 

  ينفلسط

 2012 :1ط

 رواية أدبي

_______________ 

مه الحسيني  دس نعارف 

وفيزياونيالكتر وروائي ائت  ي 

 2001في عام    أسس،  من القدس

www.alnayzak.org  ي لتا

بداع العلمي عمل على رعاية االت

وقد وا فلسطين  في   لتكنولوجي 

ا على  حصلت  وائز جلمؤسسة 

س فرع انتخب كنائب رئي  عديدة.

اال مهندسي  نيات لكتروجمعية 

الع فالوالكهرباء  فلسمية   .طيني 

الحسين العانم   يانضم   2009م  ذ 

 وتعديل لتقييم    فريق الوطنيإلى ال

  .سطينيالفل نولوجياهاج التكمن

الروايةتدوو أحداث  مدينِة   ُر  في 

االنتفاضة القد فترة  في  س، 

الفلسطينيال األولى،  تلتها ة  تي 

ق أوسلو للسلم، مرحلةُ إبراِم اتفا

 ،ية  الثان  االنتفاضة    فترة    مث  ومن
 من   كبيرٌ   كمٌ   يسوُدها  نكا  تيال
 انُ اإلنس  فيها   انتقل  ،قاتفارالم
  الثورة    يوميات    من  سطينيُ الفل

 

 
 

 
_______________ 

 لمِ الس  يومياتِ   إلى  والصمودِ 

  لقمةِ   عن  والبحثِ   اإلجباري،

 وسياساتِ   مصالحَ وال  العيش،

  تعبيدِ   في  نحةالما  الدولِ 

  القروِض   رةِ وظاه  ،الشوارع

 باالقتصادِ   ر ستئثاواال  ،ةالبنكي

 من  يرة  صغ  ة  مجموع  يدِ   على

  ين ستهلكم  جعلنا  الرأسماليين

ة  دوللبا  نالمِ حُ   حقبةِ   في  أوائل

بناوحُ  الدولِة  "حرام .  لِم  في 

الر"  نسبي الحسيني  واية يكمل 

ن "حورية" بنت البلد  على لسا

 يكيبيديا( )و .وبطلة الرواية
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  خسارةألبوم ال
_______________ 

 عباس بيضون

_______________ 

1945 –  

 لبنان

 2012: 1ط

  ةرواي     يبأد

_______________ 

 لبناني،  وصحافي  وروائي  شاعر

 اللبنانية،  جامعةلا  في  درس

 بين   ما  متنقل    حياته  أمضىو

 هو و  وبرلين،  باريس،  يروت،ب

 ية ثقافلا  الصفحة  عن  مسؤولال

 درت ص  .اللبنانية  السفير  ةلصحيف

 مرايا   هامن  روايات  7  هل

 لبراءة ا  فوخري  ننكنشتايفرا

 الشيخ   ةائزج  على  حازت  لتيا

 9  نحو  إلى  افةإض  للكتاب،  زايد

 ألبوم"  في.  شعرية  واويند

 من   مشاهد  يجمع"  لخسارةا

 في  فعل  كما  تماما  الذاتية  سيرته

 رايام"  السابق  عمله

 تضمن   الذي"  فرانكنشتاين

 من  فيها  عميقة  نسانيةإ  تجربة

 الوعي   من  هافي  ما  بقدر  بةالغرا

 لى إ  مقسمة  اية الرو  .والتأمل

 ية حكا  كلو   ةقصير  تحكايا

 هواجس   عكست  فكرة  وراءها

ا  كالفرح  بالكات  موت. لأو 
 

 
 

 
_______________ 

  الراوي   هي  البطل  خصيةش

 قويا  كان   الذي  الشاب  ،العجوز

  آلن ا  يصارع  بالحياة،  اومفعم

  ابنته   قط  مع  الشيخوخة

  وال ".  ونين"  يضاأ  العجوز

  ذا ه  ألن  ط،الق  الراوي  بيح

  ، هسجيت  على  يتصرف  رخياأل

 هو  القط  أن  لعجوزا  عرفيش

.  عنده  ضيف  إال  هو  وما  السيد

 تدخلو  الخسارات  تتوالى

  الطيب  :أخرى  خصياتش

)والمحب  والسياسي زهرة  . 

 الجزيرة( /مروة

 goodreads ةروصلا



 الكتب المقترحة

362 

 

 

  رئيسق الئحدا
_______________ 

 الرمليسن مح

_______________ 

1967 –  

  العراق

  2012: 1ط

ة رواي أدبي

_______________ 

ضمن   2012ترشحت    رواية

للجاالقائمة   العالمالطويلة  ية ئزة 

(. )البوكر  2013للرواية العربية  

 ومآسي  العراق  في  اهأحداث  تدور

ال.  الحرب قرمحسن  سملي  بق د 

و روايتينأن  له  نشرتا   أصدر 

واإلسليزاإلنكب  صريح  بانيةية 

 ورفض  التنبيه  على  لهاأعم  في

 أرقام،   جردم  الضحايا  عتبارا

 هم"  وإنما  صحافة،لا  في  يرد  كما

 وأحلم   ائلوعو  تاريخ  همل  أناس

 لَم اع  هو  شخص  كل.  وتفاصيل

 األدب  ممها  نيب  ومن..  بذاته  قائم

 ". ذلك تبيان

: (ستون)  ضرخ  دلالعا  رالدكتو

 محسن   يالعراق  رواية  إن  "

 شكلال  ات خذت  قد  مليالر  

 راق الع  تاريخ  لكتابة  جيديرالتا

. قرن  نصف  لطوا  السياسي

 حدائق "  في  يالرمل  ويتتبع

   تشخصيا  ثلث ةسير" "الرئيس

 
 

 
_______________ 

 28  مدى  وذلك على  ،متلزمة

  لعائلي ا  فيها  تقاطعي  فصل

 مل  يفعن  حون  على  والسياسي

 إال    هترويضالممكن    نم  يكن

 ياسي  س  شكل  هي.  قصال  فنب

ترجمت   "ي ةالعرب  اديراجيلت  ل

مالروا العديد  إلى  اللغات ية  ن 

 الرملي  نمحس،  األوروبية

 ا(. )ويكيبيدي اسبانيا في يعيش
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نقو مسامير  الج

  األرض
_______________ 

 اكنسعبد العزيز بركة 

_______________ 

1963 -  

 دان  سوال

 2012: 1ط

 ايةرو أدبي

_______________ 

سان، ن اإلنواية عتحدث هذه الرت

بأخطائه  وآالمه،  وضعفه  بفقره 

العوخطايا عن  تتحدث  مال ه، 

وا ن تركالذي  "الَجن قُو"وسميين  مال

لقراه عن  بحث ا  الفقيرة  مة قم 

بثرو  فيوأمل     عيشال ة العودة 

سبيل هم، وفي  حيات تغير  صغيرة  

تروس   همتطحن  أنن  يقبلوك  ذل

ت ومرات، في لخشنة مراالحياة ا

السكر    السمسم وحقول  مزارع 

الرثَّة،  اآلالت  ذات  والمصانع 

أع وأسماؤهم  فتتغير  خلل مالهم 

فهم  هش السنة؛   "الجنقو"ور 

دون أن   "َكاتَاكو"و  "حامينالفَ "و

عي فل لحالشقاء    نهمغيب  ظة، 

مهرب ايجدو  " الحلة"  قريةإال    ن 

تُ  اآلغرَ حيث  في موواله  المق  م 

الخ الرخيأقداح  وأدخنة مور  صة 

ا السيئ  يتالحشيش  ها شاركونلتي 

ال  يف معالليالي   نساء   طويلة 
 

 
 

  
_______________ 

يب أجسادهن عائسات  رضن 

 من أن  ة، وبدال  قليل  لقاء قروش

أ  "الجنقو"يعود    ىخرمرة 

العمهم  ألهلي شهور  ل  بعد 

يبقوارون  يقرالشاق   في   أن 

فماالحلة  كذلك  و  تبدَّد  لهم، 

 من العمر.شطر كبير  

(www.hindawi.org ) 
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التاريخ   -مد نبوة مح

    والصناعة
_______________ 

 دوم حم دمحم

_______________ 

1950- 

   نادوسلا

 2013: 1ط

ونقد  نايدأوريخ تا وعيموض

 تماعيجا

_______________ 

النظر  في  الكتاب  هذا  ينطلق 

عام والنبوة  محمد  من لنبوة  ة 

مؤداه  أافتراض   النبوة أولي  ن 

وإظاهرة   اإلأنسانية صرفة  له ن 

دث تتحدث عنه النبوة لم يحي  الذ

ويصنعها  ال هي إنبوة  النبوة  نما 

الكتاب   لههاإت  حدثألتي  ا ويركز 

تفسير  ف اظاهي  علرة   ىلنبوة 

والبدااجانبها   و أاالخلقي  عي 

الخيال   ليست أوجانب  النبوة  ن 

فر نشاط  منعزل  دمجرد  نما إوي 

يضا نشاط اجتماعي يتداخل أهي  

جتمع الذي يحيط به فيه نشاط الم

يعالج    فان بعد ال  يضا  أالكاتب 

الذا بعد  وهو  للنبوة   يالجتماعي 

مم كان  الممكا  للنبوات ن  ن 

تنجأة  الناجح  رشانلا)  ةبدونح  ن 

  Goodreadsو

وكاتب   دومحم  دمحم  أكاديمي 
 

 
 

 
_______________ 

في  سوداني بالتدريس  عمل   .

الخرطوم  بجامعة  اآلداب  كلية 

الشرقية  الدراسات    ومعهد 

وجامع أوكسفورد  ة  بجامعة 

بالوال  اتفتز  حيث  يات  لمتحدة 

دراسات  ركان   لقسم  ئيسا 

الماألد نشرقايان  العديد    رنة. 

األبح أاث،  من   همهامن 

ال فكر  عن    رائدةدراسته 

السوداني   الصوفي  المفكر 

وكتاب   طه.  محمد  محمود 

التاريخ  محمد  "نبوة 

 والصناعة". 
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  عائد إلى حلب
_______________ 

 بد هللا مكسورع

_______________ 

1983- 

 سوريا  

 2013: 1ط

 ةايرو أدبي

_______________ 

مكهللا  دبع صحفي   سور، 

وُ  سوري،  في  وروائي  اه حملد 

إجا  م،  1983عام   زة يحمل 

والع اآلداب  في  لوم جامعية 

االعلم االنساني في  وماجستير  ة 

العامة،و في   العلقات  عمل 

االعديد   والقنوات سسلمؤمن  ات 

اإلخئية  اضالف منها باريالعربية  ة 

صدرجتماعيالوا خمس   هل  ة، 

هدبأ  اتايرو التوية  على  الي: ي 

الطريق 2011الروح    شتات  ،

في 2011  موغوانتانإلى   أيام   ، 

عمر إلى   2012و  بابا  عائد  م، 

طريق  2013حلب   اآلالم ، 

 ( روان الضامن) .2015

إلى ح  الثعائد  الجزء  اني لب هي 

الروافي  م  أليا عمرو   ةيبابا 

ل صيدقة تفاي رسمت باألدبية الت

 عام  صففي منتري  والس  الواقع

عاوح  2011 مطلع   2012  متى 

 ر يظنلا  قطعمنلتي القت رواجا   وا
 

  
 

 
_______________ 

طبعات   عدة  منها  فنفذت 

إلى    يف.  متتالية عائد  روايته 

سرده   يتابع  الدرامي  حلب 

العل عبر  من  ألحداث  ديد 

البطل و  خاصاألش خلل  من 

اتاذ المصور  الذي ه    لصحفي 

أ وثائ فليصور  عقما   ن ية 

المريرة  ته  تجرب  يسردو  رةلثوا

بمجملها  .  تقالاالع  مع الرواية 

عا  وجه  ليصرخة  في  ة 

التيالتخب تطيح   طات  أن  تكاد 

 . مجتمعبمكونات ال

goodreads 

 ر وسكم  هللا دبع رتيوت ةروصلا
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  السياراتادي ن
_______________ 

 انيء األسوعل

_______________ 

1957 –  

 رمص

 2013 :1ط

  رواية أدبي

_______________ 

 أسنان  طبيب  ني،األسوا  علء

 دراسته   أتم.  مصري  وأديب

 ي ف  الفرنسية  المدرسة  في  الثانوية

 برجوازية،   ئلةعا  يف  ولد.  مصر

 روائي   كاتب و   ياممح  أبوه  كان

 ألسوانيا  علء   حصل  .أيضا

 بط  يف  ماجستيرال  شهادة  ىعل

 لمتحدةا  توالياال  نم  انألسنا

 في   شيكاغو  مدينة  في  ةمريكياأل

 القصة  يكتب.  ويينإل  امعةج

 عضو   وهو  ،والرواية  القصيرة

 كفاية  حركة  في  مؤسس

 . مصر في المعارضة

 
 

 
_______________ 

علء  يتناول  السيارات    نادي 

خللها  ألسا من  يا قضالاواني 

إ  التي كل  مثتلمس  ل نسان 

دل.  والعية  لحرالكرامة،  ا

الرأحدا في وايث  تدور  ة 

العشرين نات  أربعي القرن 

أوتحك ضمن  الحافلة  حدي  اثها 

اع دخول  إلى  لن  سيارات 

بها  مر  التي  والظروف  مصر 

من الفترة  هذه  خلل   الشعب 

  ة روصلاو  يديايكيب )و  .خالتاري

 .(يولمحلا ماسحل
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  ينلوذلزمن الم

ات  جيا العالقثولوبا

 Le Temps desليةالدو

Humiliés, Pathologie 
des relations 

internationales 

_______________ 

 Bertrand تران باديرب

Badie 

 _______________ 

1950 –  

 يران/فرنسا  ا

 الفرنسية ب 2014: 1ط

  1915 ةيبرعلا ةمجرتلا

 ملعو ةسايس موضوعي ممترج

 ع امتجا

_______________ 

 ييرانإ  أصل  من  نسيفرتب  كا

الدو العلقات  أستاذ  فيهو   ولية 

ام الدراسات  لسياسية عهد 

باريس، وأستاذ باحث في مركز ب

الدولية.  واألبحاث  الدراسات 

ال أحد  عمهتم  يعتبر  قرب ين  ن 

العربا و لثورات  ايا بقضبية 

 ما . ومالشرق األوسط ع

بالمعلومات الكتاب  ما يمي ز   غناه 

وء يلقي الضأنه  والتحليلت، كما  

إشع بنية كاليلى  في  حقيقية  ات 

 طلتخت  يذلا   النظام الدولي الحالي
 

 
 

 
_______________ 

علقات   كبير   حد   إلى  فيها 

النفوذ والسيطر ببسط  ة؛ الدول 

هف النظافي  وذا  يوجد  ال  زن  م 

توال الشعوب   إلرادة    أثير 

الا لتلتي  مستضعفة  كون  تجهد 

فييكة  شر  ريرتق  فاعلة 

دمصا ومن  ولهائر  رك  هن.  ز ا 

إشكالية ضوع  مو على  الكتاب 

ااإلذال في  الدولي  لنل  ظام 

"بباع اثولوجيا"  تبارها 

فيما   العلقات  ترسم  اجتماعية 

الدول حسين أحمد    .بين    قاسم 

  ـ ل  ةروصلا  .ويكيبيدياو

Claude Truong-Ngoc 
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  درويش الشوق 
_______________ 

 ةحمور زياد

_______________ 

1979 –  

 السودان 

 2014: 1ط

 وايةر أدبي

_______________ 

  الثانية   الرواية   الدرويش  قشو

  السوداني   والروائي  قاصلل

  على   حازت.  زيادة  حمور

" لألدب  فوظ مح  يبنج   ئزةجا"

  مة القائ  في   ودخلت  2014  عام

 للجائزة"  القصيرة"  ةلنهائيا

  م عال  بيةالعر  يةوارلل  لميةالعا

2015. 

  من   جانب ا  الروائي  رضعي

  قافة لثا  بين  ياالجتماع  الصراع

  لصوفية ا  والثقافة  المسيحية

  ظل   في  السودان،  في  اإلسلمية

.  الدينية  الدولة  نموذج  انهيار

 في  ملتتأ  وةبق  ايةالرو  رحوتط

  والصراع   والغدر  دينالو  الحب

 حقبة  في  لكوذ  ياسي،سال

  ن دا والس  ريختا  من  حساسة

  ة يرواال  يةخصش.  صرلمعاا

" منديل  بخيت"  هي  الرئيسية

  احه، سر  يطلق  يالذ  السجين

 من  كل  من  االنتقام   على  فيعزم
 

 
 

 
_______________ 

 من  حياة  بعد  سجنه  في  تسبب

  ألسر وا  وديةالعب  عذابات

.  ديجسال  واالستغلل  السجنو

"  بخيت"   احسر  إطلق  يوافق

 سةالرئي  التاريخية  لواقعةبا

 يةصرم  قوات  دخولب  ةثلمالمت

 القرن  نهاية  باإلنجليز  ةمومدع

  ن، دا السو  لىإ  عشر  التاسع

  المهدية   لةالدو  وهزيمة

 .وأعوانه المهدي وهروب

 بيديا( )ويكي
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  ل إمام سوى العقل
_______________ 

 بيب سروريح

_______________ 

1956 –  

  ناليم

 2014: 1ط

 تاريخ ونقد اجتماعي  يعوموض

_______________ 

ف عصوتدور  الكتاب  هذا  لى  ل 

مح االنسان،  سبعة  هي:  اور 

التع العربية  الدين،  اللغة  ليم، 

ترواإل قرارات  اثية، نترنت، 

العلمانية،  العربلربيع  ا نها لكي، 

 عنوانه  احدمشروع و  تصب في

بحسإال  " العقل"  سوى  ب  مام 

ابأ  تعبير الملعلي  ذي  ال  ي،عرء 

في ز  ج تمثاله  رأس  التكفيريون   

النع في  معرة  كي سومان  ريا، 

لعقل وكل رأس نهم ضد اأ يقولوا

و يقطعونه،  ضد أيفكر  نهم 

  الفكر.

على   البعض  تحققأيراهن   ن 

"انتفاض ي" العربربيع  الات 

التي  االجتماعيلة  العدا ة" 

 في  عوب، خصوصا  ها الشق تستح

ال وعثالالعالم  حد قيق  تح  لىث، 

ام  نىدأ مرتجى    ةيلحرن  هي 

والجماعالشعو واألب  فراد  ات 

   التاريخ. ى مر  عل

 
 

 
_______________ 

سروري  الرب  عبد  حبيب 

الكمبيوتر   علوم  في  بروفيسور 

يع  يمني  ويعموروائي  ل يش 

فيحالي برفيسورا   ا   فرنسا 

وثل ست  وعمره  ون ث جامعيا  

قيادة   سنة على  حاليا   ويشرف 

دد  وع،  علميةق اللفروااألبحاث  

كما  طأمن   الدكتوراه.  روحات 

المحاضرات  بإلقاء  يقوم 

من   بدعوة  العلمية  والدروس 

الجب والمختبرات  عض  امعات 

 العلمية داخل وخارج فرنسا. 

 ar.qantara.de ةروصلا
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  وايةم الغتراني
_______________ 

 ليلى األطرش

_______________ 

1948 –  

   االردن/فلسطين

 2014: 1ط

 ةرواي أدبي

_______________ 

 هذه   في  األطرش   ىليل  تروي

 نجمة   أبو  ويةرا  حكاية  روايةال

 ي الت  ة،الوثائقي  األفلم  مخرجة

 إلى  خاص  ةزيار  حبتصري  تعود

 هزيمة  قبل  عرفتها  التي  القدس

 عمتها   أمور  لتدبير  1967

 ي خفال  اهدفهو  ة،حيدوال  لعجوزا

. ناسال  حياة  عن  فيلم  رصويت

 العمة،   ذاكرة  خلل  ومن

 الحرم  سادن"  جةزو  وصديقتها

 وثائقوال  الصورو  ،"لقدسيا

 العشق  قصة  في  خفي   ما  يتكشف 

م  جوزالع  هاعاشت  التي  المحر 

. دادالح  متري  الخوري  مع  ايوم

 ن ع  أيضا  الخوري  أوراق  تكشف

 مع   النزاع  في  مشاركته

 ة دكسيرثواأل  ةلبطريركيا

 تعريب   أجل  نم  يةنانيوال

 في   المسلمين  وهبة  يسة،الكن

 الديار   يمفت  بزعامة  القدس

 في   نصارىال  العرب  لمناصرة
 

 
 

 
_______________ 

  على   نتعرف.  الصراع  هذا

  انيين العثم  زمن  في  القدس

  يزيد   ما  دىم  على  دابواالنت

  أواخر   منذ  ةنس  مائة  على

 ما  ىحت  عشر  التاسع  القرن

  ا هإن .  يليائسراإل  لحتلاال  بعد

 أزمنة  في  البشر  رواية

  ياسية الس  الكبرى،  التحوالت

 يديا( )ويكيب. تماعيةواالج

األطرشليل روائية   ى 

أردنيةفلسطيني على   ة  حازت 

م في ودبلو  اإلجازة في الحقوق

الدولة  جائزة  ة.  الفرنسيللغة  ا

ا في  فآلالتقديرية  ي  داب 

 . األردن
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  رورواح كلمنجاأ
_______________ 

 نصر هللا إبراهيم

_______________ 

1954 –  

   لسطين/االردنف

  2015: 1ط

 رواية أدبي

_______________ 

نصإبرا هللاهيم  مور  من  اليد  

ا فلسطينيينعم  أبوين  من   ، ن، 

قرية هُِج   في  أرضهما  من  را 

)فلسطالبر غرك  28ن(،ييج  ي بم 

اليو1948  عام   قدسال يعتبر  م ، 

تأث العرب  الكتاب  أكثر  يرا  أحد 

أعوانتشا تحظى  كما  ماله را ، 

مختلفبترج نصر مات  درس  ة، 

الغوث في هللا في مدارس وكالة   

الوح حمخيم  على دات،   صل 

من مركز   وعلم نفس  م تربيةدبلو

إل عمان  اعتدريب  لمعلمين داد 

 ى غادر إل  .1976في عمان عام  

لمدة   درسا  ل معمث  يية حسعودال

في 1978-1976عامين   عمل   ،

األرد عام الصحافة  من  نية 

ي مؤسسة . عمل ف1978-1996

الحميدع ا-شومان    بد  لفنون دارة 

للمؤسسة،   - ثقافيا   مستشارا  

اللنشا  مديرا  و  فيها ألدبية  طات 
 

 
 

 
_______________ 

. 2006و  1996اميع  بين

 كتابة تفرغ بعد ذلك لل

  وع تط  2014اير  ين  يف

كليمنجار  صعودلل قمة  و  إلى 

فلسطينيين   أطفال  بمرافقة 

سيقانهف قوات  قدوا  بسبب  م 

صلوا يونية، ووتلل الصهاالح

هذه  كفالقمة،   عن  رواية  تب 

ا  .التجربة فازت   لروايةوقد 

كتابجائز للروة  العربرا  ية اية 

  ة روصلا.  2016عام  

abjjad.com 
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  حياة معلقة
_______________ 

 سيفأبو  فعاط

_______________ 

1973 –  

 ن يفلسط

 2015: 1ط

 رواية أدبي

_______________ 

 يحكي  ،"معلقة  حياة"  رواية  في

 نعيم،   موت  عن   فسي  أبو  عاطف

 في  لوحيدةا  لمطبعةا  صاحب

 جيش  رصاصب  م،ي  خالم

 لذيا  ميونع .  يلياإلسرائ  االحتلل

 لصقاتم  اعةببط  مقوي  نأ   داعتا

 المخي م،   في  الفلسطينيين  اءالشهد

 ملصق   طباعة  يتم  أن  ابنه  يرفض

 مفهوم   حول  عميق  قاشن  في  له،

 االشتراك  حول  والجدل  ولةالبط

 هذا  لكن.  انفيه  وأ  الحياة  مع

 صيل تفا  من  رالكثي  يغير  الموت

 تخوم  على   لواقعةا   دئةاهال  الحياة

 يمعن  نىب  تيال  ة التل  حيث  المخي م،

 أن  دتري  الحكومةف  ا،ت  بي  ايهلع

 مسجد ا   اعليه  وتبني  التلة  تستغل

ا  التلة   ن  وأل.  للشرطة  ومخفر 

 ي وع  في  خاصة  انةبمك  تحظى

 سكان   عارض  الجمعي،  الناس

  ى حت  وه وقاوم  لمشروعا  المخي م
 

 
 

 
 _______________ 

 مع  امالصد  لىإ  األمر  وصل

 الرواية  تكشف.  الشرطة

  ي ف  اةحيال  لفاصيت  نم  الكثير

  يافا   استدعاء  تمي   كما  ،غزة

  ر عب  المخي م،  الجئي  موطن

  وحكايات   زمنية  استرجاعات

ا  سمتر  داخلةتم  مدهش ا  عالم 

 إلعادة  شخوصه  تتفاعل

  هوية ال  مفهوم  وتركيب  تعريف

 ا( )ويكيبيدي  لحياةوا  لةالبطوو

  ك وبسيف  ةحفص  نم  ةروصلا

 ف لؤملل ةيمسرلا
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  كل معي زنانة تأال

The Drone 

Eats with Me  
_______________ 

 أبو سيف عاطف

_______________ 

1973 –  

 فلسطين 

 2015: 1ط

 عربي(  مترجم )لكاتب

 رة )مذكرات(يس عيموضو

_______________ 

عب أبو عن    ةارالكتاب  يوميات 

الت كتبها  سيف  عدوي  ن اخلل 

غزقطاى  عليلي  سرائإ خلل   ةع 

ث جسد خللها حي  2014صيف  

المواطن  ح العادي اياة  لفلسطيني 

تفا خلل  إنسان من  عالية صيل  ية 

الفل تعلق  بالحياة سطيني  تكشف 

ك رغم  للستمرار  ل وتوقه 

الحوحشي سيف و  رب.ة  أبو  كان 

نش هذقد  من  كبيرا   جزءا   ه ر 

يليوما العدوان  خلل  وما  يات 

كبر بيو في  ف الصحات  يم 

تايمز، نمثل  ية  لمعاال يويورك 

والسانوال تايمز، جاردين،  دي 

جديدة كوش التفاتة  وقتها  لت 

سرديالمعا العادية الحيت  لجة   اة 
 

 
 

 
 _______________ 

وكان  الحروب  ظل  في 

األلفيلسا نعوم  مريكوف  ي 

قد   للطبعة تشومسكي  قدم 

ليوميات، يذكر  ن امية  البريطان

ا اأن  كتبليوميات  و  أب  اهلتي 

اإلنجليزية    ةاللغة بشربايف مس

عة في رت بأكثر من طبقد ظه

المتحدة  يبريطان  والواليات  ا 

ل  كما صدرت باللغةترجمة   ها 

ونيوفلج"  دار "ياأللمانية عن  

الز مع  "إفطار    .نانة"بعنوان 

  ك وبسيف  ةحفص  نم  ةروصلا

 . فلؤملل ةيمسرلا
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  اء العائلةلنس ديحم
_______________ 

 شقير دومحم

_______________ 

1941 –  

  فلسطين

 2015: 1ط

 رواية يبأد

_______________ 

"  تروي بأصوات  الرواية 

التحو اأربعة،  اعية تمالجالت 

حيا على  طرأت  أفراد  التي  ة 

العبد   وعشيرتها، ت،  اللعائلة 

البرية غادرت  أواسط    التي 

قريبا     اهتبيو مت  قاوأيات  ثين لثلا

س النبع. وفي أ، في رمن القدس

أحداثا    خلفيتها نتابع   التاريخية، 

فلسشه والفلطدتها  سطينيون ين 

وحتى االجتياح    1948بة  منذ نك

للب فاإلسرائيلي  صنان   يفي 

حز1982 بنكسة  مرورا   يران  ، 

حركة  1967 مة قاو مال  وبروز 

 " الفلسطينية المسلحة.

 ( فيهر الشرما)

شقمحمو ني  يطسفل  اتب ك  يرد 

الق مواليد  عام  من  .  1941دس 

ليسان على  فلسفة  حاصل  س 

من جامعة   عام دمشواجتماع  ق 

م1965 شغل  نائب .    نصب 

األردنيين رئيس   الكتاب   رابطة 
 

 
 

 
_______________ 

رابطة  الهيئة اإلدارية للوعضو  

عامي   بين  ، 1987و  1977ما 

المجلس  في  عضو  وكان 

الفلسالوطن ترينيطي  أس . 

عريحت صر  ومجلت ف  حدة 

من  صد.  عربية أكثر  له    45ر 

لقصة القصيرة وأدب  كتاب ا في ا

قد  لب األطفاوأدالسيرة   م  ، كما 

وكتب  أع  4للمسرح   مال، 

المسلسلت   من  لستة  حوارا  

العييونلتلفزا ترجمت  ة  ربية. 

إ عشر  قصصه  من  أكثر  لى 

 .لغات
 



 الكتب المقترحة

375 

 

  رب الكلب الثانيةح
_______________ 

 براهيم نصر هللاإ

_______________ 

1954 –  

   دنطين/االرسفل

  2016: 1ط

رواية  أدبي

_______________ 

 ىإل  ظرن ت  ،بوسيةكا  رواية"

 الحاضر   من  اانطلق    المستقبل

 في   شعوبنا  تحياه  يذال  يالمأساو

 ش،وح  توال  ذبحوال  القمع  ظل

 ةزأجه  سلطت  لظ  فيو

 راشد،   لرواية؛ا  بطل.  المخابرات

 في  ضابط  بشقيقة  يتزوج

 يعمل .  مسل  اسمها   المخابرات،

 همته م  مستشفى  في  امدير    اشدر

 مع   بالتواطؤ  بالبشر  االتجار

 مكرسة   سعاف إ  اتسيار  شبكة

 سكرتيرته   يأخذ.  نفسه  للغرض

 هناك،:  ب  إليه  يشار  دلب  لىإ  معه

 ق ا طب  امحهمل  عديلت  يتم  حيث

  .لمس هزوجت رةصول

 راشد  فيها  يقيم  التي  البناية  في

ا،  يشبهه  جوي  صدرا  ثمة  ما   تمام 

 الدوام،   على  منه  امنزعج    هجعلي

 أحضانه  في  تقع  سلم  جعلي  وما

 . ازوجه  هأن  منها  ظنًّا  يوم  ذات

  أوقع  الناس  بين  التشابه  هذا
 

 
 

  
_______________ 

  عدم   فيو  التباسات  في  الناس

 عن  ت زوجاال  اعتنام  حد    قةث

 .ألزواجه  نبيوته  أبواب  فتح

  في   مباشر  غير  تأمل  الرواية

  عربية، ال  المجتمعات  أحوال

 ونزعاتهم  البشر  مصائر  يفو

  عبر   تشك ل،  وهي  المختلفة،

 صيحة  دة،متعد  فنية  نماذج

 ألوضاعا  استمرار  من  تحذير

  الذي   والنح  على   الراهنة

  فازت .  مساء  صباح  نشهده

 يةلمعاال  ئزةلجاابرواية  ال

." 2018  عام  العربية  يةاللرو

شقير)   ة روصلا  (محمود 

abjjad.com 
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سمي  ا  -أولد الغيتو 

 آدم
 _______________ 

 إلياس خوري

_______________ 

1948 –  

  بنانل

 2016: 1ط

  رواية   أدبي

_______________ 

خوياإل  ييرو رواية   في  ريس 

اسمي آدم" حكاية  -لغيتو  ا"أوالد 

الفلسطيني "آد م دنون"، المهاجر 

نيويوإل الرى  الذي اورك،  ي 

أنحاو ثم   ل  ومن  رواية،  يكتب 

ح كتابة  إلى  ه كايتانتقل 

طلشخصيا عن  فيروي  فولته ة، 

التي اللد  مدينة  عام   تاحتل    في 

أهلها   1948 أغلبية  وُطرد 

آدم ة  كايحن.  صلييألا   سكانهاو

مذي  ال والدته  رضيعها   عبقيت 

ه المحتلة  المدينة  حكاية في  ي 

الذي الفلسطيني   أقامه  الغيتو 

اال اإلسرح جيش  ي ائيلتلل 

الشائكة.  باألسلك  وأحاطه 

ال  حكاية  لبقاءوا  صمودعن 

قرا صمت  ومحاولة  . الضحيةءة 

قا  إلياس خوري وروائي   صهو 

لبنا مسرحي  وكاتب  ني، وناقد 

 وت  بيرة نانيلبال  ةاصمالع في لدو

 
 

  
_______________ 

عش1948عام   كتب  ر  . 

"باب  روايات   )أشهرها 

إ(  1998الشمس"    لىترجمت 

من وثلث  الل  العديد  غات 

من   العديد  وله  مسرحيات 

يشغل منصب  دية.  لنقات االكتاب

امح في  الثقافي  رر  لملحق 

النلجري أوالد    دخلت  ار.هدة 

القائ  الغيتو الفي  ة  ئيانهمة 

عالمية ال  زةلجائل  رة"يلقص"ا

لعام    ةللرواي   . 2017العربية 

  ن م  ةروصلا  .ايديبي كيو

palestine.assafir.com 
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  عمل شاقّ  الموت
_______________ 

 ليفةد خخال

_______________ 

1964 –  

 يا سور

 2016: 1ط

  يةروا أدبي

_______________ 

الوى  أقشيء    ال في من  موت 

 في ظل هذا المشهد يكتب  سوريا.

"الموت عمل   ايتهخالد خليفة رو

ورطاق"  ش "الجسد ليروي  ة 

من   ض"الفائ الرواية  تنطلق 

تب جداوصية  بسيطة  لب ط  ،دو 

الاأل اللطيف ب  عبد  محتضر 

بلبل   ابنه  من  يدفالسالم  ه نأن 

 .يلىالعنابية بجانب أخته لبقريته  

فبل" لبل  نااع شج  ةحظ ي  ة، درة 

ك تأثير  الفراق وتحت  لمات 

أب وعيني  الغائمتين األخيرة  يه 

بثا ودون بات  لحزينتين، تصرف 

بتن   خوف، أباه  وصيته ووعد  فيذ 

وض برغم  كانت  وحها التي 

شم  اوبساطته ولكن   ."اقةهمة 

يبدأ الرحيل   المأزق  لحظة  من 

تنفوبدا الوصية،يية  فالوصية   ذ 

 ةركالحألن  لك  كذعد  البسيطة لم ت

بفومح المشي موتالفة  كما   ،

أرض   ألغامعلى   ا،مزروعة 
 

 
 

 
_______________ 

السو لم  رية  والجغرافيا  التي 

بور من مكان  عد موحدة، والعت

ك مهما  آخر  قربه إلى  ان 

عبد  تبد  .هلكةم   رة مغام جثة  و 

ة  لسالم في رواية خليفاللطيف ا

ال  حزينة من وسيئة  فكل  حظ، 

يريد   مخلالتحولها   .نهاص 

اامك)   . (ونست-ياحيلرل 

aljazeera.net 

رة عرف خليفة بمواقفه المناص

لحظة  ل منذ  السورية  لثورة 

أن تعرض   . كما سبققهاانطل

أجهزة   للضرب اعتداء  خلل 

أث عليه  السورية  ء  نااألمن 

   .جنازةفي  اركتهمش

 نم  بيد  ماهيأ  ـل   ةروصلا

 dw.com ةحفص
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  الخيمة البيضاء
_______________ 

 ليانة بدر

_______________ 

1950 –  

  فلسطين

  2016 :1ط

رواية  بيأد

_______________ 

ــع  ــت م ــدس وانتقل ــي الق ــدت ف ول

ــم نزحــت ى أريا إلــ تهــ عائل حــا، ث

تلل حــ ردن بعد االإلى األ  األسرة

حيـــث  1967ســـرائيلي ســـنة إلا

ا نهــ لك  ،ةدنياألرعة  امالجالتحقت ب

ــ ت لــم ــ تكمس ا، ثــم ل دراســتها به

عربيــة التحقت بجامعــة بيــروت ال

حيـــث حصـــلت علـــى شـــهادة 

فس العــام. ي علــم الــننس فــ الليسا

ــت ــة عمل ــي  ليان ــدر صــحفية ف ب

 1975بيــــروت بــــين عــــامي 

جت من السياســي وتزو  ،1982و

ــطيني ياالفل ــه،سـ ــد ربـ ــر عبـ  سـ

معــه للعــيش فــي دمشــق   توانتقل

ــت من ــين خرج ــةح ــر لتحا ظم ري

ــن  يةطينســـ لالف ــنةوت ربيـــ مـ  سـ

ــم1982 ــى  ، ثـ ــه إلـ ــت معـ انتقلـ

يستقر بهما المقــام   قبل أن  تونس،

 .1994سنة في رام هللا 

بدر"تقت "ليانة  رو  في  ايتها في 

أثر البيضاء"  يقار  "الخيمة   ب ما 
 

 
 

 
_______________ 

م  ثلثين التحوالت عاما     ن 

في   ةيلسياسا واالجتماعية 

 أربعئع  قال وفلسطين، من خل

دوار    في  دأتباعة  س  رينشوع

ال عند  وسط  وتنتهي  مدينة، 

للحت االسرائيلي.حاجز    لل 

 (علمايز ف)ويكيبيديا/

ل، الحتلل الصراع ضد اتحو  

ـ  فلسطيني  صراع  إلى 

داخ  كبير  سجنل  فلسطيني، 

لقد هللا.  رام  نمط   إسمه 

طينية سلة الفصيحتلل الشخاال

مريضة   شخصية  إلى  لها  وحو 

 .(فضة  دية)فا  خها ريبتا

 alsh3r.com نم ةروصلا
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عة الزبدة في  موسو

  ربيالشعر الع
_______________ 

 حجاويالعارف 

_______________ 

1956 –  

  فلسطين

 2016: 1ط

جيا بدة"، أنطولولزا "سلسلة  

 اء أجز مسةخ في الشعر العربي

 وسوعةم   وضوعيم

_______________ 

تألق  –ر لشعتجدد ا –أول الشعر 

آخر   –الشعر  إحياء    –الشعر  

الش  --الشعر أول أول  هو  عر 

، فهو المجلد األول وسيأتي ثالغي

ة تروي أربع  عده كتب ومجلداتب

العمصق الشعر  كل ة  في  ودي 

إلى   ؤلفالم  ل يصى  حت  العصور

أب ماضإيليا  المجلد و  في   ي 

وفالخام الكس.  زبدة تاب  ي 

وزهير دوا القيس  امرئ  وين 

وا وحسان ألعوالنابغة  شى 

والفرز وجرير دق  واألخطل 

ربيعة أبي  بن  وجميل  وعمر 

و المختارفبثينة.  من   يه  المنتقى 

العشرالمعل وفجميعا    قات  يه . 

فيم  أجمل ورد  األدب   ا   كتب 

ت المفضليا  صول:األ

والواأل  حماسة صمعيات 
 

 
 

 
_______________ 

وفحشياتوالو ذل.  فوق  ك يه 

وجدها  قصيدة  عشرة  اثنتا 

م كأفلتت  سبق،ن  ما  لذلك    ل 

لنا يضم    أخرج  ضخما   مجلدا  

ه  عمن األبيات وم  بضعة آالف

تضع   شاعر  لكل  مقدمات 

شاعالقار كل  جو  في  قد ئ    ر. 

ك األب تا انتقى  أجمل  يات  به 

أله ك لذ  ءراشعم  وأقواها 

ولزما الشن.  عراء الحق 

بلا كلللمغمورين  نا  خل   ، 

القكتب   ثم ديم  الشعر  نخل . 

الشرحهم   الشرح  ال ذي  ذلك 

ب  ايغشك  الكلمة  لسهلة  تفسير 

الصعبة. عبد(  دون   محمد 

الهجين   ن م  ةروصلا  )العزيز 

zamanalwsl.net 
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  صغيرموت 
_______________ 

 انلوسن عمحمد ح

_______________ 

1979 –  

 ةسعوديال

 2016: 1ط

 رواية أدبي

_______________ 

السعود  رواية "محمد الكاتب  ي 

عن  عبارة  هي  علوان"  حسن 

روائية ل  سيرة  محي متخي لة  حياة 

بن في   الدين  والدته  منذ   عربي 

القرن فدلس  األن منتصف  ي 

ي ف  هتوفا  ىتري وحالسادس الهج

واية سيرة لرول هذه اتتنامشق.  د

بال مزدحمة  فر والسرحيل  حياة 

ام وحتى ن  غرب ا  ألندلس 

شرق   ا اآذربيجان  مرور   ،

و ومصر  الحجاز بالمغرب 

يعيش  وتركيا،  والعراق  والشام 

تجربخللها   صوفية البطل  ة 

يحم روحه عميقة  جنبات  بين  لها 

في ظل دول دي رسالته  ؤة ليالقلق

متخوأحدا بر  امة،  لي  ث  مدن ا 

 ر وحروب ال كثوأشخاص  ديدةع

  ربة.تذر ومشاعر مضط

الجائ )بوكر( روازة  العربية  ية 
2017 . 

ح رو  سنمحمد   ائي علوان 
 

 

 
_______________ 

الرئيس  سعودي.  وصحفي 

له األدالتنفيذي  والنشر  يئة  ب 

الرياض،    .والترجمة في  ولد 

خمسصدرت   روايات    له 

ا  ي(، صوف2002سقف الكفاية )

اطو  (،2004) رة  لطهاق 

ا2007)  ،)( (،  2011لقندس 

وك 2016)موت صغير   تاب  ( 

والعوامل   :رحيللا" نظرياته 

ف تم    (.2014)  "يهالمؤثرة 

ع )اختياره  ضمن  2010ام   )

تحت   39أفضل   عربي  كاتب 

األ وسن  اسمه  ربعين،  أدرج 

أنطولو )بيروتفي    .(39جيا 

 .ناولع رتيوت نم ةروصلا
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الرماد الثقيل،  

  راً ذوج ية،ئف االط

  صائروم
_______________ 

 حسين شاويش

_______________ 

1953 -  

  فلسطين/سوريا

 2017: 1ط

  يتاريخ ونقد اجتماع موضوعي

_______________ 

م كتب  كل  حتى عا  الطائفية  ن 

في يختصرها  ا عدهب  اآلن 

ايحاو  سي.سيالا هذا   كتاب لل 

هذ خلتصحيح  من  الخطأ  ل ا 

بنيويبتشرييام  الق تاريخي -ح 

ا يعللظاهرة  وضعها يلطائفية  د 

ح في الخريطة ي مكانها الصحيف

خريطة  وهي  للصراع،  المعق دة 

إلى جتت السياسة  اوز 

القطر يا،  األيديولوج وتتجاوز 

ا أهمي ة   .إلقليمإلى  الكتاب  ويولي 

آللي   إ اخاصة   تاجإن  ةدعات 

كللذ  ئفية.الطا من خلل ك  لغة   ه 

لل ومالعاقارئ  مفهومة  ن دي 

مثالين  استعراض  خلل 

لطوتا ثاريخيين  ظهرت  م ئف 

 أن المشهد المأسوي بادت إلثبات  
 

 
 

 
_______________ 

عابرة حال لحظة  إال  ليس  الي 

البشريالتافي   ج ت  .ريخ  خر 

شا كل يات  يش  وحسين  في 

 في  نفسال  الطب البشري وعلم

در يا. صة وألمانسوريمن  كل  

العوالس"له:   بين  ،  "مفر 

الذي2007) ابن    (  جائزة  نال 

للي سلم  إلا"ومي ات،  بطوطة 

لك شارك  (. كذ2014)  "ا  عشق

علم نفس الشخصية  "في كتاب  

 .مع محمد شاويش "المستلبة
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  سبي حرام ن
_______________ 

  عارف الحسيني

_______________ 

1979 –  

 فلسطين

  2017: 1ط

رواية     أدبي

_______________ 

رواية ك يُفعل  لهي  يقال   ما  وال 

منظومة مجتمعية تطورت ضمن  

إلسرائيلي اتلقائيا تحت االحتلل  

العا من  القدس  ، 1967م  في 

الرواية   سية بطلةالمقد"حورية"  

الجدة ا  ،حفيدة  من مة  ادلقحورية 

مغمضتبعينية  لقرا لين  تربي ين، 

على  ابنة ا اجتر  المدينة  لحياة اع 

اب "البنت"،  حورية  بنة المنطق، 

وأخت اليساري    لالمناض

ا والغاضب، المهاجر  ليائس 

ومطلقته، المحرر  األسير   زوجة 

السبت المتمرد "كافر  "، وعشيقة 

بماج تبوح  معها محملت  اءت   ن ه 

للقارئ  تكشف  وأحلم،  مشاعر 

مصيفات فبلتهل  مة  الفتاة   سيرة ي 

مد باتت  في  كالقدسينة  . معقدة 

أحتدو الرر  القدس داث  في  واية 

في السر  القديمة  والتكياعقبة  ة يا 

إلى خا السور فوتمتد  باب رج  ي 

وشارع  جراح  والشيخ   الساهرة 
 

 
 
 

 
_______________ 

والزهراء، الديصلح     ن 

ي تختلج ثنايا ذالمكان التصف  

كل في    من ن  رك  التاريخ 

ا  سردتو  نه،اأرك زمان لحكاية 

االحت المنذ  وحتى  عقد لل 

األل  ألولا الثانية،  من  فية 

د ما  وتتناول  بنقد   ظل  خار  فة 

ى الموقف  ارعة، تتهكم علمتس

السوداء  الفكاهة    تتقن 

  )ويكيبيديا( عية.قوتراجيديا وا
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 هانيسما
_______________ 

 عبد العزيز بركة ساكن

_______________ 

1963 –  

   نالسودا

 2017: 1ط

  نثر أدبي

_______________ 

ال ساكنعبد  بركة  أديب   عزيز 

مواليد  من  سوداني  وروائي 

ب كسل  السودان، شرمدينة  ق 

مؤل معظم   فاته تعرضت 

ط افي األوس  ى لقبللمصادرة حت

للر الدائم  بالزبون   .بقيالفنية 

المها حلمها آأ  ،هبقتن طتب عيك

كل   نع  ،المذبوحة  طموحاتها

فيالمن والزمان.   سيين  المكان 

الروايأتتوزع    25عبر  ة  حداث 

ال ليخرج  الحيز فصل   عن  نص 

والسردي بما   يالمكاني والتأريخ

شهد اس زمن  في  التواجد  تدعى 

وااللقاع ق  الر  بين ستعبات  د 

زنجبار   ةساد جزيرة  في  وعبيد 

ا دعت استي.  فريقاأل  رلبفي 

اسع عشر لقرن التمآسي ا الرواية  

في  وجهد حياة   تفاصيل  تتبع ت 

راسمة   بالعنف  صورة ضاجة 

مقاتمة   جرى  أحداث لما  ن 

ستنتهي ب  تكشف ما  إلى   داياتها 
 

 

 
_______________ 

قإل فاجعة  من  األميرة  يه  تل 

والدا من  النتقاما   سلطان.  ها 

التأريخية   هذه االستدعاءات 

منهانونعت  اتخذ ة  ردفم  ا 

السوال بلغة  معني  احلية 

الذي  اال عن يغيب  عتذار 

جزيع انغوجوالم  بَر  رة  في  ا 

اال ويستمر  نتقام  زنجبار 

تاليةألز التي اللو  مان  حظة 

في   السكان  فيها  يستولى 

قصر سيمتد في  الثورتهم على  

معاص آخر  من  زمن  انتقاما   ر 

جلديلضحايا ضد  )فادية  م.  ها 

  ن م  ةروصلا   .فضة(

marefa.org 
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  بيازيس كو ا ياليل
_______________ 

 واسيني األعرج

_______________ 

1954–  

   الجزائر

  2017: 1ط

  يةروا أدبي

_______________ 

"و األيروي  فاسيني  ي عرج" 

ح  هذه حول كالرواية  تدور  اية 

الكاتبة   مييان نباللحياة  ة، ادزي  ة 

تُصالتا بحالي  ف  ةب  تركن كآبة، 

بين    كان  التي  للعزلة أسبابها من 

افي ا الثقوفاة من أحبتهم، وجهده

المرأة،الكبي تجاه  ورفضها   ر 

ا  مرور  ولبنانية،  كمسيحية  ا  أيض 

جوزيف اببمص عمها  بابن  ها 

 مستشفى   يف  اهب  جزالذي  

 طمع ا في مالها.  ةراض العقلياألم

إيز ائة ثمثل ...  ابيوك يس  ليالي 

وليلي في  لة  العصجلة   فورية حيم 

ألالرواصدرت   مرةية  ل  في   و 

نشر عن دار موفم لل  2017العام  

القا  الجزائر.  في في  ئمة ودخلت 

للرواية  العالمية  للجائزة  الطويلة 

 . 2019لعام  يةالعرب

روائي ج جامعي وواسيني األعر

أستاذ صمن  يشغل  .يجزائر  ب 
 

 
 

 
_______________ 

جي  سرك ر زائالج  ةامعفي 

والم السجركزية  وربون  امعة 

ب أهيعت   اريس.في  أحد  م   بر 

الوطن  في  الروائية  األصوات 

 للغتين العربيةيكتب با  .العربي

رواية    24صدر له    .والفرنسية

قصصي حصل    .ةومجموعة 

كان   عديدة  جوائز    منها على 

الشجائز زاة  للكتابيخ  ، يد 

ألفضل  ا الوطني  لدرع 

ث ا  ركتائزة  جا  ،ةقافيشخصية 

الروالل رجمت  تُ ،  عربيةية 

اأع إلى  اللغات من    لعديد ماله 

 )ويكيبيديا(  جنبيةاأل
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  ةالدافئاليد 
_______________ 

 يحيى يخلف

_______________ 

1944 –  

 طينفلس

  2017: 1ط

رواية  يبأد

_______________ 

جوارلاهذه  " ءة قرابال  ةديرية 

من  أل تعلنسكثر  بشكل بب:   ،

عنشفا العالممنظ  ف،  فى   ور 

من كتابة يحيى يخلف، الذي يتض

والتفاؤالح بفلسب  والبدء  طين ل، 

تكثيف ا  كانت  لو  كما  غيرها،  قبل 

ا   يه فب  لما قال رواياته كلها، بدء 

األ )نبعمله  تحت جران  ول 

عمله   الصفر(، إلى  وصوال  

 .(”حريلا راكبالكبير: )

شهه“و ـ على    ادةي   روائي 

المأساة  مؤرخ، رص ة طينيالفلسد 

الخروج مراح  يف منذ  كلها،  لها 

و ا القسري  مرلوعة  ورا لرحيل، 

المخ الكفاح بحياة  وتجربة  يمات 

بيرو من  والخروج  ت المسلح، 

رام 1982عام   إلى  وصوال    ،

دراجف  د.  لناقدا)  ."هللا ( يصل 

يخلف  مل  حي  شهادة يحيى 

فالليسا  امعةجمن  داب  آلا  ينس 

فيروت،  بي  التدريس  وعمل 
 

 
 

 
_______________ 

و وعمل  بيروت  الصحافة، 

التح عاما  الك أمينا  تاب  اد 

الفلسطينيوالصح ين،  فيين 

في   الثقافة  لدائرة  عاما  ومديرا 

ال عين  تحمنظمة  كما  رير، 

للثقاف الفلسطيوزيرا  بين نية  ة 

و2006و  2003 ئيسا  ر، 

سا يئفة ورللمجلس األعلى للثقا

ا للجن الوطنة  طينية لفلسية 

والثلل ورئقافة  يسا علوم. 

صحي  مجلسل الحياة ادارة  فة 

 ةروصلا  .ايد يبيكيو  :ةالجديد

fatehinfonet.com 
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 شاركون الم
 : كل من ساهم في هذا اإلصدار األوللشكر لا
 

 ط و ق ز رعاشلا ميهاربإ

طولكرم،  كاتب   مدينة  من 

درس  1948  ديلاوم  ،فلسطين  .

برا المعلمين  ه  ديلهللا.    مبدار 

أفادته في الحياة، ارب كثيرجت ة 

كعامل بناء، وعامل  منها العمل  

المصانع  في  وكعامل  مقهى 

لتوالمعامل،   بة جرإضافة 

والتي  االحتلل  عند  السجن 

ووسعت معارفه  ه. آفاق  صقلت 

به مع استقر  ثم  التدريس  في  ل 

مديرا   العامة  المطاف  للمكتبة 

إلى    1972)من    طولكرمفي  

لدي2010 موهبة  (.    ة راءلقاه 

 الشعر. وكتابة 
 

 مالك براهيمإ

فلسطيني.    كاتب ومفكر وشاعر 

كتب    لمانيا.أقتصاد في  درس اال

ف  مإبراهي من ي  مالك  كثير 

وموضوعالا غراض  األت 

والشعرية،   سية  السياالوطنية 

ترأالوجدانية  و   س والعاطفية. 

م عدد  الدوريات   نتحرير 

بينها  ألدوا  السياسية من  بية، 

ال للمقالفصل  ميس  فة قاث، 

كتابنقلنيةلعا وكتابنا  الى ،    ا. 

الشعرية إجانب   صداراته 

 ألدبية الخاصة. او

 أحمد المديني

ونا مغربيأديب  سن،  قد    ة ولد 

حصل بمد  1949 برشيد.  ينة 

الدرعل دبلوم  في  يالعلاسات  ى  ا 

وآال العربية  كليةدلغة  من   ابها 

اإلنسااآل والعلوم  بفداب  اس  نية 

وعلى 1987سنة   ه دكتورا  ، 

جاآل  في  الدولة  من  امعة داب 

سنة  السوربو يشتغل 1990ن   .

جامعيا العديد أستاذا  له  صدر   .

والروايات.  الكتب  ت  كان   من 

الصم  روايته ضمفمر  ن  صاف 

ية  جائزة العالملقائمة القصيرة للا

 . 2015ة العربي ةروايلل

 

 عزوني نأسمها

ي الون الثقافي الكرمالص  منسقة

ف أفي  من  تعتبر  هم لسطين، 

للحالدا  قافية،  ثال  كةرعمين 

ايصو على  صوت  تعمل  ال 

والشعراء رو الثقافة  اد 

تنظيم وا خلل  من  لمهتمين 

ة  فظت في محاالزيارات واللقاءا

 م.رطولك

 

  
 

 

 



 المشاركون

406 

 

 لنور حمد ا

و وأككاتب  ي  اديمباحث 

ل نوعية سوداني.  إصدارات    ه 

في    تاباتت عديدة وكجاالم  في

ع دب، وبرألوا  فةاقسة والثالسيا

أدوب الثقاستخدام  كمدخل  ات  افة 

ا أسباب  ولتحديد  فنان هو  لداء. 

الفنون   كلية  في  ج  الجميلة تخرَّ

وومصو ِ لتطبيقية  او رسَّام ر 

بجرأة  ك عرف   الطرحاريكاتير 

لكاومر القوية  تاباته  فعاته 

تي تقابل بردود رة للجدل اللمثيا

 ة.ختلفم فعل

 

 فضل للا امد ح

موال   ودان، سال\انمدر  مأيد  من 

اختصاص    ،1936 طبيب 

حقوقيون مؤسس اشط  عضو   .

حقوق  في    لمنظمة  ااِلنسان 

يا  س( المانالدول العربية )أومرا

اضو  وع رشدمنظمة  فكر لل  بن 

وعضو  الحر   مجلس   )المانيا( 

العرناء  ماأل المنظمة  بية  في 

هرة. كاتب  القا  \نسان  ق االِ لحقو

تتوق كتاص.  حوركز  ل  اباته 

ا وااللقضايا  في    ماجندهجرة 

  مع األلماني. المجت

 

 

 

 

 ب سروري عبد الر حبيب

وبرو يمني  في روائي  فيسور 

وي  يعيش  الكمبيوتر،  عمل  علوم 

ُولرففي   في  نسا.   1956د 

تلميذا   والده    ناك.  عدنبمدينة  

السرلمة  للع   ا بحمو  وريقاسم 

بدأ  دبألاو  مللعل   د بع  بيبح. 

الشعر  برلا كتابة  في  ، مبكرا  

له أولى الحمجلة    نشرت    كمة 

في   تركت .  1970عام  قصائده 

عدنش مدينة  في  بصماتهأته  ا ن 

اعل أعماله  له  دص  ة.دبيألى  ر 

عدة روايات ومجموعة قصص 

 وديوان شعر.

 

 حسن خضر 

من  فلسطيني،  دبي  اقد أنتب وكا

غ عام  زمواليد  ي1953ة  مل ع. 

جررئيس   الكرتحرير  مل  يدة 

إلنجليزي  األدبية. درس األدب ا 

اللغة   إلى  كتب  عدة  وترجم 

م أالعربية.  مشهن  ته  نشورار 

ا "أر و:  2003)لغزالة"  ض   ،

"ح و  األيل(    " ألخراياة  أرض 

و1997) ا،  هوية  في آلخر:   .)

بالجائزة    1997عام   فاز 

لألنلسطيالف والفنون.  دب  ية 

حاليا     ن يطسلف  نيبيعيش 

   .ايناملأو
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 خالد محمد فرح 

وباحدبلوم وكاتب  اسي  ث 

له  صدرت  من    ومترجم.  عدد 

تأليفه وترجمته، إلى   الكتب من 

ي مختلف علمية فبحوث  ب  جان

االعل  االتمج عمل  نسانإل وم  ية. 

من السنغال بكل  للسودان    ا  سفير

سفو حاليا  وهو  ير  فرنسا، 

أنغوال.  جمهورية    لدى  سودانلا

الاث  دتحي عربية  للغات 

و ومبادئ    الفرنسيةواإلنجليزية 

يتم  عدد البرتغالية.  بعضوية  تع 

والجمعي الهيئات  الثقامن  فية  ات 

واللعوا ل داخمهنية  لمية 

 ن وخارجه. السودا

 

 خ الشي ليلخ

اتأس في  اذ  العربي  جامعة  ألدب 

.  د ومترجمك وباحث وناقيرموال

ا على  فولدكتحصل  ي  راه 

الال المندراسات  ام  عنة  ارققدية 

بون  1986 جامعة  انيا،  ألم/من 

معات مل أستاذا  زائرا  في جاوع

عديدة. نشر ما يزيد على خمسة  

بحثوع محك علا   شرين  ما ،  ميا  

االعو من  النقدية ديد  لدراسات 

بي ارن والنقد األدمقلدب اي األف

الذااية  والرو كما والسيرة  تية، 

الكثي منترجم  سات الدرا  ر 

و واألالفالنقدية  ال عمكرية 

 نية.عن اللغة األلما إلبداعيةا
 

 ري محمد دومةيخ

األدب جامعة بالحديث    أستاذ 

منصب  .القاهرة ير  مد  يتولى 

للغة مر القاهرة  جامعة  كز 

منذ   العربية  . 2013والثقافة 

العربية اأست  عمل للغة  ا  زائر  ذ ا 

أوساكا     2000  يابانبالبجامعة 

 دير المركز ا لمب  ، ونائ 2004 -

للترجمالقوم مف  ةي    ر صي 

لرئيس    2013  -  2011 ونائب ا 

فصول مجلة    –  2014  تحرير 

ترجمة    .2015 في  شارك 

للنقد كمبردج   األدبي.  موسوعة 

اعماله   الرواية "من    القصة، 

 ."واعل األنتداخ"و "ؤلفالم

 

 ان الضامن ور

علمية  ة إمستشارأفلم و  ةجمنت

على    سطينية.لف حاصلة 

االي  فتير  سالماج  تصالعلوم 

جامعة  م بيدلن    ريطانيا، بز 

 اإلعلم وعلمفي الوريوس والبك

بيرزيت   جامعة  من  االجتماع 

العديد بفلس على  حاصلة  طين. 

الجوائم أفلمها ن  على  ز 

وأخرجت   أعدت   ٢٥الوثائقية. 

للمترج   اوثائقي   متعددة.   ات غت 

لثلثة  مؤل مشاركة  كتب  فة 

أيام  فلسط  "أطفال "،  زمانين 

الطفول  تاريخلو"ا ذاكرة    ة"، في 

 ام".تهقفص االي فنا رساو"مد
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 الكواكبيسالم 

سوري   وباحث  مختص  كاتب 

مد السياسية،  العلوم  ير في 

الفرنس للشرق  المعهد  األدنى  ي 

سابق ا،   بسورية  حلب  مدينة  في 

جا في  س  اُمدر  ون  بلسورمعة 

م باريس،  المركز  في  دير 

و لألبحاث  دراسة العربي 

 . السياسات في باريس

األصغر  اوهو   لحفيد 

علإل ن  محالرد  بصلحي 

من    .كبيالكوا العديد  نشر 

مل  وتش  .علميةالالمقاالت  

اإلنسان   حقوق  مواضيعه 

 . لهجرةمع المدني واوالمجت

 

 الح علمانيص

في سوريا ام  يني أقمترجم فلسط

ولد  إسبانيا،    ىلا إغادرهبل أن يق

السوري حمص  مدينة  عام في  ة 

 سباني.اإلودرس األدب    1949

اع  قدم ألشرات  برز  لترجمات 

أمثال  اللتين  ايركأم   تابك ية، 

واللين ويوسا  ماركيز،  دي، 

العدي في  شارك  من  وآخرين.  د 

وأشر عدالمؤتمرات  على  د  ف 

في معهد   الترجمةفي    من ورش

بيرفانتس على دمشق. حصل  س 

عدجوا مئز  جيهنة  جائزة  رار ا 

 دي كريمونا للترجمة. 

 حجاوي لاارف ع

فلس ولدكاتب  م  طيني  ينة دفي 

عام  ناب وع1956لس    في   مل، 

التعلن مه عمل  تي  واإلعلم.  يم 

ل اإلذاعة    جلبراممديرا   في هيئة 

العربي،  البريطان القسم  ية 

لوم اديرا   في  لتدريب  إلذاعي 

اإلعلممع ببجامع  هد  يرزيت  ة 

م وللمعهديرا   ثم  ئيسا   رد، 

الحياة  ير  للتحر صحيفة  في 

للبيدة، ومالجد  جرامن ثم مديرا  

ثم  الفضائية  لجزيرة  ا ناة  قفي  

التحالمعل  را  مدي ريرية  يير 

حت الجودة  ضبط  عام بقطاع  ى 

2017 . 

 

 عبير بشناق 

  . 1966  ديلاوم  ،ةينيطسلف

اإلنجاألست  در ليزي دب 

وال اإلسلمية دراسات  والعربي 

بامبرغ   . نيااألمب  نبو/في 

التاريخية. الروايبوراه  دكت ة 

بقسم ب  تعمل  المعلومات    ـ خدمة 

DB AG  منذ  ارلسروكب ه. 

ين  ئجللا  تشارةسا  تقدم  2004

 طيشن  وضعترحيل،  ال  بسجون

رشدم  يف ابن  للفكر    ؤسسة 

 بدألا ةقلح سة جمعيةا. رئرالح

. 2018  -  2015بية  دتابة األلكل

.  Integration  ةجائز  منحت

 نحت( )لية شكيت انةمة. فنمترج
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 بطحانى عطا الحسن ال 
 

ا بأستاذ  السياسية  جامعة  لعلوم 

ا  وم،الخرط لبروفيسور يجلس 

البطالعطا   فانححسن   يي 

م اإلنتلجنتسيا  جلصدر  س 

األكا بإسهاماته  ديمية  السودانية 

ونشاطه  الرفيعة  والفكرية 

مجا في  العلمميز  مل  االت 

ك وتنتهج  تابات  المدني. 

نهج رصيالبطحاني  ديد ش  نا  ا  

وتساال الفكرية ستقللية  االقامة 

 ية.والسياس

 

 المقري علي 

.  1966  من عام، اليولد في تعز

و صحفي  اشهو    هر ت كاتب. 

اتبك عن  اإلسلم. ابه  في  لخمر 

ألقليات  ا   قوقح  يناضل من أجل

أدى  ،  تايلقألاوالدينية   التزام 

ده وتهديده  ر فتوى ضإلى إصدا

عام   في  أصبح    1997بالقتل. 

ت رئيس   مجلةحرير  مقري 

الكتاب   ةعباتلاالحكمة   لجمعية 

منذ   رئيس    2007اليمنيين. 

في  يعيش    .ناميغمجلة  تحرير  

بع.  باريس ته  اواير  ض ترجمت 

ا  األوروبية.للغإلى   من  ات 

أسود"له:  ماأع ئحة  را  ...طعم 

الحالي"،  "سوداء   ، "اليهودي 

 . "ُحرمة"

 

  ضة فادية ف 

في الهجرة   تعمل  مجال 

بالترج وتهتم  مة  واللجئين، 

والدراسات   ابةتوك االبحاث 

في  المتعلقة   الشأن  المانيا. بهذا 

إدارية هيئة  ق  بسا  عضو 

العا ل للتحاد  ة يطينلسفالأة  لمرم 

مانيا من وتنشط في ال  ان،في لبن

مؤ رشد  خلل  ابن  للفكر سسة 

لدي من    هاالحر.  العديد 

االترجما إضافة منشورة،  لت 

ب باللغة إلى  الدراسات  عض 

 األلمانية. 

 

 دراج فيصل 

بنشر    اقدن قام  فلسطيني،  أدبي 

حوالعد الكتب  من  النظرية يد  ل 

األدبي، كتاب  بي  من  والنقد  نها 

ا"بؤ سة سلمؤا  يف  افةلثقس 

أطينالفلس يعتبر  حد ية". 

ال للعالالمنتقدين  م رئيسيين 

العر بين    بي.الثقافي  وقته  يقسم 

 مان.عق ودمش
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 لى األطرش لي

أردن فلسطينية  ية  روائية 

روايتها   ا  وقصصهترجمت 

من   صيرةقال لغات  عدة  إلى 

اإلنجليزية والفرنسية    بينها 

و لمانية  األوة  يرالكوواإليطالية 

وتُدر  والعبري في   اعضهب  سة 

وعجام أردنية  عربية ات 

وأمري وفر ليلى  نسية  ولدت  كية. 

في   ساحور  يباألطرش  ت 

اإل على  في    ةجازوحازت 

اللغة  الحق في  ودبلوم  وق 

ص عشر  الفرنسية.  لها  در 

 . روايات

 

 لفضل بدران د أبو اممح

الدكتو  .1959  ديلاوم اه رنال 

  بون في   ةعم اجو  ا نقمن جامعة  

لية ك برا  ئستاذا زاامل  عونيا  الما

بونداآل جامعة  في  نائب  اب   ،

جنورئيس   الوادجامعة  ي ب 

التعليم والطلب وعم   د يلشؤون 

اآلد يوانين  دله  صدر    اب.كلية 

القصائد  من  والعديد  شعريين 

جانب    ،انيةاأللموبالعربية   الى 

 االبحاث. الدراسات و

 

 
 

  

 

 ن محمد عبد العزيز الهجي

مصري،   مكاتب  قسم تخرج  ن 

تير  سماج،  اامعة طنطالتاريخ ج

نة أديان من جامعة حمد بن  مقار

الدوحة،   في  مساعد   ناكخليفة 

ا بمنتدى  لعربية ات  لعلقاباحث 

حاليا  ،  رطق  يف  الدوليةو يعيش 

اسطنبول   نفسهفي  بأنه    يعرف 

واا ي  ف  قارئ ألدب، لتاريخ 

الثرثر و له يحب  الكتب.  عن  ة 

  قاالت، العديد منها مالالكثير من  

ك قليعت على  وطائفا   ن  م  ةتب 

 . ، له مدونةلثقافيةمواضيع الا

 

 محمد محمود 

  د يلاوم  ،وكاتب سودانيأكاديمي  

ية  في كليس  بالتدر. عمل  1950

طوم ومعهد  اآلداب بجامعة الخر

الشرقيةالدرا عة بجام  سات 

تفتز    كسفوردوأ وجامعة 

المت كان   حدةبالواليات    حيث 

لقسم   األديان  درئيسا  راسات 

المقارنا نشر  من ة.    لعديد 

أهابحاأل من  دراسته  ث،  مها 

ع  المفكر الرائدة  فكر  ن 

محمود  السوداني  الصوفي 

طه. مح  محمد  "نبوة  مد  وكتاب 

 ". الصناعةلتاريخ وا
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 محمود شقير

فلسطيني مواليد    من  كاتب 

صل على  . حا1941ام  ع  قدسال

واجتماع فلسفة  من    ليسانس 

عام  د  جامعة .  1965مشق 

عدة تحرير  صحف    ترأس 

عرو وعملمجلت    ررا مح  بية 

أدبي  ثقافيا   منبر  من  أكثر   في 

له ني  فلسطي صدر  وأردني. 

من   القصة  45أكثر  في   كتاب ا 

وأد السيرالقصيرة  وأدب   ةب 

للمسرح   قد م    أعمال   4األطفال، 

المسوس من   لسلتتة 

قصصه زيونيفلالت ترجمت  ة. 

كان    لغات،  عدةإلى   به  أدكما 

 . ةموضوعا لعدة رسائل اكاديمي

 

 منصورة عز الدين 

مص وصحفية  من  كاتبة  رية 

لهاص  .1976مواليد   عديد ال  در 

لى لغات إ  تُرِجمت  من الروايات

ضمن  .أجنبية الئحة    واختيرت 

ت39بيروت   م.  في    حررةعمل 

"أخبارمجل نالت    دب".األ  ة 

"روايت الزجها    2014مرد"  بل 

، بللكتا  جائزة معرض الشارقة

معرض   ئزةجا  الجنون"  "نحوو

 .2014 هرة للكتاباالق
 
 
 

 

 نبيل بشناق 

ا فلسطين  مواليد  . 1940لرملة 

الإن فيدراهاء  الثانوية   سة 

 1964-1957صر.  م  -  القاهرة

فيد الطب  منستر   راسة 

قضى   . انيابألم  وفرايبورغ

يا  كطبيب بين ألمانية  اته العملحي

  ي ف  طشانو  العربيعالم  لوا

اهتما  .ةيعامتجالا  ةكرحلا م له 

الديمقر  ةتنميخاص ب اطي الفكر 

الع  والتحديث العربيفي  .  الم 

الفكر  أصدقاء  مع  أسس  

رشدشترالم ابن  مؤسسة   ك 

 . 1998ي ألمانيا ف الحر رللفك

 

 ريتش دتموت فان هار

ألماني، مترج  .1944  دليامو   م 

األدب   ترجمة  في  متخصص 

ال إلى  األلمانية. العربي  لغة 

عل ترجمعكف  سى  رديات ة 

على  عر أكثر  بية    30من  مدار 

وأ أعاما ،  شخصيات  كثر  نطق 

لمانية،  ة باأليعرب  رواية  60من  

بل ف  غده  عر  سان بعوالم 

وسحر  نوكنفاني   محفوظ  جيب 

وإبرا الخليفة  وجمهيم  ل  اكوني 

 . انيء األسولعو يناالغيط
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