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      Ibn Rushd Fund e. V. 

 مؤسسة ابن رشد للفكر الحر      

 أفضل ما قرأت مشروع - مقترح للقراءة

 ير عرب لكتاب غالمترجمة  استثناء  (202)  قائمة الكتب األدبية

المؤلف من   ووفاة ت ميالد  المؤلف  
 )بلد(  

تحديد  مترجم 1ط سنة الصدور عنوان الكتاب   
 النوع 

 رواية    1981 مالك الحزين   مصر 2012 - 1935 أصالن إبراهيم

 رواية    2008 الورم  يا ليب  1948 الكوني إبراهيم

 رواية  )جزئين(  1991، 1990 المجوس  ليبيا  1948 الكوني إبراهيم

 شعر   1955 ديوان إبراهيم طوقان   فلسطين  1941 - 1905 إبراهيم طوقان  

 ية روا 1931 1ط  ،1926/1925تأليف  إبراهيم الكاتب مصر 1966 – 1888 إبراهيم عبد القادر المازني  

 رواية    1996 ال أحد ينام في االسكندرية  مصر 1946 جيدعبد الم إبراهيم

 رواية    1991 البلدة األخرى  مصر 1946 إبراهيم عبد المجيد

 رواية    2007 زمن الخيول البيضاء  فلسطين/االردن  1954 إبراهيم نصر للا 

 اية ور   2015 رو اجارواح كلمن  فلسطين/االردن  1954 إبراهيم نصر للا 

 رواية    2016 حرب الكلب الثانية فلسطين/االردن  1954 إبراهيم نصر للا 

 شعر   1234قبل  ديوان ابن الفارض    مصر 1234 - 1181 ابن الفارض   

ف األ و ة طوق الحمامة في األلف األندلس  1064 - 994 حزم ابن   نثر    1022 الا

قصة   الثاني عشر القرن أواسط  قظان  حي بن ي  س األندل 1185 -   1105 فيل ابن ط
 رمزية 

أدب   )تأليف(  1035قبل  المجالس في قصص األنبياءعرائس  بالد فارس/إيران  1035 أبو إسحق الثعلبي
 فولكلور 

قد  ون  شعر   1057قبل  اللزوميات او لزوم ما ال يلزم  سوريا  1057 - 973 أبو العالء المعري 
 رشع

 نثر    1057قبل  والغايات  الفصول رسالة  سوريا  1057 - 973 أبو العالء المعري 

 نقد أدبي   1057قبل  رسالة المالئكة  سوريا  1057 - 973 العالء المعري أبو 

لزوم ماال يلزم    -ديوان سقط الزند   سوريا  1057 - 973 أبو العالء المعري  
 أو اللزوميات 

 شعر   1057قبل 
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المؤلف من   ووفاة ت ميالد  المؤلف  
 )بلد(  

تحديد  مترجم 1ط سنة الصدور عنوان الكتاب   
 النوع 

  -ملحمة     1033 ران الغف رسالة  ا ري سو 1057 - 973 ي   المعر  العالءو أب 
 نثر 

أغاني الحياة، إلى طغاة العالم   تونس 1934 - 1909 أبو القاسم الشابي  
 وقصائد أخرى  

 شعر   1933

 نثر    1023قبل  اإلمتاع والمؤانسة   العراق   1023 - 922 أبو حيان التوحيدي 

 رشع رن العاشر منتصف الق ديوان المتنبي  العراق  965 – 915 أحمد أبو الطيب المتنبي

أحمد المجاطي أو أحمد  
 المعداوي 

 شعر   1966 ديوان الفروسية   المغرب   1995 - 1936

 رواية    1987 سيرة الشيخ نور الدين مصر مات  - 1935 أحمد شمس الدين الحجاجي 

رحية  سم   1927 مسرحية مصرع كليوباترا رصم   1932 – 1868 أحمد شوقي  
 شعرية 

مسرحية     1932 مجنون ليلى  حية مسر مصر   1932 – 1868 أحمد شوقي  
 شعرية 

 شعر 1943 - 1925ثم   1888 ديوان أحمد شوقي )الشوقيات(   مصر   1932 – 1868 أحمد شوقي  

الساق على الساق في ما هو   لبنان  1887 -1804 أحمد فارس الشدياق  
 الفارياق

سيرة ذاتية     1855
 ةأدبي 

 رواية    1980 مة والتنين ار مصر 2015 - 1926 إدوار الخراط  

نقد أدبي  أجزاء(  3)  1968 - 1964 ديوان الشعر العربي سوريا  1930 أدونيس
 وموسوعة 

 رواية    1959 الدفلة في عراجينها   تونس 1983 - 1917 البشير خرياِّف 

 رعش   1980 إشراقة   السودان  1938 - 1910 التجاني يوسف بشير 

 نثر  1938 1ط -اسع لقرن الت تأليف: ا ان  الحيو العراق    868 - 776 الجاحظ 

أدب تراث /   1900 1ط-)تأليف(   868قبل  البخالء العراق    868 - 776 الجاحظ 
نقد 

 اجتماعي

 نثر    )تأليف(  845 البيان والتبيين  العراق    868 - 776 الجاحظ  

 سرد    1112قبل  ي  ير مقامات الحر العراق   1112 - 1054 الحريري 

ر بنت عمرو  الخنساء )تماض
 لسلمية( ا

 شعر     645قبل  شعر الخنساء  الجزيرة العربية     645 - 575

 رواية    1974 الالز الجزائر 1910 - 1936 الطاهر وطار 

 رواية    1983 عرس بغل  الجزائر 2010 - 1936 الطاهر وطار 
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المؤلف من   ووفاة ت ميالد  المؤلف  
 )بلد(  

تحديد  مترجم 1ط سنة الصدور عنوان الكتاب   
 النوع 

وصدرت في مطلع    1966عام حوار مجلة  نشرت في  - 1966 شمال لى الإ رةموسم الهج السودان  2009 - 1929 ح الطيب صال
 لسبعينات ا

 رواية 

 سرد روائي     1962 ُعرس الزين   السودان  2009 - 1929 الطيب صالح  

 شعر ( 575الجاهلية )قبل  قصيدة  " المالكية "  الجزيرة العربية  575 - 525 المسيب بن علس 

المنخل اليشكري )عمر بن  
 يشكري( مسعود ال

 شعر   607قبل  ليشكري ديوان شعر ا الجزيرة العربية  607 - 584

 رواية    1998 باب الشمس  لبنان  1948 إلياس خوري 

 رواية    2016 اسمي آدم  -تو  الغي  أوالد لبنان  1948 إلياس خوري 

امرؤ القيس، وطرفة بن العبد،  
 والحارث بن حلزة،  

بن أبي سلمى، وعمرو   وزهير
 ترة بن شداد،  بن كلثوم، وعن 

ألعشى  ولبيد بن ربيعة، وا
بن قيس، وعبيد بن ميمون 

 األبرص،  
 ابغة الذبيانيوالن 

بين أوائل القرن السادس  
  الميالدي وأوائل القرن السابع

 الميالدي  

 شعر    680أول تدوين   -القرن السادس/السابع  المعلقات الجزيرة العربية 

 شعر   1969 اليمامة ي زرقاء البكاء بين يد مصر 1983 - 1940 نقل أمل د

 شعر   1983 ٨ديوان أوراق الغرفة  مصر 1983 - 1940 دنقل أمل 

 شعر   1983 - 1969 ديوان أمل دنقل   مصر 1983 - 1940 أمل دنقل  

الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد ابي   فلسطين  1996 - 1922 إميل حبيبي  
 تشائل  النحس الم

 رواية      1974

 ة رواي    1988 سمرقند    لبنان  1949 أمين معلوف 

 Les Jardins deحدائق النور  لبنان  1949 ف أمين معلو
lumière 

 رواية    1991

 رواية  بالعربية 1997، 1986 قي  ليون اإلفري  لبنان  1949 أمين معلوف 

 شعر   1954   العمياءالمومس  العراق  1964 - 1926 بدر شاكر السياب  

 ديوان شعر    1954 أنشودة المطر  العراق  1964 - 1926 بدر شاكر السياب  

 شعر   1007قبل  المقامة البشرية  بالد فارس/ايران  1007 - 969 يبديع الزمان الهمذان 

 ص صق   1007قبل  مقامات بديع الزمان الهمذاني بالد فارس/إيران  1007 - 969 بديع الزمان الهمذاني

 رواية      1990 مجنون الحكم   المغرب  1948 ميش بنسالم ح

 رواية    1997 العالمة   المغرب  1948 بنسالم حميش 
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المؤلف من   ووفاة ت ميالد  المؤلف  
 )بلد(  

تحديد  مترجم 1ط سنة الصدور عنوان الكتاب   
 النوع 

 رواية    1995 الحب في المنفى مصر 1935 طاهر ء بها

 رواية    1995 خالتي صفية والدير   مصر 1935 بهاء طاهر  

، عبد  فريد األطرش أغاني أم كلثوم، مصر/تونس   1961 - 1893 بيرم التونسي  
 الوهاب 

 رشع     -  1941تأليف 

&   Angelsمالئكة وشياطين  أمريكا 1964 تدان براون
Demons 

 رواية    2000

 رواية    1927 عودة الروح  مصر 1987 - 1898 توفيق الحكيم

 رواية    1937 يوميات نائب في األرياف  مصر 1987 - 1898 توفيق الحكيم

 رواية    1938 لشرق من ا عصفور مصر 1987 - 1898 توفيق الحكيم

 رواية    1966 أشد على أياديكم  فلسطين 1994 - 1929 ادي زتوفيق  

 رواية    1978 البحث عن وليد مسعود   فلسطين 1994 - 1919 م جبرا جبرا إبراهي 

 سيرة ذاتية    1987 البئر األولى  فلسطين 1994 - 1920 جبرا   إبراهيمجبرا 

وعبد  جبرا   إبراهيمجبرا 
 منيف الرحمن 

 رواية    1982  خرائط عالم بال فلسطين 1994 - 1920

 شعر مترجم )لكاتب عربي(  1923 النبي  لبنان  1931 - 1883 جبران خليل جبران 

 ة اي رو   1910 عبد الرحمن الناصر  لبنان  1914 - 1861 جرجي زيدان

 رواية    1974 الزيني بركات مصر 2015 - 1945 جمال الغيطاني

 شعر     زهاوي ديوان ال العراق  1936 – 1863 وي  دقي الزهال ص جمي 

 رواية    2012 تقرير الهدهد اليمن  1956 حبيب سروري 

 رواية    2014 شوق الدرويش  السودان  1979 حمور زيادة

 رواية    1975 الياطر  سوريا  2018 - 1924 حنا مينة

 اية ور   1993 الشراع والعاصفة  سوريا  2018 - 1924 حنا مينة

 رواية    2000 حكاية زهرة  لبنان  1945 لشيخحنان ا

 رواية    1983 وليمة ألعشاب البحر   سوريا  1936 حيدر حيدر 

 رواية    2016 الموت عمل شاقا  سوريا  1964 خالد خليفة 

 رواية    2006 كراهيةمديح ال سوريا  - 1964 خالد خليفة  

 نوفيالة قص    1964 السنيورة مصر 2011 - 1938 خيري شلبي

 رواية    1978 األوباش  مصر 2011 - 1938 شلبي  ريخي 

 رواية    1980 الشطار  مصر 2011 - 1938 خيري شلبي
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المؤلف من   ووفاة ت ميالد  المؤلف  
 )بلد(  

تحديد  مترجم 1ط سنة الصدور عنوان الكتاب   
 النوع 

 رواية    1986 العراوى  مصر 2011 - 1938 شلبي  ريخي 

 رواية    1991 جي الحلوجي حكايات الطرش  مصر 2011 - 1938 خيري شلبي

 رواية    2007 وكالة عطية  مصر 2011 - 1938 خيري شلبي

 رواية    2011 الوتد مصر 2011 - 1938 ري شلبيي خ

 روايات      1866 الجريمة والعقاب  روسيا  1976-1921 دوستويفسكي 

 رواية    2008 االعترافات  لبنان  1972 ربيع جابر

 رواية    2010 غراد دروز بل لبنان  1972 ربيع جابر

 ية روا   2010 طوق الحمام  السعودية  1956 رجاء عالم  

 اية ور  2002 يوم الدين لبنان  1984 رشا األمير 

 رواية    1995 عزيزي السيد كاواباتا لبنان  1945 عيف رشيد الض

 اية رو   2010 الطنطورية  مصر 2014 - 1946 رضوى عاشور 

 رواية    1995 - 1994 ثالثية غرناطة  مصر 2014 - 1946 رضوى عاشور 

 رواية    1990 باب الساحة  سطينفل 1941 سحر خليفة 

 مسرح    1968 سمر من أجل خمسة حزيران حفلة  سوريا  1997 - 1941 سعد للا ونوس 

 مسرح    1969 الفيل يا ملك الزمان  سوريا  1997 - 1941 سعد للا ونوس 

 مسرحية      1994 منمنمات تاريخية   سوريا    1997 - 1941 د للا ونوس  سع

 رواية    1963 السائرون نياما مصر 1985 - 1916 سعد مكاوي  

 رواية    2012 ساق البامبو ت الكوي  1981 سعود السنعوسي  

 نثر    1991 العربة الذهبية ال تصعد إلى السماء  مصر 1949 سلوى بكر

 شعر   2012 - 1958 ديوان سميح القاسم  فلسطين 2014 - 1939 سميح القاسم

 رواية    2010 ة الرمان وحدها شجر العراق  1967 سنان انطون 

 ية روا   2012 يا مريم العراق  1967 سنان انطون 

 Mornings inبينما ينام العالم    فلسطين/أمريكا   - 1970   سوزان أبو الهوا 
Jenin 

 رواية  مترجم )لكاتب عربي(  2010

 رواية    1973 فساد األمكنة  مصر 2018 - 1932 صبري موسى 

 رواية    2008 هوركي أرض آشور   العراق  1916-1952 صبري هاشم  

 شعر   1964 الم الفارس القديم  أح مصر 1981 - 1931 صالح عبد الصبور 

مسرحية     1966 مأساة الحالج    مصر 1981 - 1931 بور صالح عبد الص
 شعرية 
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المؤلف من   ووفاة ت ميالد  المؤلف  
 )بلد(  

تحديد  مترجم 1ط سنة الصدور عنوان الكتاب   
 النوع 

 مسرحية    1971 ليلى والمجنون  مصر 1981 - 1931 الصبور  صالح عبد

 رواية    1974 نجمة أغسطس   مصر 1937 إبراهيمصنع للا 

 ة رواي    1981 اللجنة  مصر 1937 إبراهيمللا  صنع

 رواية    1987 ليلة القدر  المغرب   1944 طاهر بن جلون 

 شعر   569بل ق ديوان طرفة بن العبد البحرين 569 - 543 طرفة بن العبد

 نثر    1929 األيام مصر 1973 - 1889 طه حسين  

 رواية    2012 كافر سبت  فلسطين 1979 عارف الحسيني  

 رواية    2017 حرام نسبي  فلسطين 1979 ارف الحسيني  ع

 رواية    2015 حياة معلقة  فلسطين 1973 عاطف أبو سيف 

 رواية    2012 ألبوم الخسارة  لبنان  1945 عباس بيضون

 رواية    1969 نسان السبعة أيام اإل مصر 1990 - 1934 عبد الحكيم قاسم 

 روابة      1989 - 1984 مدن الملح السعودية/العراق  2004 - 1933 نيف عبد الرحمن م

 رواية    2012 امير األرض الجنقو مس السودان  1963 عزيز بركة ساكنعبد ال

 نثر    2017 سماهاني السودان    - 1963 عبد العزيز بركة ساكن  

  ديوان الحقائق ومجموع الرقائق  سوريا  1731 - 1641 عبد الغني النابلسي
 )شعر( 

 شعر   1888 1ط

 نثر    2009 شارع العطايف   السعودية  1952 عبد للا بن بخيت  

 رواية    2013 عائد إلى حلب  سوريا  1983 للا مكسور عبد 

 شعر   1936 إلى ملوك العرب   فلسطين   1980 - 1906 الكريم الكرمي ابو سلمى  عبد

 قصص    2003 شوارع الروح  االردن   2016 - 1938 نات عدي مدا

 شعر جاهلية  ال - 607قبل  ديوان شعر  بية الجزيرة العر 607 - 555 عروة بن الورد 

 رواية    2002 ارة يعقوبيان عم مصر 1957 عالء األسواني 

 رواية    2013 نادي السيارات  مصر 1957 عالء األسواني 

 رواية    2001 بابا سارتر العراق  1979 علي بدر

 شعر   1131قبل  رباعيات عمر الخيام   د فارس/ايران  بال 1131 – 1048 عمر الخيام

 رواية      1987 سلطانة   االردن   1989-1932 غالب هلسا  

 رواية    1966 النخلة والجيران  العراق  1990 - 1927 طعمة فرمان غائب

 رواية    1963 رجال في الشمس  فلسطين 1972 - 1936 غسان كنفاني 
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المؤلف من   ووفاة ت ميالد  المؤلف  
 )بلد(  

تحديد  مترجم 1ط سنة الصدور عنوان الكتاب   
 النوع 

 رواية    1969 عائد إلى حيفا  ينفلسط 1972 - 1936 غسان كنفاني 

 رواية    2007 آخر المالئكة  العراق  1940 فاضل العزاوي 

 شعر   2000 - 1952 ديوان فدوى طوقان   لسطين ف 2003 - 1917 فدوى طوقان  

 رواية    1987 الرحلة   مصر 2000 - 1917 فكري الخولي 

 اية رو   1980 الرجع البعيد العراق  2008 - 1927 التكرليفؤاد 

 رواية    2008 المترجم الخائن  سوريا  1947 فواز حداد 

 ية روا   1960 الباب المفتوح  مصر 1996 - 1923 لطيفة الزيات 

 رواية    2016 الخيمة البيضاء  فلسطين 1950 ليانة بدر

 رواية    2009 نساء على المفارق   فلسطين/االردن  1948 ليلى األطرش 

 رواية    2014 ترانيم الغواية فلسطين/االردن  1948 ليلى األطرش 

 واية ر   1958 أنا أحيا لبنان  1934 ليلى بعلبكي 

قصص/أدب   لتاسع حتى التاسع عشر القرن ا ألف ليلة وليلة      مجهول 
 شعبي

 و ب السيرة الهاللية. رواية جابر أ مصر   مجهول 
 ني حس

مة  حسيرة/مل 1980تسجيل صوتي حتى  -والرواية( القرن الرابع عشر )األداء 
 شعبية

 رواية    2012 ئيس حدائق الر العراق  1967 محسن الرميلي 

 شعر   1964 ن أفريقياعاشق م ليبيا/السودان 2015 - 1936 فيتوري محمد ال

 شعر   2002 ياقوت العرش وقصائد مختارة  ليبيا/السودان 2015 - 1936 الفيتوري محمد 

تي السودان  -؟ 1941 كي إبراهيممحمد الم  شعر   1968 أما

 عرش   1988 - 1968 الشعرية   األعمال السودان  1939 محمد المكي إبراهيم

 شعر   1969 نار المجاذيب  ودان  الس 1982 - 1919 محمد المهدي المجذوب 

سيرة أدب     1907 حديث عيسى بن هشام   مصر 1930 -  1858  محمد الموليحي 
 رحالت 

 رواية    2016 موت صغير  السعودية  1979 حسن علوان  محمد

 رواية  1968 1)تأليف(، ط 1964 دورة الشمن  مصر 1968 - 1922 محمد خليل قاسم 

 نثر    1952 البيت الكبير الجزائر 2003 - 1920 محمد ديب  

 رواية    1972 المرأة والوردة  المغرب   2001 - 1945 محمد زفزاف 

 رواية    1972 الخبز الحافي  لمغرب ا 2003 - 1935 محمد شكري 

 شعر 1973والديوان القصيدة   1963 العودة إلي سناار  السودان  1989 -1944 د الحي  ب محمد ع
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المؤلف من   ووفاة ت ميالد  المؤلف  
 )بلد(  

تحديد  مترجم 1ط سنة الصدور عنوان الكتاب   
 النوع 

 رواية    1955 السد تونس 2004 -   1911 محمود المسعدي 

 رواية    1973 1، ط1939تأليف  حداث ابو هريرة قال  تونس 2004 - 1911 محمود المسعدي 

 شعر   1986 ورد أقل  فلسطين 2008 - 1941 محمود درويش 

 رشع   2000 جدارية  فلسطين 2008 - 1941 ويش محمود در 

 شعر   2005 كزهر اللوز أو أبعد فلسطين 2008 - 1941 محمود درويش 

 شعر   2008 أثر الفراشة   فلسطين 2008 - 1941 محمود درويش 

 رواية    2015 لنساء العائلة  حمدي  فلسطين 1941 محمود شقير

 رواية    2007 تلصص القوقعة، يوميات م سوريا  1948 مصطفى خليفة 

 رواية    1977 ت النهايا العراق    2004 -1933 الرحمن  منيف عبد

 رواية    1996 الخباء مصر 1968 ميرال الطحاوي 

 رواية    1998 اذنجانة الزرقاء الب  مصر 1968 ميرال الطحاوي 

 رواية    1959 أوالد حارتنا مصر 2006 - 1911 ظ و نجيب محف

 رواية    1961 اللص والكالب   صرم 2006 - 1911 نجيب محفوظ 

 رواية    1966 رة فوق النيل ثرث  مصر 2006 - 1911 وظ نجيب محف

 رواية    1967 ميرامار  مصر 2006 - 1911 نجيب محفوظ 

 اية ور   1975 حضرة المحترم  مصر 2006 - 1911 نجيب محفوظ 

 رواية    1977 ش ي ملحمة الحراف مصر 2006 - 1911 نجيب محفوظ 

ن، قصر  الثالثية )بين القصري  مصر 2006 - 1911 وظ نجيب محف
 الشوق، السكرية( 

 نثر    1957 - 1956

 رواية    1947 زقاق المدق  مصر 2006 - 1911 محفوظ  نجيب 

 شعر   1912 - 1958 ديوان نزار قباني  سوريا  1998 - 1923 نزار قبااني

 رواية    1975 نقطة الصفر  دامرأة عن  مصر 1931 نوال السعداوي 

 رواية    1987 سقوط اإلمام  مصر 1931 نوال السعداوي 

 رواية    1981 الوباء سوريا  2000 - 1938 ب  الراههاني 

 رواية    1989 حارث المياه لبنان  1952 هدى بركات 

 رواية    1990 حجر الضحك  لبنان  1952 هدى بركات 

 رواية    1993 أهل الهوى  لبنان  1952 هدى بركات 

في   In the Country of Men ليبيا  - 1970 هشام مطر 
 جال بالد الر

 رواية  مترجم )لكاتب عربي(  2016بية ة العرم، الترج2006
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المؤلف من   ووفاة ت ميالد  المؤلف  
 )بلد(  

تحديد  مترجم 1ط سنة الصدور عنوان الكتاب   
 النوع 

  Anatomy of aاختفاء  ليبيا  1970 هشام مطر 
Disappearance 

 رواية  تب عربي( كامترجم )ل   2012والترجمة العربية  2011

 Hyam Yaredيارد هيام 
Schoucair   

  Sous laشة تحت العري  لبنان  1975
Tonnelle  

 رواية  مترجم )لكاتب عربي(  بالفرنسية  2009

 رواية    2009 سوناتا ألشباح القدس  الجزائر 1954 واسيني األعرج 

 رواية    2017 ليالي ازيس كوبيا جزائرال 1954 واسيني األعرج 

 رواية    1943 قنديل أم هاشم   مصر 1992 - 1905 حقي يى يح

 رواية    2017 اليد الدافئة  فلسطين 1944 يحيى يخلف 

 رواية      1977 ت الصفر  نجران تح فلسطين  -1944 لف  يحيى يخ

 رواية    1959 الحرام  مصر 1991 - 1927 يوسف ادريس 

 ية روا   1949 أرض النفاق  مصر 1978 -1917 عييوسف السبا

 نثر    1952 السقاا مات  مصر 1978 -1917 يوسف السباعي

 رواية    2008 عزازيل رمص 1958 يوسف زيدان

 


