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أي مزرعة الحيوانات

جورج أورويل

ترجمة:�مالك�سلمان

روايةالفئة
160عدد�الصفحات

14x21القياس
ISBN978-614-03-2166-3

8$السعر
صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

‘ذكية ومؤثّرة’

The New York Times

حيوانــات تكــر قيودهــا وتثــور. لــن ترضــخ بعــد اليــوم لتســلّط مالــك املزرعــة املخمــور 

ــدأ  ــة. تتمــرّد. تســتويل عــى املزرعــة وتقــّرر إدارة شــؤونها بنفســها. تب ــه الجهل وال عّمل

ــظ  ــيايس يحف ــي وس ــام اجتمع ــعياً وراء نظ ــاواة س ــة واملس ــة االجتمعي ــق العدال تطبي

ــاج  ــد إنت ــات أن تعي ــث الحيوان ــن تلب ــا. غــر أّن الســلطة مفســدة، ول ــا وكرامته حقوقه

ــارت عليــه. ــذي ث ممرســات مالكهــا ال

إنّهــا تحفــة جــورج أورويــل التــي يفــكك فيهــا بأســلوب ســاخر ممتــع مفاهيــم الســلطة 

والديكتاتوريــة والثــورات، وميــي عميقــاً يف تحليلــه للخــاص الــذي يتطلــع إليــه اإلنســان 

عــى مــّر العصــور. 

جــورج أورويــل )1903-1950( مــن أهــم الكـــّتاب الربيطانيــن يف القــرن العرشيــن. عمــل يف »هيئــة 

ــن  ــاع ع ــه بالدف ــوال حيات ــم ط ــه. اهت ــة حيات ــى نهاي ــاً حت ــّرراً وصحافي ــة« مح ــة الربيطاني اإلذاع

املظلومــن ومحاربــة الديكتاتوريــة والظلــم. كتــب الشــعر واملقالــة الصحافيــة واملذكــرات والروايــة. 

ــات’ و‘1984’. ــة الحيوان ــه: ‘مزرع ــن أهــم روايات م

https://www.daralsaqi.com/book/%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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رشيد الضعيف

روايةالفئة
240عدد�الصفحات

14x21القياس
ISBN978-614-03-2178-6

12$السعر
صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

‘روائي مثير للجدل’
صحيفة الشرق األوسط

‘إّن هذا الرجل ليس لنا وال لِك، إنه للعامل كله!’

تنــام األمــرة دهــوراً ال يُعــرف مقدارهــا منتظــرة ذلــك الرجــل الــذي يســتحّقها وتســتحّقه. 

عندمــا تفيــق، تســافر يف رحلــة عجيبــة لتصــل إليــه، وداللتهــا عليــه أنــه بعــد كل خطــوة 

يخطوهــا ينبــت عشــب أخــر.

يلتقيــان ويســافران عــر الزمــن ليعــود بهــا إىل عهدهــا. يقبــل منهــا، بعــد إرصار ودمــوع، 

خاتــم الخشــب الــذي أعدتــه لتهديــه إليــه قبــل أن يعــود إىل زمنــه.

ــاَف  ــه اكتش ــده لزوجت ــل عه ــب، فيكم ــارات الغي ــر إش ــذي ينتظ ــك ال ــا، املل ــا والده أم

ــا. ــفا مغربه ــا اكتش ــمس بعدم ــرق الش م

رشــيد الضعيــف كاتــب وروايئ لبنــاين. مــن إصداراتــه عــن دار الســاقي: ‘تصطفــل مرييــل ســريب’، 

ــة  ــزة وزارة الثقاف ــواح’ )جائ ــيكرييدا’، ‘أل ــرّة س ــامة’، ‘ه ــع الس ــده’، ‘أويك م ــاين إىل رش ــودة األمل ‘ع

ــه إىل أكــر مــن 14 لغــة. ــة، 2017(. تُرجمــت بعــض أعامل ــة للرواي اللبناني

https://www.daralsaqi.com/book/الأميرة-والخاتم
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لألشجار

أليخاندرو سامبرا

ترجمة:��محمد�مصطفى

روايةالفئة
128عدد�الصفحات

14x21القياس
ISBN978-614-03-2120-5

7$السعر
صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

‘رائد موجة جديدة في األدب التشيلي’
The Nation

مل تعد فرونيكا.

ينتظرها جوليان، زوجها، بينم تنام ابنتها دانييا.

كل ليلــة يخــرع جوليــان قصــة عــن الحيــاة الريـّـة لألشــجار يرويهــا لدانييــا قبــل النــوم. 

لكــّن هــذه الليلــة مختلفــة.

ــى  ــل ع ــل العم ــو يواص ــان وه ــن جولي ــردد يف ذه ــؤال ي ــكا؟ س ــتعود فروني ــى س مت

روايتــه األوىل.

تتتابــع الســاعات وتتــواىل الذكريــات واألســئلة: مــاذا لــو مل تعــد فرونيــكا أبــداً؟ مــاذا لــو 

قــرأت دانييــا روايتــه يف ســن العريــن أو الثاثــن؟

قصة حب وشغف، قصة ليلة واحدة ورواية قد ال تكتمل.

أليخانــدرو ســامربا روايئ وشــاعر وناقــد أديب، ولــد يف ســانتياغو بتشــييل عــام 1975. اختــري يف مجلّــة 

Grants واحــداً مــن أفضــل الروائيــن الشــباب الذيــن يكتبــون باإلســبانية، وُرّشــح لقامئــة ‘بوغوتــا 39’ 

ألفضــل الكّتــاب الواعديــن يف أمــريكا الاتينيــة. تُرجمــت أعاملــه إىل أكــر مــن 20 لغــة. حــاز جوائــز 

 .’Prince Claus‘و ’English Pen Award‘ عــدة يف بلــده فضــاً عــن جائــزيت

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%91%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B1
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قطار األطفال

فيوال أردونيه

ترجمة:�يوسف�وّقاص

روايةالفئة
272عدد�الصفحات

14x21القياس
ISBN978-614-03-2158-8

13$السعر
صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

‘تُرجمت إلى 25 لغة’

 ‘األدب أفضل من السياسة. أقول ذلك بعد 
قراءة “قطار األطفال”’

La Repubblica

أطفال خائفون تفتح مخيّاتهم أبواب االحتمالت األكرث سوءاً.

ــام 1946، مل  ــن ع ــاح م ــن ذات صب ــال آخري ــة أطف ــو القطــار برفق ــا ركــب أمريغ عندم

يكــن يعــرف وجهتــه وال مصــره. بدهشــة ســنواته الســبع، ونظــرة طفــل األزقـّـة الثاقبــة، 

يرســم أجــواء إيطاليــا الخارجــة مــن الحــرب كأننــا نراهــا للمــرّة األوىل.

إىل أين تأخذهم هذه الطريق؟ وملَ يركون أّمهاتهم ومدينتهم؟

رحلــة ســتغّر مصرهــم وتحملهــم مــن أزقــة نابــويل الفقــرة نحــو الشــمل البعيــد حيــث 

يكتشــفون الثلــج وأشــياء أُخــرى...

ــدّرس  ــرش وت ــال الن ــت يف مج ــام 1974. عمل ــويل ع ــدت يف ناب ــة ُول ــة إيطالي ــه روائي ــوال أردوني في

ــويل.  ــة يف ناب ــة الثانوي ــة يف املدرس ــة واإليطالي الاتيني

https://www.daralsaqi.com/book/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
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 تركيز أفضل
إنجاز أكبر

 هارييت جريفي

ترجمة:�رائد�الحكيم

تطوير�الذاتالفئة
144عدد�الصفحات

12x18القياس
ISBN978-614-03-2164-9

10$السعر
صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

‘ال تشّتت قدراتك بل كافح لتركيزها’

غوته

قد تسأل نفسك كيف ميكنك إنجاز املزيد وزيادة إنتاجيتك.

ــم  ــط دائ ــاً يف محي ــس ســهاً دوم ــزك. هــذا لي ــف تركي ــَك عــى تكثي ــاح هــو قدرت املفت

ــّر. التغ

تــرح هارييــت جريفــي أهميّــة الركيــز والعوائــق التــي متنعنــا مــن تحقيقــه، بتقديــم 

ــا  ــا وعقولن ــى حيواتن ــيطرة ع ــتعادة الس ــة اس ــول كيفي ــح ح ــة ونصائ ــات عمليّ معلوم

املشوشــة.

يســاعدك هــذا الكتــاب عــى تحســن قدرتــك عــى الركيــز واالســتفادة مــن األثــر اإليجايب 

لذلــك يف عملــك وحياتــك الشــخصيّة، وأيضــاً عــى تحســن عاقاتــك وتخفيــف التوتّر.

هارييــت جريفــي صحافيــة وكاتبــة بريطانيــة لهــا كتــب عــدة يف موضــوع الصحــة. تكتــب نــرشات 

ــا عــن دار الســاقي: ‘كيــف أكــون  ــا. صــدر له ــا املتعلقــة به ــة منتظمــة عــن الصحــة والقضاي إذاعي

ســعيداً’، ‘كيــف أكــون مبدعــاً’، ‘أريــد أن أنــام’، ‘كيــف أتخلّــص مــن التوتــر’، ‘كيــف أنظّــم حيــايت’.

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
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األخوات الثالث
 نساء�ممّيزات�رسمَن�تاريخ

الصين�الحديث

يونغ تشانغ

ترجمة:�سمية�فّلو�عبود

تاريخ�وسيرةالفئة
384عدد�الصفحات

17x24القياس
ISBN978-614-03-2144-1

16$السعر
صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

‘حكاية ملهمة’
هيالري كلينتون عن ‘بجعات بّرية’

قصــة مثــرة عــن الحــب والحــرب واملنفــى والتآمــر والخيانــة، تأخذنــا يف رحلــة مؤثّــرة، 

ــان وبرلــن إىل غــرف اللقــاءات الريــة يف موســكو. تكشــف  مــن أرايض املنفــى يف الياب

يونــغ تشــانغ يف رسدهــا العاطفــي وامللحمــي حيــوات ثــاث نســاء مميــزات ســاعدن يف 

رســم تاريــخ الصــن يف القــرن العريــن.

ثــاث أخــوات ينطلقــن مــن منــزل واحــد لتتشــابك مصائرهــن وتفــرق لتمتــد حيــاًة كاملــة 

تعيــش فيهــا الصــن أعقــد التحــوالت وأكرهــا. أظهــرن شــجاعة عظيمــة واختــرن الحــب 

واليــأس وانكســار القلــب، خاصــة عندمــا انتســن إىل محــاور سياســية متناقضــة. 

تعــد قصــة األخــوات الثــاث مــن شــنغهاي مــن أشــهر القصــص الحديثــة. ففــي الوقــت 

الــذي عانــت فيــه الصــن مئــة عــام مــن الحــروب والثــورات، لعبــت كل واحــدة منهــّن دوراً 

حاســمً وتركــت أثــراً ال ميكــن محــوه يف التاريــخ.

يونــغ تشــانغ تعــّد كتبهــا مــن األكــر رواجــاً يف العــامل. تُرجمــت إىل أكــر مــن أربعــن لغــة. ولــدت 

يف الصــن عــام 1952 وغــادرت إىل بريطانيــا عــام 1978. وهــي تعيــش يف لنــدن. صــدر لهــا عــن دار 

الســاقي ‘بجعــات بّريــة’.

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%86%D9%8E-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB


9

بر
م

وف
ي/ن

ثان
 ال

ن
ري

ش
ت

 ثق بنفسك
وانطلق

 هارييت جريفي

ترجمة:�رائد�الحكيم

تطوير�الذاتالفئة
144عدد�الصفحات

12x18القياس
ISBN978-614-03-2165-6

10$السعر
صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

‘الثقة كالعضالت تزداد قوة مع االستعمال’

ــهم  ــداً بأنفس ــن ج ــوا واثق ــاس أن يكون ــض الن ــن لبع ــف ميك ــاً كي ــاءلت يوم ــل تس ه

ــف؟ ــع املواق ــن يف جمي ــن ومرتاح وهادئ

قــد يبــدو األمــر كأّن البعــض ُولــدوا مــع شــعور بالكفــاءة واألمــان، لكــن هارييــت جريفي 

تبــّن أن تلــك مهــارات ميكــن ألّي شــخص اكتســابها. فالثقــة عامــل مســاعد يف جوانــب 

ــام  ــروض أم ــم الع ــة، تقدي ــى وظيف ــة، الحصــول ع ــراء مقابل ــاة: إج ــن الحي ــة م مختلف

جمهــور، حضــور الحفــات واملواعــدة.

اكتشــف مــا تجيــده وأّســس عليــه. أســكت صــوت انتقــادك الداخــي. خطــوات صغــرة 

تقــودك نحــو تغيــر كبــر لتجــد نفســك أكــرث ثقــة.

كتــاب مــيء بالنصائــح واألفــكار واإللهــام، يقــّدم إليك املهــارات والوســائل التي تســاعدك 

عــى بنــاء ثقتك منــذ اليــوم األّول.

هارييــت جريفــي صحافيــة وكاتبــة بريطانيــة لهــا كتــب عــدة يف موضــوع الصحــة. تكتــب نــرشات 

ــا عــن دار الســاقي: ‘كيــف أكــون  ــا. صــدر له ــا املتعلقــة به ــة منتظمــة عــن الصحــة والقضاي إذاعي

ســعيداً’، ‘كيــف أكــون مبدعــاً’، ‘أريــد أن أنــام’، ‘كيــف أتخلّــص مــن التوتــر’، ‘كيــف أنظّــم حيــايت’، 

‘تركيــز أفضــل إنجــاز أكــرب’.

https://www.daralsaqi.com/book/ثق-بنفسك-وانطلق
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الحداثة المتجّددة  
نحو�مجتمعات�أكثر�إنسانية

أالن تورين

ترجمة:��جالل�بدلة

فكر�وسياسةالفئة
288عدد�الصفحات

17x24القياس
ISBN978-614-03-2127-4

14$السعر
صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

سادة الصحراء
 الصراع�األميركي-البريطاني�على�الشرق

األوسط�أواسط�القرن�العشرين

جايمس بار

ترجمة:�رائد�الحكيم

تاريخ�وسيرةالفئة
464عدد�الصفحات

17x24القياس
ISBN978-614-03-2094-9

18$السعر
صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

https://www.daralsaqi.com/book/الحداثة-المتجدّدة-نحو-مجتمعات-أكثر-إنسانية
https://www.daralsaqi.com/book/سادة-الصحراء-الصراع-الأميركي-–-البريطاني-على-الشرق-الأوسط-أواسط-القرن-العشرين
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سّيدة الموت  
مذّكرات�قّناصة�ستالين

لودميال بافلتشنكو

ترجمة:�هيثم�فرحت

تاريخ�وسيرةالفئة
368عدد�الصفحات

17x24القياس
ISBN978-614-03-2156-4

16$السعر
صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

االقتصاد كما 
أشرحه البنتي

يانيس فاروفاكيس

ترجمة:�عماد�شيحة

ثقافة�ومجتمعالفئة
208عدد�الصفحات

13.5x21.5القياس
ISBN978-614-03-2155-7

12$السعر
صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

https://www.daralsaqi.com/book/سيدة-الموت-مذكّرات-قنّاصة-ستالين
https://www.daralsaqi.com/book/الاقتصاد-كما-أشرحه-لابنتي
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كاكاو  

جورجي أمادو

ترجمة:�ماري�طوق

روايةالفئة
176عدد�الصفحات

14x21القياس
ISBN978-614-03-2125-0

9$السعر
صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

نساء البّن

جورجي أمادو

ترجمة:�مالك�سلمان

روايةالفئة
112عدد�الصفحات

14x21القياس
ISBN978-614-03-2126-7

7$السعر
صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

https://www.daralsaqi.com/book/كاكاو
https://www.daralsaqi.com/book/نساء-البنّ
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مشّردون  

زهرا موسى

روايةالفئة
320عدد�الصفحات

14x21القياس
ISBN978-614-03-2176-2

14$السعر
صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

حرمان

رشيد بوجدرة

روايةالفئة
224عدد�الصفحات

14x21القياس
ISBN978-614-03-2090-1

12$السعر
صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

https://www.daralsaqi.com/book/مشرّدون-1
https://www.daralsaqi.com/book/حرمان
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قّصة حلم  

هاني نقشبندي

روايةالفئة
304عدد�الصفحات

14x21القياس
ISBN978-614-03-2175-5

13$السعر
صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

عش الجمر

زهير الهيتي

روايةالفئة
224عدد�الصفحات

14x21القياس
ISBN978-614-03-2172-4

10$السعر
صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

https://www.daralsaqi.com/book/قصّة-حلم
https://www.daralsaqi.com/book/عش-الجمر
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شخصيات مذهلة  
من عالم األدب

ألبرتو مانغويل

ترجمة:��مالك�سلمان

لغة�وأدبالفئة
224عدد�الصفحات

15.5x23.5القياس
ISBN978-614-03-2138-0

13$السعر
صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

أوْسماْنتوس

أدونيس

شعرالفئة
176عدد�الصفحات

14x21القياس
ISBN978-614-03-2147-2

8$السعر
صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

https://www.daralsaqi.com/book/شخصيات-مذهلة-من-عالم-الأدب
https://www.daralsaqi.com/book/أوسْمانْتوس
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اليوغا في السرير  
�30تمرينًا�غاية�في�السهولة

أنييس أوسترال

ترجمة:��كاتيا�أبي�جرجس

تطوير�الذاتالفئة
128عدد�الصفحات

12x18القياس
ISBN978-614-03-2137-3

12$السعر
صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

كيف أنّظم حياتي

 هارييت جريفي

ترجمة:�رائد�الحكيم

تطوير�الذاتالفئة
144عدد�الصفحات

12x18القياس
ISBN978-614-03-2146-5

10$السعر
صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

https://www.daralsaqi.com/book/اليوغا-في-السرير-30-تمريناً-غاية-في-السهولة
https://www.daralsaqi.com/book/كيف-أنظّم-حياتي
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صدر حديثًا

اتبع قلبك
تجد�هدفك�في�الحياة�والعمل

أندرو ماثيوز

ترجمة:��إيمان�األنصاري

تطوير�الذاتالفئة
144عدد�الصفحات

15.5x23.5القياس
ISBN978-614-03-2162-5

10$السعر
صفحة�الكتاب�على�الموقعالرابط

https://www.daralsaqi.com/book/اتبع-قلبك-تجد-هدفك-في-الحياة-والعمل

