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يقرأ،  أن  يستحق  عقله.  نحرتم  أن  العريب  القارئ  يستحق 

يختلف  أو  أفكاره  يشاطره  وأن  غريه،  يفكّر  كيف  ويعرف 

عىل  ويجعله  معرفته  يعّزز  ما  له  ننرش  أن  يستحق  معها. 

تواصل دائم مع األحداث السياسية والفكرية، ومع النتاجات 

اإلعالم  سيطرة  عرص  نعيش  أننا  ورغم  واألدبية.  الروائية 

فإن  االجتامعي،  التواصل  ووسائط  الفضائية  والقنوات  املريئ 

إىل  دامئاً  الساقي’  ‘دار  تسعى  لذلك،  خاصة.  ‘نكهًة’  للكتاب 

تغني  التي  املعرفة  نرش  يف  الرائد  بدورها  جديرة  تكون  أن 

ثقافته  يعّزز  ما  األجنبية  اللغات  من  له  ترتجم  وأن  القارئ، 

األخرى. الثقافات  يطّلع عىل  ويجعله 

النارش  

للمزيد حول الجائزة وكيفية االشتراك،
يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني:

www.daralsaqi.com

 الرواية الفائزة بــ

جائزة مي غصوب للرواية 
الدورة األولى 2019



 إصدارات ‘الساقي’ األنيقة تقع دائماً في أفق عين الجمهور.

وفيها على الدوام ما يهّدئ ‘الروع’ ويطفئ عطش الثقافة.

‘الوقت’ البحرينية

 ما قامت به ‘الساقي’ مع أدونيس يظل أعظم

إنجاز ثقافي في القرن العشرين.

‘النهار’

 أعمال ‘الساقي’ ثرية من كل الجوانب…

وتستحق أكثر من قراءة.

‘السفير’

المحتويات 
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19 صدر حديثاً 

31 إصدارات سابقة 



فكر وسياسة

3 2

خريف 2020 24 * 17 �سم 
جتليد فني 832 �ص 
ISBN: 978-614-03-2112-0

ما العالقة بين التفكير والنشاط والوعي التاريخّي؟ كيف نتوّصل 

إلى الحفاظ على استقاللّيٍة فكرّية مفعمة بالحيوّية؟

كنشاٍط  التفكير  في  لتجربتها  أرندت  حّنة  الكتاب وصف  يعرض 

انغمست فيه من غير أعمدة الدعم الّتقليدّية الدينّية واألخالقّية 

والمنّظرة  الفيلسوفة  كانت  لطالما  والفلسفّية.  والسياسّية 

السياسّية شديدة االهتمام بالمسائل التي تجعل الفكر والمعرفة 

يمتزج شمول  التي  الّظلم، هي  النضال ضّد  في  مؤّثرين  عاملين 

وجهة  من  أسلوبها.  وجاذبّية  الاّلذع  بذكائها  مالحظاتها  وعمق 

قضّية  تعزيز  في  أسهم  الذي  التفكير،  ن  تضمَّ أرندت،  نظر 

الحّرية اإلنسانّية دوماً، نوعاً من التفّحص الّنقدي الذي هّدد كّل 

المذاهب والمعتقدات واآلراء.

التفكير الحّر

حنّة اأرندت  

�ستاء 2020  24 * 17 �سم  
جتليد فني 752 �ص 
ISBN: 978-614-03-2113-7  

التاريخية  األحداث  أهم  إلى  أرندت  نظرة  الكتاب  هذا  يكشف 

العشرين، كدليل يساعدنا في  القرن  مّيزت  التي  والثقافية  والسياسية 

اكتشاف الواقع الحالي وتفسير أحداثه. ويتضّمن نقاشاٍت الفتة تناولتها 

حول المسؤولّية والّذنب، وموقع الدين في العالم الحديث، وتحليالت 

حول الوجودّية وطبيعة التوتاليتارّية، إضافة إلى إضاءاٍت حول سانت 

أوغستين وكافكا وكيركغارد.

يقّدم هذا العمل صورة ممّيزة عن تطّور فكر أرندت التي تمّيزت بنفاذ 

وتحليالتها  أفكارها  تحتفظ  لَم  يبّين  كما  الفكرية،  والنزاهة  البصيرة 

بالقدرة على التأثير الخاّلق وإثارة الجدل.

اإ�ساءات لفهم الواقع

حنّة اأرندت

حّنة أرندت )1906-1975( فيلسوفة أميركية من أصل ألماني. 
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�سدر 24 * 17 �سم 
جتليد عادي 208 �ص 
ISBN: 978-614-03-2109-0

Financial Times ’أحد أفضل املفكرين اإليرانيني‘

والموروثات  التنويرية  العقالنية  بين  عالمنا  في  اليوم  نفّكر  كيف 

الدينية والمتطّلب الديموقراطي؟ 

يسعى داريوش شايغان في هذا الكتاب إلى تحليل أثر الغرب وقيمه 

الوجه  لتحديد  محاولة  في  وذلك  بوصلته،  فقد  شرٍق  في  الكونية 

الجديد لفكر ال يقوم على صراع الحضارات، بل على االحتفاء بالهوّيات 

المتعّددة. يرسم هذا الكتاب المسيرة الفكرية االستثنائية لقطب من 

أقطاب الفكر الذين درسوا العالقة بين الشرق والغرب.

داريوش شايغان )1935-2018( كان واحداً من أهم المفّكرين المتخصصين 

بشؤون إيران المعاصرة والشرق األدنى. 

الهويّة والوجود 

داريو�ص �سايغان

�ستاء 2020  24 * 17 �سم  
جتليد عادي 304 �ص 
ISBN: 978-614-03-2127-4

‘أهّم كتبي عىل اإلطالق’

الحديثة  المجتمعات  تختزل  التي  للنظريات  المؤّلف  يتصّدى 

ويرفض  استهالكية،  أو  ثقافية  أو  اقتصادية  إلى مجرّد مجتمعات 

ذلك  في  بما  ثابتة،  بقوانين  اإلنساني  السلوك  تقّيد  حتمية  كل 

القوانين الثقافية. 

اإلبداعية  أي  الحداثة،  خاصية  ل  ُيشكِّ ما  لتبيان  محاولٌة  الكتاب 

من  االنطالق  إلى  تورين  أالن  فيه  يدعونا  التاريخ.  أو  البشرية 

نظام  ضّد  عصرنا  في  التفكير  بهدف  الحداثة  فكرة  من  جديد 

د باإلجهاز على العلوم االجتماعية. وُيعيد بناء  اقتصادي شرس يهدِّ

تصّور عن ذاك اإلنسان القادر على تغيير بيئته االجتماعية وحّتى 

شرطه اإلنساني انطالقاً من ممارسة اإلرادة وتجربتها. 

أالن تورين عالم اجتماع فرنسي ذو شهرة عالمية. 

الحداثة المتجّددة

اأالن تورين

نحو مجتمعات اأكثر اإن�سانيةالعقالنية التنويرية والموروث الديني
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�سدر  24 * 17 �سم  
جتليد عادي 280 �ص 
ISBN: 978-614-03-2108-3

المميزة  مقاربته  الكتاب  هذا  في  روا  أوليفييه  يستعرض 

الحقبة  بعد  ما  األمم’  و‘اختراع  السياسي  اإلسالم  لموضوعات 

والعلمانية  واألديان  الثقافات  مآل  أوسع  نحٍو  وعلى  السوفياتية، 

في سياق العولمة المتعّثرة.

مالحظات  لتسجيل  مدخاًل  األحداث  فيه  تكون  ومثير  حي  سرد 

روا  لفكر  امتداد  وهو  الراهن،  الوضع  في  للتفكير  محّفزة  عّدة 

مروراً  فرنسا،  في  األولى  الّطالبي  التزامه  سنوات  منذ  ومساره 

وصوالً  وأفغانستان،  واليمن  وباكستان  وإيران  تركيا  إلى  بأسفاره 

إلى تكريسه مرجعاً في أوساط الباحثين في الشؤون اإلسالمية.

أوليفييه روا كاتب وباحث فرنسي متخّصص في الشؤون اإلسالمية. 

البحث عن ال�سرق المفقود
كيف حّولت ال�سعبوية م�سار الديموقراطية

اأوليفييه روا

�سدر  24 * 17 �سم  
جتليد عادي 384 �ص 
ISBN: 978-614-03-2134-2

ما الذي يمّيز الشعبوية عن السياسات الديموقراطية االعتيادية؟ ولماذا 

ينبغي أن نشعر بالقلق إزاء صعودها؟

تحاجج المؤّلفة بأّنه ال بّد من اعتبار الشعبوية شكاًل جديداً من الحكم 

التمثيلي، يقوم على عالقٍة مباشرة بين الزعيم وأولئك الذين يرى أنهم 

الناس ومن  إلى  يتحّدثون  أّنهم  الشعبويون  الزعماء  يّدعي  ‘صالحون’. 

أجلهم من دون حاجٍة إلى وسطاء، والسّيما األحزاب السياسية ووسائل 

اإلعالم المستقلة. 

الفكر  وتاريخ  النظري  التحليل  بين  بالجمع  الكتاب،  هذا  يقّدم 

وعالقتها  للشعبوية  ومتأّلقاً  أصياًل  عرضاً  الحالية،  واألوضاع  السياسي 

بالديموقراطية. 

ناديا أوربيناتي أستاذة كرسي للنظرية السياسية في جامعة كولومبيا. 

اأنا ال�سعب

ناديا اأوربيناتي
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تاريخ وسيرة

ن�ساء ممّيزات ر�سمَن تاريخ ال�سين الحديث

خريف 2020 24 * 17 �سم 
جتليد عادي 480 �ص 
ISBN: 978-614-03-2144-1

والتآمر  والمنفى  والحرب  الحب  عن  مثيرة  قصة 
المنفى  أراضي  من  مؤّثرة،  رحلة  في  تأخذنا  والخيانة، 
في  السرية  اللقاءات  غرف  إلى  وبرلين  اليابان  في 
العاطفي  سردها  في  تشانغ  يونغ  تكشف  موسكو. 
والملحمي حيوات ثالث نساء مميزات ساعدن في رسم 

تاريخ الصين في القرن العشرين.

لتتشابك  واحد  منزل  من  ينطلقن  أخوات  ثالث 
فيها  تعيش  كاملة  حياًة  لتمتد  وتفترق  مصائرهن 
الصين أعقد التحوالت وأكبرها. أظهرن شجاعة عظيمة 
واختبرن الحب العاطفي واليأس وانكسار القلب، خاصة 

عندما انتسبن إلى محاور سياسية متناقضة. 

أشهر  من  شنغهاي  من  الثالث  األخوات  قصة  تعّد 
الصين  فيه  عانت  الذي  الوقت  ففي  الحديثة.  القصص 
مئة عام من الحروب والثورات، لعبت كل واحدة منهّن 

دوراً حاسماً وتركت أثراً ال يمكن محوه في التاريخ.

عام  بريطانيا  إلى  وغادرت   1952 عام  الصين  في  ُولدت  تشانغ  يونغ 

1978. وهي تعيش في لندن. كتبها من الكتب األكثر رواجاً في العالم. 

االأخوات الثالث

يونغ ت�سانغ
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�ستاء 2020  24 * 17 �سم  
جتليد عادي 432 �ص 
ISBN: 978-614-03-2094-9

The Times ’كتاٌب مدهش‘

عقب االنتصار عام 1945، ظّلت بريطانيا مهيمنة على الشرق األوسط، 

لكّن الدوافع وراء رغبتها في السيطرة كانت تتغّير. َعِجز البريطانّيون 

ولذا رحلوا في غضون عقد.  واليهودّية،  العربّية  القومّية  مواجهة  عن 

نهاية  بريطانيا في  الكاملة. فما سّرع خروج  القّصة  لكن هذه ليست 

المطاف كان الموقف المتصّلب للواليات المّتحدة التي كانت مصّممة 

يستسلم  لم  األوسط.  الشرق  في  البريطانّيين  مكان  الحلول  على 

عنها  ُرفعت  سجاّلت  فباستخدام  الهجوم.  لهذا  بلباقة  البريطانّيون 

بار  جايمس  ينسف  بعيد،  أمد  منذ  منسّية  ومذّكرات  حديثاً  السّرية 

التفسير التقليدّي لتلك المرحلة التاريخّية في الشرق األوسط. 

جايمس بار مؤّرخ وكاتب بريطاني متخّصص بشؤون الشرق األوسط.

خريف 2020 24 * 17 �سم  
جتليد عادي 464 �ص 
ISBN: 978-614-03-2156-4

السوفياتية  القناصة  بافلتشنكو  لودميال  الموت’،  ‘سيدة  ُلّقبت 

األكثر نجاحاً وإثارة للرعب على مر الزمان. تصحبنا في ذكرياتها 

وننتقل معها من موقع إلى آخر على جبهات المعارك في الحرب 

استفزّتها  التي  الفتاة  ذكريات  لودميال  تروي  الثانية.  العالمية 

الحرب وأيقظت فيها ما هو أبعد من األنوثة، فاندفعت لالنخراط 

في لعبة الموت، ثم انطلقت من وراء البندقية لتجوب العالم في 

رحلة سياسية كشفت فيها مواهبها في اإلقناع والتواصل اإلنساني. 

كتاب مثير، يدفعك إلى االنتباه والترّقب. حكاية مختلفة من زمن 

الحرب، نعيشها من وراء منظار قناصة، تراقب وتقنص الحياة من 

مكان إليمانها أنها تساهم في حمايتها في مكان آخر.

�سادة ال�سحراء�سيّدة الموت
 ال�سراع الأميركي–البريطاني على ال�سرق مذكرات قّنا�سة �ستالين

الأو�سط اأوا�سط القرن الع�سرين

جايم�ص بارلودميال بافلت�سنكو
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�سدر  21.5 * 13.5 �سم  
جتليد عادي 208 �ص 
ISBN: 978-614-03-2136-6

أو  رمزية  بدالالت  الرتباطه  قدسية  بسمات  التمر  نخيل  ظفر 

ورغم  عليها.  شاهدة  فروعها  أو  النخلة  كانت  بأحداث  التصاله 

تجاهل الرحالة األوروبيين في الجزيرة العربية هذا الرابط الوثيق 

النخل  بركة  تزال  الشرق، ال  ُبعثت في  التي  النخلة واألديان  بين 

تعيش في الالوعي الديني العميق، تماماً كما في اسم تمارا الذي 

كانوا يطلقونه على الفتيات تيمناً بما للنخلة من قداسة وجمال.

وبينما تعّددت الدروب التي سلكها الرحالة األوروبيون عبر شبه 

اجتازها  التي  الطرق  على  الدراسة  هذه  ترّكز  العربية،  الجزيرة 

إنتاج  مناطق  والسيما  انتباههم،  النخيل  استرعى  ممن  الرحالة 

التمر ومراكز تجارته.

عبد العزيز عبد الغني إبراهيم باحث وأستاذ جامعي سوداني.

�سدر 24 * 17 �سم  
جتليد عادي 352 �ص 
ISBN: 978-614-03-2139-7

‘كتاب ال ينىس’ الروايئ إلياس خوري

‘أكبر’  الراوي  يطلق  الكبيرة،  األحداث  يلي  الذي  الصاخب  العالم  في 

سراح ذاكرته فتروي الحياة التي اختبأت تحت عباءة المنتصر وتوارت 

خلف جدران االنكسار، الحياة التي تتكّشف على عتبة الموت.

 ،1979 عام  اإليرانية  الثورة  تلت  التي  المرحلة  عن  الكتاب  يتحّدث 

فينسج قّصة من حكايات الشخصيات التي تتشارك حجرة المحكومين 

باإلعدام المزدحمة في سجن إيفين السيئ السمعة في طهران. يحكي 

السياسية  الصراعات  وراء  ما  إلى  القارئ  تأخذ  التي  القصة  ‘أكبر’ 

المجرّدة، إلى تاريخ بديل مفعم بالحياة كتبه الخاسرون.

قّصة مؤثرة للغاية عن الصداقة الحميمة، والطرافة المؤلمة، والذاكرة 

المفعمة بالعاطفة.

نخيل التمر قافلة االإعدام
في كتابات الرحالة االأوروبيين  مذّكرات �سجين في طهران

عبد العزيز عبد الغني اإبراهيمبهروز قمري
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‘كتاب يغني عن مكتبة كاملة’

فتحي  نجدة  كتبها  يومية  صحافية  زاوية  التاريخ’  في  اليوم  ‘هذا 

مهّماً  تاريخّياً  حدثاً  فيها  وتناول  سنوات،  سبع  امتداد  على  صفوة 

وقع في ذلك اليوم من السنة، أو سيرة شخصية تاريخية...

في المجّلد السابع، نقرأ عن استقالل الجزائر ومعركة الدامور وحادثة 

فاشودة التي تركت أثراً خطيراً في العالقة بين االستعمارين البريطاني 

وفي  الباستيل.  وسقوط  روما  حريق  كثب  عن  نطالع  كما  والفرنسي، 

واقتراح  البريطاني  األبيض  الكتاب  عن  المجّلد  هذا  يحدثنا  فلسطين، 

تقسيم األرض بين العرب واليهود واغتيال الفنان ناجي العلي. كذلك ال 

تغيب سير شخصيات شهيرة في األدب والسياسة والصحافة، مثل جان 

األول  مراد  والسلطان  زيدان  وجرجي  تشيخوف  وأنطون  روسو  جاك 

في  بصماتهم  تركوا  الذين  من  وغيرهم  الحسيني  أمين  والحاج محمد 

التاريخ. 

يتأّلف الكتاب من 12 مجّلداً تصدر تباعاً.

نجدة فتحي صفوة )1923-2013( ديبلوماسي وكاتب عراقي.

هذا اليوم في التاريخ
)اثنا ع�سر مجلداً(

نجدة فتحي �سفوة 

�سدر
ISBN: 978-6-14425-849-1

المجلد الثالث- اآذار/مار�ص
�ستاء 2020

ISBN: 978-6-14425-896-5

المجلد ال�سابع-تموز/يوليو
�سيف 2020

ISBN: 978-6-14425-900-9

المجلد الحادي ع�سر- ت�سرين الثاني/نوفمبر

�سدر
ISBN: 978-6-14425-879-8

المجلد الرابع-ني�سان/اأبريل
ربيع 2020

ISBN: 978-6-14425-897-2

المجلد الثامن-اآب/اأغ�سط�ص
خريف 2020

ISBN: 978-6-14425-901-6

المجلد الثاني ع�سر-كانون االأول/دي�سمبر

�سدر
ISBN: 978-6-14425-864-4

المجلد االأول-كانون الثاني/يناير
�سدر

ISBN: 978-6-14425-894-1

المجلد الخام�ص-اأيار/مايو
ربيع 2020

ISBN: 978-6-14425-898-9

المجلد التا�سع-اأيلول/�سبتمبر

�سدر
ISBN: 978-6-14425-865-1

المجلد الثاني-�سباط/فبراير
�سدر

ISBN: 978-6-14425-895-8

المجلد ال�ساد�ص-حزيران/يونيو
�سيف 2020

ISBN: 978-6-14425-899-6

المجلد العا�سر-ت�سرين االأول/اأكتوبر
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�سدر  21.5 * 13.5 �سم  
جتليد عادي 368 �ص 
ISBN: 978-614-03-2133-5

Sunday Times ’ًالكتاب األكرث مبيعا‘

النفسية  المعالجة  تتناول  والممتع،  المفيد  الكتاب  هذا  في 

األطفال.  تربية  في  الجوهرية  المسائَل  بيري  فيليبا  المعروفة 

وعوضاً عن تقديم أسلوب ‘مثالي’ في التربية، تقدم صّورة شاملة 

عن مكّونات العالقة الصحّية بين الطفل ووالديه.

وإطالق  التصنيفات  عن  البعيد  الكتاب،  هذا  يساعدكم  سوف 

األحكام، على:

* فْهم كيف تؤّثر نشأُتكم في تربية أطفالكم

* تقّبل أخطائكم ومحاولة تفاديها

* التخّلص من العادات واألنماط السلوكية السلبية

* التعامل مع مشاعركم ومشاعر أطفالكم

فيليبا بيري معالجة نفسية بريطانية.

ربيع 2020 21.5 * 13.5 �سم   
جتليد عادي 256 �ص 
ISBN: 978-614-03-2155-7

Observer ’مثري وممتع‘

لماذا هناك الكثير من الالمساواة؟ ولماذا تكون النظريات االقتصادية 

جزءاً من المشكالت بدالً من الحلول؟

يانيس  العالمي  االقتصادي  يستخدم  ابنته،  أسئلة  عن  إجاباته  في 

يشّكل  لماذا  ليشرح  مشهورة  وأساطير  شخصية  قصصاً  فاروفاكيس 

على  القدرة  له  ولماذا  عصرنا،  في  أهمية  األكثر  الدراما  االقتصاد 

والعمليات  باألفكار  لالهتمام  القراء  الكتاب  هذا  يلهم  عالمنا.  تغيير 

االقتصادية بكشف أنها القوة التي تسيطر على معتقداتنا وطموحاتنا. 

السياسية  القوة  ظالل  من  االقتصادية  القوة  ظهرت  كيف  ويروي 

والعسكرية ربما قبل أن تسيطر تدريجياً على المجتمعات اإلنسانية. 

يانيس فاروفاكيس اقتصادي سياسي وكاتب من جنسية يونانية-أسترالية.  

الكتاب الذي تتمنّى لو قراأه اأبواك االقت�ساد كما اأ�سرحه البنتي

فيليبا بيريياني�ص فاروفاكي�ص

و�سيكون اأطفالك �سعداء لأنك قراأته
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�سدر  21.5 * 13.5 �سم  
جتليد عادي 256 �ص 
ISBN: 978-614-03-2135-9

‘واحد من أعظم مفّكري العصر’ الداالي الما

من أنت؟ ماذا تريد من الحياة؟ هل أنت صادق مع نفسك؟

‘حين يكون المرء شاّباً يجب أن يكون ثورّياً، ال متمرّداً وحسب...’.

الفالسفة في  المعلِّمين  العبارة، يتوّجه كريشنامورتي، أحد كبار  بهذه 

العالم، إلى الشباب في كتابه الذي يقّدم نهجاً متكاماًل لتناُوله الفريد 

لقضايا الحياة اليومية والتربية والحرية.

ن القّراء من  ينطوي هذا الكتاب سهل التناول على مفاتيح ثمينة تمكِّ

استكشاف حرٍّ ألكثر القضايا إلحاحاً في حياتهم.

كتاباته  ُتمّثل  هندي.  وفيلسوف  مفّكر   )1986-1895( كريشنامورتي  جّدو 

وفلسفته الروحية مصدر إلهام للماليين حول العالم.

ماذا اأنت فاعٌل بحياتك؟ 

جّدو كري�سنامورتي

�سدر 24 * 17 �سم 
جتليد عادي 288 �ص 
ISBN: 978-614-03-2148-9

الذي  المثقفة  المدينة  يوتوبيا  في  بدأ  ما  الكتاب  هذا  يواصل 

الضوء  يلقي  فهو  الشمول  يّدعي  ال  كان  وإذا   .2012 عام  صدر 

على سبعة وثالثين مبدعاً لبنانياً بينهم عبد الله العاليلي وسعيد 

تقي الدين وفيروز وفينوس خوري ومارون عبود وسهيل إدريس 

والمونسنيور ميشال الحايك ويمنى العيد وغسان تويني وأديب 

وجورج  المعلوف  وشفيق  الحاج  وفاطمة  الخال  وهلن  مظهر 

شحادة وآخرون.

هي تحية واجبة ألّن الوسط الثقافي اللبناني بقي ويبقى منفتحاً 

ومبِدعاً وُمقاِوماً وُمْلِهماً؛ يبقى وطناً للحرّية الفكرية واإلبداع.

خالدة سعيد كاتبة وناقدة لبنانية من أصل سوري.

ف�ساءات

خالدة �سعيد

 II يوتوبيا المدينة المثقفة

تطوير الذات
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ربيع 2020  18 * 12 �سم  
جتليد عادي 128 �ص 
ISBN: 978-614-03-2137-3

ال حاجة إلى حصيرة يوغا وال إلى لباس ‘على الموضة’.

في  المساء...  ويوغا  الصباح  يوغا  لتمارس  تكفي  اليوم  في  دقائق   5

السرير!

يقّدم هذا الكتاب روتيناً جديداً يمكن اّتباعه صباحاً، للتنّشط، أو مساًء، 

وموّضحاً  بسيطاً  تمريناً  النوم عبر 30  الجسم وتحسين  إنعاش  إلعادة 

بكل  الصحيحة  الوضعّيات  اتخاذ  من  يمّكنك  دقيق  وشرح  برسوم 

سهولة.

طريقة يسيرة تناسب جميع األعمار وتمنح الراحة الجسدية والنفسية.

من  القوة  تستمّد  فهي  وممارسيها.  اليوغا  محّبي  أكبر  من  أوسترال  أنييس 

هذه التمارين لتحقيق التوازن بين عملها وحياتها بصفتها رّبة عائلة باريسية.  

�ستاء 2020 18 * 12 �سم  
جتليد عادي 144 �ص 
ISBN: 978-614-03-2146-5

كن أكثر تنظيماً بقليل، تكن حياتك أسهل بكثير.

شركة،  في  تنفيذياً  مديراً  حتى  أو  طالباً،  أو  والداً،  كنت  سواء 

يساعدك  منّظماً.  تكون  عندما  سهولة  أكثر  األمور  إدارة  ستكون 

بسيطة  بخطوات  التنظيمي  أسلوبك  تحديد  في  الكتاب  هذا 

يمكنك فعلها لمعالجة الفوضى في كل مجاالت حياتك. 

لتقليل  الملهمة  واألفكار  والنصائح  العملية  بالحلول  مليء  كتاب 

والزمان  المكان  من  أكبر  مساحة  لك  يترك  ما  والتوتر،  الفوضى 

لتستمع بالحياة. 

لها كتب عدة في موضوع  هارييت جريفي صحافية وكاتبة بريطانية 

الصحة. 

كيف اأنّظم حياتياليوغا في ال�سرير

هارييت جريفي اأنيي�ص اأو�سترال

30 تمرينًا غاية في ال�سهولة

تطوير الذات
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�ستاء 2020 21 * 14 �سم  
جتليد عادي 208 �ص 
ISBN: 978-614-03-2125-0

خريف 2020 21 * 14 �سم   
جتليد عادي 112 �ص 
ISBN: 978-614-03-2126-7

ن�ساء البّنكاكاو

خورخي اأمادوخورخي اأمادو

هاجسهم النساء والحب في بالد يتحارب رجالها ويتقاتلون، لكنها تفتح 

لهم جميعاً أبواب الطموح والحلم. 

والمتحدث  الغاوي  الفيلسوف  رضوان  والحب،  بالثروة  الحالم  جميل 

اللبق، إبراهيم األرمل الحزين المتصابي، ليس من بينهم تركي حقيقي 

واحد، لكن دأب أهل البلد على تسمية المهاجرين من أراضي السلطنة 

العثمانية باألتراك.

إنها بداية القرن العشرين في مقاطعة باهيا في البرازيل...

إلى  والتحّول  والده  وفاة  بعد  أرضه  ترك  إلى  سيرغيبانو  يضطّر 

لها  يخضع  التي  بالعبودية  هناك  يفاجأ  كاكاو.  مزرعة  في  عامل 

عّمال المزارع. 

ابنة  مارّيا،  تتخذه  حين  سيرغيبانو  يجدها  الراحة  من  فسحة 

يمنع عنه مصير رفاقه من  لها. لكن ذلك ال  خاّصاً  المالك، عبداً 

الجوع والفقر في مجتمع تضطّر فيه النساء إلى بيع أجسادهّن 

عن  الدفاع  بواجب  شعوره  أيضاً  عنه  يمنع  وال  العيش.  بغية 

المزارعين وتحصيل حقوقهم.

ثالثينيات  في  البرازيل،  في  الكاكاو  مزارعي  حياة  توثق  رواية 

القرن الماضي، فتكشف عن الفقر والعبودية والعنف االجتماعي 

الذي وّلدته ديكتاتورية اإلقطاع. 

خورخي أمادو )1912-2001( من أهم كتاب األدب البرازيلي. 
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�سيف 2020 21 * 14 �سم  
جتليد عادي 352 �ص 
ISBN: 978-614-03-2158-8

�سدر 21 * 14 �سم  
جتليد عادي 256 �ص 
ISBN: 978-614-03-2124-3

Le Figaro ’محبوكة بخيوط الروح‘

Lire  ’أسلوٌب يبرهن مرة جديدة عن موهبة الكاتب‘

يترك  فرنسا  إلى  أفغاني  مهاجر  توم،  مدّمراً:  انقالباً  تشهدان  حياتان 

زوجته لإلقامة مع عشيقته في أمستردام، فيفاجأ باختفائها، ويوسف، 

المهاجر،  يقيم مع زوجة أخيه  ‘طالبان’،  سّقاء في كابول تحت حكم 

بوذا  تمثاال  نفسه،  اليوم  في  منه.  غفلة  في  تنمو  بمشاعر  فيفاجأ 

دّمرهما ‘طالبان’ في أفغانستان.

حياتان تتوازيان وال تلتقيان إال بما تثيرانه من مآسي المنفى والذاكرة 

والحب والحرية. 

عتيق رحيمي كاتب وروائي أفغاني.

أطفال خائفون تفتح مخّيالتهم أبواب االحتماالت األكثر سوءاً.

عندما ركب أميريغو القطار برفقة أطفال آخرين ذات صباح من 

عام 1946، لم يكن يعرف وجهته وال مصيره.

إلى أين تأخذهم هذه الطريق؟ ولَم يتركون أمهاتهم ومدينتهم؟

نحو  الفقيرة  نابولي  أزقة  من  وتحملهم  مصيرهم  ستغير  رحلة 

الشمال البعيد حيث يكتشفون الثلج وأشياء أُخرى...

فيوال أردونيه روائية إيطالية.

اأطفال القطارحب في المنفى

فيوال اأردونيهعتيق رحيمي
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ربيع 2020 21 * 14 �سم  
جتليد عادي 160 �ص 
ISBN: 978-614-03-2120-5

�سدر 21 * 14 �سم  
جتليد عادي 352 �ص 
ISBN: 978-614-03-2118-2

Daily Telegraph ’ممتعة وصادمة‘

من مراهقة تقضي وقتها على اإلنترنت وتسكنها فكرة أن تكون 

نحيلة حتى يقبلها محيطها، إلى شابة مكسورة تبحث عن النجاة 

في عيادة نفسية، ثم إلى امرأة ناضجة كّونت من تجربتها أساساً 

تستند إليه، تروي دوّلي بصراحة ما عاشته والخالصات التي غّيرت 

مجرى حياتها...

حيناً  مضحكة  ومفاجئة،  مثيرة  مشّوقة،  وحكاية  رشيق  سرد 

ومحزنة حيناً آخر، ال تخلو من المغامرة والجرأة، ومن االنكسارات 

واإلحباط.

دوّلي ألدرتون صحافية حازت جوائز عدة وكتبت في صحف ومجالت 

.Daily Telegraph و Sunday Times منها

لم تعد فيرونيكا. ينتظرها جوليان، زوجها، بينما تنام ابنتها دانييال. كل 

لدانييال  يرويها  لألشجار  السرّية  الحياة  عن  قصة  جوليان  يخترع  ليلة 

قبل النوم. لكّن هذه الليلة مختلفة.

يواصل  بينما  جوليان  ذهن  في  يتردد  سؤال  فيرونيكا؟  ستعود  متى 

العمل على روايته األولى. تتتابع الساعات وتتوالى الذكريات واألسئلة: 

سن  في  روايته  دانييال  قرأت  لو  ماذا  أبداً؟  فيرونيكا  تعد  لم  لو  ماذا 

العشرين أو الثالثين؟

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

 Grants أليخاندرو سامبرا روائي وشاعر وناقد أدبي تشيلي. اختير في مجّلة

واحداً من أفضل الروائيين الشباب الذين يكتبون باإلسبانية.

الحياة ال�سّرية لالأ�سجاركّل ما اأعرفه عن الحب

األيخاندرو �سامبرادولّي األدرتون
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ربيع 2020  21 * 14 �سم   
جتليد عادي 256 �ص 
ISBN: 978-614-03-2122-9

�سيف 2020  21 * 14 �سم   
جتليد عادي 512 �ص 
ISBN: 978-614-03-2145-8

األهلية  الحرب  بينهما  تفرّق  اثنتين،  وتجعلها  الحرب  تخترقها  قرية 

المسيحي،  والكاهن  المسلم  الشيخ  هناك  والمسافات.  والطوائف 

وهناك بين هذا وذاك الشاعر الذي هو، كما يسّمي نفسه، ‘وال شي’.

ليست  فالقرية  الحب؛  المكان وفي  القرابة في  ما يجمع،  لكن هناك 

أعداًء وخصوماً فقط. هناك من هم أعلى من الفرقة والخالف، هناك 

من هم مقّربون تجمعهم أواصر أقوى من الطائفة والعائلة، أواصرهم 

يجمع  الذي  الحب  نفسه.  الحب  هي  بل  الحب،  أبواب  على  دائماً 

الشاعر إلى الزميلة، ويجمع الشيخ المسلم إلى الكاهن المسيحي...

عباس بيضون شاعر وروائي لبناني.

Daily Mail ’رقيقة وممتعة‘

صورة ساحرة لثالث نساء يبحثن عن الحرية. سلمى سعيدة في 

زواجها وتحاول أن تنسجم مع حياتها في بريطانيا. عندما يتصل 

هجرت  موني  شيء.  بكل  المخاطرة  تغريها  األول،  حبيبها  بها 

أن  منها  يطلب  زوجها  لكّن  المعاق.  ولدها  أجل  من  وظيفتها 

ولدها.  حالة  تترّدى  أن  تخشى  السعودية حيث  إلى  معه  تنتقل 

إيمان تشعر أن جمالها عبٌء عليها. تزوجت ثالث مرات من قبل 

وتتوق إلى االنعتاق.

حيث  االسكتلندية  المرتفعات  إلى  رحلة  في  الصديقات  تنطلق 

يزورهن طائر الهدهد. حكايات ذلك الطائر المقدس تدفعهّن إلى 

التساؤل عن التضحيات التي قّدمنها باسم الحب.

ليلى أبو العال روائية سودانية مقيمة في اسكتلندا. 

الهدهد... اإن حكىبين بابين

ليلى اأبو العالعبّا�ص بي�سون
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أدب

�ستاء 2020  23.5 * 15.5 �سم 
جتليد عادي 304 �ص 
ISBN: 978-614-03-2138-0

جائزة FORMENTOR الدولية لألدب 2017 

العالم،  في  الكتب  عشاق  أبرز  أحد  مانغويل،  ألبرتو  يستعرض 

التي  المتخيلة  الشخصيات  قدرة  االّطالع  وواسع  ساحر  بأسلوب 

تعيش معنا منذ الطفولة على الخروج من كتبها كي ترشدنا في 

حيواتنا.

‘الحارس  من  فيبي  مانغويل:  لدى  المفّضلة  الشخصيات  تتضّمن 

العجائب’،  بالد  في  ‘أليس  من  وأليس  الشوفان’،  حقل  في 

الدكتور  نوتردام، وروبنسون كروزوي، ووحش  وسندباد، وأحدب 

قارئاً،  بوصفه  الفريدة  قدراته  وبعرض  القاتل.  فرانكنشتاين 

يشجعنا على إنشاء عالقاتنا األدبية الخاصة.

ألبرتو مانغويل مؤّلف موسوعّي مشهود له عالمياً وهو مترجم وروائي 

أرجنتيني. 

�سخ�سيات مذهلة من عالم االأدب

Le Monde ’قامة أدبية بارزة‘

العاشرة.  أمامهما وهو في سن  يقف  أن  للراوي  لوحتان يصدف 

عنها.  أجوبة  العثور على  يقضي حياته محاوالً  أسئلة  فيه  تثيران 

الطفل السمين الذي يعاني سخرية والده من سمنته كان شاهداً 

على العنف الدموّي الذي خّلفته حرب استقالل بلده الجزائر. 

للواسطي،  الزقاق’  ‘معركة  لوحة  تصّوره  الذي  العنف  بين 

أللبرت  الحكومية’  الساحة  ‘مسجد  لوحة  تبثها  التي  والمسالمة 

ماركيه، سيجد نفسه باحثاً في تاريخ بلده الذي عرفه طفاًل، واقعاً 

في  تائهاً  اليوم  ويراه  للتحّرر،  ساعياً  الفرنسي  االستعمار  تحت 

طريقه نحو المستقبل.

رشيد بوجدرة روائي وكاتب جزائري.

�ستاء 2020  21 * 14 �سم 
جتليد عادي 240 �ص 
ISBN: 978-614-03-2090-1

حرمان

األبرتو مانغويلر�سيد بوجدرة
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أدب

دفاتر مهيار الدم�سقي 

في ‘دفاتر مهيار الدمشقي’ تبدو الوحدة بين أدونيس 
وأبعَد  أكثَر تفصياًل وأكثَر وضوحاً  الرّمز  الشاعر ومهيار 
ل، أو  اًل في التساؤل حول الممنوع المكبوت المؤجَّ توغُّ
الحميم الخصوصي وكل ما يرتبط بالصبوات والشهوات 

والرغبات. 

المعرفّي  الحقل  ويصبح  عموديًة،  أكثَر  الكتابة  تصبح 
أكثر اّتساعاً، وأنقى شفافية. وتصبح طرق التعبير أقرب 
تجاوباً  والخاطرة،  البارقة  وإلى  والّشذرة،  الومضة  إلى 
المفاجئة، في هذا  المتقّطعة،  العابرة،  االنفجارات  مع 
الطامح،  ب،  الُمعذَّ ق،  المطوَّ التائه،  الكثيف،  الجسم 
والذي  المبدع،  المقلِّد،  المقتِحم،  المهاِجم،  المتخاذل، 

ُيسّمى الحياة العربية.

اأدوني�ص

الجزء االأول
�سدر  21 * 14 �سم   
جتليد عادي 256 �ص 
ISBN: 978-614-03-2143-4

الجزء الثاني
�سدر  21 * 14 �سم   
جتليد عادي 256 �ص 
ISBN: 978-614-03-2149-6

الجزء الخام�ص
�سيف 2020  21 * 14 �سم   
جتليد عادي 160 �ص 
ISBN: 978-614-03-2152-6

الجزء الثالث
�ستاء 2020  21 * 14 �سم   
جتليد عادي 384 �ص 
ISBN: 978-614-03-2150-2

الجزء ال�ساد�ص
خريف 2020  21 * 14 �سم   
جتليد عادي 224 �ص 
ISBN: 978-614-03-2157-1

الجزء الرابع
ربيع 2020  21 * 14 �سم   
جتليد عادي 384 �ص 
ISBN: 978-614-03-2151-9
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�سيف 2020  21 * 14 �سم  
جتليد عادي 160 �ص 
 ISBN: 978-614-03-2147-2

اأو�ْسمانْتو�ص

اأدوني�ص

الّرياضة التي تقوم بها الّسماُء

في ُمْنَتجع ‘امبيريال سبرينغ’

تتشّبه باألرض فيما تمزُج الغيَم بالحَجر،

والجباَل بغرف الّنوم،

يوَر باألسرّة. والطُّ

هنا في هذا المكاِن المفرد،

ُزرِعت ِباْسمي شجرُة أوسمانتوس.

وكنُت قد بدأُت أكتِشُف داخَل جسدي،

قارًّة لم ُتكتَشْف بعد.

الوسادُة جملٌة كاِملٌة في كتاب الّنوم،

غيَر أّن اْبنَتها – اليقظة جملٌة

في كتاب الّطبيعة ال تكتمل.

وما ال ُيقال في هذا الكتاِب

أَكثُر وضوحاً ِمّما ُيقال.
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فكر و�سيا�سة 21 * 14 �سم 
جتليد عادي 112 �ص 
ISBN: 978-614-03-2132-8

فكر و�سيا�سة 24 * 17 �سم  
جتليد عادي 240 �ص 
ISBN: 978-614-03-2107-6

Guardian ’أحد أكرث املفكرين متّيزاً يف مجال الدراسات اإلسالمّية‘

التراثية  والمسّلمات  لألفكار  المكّثف  أركون  محمد  تحليل  يأتي 

المجتمعات  نداءاته إلصالح  مع  متواصاًل  األمس  إسالم  على  المهيمنة 

جميع  في  التنويرية  الرسالة  هذه  حمل  وقد  المعاصرة.  اإلسالمية 

المؤتمرات العلمية والفكرية التي ُدعي إليها. واختار تكريس السنوات 

األخيرة من عمره إلعادة تنقيح النصوص الناتجة عن المؤتمرات، وهي 

بينها  من  شّتى  قضايا  وتعالج  الكتاب  هذا  يتضّمنها  التي  النصوص 

ضرورة إصالح اإلسالم بل حّتى ‘تفجير’ تراثه من الداخل، وكذلك وضع 

المرأة في اإلسالم، والتقريب بين السنة والشيعة. 

محمد أركون )1928-2010( باحث ومؤّرخ ومفّكر جزائري. 

من الكتب األكرث مبيعاً

إنه مرجع أساسي في الدراسات العسكرية. استطاع سون تزو أن 

المثالي  القائد  الحرب فكٌر وفنٌّ ال قتال ودماء، وأنَّ  أنَّ  به  يؤّكد 

صالبة  بين  يجمع  كيف  يعرف  الذي  هو  منصبه  يستحّق  الذي 

ويأخذ  واللين،  المرونة  وبين  المبدأ،  على  والثبات  الموقف 

باالعتبار المواهب الفرديَّة، ويستخدم كلَّ رجٍل وفق كفاءته.

عسكري  وخبير  صيني  جنرال  ق.م.(   496  - ق.م.   551( تزو  سون 

وفيلسوف، ذاع صيته بسبب عبقريته العسكرية التي اشتهر بها.

فّن الحربحين ي�ستيقظ االإ�سالم

�سون تزومحمد اأركون
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Le Monde ’مميّز بوضوحه وذكائه‘

الديموقراطية  إلى  غرو  فريديريك  يدعو  الكتاب،  هذا  في 

النقدية والمقاومة األخالقية عبر طرح أسئلة حول جذور الطاعة 

السياسية: هل هي امتثال اجتماعي أو إذعان اقتصادي أو احترام 

للسلطات؟ 

للبدهّيات  االستسالم  رفض  إلى  يدفعنا  الذي  الفلسفي  الفكر  إن 

الوقت  السياسية. وفي  للمسؤولية  إيجاد معنى  على  أيضاً  يحّثنا 

يصبح  جامدة،  نتيجًة إلحصاءات  الخبراء  قرارات  فيه  تأتي  الذي 

العصيان تأكيداً لإلنسانية.

فريديريك غرو أستاذ فكر سياسي في معهد العلوم السياسية في باريس.

على مدى سبعة وأربعين عاماً، ُيجري الدكتور محمد شحرور دراسته 

الدرس  هذا  من  بعد  انتهاءه  يعلن  لم  لكنه  الحكيم،  التنزيل  لنّص 

والقياس  الترادف  مشكالت،  ثالث  من  ينطلق  هنا  وهو  المتواصل. 

واالتصال بالماضي، يرى أنها تواجه ما يسميه ‘العقل الجمعي العربي’، 

ليوضح لماذا يعجز هذا العقل عن إنتاج المعرفة.

من  مجموعة  بباريس، وخالل  العربي’  العالم  ‘معهد  كرسي  على  من 

أفكاره  إيجاز  شحرور  يعيد  و2018،   2017 بين  القّيمة  المحاضرات 

سنوات  منذ  عليه  اصَطلح  ما  بذلك  لُيجِمل  العقود،  تلك  وآرائه خالل 

بـ‘القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم’، وما تفّرع عنها من نتائج مهمة.

د. محمد شحرور باحث ومفّكر سوري. 

فكر و�سيا�سة 21 * 14 �سم 
جتليد عادي 160 �ص 
ISBN: 978-614-03-2142-7

فكر و�سيا�سة 21 * 14 �سم  
جتليد عادي 240 �ص 
ISBN: 978-614-03-2077-2

القراآن في الفكر المعا�سرالع�سيان
محا�سرات في ‘معهد العالم العربي’

باري�س 2018-2017
من التبعية اإلى التمّرد

د. محمد �سحرورفريديريك غرو

باللغتني
العربية والفرن�سية
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ثقافة وجمتمع 23.4 * 15.3 �سم 
جتليد عادي 504 �ص 
ISBN: 978-614-03-2037-6

تاريخ و�سرية 24 * 17 �سم  
جتليد عادي 400 �ص 
ISBN: 978-614-03-2067-3

الدولة  نشأة  بدايات  إلى  المذكرات  هذه  في  والنائب  الوزير  يتطرّق 

المختار  الرئيس  من  مقرباً  معاوناً  كان  عندما  وذكرياته  الموريتانية 

عن  ويكشف  العالم.  وملوك  رؤساء  إلى  الخاص  ومبعوثه  داداه،  ولد 

بالتعايش  اكتنفت تسيير ملفات كبرى تعّلقت  التي  الفعلية  األحداث 

 1978 يوليو  تموز/  من  العاشر  وانقالب  الصحراء  وحرب  والتعريب 

والتيارات الدينية الناشئة.

كان  حينما  بشار’  ‘أحداث  تفاصيل  إلى  والديبلوماسي  الوزير  ويعود 

حرب  انطالق  قبل  الجزائر  إلى  زياراته  في  داداه  لولد  وحيداً  مرافقاً 

الصحراء. وتناول تكليفه ملف الصحراء، واعتماده ‘مبعوثاً خاصاً’ للملك 

الراحل الحسن الثاني.

بعد سنوات على الثورات العربّية، تدهور الوضع االجتماعّي في 

الشباب  يكون  ما  وغالباً  أفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 

تلك  مع  يتعاملون  فكيف  االضطرابات.  نتيجة  تضّرراً  األكثر  هم 

لتحقيق  السعي  إلى  يدفعهم  الذي  وما  المستمرّة،  الشكوك 

أحالمهم الخاّصة رغم تلك الصعوبات؟

قام فريق دولّي من الباحثين بمسٍح شمَل 9 آالف شخص، تتراوح 

ومصر،  البحرين،  من:  سنة  وثالثين  عشرة  سّت  بين  أعمارهم 

واليمن.  وتونس،  وفلسطين، وسوريا،  والمغرب،  ولبنان،  واألردن، 

األكثر شمولّية  الشباب هي  نتج عن ذلك دراسة متعّمقة لوضع 

حتى اليوم. 

 �سيرة
من ذاكرة القرن الع�سرين 

ماأزق ال�سباب 
في ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا

ل محمد عالي �سريف تحرير  يورغ ِغرِتل ورالف ِهك�سِ

بالتعاون مع
Friedrich Ebert Stiftung
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اإلبداع هو جوهر التعبير اإلنساني، ال يتجلى بالكتابة أو الفن أو 

أن  كما  حياتنا.  فيها  نعيش  التي  بالطريقة  ولكن  فقط  الموسيقا 

التمّتع بإبداعنا الشخصي عبر الفنون أو األدب أو الرياضة يمكن أن 

يدعم صحتنا العاطفية.

تقّدم هارييت جريفي معلوماٍت وأفكاراً عن العملية اإلبداعية، ماذا 

تتطّلب ولماذا نحتاجها، وتستكشف فوائد الفضول واالستلهام من 

اآلخرين.

كتاب مليء بالمقترحات العملية والمؤّشرات واألفكار، سيساعدك 

في التغلب على ‘عقبة’ رهبة اإلبداع وإطالق إبداعك الخاص.

ما الذي يمنعك من النوم؟

يصعب أحياناً أن تكتشف ما الذي يمنعك من النوم الهانئ، لكن الجّيد 

أنك حالما تبدأ فهم عملية النوم، سيكون هناك الكثير مما يمكنك فعله 

لتحسينها.

وكيفية  اليوم،  في  والعشرين  األربع  الساعات  على  الكتاب  هذا  يركز 

تأثير ما نفعله خالل استيقاظنا في نومنا لياًل. 

بحلوٍل عملية وسهلة، ستكون إمكانات الحصول على ليلة سعيدة في 

متناول يدك قريباً، سواء أكنت تعاني مشكلة عرضية أم طويلة األمد.

تطوير الذات 18 * 12 �سم 
جتليد عادي 144 �ص 
ISBN: 978-614-03-2114-4

تطوير الذات 18 * 12 �سم  
جتليد عادي 144 �ص 
ISBN: 978-614-03-2082-6

اأريد اأن اأنامكيف اأكون مبدعاً

هارييت جريفي هارييت جريفي 

هارييت جريفي صحافية وكاتبة بريطانية لها كتب عدة في موضوع الصحة. 
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‘جائزة نوبل لآلداب’ 1968

Japan Times  ’ممتعة ومشّوقة‘

والمالهي  المتعة  حيَّ  طوكيو  في  القديم  أساكوسا  حيُّ  كان 

الرواية  تحفل  العشرين.  القرن  عشرينيات  خالل  الليل  وحياة 

بقصص ومشاهد من الحياة البوهيمية في أساكوسا حيث يختلط 

االستعراض  راقصات  مع  القاصرات  الهوى  وبنات  المتسّولون 

البارزين. تترأس الراقصة الشابة يوميكو عصابة غامضة  والكّتاب 

القصص  راوي  هو  أفرادها  وأحد  األحمر’،  الحزام  ‘عصابة  ُتدعى 

األعمال  من  واحداً  ُيَعّد  الذي  العمل  هذا  في  االسم  المجهول 

التأسيسية في األدب الياباني الحديث.

ياسوناري كاواباتا )1899-1972( روائي ياباني.

رواية  21 * 14 �سم 
جتليد عادي 288 �ص 
ISBN: 978-614-03-2085-7

رواية  21 * 14 �سم 
جتليد عادي 112 �ص 
ISBN: 978-614-03-2128-1

حّي اأ�ساكو�ساالرجل الذي حّدق في ال�سماء

يا�سوناري كاواباتااإيرنان ريبيرا ليتيليير

‘الراوي األكرث إبداعاً’  صحيفة El Mercurio التشيلية

رّسام  الفضول.  بدافع  العابرون  فيقّلده  السماء  إلى  النظر  يديم  رجٌل 

على  الحصول  بغية  الطريق  على  فنّية  لوحات  ليرسم  األرض  يقتعد 

تعتاش  ما  على  لتحصل  المكان  في  حركاتها  تؤّدي  بهلوانة  النقود. 

سيمفونية  مؤّلفين  الصافية  تشيلي  سماء  تحت  يجتمعون  ثالثٌة  به. 

تبعث من العذوبة في من يراهم شيئاً من الفرح، بينما تعيش البالد 

تحت وطأة الفساد. رحلة غير متوقعة نحو الشمال يمضي بها الرّسام 

والبهلوانة برفقة الرجل دون أن يدركا أّي سّر يكمن في ذلك الشمال 

البعيد...

إيرنان ريبيرا ليتيليير روائي تشيلي اعتبر صوتاً استثنائياً في األدب التشيلي 

في التسعينيات. 
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‘أحب آتلغان، أصبحت روائياً باتباع خطواته’ أورهان باموك

ضائع.  مثالي  حب  عن  بحثاً  إسطنبول  شوارع  في  المتسّكع  يتجّول 

يربط بحدسه وأفكاره المجنونة بين ما يشاهده من أماكن وأشخاص، 

وبين صورة ذلك الحب.

الرجل، الذي يعيش من ميراث والده دون أن يكّلف نفسه عناء البحث 

عن عمل، يقضي يومياته ببطء ال يكاد يكسره سوى لحظات المغامرة 

التي يقرر فيها أن يالحق من يظن أنها الحبيبة المثالية. فتتواطأ معه 

المدينة بمسارحها ومقاهيها وتفاصيل شوارعها.

الرواية  رواد  أحد  اعتبر  تركي.  وكاتب  روائي   )1989-1921( آتلغان  يوسف 

التركية الحديثة. 

‘جائزة أفضل رواية يف تشييل’ 2006

ذات  الرواية  هذه  خوليو.  إيميليا  وأحّبت  إيميليا.  خوليو  أَحبَّ 

األسلوب المبتكر تحكي بإيجاز قصة شاب وحبيبته التي تختفي 

بغموض لكن ذكراها تظّل منطبعة في كّل زاوية من حياته رغماً 

عنه. ماذا تفعل عندما تترّصدك الذاكرة؟ 

قّصة  سامبرا  يؤّلف  وكاواباتا،  بروست  من  قريب  فاتن  بأسلوب 

أدبياً  حدثاً  اعُتبرت  بالفعل،  مدهشة  رواية  إنها  ُتنسى.  ال  حّب 

عظيماً في أميركا الالتينية.

مجّلة  في  اختير  تشيلي.  أدبي  وناقد  وشاعر  روائي  سامبرا  أليخاندرو 

Grants واحداً من أفضل الروائيين الشباب الذين يكتبون باإلسبانية.

رواية  21 * 14 �سم 
جتليد عادي 240 �ص 
ISBN: 978-614-03-2091-8

رواية  21 * 14 �سم 
جتليد عادي 96 �ص 
ISBN: 978-614-03-2119-9

المت�سّكعزهرة الحب

يو�سف اآتلغاناأليخاندرو �سامبرا
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رواية  21 * 14 �سم 
جتليد عادي 192 �ص 
ISBN: 978-614-03-2117-5

ملك الهند

جبّور الدويهي

Guardian ’من الروائيني الكبار‘

ُيعثر على زكريا مبارك مقتوالً عند حدود قريته،  في ظروف غامضة، 

وأميركا  أوروبا  بين  طويلة  غربة  من  عودته  على  أيام  بعد  صفرا،  تل 

األزرق’  الكمان  ‘عازف  بلوحة  محتفظاً  العودة  اختار  لقد  وأفريقيا. 

لمارك شاغال، التي أهدتها له صديقته الباريسية. 

خطر  تقاطع  عند  زكريا  مقتل  قّصة  الرواية  تحكي  مشّوق،  بأسلوب 

النساء  حّب  مع  األشقاء  وحروب  الذهب  خرافات  فيه  اختلطت 

الفرنسيات ووعد الثروة الزائف وعداوات طائفية تظهر وتختفي منذ 

قرن ونصف. 

جّبور الدويهي كاتب وروائي لبناني.

يلوم الراوي السبعيني أّمه على فطمها له باكراً واستبدالها حليب 

العلب بحليب صدرها. عاش هذا األمر كهزيمة مدّمرة، عزا إليها 

لذلك  ورّبما  ممارسته.  العزوف عن  ثم  النضال  في  الدائم  فشَله 

العمر  خريف  اشتداد  رغم  أمامه،  ماثلة  الطفولة  سنوات  تبقى 

قبل  ثالثة  أو  أمامه شهرين فقط  بأن  أعلمه  الطبيب  عليه. وألن 

هذه  استغالل  قّرر  البروستات،  بسرطان  إصابته  من  يتأّكد  أن 

المّدة لُيكمل كتابة تاريخ عائلته، وليحتفل بانتهاء حياته الجنسية 

عليه  يفتح  بما  يصطدم  العادة،  كما  لكنه،  ُينسى.  ال  احتفاالً 

ذكريات الماضي وخيباته المتكّررة.

رشيد الضعيف روائي وأستاذ جامعي لبناني. 

رواية  21 * 14 �سم 
جتليد عادي 184 �ص 
ISBN: 978-614-03-2116-8

خطاأ غير مق�سود

ر�سيد ال�سعيف
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كل ما يحتاجه منها يومان ونصف. رمزي الذي قرر أن ينفذ مغامرته 

تفاصيل  عرف  بعدما  خطفها،  يقرر  أن  قبل  لعام  تتّبعها  المجنونة، 

جدولها اليومي، وقائمة معارفها، وحتى مقاس ألبستها وحذائها.

ُتراجع  الماضي،  بإجازة مجانية وفجائية من  أشبه  ‘رحلة خطف’  هي 

خاللها دانا، التي أتمت عامها األربعين، مراحل حياتها، وأين كان يجب 

أن تقول ال ومتى فاتها ذلك.

هالة كوثراني كاتبة وروائية لبنانية. 

رواية  21 * 14 �سم 
جتليد عادي 208 �ص 
ISBN: 978-614-03-2101-4

يومان ون�سف

هالة كوثراني

رواية  21 * 14 �سم 
جتليد عادي 160 �ص 
ISBN: 978-614-03-2092-5

�سفر برلك

مقبول العلوي

‘كاتب مبدع ولغة جميلة’ صحيفة ‘السفري’

العربية  الثورة  اندالع  مع  العثمانيين  الجنود  أسير  ذيب  يقع 

الذين  المنورة  المدينة  بأبناء  أسوة  دمشق  إلى  ُيرّحُل  الكبرى. 

عانوا بطش الحاكم. 

ذيب الذي سبق أن اختطف طفاًل من مّكة المكرمة وبيَع كعبد، 

يجد نفسه في دمشق عاماًل في خان تملكه سيدة، بانتظار رحيل 

العثمانيين. 

رواية تسّلط الضوء على حقبة مهّمة من تاريخ الجزيرة العربية، 

مرحلة ما يعرف بـ‘سفر برلك’. 

مقبول العلوي روائي وقاص سعودي.
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 ‘جائزة مي غصوب للرواية’

الدورة األوىل 2019

أن  حول  الشكوك  تدور  حسناء.  وابنتها  غزالة  تختفي 
تكونا قد اخُتطفتا مع اختفاء تمثال ‘الحسناء والغزالة’ 

من أحد ميادين العاصمة الليبية طرابلس. 

في  الشهرة  وصاحبة  المتحّررة  اإلعالمية  غزالة، 
مع  للعيش  وابنتها  انتقلت  قد  كانت  التسعينيات، 
التي  أما حسناء،  تشاد.  في  زوجها  فقدان  بعد  والدها 
‘ثورة  في  تجد  فلم  والدتها،  من  والثورة  التمرّد  ورثت 

ليبيا’ ما يؤّسس لمستقبل أفضل.

وتعقيداته  الليبي  المجتمع  زواريب  في  تدور  رواية 
لترسم مشهداً لخراب متراكم أّسس للخراب الالحق. 

كوثر الجهمي كاتبة ومحررة في منصة ‘فاصلة’ للكتاب الليبيين.

رواية  21 * 14 �سم 
جتليد عادي 176 �ص 
ISBN: 978-614-03-2115-1

عايدون

كوثر الجهمي
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أصوات  بينما  وأروى  مريم  تلتقي  القاهرة،  مترو  محطة  في 

المتظاهرين تنادي بإسقاط النظام.

حاملًة  مصر  إلى  تعود  الرياض،  في  والديها  فقدت  التي  مريم، 

أن  القديم  وحلمها  بالجسد  وأحالمها  الغريبة  طفولتها  ذكريات 

تكون عازفة أوبوا.

إثر كارثة عائلية، تعود إلى مصر  ألمانيا  التي غادرت إلى  أروى، 

على  تعزف  أن  ميونيخ:  في  تفعله  أن  ألعوام  تعّلمت  ما  لتؤّدي 

األوبوا بين الناس في الشوارع. 

طرفا مأساة وحلم تجمعهما المصادفة في لحظة فارقة، تتشاركان 

الحكي وتتشاطران ألم لحظة الثورة. 

أريج جمال كاتبة مصرية. 

رواية  21 * 14 �سم 
جتليد عادي 208 �ص 
ISBN: 978-614-03-2087-1

اأنا اأروى يا مريم

اأريج جمال

 ‘أحد أبرز األصوات التي صنعت منعطف

‘الحداثة الثانية’ يف الشعر العريب’

 صحيفة ‘األخبار’

عليك أن تضيف مالكاً

إلى الخردة الباقية
أن تدّس فيها أزراراً وأسالكاً

وأرواحاً فاسدة

أن تعيد صناعتها بالكذب الصافي

بالريح الكاملة،

بدم الشيطان

عّباس بيضون كاتب وشاعر لبناني. 

�سعر 21 * 14 �سم 
جتليد عادي 112 �ص 
ISBN: 978-614-03-2121-2

الحداد ال يحمل تاجاً

عبّا�ص بي�سون

بالتعاون مع ال�سندوق العربي 
للثقافة والفنون )اآفاق(
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اأدوني�ص 

ديوان النثر العربي

Guardian ’أعظم شاعر عريب معارص‘

قارًّة  الفنّية،  في جوانبه  ، خصوصاً  العربيُّ الّنثُر  يزال  ال 
عر وحدها، بل ألن بنية  شبه مجهولة، ليس لهيمنة الشِّ
عر  الشِّ وبنية  الكتابة،  مفهوم  إلى  تاريخّياً  أقرُب  النثر 

أقرب تاريخّياً إلى الّشفاهة.

من  عر  الشِّ كان  ولئن  القارئ.  إلى  أساسّياً  يّتجه  فالنثر 
حيث  من  النثر  فإّن  فطرًة،  أو  طبيعًة  نشأته  حيث 
نشأته صناعٌة، لكن في التطّور أصبح كلٌّ منهما طبيعة 

وصناعة في آن.

النثريِّ  التراث  غنى  على  شهادًة  العمل  هذا  يقّدم 
يدفع  أن  على  ولغوّياً،  جمالّياً  وعلّوه  وتنّوعه  العربّي 
العظيم  التراث  لهذا  أخرى  قراءات  إلى  المعنيين 

وتقديم شهادات أخرى من زوايا أخرى مختلفة.

الجزء االأول
لغة واأدب  24 * 17 �سم   
جتليد عادي 400 �ص 
ISBN: 978-614-425-902-3

الجزء الثالث
لغة واأدب  24 * 17 �سم   
جتليد عادي 384 �ص 
ISBN: 978-614-425-902-3

الجزء الثاني
لغة واأدب  24 * 17 �سم   
جتليد عادي 368 �ص 
ISBN: 978-614-425-902-3

الجزء الرابع
لغة واأدب  24 * 17 �سم   
جتليد عادي 352 �ص 
 ISBN: 978-614-425-902-3

)اأربعة اأجزاء(
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رامبرانت وفيرمير
والع�سر الذهبي الهولندي 

الذهبي  والعصر  وفيرمير  ‘رامبرانت  معرض  يسلط 
خالل  ازدهر  الذي  الرائع  الفّن  على  الضوء  الهولندي’ 
عشر.  السابع  القرن  في  الهولندي  الذهبي  العصر 
أهم  إحدى  في  القطع  أفضل  المعرض  هذا  ويشمل 
في  المتمّثلة  الفّني،  المجال  هذا  في  المجموعات 
من  مختارات  جانب  إلى  ونيويورك،  اليدن  مجموعة 

مقتنيات متحف اللوفر الخاصة.

الساكنة  الحياة  رسم  رّواَد  الهولنديون  الفنانون  ُيعتبر 
وقد  الشخصية.  والرسوم  والواقعية  الطبيعية  والمناظر 
ليفنس  ويان  وفيرمير  رامبرانت  غرار  على  هؤالء،  بّث 
َنَفساً  هالس،  وفرانز  مييريس  فان  وفرانز  داو  وجيرار 
فنّية  صحوة  معاً  وشّكلوا  الهولندي  الفّن  في  جديداً 

وطنية.

العصر  عن  الفتة  لمحة  الجماعي  العمل  هذا  يقّدم 
جديدة  أشكال  مع  يلتقي  إذ  الهولندي،  الذهبي 

مستوحاة من التعبيرات الفّنية.

والهولندية خالل  الفلمنكية  ‘اللوحات  قسم  أمناء  رئيس  دوكوس  بليز 

القرن السابع عشر والثامن عشر’ في متحف اللوفر في باريس.

الرا ياغر كراسيلت أمينة ‘مجموعة اليِدن’ في نيويورك وهي مختّصة 

في الفّن الفلمنكي الهولندي الحديث المبكر.

فّن وت�سوير  28.5 * 24 �سم   
جتليد فني 192 �ص 
ISBN: 978-614-03-2123-6

اإ�سراف: بليز دوكو�ص
والرا ياغر كرا�سيلت

بالتعاون مع ‘وكالة متاحف 
فرن�سا‘ و‘متحف اللوفر اأبو ظبي’
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 نحو تاريخ مقارن العالم... اإلى اأين؟
لالأديان التوحيدية

نظرية العقل اأنبياء البدو
 الحراك الثقافي وال�سيا�سي 

في ‘المجتمع’ العربي قبل الإ�سالم

نعوم ت�سوم�سكي

محمد �سعيد

ISBN: 978-614-03-2042-0

ISBN: 978-614-03-2029-1ISBN: 978-1-85516-524-3

ترامب بال قناع
 رحلٌة من الطموح والغرور

والمال والنفوذ

 ال�سيا�سة والحيلة
عند العرب

رقائق الحلل في دقائق الحيل

محمد �سحرورمايكل كران�ص ومارك في�سر  
ISBN: 978-614-03-2015-4

ISBN: 978-1-85516-010-1ISBN: 978-1-85516-504-5

ISBN: 978-1-85516-649-3

الكتاب والقراآن
روؤية جديدة

ويبقى التاريخ مفتوحاً
 اأبرز ع�سرين �سخ�سية �سيا�سية

في القرن الع�سرين

محمد اأركون

ISBN: 978-1-85516-332-4

جورج طرابي�سي

تركي الحمدرنيه خوام
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االإ�سماعيليون
تاريخهم وعقائدهم

االأمازيغ
ة �سعب  ق�سّ

االأمعاء
كنزك في بطنك

غيّر فكرك

فرهاد دفتري 

عبد اللطيف ه�سوف

جوليا اأندرز 

ISBN: 978-1-85516-664-6ISBN: 978-1-85516-815-2

ISBN: 978-6-14425-882-8ISBN: 978-6-14425-811-8

ISBN: 978-614-425-933-7

ISBN: 978-6-14425-820-0ISBN: 978-1-85516-548-9

ISBN: 978-614-03-2068-0

رود جودكينز

غو�ستاف لو بون

األبرتو مانغويل

عبده خال

رامي طويل

�سيكولوجية الجماهير

ترمي ب�سرر... 

حيوات ناق�سة 

تاريخ القراءة



ISBNفكر وسياسة$

12.00السياسة والحيلة عند العرب1-85516-010-1

14.00السلفّية الجهادّية في السعوديةإبراهيم، فؤاد1-85516-359-1

8.00الشيعة في السعوديةإبراهيم، فؤاد1-85516-714-8

أبو شريف، بسام1-85516-683-7
ومحنايمي، عوزي

14.00أفضل األعداء

10.00الممانعة وتحّدي الربيعأبو كروم، بهاء6-14425-739-5

8.00اإلسالم تحت الحصارأحمد، أكبر1-85516-487-1

40.00الثابت والمتحول )4 أجزاء(أدونيس1-85516-801-5

14.00غباُر المدن بؤُس الّتاريخأدونيس6-14425-837-8

14.00فاتحة لنهايات القرنأدونيس1-85516-582-3

13.00حين يستيقظ اإلسالمأركون، محمد6-2107-03-614جديد

22.00قراءات في القرآنأركون، محمد6-14425-937-5

12.00اإلسالم أوروبا الغربأركون، محمد1-85516-710-0

10.00أين هو الفكر اإلسالمي المعاصر؟أركون، محمد1-85516-706-3

5.00العلمنة والدينأركون، محمد1-85516-900-5

12.00الفكر اإلسالمي: نقد واجتهادأركون، محمد1-85516-095-8

دار ال�ساقي
الئحة األسعار وقسيمة طلب

ISBN Prefix: 978
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14.00الفكر األصولي واستحالة التأصيلأركون، محمد1-85516-596-0

14.00معارك من أجل األنسنة في السياقات اإلسالميةأركون، محمد1-85516-512-0

4.00من االجتهاد إلى نقد العقل اإلسالميأركون، محمد1-85516-820-6

15.00نحو تاريخ مقارن لألديان التوحيديةأركون، محمد1-85516-332-4

20.00نزعة األنسنة في الفكر العربيأركون، محمد1-85516-730-8

أركون، محمد1-85516-423-9
ومايال، جوزيف

10.00من منهاتن إلى بغداد: ما وراء الخير والشّر

15.00أيخمان في القدس: تفاهة الشّرأرندت، حنة614-03-2032-1

30.00التفكير الحّر                                              HBأرندت، حنة0-2112-03-614جديد

30.00إضاءات لفهم الواقع                                      HBأرندت، حنة7-2113-03-614جديد

15.00رفيق الحريري وقدر لبنانإسكندر، مروان1-85516-635-6

10.00أيديولوجيا اإلسالم السياسي والشيوعيةإسماعيل، سامح محمد1-85516-623-3

13.00انتكاسة االنتفاضة العربية: أعراض مرضيةاألشقر، جلبير6-14425-920-7

حرب الـ 33 يومًا: حرب إسرائيل على حزب اهللا األشقر، جلبير1-85516-640-0
ونتائجها

5.00

الشـرق الملتهب: الشـرق األوسـط فـي المنظور األشقر، جلبير1-85516-467-3
الماركسي

10.00

13.00الشعب يريد )جائزة فينيكس األدبية 2013(األشقر، جلبير1-85516-951-7

14.00العرب والمحرقة النازيةاألشقر، جلبير1-85516-608-0

األشقر، جلبير1-85516-695-0
وتشومسكي، نعوم

السلطان الخطير: السياسة الخارجية األميركية في 
الشرق األوسط

14.00



ISBNفكر وسياسة$

14.00صاحب السمّو الملكي األمير تشارلز يتحّدثاألمير تشارلز1-85516-346-1

ـ “الجهـاد األمين، حازم1-85516-692-9 ل الفلسـطيني  الوجـه  اليتيـم:  السـلفي 
العالمي” و“القاعدة”

12.00

10.00والدة األفغان العربأنس، عبد اهللا1-85516-589-2

12.00العرب والسياسة: أين الخلل؟األنصاري، محمد جابر1-85516-871-8

مسـار أوربيناتي، ناديا2-2134-03-614جديد الشـعبوية  حّولـت  كيـف  الشـعب:  أنـا 
الديمقراطية

16.00

12.00المفّكرون األحرار في اإلسالمأورفوا، دومينيك1-85516-283-9

4.00الدولة والسلطة في الفكر السياسي العربيباتروورث، شارلز1-85516-908-1

10.00العالقات السعودية اإليرانية 1932-1983باديب، سعيد1-85516-725-4

باربولسكو، لوك1-85516-001-9
وكاردينال، فيليب

10.00رأيهم في اإلسالم

اإلخوان المسلمون وحركة النهضة: االنكفاء بارجيتر، أليسون614-425-974-0
إلى الظّل

14.00

14.00تركيا والنزاع على الشرق األوسطباشاران، إزغي614-03-2093-2

12.00التعدد وتحديات االختالفبرومبرغ، دانيال1-85516-540-3

8.00مصر التي في خاطريالبزري، دالل1-85516-744-5

15.00مصر ضّد مصرالبزري، دالل1-85516-303-4

ديـن اهللا واحـد: النظـرة البهائية لمجتمـع عالمي بشروئي، سهيل1-85516-660-8
موّحد

5.00

10.00حين حدث ما لم يحدثبشير، يوسف614-03-2088-8



ISBNفكر وسياسة$

12.00القاعدة في اليمن والسعوديةالبكر، بشير1-85516-633-2

المتحدة بن حثلين، نايف1-85516-298-3 السـعودية والواليـات  الحلفـاء:  صـراع 
األميركية منذ 1962

18.00

بن سالمة، فتحي 614-03-2073-4
خسروخاور، فرهاد

8.00جهاد النساء: لماذا اخترَن “داعش”؟

14.00اإلسالم والّتحليل النفسّيبن سالمة، فتحي1-85516-294-5

14.00مقاتل من الصحراءبن سلطان، خالد1-85516-431-4

10.00رأي للتفكيربن مسّلم، علي1-85516-796-4

7.00التسامح بين شرق وغرببوبر وآخرون1-85516-805-3

8.00بؤس األيديولوجيابوبر، كارل1-85516-806-0

14.00فهم اإلسالم السياسيبورغا، فرنسوا614-425-986-3

12.00أميركا التوتاليتاريةبوغنون. موردان، ميشال1-85516-566-3

موسـى والتوحيد: أكثر من 200 إضافة نوعية قرآنية بوهندي، مصطفى614-03-2098-7
HB                                            ”على “سفر الخروج

15.00

8.00اإلضافة النوعية القرآنيةبوهندي، مصطفى1-85516-773-5

لبنان: اإلصالح المردود والخراب المنشودبيضون، أحمد1-85516-846-6
أفض�ل كت�اب عربي  لفئة  زّك�ور  )جائ�زة ميش�ال 

)2013

10.00

5.00هذه الحرب: محنة لبنان المتمادية في بيانينبيضون، أحمد1-85516-690-5

12.00نشوء اإلسالم السياسي الراديكالي وانهيارهتاكيه، راي1-85516-453-6

25.00التفسير التوحيدي                                       HBالترابي، حسن1-85516-441-3



ISBNفكر وسياسة$

15.00السياسة والحكمالترابي، حسن1-85516-401-7

5.00المصطلحات السياسية في اإلسالمالترابي، حسن1-85516-532-8

7.00فّن الحربتزو، سون8-2132-03-614جديد

13.00العالم... إلى أين؟تشومسكي، نعوم614-03-2042-0

8.00الفقر والفساد في العالم العربيالتنير، سمير1-85516-311-9

10.00ما بعد اإلمبراطورية؟تود، إيمانويل1-85516-756-8

12.00ما هي الديموقراطية؟تورين، أالن1-85516-541-0

14.00الحداثة المتجّددة: نحو مجتمعات أكثر إنسانيةتورين، أالن4-2127-03-614جديد

10.00اإلنسان رسالة وقارئالتويجري، عبد العزيز1-85516-429-1

6.00رسائل وما حكته في بيتيالتويجري، عبد العزيز1-85516-424-6

14.00عند الصباح حمد القوم السرىالتويجري، عبد العزيز1-85516-490-1

أميـركا جيفرسون، توماس1-85516-677-6 بنيـت  كيـف  الثوريـة:  الديموقراطيـة 
جمهورية الحّرية

12.00

12.00أساطير اآلخرين: نقد اإلسالم المعاصر ونقد نقدهالحاج صالح، ياسين1-85516-809-1

12.00الحسين أبًا وابنًا: األردن في ثالثين عامًاحبيب، رندا1-85516-316-4

9.00في مديح الثورة: النهر ضّد المستنقعالحروب، خالد1-85516-848-0

10.00هشاشة األيديولوجيا، جبروت السياسةالحروب، خالد1-85516-314-0

13.00الديموقراطية وتحديات الحداثةحريق، إيليا1-85516-517-5

12.00أنباء القرآنحسن، سمير1-85516-741-4

12.00انقالب المسلمينحسن، سمير6-14425-783-8



ISBNفكر وسياسة$

10.00دين الحكومةحسن، سمير1-85516-937-1

12.00الدين خرافة أم علم؟حسن، سمير1-85516-717-9

12.00سبيل اهللا وسبيل الطاغوتحسن، سمير6-14425-772-2

13.00منهاج العلومحسن، سمير1-85516-742-1

10.00الثقافة العربية في عصر العولمةالحمد، تركي1-85516-351-5

10.00السياسة بين الحالل والحرامالحمد، تركي1-85516-590-8

12.00من هنا يبدأ التغييرالحمد، تركي1-85516-465-9

7.00ويبقى التاريخ مفتوحًاالحمد، تركي1-85516-504-5

14.00سوسيولوجيا العنف واإلرهابالحيدري، إبراهيم6-14425-848-4

8.00المحافظون الجدد والمسيحيون الصهيونيونالخازن، جهاد1-85516-790-2

4.00الحرب التي لم تكتملالخليل، سمير1-85516-821-3

8.00حقوق اإلنسان: من أين وإلى أين المصير؟خوري، رئيف6-14425-801-9

10.00الفكر العربي الحديثخوري، رئيف1-85516-839-8

10.00الثورة الديموقراطيةدايموند، الري1-85516-543-4

10.00مصادر الديموقراطيةدايموند، الري1-85516-720-9

االقتصاد السعودي: قبل “الرؤية 2030” وبعدهاالدخيل، عبد العزيز محمد6-14425-981-8
 HB                                                               

22.00

أزمة مالية في طور التكوين: إيرادات ومصروفات الدخيل، عبد العزيز محمد6-14425-918-4
HB                               المملكة العربية السعودية

22.00

التنمية االقتصادية في المملكة العربية السـعودية: الدخيل، عبد العزيز محمد1-85516-309-6
HB                                                 قراءة نقدية

18.00
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دفتري، فرهاد 614-03-2074-1
صاجو، أمين ب.

جيوا، شاينول
)تحرير(

18.00العالم الشيعي: طرائق في التقليد والحداثة

6.00العبودية المختارةدو البوَيسي، إتيان6-14425-870-5

المدينة اإلسالمية واألصولية واإلرهاب:الديالمي، عبد الصمد1-85516-287-7
مقاربة جنسية

8.00

10.00أعالم النبّوة: الرد على “الملحد” أبي بكر الرازيالرازي، أبو حاتم1-85516-761-2

12.00اإلسالم وضرورة التحديثالرحمن، فضل1-85516-778-0

القـرن الحادي الرشيد، مضاوي1-85516-428-4 مأزق اإلصالح في السـعودية في 
والعشرين

10.00

من الرشيد، مضاوي1-85516-288-4 إسـالمية  أصوات  السـعودية:  الدولة  مسـاءلة 
الجيل الجديد

15.00

6.00الدكتاتور فنانًارمزي، رياض1-85516-738-4

10.00اضطراب قرب آبار النفطالرميحي، محمد1-85516-409-3

8.00الخليج 2025الرميحي، محمد1-85516-325-6

14.00البحث عن الشرق المفقودروا، أوليفييه3-2108-03-614جديد

10.00الجهاد والموتروا، أوليفييه6-14425-936-8

10.00اإلسالم والعلمانيةروا، أوليفييه6-14425-863-7

12.00تجربة اإلسالم السياسيروا، أوليفييه1-85516-721-6

15.00الجهل المقّدس: زمن دين بال ثقافةروا، أوليفييه1-85516-454-3



ISBNفكر وسياسة$

12.00عولمة اإلسالمروا، أوليفييه1-85516-770-4

روحاني، سيروس 614-03-2099-4
ثابت، بهروز

)إعداد وتحرير(

رياح التغيير في الشرق األوسط وشمال أفريقيا:
األزمة، االنفراج، التحّول

15.00

8.00فصل الكالم في مواجهة أهل الظالمزنار، حميد1-85516-403-1

16.00الحركات واألحزاب اإلسالمية وفهم اآلخرزهر الدين، صالح1-85516-775-9

رحلة نحو الصدارة: كيـف أصبح الخليج العربي السعدون، عبد الوهاب614-425-929-0
HB                       مركزًا عالميًا للبتروكيماويات

20.00

8.00النهضة السعودية في عهد الملك سعودسعيد، أمين1-85516-849-7

أنبياء البدو: الحراك الثقافي والسياسي سعيد، محمد614-03-2029-1
في “المجتمع” العربي قبل اإلسالم

14.00

7.00سنوات مع الخوف العراقيسعيد، هاديا1-85516-426-0

المقاومة بالحيلة: كيف يهمس المحكوم من وراء سكوت، جيمس1-85516-716-2
ظهر الحاكم

15.00

12.00لبنان في مجلس األمن 2010 ـ 2011سالم، نواف1-85516-970-8

14.00حدود الديموقراطية الدينيةالسيف، توفيق1-85516-764-3

16.00عراق المستقبلسيمونز، جيف1-85516-495-6

15.00في مواجهة التعّصب: التعاون من أجل البقاءسينيت، ريتشارد6-14425-889-7

والموروث شايغان، داريوش0-2109-03-614جديد التنويريـة  العقالنية  والوجـود:  الهوّية 
الديني

12.00

10.00النفس المبتورة: هاجس الغرب في مجتمعاتناشايغان، داريوش1-85516-700-1



ISBNفكر وسياسة$

12.00ما الثورة الدينيةشايغان، داريوش1-85516-472-7

القرآن في الفكر المعاصر: مـحـاضــراتشحرور، محمد7-2142-03-614جديد
فـي “معهـد العالم العربـي” باريـس 2018-2017 

)بالعربية والفرنسية(

8.00

15.00الدولة والمجتمع: هالك القرى وازدهار المدنشحرور، محمد614-03-2079-6

15.00تجفيف منابع اإلرهابشحرور، محمد614-03-2051-2

القـراءة المعاصرة شحرور، محمد6-14425-947-4 نتائج  اإلسـالم واإلنسـان: من 
)جائزة الشيخ زايد للكتاب 2017(

12.00

دليل القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم:شحرور، محمد6-14425-926-9
المنهج والمصطلحات

7.00

15.00اإلسالم واإليمان: منظومة القيمشحرور، محمد6-14425-773-9

للحاكمية شحرور، محمد6-14425-843-9 قـراءة معاصـرة  الكتـاب وتفصيُلها:  أمُّ 
اإلنسانية

15.00

15.00الدين والسلطة: قراءة معاصرة للحاكميةشحرور، محمد6-14425-747-0

10.00السنّة الرسولية والسنّة النبويةشحرور، محمد1-85516-857-2

14.00نحو أصول جديدة للفقه اإلسالميشحرور، محمد6-14425-844-6

القرآني: مدخل إلى القصص وقصة آدم شحرور، محمد1-85516-611-0 القصص 
)الجزء األول(

12.00

القصص القرآني: من نوح إلى يوسـفشحرور، محمد1-85516-807-7
)الجـزء الثانـي(

12.00

18.00الكتاب والقرآن: رؤية جديدةشحرور، محمد1-85516-649-3



ISBNفكر وسياسة$

عن الروح والنفس والمعرفـة في التنزيل الحكيم: شحرور، طارق محمد614-03-2052-9
قراءة معاصرة

10.00

12.00إمبراطورية المحافظين الجددشميط، وليد1-85516-437-6

12.00انتفاضة االستقالل 2005: مخّيم ربيع بيروتشهوان، طانيوس1-85516-842-8

12.00المجتمع المدني في العالم اإلسالميصاجو، أمين1-85516-708-7

النتفاضات صاغية، حازم1-85516-971-5 التاريخيـة  الخلفّيـة  المديـد:  االنهيار 
الشرق األوسط العربي

12.00

8.00البعث السوري: تاريخ موجزصاغية، حازم1-85516-840-4

12.00بعث العراق: سلطة صدام قيامًا وحطامًاصاغية، حازم1-85516-621-9

7.00العرب بين الحجر والذرة: فسوخ في ثقافة سائدةصاغية، حازم1-85516-819-0

10.00نواصب وروافضصاغية، حازم1-85516-396-6

10.00هجاء السالحصاغية، حازم1-85516-653-0

7.00وداع العروبةصاغية، حازم1-85516-379-9

صاغية، حازم6-14425-833-0
والشيخ، بيسان

شعوب الشعب اللبناني: مدن الطوائف وتحّوالتها 
في زمن الحرب السوري

13.00

12.00االستشراق بين دعاته ومعارضيهصالح، هاشم1-85516-830-5

15.00االنتفاضات العربية على ضوء فلسفة التاريخصالح، هاشم1-85516-962-3

االنسداد التاريخي: لماذا فشل مشروع التنوير في صالح، هاشم1-85516-636-3
العالم العربي؟

12.00

14.00معارك التنويريين واألصوليين في أوروباصالح، هاشم1-85516-360-7

7.00إشراٌق آخر: تجّدد رسالة السماء في حّلة البهاءصفائي، مريم6-14425-734-0



ISBNفكر وسياسة$

5.00التنّوع والتعايشالصّفار، حسن1-85516-333-1

7.00لماذا العرب ليسوا أحرارًا؟صفوان، مصطفى1-85516-917-3

14.00لبنان والعروبة: الهوية الوطنية وتكوين الدولةالصلح، رغيد1-85516-474-1

16.00األسس الفلسفية للعلمانيةضاهر، عادل1-85516-884-8

اسـتراتيجيات البترول والغاز والتنمية في المملكة طاهر، عبد الهادي حسن1-85516-293-8
العربية السعودية

8.00

استراتيجيات التنمية والبترول في المملكة العربية طاهر، عبد الهادي حسن1-85516-612-7
HB                                                     السعودية

15.00

12.00تحديد الدخل في صناعة البترول الدولية       HBطاهر، عبد الهادي حسن1-85516-016-3

الطرابلسـي، الشـيخ علي 1-85516-769-8
اإلبراهيم

10.00التشّيع في طرابلس وبالد الشام

13.00الطبقات االجتماعية والسلطة السياسية في لبنانطرابلسي، فواز6-14425-866-8

5.00مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرةطرابيشي، جورج1-85516-886-2

7.00مصائر الفلسفة بين المسيحية واإلسالمطرابيشي، جورج1-85516-523-6

10.00المعجزة أو ُسبات العقل في اإلسالمطرابيشي، جورج1-85516-038-5

10.00من النهضة إلى الرّدةطرابيشي، جورج1-85516-570-0

14.00نقد نقد العقل العربي )1(: نظرية العقلطرابيشي، جورج1-85516-524-3

14.00نقد نقد العقل العربي )2(: إشكاليات العقل العربيطرابيشي، جورج1-85516-559-5

نقد نقـد العقل العربي )3(: وحـدة العقل العربي طرابيشي، جورج1-85516-553-3
اإلسالمي

14.00
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نقد نقد العقـل العربي )4(: العقل المسـتقيل في طرابيشي، جورج1-85516-477-2
اإلسالم

14.00

إلى طرابيشي، جورج1-85516-643-1 القرآن  العربي )5(: من إسالم  العقل  نقد  نقد 
إسالم الحديث

16.00

10.00هرطقاتطرابيشي، جورج1-85516-787-2

10.00هرطقات 2طرابيشي، جورج1-85516-023-1

14.00القاعدة وأخواتها: قصة الجهاديين العربالطويل، كميل1-85516-651-6

12.00إيران تستيقظ: مذّكرات الثورة واألملعبادي، شيرين1-85516-382-9

إلـى أن نصبـح أحـرارًا: نضالي من أجـل حقوق عبادي، شيرين6-14425-932-0
اإلنسان في إيران

12.00

13.00السّيدة مريم في القرآن الكريم: قراءة أدبيةعّبود، ُحسن1-85516-399-7

الجمهورية الصعبة: إيران فـي تحوالتها الداخلية عتريسي، طالل1-85516-747-6
وسياساتها اإلقليمية

12.00

10.00مقال األربعاء: مختارات اعتبارًا من العام 2000عطا اهللا، سمير1-85516-978-4

14.00الدولة اإلسالمية: الجذور، التوّحش، المستقبلعطوان، عبد الباري6-14425-817-0

15.00القاعدة التنظيم السّريعطوان، عبد الباري1-85516-758-2

15.00ما بعد بن الدن: القاعدة، الجيل التاليعطوان، عبد الباري6-14425-753-1

15.00مقابسات نهاية القرنالعمير، عثمان1-85516-300-3

12.00العلمانية والممانعة اإلسالميةالعميم، علي1-85516-391-1

السـلطة في الجزيرة العربية: ابن سـعود، حسين، العنقري، هيفاء1-85516-345-4
بريطانيا 1914 ـ 1926

14.00
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14.00اآلخر في الثقافة العربيةالعودات، حسين1-85516-622-6

العالقات العودات، حسين6-14425-774-6 فـي ضـوء  اآلخر  لـدى  العـرب  صورة 
التاريخية

12.00

10.00المثّقف العربي والحاكمالعودات، حسين1-85516-920-3

10.00النهضة والحداثة بين االرتباك واإلخفاقالعودات، حسين1-85516-699-8

12.00الفتوحات العربية في روايات المغلوبينعيتاني، حسام1-85516-687-5

الجهادّيون في لبنان: من “قوات الفجر” إلى “فتح عيتاني، فداء1-85516-027-9
اإلسالم”

12.00

13.00العصيان: من التبعية إلى التمّردغرو، فريديريك614-03-2077-2

14.00اإلسالم والجمهورية والعالمغريش، أالن6-14425-862-0

14.00من الدين إلى الطائفة: في ضرورة الدولة المدنيةغزال، خالد6-14425-768-5

10.00الفلسفة السياسية في العهد السقراطيغوش، ريمون1-85516-363-8

10.00قلمي وألمي: مئة يوم في سوريافرنسيس، غدي1-85516-845-9

العربيفندي، مأمون1-85516-022-4 العالم  في  والسياسة  12.00حروب كالمّية: اإلعالم 

12.00إيمانويل ماكرون: من الظّل إلى الرئاسةفولدا، آن614-03-2036-9

4.00ثورة في السنة النبويةالقصيبي، غازي1-85516-440-6

كرانش، مايكل614-03-2015-4
وفيشر، مارك

ترامـب بـال قنـاع: رحلـٌة مـن الطمـوح والغرور 
HB                                            والمال والنفوذ

25.00

18.00الهوية واألمة في العراقكرمانج، شيركو6-14425-790-6

15.00الخالفة في العربية السعوديةكشيشيان، جوزيف1-85516-445-1

15.00دم ونفط: أميركا واستراتيجيات الطاقة: إلى أين؟كلير، مايكل1-85516-581-6
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12.00أزمة الديموقراطية في البلدان العربيةالكواري، علي1-85516-476-5

8.00كالم اهللالكّواز، محمد كريم1-85516-521-2

10.00داعش: عودة الجهاديينكوكبيرن، باتريك6-14425-825-5

8.00هل الرأسمالية أخالقية؟كونت سبونفيل، أندره1-85516-458-1

15.00الفتنة: حروب في ديار المسلمينكيبيل، جيل1-85516-452-9

كيبيل، جيل1-85516-711-7
وريشار، يان

12.00المثّقف والمناضل في اإلسالم المعاصر

العالقات السعودية اإليرانيةكي نوش، َبنَْفشه6-14425-931-3
منذ بدايات القرن العشرين حتى اليوم

18.00

العربيـة محفوظ، محمد1-85516-497-0 المملكـة  فـي  الوطنيـة  والوحـدة  الحـوار 
السعودية

6.00

10.00الشيوعيون األربعة الكبار في تاريخ لبنانمرّوة، كريم1-85516-327-0

10.00في البحث عن المستقبلمرّوة، كريم1-85516-326-3

10.00نحو نهضة جديدة لليسار في العالم العربيمرّوة، كريم1-85516-617-2

عمانوئيل كانط: الدين في حدود العقل أو التنوير المزوغي، محمد1-85516-784-1
الناقص

10.00

10.00لماذا غزا صّدام الكويت؟مسّلم، مسّلم1-85516-599-1

10.00السالم الموعودمصالحة، عمر1-85516-832-9

المعادلة الصعبة: فشل حركة االستنارة الحديثة في المكني، عبد الواحد1-85516-607-3
البالد العربية

10.00

6.00في مفهوم األزمةموران، إدغار614-03-2030-7
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الموسى، عبد الرسول1-85516-587-8
وماكالكلن، كيث

10.00الكويت: مجتمع النخبة المترفة

8.00صوت آسيامهاتير، محمد وإيشيهارا1-85516-398-0

الحداثـة الممتنعة فـي الخليج العربـي: تحّوالت النجار، باقر سلمان614-03-2064-2
المجتمع والدولة

18.00

13.00الحركات الدينية المعاصرة في الخليج العربيالنجار، باقر سلمان1-2061-03-614جديد

الديموقراطية العصّية في الخليج العربيالنجار، باقر سلمان1-85516-020-0
)جائزة الشيخ زايد 2009(

12.00

14.00من بالط الشاه إلى سجون الثورةنراغي، إحسان1-85516-755-1

8.00الحرية بين الحّد والمطلقنسيبة، سري1-85516-503-8

12.00ربيع الدم واألملنظام الدين، عرفان6-14425-806-4

10.00الحدود السياسية السعودية: البحث عن االستقرارالنعيم، مشاري1-85516-389-8

12.00المسلمون في أوروبانيلسن، يورغن1-85516-478-9

12.00اإلسالم والغرب: خرافة المواجهةهاليداي، فريد1-85516-748-3

12.00األمة والدين في الشرق األوسطهاليداي، فريد1-85516-551-9

10.00ساعتان هزتا العالمهاليداي، فريد1-85516-509-0

15.00الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربيةهاليداي، فريد1-85516-676-9

10.00الكونية الجذرية ال العولمة المترددةهاليداي، فريد1-85516-420-8

10.00مئة وهم حول الشرق األوسطهاليداي، فريد1-85516-414-7

12.00النظام السياسي لمجتمعات متغيرةهانتنغتون، صموئيل1-85516-601-1

10.00الّسعودييماني، هاني أحمد زكي1-85516-354-6



ISBNتاريخ وسيرة$

الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني: الجزء األول إبراهيم ، عبد العزيز6-14425-923-8
السيرة الشخصية

15.00

الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني: الجزء الثاني إبراهيم ، عبد العزيز6-14425-924-5
العالقة مع البحرين

15.00

الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني: الجزء الثالث إبراهيم ، عبد العزيز6-14425-925-2
العالقة مع الدولة العثمانية

18.00

15.00أمراء وغزاةإبراهيم، عبد العزيز1-85516-041-5

روايـات غربيـة عـن رحـالت فـي شـبه الجزيرة إبراهيم، عبد العزيز1-85516-851-0
العربية الجزء األول )1500 ـ 1840(

18.00

روايات غربية عن رحالت في شبه الجزيرة العربية إبراهيم، عبد العزيز1-85516-958-6
الجزء الثاني )1850 ـ 1880(

18.00

روايـات غربيـة عـن رحـالت فـي شـبه الجزيرة إبراهيم، عبد العزيز1-85516-960-9
العربية الجزء الثالث )1900 ـ 1952(

18.00

15.00صراع األمراءإبراهيم، عبد العزيز1-85516-042-2

قطر الحديثة: قراءة في وثائق سـنوات نشأة إمارة إبراهيم، عبد العزيز1-85516-850-3
آل ثاني 1840 ـ 1916

40.00

15.00نجديون وراء الحدودإبراهيم، عبد العزيز1-85516-810-7

10.00نخيل التمر في كتابات الرحالة األوروبيينإبراهيم، عبد العزيز6-2136-03-614جديد

20.00فرصتنا األخيرة: السعي نحو السالم في زمن الخطر HBابن الحسين، عبد الّله1-85516-768-1

10.00صناعة األسطورة: حكاية “التمرد الطويل” في جبل لبنانأبو حسين، عبد الرحيم614-03-2086-4

14.00طرابلس: ساحة الّله وميناء الحداثةأبي سمرا، محمد1-85516-688-2

12.00مذكراتي )الجزء األول(أمين، سمير1-85516-780-3
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12.00مذّكراتي )الجزء الثاني(أمين، سمير1-85516-281-5

12.00كامليا: سيرة إيرانيةانتخابي فرد، كامليا1-85516-826-8

12.00نجد والحجاز في الوثائق العثمانيةأوغلو، سنان معروف1-85516-410-9

8.00الناجون من الغزو المغوليإيبو جمال، ناديا1-85516-471-0

12.00في عين اإلعصارالباجه جي، عدنان1-85516-919-7

سادة الصحراء: الصراع األميركي - البريطاني بار، جايمس9-2094-03-614جديد
على الشرق األوسط أواسط القرن العشرين

18.00

خط في الرمـال: بريطانيا وفرنسـا والصراع الذي بار، جايمس614-03-2031-4
شّكل الشرق األوسط

18.00

وأسـرار بار، جايمس614-03-2020-8 العـرب  لورانـس  تشـتعل:  الصحـراء 
الحرب البريطانية في الجزيرة العربية

18.00

وعصـره باش أعيان، أحمد1-85516-823-7 حياتـه  أعيـان:  بـاش  الديـن  برهـان 
1915 ـ 1975

30.00

20.00سّيدة الموت: مذكرات قنّاصة ستالينبافلتشنكو، لودميال4-2156-03-614جديد

16.00المدينة الملونةبركات، حليم1-85516-781-0

10.00صدمة االحتكاكالبّسام، خالد1-85516-703-2

10.00يا زمان الخليجالبّسام، خالد1-85516-405-5

12.00مقاِومةبشارة، سهى1-85516-542-7

بشارة، سهى1-85516-682-0
وإبراهيم، كوزيت

10.00أحلم بزنزانة من كرز

10.00الملك عبد العزيز ومؤتمر الكويتبنت عبد العزيز، موضي1-85516-561-8
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18.00كرد العراق: بناء دولة داخل دولةبينغيو، أوفرا6-14425-752-4

تاريخ تشانغ، يونغ1-2144-03-614جديد ممّيزات رسـمَن  نسـاء  الثـالث:  األخوات 
الصين الحديث

20.00

20.00بجعات بّريةتشانغ، يونغ1-85516-544-1

8.00أجهدتني التساؤالت معك أيها التاريخالتويجري، عبد العزيز1-85516-702-5

5.00ركب أدلج في ليل طال صباحهالتويجري، عبد العزيز1-85516-434-5

10.00بالخالص، يا شباب! 16 عامًا في السجون السوريةالحاج صالح، ياسين1-85516-867-1

14.00الثوريون ال يموتون أبدًاحبش، جورج1-85516-347-8

40.00الشيعة في المملكة العربية السعودية )جزآن(    HBالحسن، حمزة1-85516-603-5

7.00قبيلة شّمر: متابعة وتحليلالخريصي، هشال1-85516-891-6

14.00تاريخ الكرد في العهود اإلسالميةالخليل، أحمد محمود1-85516-976-0

7.00مع العرب في التاريخ واألسطورةخوري، رئيف1-85516-824-4

8.00تاريخ أشراف الحجاز )1883 ـ 1840(دحالن، أحمد بن زيني1-85516-834-3

15.00تاريخ اإلسالم الشيعيدفتري، فرهاد6-14425-930-6

25.00اإلسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم               HB دفتري، فرهاد1-85516-664-6

الوسـيط دفتري، فرهاد1-85516-004-0 العصـر  اإلسـماعيليون فـي مجتمعـات 
اإلسالمية

12.00

االسـتمرارية دفتري، فرهاد )تحرير(1-85516-961-6 الحديـث:  اإلسـماعيليين  تاريـخ 
والتغيير لجماعة مسلمة

14.00

15.00معجم التاريخ اإلسماعيليدفتري، فرهاد6-14425-850-7

30.00مسيحّيو الشرق واإلسالم في العصر الوسيطدوسلييه، أالن1-85516-371-3
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15.00تأسيس اإلسالمدي بريمار، ألفريد لويس1-85516-666-0

6.00يوميات بغداديةالراضي، نهى1-85516-323-2

15.00تاريخ العربية السعودية بين القديم والحديثالرشيد، مضاوي1-85516-707-0

15.00السياسة في واحة عربيةالرشيد، مضاوي1-85516-813-8

15.00رفسنجاني: حياتيرفسنجاني، هاشمي1-85516-457-4

15.00سمير القنطار: قّصتيالزين، حسان1-85516-297-6

12.00نوري السعيدالسعيد، عصمت1-85516-615-8

15.00فيليب سالم: الثائر والعالم واإلنسانيسمارة، مهى1-85516-980-7

20.00مسيرة قائد شيعي: السّيد محمد حسين فضل اهللاسنكري، جمال1-85516-017-0

12.00العدل والذكر: تعريف بروحانية اإلمام عليشاه كاظمي، رضا1-85516-322-5

5.00اآلشوريونشبيرا، أبرم1-85516-562-5

6.00فالش باكشرف الدين، شذا1-85516-873-2

16.00سيرة من ذاكرة القرن العشرينشريف، محمد عالي614-03-2067-3

12.00فلسطين: التاريخ القديم الحقيقيالشّواف، قاسم1-85516-776-6

6.00أنا كوماري من سريالنكاصاغية، حازم1-85516-972-2

8.00هذه ليست سيرةصاغية، حازم1-85516-793-3

الجزيـرة العربيـة فـي الوثائـق البريطانيـةصفوة، نجدة فتحي1-85516-571-7
HB                                         )المجلد األول(

25.00

الجزيرة العربية في الوثائق البريطانيةصفوة، نجدة فتحي1-85516-572-4
HB                                          )المجلد الثاني(

25.00
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الجزيرة العربية في الوثائق البريطانيةصفوة، نجدة فتحي1-85516-573-1
HB                                          )المجلد الثالث(

25.00

الجزيرة العربية في الوثائق البريطانيةصفوة، نجدة فتحي1-85516-574-8
HB                                          )المجلد الرابع(

25.00

الجزيرة العربية في الوثائق البريطانيةصفوة، نجدة فتحي1-85516-575-5
HB                                          )المجلد الخامس(

25.00

الجزيرة العربية في الوثائق البريطانيةصفوة، نجدة فتحي1-85516-576-2
HB                                          )المجلد السادس(

25.00

الجزيرة العربية في الوثائق البريطانيةصفوة، نجدة فتحي1-85516-577-9
HB                                          )المجلد السابع(

25.00

12.00حكايات دبلوماسيةصفوة، نجدة فتحي1-85516-650-9

6-14425-873-6

6-14425-890-3

صالح جبر: سيرة سياسية                            PBصفوة، نجدة فتحي
HB

30.00

40.00

18.00محمد حديد: مذكراتيصفوة، نجدة فتحي1-85516-722-3

16.00من نافذة السفارة: العرب في ضوء الوثائق البريطانيةصفوة، نجدة فتحي6-14425-958-0

هذا اليوم في التاريخ: المجلد األولصفوة، نجدة فتحي614-425-864-4
HB                                             كانون الثاني/يناير

25.00

هذا اليوم في التاريخ: المجلد الثانيصفوة، نجدة فتحي614-425-865-1
HB                                              شباط/فبراير

25.00

هذا اليوم في التاريخ: المجلد الثالثصفوة، نجدة فتحي614-425-849-1
HB                                                آذار/مارس

25.00

هذا اليوم في التاريخ: المجلد الرابعصفوة، نجدة فتحي614-425-879-8
HB                                              نيسان/أبريل

25.00
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هذا اليوم في التاريخ: المجلد الخامسصفوة، نجدة فتحي614-425-894-1
HB                                                   أيار/مايو

25.00

هذا اليوم في التاريخ: المجلد السادسصفوة، نجدة فتحي614-425-895-8
HB                                              حزيران/يونيو

25.00

هذا اليوم في التاريخ: المجلد السابعصفوة، نجدة فتحي5-896-425-614جديد
HB                                                تموز/يوليو

25.00

هذا اليوم في التاريخ: المجلد الثامنصفوة، نجدة فتحي2-897-425-614جديد
HB                                             آب/أغسطس

25.00

هذا اليوم في التاريخ: المجلد التاسعصفوة، نجدة فتحي9-898-425-614جديد
HB                                            أيلول/سبتمبر

25.00

هذا اليوم في التاريخ: المجلد العاشرصفوة، نجدة فتحي6-899-425-614جديد
HB                                    تشرين األول/أكتوبر

25.00

هذا اليوم في التاريخ: المجلد الحادي عشرصفوة، نجدة فتحي9-900-425-614جديد
HB                                          تشرين الثاني/نوفمبر

25.00

هذا اليوم في التاريخ: المجلد الثاني عشرصفوة، نجدة فتحي6-901-425-614جديد
HB                                   كانون األول/ديسمبر

25.00

12.00خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيلالصليبي، كمال1-85516-736-0

12.00التاريخ السياسي لتركمان العراقالصمانجي، عزيز قادر1-85516-592-2

12.00جنراالت الشرقعطا اهللا، سمير1-85516-594-6

12.00قافلة الحبرعطا اهللا، سمير1-85516-750-6

وطن مـن كلمات: رحلـة الجئ مـن المخّيم إلى عطوان، عبد الباري1-85516-837-4
الصفحة األولى

15.00
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ُأونثاغا، عمر 6-14425-761-6 ـ  ـ دي  علي 
)تحرير(

قالع العقل: دراسات إسماعيلية وإسالمية تكريمًا 
لفرهاد دفتري

22.00

10.00هويات كثيرة وحيرة واحدةعيتاني، حسام1-85516-753-7

13.00حياة غير آمنة: جيل األحالم واإلخفاقاتالغبرا، شفيق1-85516-670-7

10.00مزاج المدنغصوب، مي1-85516-696-7

30.00الملك فيصل: شخصّيته وعصره وإيمانه        HBفاسيليف، ألكسي1-85516-862-6

12.00مارتن لوثر كينغفرادي، مارشال1-85516-860-2

15.00صراع البقاء: اإلسماعيليون في العصور الوسطىفيراني، شفيق ن.1-85516-579-3

20.00مؤلفات مختارة                                           HBفيضي، سليمان1-85516-344-7

25.00مذكرات                                                     HBفيضي، سليمان1-85516-343-0

10.00السلطان علي بن صالح القعيطيالقدال والقعيطي1-85516-533-5

10.00مذكرات من جنوب العراقالقطان، عبد الكريم1-85516-413-0

15.00قافلة اإلعدام: مذكرات سجين في طهرانقمري، بهروز7-2139-03-614جديد

مذكرات رسـالة: العالِـم ورجل الدولة والشـاعر كليم، فيرينا1-85516-422-2
المؤيد في الدين الشيرازي

8.00

15.00البدوي األخير: القبائل البدوية في الصحراء العربيةكوربرشوك، مارسيل1-85516-519-9

8.00الفكر الشيعي المبكرالالني، الرزينة1-85516-746-9

7.00مع بورخيسمانغويل، ألبرتو6-14425-795-1

10.00شتات بيروتالمقدسي، جين سعيد1-85516-324-9

السـنين: سـيرة معماري ويوميـات محلة مكية، محمد1-85516-418-5 خواطر 
بغدادية

12.00



ISBNتاريخ وسيرة$

الملحوق، عصمت 1-85516-408-6
الحجار

HB                       25.00الدبلوماسية: واجهة ومواجهة

الغزالي واإلسماعيليون: العقل والسلطة في إسالم ميثا، فاروق1-85516-438-3
العصر الوسيط

6.00

25.00الملك سعود: الشرق في زمن التحّوالتميشان، جاك بونوا1-85516-340-9

40.00ذكريات وأسرار 40 عامًا في اإلعالم والسياسةنظام الدين، عرفان1-85516-021-7

15.00الُكرد: دراسة سوسيولوجية وتاريخيةنيكتين، باسيلي1-85516-522-9

8.00األمازيغ: قّصة شعبهسوف، عبد اللطيف6-14425-882-8

15.00الملك سعود: مؤّسس الدولة السعودية الحديثةواكيم، سليم1-85516-639-4

بغداد: سيرة مدينة والي، نجم6-14425-808-8
)جائزة أفضل الكتب إخراج�ًا في معرض بيروت 

الدولي للكتاب 2015(

16.00

18.00يوميات غوانتاناموولد صالحي، محمدو6-14425-859-0

10.00تاريخ ُعمانولستد، جيمس ريموند1-85516-549-6

8.00ذكريات لم تكتمليارد، نازك1-85516-026-2

ISBNثقافة ومجتمع$

10.00الخير العامإتزيوني، أميتاي1-85516-493-2

أدونيس 614-425-980-1
وفادي مصري زادة

HB          50.00سوريا: وسادٌة واحدٌة لِلّسماء واألرض

14.00األمعاء: كنزك في بطنكأندرز، جوليا6-14425-933-7



ISBNثقافة ومجتمع$

8.00الرجال الزرق: الطوارق األسطورة والواقعاألنصاري، عمر1-85516-795-7

3.00محنة الشاعر في أزمنة المدنأودن، ويستان1-85516-905-0

4.00العرب ومشكلة الدولةاأليوبي، نزيه1-85516-825-1

5.00حدود الحريةبرلين، إيزايا1-85516-904-3

7.00نسيج اإلنسان الفاسدبرلين، إيزايا1-85516-719-3

12.00تزّوج سعوديةالبشر، بدرية6-14425-738-8

بشروئي، سهيل1-85516-684-4
ومسعودي، مرداد

التاريخ إلـى األديان  تراثنـا الروحي: من بدايـات 
المعاصرة

15.00

10.00العنصرية كما أشرحها البنتيبن جلون، الطاهر614-425-985-6

8.00اإلرهاب كما نشرحه ألوالدنابن جلون، الطاهر6-14425-935-1

10.00اإلسالم كما نشرحه ألوالدنابن جلون، الطاهر614-425-984-9

الكتاب الذي تتمنى لو قرأه أبواكبيري، فيليبا5-2133-03-614جديد
وسيكون أطفالك سعداء ألنك قرأته

15.00

الجندر... ماذا تقولين؟بيضون، عّزة شرارة1-85516-814-5
الشائع والواقع في أحوال النساء

12.00

13.00مواطنة ال أنثىبيضون، عّزة شرارة6-14425-784-5

9.00وجوه من سوريابيطار، هيفاء6-14425-732-6

إدارة حكـم أفضـل ألجـل التنميـة في الشـرق تقرير للبنك الدولي1-85516-461-1
األوسط وشمال أفريقيا

18.00

التجارة واالسـتثمار والتنمية في الشـرق األوسط تقرير للبنك الدولي1-85516-456-7
وشمال أفريقيا

18.00



ISBNثقافة ومجتمع$

النـوع االجتماعـي والتنمية في الشـرق األوسـط تقرير للبنك الدولي1-85516-443-7
وشمال أفريقيا: المرأة في المجال العام

14.00

حسني، سوسن6-14425-836-1
والهادي، عبد العزيز

14.00جنّة الكلمة اإللهية: دراسة في الكتب المقّدسة

8.00الزواج المدني: الحّق والعقد على األراضي اللبنانيةالحسيني، طالل1-85516-947-0

4.00الثقافة العربية أمام تحديات التغييرالحمد، تركي1-85516-671-4

18.00تراجيديا كربالءالحيدري، إبراهيم1-85516-539-7

5.00صورة الشرق في عيون الغربالحيدري، إبراهيم1-85516-505-2

14.00النظام األبوي وإشكالية الجنس عند العربالحيدري، إبراهيم1-85516-731-5

خلف، سمير1-85516-341-6
وغانيون، جون

15.00الجنس في العالم العربي

5.00أيديولوجيا الجسدالخوري، فؤاد1-85516-739-1

7.00الذهنية العربية: العنف سيد األحكامالخوري، فؤاد1-85516-669-1

4.00السلطة لدى القبائل العربيةالخوري، فؤاد1-85516-964-7

4.00العسكر والحكم في البالد العربيةالخوري، فؤاد1-85516-901-2

7.00لغة الجسدالخوري، فؤاد1-85516-560-1

5.00مذاهب األنثروبولوجيا وعبقرية ابن خلدونالخوري، فؤاد1-85516-959-3

5.00وجوه القائدخويص، منى1-85516-417-8

12.00المناهج واألعراف العقالنية في اإلسالمدفتري، فرهاد1-85516-765-0

6.00جادة الرؤياالريحاني، أمين1-85516-513-7

5.00أنثروبولوجيات اإلسالمزبيدة، سامي1-85516-404-8



ISBNثقافة ومجتمع$

12.00يوتوبيا المدينة المثّقفةسعيد، خالدة1-85516-818-3

13.00فضاءات: يوتوبيا المدينة المثقفة IIسعيد، خالدة9-2148-03-614جديد

20.00النََّسب والقرابة في “المجتمع” العربي قبل اإلسالمسعيد، محمد1-85516-479-6

5.00أوهام الهويةشايغان، داريوش1-85516-918-0

4.00بلدان الخليج العربية ومسألة التحديثشميل، إيف1-85516-894-7

14.00نساء من الصين: قصص وأسرارشينران6-14425-796-8

12.00مأزق “الفرد” في الشرق األوسطصاغية، حازم1-85516-407-9

8.00مذكرات رندا الترانسصاغية، حازم1-85516-614-1

14.00نانسي ليست كارل ماركسصاغية، حازم1-85516-508-3

الصالحي، أحمد6-14425-860-6
وسعيد، مصطفى

13.00سامي الشوا: أمير الكمان، حياته وأعماله

5.00السلم االجتماعيالصفار، حسن1-85516-430-7

4.00الفلسفة والسياسةضاهر، عادل1-85516-911-1

10.00الفكه في اإلسالم )جائزة الشيخ زايد للكتاب 2012(العبيدي، ليلى1-85516-511-3

4.00ابن خلدون وماكيافلليالعروي، عبد اهللا1-85516-907-4

8.00الزواج والطالق وتعدد الزوجات في اإلسالمعشا، غسان1-85516-496-3

4.00األصالة أو سياسة الهروب من الواقعالعظمة، عزيز1-85516-989-0

10.00امرأة خارجة عن األعرافالعلمي، عبد اهللا6-14425-827-9

15.00الرحيل: نظرياته والعوامل المؤثرة فيهعلوان، محمد حسن6-14425-802-6

هاالسـا، 6-14425-788-3 ـ  زاهـر  عمريـن، 
مالو ـ محفوض، نوارة

16.00سوريا تتحّدث: الثقافة والفّن من أجل الحّرية



ISBNثقافة ومجتمع$

10.00إصالح التعليم في السعوديةالعيسى، أحمد1-85516-365-2

10.00التعليم العالي في السعوديةالعيسى، أحمد1-85516-681-3

12.00الرجولة المتخيلةغصوب، مي1-85516-525-0

5.00ما بعد الحداثة: العرب في لقطة فيديوغصوب، مي1-85516-898-5

4.00المرأة العربية وذكورية األصالةغصوب، مي1-85516-816-9

ِغرتِل، يورغ614-03-2037-6
وِهكِسل، رالف )تحرير(

20.00مأزق الشباب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

13.00االقتصاد كما أشرحه البنتيفاروفاكيس، يانيس7-2155-03-614جديد

10.00القوة الثالثة: المؤسسات العالمية عبر الحدود القوميةفلوريني، آن1-85516-468-0

8.00السخرية السياسية العربيةالقشطيني، خالد1-85516-006-4

12.00معجم آلهة العرب قبل اإلسالمكدر، جورج1-85516-874-9

10.00كيف تتعامل مع التأتأةكحيل، بثينة1-85516-663-9

12.00ألغاز من عالمناكسبار، أندره1-85516-605-9

12.00الحقيقة أغرب من الخيالكسبار، أندره1-85516-604-2

10.00أحالم مسروقةكيالي، ميادة1-85516-619-6

كينشلو، جو1-85516-473-4
وشتاينبرغ، شيرلي

12.00التربية الخاطئة للغرب

10.00سيكولوجية الجماهيرلو بون، غوستاف1-85516-815-2

15.00الهرم الغذائيليفي، داني1-85516-950-0

7.00البحث عن الحقيقةالمعجل، عبد اهللا حمد1-85516-528-1

14.00المادة في حياتناميوداونِك، مارك6-14425-975-7



ISBNتطوير الذات$

10.00كيفما تكون... كن أفضلآردن، بول6-14425-893-4

10.00كيفما فكرت... فكر العكسآردن، بول1-85516-909-8

10.00اليوغا في السرير: 30 تمرينًا غاية في السهولةأوسترال، أنييس3-2137-03-614جديد

12.00تحّرر: أحبب عملك أحبب حياتكباريز براون، كريس614-03-2040-6

12.00تأّلق وأبدعباريز براون، كريس6-14425-878-1

تشيغوين، جيف614-03-2039-0
ودي كليمنت، كارميال

10.00تجّرأ تنجح

ISBNثقافة ومجتمع$

8.00المال والهاللالنابلسي، شاكر1-85516-598-4

5.00صراع التعليم والمجتمع في الخليج العربيالنجار، باقر سلمان1-85516-435-2

10.00سجن روميةنشابة، عمر1-85516-729-2

األهليةنصر، مارلين1-85516-506-9 الحرب  عن  لبنانيين  خطاب  5.00“الغرباء” في 

7.00تجارة الحرف المطبوعهاشم، مود1-85516-701-8

4.00سيكولوجية التعصبهاينال، أندريه وآخرون1-85516-705-6

5.00التاريخ والدولة ما بين ابن خلدون وهيغلهنداوي، حسين1-85516-507-6

10.00تاريخ موجز للمواطنيةهيتر، داريك1-85516-724-7

5.00أخالق السياسةهير، ر.م.1-85516-869-5

الحـب الممنـوع: حيـاة المثلّييـن والمثلّيـات في ويتاكر، براين1-85516-630-1
الشرق األوسط

12.00

12.00مهد اإلسالم: البحث عن الهوية الحجازيةيماني، مي1-85516-448-2



ISBNرواية وقصص بالعربية$

7.00نقطة التالشيإبراهيم، جمال محمد1-85516-008-8

8.00الفاعل )جائزة ’نجيب محفوظ لألدب‘ 2008(أبو جليل، حمدي1-85516-673-8

7.00بيت من الشرقأبو حمد، نبيل1-85516-492-5

7.00العطيليأبو حمد، نبيل1-85516-847-3

8.00الحزامأبو دهمان، أحمد1-85516-567-0

10.00مرامأبو شقرا عطاالّله، فدى6-14425-944-3

صابوناألطرش، رشا1-85516-642-4
)جائزة ’محترف كيف تكتب رواية‘ 2010(

8.00

7.00البوم والمقّصأمين، هافال1-85516-018-7

ISBNتطوير الذات$

10.00كيف أكون سعيدًاجريفي، هارييت614-03-2080-2

10.00كيف أكون مبدعًاجريفي، هارييت614-03-2082-6

10.00أريد أن أنامجريفي، هارييت4-2114-03-614جديد

10.00كيف أتخّلص من التوّترجريفي، هارييت614-03-2081-9

10.00كيف أنّظم حياتيجريفي، هارييت5-2146-03-614جديد

10.00غّير فكرك: 57 طريقة إلطالق إبداعكجودكينز، رود6-14425-820-0

10.00اضحك كل يوم لحياٍة أفضلستورج، ليزا614-03-2035-2

12.00ماذا أنت فاعٌل بحياتك؟كريشنامورتي، جّدو9-2135-03-614جديد

10.00أهاًل بالفشل: حّول أخطاءك إلى أفكار مفيدةكيسلز، إريك614-03-2041-3



ISBNرواية وقصص بالعربية$

10.00معارك صغيرةبحراوي، نزيه614-03-2104-5

6.00سماء واحدةبدر، ليانة1-85516-661-5

8.00بروتوكولالبابا، آمال6-14425-969-6

8.00األرجوحةالبشر، بدرية1-85516-529-8

12.00غراميات شارع األعشىالبشر، بدرية1-85516-984-5

10.00هند والعسكرالبشر، بدرية1-85516-668-4

12.00اإلغواء األخيرالبطاينة، عفاف1-85516-384-3

14.00خارج الجسدالبطاينة، عفاف1-85516-447-5

12.00تذكرتان إلى صّفوريةالبيك، سليم6-14425-960-3

12.00شارع العطايفبن بخيت، عبد اهللا1-85516-330-0

10.00أبناء ودماءبن سعود، لمياء بنت ماجد1-85516-648-6

14.00زرايب العبيدبن شتوان، نجوى6-14425-921-4

8.00سعودي في ميشيغانبن مهنا الالمي، فراس6-14425-876-7

10.00الحّي الخطيربنميلود، محمد6-14425-946-7

12.00بين بابينبيضون، عّباس9-2122-03-614جديد

10.00شهران لرلىبيضون، عّباس614-03-2076-5

10.00ألبوم الخسارةبيضون، عّباس1-85516-743-8

10.00خريف البراءة )جائزة الشيخ زايد للكتاب 2017(بيضون، عّباس6-14425-881-1

10.00ساعة التخليبيضون، عّباس1-85516-928-9

14.00الشافياتبيضون، عّباس6-14425-744-9



ISBNرواية وقصص بالعربية$

8.00مرايا فرانكنشتاينبيضون، عّباس1-85516-652-3

10.00امرأة في الخمسينبيطار، هيفاء6-14425-805-7

10.00امرأة من هذا العصربيطار، هيفاء1-85516-625-7

10.00أيقونة بال وجهبيطار، هيفاء6-14425-810-1

6.00فضاء كالقفصبيطار، هيفاء1-85516-459-8

6.00كومبارسبيطار، هيفاء1-85516-718-6

SMS7.00بيطار، هيفاء1-85516-658-5

8.00صائد اليرقاتتاج السّر، أمير6-14425-912-2

10.00زهور تأكلها النارتاج السّر، أمير6-14425-943-6

7.00إيبوال 76تاج السّر، أمير1-85516-861-9

10.00اشتهاءتاج السّر، أمير6-14425-743-2

8.00منتجع الساحراتتاج السّر، أمير6-14425-883-5

15.00َمهر الصياحتاج السّر، أمير6-14425-782-1

7.00الحفائر تتنّفسالتعزي، عبد اهللا1-85516-569-4

12.00اإلرهابي 20ثابت، عبد اهللا1-85516-680-6

12.00وجه النائمثابت، عبد اهللا1-85516-694-3

12.00الرواية الملعونةالجّراح، أمل1-85516-534-2

12.00حرب العاجزالجزائري، زهير1-85516-302-7

10.00أيام ... معهاالجفري، عبد اهللا1-85516-538-0

14.00العاشقانالجفري، عبد اهللا1-85516-484-0



ISBNرواية وقصص بالعربية$

10.00أنا أروى يا مريمجمال، أريج614-03-2087-1

8.00عايدون )جائزة مي غصوب للرواية 2019(الجهمي، كوثر1-2115-03-614جديد

8.00جنّة الخفافيشجون، بوي6-14425-963-4

10.00امرأتانحجازي، هناء6-14425-847-7

10.00اآلخرونالحرز، صبا1-85516-782-7

8.00خرائط يونسحسني، محمود614-03-2054-3

8.00حوض السالحفالحسين، روال614-03-2055-0

7.00لم أعد أبكيحفني، زينب1-85516-466-6

15.00أهل النخيلحالوي، جنان جاسم6-14425-834-7

10.00أطياف األزقة المهجورة: العدامةالحمد، تركي1-85516-376-8

8.00أطياف األزقة المهجورة: الشميسيالحمد، تركي1-85516-377-5

8.00أطياف األزقة المهجورة: الكراديبالحمد، تركي1-85516-378-2

10.00جروح الذاكرةالحمد، تركي1-85516-557-1

8.00ريح الجنةالحمد، تركي1-85516-494-9

10.00شرق الواديالحمد، تركي1-85516-381-2

خمسون غرامًا من الجنّةحميدان، إيمان6-14425-880-4
)جائزة كتارا للرواية العربية 2016(

10.00

13.00سعوديون مبتعثونالحويطي، عوده6-14425-919-1

12.00أنفسخال، عبده614-03-2106-9

8.00األوغاد يضحكونخال، عبده6-14425-816-3



ISBNرواية وقصص بالعربية$

12.00األيام ال تخبئ أحدًاخال، عبده6-14425-813-2

14.00ترمي بشرر... )جائزة بوكر العربية 2010(خال، عبده6-14425-811-8

12.00صدفة ليلخال، عبده6-14425-917-7

14.00الطينخال، عبده1-85516-726-1

10.00فسوقخال، عبده1-85516-785-8

لوعة الغاويةخال، عبده1-85516-865-7
)جائ�زة وزارة الثقاف�ة واإلعالم لفئ�ة أفضل رواية 

لكاتب سعودي 2013(

16.00

12.00ليس هناك ما يبهجخال، عبده6-14425-814-9

12.00مدن تأكل العشبخال، عبده1-85516-883-1

15.00الموت يمّر من هناخال، عبده6-14425-812-5

15.00ُنباحخال، عبده6-14425-815-6

12.00خط األفقالخش، أميمة1-85516-766-7

مسرى الغرانيق في مدن العقيقالخميس، أميمة614-03-2065-9
)جائزة نجيب محفوظ لألدب 2018(

18.00

7.00ساعة مرمورةالخنسا، نرمين1-85516-319-5

7.00الحب أقوىخوري، رئيف1-85516-828-2

7.00ديك الجّنخوري، رئيف6-14425-776-0

13.00بدل عن ضائعداغر، شربل6-14425-780-7

13.00في أثر غيمةداوود، حسن6-14032-021-5

7.00أيام زائدةداوود، حسن1-85516-583-0



ISBNرواية وقصص بالعربية$

10.00بناية ماتيلدداوود، حسن6-14425-857-6

8.00غناء البطريقداوود، حسن1-85516-597-7

12.00فيزيكداوود، حسن1-85516-655-4

ال طريق إلى الجنّةداوود، حسن1-85516-927-2
)جائزة نجيب محفوظ لألدب 2015(

10.00

10.00لعب حي البّياضداوود، حسن6-14425-858-3

مئة وثمانون غروبًاداوود، حسن1-85516-361-4
)جائزة األدب اللبناني لفئة الرواية 2009،

وجائزة المتوسط للكتاب لفئة الرواية 2009(

10.00

8.00نّقل فؤادكداوود، حسن6-14425-831-6

10.00عشيق المترجمدوست، جان614-03-2083-3

12.00ثالث خطوات إلى المشنقةدوست، جان6-14425-973-3

10.00نواقيس رومادوست، جان6-14425-911-5

10.00ملك الهندالدويهي، جبور5-2117-03-614جديد

12.00عين وردهالدويهي، جبور614-03-2022-2

10.00ُطبَع في بيروتالدويهي، جبور6-14425-940-5

10.00ريا النهرالدويهي، جبور6-14425-789-0

شريد المنازلالدويهي، جبور1-85516-870-1
)جائزة حنا واكيم للرواية اللبنانية 2011(

14.00

12.00مطر حزيرانالدويهي، جبور1-85516-833-6

8.00حّي األميركانالدويهي، جبور6-14425-754-8



ISBNرواية وقصص بالعربية$

6.00خطأ انتخابيديبو، محمد1-85516-335-5

7.00إكميلذبيان، فوزي1-85516-427-7

14.00أهل البياضربيع، مبارك1-85516-412-3

7.00التماسيحرخا، يوسف1-85516-878-7

7.00طفلة الكوليرارّشو، ماري1-85516-317-1

7.00أهدابرفاعية، ياسين1-85516-299-0

5.00الحياة عندما تصبح وهمًارفاعية، ياسين1-85516-772-8

8.00القمر بجانبه المظلمرفاعية، ياسين1-85516-856-5

10.00عشيقات النذلالرياحي، كمال6-14425-829-3

8.00الغوريالالرياحي، كمال1-85516-811-4

7.00المشرطالرياحي، كمال1-85516-863-3

5.00سحابة من عصافيرالريماوي، محمود1-85516-762-9

12.00زوج حذاء لعائشةالزبير، نبيلة1-85516-334-8

12.00العّرافةالزين، أحمد علي6-14425-976-4

12.00حافة النسيانالزين، أحمد علي1-85516-641-7

12.00صحبة الطيرالزين، أحمد علي1-85516-647-9

13.00بريد الغروبالزين، أحمد علي6-14425-779-1

5.00الرفيق عليالزين، حسان1-85516-446-8

13.00كولونيل الزبربرالسائح، الحبيب6-14425-819-4

12.00وحيسروري، حبيب عبدالرب614-03-2089-5



ISBNرواية وقصص بالعربية$

10.00حفيد سندبادسروري، حبيب عبدالرب6-14425-922-1

10.00ابنة سوسلوفسروري، حبيب عبدالرب6-14425-800-2

10.00أروىسروري، حبيب عبدالرب1-85516-944-9

13.00الملكة المغدورةسروري، حبيب عبدالرب6-14425-871-2

8.00الحب في زمن النفطالسعداوي، نوال1-85516-501-4

12.00زينةالسعداوي، نوال1-85516-385-0

8.00سقوط اإلمامالسعداوي، نوال1-85516-595-3

7.00مذّكرات طفلةالسعداوي، نوال6-14425-842-2

12.00أرتيستسعيد، هاديا1-85516-771-1

12.00حجاب كاِشفسعيد، هاديا1-85516-290-7

8.00طيور العتمةسليمان، ماجد6-14425-792-0

شرارة، بلقيس1-85516-760-5
والجادرجي، رفعة

12.00جدار بين ظلمتين

7.00قبل صالة الفجرشرف الدين، زينب6-14425-908-5

8.00حقيبة بالكاد ُترىشرف الدين، شذا6-14425-832-3

8.00الحاجبالشرقي، وسيم6-14425-910-8

10.00الخبز الحافيشكري، محمد1-85516-045-3

8.00الشّطارشكري، محمد1-85516-767-4

7.00وجوهشكري، محمد1-85516-537-3

10.00نزهة عائليةشمس الدين، بسام6-14425-945-0



ISBNرواية وقصص بالعربية$

15.00كاَن غًداشومان، هالل6-14425-959-7

12.00جيرمين وإخوانهاصاغية، حازم6-14032-024-6

14.00غفوٌة ذاَت ظهيرةالصقعبي، عبد العزيز614-03-2059-8

12.00بنات الرياضالصانع، رجاء عبد اهللا1-85516-786-5

)جائ�زة مؤسس�ة الفك�ر العربي الصغير، رؤى6-14425-830-9 ذاكـرة الرصيـف 
)2015

12.00

10.00خطأ غير مقصودالضعيف، رشيد8-2116-03-614جديد

8.00ألواح )جائزة وزارة الثقافة اللبنانية للرواية 2017(الضعيف، رشيد6-14425-907-8

7.00إنسي السيارةالضعيف، رشيد1-85516-966-1

7.00أوكي مع السالمةالضعيف، رشيد1-85516-963-0

7.00تصطفل ميريل ستريبالضعيف، رشيد1-85516-968-5

6.00عودة األلماني إلى رشدهالضعيف، رشيد1-85516-965-4

7.00ليرننغ إنغلشالضعيف، رشيد1-85516-967-8

7.00ناحية البراءةالضعيف، رشيد1-85516-969-2

10.00هّرة سيكيريداالضعيف، رشيد6-14425-742-5

7.00المشرحةطه، سمية6-14425-909-2

8.00حيوات ناقصةطويل، رامي614-03-2068-0

7.00قبل أن تبرد القهوةطويل، رامي6-14425-906-1

8.00رقصة الظّل األخيرةطويل، رامي6-14425-745-6

12.00دحرجة الغبارعبد العزيز، سالم6-14425-760-9



ISBNرواية وقصص بالعربية$

15.00العتمةعبد العزيز، سالم1-85516-338-6

10.00عتمة الذاكرةعبد الله النشمي، أثير6-14425-957-3

13.00أريد رجاًلعبد المجيد، نور1-85516-777-3

16.00صولوعبد المجيد، نور6-14425-759-3

10.00بيت أميالعامري، عمرو614-03-2102-1

8.00جنوب جّدة... شرق الموّسمالعامري، عمرو6-14425-970-2

10.00منزل بورقيبةالعباسي، إيناس614-03-2053-6

12.00الفيشاويالعبسي، غادة6-14425-835-4

دريب الغاوياتالعريمي، سعاد6-14425-794-4
الش�ارقة  إماراتي في معرض  )جائزة أفضل كتاب 

الدولي للكتاب 2014(

13.00

8.00صورة مفقودةالعطاونة، أسمى614-03-2100-7

18.00موٌت صغير )جائزة بوكر العربية 2017(علوان، محمد حسن6-14425-927-6

16.00سقف الكفايةعلوان، محمد حسن1-85516-329-4

7.00صوفياعلوان، محمد حسن1-85516-491-8

10.00طوق الطهارةعلوان، محمد حسن1-85516-019-4

13.00القندس )جائزة الرواية العربية 2015(علوان، محمد حسن1-85516-836-7

8.00سفر برلكالعلوي، مقبول614-03-2092-5

زهور فان غوخ )جائزة وزارة الثقافة واإلعالم لفئة العلوي، مقبول614-03-2072-7
أفضل رواية لكاتب سعودي 2019(

10.00

12.00طيف الحالجالعلوي، مقبول614-03-2019-2



ISBNرواية وقصص بالعربية$

14.00فتنة جدةالعلوي، مقبول6-14425-938-2

8.00القبطيالعلوي، مقبول6-14425-939-9

البدوي الصغيرالعلوي، مقبول6-14425-861-3
)جائزة سوق عكاظ لفئة الرواية 2016(

10.00

الثقاف�ة واإلعالم لفئة أفضل العلوي، مقبول6-14425-764-7 )جائزة وزارة  زرياب 
رواية لكاتب سعودي 2015(

12.00

10.00حشيش سمك برتقالعمران، هدى614-03-2063-5

16.00الثائرعمران، محمد الغربي6-14425-778-4

)جائزة آس�ية عيساوي، عبد الوهاب6-14425-888-0 الموت  سـييرا دي مويرتي / جبـل 
جبار للرواية  2015(

8.00

12.00قلوب تبحث عن مرافئالفارس، محمد6-14425-765-4

7.00وحيد )جائزة الرواية األدبية 2018(فرحات، عبد الله614-03-2028-4

13.00شمدينقاسم، راسم6-14425-971-9

12.00األعتابقراطاس، محمد6-14425-942-9

6.00حكاية حبالقصيبي، غازي1-85516-547-2

8.00دنسكوالقصيبي، غازي1-85516-530-4

6.00رجل جاء... وذهبالقصيبي، غازي1-85516-564-9

12.00رواية 7القصيبي، غازي1-85516-520-5

12.00العصفوريةالقصيبي، غازي1-85516-383-6

5.00العودة سائحًا إلى كاليفورنياالقصيبي، غازي1-85516-305-8

7.00هماالقصيبي، غازي1-85516-510-6



ISBNرواية وقصص بالعربية$

8.00قسمة الغرماءالقعيد، يوسف1-85516-462-8

15.00أصوات عربية جديدة ـ Emerging Arab Voicesكالرك، بيتر1-85516-689-9

10.00يومان ونصفكوثراني، هالة4-2101-03-614جديد

6.00األسبوع األخيركوثراني، هالة1-85516-752-0

7.00استديو بيروتكوثراني، هالة1-85516-307-2

علي األميركانيكوثراني، هالة1-85516-817-6
)جائ�زة أفض�ل رواية عربي�ة في معرض الش�ارقة 

الدولي 2012(

8.00

12.00كاريزماكوثراني، هالة6-14425-749-4

10.00خنادق العذراواتالكومي، وجدي6-14425-736-4

6.00خطايامانع، إلهام1-85516-286-0

6.00صدى األنينمانع، إلهام1-85516-499-4

7.00همس النجوممحفوظ، نجيب614-03-2110-6

مخلوف، روزين1-85516-634-9
بركات، وائل

حاتم، كارولين

بيروت روحة رجعة
Beyrouth aller retour

10.00

15.00الغربة األولىالمعجل، عبد اهللا1-85516-545-8

10.00الغربة الثانيةالمعجل، عبد اهللا وسعاد1-85516-449-9

6.00أنا وكريم والسوشيالمقّدم، سحر حّسان1-85516-822-0

14.00بخور عدنيالمقري، علي6-14425-799-9

7.00حرمةالمقري، علي1-85516-854-1



ISBNرواية وقصص بالعربية$

7.00طعم أسود... رائحة سوداءالمقري، علي1-85516-321-8

10.00اليهودي الحاليالمقري، علي1-85516-415-4

10.00عّياشمجدي هّمام، أحمد6-14425-941-2

12.00غرام براغماتيممدوح، عالية1-85516-637-0

14.00تماثيل مصّدعةمنّسى، مي6-14425-748-7

8.00عشى ليليمهران، ماهر6-14425-775-3

7.00أشباح السرابالناصر، محمد عبداهللا1-85516-829-9

5.00حصار الثلجالناصر، محمد عبداهللا1-85516-514-4

12.00يوم أشرقت الشمس من الغربنجدي، نديم1-85516-392-8

15.00تحت سماء كوبنهاغنالنداوي، حوراء1-85516-550-2

10.00حرير صاخبنعمة، رجاء1-85516-568-7

14.00كانت المدن ملّونةنعمة، رجاء1-85516-444-4

14.00هل رأيتم وردة؟نعمة، رجاء1-85516-788-9

10.00الخطيبنقشبندي، هاني6-14425-979-5

12.00اختالسنقشبندي، هاني1-85516-759-9

10.00ساّلمنقشبندي، هاني1-85516-312-6

12.00طبطاب الجنةنقشبندي، هاني6-14425-826-2

8.00ليلة واحدة في دبينقشبندي، هاني1-85516-632-5

10.00نصف مواطن محترمنقشبندي، هاني1-85516-866-4

6.00سيرة ُعْمر أجهضه الصمتالنملة، إبراهيم محمد1-85516-554-0



ISBNرواية وقصص بالعربية$

6.00الشيخالنملة، إبراهيم محمد1-85516-979-1

6.00عائلة تحمل اسميالنملة، إبراهيم محمد1-85516-460-4

13.00عبثالنملة، إبراهيم محمد1-85516-737-7

6.00االنتحار المأجورالهزلول، آالء1-85516-486-4

14.00الغبار األميركيالهيتي، زهير1-85516-292-1

12.00ريح الّشركيالوكيلي، محسن6-14425-961-0

14.00تل اللحموالي، نجم1-85516-527-4

10.00منينة بالنشيهولد أمين، محمد6-14425-767-8

8.00األقنعةيارد، نازك1-85516-481-9

10.00أوهاميارد، نازك1-85516-812-1

10.00حروق الثلجيوسف، سمير6-14425-962-7

ISBNرواية وقصص مترجمة$

18.00الهدهد... إن حكىأبو الُعال، ليلى8-2145-03-614جديد

10.00المترِجمةأبو الُعال، ليلى1-85516-450-5

12.00المتسّكعآتلغان، يوسف8-2091-03-614جديد

14.00أطفال القطارأردونيه، فيوال8-2158-03-614جديد

8.00حب في سردينياآغوس، ميلينا6-14425-877-4

10.00أغنيات لم تعلمني إياها أميألتون، سلجوق6-14425-839-2

14.00كّل ما أعرفه عن الحبألدرتون، دوّلي2-2118-03-614جديد



ISBNرواية وقصص مترجمة$

10.00كاكاوأمادو، خورخي0-2125-03-614جديد

7.00نساء البّنأمادو، خورخي7-2126-03-614جديد

6.00جميلةإيتماتوف، جنكيز1-85516-949-4

12.00فهرنهايت 451برادبوري، راي1-85516-952-4

13.00عينان منكسرتانبن جلون، الطاهر6-14425-934-4

12.00عشُر لياٍل وراٍوبن جلون، الطاهر6-14425-891-0

12.00حرمانبوجدرة، رشيد1-2090-03-614جديد

15.00بنات في المدينةبوشنيل، كاندس1-85516-580-9

15.00مالڤابيترز، هاخر614-03-2043-7

7.00سرابتابوكي، أنطونيو6-14425-916-0

8.00إيزابيلتابوكي، أنطونيو6-14425-915-3

10.00ليلة الرّيس األخيرةخضرا، ياسمينة6-14425-887-3

12.00حّب في المنفىرحيمي، عتيق3-2124-03-614جديد

8.00حجر الصبررحيمي، عتيق1-85516-957-9

12.00ملعون دوستويفسكيرحيمي، عتيق6-14425-798-2

8.00الحياة السّرية لألشجارسامبرا، أليخاندرو5-2120-03-614جديد

7.00زهرة الحبسامبرا، أليخاندرو9-2119-03-614جديد

مالشكيرو، صالح1-85516-284-6 12.00إمبراطورية الرِّ

7.00الثعلب األزرقشون1-85516-948-7

13.00العودة إلى كازابالنكاالعروي، فؤاد6-14425-892-7



ISBNرواية وقصص مترجمة$

10.00وداعًا بيروتغصوب، مي1-85516-691-2

14.00األمسيات في قرية قرب ديكانكاغوغول، نيكوالي6-14425-846-0

12.00اسمي سلمىالفقير، فاديا1-85516-291-4

10.00ليكن صباحًاقشوع، سيد1-85516-578-6

13.00حّي أساكوساكاواباتا، ياسوناري7-2085-03-614جديد

10.00هندباء بّريةكاواباتا، ياسوناري614-03-2084-0

6.00السيرة المشطورةكريم، هدى1-85516-515-1

7.00الرجل الذي حّدق في السماءليتيليير، إيرنان ريبيرا1-2128-03-614جديد

13.00أخبار من بالد أجنبيةمانغويل، ألبرتو614-425-854-5

7.00ستيفنسن تحت أشجار النخيلمانغويل، ألبرتو6-14425-855-2

6.00عاشٌق مولٌع بالتفاصيلمانغويل، ألبرتو6-14425-856-9

7.00عودةمانغويل، ألبرتو6-14425-853-8

12.00كل الناس كاذبونمانغويل، ألبرتو6-14425-852-1

10.00آحاُد أغسطسموديانو، باتريك6-14425-851-4

14.00برلين 36نجار، إسكندر6-14425-730-2

اللبنانية نجار، إسكندر1-85516-358-4 للرواي�ة  واكيم  )جائ�زة حنا  بيروت  رواية 
)2010

15.00

8.00مقفلة بداعي السفرواكد، مايا1-85516-024-8

14.00حامض حلوويسلي، ماري6-14425-874-3



ISBNلغة وأدب$

12.00ديون األساطير ـ الجزء 1-85516-556-41

18.00ديوان األساطير ـ الجزء 1-85516-336-22

15.00ديوان األساطير ـ الجزء 1-85516-337-93

18.00ديوان األساطير ـ الجزء 1-85516-565-64

8.00األدب العجائبي والعالم الغرائبيأبو ديب، كمال1-85516-645-5

25.00األدب العجائبي والعالم الغرائبي )طبعة فنّية(أبو ديب، كمال1-85516-686-8

10.00عذابات المتنبي في صحبة كمال أبو ديبأبو ديب، كمال1-85516-591-5

60.00ديوان النثر العربي )4 أجزاء(أدونيس3-902-425-614جديد

10.00الصوفية والسورياليةأدونيس1-85516-983-8

6.00مقّدمة للشعر العربيأدونيس1-85516-369-0

6.00الشعرية في الخبرة الدينيةإسماعيل، عزيز1-85516-009-5

12.00مي زيادة... صحافّيةأصفهاني، أحمد1-85516-039-2

10.00األنوثة في فكر ابن عربيبراضة، نزهة1-85516-754-4

14.00غربة الكاتب العربيبركات، حليم1-85516-353-9

4.00جبران الخالدبشروئي، سهيل1-85516-313-3

10.00متعة القراءةبِناك، دانيال6-14425-797-5

15.00األدب العربي عبر العصورالتميمي، هدى6-14425-840-8

12.00أبا العالء... ضجر الركب من عناء الطريقالتويجري، عبد العزيز1-85516-489-5

12.00حاطب ليٍل ضجرالتويجري، عبد العزيز1-85516-792-6

12.00في أثر المتنبي بين اليمامة والدهناءالتويجري، عبد العزيز1-85516-480-2



ISBNلغة وأدب$

C.V.6.00 حرامثابت، عبد اهللا1-85516-852-7

6.00مّيال... رجاٌل بباب القبوثابت، عبد اهللا1-85516-985-2

8.00قصيدة النثر وإنتاج الداللة: أنسي الحاج أنموذجًاحسن، عبد الكريم1-85516-631-8

12.00الكتابة وبناء الشعر عند أدونيسحفّيظ، عمر6-14425-793-7

12.00سقوط المحرمات: مالمح نسوّية عربّية في النقد المسرحيحمادي، وطفاء1-85516-276-1

17.00النقد بين الحداثة وما بعد الحداثةالحيدري، إبراهيم1-85516-395-9

18.00قالت حامدة: أساطير حجازيةخال، عبده1-85516-981-4

18.00قالت عجيبية: أساطير تهاميةخال، عبده1-85516-982-1

8.00الدراسة األدبيةخوري، رئيف6-14425-733-3

10.00وهل يخفى القمر؟خوري، رئيف6-14425-807-1

7.00قواعد ابن اسحق للتأليف والتصحيح والنشرالخوري، فؤاد وسونيا1-85516-704-9

14.00أفق المعنىسعيد، خالدة614-425-982-5

10.00جرح المعنىسعيد، خالدة614-425-983-2

12.00فيض المعنىسعيد، خالدة6-14425-751-7

12.00في البدء كان المثنّىسعيد، خالدة1-85516-296-9

5.00الخط العربي للناشئةالصكار، محمد سعيد1-85516-007-1

20.00الشعر النبطيالصويان، سعد العبد اهللا1-85516-502-1

7.00القيثارة والمغنيفاضل، جهاد1-85516-331-7

12.00المنارة والبحارفاضل، جهاد1-85516-531-1

5.00من هم الشعراء الذين يتبعهم الغاوون؟القصيبي، غازي1-85516-895-4



ISBNلغة وأدب$

5.00اإلنكليزية السهلةكسبار، أندره1-85516-002-6

7.00رسائل وحنينكيالي، ميادة1-85516-872-5

14.00شخصيات مذهلة من عالم األدبمانغويل، ألبرتو0-2138-03-614جديد

10.00ذاكرة القراءةمانغويل، ألبرتو614-03-2056-7

15.00تاريخ القراءةمانغويل، ألبرتو1-85516-548-9

15.00فّن القراءةمانغويل، ألبرتو6-14425-845-3

12.00يوميات القراءةمانغويل، ألبرتو6-14425-823-1

15.00الفضولمانغويل، ألبرتو6-14425-914-6

8.00مدينة الكلماتمانغويل، ألبرتو6-14425-913-9

12.00المكتبة في الليلمانغويل، ألبرتو6-14425-822-4

8.00أنا الموّقع أدناه محمود درويشمرشليان، إيفانا6-14425-731-9

7.00جماليات الموت في شعر محمود درويشالُمساوي، عبد السالم1-85516-367-6

16.00قاموس جبران خليل جبران                          HBنّجار، إسكندر1-85516-279-2

18.00قاموس لبناننجار، إسكندر6-14425-872-9

8.00خلجات العمر: إلى عينيها!نظام الدين، عرفان614-03-2096-3

8.00آخر كلمات نزارنظام الدين، عرفان1-85516-348-5

12.00رسالة تحفة القلوب )بالعربية واإلنكليزية(همداني، عباس1-85516-945-6

8.00األزرق والهدهد: عشق في الفايسبوكوهبه، جاهدة1-85516-841-1

يارد، نازك 1-85516-585-4
وبيومي، نهى

12.00الكاتبات اللبنانيات



ISBNشع�ر$

5.00رماد الذاكرةآل ثاني، سعود1-85516-712-4

6.00خلف أسوار القيامةأبو بكر، لينا1-85516-464-2

8.00أوْسماْنتوسأدونيس2-2147-03-614جديد

12.00دفاتر مهيار الدمشقي )الجزء األول(أدونيس4-2143-03-614جديد

12.00دفاتر مهيار الدمشقي )الجزء الثاني(أدونيس6-2149-03-614جديد

14.00دفاتر مهيار الدمشقي )الجزء الثالث(أدونيس2-2150-03-614جديد

14.00دفاتر مهيار الدمشقي )الجزء الرابع(أدونيس9-2151-03-614جديد

8.00دفاتر مهيار الدمشقي )الجزء الخامس(أدونيس6-2152-03-614جديد

10.00دفاتر مهيار الدمشقي )الجزء السادس(أدونيس1-2157-03-614جديد

األعمال الشعرية الكاملةأدونيس1-85516-368-3
الجزء األول: 1949 ـ 1961

15.00

األعمال الشعرية الكاملةأدونيس1-85516-973-9
الجزء الثاني 1965 ـ 1970

15.00

األعمال الشعرية الكاملةأدونيس1-85516-974-6
الجزء الثالث 1975ـ1980

15.00

األعمال الشعرية الكاملةأدونيس1-85516-975-3
الجزء الرابع 1982 ـ 1994

15.00

األعمال الشعرية الكاملةأدونيس6-14425-755-5
الجزء الخامس 1998

15.00

األعمال الشعرية الكاملةأدونيس6-14425-756-2
الجزء السادس 2003 ـ 2007

15.00



ISBNشع�ر$

األعمال الشعرية الكاملةأدونيس6-14425-757-9
الجزء السابع 2008

15.00

األعمال الشعرية الكاملةأدونيس6-14425-758-6
الجزء الثامن 2010

15.00

7.00إهدأ هاملت... تنّشق جنون أوفيلياأدونيس1-85516-003-3

7.00أول الجسد آخر البحرأدونيس1-85516-470-3

6.00تاريخ يتمّزق في جسد امرأةأدونيس1-85516-798-8

7.00تنّبأ أّيها األعمىأدونيس1-85516-475-8

10.00ديوان البيت الواحدأدونيس1-85516-656-1

40.00ديوان الشعر العربي )أربعة أجزاء في علبة(أدونيس1-85516-370-6

14.00رأس اللغة جسم الصحراءأدونيس1-85516-278-5

14.00زمن الشعرأدونيس1-85516-482-6

7.00زوكالوأدونيس6-14425-781-4

20.00الكتاب: أمس المكان اآلن 1أدونيس1-85516-563-2

30.00الكتاب: أمس المكان اآلن 2أدونيس1-85516-740-7

20.00الكتاب: أمس المكان اآلن 3أدونيس1-85516-535-9

7.00كونشيرتو القدسأدونيس1-85516-877-0

18.00المحيط األسودأدونيس1-85516-498-7

10.00وّراق يبيع كتب النجومأدونيس1-85516-015-6

6.00حنين التراببدر الدين، ياسر1-85516-455-0



ISBNشع�ر$

6.00دفتر الغربةبدر الدين، ياسر1-85516-555-7

6.00وجهك والمنفىبدر الدين، ياسر1-85516-593-9

6.00زمن الليلبدر، ليانة1-85516-289-1

6.00الّسيل: بلغتّن أخيرًا، عمر األربعاءبركات، سليم1-85516-698-1

6.00في قبضِة المْجرىبنت حليم، مها1-85516-306-5

6.00عابر النهربوالد، أنطوان1-85516-485-7

7.00يوميات الحرببوالد، أنطوان1-85516-013-2

6.00عينان ترمشان بال نهاية تحاوالن عبثًا االستيقاظبيضون، زكي1-85516-400-0

7.00الحداد ال يحمل تاجًابيضون، عّباس2-2121-03-614جديد

6.00ميتافيزيق الثعلببيضون، عّباس6-14425-972-6

7.00ب.ب.ب.بيضون، عّباس1-85516-745-2

7.00بطاقة لشخصينبيضون، عّباس1-85516-442-0

6.00صالة لبداية الصقيعبيضون، عّباس6-14425-828-6

الموت يأخذ مقاساتنابيضون، عّباس1-85516-308-9
)جائزة المتوسط للكتاب 2009(

7.00

7.00لسُت امرأة واحدةتلحوق، سوزان1-85516-364-5

8.00عروض الحديقةجابر، عناية1-85516-835-0

7.00حفرَت التوراَة في عينيالجبوري، أمل6-14425-968-9

8.00أنا والجنّة تحت قدميكالجبوري، أمل6-14425-750-0

8.00تسعة وتسعون حجابًاالجبوري، أمل1-85516-735-3



ISBNشع�ر$

6.00لك هذا الجسد ال خوف علّيالجبوري، أمل1-85516-859-6

7.00هاجر قبل االحتالل، هاجر بعد االحتاللالجبوري، أمل1-85516-043-9

6.00إكليل موسيقى على جّثة بيانوالحّطاب، جواد1-85516-036-1

7.00فنطاسياحمادة، طراد1-85516-304-1

4.00إليك يا أبيالحمصي، نهلة محمد1-85516-439-0

4.00إلى بيروت مع تحياتيالحيدري، بلند1-85516-011-8

5.00أرسم أسئلتي لسواي وأمضيخلف، خضر حسن1-85516-029-3

5.00عشرة آالف لمحة بصررياض، داليا1-85516-031-6

5.00قصائد للحرية والحياةريتسوس، يانيس1-85516-896-1

6.00أنا موجود... هل من أحد سواي؟!زيتوني، نبيلة1-85516-436-9

10.00ركعتان في العشقسنير، رؤوبين1-85516-518-2

5.00عفوًا... سقط عمدًاشاكر، ثامر عدنان1-85516-757-5

15.00السونيتات الكاملةشكسبير، وليم1-85516-349-2

6.00شجرة بيضاء تحاول الطيرانطفيلي، فادي1-85516-606-6

5.00جنّة عدمعبد الحسين، أحمد1-85516-035-4

8.00ظّل الوردةعبداهللا، حسن1-85516-921-0

5.00مناجم األرقعبداهللا، نجاة1-85516-033-0

40.00ديوان التدبيج: فتنة اإلبداع وذروة اإلمتاععبد المنعم بن عمر بن حسان1-85516-609-7

5.00باريس عندما تتعرىعدنان، إيتل1-85516-799-5

12.00وثيقة والدةالعويط، عقل1-85516-800-8



ISBNشع�ر$

4.00من حيث ال يدريعيد، ليلى1-85516-432-1

5.00وهذا صحيح أيضًاقاسم، حميد1-85516-034-7

4.00واللون عن األورادالقصيبي، غازي1-85516-516-8

7.00وقٌف في اإليقاع Point d’orgueقصير، ميشال1-85516-678-3

6.00ديوان اإلبحارالقويز، محمد1-85516-328-7

6-14425-786-9

6-14425-809-5

لهيب نار وكلمات                                      PBماتشيا، تشيدي
HB

8.00

12.00

5.00ليلة احتراق القمرالمرواني، راسم1-85516-032-3

6.00أين أميمّخول، مروان614-03-2075-8

5.00الغرقى يجمعون المرجانمطّشر، رعد1-85516-030-9

6.00كتاب المدنالمقالح، عبد العزيز1-85516-763-6

7.00السموات السبعالموسوي، تقي1-85516-310-2

8.00خلجات الحبنظام الدين، عرفان1-85516-667-7

7.00شكوت نفسي!النملة، إبراهيم محمد1-85516-282-2

5.00أمن يجيب البالد إذا دعتهالنواب، حسن1-85516-028-6

8.00انتظار الغريبةوهبي، زاهي6-14425-741-8

7.00تعريف القبلةوهبي، زاهي1-85516-943-2

7.00لمن يهّمه الحبوهبي، زاهي1-85516-853-4



ISBNفّن وتصوير$

السّجاد الشرقي: دراسة تاريخّية وفنّية وعلمّيةأبو شقرا، إياد وحنان1-85516-277-8
)أفضل الكتب إخراجًا في معرض بيروت الدولي 

للكتاب 2009(
HB  )2011 جائزة معرض الكويت ال� 36 للكتاب(

50.00

دوكوس، بليز6-2123-03-614جديد
وكراسيلت، الرا ياغر 

)إشراف(

الهولندي:  الذهبـي  رامبرانـت وفيرميـر والعصـر 
روائع فنّية من مجموعتي اليدن ومتحف اللوفر

HB                                                                

35.00

25.00أروي لكم ما تراه عينايدولي، جايلز614-03-2038-3

25.00إيكبانا: الفن الياباني لتنسيق الزهور                 HBفخري، سعدى األسعد1-85516-451-2

ISBNعلوم$

12.00فضولّية العلمأيدون، سيرل1-85516-675-2

13.00األسبرين: قصة استثنائية لعقار أعجوبيجيفريز، ديارمويد1-85516-483-3

15.00الجينة األنانيةداوكنز، ريشار1-85516-674-5

14.00أهم االختراعات واالكتشافات في تاريخ اإلنسانيةالصيادي، أسامة زيد وهبة1-85516-356-0

تاريـخ األرقـام عبـر الحضـارات: أبحـاث في الصيادي، أسامة زيد وهبة1-85516-646-2
تاريخ الرياضّيات

8.00

16.00نظرية الفوضى: علم الالمتوّقعغليك، جيمس1-85516-665-3

15.00الملحكورالنسكي، مارك1-85516-469-7

20.00لماذا تنط الطابة؟ و 100 مسألة علمّية أخرىهارت ـ دافيس، آدم1-85516-685-1

12.00الفلسفة ببساطةولسون، برندان1-85516-728-5



ISBNتوزيع دار الساقي$

الغرانج، فريديريك1-85516-994-4
صّوه، محسن

سعيد، مصطفى

مطرب النهضة العربية: يوسف المنيالوي
)كتاب مع 10 أقراص مدمجة(

100.00

40.00النبأ العظيم )3 أجزاء في علبة(شحرور، محمد614-03-2095-6



إلى: الطلبية  ُترسل 
لبنان بيروت،   113 /  5342 الساقي، ص.ب:  دار 

6114 - 2033 البريدي:  الرمز 
0961-1-866443 866442-1-0961، فاكس:  هاتف: 

e-mail: info@daralsaqi.com

.................................................................................................................................................. المرسل:  عنوان 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

الفاكس: رقم  الهاتف:     رقم 

الطلبية: رقم 

اإلفرادية: الطلبيات 
االئتمان: بطاقة  بواسطة  الدفع  يتم 

 Visa Master Card American Express



................................................................... البطاقة  انتهاء  تاريخ 

إلى: أو عبر تحويل مصرفي 
Banque Libano-Française

Mazraa Branch, Beirut, Lebanon
Account Name: Dar al Saqi SARL

Account no: 013119878001840 USD
SWIFT/BIC: BLFSLBBXXXX

IBAN: LB63001000000013119878001840 USD



يقرأ،  أن  يستحق  عقله.  نحرتم  أن  العريب  القارئ  يستحق 

يختلف  أو  أفكاره  يشاطره  وأن  غريه،  يفكّر  كيف  ويعرف 

عىل  ويجعله  معرفته  يعّزز  ما  له  ننرش  أن  يستحق  معها. 

تواصل دائم مع األحداث السياسية والفكرية، ومع النتاجات 

اإلعالم  سيطرة  عرص  نعيش  أننا  ورغم  واألدبية.  الروائية 

فإن  االجتامعي،  التواصل  ووسائط  الفضائية  والقنوات  املريئ 

إىل  دامئاً  الساقي’  ‘دار  تسعى  لذلك،  خاصة.  ‘نكهًة’  للكتاب 

تغني  التي  املعرفة  نرش  يف  الرائد  بدورها  جديرة  تكون  أن 

ثقافته  يعّزز  ما  األجنبية  اللغات  من  له  ترتجم  وأن  القارئ، 

األخرى. الثقافات  يطّلع عىل  ويجعله 

النارش  

للمزيد حول الجائزة وكيفية االشتراك،
يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني:

www.daralsaqi.com

 الرواية الفائزة بــ

جائزة مي غصوب للرواية 
الدورة األولى 2019



دار الساقي – بيروت
بناية النور، شارع العويني، فردان

ص.ب: 113/5342، بيروت، لبنان
هاتف: 866442 )1( 961 +

فاكس: 866443 )1( 961 +
e-mail: info@daralsaqi.com

www.daralsaqi.com

Saqi Books – London
26 Westbourne Grove
London W2 5RH
Tel: + 44 )0( 20 – 7221  9347
Fax: + 44 )0( 20 – 7229  7492
www.saqibooks.com
www.alsaqibookshop.com


