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التفكير الحّر

حّنة أرندت

ترجمة: مالك سلمان

فكر وسياسةالفئة
584عدد الصفحات

24x17القياس
ISBN978-614-03-2112-0

35$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

‘مثير وصادم’

Kirkus Reviews

مــا العالقــة بــن التفكــر والنشــاط والوعــي التاريخــّي؟ كيــف نتوّصــل إىل الحفــاظ عــى 

اســتقالليٍّة فكريّــة مفعمــة بالحيويّــة؟

ِه نشــاطاً انغمســت فيــه  ــة أرنــدت يف التفكــر بعــدِّ يعــرض الكتــاب وصفــاً لتجربــة حّن

ــة والسياســيّة والفلســفيّة. ــة واألخالقيّ ــة الدينيّ مــن غــر أعمــدة الدعــم التّقليديّ

ــرة السياســيّة، بذكائهــا الــالذع وجاذبيــة أســلوبها  لطاملــا كانــت هــذه الفيلســوفة واملنظّ

ــن  ــي تجعــل الفكــر واملعرفــة عامل ــام باملســائل الت ــا، شــديدة االهت وعمــق مالحظاته

ــم. مؤثّريــن يف النضــال ضــّد الظّل

ــن التفكــر الذي أســهم يف تعزيــز قضيّــة الحّرية اإلنســانيّة  مــن وجهــة نظــر أرنــدت، تَضمَّ

نوعــاً مــن التفّحــص الّنقدي الــذي هــّدد كّل املذاهب واملعتقــدات واآلراء.

حّنــة أرنــدت )1906-1975( فيلســوفة أمريكيــة مــن أصــل أملــاين. مــن أبــرز علــاء االجتــاع الســيايس 

يف القــرن العرشيــن. صــدر لهــا عــن دار الســاقي: ‘أيخــان يف القــدس’ و‘إضــاءات لفهــم الواقــع’.

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%91
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لإلسالم

محمد أركون

فكر وسياسةالفئة
256عدد الصفحات

24x17القياس
ISBN978-614-03-2233-2

18$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

ترجمة: هاشم صالح 

‘عــى الرغــم مــن كل توّجهــه النقــدي الصــارم، فــإّن محمــد أركــون ال يحــرم القــرآن مــن رسّه 

اإللهــي، لكنــه يعيــد إليــه كل إنســانيته وبرشيتــه. كان إرنســت رينــان يقــول عــن يســوع إنـّـه 

إنســان إلهــي، كذلــك أركــون يــرى يف القــرآن إنســانية اإللهــي. عــالوة عــى ذلــك فــإن أبحاثــه 

تبــّن لنــا كيــف حصــل التشــكيل اإلنســاين لإلســالم.

كان محمــد أركــون يحتــّل موقفــاً وســطاً بــن ثقافتــن، اإلســالمية والفرنســية، لكنــه مل يكــن 

‘‘هجينــاً ثقافيــاً’’. ذلــك ألنه شــّكل اســتقالليته الذاتيــة انطالقاً من هــذه االزدواجيــة الثقافية. 

لقــد كان منغرســاً يف هــذه وتلــك، لكّنه مل يكن محصــوراً يف هذه وال تلك. لقــد كان يتجاوزها 

عــن طريــق االنتهــاك والتجــاوز والتخطـّـي... مــن هنــا خصوبــة فكــره التي ســوف تتجــّى أكرث 

فأكــرث يف املســتقبل’. )مــن مقّدمــة إدغــار مــوران(.

ــار الشــخصيات البــارزة يف  ــر جزائــري. أحــد كب محمــد أركــون )1928-2010( باحــث ومــؤّرخ ومفكّ

علــم اإلســاميات املعــارص. مــن إصداراتــه عــن دار الســاقي: ‘أيــن هــو الفكــر اإلســامي املعــارص؟’، 

‘نحــو تاريــخ مقــارن لألديــان التوحيديــة’، ‘حــن يســتيقظ اإلســام’، ‘قــراءات يف القــرآن’.

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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فكر وسياسةالفئة
240عدد الصفحات

24x17القياس
ISBN978-614-03-2221-9

16$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

سالفوي جيجيك

 ترجمة: عماد شيحة

فلسفة الفوضى
 هل ينقذ الدمار البشرية؟

‘إنجاز رائع’

The Guardian 

املحرّك الدائم لعرصنا هو الفوىض التي ال هوادة فيها.

يتفّحـص جيجيـك بهـدوء وتجرّد شـديد تصّدعات اليسـار، والوعـود الفارغـة للدميوقراطية 

الليرباليـة، والتنـازالت الواهيـة التـي قّدمهـا األقويـاء. ومـن رمـاد هـذه اإلخفاقـات، يؤكـد 

الحاجـة إىل التضامـن الـدويل والتحـّول االقتصادي.

يتّسـم هـذا الكتـاب بالرثاء املتميـز يف املفارقات واالنعكاسـات، ويتعامـل بالعمق التحلييل 

نفسـه مـع دروس رامشـتاين وكوربـن وأورويـل ولينـن. كا ينّقب عـن الحقائـق العاملية 

مـن املواقع السياسـية املحلية يف فلسـطن وتشـييل وفرنسـا وكردسـتان، ومـا وراءها.

هل ميكن أن تكون كوارث اليوم حافزاً للتقدم أو هل انتقلت إىل يشء فظيع ال ميكن إصالحه؟

سـافوي جيجيـك واحـد من أكرث الفاسـفة واملنظرين الثقافين إنتاجاً وشـهرة يف العـامل. تهدف أعاله 

اإلبداعيـة واالسـتفزازية إىل تحـدي الحكمة التقليديـة والحقائق املقبولة عىل كّل من اليسـار واليمن.

https://www.daralsaqi.com/book/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89
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دينو بوتزاتي

روايةالفئة
320عدد الصفحات

21x14القياس
ISBN978-614-03-2224-0

17$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

 

ترجمة: رامي طويل 

‘ترغم القارئ على المشاركة والقلق’
غويدو بيوفيني، كاتب وصحافي إيطالي

كان ينتظُر الحّب.

رجــٌل يف منتصــف العمــر عــاَش حيــاًة روتينيــة قبــل أن يلتقــي راقصــة الباليــه الشــابّة، 

ابنــة األحيــاء الفقــرة يف ميالنــو، الســمراء النحيلــة التــي تختــزن داخلهــا روح املدينــة. 

تتحرّك عواطف دوريغو الراكدة ليجد نفسه غارقاً يف متاهة الحّب باحثاً فيه عن الخالص.

نشــيٌد روايّئ يصوغــه بوتــزايت مبهــارٍة عــرب قّصــة حــّب تكشــُف أدّق التفاصيــل وتختلــط 

ــٍل مــن املشــاعر واآلمــال املعقــودة عــى حــبٍّ يبــدو  فيهــا الوقائــع املوجعــة بكــّم هائ

املــالذ مــن وحشــية الزمــن املعــارص.

 Corriere دينــو بوتــزايت )1906-1972( قــاّص وروايّئ وشــاعر ورّســام إيطايل. عمــل محّرراً يف صحيفــة

ــة ‘حــّب’ هــي  ــا’. رواي ــكا إيطالي ــن بـ‘كاف ــاد اإليطالي ــه. وصفــه بعــض النّق ــى وفات Della Sera حت

عملــه الــروايئ األخــري الــذي صــدر قبــل تســع ســنوات مــن وفاتــه بســبب مــرض الّسطــان.

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%AD%D9%8F%D8%A8
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روايةالفئة
264عدد الصفحات

21x14القياس
ISBN978-614-03-2245-5

16$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

َوشائُج ماء

عبده خال

 

‘سفير المملكة في اإلبداع’
صحيفة الحياة

‘أوالً، وقبــل كل يشء كرهــت بيتنــا، بــل أي بيــت، فنحــن مرتحلــون عــى الــدوام. ال أحمــل 

مشــاعَر حميمــة عــن البيــوت التــي ارتحلنــا منهــا وإليهــا. تكونــت لــدّي عــادة االشــمئزاز من 

فكــرة االنتقــال. كنــت يف الصــف الثــاين االبتــدايئ حينــا كان االنتقــال الثالــث ألرسيت التــي 

اختــارت بيتــاً ذا فنــاء متســع. جاهــد العــال يف تكميــم منافذ تنفســهم وهم يحملــون كومة 

أكيــاس خيــش فاحــت بروائــح نتنــة. كانــت جــديت تســوط العــال بالكلــات املحّفــزة ألن 

يتخــذوا أعــى نســبة مــن الحــذر، وهــم ينقلــون أكــوام الخيــش. مل تفلــح رصامتهــا يف إحــداث 

أثــر ترحيبــي بتوجيهاتهــا، فأقلعــوا عــن مهمتهــم، وألقــوا مــا يحملونــه أرضــاً قبــل مواراتــه 

الحفــرة التــي ُهيّئــت لدفــن تلــك األكيــاس. بقيــت لفائــف الخيــش ملقــاة عــى شــفا الحفرة 

ليومــن، ففــاح النــن مــن كل جهــة مــن بيتنــا، وضــّج أهــل الحــي مــن تلــك الرائحــة الخانقة. 

تجّمــع لفيــٌف مــن رجــاالت الحــارة ملعرفــة رّس النــن املنبعــث من بيتنــا، لكّن جــديت أوصدت 

البــاب الخارجــي، وتكّفلــت وحدهــا بدفــن األكيــاس، وتســوية املدفــن، ورّش أنــواع مــن روائح 

الطيــب. يف ذلــك اليــوم أطلــق عــى بيتنــا: بيــت العفــن.’

عبــده خــال كاتــب وروايئ ســعودي. فــازت روايته‘ترمــي بــرشر’ بالجائــزة العامليــة للروايــة العربيــة 

2010 وحــازت روايتــه ‘لوعــة الغاويــة’ جائــزة أفضــل روايــة لكاتــب ســعودي 2013. مــن إصداراتــه 

عــن دار الســاقي: ‘صدفــة ليــل’، ‘أنفــس’، ‘لوعــة الغاويــة’، ‘الطــن’، ‘فســوق’، ‘مــدن تــأكل العشــب’.

https://www.daralsaqi.com/book/%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%AC%D9%8F-%D9%85%D8%A7%D8%A1
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عباءة غنيمة

عائشة عدنان المحمود

 

روايةالفئة
224عدد الصفحات

21x14القياس
ISBN978-614-03-2243-1

14$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

‘لغة رشيقة ومباشرة’
صحيفة القدس العربي، عن روايتها ‘وطن مزّور’

مهاجــراً مــن الكويــت للدراســة يف بــروت، يصطــدم فيصــل مبــا مل يعتــْده. كيــف ملدينــٍة أن 

تحّولنــا وتصنــَع مّنــا نســخاً جديــدة؟

مــن فتــًى يخــى الجلــوَس بجــوار فتيــاٍت بألبســٍة ملّونــة، إىل رجــٍل يُغريــه االختــالُف والتلّون 

ــن،  ــه يف حــّب ل ــى وقوع ــُم الســيجارة األوىل... حت ــود وطع ــف املق ــوُب خل ــّرر والرك والتح

أســتاذتِه الجامعيّــة، وتســطرها حكايــًة يف الخفــاء.

يف قلب منطقٍة عربيّة تغيل، ويف أوِج الحرب اللبنانيّة، تُطلِق املحبوبة جملًة مدويّة عى 

أو  بيته وحيداً  الخاصة يف  العامل من رشفته  نهاية  مّنا سيشهُد  واحٍد  ‘كّل  فيصل:  مسمع 

بصحبة من ال يريد’. فهل تتحّقق نبوءتُها؟

عائشــة عدنــان املحمــود كاتبــة وروائيــة كويتيــة. مديــرة إدارة الثقافــة يف املجلــس الوطنــي للثقافــة 

والفنــون واآلداب يف الكويــت. صــدر لهــا يف الروايــة ‘وطــن مــزور’ ويف القصــة ‘آخــر إنــذار’. 

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%A9
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روايةالفئة
288عدد الصفحات

21x14القياس
ISBN978-614-03-2244-8

15$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

فومبي

بدرية البدري

 

 

‘لغة جميلة وسرٌد رصين’
عن روايتها ‘ما وراء الفقد’، صحيفة الصحوة

ســتانيل هــو االســم الــذي اختــاره لنفســه بعدمــا عجــزت أّمــه عــن تحديــد مــن هــو أبــوه. 

لحظــٌة فارقــة ســتكون بدايــة مصادفــات كثــرة تحــّدد مســار حياتــه. 

مــن ليفربــول ينتقــل عــى مــن ســفينة إىل الواليــات املتحــدة األمركيــة حيــث ســينىس أصلــه 

الربيطــاين ويقاتــل مــع جيــش الجنوبيــن أثنــاء الحرب األهليــة، قبل أن يغــدو مراســالً صحافياً 

يتملّكــه الشــغف الكتشــاف أرسار أفريقيــا وقــد باتت مطمــع كّل الدول االســتعارية.

بينــا يبحــث امللــك البلجيــي ليوبولــد الثــاين عــن مجــٍد ململكتــه الصغــرة، يجــد يف الكونغو 

ضالّتــه، فيكــون ســتانيل وقــد غــدا صحافيــاً مرموقــاً ســنداً لــه يف ذلــك.

ببعــض الحيلــة والخــداع والكثــر مــن الظلــم والعنــف تصــر الكونغــو مســتعمرًة بلجيكيــة 

لتغــوص الروايــة يف تفاصيــل االضطهــاد والظلــم واآلليــات التــي تُنهــب فيهــا ثروات الشــعوب 

تحــت مســّمى تحريــر اإلنســان وتصديــر الدميوقراطيــة.

بدرية البدري شاعرة وروائية من سلطنة عان. حازت جوائز عّدة منها ‘جائزة اإلبداع الثقايف’ لعام 

لجائزة  الطويلة  للقامئة  املغامر’  ‘سمويث  روايتها  ووصلت  هريمافروديتوس’.  ‘ظل  روايتها  عن   2019

الشيخ زايد فرع أدب األطفال والناشئة 2021.

https://www.daralsaqi.com/book/%D9%81%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A
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تاريخ االقتصاد العالمي

جان مارك دانيال

ترجمة: جالل بدلة

فكر وسياسةالفئة
336عدد الصفحات

24x17القياس
ISBN978-614-03-2223-3

22$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

‘مثل البوصلة للرحلة’

Melchior 

روايٌة للتّاريخ االقتصادي للعامل وفّك رموزه، يف نظرة شاملة وكاملة منذ أصل الحضارات 

حتى العقود األوىل من القرن الحادي والعرشين، تغطّي املساحة املمتّدة من الصن إىل 

أوروبا مروراً بأفريقيا وأمركا. 

هذا هو التحّدي الذي ميثّله هذا الكتاب للخبر االقتصادي جان مارك دانيال الذي يحطّم 

العاملية.  االقتصادية  والسياسات  النظريات  لتطّور  تحليٍل  عرب  الراسخة  األفكار  من  عدداً 

وبينا ال يعارض املؤلف بن العمل ورأس املال، يستعرض العواقب الناجمة عن األفعال 

يخلقها  التي  القيمة  حساب  عى  يعملون  ممن  والتكنوقراطين  للبروقراطين  املضلّلة 

‘املنتجون’ من عال ومزارعن ومقاولن ومبتكرين.

بانوراما شاملة وموجزة ومثرة القتصاد يعرف من أزمة إىل أخرى كيف يولّد مناذج جديدة.

جـان مـارك دانيـال أسـتاذ لاقتصاد يف املدرسـة األوروبيـة إلدارة األعـال )ESCP(، وإخبـاري يف قناة

BFM Busines وصحيفـة Les Echos. تلميـذ سـابق يف مدرسـة الفنـون التطبيقية واملدرسـة الوطنية 

لإلحصـاء وتحليـل املعلومـات )ENSAI( ومعهد الدراسـات السياسـية يف باريس. 

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
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 دفاتر مهيار الدمشقي

أدونيس

 

شعرالفئة
264عدد الصفحات

21x14القياس
ISBN978-614-03-2151-9

13$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

الجزء الرابع

‘أعظم شاعر عربي معاصر’
Guardian

يف ‘دفاتــر مهيــار الدمشــقي’، تبــدو الوحــدة بــن أدونيــس الشــاعر ومهيــار الرّمــز أكــرثَ 

ــل، أو الحميــم  تفصيــالً ووضوحــاً وأبعــَد توغُّــالً يف التســاؤل حــول املمنــوع املكبــوت املؤجَّ

الخصــويص، وكل مــا يرتبــط بالصبــوات والشــهوات والرغبــات.

تصبــح الكتابــة أكــرثَ عموديــًة، ويصبــح الحقــل املعــريفّ أكــرث اتّســاعاً وأنقى شــفافية. وتصر 

طــرق التعبــر أقــرب إىل الومضــة والّشــذرة، وإىل البارقــة والخاطــرة، تجاوبــاً مــع االنفجارات 

ب، الطامح،  العابــرة، املتقطّعــة، املفاجئــة، يف هــذا الجســم الكثيــف، التائــه، املطــوَّق، املُعــذَّ

املتخــاذل، املهاِجــم، املقتِحــم، املقلِّــد، املبــدع، الــذي يُســّمى الحيــاة العربية.

 

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9
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امرأة عند النافذة

رامي طويل

 

قصصالفئة
112عدد الصفحات

21x14القياس
ISBN978-614-03-2237-0

8$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

‘حّس سردي دقيق’
بول شاوول عن مجموعته القصصية ‘قبل أن تبرد القهوة’

‘... بحيويــة هائلــة التقــط عــرشات الصــور لــكّل تفصيــل يف ذلك الجســد وقــد اســتقّر عى أن 

يكــون هــذا التمثــال الركيــزة األساســية للدراســة التــي ســيعّدها عــن املتحــف الوطنــي. لكّنــه 

بغتــة جمــد يف مكانــه وســقطت الكامــرا مــن يــده حــن تجــرأ، بعدمــا التفــت حولــه مــراراً، 

ومــّد يــده ليلمــس التمثــال للتأكــد إن كان مصنوعــاً مــن الرخــام. أحــّس بضيــق تنّفســه وأّن 

قلبــه توقــف برهــة عــن العمــل وهــو يشــعر بــيء مــن الــدفء يتســلّل إليــه عــرب أصابعــه 

التــي مّســت جســد التمثــال. راحــت أنفاســه تتســارع بعدمــا ضغــط عــى ســاق التمثــال 

ليكتشــف أنـّـه رجــل مــن لحــم ودم. دون أن يفّكــر يف يشء هــرع راكضاً نحو البوابة الخشــبية 

يــرّدد الفضــاء وقــع خطواتــه محــواّلً إيّاهــا صخبــاً هائــالً. وقبــل أن يبلــغ البوابــة الخشــبية 

ببضــع خطــوات فوجــئ بهــا تغلــق...’

رامــي طويــل قــاص وروايئ وسيناريســت ســوري. لــه يف القّصــة مجموعــة ‘الخاتــم’. صــدر لــه عــن دار 

الســاقي يف الروايــة ‘رقصــة الظــّل األخــرية’، ‘حيــوات ناقصــة’، ‘قّبعــة بيتهوفــن’، ويف القصــة ‘قبــل أن 

تــرد القهــوة’، ويف أدب األطفــال ‘لســُت وحيــداً’.

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0%D8%A9
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7 خطوات لتركيز تفكيرك
وتحقيق أهدافك

دومونيك برتولوتشي

ترجمة: إيمان األنصاري

تطوير الذاتالفئة
160عدد الصفحات

18x12القياس
ISBN978-614-03-2234-9

12$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

هل تتطلّع إىل وضع األمور يف نصابها؟ فقط عليك أن تتعلّم كيف تفّكر.

ها. توضح املؤلفة األكرث مبيعاً كيف لطريقة تفكرك أن تساعدك عى خلق حياٍة سعيدٍة تستحقُّ

رمّبــا يصعــب عليــك تحقيــُق األهــداف وإجــراُء تغيــرات إيجابيــة، إّمــا ألنــك ال تســتطيع أن 

تبــدأ وإّمــا ألنـّـك تــراوح يف دّوامــٍة ال نهايــَة لهــا مــن التقــّدم والرتاجــع. ال تقلْق، لســَت كســوالً 

أو تفتقــر إىل االلتــزام، بــل أنــت يف املــكان الخطــأ! 

ما تحتاج إليه حقاً لتغير حياتك نحو األفضل، أن تفّكر بطريقة أفضل.

دومونيـك برتولوتـي خبـرية يف السـعادة ومتحدثة محرتفة نشـطة. تقدم بانتظـام ورش عمل ودورات 

تدريبيـة ونـدوات حـول كيفيـة الحصـول عـىل الحيـاة التـي تريدهـا حقـاً. كـا تقـدم برامـج لتطويـر 

التدريـب للـرشكات املهتمـة ببنـاء األداء والرفاهيـة. ولـدت يف أسـرتاليا وتعيـش بن لندن وسـيدين.

https://www.daralsaqi.com/book/7-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA
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العالم للبيع

خافيير بالس وجاك فاركي

ترجمة: مالك سلمان

فكر وسياسةالفئة
432عدد الصفحات

24x17القياس
ISBN978-614-03-2236-3

28$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

المال والسلطة وتجار يقايضون موارد األرض

كتاب العام

 Financial Times 

The Economist

العــامل الحديــث مبنــيٌّ عــى الســلع، مــن النفــط الــذي يغــّذي ســياراتنا إىل املعــادن التــي 

تشــّغل هواتفنــا الذكيــة.

هل تساءلنا يوماً من أين تأيت هذه املواد؟ علينا البدء بالبحث عن أجوبة.

يف هـذا الكتـاب يكشـف صحافيـان بـارزان إحدى أكـرث املسـائل االقتصادية أهميـًة وأقلها 

تـداوالً: أعـال التجـار املليارديـرات الذي يشـرتون مـوارد األرض ويخزّنونهـا ويبيعونها.

إنهــا قصــُة حفنــة مــن رجــال األعــال املتعجرفــن الذيــن أصبحــوا تروســاً ال غنــى عنهــا 

يف األســواق العامليــة. وهــي أيضــاً قصــُة اكتســاب بعــض التجــار قــوة سياســية ال توصــف.

جولة مدهشة عرب أعنف حدود االقتصاد العاملي، ودليل يعكس كيف تعمل الرأسالية حقاً.

خافيـري بـاس وجـاك فـاريك مـن أشـهر الصحافيـن الذين يغطـون قضايـا الطاقة والسـلع واملؤسسـات 

التجاريـة. يعمـان مراسـلَن يف Bloomberg News. أجريا مقابات مع معظم الشـخصيات الرئيسـية 

يف صناعـة تـداول السـلع، ونـرشا الحسـابات املاليـة لعدٍد مـن هذه الـرشكات السية للمـرة األوىل. 

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9
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ماذا تريد من حياتك؟

جّدو كريشنامورتي

ترجمة: ريم طويل

ثقافة ومجتمعالفئة
160عدد الصفحات

21.5x13.5القياس
ISBN978-614-03-2225-7

10$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

‘كريشنامورتي سيد الحب’
جبران خليل جبران 

ــك  ــه امللهمــة: رفــض كل ســلطة، مبــا يف ذل ــاب حكمت يقــّدم كريشــناموريت يف هــذا الكت

ــا يكشــف أن نجــاح  ــا. ك ــش ونســتمتع بحياتن ــف نعي ــل مســؤولية كي ســلطته، وتحّم

العالقــات يكــون عــن طريــق الحــب الحقيقــي لذاتــك واآلخريــن والعــامل مــن حولــك، 

مــزّوداً قــرّاَءه بالــرشط الواجــب توفّــره إلحــداث تغيــر نفــّي حقيقــي: تحريــر النفــس 

مــن الخــوف والعقيــدة. 

نرُشت تعاليم كريشناموريت يف 75 كتاباً بيع منها أكرث من 4 مالين نسخة بأكرث من 30 لغة. 

ــة  ــفته الروحي ــه وفلس ــل كتابات ــدي. متّث ــوف هن ــر وفيلس ــناموريت )1895-1986( مفكّ ــّدو كريش ج

مرجعــاً حــول العــامل. صــدر لــه عــن دار الســاقي: ‘مــاذا أنــت فاعــٌل بحياتــك؟’، ‘كيــف تحــّرر نفســك’، 

‘ثــورة عــىل العنــف’.

https://www.daralsaqi.com/book/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%83
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كيف تبني عالقات ناجحة

إيما باور

ترجمة: ريم طويل

تطوير الذاتالفئة
144عدد الصفحات

18x12القياس
ISBN978-614-03-2228-8

12$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

دليل أساسي ألّي شخص يريد بناء عالقات صّحية وسعيدة مع الناس

 

مهارات العالقات ليست فطرية بل يجب تعلّمها. 

يوفـّـر هــذا الدليــل أدوات وأفــكاراً مفيــدة تســاعدك لتعيش عالقات اســتثنائية وتكتشــف 

احتياجاتــك األساســية وتتعلـّـم كيفيــة التنّقل بــن ديناميكيــات العالقــات املختلفة.

مـن حـب الـذات إىل التعامـل مـع النزاعـات اليومية، توضح لنـا مدّربة العالقـات إميا باور 

كيـف ننّمـي روابـط ذات مغزى ونجـري محادثات مهّمـة، مع الحفاظ عـى خصوصيتنا. 

 The Awakenو Tantra Is Love إميــا بــاور مدّربــة عاقــات وكاتبــة ومحــارضة. املؤّسســة املشــاركة لـــ

School. دّربــت اآلالف بأســلوبها الخــّاق واملحّبــب مــن خــال ورش العمــل.

https://www.daralsaqi.com/book/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A9
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الحرب الباردة الجديدة

جلبير األشقر

ترجمة: عمر الشافعي

فكر وسياسةالفئة
400عدد الصفحات

24x17القياس
ISBN978-614-03-2242-4

26$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

الواليات المتحدة األميركية وروسيا والصين
من كوسوفو إلى أوكرانيا

‘أحد أفضل محّللي العالم العربي’

Le Monde 

يجادل جلبر األشقر يف هذا الكتاب بأن ‘الحرب الباردة الجديدة’ مستمرة منذ مطلع القرن.

ــت  ــي تل ــة الت ــرارات واشــنطن يف الســنوات القليل ــف نجمــت هــذه الحــرب عــن ق كي

نهايــة االتحــاد الســوفييتي؟ كيــف تطــّورت العالقــات بــن موســكو والغــرب بعــد وصــول 

ــك  ــرور الســنن عــى تل ــع م ــن م ــف تحــّول حكــم بوت ــن إىل الحكــم؟ كي فالدميــر بوت

الخلفيــة؟ بــأي مســار ينــدرج غــزوه ألوكرانيــا؟ مــا طبيعــة العالقــات بــن موســكو وبكــن 

ــيعقب  ــامل س ــة؟ أي ع ــتيها الخارجي ــان يف سياس ــف الدولت ــي وتختل ــاذا تلتق ــى م وع

حــرب أوكرانيــا وهــل مــن بديــل؟ 

هــذه بعــض األســئلة التــي يجيــب عنهــا هــذا الكتــاب الــذي يصــدر بالعربيــة واإلنكليزيــة 

والفرنســية يف آن واحــد.

جلبـري األشـقر باحـث لبناين وأسـتاذ دراسـات التنميـة والعاقات الدوليـة يف معهد الدراسـات الرشقية 

واألفريقيـة يف جامعـة لنـدن. مـن إصداراتـه عن دار السـاقي: ‘انتكاسـة االنتفاضـة العربية’، ‘الشـعب 

يريـد’، ‘الـرشق امللتهـب’، ‘حرب الــ 33 يـوم’، ‘العرب واملحرقـة النازية’.

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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دفاتر مهيار الدمشقي

أدونيس

 

شعرالفئة
160عدد الصفحات

21x14القياس
ISBN978-614-03-2152-6

10$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

الجزء الخامس

‘أعظم شاعر عربي معاصر’
Guardian

يف ‘دفاتــر مهيــار الدمشــقي’، تبــدو الوحــدة بــن أدونيــس الشــاعر ومهيــار الرّمــز أكــرثَ 

ــل، أو الحميــم  تفصيــالً ووضوحــاً وأبعــَد توغُّــالً يف التســاؤل حــول املمنــوع املكبــوت املؤجَّ

الخصــويص، وكل مــا يرتبــط بالصبــوات والشــهوات والرغبــات.

تصبــح الكتابــة أكــرثَ عموديــًة، ويصبــح الحقــل املعــريفّ أكــرث اتّســاعاً وأنقى شــفافية. وتصر 

طــرق التعبــر أقــرب إىل الومضــة والّشــذرة، وإىل البارقــة والخاطــرة، تجاوبــاً مــع االنفجارات 

ب، الطامح،  العابــرة، املتقطّعــة، املفاجئــة، يف هــذا الجســم الكثيــف، التائــه، املطــوَّق، املُعــذَّ

املتخــاذل، املهاِجــم، املقتِحــم، املقلِّــد، املبــدع، الــذي يُســّمى الحيــاة العربية.

 

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A
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عّزز الذكاء العاطفي لطفلك

آن لين

ترجمة: ريم طويل

ثقافة ومجتمعالفئة
288عدد الصفحات

21.5x13.5القياس
ISBN978-614-03-2235-6

15$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

ــم عــن الطقــس  ــراءة وركــوب الدراجــة. نــرشح له ــم والق ــط أحذيته ــا رب ــم أطفالن نعلّ

وقــوس قــزح والفضــاء. لكــن عندمــا يتعلـّـق األمــر بــرشح املشــاعر القويــة واملكثفــة التــي 

قــد ميــّر بهــا الطفــل، تصبــح األمــور معّقــدة!

ــي  ــة الت ــارات الحياتي ــم امله ــم أطفاله ــاء عــى تعلي ــة ملســاعدة اآلب ــاب بوصل هــذا الكت

ــل املراهقــة.  ــى مــا قب ــل املدرســة حتّ ــة مــا قب ــذكاء العاطفــي، مــن مرحل ــق ال تخل

هــذا هــو الكتــاب الــذي يحتــاج إليــه األهــل ملســاعدة أطفالهــم عــى فهــم عواطفهــم 

والتعبــر عنهــا وتوجيههــا.

ــاً  ــن عام ــن عرشي ــرث م ــت ألك ــة أرسة. عمل ــادي ومعالج ــس العي ــم النف ــة يف عل ــن اختصاصي آن ل

ــوة واألمومــة والتنظيــم  ــة واألب ــة. أدارت ورش عمــل حــول الصحــة العقلي يف مجــال الصحــة العقلي

ــة.  ــا الثاث ــا وأطفاله ــع زوجه ــة املتحــدة م ــش يف اململك ــي. تعي العاطف

5 خطوات لمساعدة طفلك 
على فهم مشاعره وتقوية شخصيته

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%B9%D8%B2%D9%91%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83
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الغباء البشري

كارلو شيبوال

ترجمة: عماد شيحة

فكر وسياسةالفئة
88عدد الصفحات

21x14القياس
ISBN978-614-03-2220-2

8$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

يؤكّد هذا الكتاب أسوأ مخاوفنا: ميكن لألغبياء أن يحكموا العامل.

ــان’،  ــاء اإلنس ــية لغب ــن األساس ــّاه ‘القوان ــا س ــرب م ــيبوال ع ــو تش ــؤرخ كارل ــاول امل يح

اكتشــاف ومعرفــة، أو رمبــا تحييــد، واحــدة مــن أشــّد القــوى املظلمــة التــي تعيــق منــو 

ــعادته. ــان وس ــة اإلنس رفاهي

ــاء، فهــذا الكتــاب الصغــر واملضحــك  إذا وجــدت نفســك يومــاً يائســاً مــن انتشــار الغب

واملثــر للقلــق يف آٍن هــو مــن أجلــك. 

وإذا ثبت أنه من املستحيل إنقاذ نفسك من الغباء، ميكنك عى األقل االنتقام بالضحك منه!

كارلــو تشــيبوال )1922-2000( مــؤّرخ اقتصــادي إيطــايل ذائــع الصيــت عامليــاً. دّرس يف جامعــة 

كاليفورنيــا ببــريكيل، ويف معهــد Scuola Normale بإيطاليــا. انُتخــب زميــاً مراســاً لألكادمييــة 

الريطانيــة عــام 1989. حــاز جائــزة Balzan Prize for Economic History. بــاع كتابــه هــذا أكــرث 

ــة. ــون نســخة وتُرجــم إىل 16 لغ مــن نصــف ملي

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
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تجاذب السلطة وتهتّك 
الدولة في العالم العربي

تحرير: عزيز العظمة/نادية البغدادي/هاروت أكديديان/حارث حسن

مع تصاعد النوازع الطائفية والغلّو في الدين وسلوك سبيل العنف باسمه، يأتي هذا الكتاب 

ليقّدم مقاربًة جديدة لدراسة المشهد االجتماعي والسياسي المتقلّب في الشرق األوسط.

شهد العالم العربي منذ انهيار االتحاد السوفياتي تحّوالت جذرية بدا فيها كأنه عالُم أبناء 

انقطعوا عن اآلباء، أهمها بّث واستقبال أنماط متزّمتة لفهم الدين وممارسته، والتعامل معها 

كبدائل كليّة عن الممارسات االجتماعية والثقافية والسياسية المألوفة.

يقترح الكتاب أُطراً تحليلية جديدة لفهم تهتّك الدولة وتجاذب السلطة في العالم العربي، 

وآثار ذلك في صياغة المجال الديني. كما يقّدم مساهمات جديدة في قضايا تتراوح بين: 

التنظيمات العسكرية، واقتصادات الحرب العابرة لألقاليم، وتبلور السلطات القائمة على 

الطائفية، وإعادة هيكلة الشبكات القبليّة.

عزيز العظمة أستاذ فخري وأستاذ زائر متمّيز يف قسم التاريخ ومدير برنامج البحث ‘توثّب األطراف’ 

 .CEU )Central European University( يف

‘توثّب  البحث  برنامج  ومديرة  املتقدمة’  الدراسات  ‘معهد  ومديرة  التاريخ  أستاذة  البغدادي  نادية 

 .CEU يف  األطراف’ 

هاروت أكديديان زميل أبحاث أول يف برنامج البحث ‘توثّب األطراف’ يف CEU وباحث زائر يف ‘مركز 

دراسات الرشق األوسط’ بجامعة والية بورتاند.

يف  مقيم  غري  أول  وباحث   CEU يف  األطراف’  ‘توثّب  البحث  برنامج  يف  سابق  زميل  حسن  حارث 

.Carnegie Middle East Center

ترجمة: عماد شيحة

فكر وسياسةالفئة
432عدد الصفحات

23.4x15.3القياس
ISBN978-614-03-2184-7

25$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%AA%D9%91%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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فكر وسياسةالفئة
192عدد الصفحات

24x17القياس
ISBN978-614-03-2213-4 

12$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

يف َسفٍر مصرّي وتاريخّي من الرشق إىل الغرب، يدعو عباس نوري، املعروف بعبد البهاء، وهو 

ابن مؤسس الدين البهايئ، إىل إعادة صياغة القيم كافة وسلوك نهج عاملي يواكب التطور.

هـي رحلـة لرجـل رشقـّي كان ضحية للتعصـب والعنف الدينـي بعدما نُفي مـن أرض إيران 

وهـو يف التاسـعة بصحبـة والـده، لكنه مل يكن كأّي مسـتهلك منبهر بثقافة الغـرب بل حامالً 

ثقافـة الحّرية والسـالم واالتحاد، ومعلناً رفضه االسـتغالل واأليديولوجيا االسـتعارية.

يـرشح الكتـاُب رؤيـَة عبـد البهـاء العامليـة كـا يعـرض منـاذج مـن خطبـه يف مـدن أوروبية 

وعربية. وأمركيـة 

نــادر ســعيدي، ولــد يف طهــران. حــاز املاجســتري يف االقتصــاد مــن جامعــة بهلــوي يف شــرياز والدكتــوراه 

ــة  ــاً يف كلي ــن 25 عام ــرث م ــاع ألك ــم االجت ــن. دّرس عل ــة ويسكونس ــن جامع ــاع م ــم االجت يف عل

كارلتــون يف واليــة مينيســوتا. وعــام 2013 ُعــّن أســتاذاً يف ‘مؤسســة تســليمي للدراســات البهائيــة’ يف 

قســم لغــات وثقافــات الــرشق األدىن يف جامعــة كاليفورنيــا. 

عبد البهاء ووالدة اإلنسان

نادر سعيدي 

 إضاءات في الفكر البهائي

ترجمة: ناهيد َاختري روحاني

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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منزٌل في الجبال

كارولين مورهيد

تاريخ وسيرةالفئة
416عدد الصفحات

24x17القياس
ISBN978-614-03-2171-7

20$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

‘يحاكي اإلحساس’
The Times

‘يرسم صورة حية ومؤثرة عن نساء المقاومة اإليطالية’
Sunday Times

القّصة االستثنائية للنساء الشجعان اللواتي قدَن المقاومة اإليطالية
خالل الحرب العالمية الثانية

آدا، فريــدا، ســيلفيا، بيانــكا، أربــع شــابات مــن بييمونتــي قاتلــَن كــا اآلالف مــن الرجــال 

والنســاء لتحريــر إيطاليــا. انضممــن إىل املقاومــة إثــر احتــالل األملــان بلدهــّن، ويف الجبــال 

املحيطــة بتورينــو، عشــَن رّساً حيــث صــار منــزل آدا مقصــداً وملجــأ للعديــد مــن النســاء 

املقاومات. 

نهايــة حكــم موســوليني الفــايّش، الــذي اســتمّر لعقديــن، كانــت عنيفــة ال رحمــة فيهــا. 

لكــّن الشــجاعة االســتثنائية التــي أظهرهــا الثــوار جعلــت منهــم قــوة قتــاٍل متاســكة. 

كارولن مورهيد صحافية حقوقية وكاتبة سرية. تعيش يف لندن.

 

نساء مقاومات حّررن إيطاليا

ترجمة: هيثم فرحت 

https://www.daralsaqi.com/book/%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8C-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84
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تاريخ وسيرةالفئة
272عدد الصفحات

24x17القياس
ISBN978-614-03-2219-6 

15$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

عقــب انتهــاء الحملــة الربتغاليــة عــى مداخــل الخليــج العــريب، اشــتّدت ســواعد ســكان 

‘الســاحل املتصالــح’، وبــدأت هجــرة القبائــل العربيــة مــن الداخــل إىل الســاحل، وعاودت 

نشــاطها القديــم يف املالحــة والغــوص وراء اللؤلــؤ.

مــع اتســاع تجــارة تلــك القبائــل، كان عهــٌد جديــد مــن اســتعار مــا وراء البحــار قــد بــدأ 

ــة ألســطول القواســم،  ــج نهاي ــة عــى الخلي ــة املتتالي ــا بحمالتهــا العدواني لتضــع بريطاني

األمــر الــذي دّشــن عهــداً طويــالً وقاســياً.

يبحــث هــذا الكتــاب يف املعاهــدات التــي كبّلــت شــيوخ ‘الســاحل املتصالــح’ واألســباب 

املؤديــة إىل فــرض الهيمنــة الربيطانيــة التــي تســببت يف تأخــر والدة اإلمــارات املتحــدة.

اسـتعراض مفصـل وموثـق يؤكّـد أنـه لـوال التدخـل الربيطـاين، لسـارت األمـور يف مسـارها 

الطبيعـي وظهـرت الوحـدة اإلماراتيـة يف مرحلـة مبكـرة مـن تاريـخ املنطقـة. ثـم ينتهـي 

بعـرض الجهـود التـي بذلها الشـيخ زايـد آل نهيـان ووالدة دولة اإلمـارات العربية املتحدة.

د. خالــد بــن محمــد مبــارك القاســمي باحــث ومــؤّرخ يف شــؤون الخليــج والجزيــرة العربيــة. متفــرغ 

لدراســة تاريــخ الخليــج العــريب ولــه مؤلفــات تاريخيــة وسياســية عــدة.

 التاريخ السياسي 
لإلمارات العربية المتّحدة

1971-1805

د. خالد بن محمد مبارك القاسمي

 

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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عسل ومرارة

الطاهر بن جّلون

ترجمة: أنطوان سركيس

روايةالفئة
256عدد الصفحات

21x14القياس
ISBN978-614-03-2194-6

14$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

‘تراجيديا قاتمة في مدينة بيضاء’

 RFI

طنجة، مطلع القرن الحادي والعرشين. 

ــات املراهقــات عــرب إغرائهــن بنــرش  ــاه. هــو منحــرف يســتدرج الفتي كانــت بــن ضحاي

ــة يف السادســة عــرشة.  ــه. هــي مراهق قصائدهــن يف صحيفت

ــفاها  ــي اكتش ــا الت ــدّون كل يشء يف مذكراته ــا ت ــا لكنه ــف والديه ــامية تكاش ــن س مل تك

بعــد انتحارهــا.

رحلــٌة يف العــوامل املغربيــة يصوغهــا بــن جلـّـون عــرب رصــده تفاصيــل عائلــٍة تعيــش وســط 

تناقضــات املغــرب بســحره وظلمــه. 

الطاهــر بــن جلّــون كاتــب وروايئ مغــريب حائــز جائــزة Le prix Goncourt الفرنســية. من أكــرث الكتاب 

الفرنكوفونيــن مقروئيــة يف العــامل. مــن إصداراتــه عــن دار الســاقي: ‘العنرصيــة كــا أرشحهــا البنتــي’، 

‘اإلســام كــا نرشحــه ألوالدنــا’، ‘عينــان منكستــان’، ‘أرق’.

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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روايةالفئة
528عدد الصفحات

21x14القياس
ISBN978-614-03-2161-8

20$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

‘أكثر من ممتعة’
 New York Times

ــة  يف قريــة باهيــا الربازيليــة، أمــى أرشــانجو حياتــه كرجــل بســيط يعمــُل ســاعياً يف كليّ

الطــب. قُربـُـه مــن أبنــاء مجتمعــه ونضالــه لتحقيــق العدالــة االجتاعيــة واالنتصــار للفقراء 

دفعــاه إىل تأليــف أربعــة كتــب عــن حيــاة أهــل باهيــا. لكــن النخــب الربازيليــة، الذيــن 

مل يكرتثــوا لــه يومــاً، كان يكفيهــم أن يشــيد بــه عــاملٌ أمــريك حائــٌز ‘جائــزة نوبــل’ ليبــدؤوا 

احتفاءهــم بــه ويصنعــوا منــه رمــزاً دعائيــاً.

يبحــر أمــادو يف عــوامل البســطاء واملهّمشــن يف الربازيــل، منتــرصاً لهم، ســاخراً من الرأســالية 

املُزيفــة للهويــة الوطنيــة، ومــن نخــب املثقفن الذين باتت الســطحية ســمتهم.

جورجــي أمــادو )1912-2001( مــن أهــم كتــاب األدب الرازيــيل. تُرجمــت أعالــه إىل نحــو خمســن 

لغــة. صــدر لــه عــن دار الســاقي: ‘نســاء الــّن’ و‘كاكاو’ و‘عــودة البّحــار’. 

زوربا البرازيلي 

جورجي أمادو

 

ترجمة: ممدوح عدوان 

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A
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كائنات التّيه

 

مقبول العلوي

 

روايةالفئة
240عدد الصفحات

21x14القياس
ISBN978-614-03-2214-1

13$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

‘روائي محترف’
الشرق األوسط، عن روايته ‘زهور فان غوخ’

مخطــوٌط محفــوظ داخــل صنــدوٍق يف قلعــة مهجــورة يقــع مصادفــًة بــن يــدي ‘أمــن 

املكتبــة’. يُخلخــل روتــن عملــه ويولـّـد فيــه فضــوالً عظيــاً للبحــث والتقــّي عــن حيوات 

أنــاٍس عاشــوا قبــل مئــة ســنة واندثــر كّل أثــر لهــم إاّل مــن طيّــات مئــة صفحــٍة نســخها 

حــارس القلعــة يومــاً مــا. 

ــن  ــوط ‘أم ــفه خط ــك تكش ــد... كّل ذل ــادات وتقالي ــفار وع ــرب وأس ــّب وه ــُص ح قص

ــه’. ــات التي ــوا إىل ‘كائن ــاٍس تحّول ــخ أن ــاء تاري ــد إحي ــه يعي ــد نفس ــذي وج ــة’ ال املكتب

ــة  ــة جــّدة’ )القامئــة الطويل ــه عــن دار الســاقي: ‘فتن ــوي روايئ وقــاص ســعودي. صــدر ل ــول العل مقب

ــزة  ــاب’ )جائ ــكاظ 2016(، ‘زري ــوق ع ــزة س ــري’ )جائ ــدوي الصغ ــة 2011(، ‘الب ــر’ العربي ــزة ‘بوك لجائ

أفضــل روايــة لكاتــب ســعودي، معــرض الريــاض 2015 – القامئــة الطويلــة لجائــزة الشــيخ زايــد 2016(، 

‘القبطــي’ )مجموعــة قصصيــة - جائــزة الطيــب صالــح 2016(، ‘طيــف الحــاج’، ‘زهــور فــان غــوخ’. 

https://www.daralsaqi.com/book/%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D9%8A%D9%87
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وراء األسوار العالية

زينب حفني

 

روايةالفئة
160عدد الصفحات

21x14القياس
ISBN978-614-03-2232-5

10$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

ة، كبحرها، ال ميكن مواجهة ثورة غضبها، وال مقاومة إغرائها والوقوع يف حبّها.  ِجدَّ

بــن الســطور ســرة لعائلــة آل الجــّداوي التــي بــدأت مــن فــرج ابــن حــارة البحــر، املُلــّم 

بســر امللــوك والقــادة الِعظــام، إىل حفيــده املُناضــل صالــح.

هـي قّصـة مدينـة ‘أهلهـا، أهـل الرخـا والِشـّدة’، ضّمت أحـالم حّسـان ورضا، وقـّوة عزمية 

خديجة ومتّسـكها ببيتها، وأماين هند، وانكسـار جليلة، وهمس النسـوة من وراء الرواشـن 

حـول خفايـا البيـوت املُغلقـة، وضحكات األطفـال وهم ميرحـون يف األزقّة. 

أحــداث ممزوجــة بالنكهــات الحزينــة واملُفرحــة، وقصــٌص مليئــة بالبحــر والبّحــارة 

ــة. ــر مكتمل ــب غ ــات ح ــؤ ورواي ــوص واللؤل والغ

زينب حفني روائية وقاّصة سعودية. صدر لها عن دار الساقي ‘وسادة لحبك’، ‘مل أعد أبيك’، ‘مامح’.

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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حدث في َصْبيا

سعاد العريمي

روايةالفئة
224عدد الصفحات

21x14القياس
ISBN978-614-03-2231-8

14$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

مؤرّقاً بالها بتساؤالته املتكّررة، يعيش جوير الله يف كنف أّمه رحمة محاوالً كشف رسّها. 

وحدهـا رحمـة التـي تحمُل يف جعبتهـا أرسار مدينة صبيا السـعودية قادرٌة عـى فّك وثاق 

ابنهـا. لكّنهـا تلـوذ بالّصمت والغمـوض، ما يُفِقد جويـر الله توازنه.

غوٌص يف لُجج املايض واستحالٌة لطّي صفحاته ما دام باب التّساؤالت مفتوحاً عى مرصاعيه. 

ســعاد العرميــي أكادمييــة وكاتبــة إماراتيــة متخّصصــة يف التنميــة والنــوع االجتاعــي. عملــت يف مجال 

التدريــس يف جامعــة اإلمــارات، ثــم انتقلــت إىل الســلك الدبلومــايس حيــث تشــغل منصــب املستشــار 

ــات’  ــب الغاوي ــاقي ‘دري ــن دار الس ــا ع ــدر له ــنطن. ص ــارات يف واش ــة اإلم ــفارة دول ــايف يف س الثق

الحائــزة جائــزة أفضــل كتــاب إمــارايت يف معــرض الشــارقة الــدويل للكتــاب عــام 2014.

 

 

 

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%8E-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%8E%D8%A8%D9%92%D9%8A%D8%A7
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إنهم ينتظرون الفجر

جان دوست

روايةالفئة
416عدد الصفحات

21x14القياس
ISBN978-614-03-2222-6

16$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

وبدأها  الحزب،  ضد  الدولة  بدأتها  التي  الخنادق  حرب  عى  مرت  يوماً  وسبعون  تسعة 

الحزب ضد نفسه! وال أحد إال املجانن يختار ساحة املعركة ليكتب روايته: ‘مجنون سلمى’.

بـن ذاك وذاك، كان آمـد يبحـث عـن رجولتـه الضائعـة التـي أحياهـا حب نِشـتيان. ويف 

اليـوم األخـر، انتصـف الليـل وانتهـى كل يشء. وكـا انتهـت الروايـة، انتهـت الحرب. 

لكـن الحـروب ليسـت إال روايـات كابوسـية ال يعلـم أبطالهـا الواقعون يف فـخ أحداثها أين 

تقـع صفحـة النهايـة. إنهـا ليـٌل حالك ال تعرف نجومه متـى تغور وتذوي يف أضـواء الفجر.

جــان دوســت كاتــب وروايئ ســوري مقيــم يف أملانيــا. حــاز جائــزة املعهــد الثقــايف الكــردي يف فيينــا 

وجائــزة مهرجــان مــم وزيــن الثقــايف يف أربيــل عــام 2021، جائــزة القصــة القصــرية يف ســوريا عــام 

1993، جائــزة الشــعر الكــردي يف أملانيــا عــام 2012. صــدر لــه عــن دار الســاقي: ‘عشــيق املرتجــم’، 

‘نواقيــس رومــا’، ‘ثــاث خطــوات إىل املشــنقة’.

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%A5%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1
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الوجه اآلخر للظّل

رشيد الضعيف

 

روايةالفئة
208عدد الصفحات

21x14القياس
ISBN978-614-03-2230-1

12$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

‘من األصوات الفريدة في األدب العربي المعاصر’

 L’Orient -Le Jour

تحمل امللكة فجأًة من أثر غيمة. مل يقربها امللك منذ تزّوجها ووضعها تحت االختبار. 

إنهـا النبـوءة التـي أبرصهـا يف الحلـم قبـل الـزواج تتحقـق: سـتنجب ولـداً مـن غـر صلبه 

عرشـه.  يرث 

تهـرب امللكـة هامئـة عـى وجههـا يف السـهوب والقفار وتنجـب طفلها يف أحضـان الطبيعة 

وتحـت رعايتها. 

ال يـكّل امللـك وأعوانـه مـن اقتفـاء أثرهـا لسـنوات وقـد باتوا عى قناعـٍة أنهـم يف مواجهِة 

عـامٍل مـن الجّن. 

يف جـّو مـن األسـطورة والخرافـة تـري الحكايـة إىل منتهاهـا حيث يتكّشـف أخـراً الوجه 

اآلخـر للظّل.

رشــيد الضعيــف كاتــب وروايئ لبنــاين. مــن إصداراتــه عــن دار الســاقي: ‘األمــرية والخاتــم’، ‘خطــأ غــري 

ــزة وزارة  ــواح’ )جائ ــامة’، ‘أل ــع الس ــرتيب’، ‘أويك م ــل س ــل مريي ــيكرييدا’، ‘تصطف ــرّة س ــود’، ‘ه مقص

الثقافــة اللبنانيــة للروايــة، 2017(. تُرجمــت أعالــه إىل أكــرث مــن 14 لغــة. 

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B8%D9%84%D9%91


33

يثًا
حد

در 
ص

أحمد عدنان نجم

 

 

روايةالفئة
192عدد الصفحات

21x14القياس
ISBN978-614-03-2218-9

10$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

أوالد العّمة هاجر
 

الرواية الفائزة بـ"جائزة مي غصوب للرواية" 
الدورة الثانية 2022 

‘ما أنجزه الكاتب يتمّيز بأهّمية خاّصة، بل نادرة... عمل استثنائي من 
ذاك الذي تصنعه مواهب عميقة ومتمّرسة...’

)من تقرير لجنة تحكيم الجائزة(

جرميٌة نالت من أمه وهو صغر لتغّر مجرى حياته كلها. 

كارثــٌة أودت بحيــاة أخيــه منتحــراً بربــط نفســه إىل شــجرة. ثــم الفشــل يف كل يشء: الــزواج، 

إيجــاد ابنــه الوحيــد... 

تجــري األحــداث بــن الواليــات املتحــدة والعــراق. بطالهــا كاتبــان شــبحان يتبــادالن الحــوار، 

ويف جعبــة أحدهــا ذاكــرٌة مثقلــة مبــا خلّفــه وراءه يف البــالد. فهــو العراقــي املهاجــر املوغل يف 

أمــركا وثقافاتهــا، واملتمّكــن مــن ســرب مســارات أهلهــا مــن ســّكان الهامــش.

ــه يف  ــرش عــدداً مــن كتابات ــة والقصــة والشــعر. ن ــم بالرواي ــي يهت ــب عراق ــان نجــم كات أحمــد عدن

ــه. ــل روايئ ل ــي أول عم ــر’ ه ــة هاج ــة. ‘أوالد العم ــعرية أمريكي ــع ش مواق

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%91%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1
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غرفة واحدة ال تكفي

سلطان العميمي

 

روايةالفئة
208عدد الصفحات

21x14القياس
ISBN978-614-03-2122-9

12$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

 

القائمة الطويلة لجائزة "بوكر" العربية 2017

‘تحمل طابعًا مختلفًا’
صحيفة الشرق األوسط

يســتيقظ ذاَت صبــاح ليجــد نفســه حبيــس غرفــة ال يعــرف كيــف وصــل إليهــا. يكتشــف من 

ثقــب البــاب أّن رجــالً طليقــاً يف الغرفــة املقابلة. 

هل يستطيع الوصول إليه؟ وكيف يصبح ثقٌب صغرٌ أمالً كبراً؟

يلجــأ إىل الكتابــة مســتعيداً حادثــة اختفــاء جــّده يف ظــروف غامضــة: ‘ال أســتبعد أن تكــون 

األحــداث التــي أمــّر بهــا يف هــذه الغرفــة جــزءاً مــن لعنــة الســحر الــذي قــد يكــون أصابــه، 

بخاصــة أن أيب وأنــا وجــّدي نحمــل االســم نفســه: قــرواش’.

سـلطان العميمـي روايئ وقـاّص وأكادميـي إمـارايت. يشـغل حالّيـاً منصـب مديـر أكادمييـة الشـعر بدائرة 

الثقافـة والسـياحة يف أبـو ظبـي. صدرت لـه روايتان وخمـس مجموعات قصصية. ترجمـت بعض أعاله 

إىل عـدد مـن اللغـات. صـدر لـه عن دار السـاقي مجموعـة قصصيـة بعنـوان: ‘كائـٌن أزرق، أو... رمبا’. 

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A
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قّوة الجهل

دايف تروت

ترجمة: ناصر عبد الحميد

ثقافة ومجتمعالفئة
352عدد الصفحات

21.5x13.5القياس
ISBN978-614-03-2207-3

17$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

‘الحكيم يعرف أنه ال يعرف.
األحمق ال يعرف أنه ال يعرف’

Lao Tzu

هناك من يظنون أن املعرفة قوة والجهل ضعف. وال يسألون ألنهم يخشون قول: ‘ال نعرف’.

لكن الجهل املرتبط بالفضول واملستخدم بطريقة صحيحة هو انطالقة نحو املعرفة.

ــا  ــة م ــن معرف ــداً م ــن أب ــن تتمك ــدث، فل ــا يح ــرف م ــك ال تع ــرتف بأن ــت ال تع إْن كن

ــرف. ــك ال تع ــرتاف بأن ــي االع ــة ه ــرث أهمي ــوة األك ــون الخط ــا تك ــاً م ــدث. دامئ يح

املفكرون املبدعون هم أولئك الذين ال يخشون قول: ‘ال أعرف’.

هذه هي قوة الجهل!

دايـف تـروت مديـر إبداعي ومؤلف. تخصص باإلعان يف معهد Pratt  يف نيويورك قبل تأسيسـه وكاالت 

إعانيـة. حـاز عام 2004 جائـزة D&AD President عن فئة ‘اإلنجاز مـدى الحياة’ يف مجال اإلعان.

 

https://www.daralsaqi.com/book/%D9%82%D9%88%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%84
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ثقافة ومجتمعالفئة
224عدد الصفحات

21.5x13.5القياس
ISBN978-614-03-2206-6

14$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

ثورة على العنف

جّدو كريشنامورتي

ترجمة: روبرت صايغ

‘من أعظم مفكري العصر’
الداالي الما

إنه كتاب املواجهة الكربى! كتاب التحّول العميق يف األنفس والعقول.

كيف ميكننا إنهاء العنف بأنفسنا، نحن الذين بنينا مجتمعاً وثقافة ملؤها القساوة والعدائية؟

يدرك كريشـناموريت ما فعله العنف بالعامل وكيف دّمر العالقات اإلنسـانية، فيشـر إىل الطريق 

لحياة سـليمة وسـاملة حيث هناك وفـرة من الحب، ولتجاوز العـداوة وتخطّي األنا املرضية. 

جـّدو كريشـناموريت )1895-1986( مفكّـر وفيلسـوف هنـدي. متّثـل كتاباته وفلسـفته الروحيـة مرجعاً 

حـول العـامل. صـدر لـه عـن دار السـاقي ‘مـاذا أنت فاعـٌل بحياتـك؟’، ‘كيف تحرر نفسـك’.

https://www.daralsaqi.com/book/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81
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كيف تحّرر نفسك

جّدو كريشنامورتي

ترجمة: ريم طويل

ثقافة ومجتمعالفئة
208عدد الصفحات

21.5x13.5القياس
ISBN978-614-03-2200-4

12$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

‘أثّر بعمق في حياتي’
ديباك شوبرا

‘شخصية خالدة’
Time Magazine

يدعونا كريشناموريت يف هذا الكتاب لالنضام إليه يف رحلة رائعة نحو كل ما قد نصر إليه.

ِمن أعظم املفكرين الروحين والفلسفين، وال ينتمي إىل دين أو طائفة أو بلد، ومل يلتحق 

بأي مدرسة أو فكر سيايس أو أيديولوجي. وهذا ما يجعل تعاليمه ذات صلة خاصة بعرصنا.

أثّر يف جورج برنارد شو وجوزيف كامبل وديباك شوبرا وغرهم، وال يزال يلهم املالين حتى اليوم.

كالحرية  ملوضوعات  فيه  ويتصّدى  الرئيسية،  كريشناموريت  أعال  من  الكتاب  هذا  يُعّد 

والتغير والسالم والعنف... وأخراً االرتقاء الروحي واملجهول.

ــة  ــفته الروحي ــه وفلس ــل كتابات ــدي. متّث ــوف هن ــر وفيلس ــناموريت )1895-1986( مفكّ ــّدو كريش ج

مرجعــاً حــول العــامل. صــدر لــه عــن دار الســاقي ‘مــاذا أنــت فاعــٌل بحياتــك؟’ و‘ثــورة عــىل العنــف’.

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%AD%D9%84%D9%91%D9%82-%D9%85%D8%B9
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لسُت بخير؟
It's OK!

كلير تشامبرلين

ترجمة: ريم طويل

تطوير الذاتالفئة
160عدد الصفحات

18x12القياس
ISBN978-614-03-2203-5

10$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

هل تعاين مشكالت كبرة؟

هل تشعر باإلحباط وبقلة الراحة أحياناً؟

لسَت وحدك! فال أحد بخر طوال الوقت.

هذا الكتاب دليٌل واضح ومريح وهو مخّصٌص ألي شخص ال يشعر بالرضا ألي سبب.

ــا ويحــّول الســلبي إىل إيجــايب بخطــوات ســهلة ونصائــح عمليــة  ــا مــع إخفاقاتن يصالحن

ــاء بعقلــك وجســدك وروحــك. وأفــكار ملهمــة ملســاعدتك عــى االعتن

ــن  ــدد م ــا ع ــة. له ــة البدني ــية واللياق ــة النفس ــة يف الصح ــتقلة متخصص ــة مس ــامرلن كاتب ــري تش كل

ــا. ــا وطفليه ــع زوجه ــدن م ــش يف لن ــية. تعي ــة النفس ــذات والصح ــر ال ــات يف تطوي املؤلف

https://www.daralsaqi.com/book/%D9%84%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D9%8A%D8%B1-It-s-Ok
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أدونيادا

أدونيس

 

شعرالفئة
432عدد الصفحات

21x14القياس
ISBN978-614-03-2217-2

18$السعر
صفحة الكتاب على الموقعالرابط

‘يَل يف كلِّ ُجْرٍح كتاٌب،

        ويف كلِّ جارَِحٍة ِحرْبُها.

       ِجراِحَي مبْثوثٌَة يف الَهواِء،

        ويف كلِّ خيٍط مَن الّشْمِس أشُعُر أيّن

        أتََدىّل – تَدلَّيُْت. ألَْقيُْت حبَّي يف حضِنها، ورأَيُْت

إىل األُفِْق يجلِس من َحْرٍة فوَق صدري

               وَشَكْوُت إليها ما َشكاُه إيَلَّ: كثراً

               يطلُب املَْوُج من بحرِِه

               أن يقوَد ُخطاُه إىل َمرْفأ.’

‘أعظم شاعر عربي معاصر’

Guardian

https://www.daralsaqi.com/book/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7

