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الذكــرى  يف  متــوز،  مــن  الثامــن  يف 
األديــِب  الستشــهاِد  واألربعــن  الســابعِة 
ــُق أعمــاُل  ــي؛ تنطل ــان كنفان املناضــِل غّس
ملتقــى فلســطَن الثانــي للّروايــِة العربيــة، 
الصمــت  جــدران  كنفانــي  دقَّ  يــوَم 
يــّرج  نبضــِه  صــدى  فــكان  واخَلــَرس، 
ــة، ويرســم  ــي صرخــة احلكاي الكــون ويُعل
بلــوِن األرِض اســَم البــاد؛ فالــدُم كان هنــا 
يســقي عطــش أرض البرتقــال احلزيــن 

التــي رمــت ظلّهــا علــى جغرافيــٍة ال زالــت تســتظّل بالكلمــات املكتوبــة بالــّدم؛ 
ــو  ــخ نعل ــاع التاري ــد، وباحلــق املتجــّذر يف ق ــب، وبالفكــرة جنال ــدِم نكت َفـــ بال

برايــة البــاِد التــي نســجتها تضحيــات ونضــاالت شــعبنا العظيــم.

يف هــذا اليــوم تُكــّرس وزارة الثقافــة معنــى ملتقــى فلســطن للروايــة العّربيــة، 
ــال؛ أن ثمــة  ــا ووعــي األجي ــات وعين ــد الثامــن مــن متــوز يف أدبي ــث نخلّ حي
َمــن كتــَب وال زال يكتــب حكايــَة شــعٍب يبحــث يف ُجــرن الّشــمس عــن وطــن 
الشــمس واحلّريــة، ووطــن الشــهداء واألمهــات اللواتــي زرعــن يف قلــوب 

صغارهــن جــذور يافــا وحيفــا واجلليــل.

يف الثامــن مــن متــوز، يحمــل ملتقــى فلســطن للّروايــة العربيــة، رســالة ُمبّينــة 
واضحــة  نؤكــد مــن خالهــا علــى أهميــة الفعــل الثقــايف العربــي، مــن خــال 
وإســهامهم يف  امللتقــى  فعاليــات  العــرب  والروائيــن  الروائيــات  مشــاركة 
حلقــات الّنقــاش املُعنَونــة بالصمــود والتحــدي، خاصــة ونحــن نواجــه وجنابــه 
كل سياســات احملــو واإللغــاء التــي ميارســها االحتــال اإلســرائيلي املســنود 
ــد مــن النهــب  ــال يف املزي ــزز دور االحت ــذي يع ــي ال ــل الدعــم األمريك بكام



والســلب والتغييــر ملعالــم وتاريــخ وجغرافيــة فلســطن والقــدس قلبهــا. وهنــا 
ومــن منطلقــات مفهــوم املواجهــة الثقافيــة التــي نحــاول مــن خالهــا تعزيــز 
تفاعــل املثقــف الفلســطيني مــع عمقــه الثقــايف العربــي ملواجهــة كل مشــاريع 
التصفيــة واحلصــار والتجويــع، فإننــا نتطلــع إلــى نقــاش حيــوي وفاعــل 
ومثمــر حــول واقــع الروايــة العربيــة ومســتقبلها بغيــة تقــدمي مقاربــات نظريــة 
وعمليــة تغنــي جتربــة الكاتبــات والكّتــاب وتؤســس لروايــة عربيــة جتــد لهــا 

ــا يف التجربــة اإلبداعيــة اإلنســانية.  مكاًن

ــة  ــي إســناداً واضحــاً ورســالة مبّين ــاء العــرب تعن ــّتاب األدب إن مشــاركة الكـ
ــج  ــس نه ــة كل احملــاوالت لتكري ــدق املشــترك يف مواجه ــزز رســالة الّتخن تع
االحتــال ألرضنــا وشــعبنا واالعتــداء علــى حكايــة الوجــود الفلســطيني عبــر 
ــة الفلســطينية  حتريــف مســار التاريــخ ووجــه احلاضــر. لقــد ظلــت احلكاي
التــي ُجبلــت مــن تــراب هــذه األرض هــي أّم احلكايــات حــول ماضــي البــاد 
وحلــم مســتقبلها، وإن مهمتنــا ككتــاب أن نحافــظ علــى هــذه احلكايــة ونبقــي 
عليهــا لتواجــه خرافــات ومزاعــم الغــزاة الوافديــن مــن خــارج اجلغرافيــا 

والعابريــن مــروراً قــرب تخــوم البــاد ال فيهــا.

يف يــوم الروايــة، يــوم استشــهاد غســان كنفانــي، تبقــى لنــا الكثيــر. تبقــى لنــا 
وطــن نبحــث عنــه وحكايــة مازلنــا نرددهــا حتــى تعــود البــاد إلــى أصحابهــا. 
والروائيــن  للروائيــات  والتقديــر  بالتحيــة  نتوجــه  الثقافــة  وزارة  إننــا يف 
العــرب والفلســطينين الــذي يســاهمون معنــا يف إجنــاح الــدورة الثانيــة 

ــام 2019. ــة للع ــة العربي مللتقــى فلســطن للّرواي

الدكتور عاطف أبو سيف
وزير الثقافة



إبراهيم أبو هشهش
حاصــل علــى دكتــوراة يف األدب احلديــث مــن جامعــة برلــن احلــرة 
)أملانيــا(، وأســتاذ األدب احلديــث يف جامعــة بيرزيــت. أكادميــي 
النقديــة  والدراســات  الكتــب  مــن  عــدًدا  نشــر  ومترجــم  وناقــد 
األملانــي  األدب  حقــول  يف  وخاصــة  األملانيــة،  عــن  والترجمــات 

املعاصــر والفكــر والفلســفة وكتــب األطفــال.
عضــو احتــاد الكتــاب الفلســطينين ورابطــة الكتــاب األردنيــن، 

ونائــب رئيــس ملتقــى فلســطن الثقــايف.
صــدر لــه مؤخــًرا ترجمــة روايــة »مالتــه لوريــدز بريغــه« لراينــر 
ــزة الشــيخ حمــد للترجمــة  ــا ريلكــه، وفــاز باملركــز األول جلائ ماري
والتفاهــم الدولــي يف دورتهــا الرابعــة، وذلــك عــن ترجمــة كتــاب 

»فلســفة التنويــر« إلرنســت كاســيرر.

إبراهيم نصر اهلل 
شــاعر وروائــي، نشــر 15 ديواًنــا شــعرّيًا و21 روايــة مــن ضمنهــا 
مشــروع »امللهــاة الفلســطينية«، كمــا أن 12 روايــة منهــا تغّطــي 250 

عاًمــا مــن تاريــخ فلســطن احلديــث. 
ترجمــت لــه خمــس روايــات وديــوان شــعر إلــى اإلجنليزيــة، وأربعــة 
كتــب إلــى اإليطاليــة، وروايــة إلــى الدمناركيــة وأخــرى للتركيــة 

والفارســية. 
ــس  ــزة ســلطان العوي ــا جائ ــن بينه ــز، م ــال نصــر اهلل تســع جوائ ن

للشــعر العربــي )1997(، وجائــزة القــدس للثقافــة )2012(.
صعــد إلــى قمــة جبــل كليمنجــارو مبرافقــة أطفــال فلســطينين 
ــوان  ــة بعن ــة عــن هــذه التجرب فقــدوا بعــض أطرافهــم، وكتــب رواي
»أرواح كليمنجــارو« عــام 2015، وفــازت هــذه الروايــة بجائــزة كتــارا 
للروايــة العربيــة عــام 2016، ويف العــام 2018 فــازت روايتــه »حــرب 

الكلــب الثانيــة« باجلائــزة العامليــة للروايــة العربيــة )البوكــر(.



أحالم بشارات
كاتبــة فلســطينية، ومدربــة متخصصــة يف مجــال الكتابــة اإلبداعية، 
لهــا مؤلفــات يف الشــعر، والكتــب املصــورة، والقصــة القصيــرة، 

ــات، واملذكــرات.  والرواي
اليافعــن يف  لروايــات  الكتابــة   البــارزة  يف  األســماء  مــن  تعــّد 
العالــم العربــي، وقــد القــت رواياتهــا جناًحــا كبيــًرا علــى الصعيــد 
ــة  ــة كاإليطالي ــى لغــات عاملي ــي والعاملــي. ترجمــت كتاباتهــا إل احملل
اللغــة  إلــى  املترجمــة  رواياتهــا  مــن  واألملانيــة،  واإلجنليزيــة 
وروايــة   ،Code Name Butterfly روايــة اإلجنليزيــة: 

.Trees for absentees 
قادتهــا جتربتهــا األدبيــة إلــى بلجيــكا وفرنســا وإســبانيا والنمســا، حيــث حصلــت علــى إقامــات 

فنّيــة. 
روايــة »مصنــع الذكريــات« روايتهــا األخيــرة لليافعــن، صــدرت عــام 2018، ووصلــت إلــى 
القائمــة القصيــرة جلائــزة االتصــاالت اإلماراتيــة، والقائمــة القصيــرة لائحــة الشــرف العامليــة 

ــب اليافعــن للعــام 2018. ــس العاملــي لكت ــي يقيمهــا املجل ــاب لليافعــن الت ــة كت ألهــم مئ

أحمد أبو طوق
مواليــد األردن عــام 1963، درس اإلعــام، ويعمــل يف مجــال النشــر 

والتوزيــع منــذ أربعــن عاًمــا.
ــذ  ــان من ــع يف عّم ــة للنشــر والتوزي ــدار األهلي صاحــب ومؤســس ال
عــام 1985، وهــي الــدار التــي أصــدرت حتــى اآلن 1200 عنــوان يف 
شــتى املجــاالت، وتعمــل علــى توزيــع كتــب العشــرات مــن دور النشــر 

العربيــة. 
ــى،  ــة بالدرجــة األول ــب السياســية والفكري ــدار بنشــر الكت ــم ال تهت
وكتــب  واجلامعيــة  األدبيــة  الكتــب  بنشــر  أيًضــا  الــدار  وتقــوم 
األطفــال، واألهليــة لهــا ثــاث فــروع يف عّمــان، وباإلضافــة إلــى 

النشــر فإنهــا تقــوم بتوزيــع جميــع أنــواع الكتــب الصــادرة يف العالــم العربــي.
عضو احتاد الناشرين األردنين، واحتاد الناشرين العرب، وملتقى ناشري كتب األطفال.



أحمد حرب
كاتــب وروائــي وأكادميــي فلســطيني مــن مواليــد عــام 1951، أســتاذ 
األدب اإلجنليــزي واملقــارن يف جامعــة بيرزيــت. عضــو يف عــدد مــن 

مجالــس األمنــاء واإلدارة ملؤسســات ومراكــز ثقافيــة وأكادمييــة. 
حــاز علــى جائــزة دولــة فلســطن للروايــة للعــام 1997، وأعيــد 
مؤخــًرا إصــدار ثاثيتــه الروائيــة: »اجلانــب اآلخــر ألرض امليعــاد«، 

و»إســماعيل«، و»بقايــا«.

أحمد رفيق عوض
روائــي وناقــد وإعامــي وأكادميــي فلســطيني، لــه العديــد مــن 
األعمــال الروائيــة واملســرحية والفكريــة. حصــل علــى عــدة جوائــز 

عربيــة وفلســطينية.
ــه  ــة، مــن أعمال ــة واإليطالي ــى اإلجنليزي ــه إل ترجمــت بعــض أعمال
الروائيــة: »العــذراء والقريــة«، و»القرمطــي«، و»بــاد البحــر«، ولــه 

أعمــال مســرحية وفكريــة عــدة.

أسامة العيسة
كاتــب وصحــايف فلســطيني. مواليــد مدينــة بيــت حلــم عــام 1963، 
صــدرت لــه كتــب أدبيــة وبحثيــة عــدة، يف القصــة والروايــة واآلثــار 
والتاريــخ وطبيعــة فلســطن، كمــا أعــد أبحاًثــا ألفــام تســجيلية عــن 

الثقافــة والسياســة يف فلســطن. 
روايــة  عــن  الثقــايف  لإلبــداع  العربيــة  اجلائــزة  علــى  حصــل 
ــاب عــن  ــد للكت ــزة الشــيخ زاي ــى جائ »املســكوبية« عــام 2013، وعل

.2015 عــام  حلــم«  بيــت  »مجانــن  روايتــه 
ومــن  األردن«،  نهــر  علــى  و»جســر  أريحــا«،  »وردة  رواياتــه:  مــن 
مجموعاتــه القصصيــة »رســول اإللــه إلــى احلبيبــة«، ومــن كتبــه 

امليــت«. البحــر  و»مخطوطــات  األرض«،  علــى  »ظلــه  البحثيــة 



أسعد األسعد
ولــد يف قريــة بيــت محســير قضــاء القــدس عــام 1947، ورحــل مــع 
عائلتــه إثــر النكبــة عــام 1948 إلــى مخيــم عقبــة جبــر قــرب أريحــا، 
ــب  ــا يف جامعــة حل ــدأ دراســته العلي ــم، وب ودرس يف مــدارس املخي
بســوريا ثــم يف جامعــة القــدس، وحصــل علــى الدكتــوراة مــن جامعــة 

طشــقند يف أوزباكســتان. 
عمــل مدرســاً للغــة العربيــة لتســع ســنوات ثــم انتقــل للعمــل يف 
ــم  ــب ث ــة الكات ــادر، وأصــدر مجل ــة البي ــم مجل ــة ث ــة األدبي الصحاف

جريــدة البــاد.
عــّن ســفيراً لدولــة فلســطن يف وســط آســيا أذربيجــان وأوزباكســتان لتســع ســنوات. أصــدر 
ســبع روايــات وأربــع مجموعــات شــعرية ومســرحية واحــدة. شــغل منصــب رئيــس احتــاد كتــاب 

فلســطن منــذ تأسيســه عــام ١٩٨٤ ملــدة ســبع ســنوات، ويعيــش اآلن يف مدينــة القــدس.

أشرف عشماوي
روائــي مصــري وقــاٍض، صــدرت لــه ســبع روايــات طويلــة هــي: 
ــة  ــة الطويل ــت للقائم ــي وصل ــا« الت ــاع« )2010(، و»توي ــن الضب »زم
للجائــزة العامليــة للروايــة العربيــة )البوكــر( يف عــام 2012 وترجمــت 
إلــى اإليطاليــة واليابانيــة، وروايــة »املرشــد« )2013(، و»البارمــان« 
التــي فــازت بجائــزة أفضــل روايــة عربيــة عــن الهيئــة املصريــة 
العامــة للكتــاب للعــام 2014، وترجمــت إلــى الفرنســية والصربيــة 
واإلجنليزيــة، وروايــة »كاب الراعــي« عــام )2015( وفــازت بجائــزة 
أفضــل روايــة تاريخيــة مــن ملتقــى البحريــن الثقــايف عــام 2019.

 وأصــدر يف 2016 روايــة »تذكــرة وحيــدة للقاهــرة«، ويف مطلــع 
العــام 2018 صــدرت روايــة »ســيدة الزمالــك«، كمــا أصــدر كتابــاً وثائقيــاً عــن ســرقات اآلثــار 
ــة  ــه للغ ــوان »ســرقات مشــروعة«، متــت ترجمت ــا ومحــاوالت اســتردادها بعن ــة وتهريبه املصري

ــة. األملاني
وتعــد كتــب العشــماوي مــن الكتــب األكثــر مبيعــاً يف مصــر والوطــن والعربــي يف الســنوات 

اخلمــس املاضيــة بعدمــا تخطــت مبيعــات رواياتــه جميعــاً مائتــي ألــف نســخة.



أكرم مسلم
روائــي وصحــايف فلســطيني، ولــد يف قريــة تلفيــت يف محافظــة 
نابلــس عــام 1971، حصــل علــى شــهادة البكالوريــوس يف اللغــة 
العربيــة وآدابهــا مــن جامعــة بيرزيــت، كمــا حصــل علــى درجــة 

املاجســتير يف الدراســات الدوليــة مــن اجلامعــة ذاتهــا.
املركــز  ويف  الفلســطينية،  »األيــام«  صحيفــة  يف  محــرراً  يعمــل 
حتريــر  ومديــر  »مــدار«،  اإلســرائيلية  للدراســات  الفلســطيني 
فصليــة »سياســات« الصــادرة عــن معهــد السياســات العامــة يف 

اهلل. رام 
لــه يف الروايــة: »هواجــس اإلســكندر«، و»ســيرة العقــرب الــذي يتصبــب عرًقــا«، و«التبــس األمــر 

علــى اللقلــق«، وصــدرت لــه مؤخــًرا روايــة »بنــت مــن شــاتيا«.
حاز على جائزة مؤسسة عبد احملسن القطان عام 2007، وترجمت أعماله إلى لغات عدة.

أمير تاج السر
روائي ســوداني نالــت أعمالــه اهتمامــاً كبيــراً يف األوســاط األدبيــة 
ــة، بعــد ترجمــة معظمهــا إلــى  ــة، كمــا حققــت شــهرة عاملي والنقدي

الكثيــر مــن اللغــات منها اإلجنليزية والفرنســية واإليطالية.
فــاز بجائــزة كتــارا للروايــة العربيــة عــام 2015 عــن روايــة »366«، 
القصيــرة  القائمــة  إلــى  اليرقــات«  »صائــد  روايتــه  ووصلــت 
روايتــه »زهــور تأكلهــا  وصلــت  2011، كمــا  جلائزة بوكر العربيــة 
النــار« إلــى القائمــة القصيــرة للجائــزة العامليــة للروايــة العربيــة 

2018، وحصــل علــى العديــد مــن التكرميــات.
ولــد أميــر تــاج الســر يف شــمال الســودان عــام 1960، وتلقــى تعليمــه 

األولــي هنــاك، وعاش مبصر بــن العامــن 1980 و1987، حيــث تخــرج يف كليــة الطــب مــن 
جامعــة طنطــا، ويعمــل حاليــاً طبيبــاً باطنيــاً يف العاصمــة القطرية الدوحــة.

لــه العديــد مــن الروايــات، مــن بينهــا: »مهــر الصيــاح«، و»زحــف النمــل«، و»توتــرات القبطــي«، 
و»العطــر الفرنســي«، و»إيبــوال 76«، و»منتجــع الســاحرات«، و»طقــس«، و»جــزء مؤلــم مــن 
حكايــة«، وآخرهــا »تاكيكارديــا«، عــاوة علــى كتابتــه للعديــد مــن املقــاالت يف الصحــف العربيــة، 

ــه الشــعرية، وغيرهــا. ــه يف النقــد والســيرة ومجموعات وكتب



أمين الزاوي
كاتــب وروائــي يكتــب باللغتــن العربيــة والفرنســية، وأســتاذ كرســي 
يف جامعــة اجلزائــر، وأســتاذ محاضــر زائــر يف عــدة جامعــات 
عربيــة وأوروبيــة، شــغل مــا بــن العامــن 2002 و2008، منصــب 

ــة. ــة اجلزائري ــة الوطني ــام للمكتب ــر الع املدي
 ،)1985( اجلســد«  »صهيــل  منهــا:  روايــات،  عــدة  بالعربيــة  لــه 
و»يصحــو   ،)2002( األنثــى«  و»رائحــة   ،)1999( و»الرعشــة« 
احلريــر« )2002(، و»الســماء الثامنــة« )2007(، و»شــارع إبليــس« 

)2009(، و»لهــا ســر النحلــة« )2012(، و»امللكــة« )2014(، »والســاق فــوق الســاق« )2016(، 
وغيرهــا.  ،)2018( »اخلــان«  وآخرهــا 

ــل البيضــة«  ــوزا« )1977(، و»طف ــاءة امليم ــن »إغف ــا ب ــة بالفرنســية، م ــه إحــدى عشــرة رواي ول
ــزاوي  ــات أمــن ال ــة. ترجمــت بعــض رواي ــة بالعربي ــزاوي دراســات نقدي )2017(. كمــا أعــد ال

إلــى ثــاث عشــرة لغــة.

إنعام كجه جي 
ولــدت يف بغــداد، ودرســت الصحافــة يف جامعتهــا. عملــت محــررة 
والتلفزيــون.  لإلذاعــة  برامــج  وأعــدت  احملليــة  الصحافــة  يف 
أكملــت دراســتها يف باريــس وحصلــت علــى الدكتــوراة مــن جامعــة 
ــم يف  ــة. ومــا زالــت تقي الســوربون يف موضــوع احلمــات الصحفي

فرنســا وتواصــل العمــل يف الصحافــة. 
بالعربيــة  الكتــب  عديــد  لهــا  عمــود.  وكاتبــة  صحافيــة  تعمــل 

عــدة. لغــات  إلــى  وترجمــت 
األميركيــة«،  و»احلفيــدة  القلــوب«،  »ســواقي  لهــا:  الروايــة  ويف 
ودخلــت القائمــة القصيــرة جلائــزة البوكــر العربيــة، و»طشــاري« 

واختيــرت يف القائمــة القصيــرة جلائــزة البوكــر العربيــة، و»النبيــذة«، واختيــرت يف القائمــة 
القصيــرة جلائــزة البوكــر العربيــة.

ويف الســينما لهــا عــدد مــن األفــام الوثائقيــة: »لينــا عراقيــة يف لوس أجنليــس«، و»الدكتورة نزيهة 
الدليمــي، أول وزيــرة عربيــة«، و»محجــوب عمــر خــدام اللطافــة«، و»هدية وديع إلى ســلمى«.



إيمان يحيى
طــب  كليــة  خريــج   ،1954 عــام  مصــر  يف  اجليــزة  مواليــد  مــن 
املنصــورة عــام 1979. أســتاذ متفــرغ بكليــة طــب اإلســماعيلية يف 
جامعــة قنــاة الســويس، ودكتــوراة يف جراحــة املســالك البوليــة مــن 

االحتــاد الســوفيتي عــام 1987.
كاتــب ومترجــم، ترجــم العديــد مــن الكتب عن الروســية واإلجنليزية 
منهــا: »مذكــرات شــيفرنادزة«، و»الصحــة والســلطة - مذكــرات 
كبيــر أطبــاء الكرميلــن«، و »مارتــن لوثــر كينــج«، و»لقــاء طهــران«.

ــة  ــة التــي نشــرت بالصحــف املصري ــد مــن املقــاالت والدراســات السياســية والثقافي ــه العدي ل
ــة. ــة واملجــات الثقافي والعربي

ــة  ــة باملشــرط«، و»الزوجــة املكســيكية«، وهــو عضــو مجلــس إدارة اجلمعي ــان: »الكتاب ــه روايت ل
ــة. ــة للدراســات التاريخي املصري

بشرى خلفان
كاتبــة وقاّصــة وروائيــة مــن ســلطنة عمــان، عضــو جمعيــة الكتــاب 
ــاب القصــة  ــذ عــام 2006. ترأســت أســرة كت ــة من ــاء العماني واألدب

بالنــادي الثقــايف يف الفتــرة مــا بــن العامــن 2000- 2002.
ترأســت جلنــة األدب واإلبــداع بالنــادي الثقــايف 2010- 2012. 
 -  2014 مؤســس(  )عضــو  العمانــي  الســرديات  مختبــر  مديــرة 

.2017
لهــا عــدد مــن اإلصــدارات كان أولهــا املجموعــة القصصية »رفرفة« 
)2004(، و»غبــار« )نــص مفتــوح( عــام 2008، ونــص مفتــوح آخــر 
بعنــوان »صائــد الفراشــات احلزيــن« عــام 2010، تاهــا املجموعــة 

ــة »حبيــب رمــان« )2014(،  ــة احلــب والضحــك« )2013(، فاملجموعــة القصصي ــة »مظل النّصي
وآخرهــا روايــة »البــاغ« يف عــام 2016.

وحصلــت خلفــان علــى جائــزة جمعيــة الكتــاب واألدبــاء العمانيــة للنــص املفتــوح عــن »غبــار« يف 
العــام 2008.

 



بنسالم حميش
مفكــر وأديــب مغربــي، وزيــر الثقافــة ســابقاً. حاصــل علــى دكتــوراة 

الدولــة مــن جامعــة باريــس يف الفلســفة. 
ــداع. ترجمــت بعــض  ــة والفرنســية يف البحــث واإلب ــب بالعربي يكت
رواياتــه إلــى عــدة لغات، آخرهــا الصينية والصربية واألندونيســية. 
اختــار احتــاد الكتــاب يف مصــر روايتــه »مجنــون احلكــم« ضمــن 

أفضــل الروايــات املائــة للقــرن العشــرين. 
عــدة  يف  وأوروبيــة، وعضــو  عربيــة  ملتقيــات  عــدة  يف  محاضــر 

جمعيــات ومؤسســات عربيــة وأوروبيــة، ورئيــس ســابق لصنــدوق دعــم اإلنتــاج الســينمائي 
اإلنســان.  حلقــوق  االستشــاري  املجلــس  يف  ســابق  املغربــي، وعضــو 

مــن اجلوائــز والتنويهــات: جائــزة الناقــد للروايــة )1990(، وجائــزة األطلــس الكبيــر )2000(، 
جنيــب  )2003(، وجائــزة  لليونســكو  الشــارقة  )2002(، وجائــزة  محفــوظ  جنيــب  وجائــزة 
محفــوظ الحتــاد كتــاب مصــر )2009(، وميداليــة تنويــه مــن جمعيــة األكادمييــة الفرنســية 
الفرنســية  تولــوز  ألكادمييــة  الكبــرى  2009(، واجلائــزة  والعلــوم )باريــس،  واآلداب  للفنــون 
)2011(، كمــا ســميت روايتــه »معذبتــي« يف القائمــة القصيــرة جلائــزة البوكــر العربيــة )2012(، 

ــة )2019(. ــد العاملي ــزة الشــيخ زاي ــى جائ كمــا حــاز عل

ثورة حوامدة
ــدة الســموع بجنــوب اخلليــل. كتبــت املقــاالت األدبيــة  ولــدت يف بل
ومراجعــات الكتــب يف العديــد مــن الصحــف واملجــات العربيــة 
والفلســطينية، وأهمهــا »األيــام«، و»احليــاة اجلديــدة«، و»العربــي 

ــا حــدود«. ــون ب ــد«، و»مؤمن اجلدي
ــم  ــة ل ــد« )2015(، و»جن ــى: »ال قمــر بعي ــان، األول ــا روايت صــدر له

تســقط تفاحتهــا بعــد« )2017(.
فــازت بجائــزة كتــارا للروايــة العربيــة عــام 2018 عــن فئــة الروايــة 
ــد«،  ــا بع ــم تســقط تفاحته ــة ل ــة »جن ــا الثاني املنشــورة، عــن روايته
التــراث  تخصــص  تونــس  يف  العليــا  الدراســات  حاليــاً  وتكمــل 

الثقــايف.



جان دوست
ــب بســوريا عــام 1966.  ــي/ عــن العــرب يف حل ــد كوبان مــن موالي
ومحــرراً.  عمــل يف الصحافــة منــذ عــام 1988 مراســًا وكاتبــاً 
 1985 العامــن  بــن  حلــب  جامعــة  يف  الطبيعيــة  العلــوم  درس 
و1989، ونشــر عشــر روايــات ترجــم بعضهــا إلــى التركيــة والعربيــة 
واإليطاليــة. قــام بترجمــات عديــدة ولــه ثــاث مجموعــات شــعرية. 
ــرة  ــز يف مجــاالت القصــة القصي ــد مــن اجلوائ ــى العدي حصــل عل
ــرة يف  ــزة القصــة القصي ــا: جائ ــة، منه ــة والترجم والشــعر والرواي
ســوريا عــام 1993، وجائــزة الشــعر الكــردي يف أملانيــا عــام 2012، 

وجائــزة الكتــاب الشــرقي يف الفكــر واإلبــداع عــن مجلــة دمشــق يف لنــدن عــام 2013، وجائــزة 
حســن عــارف لإلبــداع يف إقليــم كردســتان عــام 2014. يقيــم دوســت منــذ عــام 2000 يف 
أملانيــا، ويحمــل جنســيتها، كمــا يتقــن العربيــة والكرديــة واألملانيــة، ويلــّم بالفارســية والتركيــة.

جنان جاسم حالوي
درس   .1956 عــام  البصــرة  يف  ولــد  عراقــي  وصحفــي  كاتــب 
الهندســة الكهربائّيــة يف العــراق، عضــو احّتــاد الكّتــاب الســويدين، 
ــة ســويدّية دائمــة. ويقيــم يف  ومتفــّرغ للكتابــة مبوجــب منحــة أدبّي

مدينــة غوتنبــرغ. 
صــدر لــه يف الروايــة: »ياكوكتــي« )1991(، و»ليــل البــاد« )2002( 
وصــدرت بالفرنســية عــام 2005 عــن دار أكــت ســود، و»دروب 
قليــل«  و»هــواء   ،)2006( حــاّرة«  و»أماكــن   ،)2003( وغبــار« 
النخيــل« )2016(،  العالــم« )2013(، و»أهــل  )2009(، و»شــوارع 
ــة  ــزة العاملي ــة للجائ ــة الطويل ــى القائم ــام نفســه إل ــت يف الع ووصل

البحــر  »عرائــس  القصــة:  )2016(، ويف  والغربــاء«  و»البســتان  )البوكــر(،  العربيــة  للروايــة 
قصــص« )1981(، وفــازت بجائــزة القّصــة العراقّيــة األولــى، و»ظــال الطيــور الهاربــة« )1991(، 
و»غادرنــي نيوتــن والوقــت غــروب« )1991(، و»رمــاد املــاء حــول اجلــزر« )1991(، و»قصــص 
ــة للصيــف  ــر« )1999(، و»عرب ــى تكب ــا طاووســي حّت احلــب قصــص احلــرب« )1998(، و»ُكْل ي

امــرأة للحريــة« )2003(.
صــدرت لــه مجموعــة مــن األعمــال الشــعرية، كمــا صــدر لــه يف عــام 1998 كتــاب مقــاالت 

بعنــوان »يف املعرفــة الشــعرية« عــن دار احلركــة الشــعرية يف املكســيك.



حسين ياسين
ولــد يف قريــة عّرابــة البطــوف اجلليليــة يف شــمال فلســطن، وكانــت 
يف  اجلامعيــة  الدراســة  وأكمــل  الناصــرة،  يف  الثانويــة  دراســته 
االقتصــاد واحلســابات والتأمــن، وعمــل يف هــذا املجــال لعقديــن 
يف رام اهلل، كمــا عمــل لعامــن يف مركــز أبحــاث فلســطيني، وترجــم 
ــة  ــة، ونشــر مقــاالت أدبي ــة عــن العربي ــااًل سياســية واقتصادي أعم
وسياســية يف صحــف ومجــاالت عــدة، ويعيــش يف القــدس منــذ 

عــام 1984.
بــدأ الكتابــة األدبيــة علــى مشــارف الســبعن، فصــدرت لــه روايــات: 

»مصابيــح الدجــى«، و»ضحــى: ثــاث نســاء يف القــدس«، و»علــي: حكايــة رجــل مســتقيم«، 
ووصلــت إلــى القائمــة الطويلــة للجائــزة العامليــة للروايــة العربيــة )البوكــر( 2018.

خالد الناصري
شــاعر ومصمــم غرافيــك ومخــرج ســينمائي فلســطيني، ولــد يف 
دمشــق عــام 1979، تنقــل يف العمــل بــن مجالــي التصميــم اإلعاني 
والفنــي، والكتابــة الصحفيــة، إضافــة إلــى عملــه يف مجــال التبــادل 

الثقــايف وبرمجــة املهرجانــات الثقافيــة. 
أصــدر عــام 2009 مجموعتــه الشــعرية األولــى »صدقــت كل شــيء« 
عــن دار كنعــان للنشــر يف دمشــق، ويف العــام نفســه انتقــل للعيــش 

يف إيطاليــا.
عمــل عنــد وصولــه إليطاليــا رئيًســا لتحريــر القســم العربــي يف 
مجلــة »اجلريــدة« املتخصصــة بقضايــا الهجــرة حتــى عــام 2013، 

حــّرر وأعــّد مجموعــة أنتلوجيــات للشــعر العربــي إلــى اإليطاليــة وإلــى العربيــة. يف عــام 2013 
أّلــف وأخــرج مبشــاركة مخرجــن إيطاليــن آخريــن الفيلــم الوثائقــي »أنــا مــع العروســة« ونــال 

عليــه أكثــر مــن 100 جائــزة دوليــة.
يف عــام 2015 حصــل علــى اجلنســية الفخريــة اإليطاليــة، ويف نفس العام أســس دار »منشــورات 

املتوســط« مــن إيطاليــا، ويديرها بنفســه.



خليل النعيمي
طبيــب جــراح وروائــي عربــي ســوري، ورحالــة. ولــد يف بادية الشــام، 
وعــاش طفولتــه وصبــاه مرحتــًا يف ســهوب »الباديــة الســورية«. 
يف  تخصــص  باريــس  ويف  دمشــق،  يف  والفلســفة  الطــب  درس 
لــه  صــدرت  املقارنــة.  الفلســفة  يف  »ميتريــز«  ونــال  اجلراحــة، 
ثمانــي روايــات، منهــا: »القطيعــة«، و»اخللعــاء«، و»مديــح الهــرب«، 

و»دمشــق 67«.
ــا عديــدة يف القــارات األربــع، وكتــب عنهــا، مثــل: الهنــد،  زار بلداًن
والصــن، واليابــان، واملكســيك، واألرجنتــن، وغيرهــا. لــه عــدة 

كتــب يف »أدب الرحلــة«، منهــا: »مخيلــة األمكنــة«، و»كتــاب الهنــد«، و»قــراءة العالــم«، و»الصقــر 
ــة للدراســات والنشــر. ــه عــن املؤسســة العربي ــه ورحات ــار«، وقــد صــدرت روايات علــى الصب

رناد القّبج
مديــر عــام مؤسســة تامــر للتعليــم املجتمعــي يف فلســطن، انضمــت 
للمؤسســة عــام 2006. وهــي مؤسســة تعمــل علــى تشــجيع القــراءة 
ــات، ودعــم  ــان والفتي ــال والفتي ــدى األطف ــكل أشــكاله ل ــر ب والتعبي
املعــريف.  اإلنتــاج  ودعــم  األطفــال  مــع  العاملــن  قــدرات  تطويــر 
ــى املســتوى الفلســطيني  ــة يف برامــج وجلــان أدب الطفــل عل فاعل
والعربــي، وعضــو يف جلــان حتكيــم جوائــز أدب الطفــل العربــي 
ــودة يف  ــزة الع ــارات، وجائ ــي اإلم ــة اليب ــزة االتصــاالت التابع كجائ
فلســطن. حاصلــة علــى شــهادة املاجســتير يف الفيزيــاء الذريــة مــن 

ــة عــام 1993. ــة ميتشــغان األميركي جامع
بدأت عملها املهني كمعلمة ملادة الفيزياء يف املدارس الفلسطينية عام 1994.  



سعد عبد الهادي
مهنــدس كهربــاء، تخصــص وعمــل يف مجــاالت التعريــب وحوســبة 
عــام 1984، مؤســس  منــذ  والطباعــة  الفنــي  والتصميــم  النشــر 
ومديــر عــام مؤسســة الناشــر للخدمــات الفنيــة يف األردن عــام 

1990، والناشــر يف فلســطن عــام 1995.
ولــد يف مدينــة نابلــس عــام 1954. انتمــى للعديــد مــن املؤسســات 
التــي تعمــل مــن أجــل التنميــة يف فلســطن، وهــو حالّيًــا عضــو 
مجلــس أمنــاء مؤسســة التعــاون ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة، 
وعضــو مجلــس إدارة املتحــف الفلســطيني، وعضــو مجلــس أمنــاء 

املركــز الفلســطيني ألبحــاث السياســات والدراســات االســتراتيجية )مســارات( ورئيــس مجلــس 
اإلدارة، عضــو مجلــس أمنــاء مؤسســة محمــود درويــش )أمــن ســر املكتب التنفيذي للمؤسســة(، 
 “TechnoPark للتكنولوجيــا  الفلســطينية  احلديقــة  يف  مؤســس  إدارة  مجلــس  عضــو 

”Palestine، ومؤخــراً عضــو مجلــس إدارة يف احتــاد الناشــرين الفلســطيني.

سمير قسيمي
روائــي جزائــري مــن مواليــد عــام 1974 يف اجلزائــر العاصمــة، 
حاصــل علــى دبلــوم دراســات عليــا يف الرياضيــات وشــهادة يف 
احملامــاة، اشــتغل يف الصحافــة محــرراً أدبيــاً، وهــو كاتــب مقــاالت 
يف العديــد مــن الصحــف العربيــة. حــاز علــى العديــد مــن اجلوائــز 
بينهــا جائــزة هاشــمي ســعيداني ألفضــل أول روايــة جزائريــة عــن 
روايتــه »تصريــح بضيــاع« عــام 2010، وجائــزة الروائيــة آســيا 
جبــار عــن روايتــه »كتــاب املاشــاء« عــام 2016. أصــدر ســبع روايــات 
ترجمــت منهــا »حــب يف خريــف مائــل« و»دار البــرزخ اجلزائريــة« 

إلــى عــدة لغــات، كمــا ترجمــت لــه أعمــال أخــرى.
تعــد روايتــه »يــوم رائــع للمــوت« أول روايــة جزائريــة تدخــل قوائــم »البوكــر« العربيــة، وصــدرت 

لــه مؤخــراً روايــة »ســالم تــروالر«.



سونيا نمر
مــن مواليــد جنــن عــام 1955، حاصلــة علــى دكتــوراة يف التاريــخ 
السياســي من بريطانيا، وماجســتير يف دراســات الشــرق األوســط 
ــوس يف التخصــص  ــروت، وبكالوري ــة يف بي ــة األميركي عــن اجلامع

نفســه عــن جامعــة بيرزيــت.
لهــا العديــد مــن الدراســات، وعملــت منــر كمحاضــرة وأســتاذة 
جامعيــة وباحثــة يف العديــد مــن اجلامعــات واملؤسســات األكادمييــة 

احملليــة والعربيــة والدوليــة.
ويف مجــال أدب األطفــال لهــا العديــد مــن الروايــات والكتب بالعربية 
واإلجنليزيــة، منهــا: »البــاب األزرق« )2018(، و»األســد فقــد نومــه« 

)2015(، و»ملــك احلكايــات« )2013(، و»منــدورة« )2004(، وغيرهــا، كمــا ترجمــت العديــد مــن 
أعمالهــا إلــى لغــات عــدة.

وحصلــت منــر علــى جوائــز عــدة كان آخرهــا جائــزة الشــارقة ملهرجــان القــراءة عــام 2018، ويف 
2016 ترشــحت جلائــزة »أســتريد ليندغريــن« التذكاريــة يف الســويد، وجائــزة هانــز كريســتيان 
أندرســون يف سويســرا، كمــا حصلــت علــى جائــزة أفضــل كتــاب يف العالــم العربــي للشــباب عــن 
معــرض الشــارقة الدولــي للكتــاب عــام 2014 عــن روايتهــا »رحلــة عجيبــة يف البــاد الغريبــة«، 
وهــي الروايــة التــي حصلــت علــى جائــزة »شــهادة الشــرف للكتابــة« مــن املجلــس الدولــي لكتــب 

الشــباب )IBBY( يف العــام نفســه.



شكري المبخوت
مــن مواليــد تونــس العاصمــة عــام 1962. يعمــل أســتاذاً باحثــاً 
يف جامعــة مّنوبــة بتونــس )كلّيــة اآلداب والفنــون واإلنســانّيات( 
ــة واآلداب  منــذ عــام 1987. حاصــل علــى دكتــوراة الدولــة يف اللّغ
العربّيــة. وضــع، عــاوة علــى العديــد مــن املقــاالت األكادميّيــة، 
كتًبــا يف الســيرة الذاتّيــة والتــراث النقــدّي والباغــّي العربــّي. 
ثــّم رّكــز بحوثــه األخيــرة علــى الباغــة واللســانّيات التداولّيــة 
التــي صّنــف فيهــا كتًبــا عديــدة. كتــب يف الســرد روايتــه األولــى 
بعنــوان  قصصّيــة  مجموعــة  أصــدر  ثــم   ،)2014( »الطليانــي« 

»الســّيدة الرئيســة« )2015(، ثــم روايــة »باغنــدا« )2016(، وتصــدر لــه قريًبــا روايــة »مــرآة 
اخلاســر« )2019(. حاصــل علــى عــدة جوائــز عربّيــة أبرزهــا اجلائــزة العاملّيــة للروايــة العربّيــة 
)البوكــر( عــام 2015، وجائــزة امللــك فيصــل يف اللغــة واألدب العربــّي )عــن كتاباتــه حــول الســيرة 

الذاتّيــة( عــام 2018.

طارق الطيب
مــن مواليــد القاهــرة. يعيــش يف فيينــا ويعمــل إلــى جانــب الكتابــة 
روايــات  أربــع  اآلن  حتــى  نشــر  اجلامعــي.  بالتدريــس  األدبيــة 
ومجموعتــن قصصيتــن وخمــس مجموعــات شــعرية ومســرحية 
نشــرت  املقالــة.  يف  وكتاًبــا  الذاتيــة  الســيرة  يف  وكتاًبــا  واحــدة 
ترجمــات لكتبــه بلغــات أوروبيــة عديــدة، وشــارك يف العديــد مــن 
مت  الــدول.  معظــم  يف  العامليــة  األدبيــة  وامللتقيــات  املهرجانــات 
 )EJID( تعيينــه كســفير للنمســا لعــام احلــوار الثقــايف األوروبــي
النمســاوية  اجلمهوريــة  وســام  علــى  حصــل   .2008 العــام  يف 
داخليــاً  األدبــي  والتواصــل  األدب  مجــال  يف  ألعمالــه  تقديــراً 

وعامليــاً يف العــام نفســه )2008(. حاصــل علــى زمالــة »برنامــج الكتابــة العاملــي« وبرنامــج »بــن 
الســطور« بجامعــة أيــوا يف أميــركا، يف عــام 2008. وصــدر لــه مؤخــراً روايــة »وأطــوف عاريــاً« 

.)2018(



طالب الرفاعي
روائــي وقــاص، حاصــل علــى البكالوريــوس يف الهندســة املدنيــة من 
جامعــة الكويــت، واملاجســتير يف »الكتابــة اإلبداعيــة« مــن جامعــة 
كنغســتون لنــدن. نــال جائــزة الدولــة يف الكويــت عــام 2002 عــن 
روايــة »رائحــة البحــر«، وعــام 2016 عــن روايــة »يف الُهنــا«. مؤســس 
ومديــر »امللتقــى الثقــايف« يف الكويــت 2011، ومؤســس ورئيــس 
مجلــس أمنــاء »جائــزة امللتقــى للقصــة القصيــرة العربيــة« 2015. 
يعمــل أســتاًذا جامعًيــا زائــًرا ملــادة الكتابــة اإلبداعيــة. تُرجمــت 
أعمالــه القصصيــة والروائيــة لإلجنليزيــة والفرنســية واإلســبانية 

ــات«،  ــة: »ظــل الشــمس«، و»رائحــة البحــر«، و»ســمر كلم ــه يف الرواي ــة، ومــن إصدارات والتركي
و»الثــوب«، و»يف الُهنــا«، و»النجــدي«. وممــا لــه يف القصــة القصيــرة: »ســرقات صغيــرة«، 

و»الكرســي«، و»رمــادي داكــن«.

عادل األسطة
أســتاذ جامعــي يحاضــر يف جامعــة النجــاح الوطنيــة منــذ عــام 
1982. درس األدب العربــي يف اجلامعــة األردنيــة يف املرحلتــن 
اجلامعيتــن األولــى والثانيــة بــن األعــوام 1972- 1976 و1980- 
1982، وكتــب رســالة املاجســتير يف »القصــة القصيــرة يف الضفــة 

ــن 1967- 1981«. ــة وقطــاع غــزة ب الغربي
ويف هــذا املجــال أصــدر كتابــن همــا: »فلســطينية األدب واألديــب: 
الفلســطينية  القصــة  يف  و»قــراءات   ،)2000( الهويــة«  ســؤال 

 .)2011( القصيــرة« 
درس الدكتــوراة يف أملانيــا الغربيــة، وكتــب رســالة الدكتــوراة يف 

»اليهــود يف األدب الفلســطيني مــن 1913- 1987«.
أصــدر الحًقــا كتاًبــا عنوانــه »جــدل الــذات واآلخــر: صــورة اليهــود يف الروايــة العربيــة« )2012(. 
مهتــم بالشــاعرين محمــود درويــش ومظفــر النــواب، وقــد كتــب عنهمــا كتبــاً خاصــة تتنــاول 
أشــعارهما تنــاوالً عمودّيًــا. ويكتــب يف جريــدة األيــام الفلســطينية، ومنــذ عــام 2003 يكتــب 
زاويــة أســبوعية حتــت عنــوان »دفاتــر األيــام«. يكتــب الروايــة والقصــة القصيــرة، ولكنــه يولــي 

النقــد األدبــي جــل اهتمامــه.



عبد اهلل تايه
ــا يف وزارة اإلعــام.  الجــئ مــن قريــة بيــت دراس. عمــل مديــراً عاّمً
كان نائبــاً لرئيــس جلنــة القــدس عاصمــة الثقافــة العربيــة عــام 
2009. مت اختيــاره مــن مؤسســة الصحافــة العامليــة ضمــن أفضــل 
ــاره البرملــان الدولــي للكتــاب ملنحــة تفــرغ  ــاب عــام 2009. اخت كّت
ملــدة ســنتن يف املكســيك 2003، وعمــل عضــواً يف هيئــة حتريــر 
ــن  ــا شــارك يف عــدد م ــة«، كم ــر ثقافي ــة »دفات ــة وزارة الثقاف مجل
ــة  ــا. صــدرت الرواي ــا ودولّيً ــة عربّيً ــة واإلعامي املؤمتــرات الثقافي
األولــى لــه بعنــوان »الذيــن يبحثــون عــن الشــمس« عــام 1979، تلتهــا 

روايــات: »العربيــة والليــل« )1982(، و»التــن الشــوكي ينضــج قريًبــا« )1983(، و»وجــوه يف املــاء 
الســاخن« )1996(، و»قمــر يف بيــت دراس« )2001(. ومــن إصداراتــه األخــرى: »زهيــر الريــس 
السياســي واملفكــر«، و»ليلــة الســابع مــن ديســمبر«، و»اإلعــام الثقــايف يف اإلذاعــة والتلفزيــون«، 
و»ُكتَّــاب فلســطينيون مــن القــدس«، و»اإلبــداع يف معانــي أســماء اهلل احلســنى«، و»رحلتــي إلــى 
الصــن«، عــاوة علــى أربــع مجموعــات مشــتركة باللغــة العربيــة، وخمــس مجموعــات قصصيــة 

مشــتركة باللغتــن اإلجنليزيــة واإلســبانية.

علي المقري
روائي ميني، ولد يف  30 آب )أغســطس( 1966، يقيم يف فرنســا، 
مــن أعمالــه الروائيــة: »طعــم أســود.. رائحــة ســوداء« )2008(، 
و»اليهــودي احلالــي« )2009(، و»ُحرمــة« )2012(، و»بخــور عدنــي« 
)2014(. ترجمــت أعمالــه إلــى الفرنســية واإلجنليزيــة واإليطاليــة 
رائحــة  أســود  »طعــم  روايتيــه  اختيــار  ومت  وغيرهــا،  والكرديــة 
ســوداء« و»اليهــودي احلالــي« ضمــن القائمــة الطويلــة للجائــزة 
 2009 اجلائــزة  دورتــي  يف  )البوكــر(  العربيــة  للروايــة  العامليــة 
و2011، كمــا حــازت روايــة »حرمــة« بترجمتهــا الفرنســية علــى 
جائــزة التنويــه اخلــاص مــن جائــزة معهــد العالــم العربــي للروايــة 

ومؤسســة جــان لــوك الغارديــر يف باريــس عــام 2015، واختيــرت روايــة »بخــور عدنــي« يف 
القائمــة القصيــرة جلائــزة الشــيخ زايــد عــام 2015.



غريب عسقالني
اســمه احلقيقــي إبراهيــم عبــد اجلبــار إبراهيــم الزنــط، فيما اســمه 
األدبــي غريــب عســقاني، مــن مواليــد مدينــة املجــدل يف عســقان 
ــاه يف مخيــم الشــاطئ  يف نيســان عــام 1948، قضــى طفولتــه وصب
ــى  ــة، ثــم حصــل عل ــة الزراع ــزة، والتحــق بكلي ــة غ ــن مبدين لاجئ
الدبلــوم العالــي يف الدراســات اإلســامية مــن القاهــرة عــام 1983. 
عمــل يف املؤسســة العامــة الســتثمار ســد الفــرات يف مدينــة الرقــة 
الســورية، وعــاد إلــى غــزة عــام 1974. عمــل يف غزة يف ســلك التعليم 
الثانــوي معلمــاً ملــادة الفيزيــاء، والتحــق بــوزارة الثقافــة الفلســطينية 

يف غــزة مديــًرا لدائــرة اإلبــداع األدبــي، وناطقــاً إعاميــاً ملعــرض فلســطن الدولــي للكتاب. أســس 
ــرة،  ــة بيــت حلــم يف القصــة القصي ــزة جامع ــى جائ ــة. حصــل عل ــادي القصــة يف وزارة الثقاف ن
وجائــزة احتــاد الكتــاب الفلســطينين، وجائــزة االســتحقاق والتميــز مــن الرئيــس محمــود عبــاس 
عــام 2016. لــه يف مجــال الروايــة: »الطــوق«، و»زمــن االنتبــاه«، و»جنمــة النواتــي«، و»جفــاف 
اخللــق«، وليالــي األشــهر القمريــة«، و»أوالد مزيونــة«، و»عــودة منصــور اللــداوي«، و»أزمنة بيضاء«، 
و»ضفــاف البــوح«، و»هــل رأيــِت ظــل موتــي«، و»املنســي«. ولــه إحــدى عشــرة مجموعــة قصصيــة، 

وكتــب يف مجموعــات قصصيــة مشــتركة ترجمــت ألكثــر مــن لغــة. 

فاطمة البودي
حاصلــة علــى دكتــوراة يف الكيميــاء احليويــة، أنشــأت دار العــن 

للنشــر عــام 2000.
نشــرت كتبــاً يف الثقافــة العلميــة، ثــم انفتحــت علــى كل أطيــاف 
اإلبــداع، لــم تكتــِف الــدار بالنشــر للمصريــن بــل نشــرت أعمــاالً مــن 

كل البــاد العربيــة بــا اســتثناء.
وصلــت ســتُّ مــن روايــات دار العــن للنشــر إلــى القائمــة القصيــرة 
للجائــزة العامليــة للروايــة العربيــة )البوكــر(، وحــاز كتــاب »التنشــئة 

السياســية للطــرق الصوفيــة« علــى جائــزه الشــيخ زايــد. 
شــاركت يف العديــد مــن النــدوات الثقافيــة يف عــدد كبير من معارض 

الكتــاب يف العالــم العربــي. كرمتهــا وزارة الثقافــة اجلزائريــة مبنحهــا درع الكمــال العــام املاضــي، 
جلهودهــا املثمــرة يف نشــر اإلبــداع اجلزائــري يف العالــم العربي.

تعتبــر البــودي ملهمــة لكثيــر مــن الناشــرات يف مصــر والعالــم العربــي. وأنشــأت وتديــر صالــون 
العــن الثقــايف ملناقشــة إصــدارات دار العــن وغيرهــا مــن الكتــب لــدور نشــر أخــرى.



ليانة بدر
ــال،  ــة قصــص لألطف ــة وقاصــة وكاتب ــدس، روائي ــد الق مــن موالي
الوثائقيــة.  األفــام  مــن  العديــد  وأخرجــت  الســيناريو  كتبــت 
مــن  العديــد  ولهــا  عــدة،  لغــات  إلــى  ورواياتهــا  كتبهــا  ترجمــت 

الشــعرية. والنصــوص  القصصيــة  املجموعــات 
لهــا كتــاب حــول فــدوى طوقــان بعنــوان »حــوار مــع فــدوى طوقــان: 
ظــال الكلمــات احملكيــة«، وآخــر عــن محمــود درويــش بعنــوان 
»تغريــدة الشــاعر: أثــر املــكان علــى الهويــة يف أعمــال الشــاعر 
ــة »أرض الســلحفاة«. ــا مؤخــراً رواي محمــود درويــش«، وصــدر له

محمد برادة
ولــد يف الربــاط عــام 1938، وقضــى طفولتــه يف مدينــة فــاس. 
ســـافر إلــى مصــر إلمتــام دراســته  عــام 1955، حيــث حصــل علــى 
إجــازة )بكالوريــوس( يف اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن جامعــة القاهرة 
عــام 1960. دّرس يف كليــة اآلداب جامعــة محمــد اخلامــس حتــى 

عــام 1999، وانتقـــل إلــى العيــش يف باريــس حتــى عــام 2006. 
ُــتاب املغــرب ثــاث دورات مــا بن العامن  انـتُخـــب رئيًســا الحتــاد كـ

1976 و1983. 
حصــل علــى جائــزة االســتحقاق الثقــايف، وجائــزة الروايــة مـــن 
ــزة  ــداع عــام 2013؛ وجائــ ــزة القــدس للثقافــة واإلب املغــرب، وجائ

كتــارا للروايــة العربيــة عــام 2017. لــه العديــد مــن املـؤلـــفات الـنقـــدية ومجموعتــان قصصيتــان، 
ويف الروايــة لــه: »لعـــبة الــنــســـيان« )1987(، و»الـــضوءُ الـهـــارب« )1993(، و»مـثـــَل صـيـــف لــــن 
ــجاورة« )2009(،  ــوات مـتــ ــان« )2001(، و»حـيــ ــرأة الـنـسيــ ــرر« )1999( و)2010(، و»امــ يـتـكــ
و»بعيــداً مــن الضوضــاء قريبــاً مــن الســكات« )2014(، و»مـــوٌت ُمــخـتلـــف« )2017(، و»رسائــــل 

مــن امــــرأة ُمـختـــفية« )2019(. 
تُرجمــت خمــس روايــات مــن أعمالــه إلــى الفرنســية واإلجنليزيــة واإلســبانية والبرتغاليــة، يف 

حــن قــام بترجمــة عــدة كتــب يف النقــد والســــرد الروائــي عــن اللغــة الفرنســية.



محمد جبعيتي
مــن مواليــد عــام 1993 يف طولكــرم. حاصــل علــى الدبلــوم يف 
إيطاليــا،  يف  دافنشــي  ليونــاردو  معهــد  مــن  احليويــة  الكيميــاء 
والبكالوريــوس يف اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن جامعــة بيرزيــت، وهــو 
ــا أســتاذاً يف  ــا يف األدب العربــي. يعمــل حالًي طالــب دراســات علي
أكادمييــة روابــي اإلجنليزيــة. صــدرت لــه ثــاث روايــات: »املهزلــة« 
عــن املكتبــة الشــعبية، و»رجــل واحــد ألكثــر مــن مــوت« عــن دار 
الفارابــي، و»غاســل صحــون يقــرأ شــوبنهاور« عــن دار اآلداب. 
الصحــف  مــن  العديــد  يف  األدبّيــة  واملقــاالت  النصــوص  ينشــر 

اإللكترونيــة. واملواقــع 

محمد علي طه
ــة ســاخرة، ولد عــام 1941  ــب مقال ــّي ومســرحّي وكات قــاّص وروائ
حــن   1948 عــام  يف  فلســطن،  اجلليــل-  يف  ميعــار  قريــة  يف 
هدمتهــا قــوات االحتــال وصــادرت أراضيهــا، جلــأ مــع أســرته 
إلــى قريــة كابــول. أنهــى دراســته االبتدائيــة يف القريــة، وأنهــى 
الّدراســة الّثانويــة يف ثانويــة كفر ياســيف عــام، 1960 ودرس األدب 
العربــّي والّتاريــخ يف جامعــة حيفــا وحصــل علــى اللقــب اجلامعــّي 

األّول عــام 1976 .
عمــل مدّرًســا لــألدب العربــّي يف الكلّيــة األرثوذكســّية العربّيــة 
بحيفــا خلمســة وعشــرين عامــاً، وهــو مــن مؤّسســي احتــاد الكّتــاب 

العــرب الفلســطينّين يف الداخــل.
نــال وســام القــدس للثقافــة والفنــون مــن الّرئيــس الشــهيد ياســر عرفــات عــام 1997، ووســام 
االســتحقاق والتمّيــز مــن الّرئيــس محمــود عبــاس عــام 2013، وجائــزة ديــوان العــرب يف 
ــد  ــر مــن العدي ــال شــهادات تقدي ــاب للطفــل عــام.2006 وزار وحاضــر ون املســابقة ألدب الكت
مــن الــدول واملؤمتــرات والفعاليــات الثقافيــة، وترجمــت قصصــه إلــى العديــد مــن اللغــات، وهــو 

ــرة يف فلســطن. واحــد مــن رواد القصــة القصي
القصصيــة،  املجموعــات  مــن  العديــد  ولــه  أدبيــة،  موســوعات  عــّدة  يف  قصصــه  نُشــرت 

بلــوط«. بنــي  »ســيرة  لــه  الروايــة  ويف  واملقالــة،  األطفــال،  وقصــص  واملســرحيات، 



محمود شقير
مــن مواليــد القــدس عــام 1941، يكتــب القصــة والروايــة للكبــار 
وللفتيــات والفتيــان، أصــدر أكثــر مــن خمســن كتابــاً، وكتــب ســتة 
مــن  العديــد  ترجــم  مســرحيات.  وأربــع  تلفزيونيــة،  مسلســات 
قصصــه إلــى عشــر لغــات منها: اإلجنليزيــة، والفرنســية، واألملانية، 
واإلســبانية. شــغل مواقــع قياديــة يف رابطــة الكتــاب األردنيــن، ويف 
االحتــاد العــام للكتــاب والصحفيــن الفلســطينين. حائــز علــى 
جوائــز عربيــة ومحليــة، ومــن أعمالــه الروائيــة، ثاثيــة: »فــرس 
العائلــة«، و»مديــح لنســاء العائلــة« ووصلــت إلــى القائمــة القصيــرة 

جلائــزة »البوكــر« العربيــة، و»ظــال العائلــة«. واختــار املجلــس العاملــي ألدب اليافعــن )إيبــي(، 
روايتــه »أنــا وصديقــي احلمــار«، ضمــن الئحــة الشــرف ألفضــل 100 روايــة يف العالــم لليافعــن 

ــام 2018. للع

مهند األخرس
كاتــب وباحــث وروائــي فلســطيني مقيــم يف مخيــم البقعــة بــاألردن، 
لــه عــدة أبحــاث وكتــب وروايــات، حائــز علــى املركــز األول يف 
جائــزة ملتقــى فلســطن الثقــايف عــن فئــة الروايــة، وجائــزة جبــرا 
إبراهيــم جبــرا للروايــة عــن روايتــه األولــى »اجلرمــق« للعــام 2018. 
املســيرة  »ياســر عرفــات  منهــا:  اإلصــدارات،  مــن  العديــد  ولــه 
و  عرفــات«،  ياســر  عنــد  السياســي  الفكــر  قــراءة يف  وامليــاد: 
»البقــاء للوطــن واملجــد للثــورة«، و»النكبــة« و»البدايــات«، و»أول 
الرصــاص أول احلجــارة«، و»الشــباب الفلســطيني مــن احلركــة 
إلــى احلــراك »باالشــتراك«، وروايــة »اجلرمــق«، وروايــة »ســافوي«، 

ــب وباحــث ينشــر يف عــدة مواقــع  ــد النشــر، وهــو أيًضــا كات ــد مــن املخطوطــات قي ــه العدي ول
إلكترونيــة ومجــات وصحــف، عــاوة علــى كونــه محاميــاً ومستشــاراً قانونيــاً، وعضــواً يف 

املجلــس الوطنــي الفلســطيني.



نجوى بن شتوان
أكادمييــة وروائيــة ليبيــة، حاصلة على درجة املاجســتير يف التربية، 
وعملــت كمحاضــرة يف جامعــة قاريونــس مبدينــة بنغــازي. أكملــت 
ــوم اإلنســانية مــن جامعــة ال ســابينزا يف  ــوراة يف العل درجــة الدكت
رومــا. لديهــا روايــات باإلضافــة إلــى مؤلفــات عديــدة يف مجــال 
القصــة واملســرح والنتــاج األدبــي. لهــا يف الروايــة »وبــر األحصنــة«، 
وحــازت علــى جائــزة »أفضــل روايــة عربيــة« يف مهرجــان البجراوية 
واختيــرت   ،)2005( العربيــة  للثقافــة  للخرطــوم عاصمــة  األول 
كواحــدة مــن أفضــل 39 مؤلفــاً عربيــاً دون ســن األربعــن مــن قبــل 

مشــروع بيــروت 39 ملهرجــان هايفيســتيفال )2009(، و»مضمــون برتقالــي«، و»زرايــب العبيــد«، 
التــي أدرجــت يف القائمــة القصيــرة للجائــزة العامليــة للروايــة العربيــة )البوكــر( عــام 2017. لهــا 
العديــد مــن املجموعــات القصصيــة: »املــاء يف ســنارتي«، و»قصــص ليســت للرجــال«، و»طفــل 

الــواو«، و»امللكــة«، و»اجلــدة صاحلــة«، و»كتالــوج حيــاة اصــة«، و»صدفــة جاريــة«.
ــي يف  ــداع العرب ــة ملهرجــان الشــارقة لإلب ــزة الثالث ــازت باجلائ ــا »املعطــف«، وف ويف املســرح له
دورتــه السادســة عــام 2003. وحصلــت بنشــتوان علــى زمالــة »بانيبــال« للكاتــب الزائــر، كليــة 
ســانت أيديــن، جامعــة درهــام يف بريطانيــا عــام 2018، واختيــرت يف العــام نفســه عضــواً يف 

جلنــة حتكيــم الصنــدوق العربــي للثقافــة والفنــون )آفــاق(.

نسمة العكلوك
روائيــة وكاتبــة فلســطينية حاصلــة علــى بكالوريــس رياضيــات مــن 
جامعــة األزهــر يف غــزة، ودرجــة املاجســتير يف اإلدارة مــن جامعــة 
احلــرة الفلمانيــة يف بروكســيل. أصــدرت العكلــوك يف الروايــة: 
رداء  )2011(، و»يف  و»الترمــال«   ،)2009( مــن جديــد«  »والتقينــا 
قــدمي« )2013(، وتنشــر لهــا قريًبــا روايــة »نســاء بروكســيل«. حــازت 
علــى العديــد مــن اجلوائــز: املركــز األول كأفضــل نــص مســرحي عن 
ــز  ــدون منتصــرون« عــام 2010، واملرك ــال« يف مســابقة »عائ »الترم
الثقافيــة« يف ســوريا عــام 2010،  الثالــث مــن خــال »األمجــاد 
واملشــاركة يف كتابــة نــص »63 مــش آخــر مــرة«، كمــا أشــير إلــى 

مجموعتهــا القصصيــة »هذيــان نرجســيتك« يف مســابقة القطان للكاتب الشــاب عــام 2011، فيما 
ــان ثالثهمــا مــرآة«. فــازت مبســابقة الكاتــب الشــاب للعــام 2010 عــن روايتهــا »امرأت



هوشنك أوسي
شــاعر وكاتــب وصحفــي كــردي ســوري، مــن مواليــد عــام 1976 يف 
بلدة الدرباســية )احلســكة( الســورية، ويقيم حالياً يف مدينة أوســتند 
ــة، وهــو متخصــص يف  ــة والكردّي البلجيكيــة. يكتــب باللغتــن العربّي
الشــؤون الكردّيــة والتركّيــة. عضــو نــادي القلــم الكــردي، ونــادي القلــم 
البلجيكــي، ونــادي القلــم الدولــي، ورابطــة الصحافيــن الســورين. له 
ــى:  ــان، األول ــه روايت ــة. ل ــة والكردّي عــدة مجموعــات شــعرّية بالعربّي
»وطــأة اليقــن: محنــة الســؤال وشــهوة اخليــال« صــدرت عــام 2016، 
وفــازت هــذه الروايــة بجائــزة كتــارا للروايــة العربيــة عن فئــة الروايات 

املنشــورة عــام 2017، والثانيــة »حفلــة أوهــام مفتوحــة« )2018(.

وئام غداس
مــن مواليــد عــام 1980، كاتبــة ومترجمة تونســية. حاصلة على املركز 
األول يف جائــزة الشــارقة لإلبــداع العربــي عــام 2016 عــن مجموعتهــا 
القصصيــة األولــى »أمشــي وأضحــك كأنــي شــجرة« التــي صــدرت يف 
نيســان )أبريــل( 2016 عــن دائــرة الشــارقة للثقافــة واإلعــام. لهــا يف 
الشــعر ديــوان »حديقــة مصابــة باأللزهاميــر« )2016(، وفازت بجائزة 
كتــارا للروايــة العربيــة عــام 2018 عــن روايــة »قصــة شمســة«، عن فئة 

أدب الفتيــان. وترجمــت روايــات عن الفرنســية.

يحيى يخلف
روائــي وقــاص فلســطيني، وزيــر الثقافــة الفلســطيني األســبق، ولــد 
يف ســمخ عــام 1944. عمــل أمينــاً عامــاً الحتــاد الكتــاب والصحفيــن 
الفلســطينين، وعضــواً يف جمعيــة القصــة والروايــة العربية، ورئيســاً 
لتحريــر ومجلــس إدارة جريــدة »احليــاة اجلديــدة« الفلســطينية. لــه 
العديــد مــن الروايــات واملجموعــات القصصيــة. عــاش معظــم حياتــه 
ــاً خــارج فلســطن قبــل عودتــه إليهــا عــام 1994. حصــل علــى  الجئ
جائــزة كتــارا للروايــة العربيــة للعــام 2016 عــن روايتــه »راكــب الريــح«، 
ووســام الثقافــة والعلــوم والفنــون »مســتوى التألــق« مــن الرئيــس 
محمــود عبــاس عــام 2018. حــاز مؤخــراً علــى جائــزة اإلبــداع الروائي 

العربــي عــن ملتقــى القاهــرة الدولــي لإلبــداع الروائــي عــام 2019.



برنامج  فعاليات ملتقى فلسطني
الثاني للّرواية العربية 
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Palestine Forum for Arabic Novel



اليوم األول 

)اإلثنني 8/7/2019(
املسرح البلدي - دار بلدية رام اهلل

االفتتاح الساعة 6:00 مساًء ٭

ندوة االفتتاح: الساعة  7:00 مساًء ٭
الكتابة عن فلسطني.. تأصيل الرواية يف مواجهة اآلخر

إدارة: أحمد حرب )فلسطن(
مشاركة: إنعام كجه جي )العراق( / جنان جاسم حاوي )العراق( 

يحيى يخلف )فلسطن( 

Palestine Forum for Arabic Novel



اليوم الثاني

)الثالثاء 9/7/2019(
مكتبة بلدية طولكرم - طولكرم

الندوة األولى: 11:30 صباحًا - 1:30 ظهًرا ٭
الكتابة السردية عن الوطن من املنفى 
إدارة: مهند االخرس )فلسطن / األردن(

مشاركة: جان دوست )سوريا( / علي املقري )اليمن( 
جنوى بن شتوان )ليبيا( / نسمة العكلوك )فلسطن / بلجيكا(

استراحة 15 دقيقة

الندوة الثانية: 1:45 بعد الظهر - 3:45 عصرًا ٭
الرواية يف السينما واملسرح والتلفزيون

إدارة: محمد علي طه )فلسطن(
مشاركة: ابراهيم نصر اهلل )فلسطن / األردن( / أكرم مسلم )فلسطن(

هوشنك أوسي )سوريا( / ليانة بدر )فلسطن( 



اليوم الثالث

)األربعاء 10/7/2019(
قاعة متحف ياسر عرفات - مدينة البيرة

الندوة األولى:  10:30 صباحًا - 12:30 ظهرًا ٭
أدب الفتيان.. حتديات االنتشار يف زمن الثورة الّتقنية

إدارة: رناد القبج )فلسطن( 
مشاركة:  أحام بشارات )فلسطن( / سونيا منر )فلسطن(

محمود شقير )فلسطن( / وئام غداس )تونس( 

استراحة 15 دقيقة

الندوة الثانية: الساعة 12:45 ظهرًا - 2:45 عصراً ٭
الرواية يف العصر الرقمي.. ما بني التماهي والتصدي 

إدارة: ثورة حوامدة 
مشاركة: أشرف عشماوي )مصر( / بشرى خلفان )ُعمان(  

سمير قسيمي )اجلزائر( / عادل األسطة )فلسطن( 
محمد جبعيتي )فلسطن( 



اليوم الرابع 

) اخلميس 11/7/2019(
قاعة متحف ياسر عرفات - مدينة البيرة

الندوة األولى: الساعة 10:00 صباحًا - 12:00 ظهرًا  ٭
نشر الرواية العربية .. وجدلية الناشر واملؤلف  

إدارة: سعد عبد الهادي  
مشاركة: أحمد أبو طوق )األردن( / أسعد األسعد )فلسطن(
 خالد الناصري )فلسطن/إيطاليا( / عبداهلل تايه )فلسطن(

 فاطمة البودي )مصر( 
 

التوجه إلى بيت حلم
)جولة يف املدينة( 

قاعة مؤسسة إبداع - مخيم الدهيشة لالجئني يف بيت حلم
الندوة الثانية: الساعة 6:00 مساء - 8:00 مساء ٭

ترجمة الرواية العربية.. السؤال اجلمالي والنقدي 
إدارة: أسامة العيَسة )فلسطن(  

مشاركة: إبراهيم أبو هشهش )فلسطن( / أمن الزاوي )اجلزائر(

 خليل النعيمي )سوريا( / شكري املبخوت )تونس( 



اليوم اخلامس

)اجلمعة 12/7/2019( 
 املسرح البلدي - دار بلدية رام اهلل 

الندوة األولى: الساعة 11:00 صباًحا - 1:00 ظهًرا ٭
هل باتت الرواية ديوان العرب؟ 

إدارة: أحمد رفيق عوض  
مشاركة: أمير تاج السر )السودان( / إميان يحيى )مصر(

بنسالم حميش )املغرب( / حسن ياسن )فلسطن( 
طارق الطيب )السودان(  / طالب الرفاعي )الكويت(

 غريب عسقاني )فلسطن(

استراحة 15 دقيقة

االحتفاء بإطالق “ثالثية األجراس” للروائي إبراهيم نصر اهلل، وتكرميه.  ٭

الساعة 1:15 ظهرًا - 2:15  بعد الظهر 
تقدمي وإدارة: وزير الثقافة د. عاطف أبو سيف.

حفل اخلتـــام: الساعة 7:00  مساًء ٭



الرعاة ا�عالمية: الشركاء:


