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رصيــف  إلــى  غفيــرا  2017 جمهــورا  أكتوبــر  مــن  الســابع  فــي  األدب  اجتــذب 
المبدعيــن بمرينــا مدينــة ســا، حيــث حــج أربعــون كاتبــا وكاتبــة للقــاء قرائهــم 
وتوقيــع أعمالهــم األدبيــة لهــم. ولذلــك ُعــدت تلــك المبــادرة حدثــا بــارزا فــي 

عاصمــة المملكــة وفــي المغــرب بصفــة عامــة.

رصيــف  علــى  )األدب  اإلبداعيــة  األدبيــة  التظاهــرة  هــذه  أن  المؤكــد  ومــن 
المبدعيــن( جــاءت نتيجــة للرغبــة األكيــدة فــي تمتيــع الكّتــاب، نســاء ورجــاال، 
بالمكانــة االعتباريــة الائقــة بهــم إلــى جانــب باقــي المبدعيــن اآلخريــن. فاألمــر ال 
يتعلــق، إذن، بمعــرض للكتــاب، بــل باحتفــال أدبــي القصــد منــه إتاحــة الفرصــة 
أمــام الكّتــاب لالتقــاء بقرائهــم واالســتماع إليهــم، ألن هــذا األمــر غالبــا مــا 

ــاك. ــا أو هن ــي تقــام هن يتعــذر تحقيقــه فــي مختلــف معــارض الكتــب الت

فــي  للشــك  مجــاال  يــدع  ال  التظاهــرة  هــذه  عرفتــه  الــذي  الكبيــر  النجــاح  إن 
االهتمــام الملحــوظ الــذي يبديــه المغاربــة للكتــاب ولــأدب بعامــة. لقــد كانــت 
ســعادة الُكّتــاب غامــرة أمــام أفــواج مــن الــزوار الذيــن اصطفــوا القتنــاء الكتــب 
والســعي لتوقيعهــا مــن طــرف كتابهــا ومبدعيهــا. وكان لمشــاركة فئــة مــن 

ــن. ــن البارزي ــن الثقافي الفاعلي

ــة الدارالبيضــاء ب )أنفابليــسAnfaplace ( )المــكان  ــة فــي مدين ــدورة الثاني نظمــت ال
البــارز والمناســب لعقدهــا، وكــذا الســتقبال األعــداد الغفيــرة مــن عشــاق الكتــاب(. 

ــر.  وقــد فــاق عــدد زوارهــا خمســة آالف زائ

هامتيــن  بتنظيــم محاضرتيــن  المرتحلــة(  )اآلداب  مــن  الثانيــة  الــدورة  انفــردت  وقــد 
الموجهــة  القصــرة  القصــة  جائــزة  أحدثــت  كمــا  الفرنســية.  و  العربيــة   : باللغتيــن 
للشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 18 و30 ســنة، كان الهــدف منهــا تشــجيع 

الناشــئة.  اإلبــداع األدبــي عنــد 

النسخة الثانية في الدار البيضاء : ابتكاران جديداننجاح غير متوقع في مارينا سا، 2017 

اآلداب المرتحلـــــــــــــةاآلداب المرتحلـــــــــــــةاآلداب المرتحلـــــــــــــة
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انعقــدت الــدورة الثالثــة فــي مراكــش يــوم الســبت 5 أكتوبــر 2019 فــي رحــاب 
مســجد الكتبيــة. وهــو المــكان التاريخــي الــذي يعــود تاريخــه إلــى القــرن الثانــي 
الكتبيــة، ومســجد  بجامــع  أيضــا  المــكان  هــذا  ُعــرف  الميــادي. وقــد  عشــر 
الكتبيــة أو مســجد الكتبييــن. مثلمــا كان هــذا المــكان يجمــع فــي رحابــه بيــن 
بحــق مكانــا  فــكان  بهــم.  الكتــب وبائعيهــا فاشــتهر  فئــات صّنــاع  مختلــف 
ســاحًرا النعقــاد تلــك الــدورة مــن )اآلداب المرتحلــة( لاحتفــاء بكتابهــا، نســاًء 

ورجــاال، األربعيــن ؟

وقــد فــاق عــدد الــزوار الذيــن حجــوا إلــى هــذه التظاهــرة أزيــد مــن عشــرة آالف 
الشــباب  مــن  عــددا  فرأينــا  فقــط.  الزمــن  مــن  ثــاث ســاعات  امتــداد  علــى 
المتعطــش للنهــل مــن الثقافــة ينتقلــون بيــن الكتــاب فرحيــن وبيــن أيديهــم 
هواتفهــم يســتجوبون هــذه أو ذاك، مثلمــا يلتقطــون الصــور معهــم كتعبيــر 

عــن االحتفــاء واالهتمــام.

وقــد التأمــت فــي المســاء حلقتــان ألبــرز راِوَيْيــن. وفــي نفــس المــكان بالــذات 
ــرة  ــاراة القصــة القصي ــز الشــباب المشــارك فــي مب أعلــن رئيســا لجنتــي جوائ

ــة والــكام( عــن أســماء الفائزيــن. بموضــوع )الكتاب

ســتحط )اآلداب المرتحلــة( مــرة أخــرى رحالهــا يــوم 1 أكتوبــر 2022 فــي العاصمــة العلميــة، مدينــة فــاس. ومــن الواضــح أن اختيــار هــذه المدينــة لــم يكــن 
اعتباطًيــا، إذ أنهــا مدينــة عريقــة وعاصمــة للثقافــة وأصــدق شــاهد علــى تاريــخ غنــي مــن المآثــر والمنجــزات.

ــر ، تونــس ، فلســطين ، فرنســا ، مصــر ، موريتانيــا ، الكاميــرون ، لبنــان ، تركيــا ، الســودان ، الكــوت ديفــوار،  والــدول المشــاركة هــي : المغــرب ، الجزائ
األردن،  فرنســا.

مراكش 2019 : الكتاب في الكتبية بعد 10 قرون من الغياب

اآلداب المرتحلـــــــــــــةاآلداب المرتحلـــــــــــــة

فاس في أكتوبر 2022، واللقاء مع التاريخ

وفــي صبــاح انطــاق التظاهــرة تــم بالمركــب الثقافــي التابــع لــوزارة األوقــاف 
والشــؤون اإلســامية ببــاب )إيغلــي( عقــد ندوتيــن.

وجديــر باإلشــارة أن مــن المميــزات التــي طبعــت الــدورة الثالثــة نشــر كتــاب 
ضــم أربعيــن نًصــا للُكّتــاب المشــاركين فــي التظاهــرة. دون أن ننســى بطبيعــة 
الحــال هــؤالء األطفــال الذيــن اصطحبهــم آباؤهــم لهــذه التظاهــرة، فــكان لهــم 
مــا أرادوا مــن الكتــب المعروضــة حــول الطفــل باللغتيــن العربيــة والفرنســية



ماري روز أوبومو  
شــاعرة وروائيــة و كاتبــة مســرح كاميرونيــة. عملــت أســتاذة فــي الثانــوي بالكاميــرون ، ثــم انتقلــت للتدريــس  
فــي جامعــة أورليــان الفرنســية. كمــا كانــت  مســؤولة عــن آداب الجنــوب فــي وكالــة الفرنكوفونيــة الجامعيــة 
مــن 2009 إلــى 2011. نشــرت مــاري روز أوبومــو العديــد مــن األعمــال الروائيــة مــن بينهــا : “ أســرار البيــت 
الحجــري “، 2010، “ الجــدة، تلــك المــرأة األبديــة “، 2021. حصلــت الكاتبــة علــى جوائــز عــدة : جائــزة إذاعــة فرنســا 
الدولية عن مســرحيتها الرســالة 1990، جائزة االســتحقاق األدبي،  2021 ) وزارة التعليم العالي الكاميرونية(، 

جائــزة كاديمــا، 2012، ) المنظمــة الدوليــة للفرنكوفونيــة(. 

اآلداب المرتحلـــــــــــــةاآلداب المرتحلـــــــــــــة

إصـــدارات

• Le secret de la maison de brique, l’Harmattan, 2010.
• La grand-mère, cette femme éternelle, l’Harmattan, 2021.

الكتاب والكاتبات باللغة الفرنسية

الكاميرون
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ماري جوزية آلي

روائيــة وصحفيــة ومغنيــة فرنســية. قضــت طفولتهــا فــي المارتينيــك و انتقلــت إلــى باريــس حيــث درســت 
الصحافــة وعملــت فــي التلفزيــون الفرنســي مقدمــة للبرامــج. ألفــت أغنيــة Caressé mwen  التــي غنتهــا 
مجموعــة ماالفــوا وعرفــت شــهرة عالميــة. أصــدرت ســنة 1989 ألبومهــا األول  “المؤامــرة“، ثــم ألبومــا ثانيــا 
ــة«، 2016،  ــة. مــن مؤلفاتهــا : »القافل ــا المجتمــع باللغــة الكريولي ــه قضاي ــاول في ــوي« ســنة 2000 تتن »زامب
»أســبوع ويــوم واحــد«، 2020، »حــوارات مــع إيمــي ســيزير«، 2021. حصلــت روايتهــا »القافلــة« علــى جائــزة 

إفــوار ســنة 2016. 

إصـــدارات

•   Le convoi, Hervé Chopin, 2016.
•   Une semaine et un jour, Hervé Chopin, 2020.
•   Entretiens avec Aimé Césaire, Hervé Chopin, 2021.

فرنسا



ليلى بنحساين مونيي

كاتبــة فرنســية- مغربيــة مــن مواليــد المغــرب. حاصلــة علــى دبلــوم المعهــد العالــي للتجــارة وإدارة المقاولــة 
وعلــى ماســتر فــي التدبيــر مــن جامعــة بوزانســون حيــث تعيــش منــذ ســنوات. نشــرت العديــد مــن القصــص 
فــي مجلــة »أبولــي« ) منشــورات زولمــا( و فــي كتــب جماعيــة. وصلت روايتها األولى » الســماء تحت أقدامنا«، 
2019، إلــى نهائيــات جوائــز الروايــة لفرانــس تلفزيــون،  األدب العربــي، كازيــس، كمــا نالــت جائــزة البحــر األبيــض 

المتوســط و جائــزة الكتــاب األوربــي والمتوســطي. »نظريــة الباذنجــان« هــو عنــوان روايتهــا الثانيــة، 2021. 

اآلداب المرتحلـــــــــــــةاآلداب المرتحلـــــــــــــة

إصـــدارات

•   Le ciel sous nos pas, Albin Michel, 2019.
•   La théorie des aubergines, Albin Michel, 2021.

المغرب / فرنسا
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كمال بن الشيخ 

شــاعر و قصــاص و روائــي وصحفــي جزائــري. نشــر العديــد مــن المؤلفــات مــن بينهــا : »ثمــة حيــث أرتــوي«، 
شــعر، 2022، »المــأزق«، روايــة، 2020، »استســام الشــتاء«، قصــص، 1919. ســاهم أيضــا فــي مؤلفــات 
جماعيــة مثــل »ثــورة االبتســامة«، 2019، بمعيــة عشــرة كتــاب وصحفييــن و »ســنوات االزدهــار« بتنســيق 

محمــد القاســمي حــول تجربــة الكتــاب الذيــن عاشــوا مرحلــة بومديــن. 

إصـــدارات

•   La reddition de l’hiver, Frantz Fanon, 2019.
•   L’impasse, Frantz Fanon, 2020.
•   Là où tu me désaltères, Frantz Fanon, 2022.

الجزائر / فرنسا



جليل بناني 

كاتــب وطبيــب ومحلــل نفســي مغربــي مــن مواليــد مدينــة مكنــاس ســنة 1948. يــرأس »حلقــة التحليــل 
النفســي« ويديــر مركــز األبحــاث فــي جامعــة باريــس ديــدرو 7،  و يؤطــر البحــوث بجامعــة صوفيــا أنتيبوليــس 
بمدينــة نيــس الفرنســية. وهــو عضــو بجمعيــة الفضــاء التحليلــي )فرنســا( ورئيــس شــرفي لفيدراليــة الطــب 
ــه : »الجســد المتهــم«، 1980، »التحليــل النفســي فــي بــاد اإلســام«،   النفســي الفرنكوفونيــة. مــن مؤلفات
2008، »محلــل نفســاني فــي المدينــة«، 2013، »طريــق مــا أطــول ...أقــوال الجئيــن إلــى المغــرب«، 2016، 
»األمــل ســيأتي مــن الجنــوب«، 2022، »مــن الجــن إلــى التحليــل النفســي«، 2022. حــاز ســنة 2002 علــى »جائــزة  

ســيغموند فرويــد« التــي تمنحهــا مدينــة فييــن النمســاوية علــى ُمجمــل مســيرته.

اآلداب المرتحلـــــــــــــةاآلداب المرتحلـــــــــــــة

إصـــدارات

•   Attahlil ennafsi fi al bilad al islamia, (traduction de l’ouvrage Psychanalyse en terre d’islam, Toubkal, 2020).
•   L’espoir viendra du Sud, correspondance avec Roland Gori (préface de Souleymane Bachir Diagne), la Croisée des chemins, 2022.
•   Des djinns à la psychanalyse, nouvelle approche des pratiques traditionnelles et contemporaines, Les presses du réel, 2022.

المغرب

11 10

ماحي بينبين

كاتــب ورســام مغربــي مــن مواليــد ســنة 1959. اســتقر فــي الثمانينيــات فــي باريــس و درس الرياضيــات فــي 
فرنســا ثــم  دّرســها الحقــا لمــدة ثمانــي ســنوات. هاجــر إلــى نيويــورك مــا بيــن 1994 و 1999 حيــث اشــتهر فــي 
مجــال الفــن التشــكيلي و اقتنــى متحــف غوغنهايــم لوحاتــه فــي مجموعاتــه الدائمــة.  عــاد إلــى مراكــش ســنة 
2002 ليتفــرغ للكتابــة و الرســم و النحــت وتســيير المراكــز الثقافيــة لمؤسســة علــي زاوة رفقــة المخــرج نبيــل 
عيــوش. نشــر الكاتــب العشــرات مــن الروايــات مــن بينهــا : »مؤنــس الملــك«، 2017، »شــارع الصفــح«، 2019، 

»أخــي الشــبح«، 2022...

إصـــدارات

•  Le fou du roi, Le Fennec, Stock, 2017.
•  Rue du pardon, Le Fennec, Stock, 2019.
•  Mon frère fantôme, Le Fennec, Stock, 2022.

المغرب 
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إصـــدارات

•   L’année de Bacchus, éditions La Virgule, 2021.
•  L’orchestre de Jacob, éditions Marsam, 2022.
«هذه البالد السعيدة«, مرسم,  2019 •

13 12

المصطفى بوينيان 

المصطفى بوينيان، المزداد بفاس  ســنة 1962، درس بالمدرســة العليا لأســاتذة وبجامعة تولوز لوميراي 
ــاب الزهــر«  ــة »ب ــه عــن دار النشــر مرســم  أول رواي ــة فــاس. ســنة 2006 صــدرت ل ــم دّرس بمدين بفرنســا ث
ثــّم »حوريــات ورجــال« )2010 جائــزة المجّلــة األدبّيــة المغربّيــة( ثــّم »مــن فــاس إلــى كابــول« )2013( و »جــوق 
يعقــوب«، 2021 كّلهــا عنــد نفــس الناشــر باإلضافــة إلــى عشــر قصــص لأطفــال. ســنة 2021 صــدرت لــه عــن 

دار النشــر الفاصلــة  روايــة »عــام باخــوس«.

المغرب

شوشانة بوخبزة

كاتبــة فرنســية مــن مواليــد صفاقــس التونســية ســنة 1959. درســت الرياضيــات قبــل أن تتخصــص فــي 
األدب. مــن مؤلفاتهــا : “صيــف فــي القــدس“، 1986، »الصرخــة«، 1987، »مــن أجــل حــب األب«، 1998، »تحــت 
النجــوم«، 2002.، »اليــوم الثالــث«، 2010، »معــدن«، 2011، »غضــب«، 2012. تكتــب أيضــا الســيناريو. شــاركت 
فــي إخــراج الفيلــم الوثائقــي »تذكــرة ذهــاب وإيــاب«، 2005، وأخرجــت »أبطــال غيتــو وارســو الصغــار« ســنة 

2013. حــازت علــى علــى جائــزة البحــر األبيــض المتوســط عــن »الصرخــة«، 1987. 

إصـــدارات

•  Le troisième jour, Denoël, 2010.
•  Métal, Denoël, 2011.
•  Fureur, Denoël, 2012.

فرنسا
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سيديف إيسير 

روائيــة ومســرحية وسيناريســت تركيــة مــن مواليــد ســنة 1965 بإســطمبول. تكتــب بالتركيــة والفرنســية. 
ُأخرجــت نصوصهــا و ُقرئــت  فــي المهرجانــات الدوليــة و المســارح الوطنيــة و الســاحات العموميــة و المقاهــي 
و المكتبــات والمــدراس. ُتــدرس مؤلفاتهــا فــي اإلعداديــات والثانويــات و شــعب المســرح فــي الجامعــات 
)كولوميبيــا و بيركلــي فــي أمريــكا، مدرســة العلــوم السياســية و الســوربون فــي باريــس، كوينــس كوليــج...(. 
مــن مؤلفاتهــا : “علــى العتبــة“، 2009، »عيــن علــى البــازار«، 2010، »الشــعب يصــل«، 2011، »أذهــب حيــث 
أســتطيع«، 2013... ُترجمــت إلــى األرمنيــة و األلمانيــة و اإليطاليــة و االنجليزيــة و البولونيــة و والفارســية، كمــا 
حصلــت علــى عــدة جوائــز و منــح دراســية دوليــة. مــن المؤسســات الثــاث لبرلمــان الكاتبــات الفرنكوفونيــات 
للمبدعــات“.  العالمــي  “القامــوس  إلــى    2014 ســنة  دخلــت  الســليماني.  ليلــى  و  الــزواري  فوزيــة  رفقــة 

)اليونيســكو(. 

إصـــدارات

• Trésor national,  JC Lattès, 2021.

تركيا

15 14

إدريس الكراوي

أســتاذ باحــث مــن مواليــد القنيطــرة ســنة 1952. عمــل أســتاذا للتعليــم العالــي بجامعــة محمــد الخامــس 
وأســتذا زائــرا بعــدة جامعــات أجنبيــة. يشــغل حاليــا منصب الكاتــب العام  للمجلس االقتصــادي و االجتماعي 
والبيئــي. عمــل مستشــارا للوزيــر األول مــن 1998 إلــى 2011. وهــو عضــو مــن الجمعيــات والمؤسســات 
األكاديميــة. مــن مؤلفاتــه : »مغــرب الشــباب«، 2006، »الشــباب وااللتــزام السياســي«، 2013، »التنميــة«، 
،2018، »نظــرات علــى عالــم متغيــر«، 2012، »إفريقيــا القــرن الواحــد والعشــرين«، 2022. اختيــر عضوا بأكاديمية 

العلــوم البرتغاليــة ســنة 2017. 

إصـــدارات

•  Regards sur un monde incertain, changer ou régresser, la Croisée des chemins, 2021.
•  Repenser l’Afrique au XXIème siècle, Al markaz attakafi Lil Kitab, 2022
•  Etre jeune aujourd’hui, révoltes du présent et regards sur l’avenir, la Croisée des chemins, 2022.

المغرب 
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ياسمين الشامي 

ــر بباريــس قبــل أن  ــة لويــس األكب ــد 1967. درســت فــي ثانوي ــة أنتروبولوجيــة مغربيــة مــن موالي روائيــة وباحث
تلتحــق بالمدرســة العليــا لأســاتذة الشــهيرة »أولــم« لدراســة الفلســفة. كمــا حصلــت علــى دبلــوم التبريــز فــي 
العلــوم االجتماعيــة. تخصصــت الحقــا فــي األنتربولوجيــا ودرســت الهجــرة النســوية بيــن فرنســا والمغــرب 
وتأثيرهــا علــى الوراثــة واألمومــة. عــادت إلــى المغــرب مــن نيويــورك لتتفــرغ للكتابــة. مــن بين رواياتهــا : »حفل«، 

1999، »المــوت ســعادة«، 2017، »ميــدي حبيبتــي«، 2019، “جريحــة“، 2022. 

إصـــدارات

•  Mourir est un enchantement, Actes Sud, 2017. 
•  Médée chérie, Actes Sud, 2019.
•  Dans sa chair, Actes sud, 2022.

المغرب 

إيفان جابلونكا 

مــؤرخ وكاتــب فرنســي. ولــد ســنة 1973 بباريــس. أســتاذ التاريــخ المعاصــر بجامعــة باريــس الثالثــة 
ــر بمعيــة الفيلســوف بييــر روزفالــون سلســلة  عشــرة. مــن طلبــة المــؤرخ الفرنســي أالن كوربــان . يدي
»جمهوريــة األفــكار« فــي منشــورات ســوي الباريســية. كمــا أطلــق ســنة 2013 سلســة » حيــاة األفــكار« 
فــي منشــورات فرنســا الجامعيــة. مــن مؤلفاتــه : »جــان جونيــه المخجلــة«، 2004،  »قصــة أجــداد لــم 
احــظ بهــم«، 2012، التاريــخ أدب معاصــر : بيــان مــن أجــل العلــوم االجتماعيــة«، 2014، »ليتيســيا او نهايــة 
ــدة«، 2019،  ــة الجدي ــى الذكوري ــة إل ــون. مــن األبوي البشــر«، 2016، »ســيارة التخييــم«، 2018، »رجــال عادل

»ولــد مثلــي ومثلــك«، 2012...

إصـــدارات

•   Laëtitia ou la Fin des hommes, Seuil, 2016.
•   Des hommes justes. Du patriarcat aux nouvelles masculinités, Seuil, 2019.
•   Un garçon comme vous et moi, Seuil, 2021.

فرنسا
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يوسف أمين العلمي

كاتــب وفنــان تشــكيلي مغربــي مــن مواليــد مدينــة العرائــش. درس فــي البعثــة الفرنســية بالربــاط و انتقــل 
الســتكمال دراســته العليــا بنيويــورك. عــاد إلــى المغــرب ونشــر روايتــه األولــى »مغربــي فــي نيويــورك«. مــن 
بيــن روايتــه : »المهاجــرون الســريون«، 2000، »منمنمــات«، 2004، “مــا زلــت حيــا«، 2018، »مــا اجمــل الحــرب«، 
2019، »حلــم«، 2022، »بيــغ األكبــر«، 2002. حصــل علــى بعــض الجوائــز كجائــزة المركــز الثقافــي البريطانــي 

وجائــزة األطلــس الكبيــر للســفارة الفرنســية. 

إصـــدارات

•   C’est beau la guerre, Le Fennec, 2019
•   J’ai fait un dream, Le Fennec, 2022 
•   Big le grand, Le Fennec, 2022.

المغرب 

إدريس كسيكس

صحفــي وكاتــب ومســرحي مغربــي مــن مواليــد 1968. مديــر مركــز إيكونوميــا التابــع لمدرســة التجــارة العليــا 
الخاصــة بالربــاط. يمــارس بــه التأطيــر التربــوي و يــدرس المنهجيــة و قواعــد النقــاش السياســي. باحــث فــي 
مجــال اإلعــام والثقافــة و عضــو فــي عــدة مجــات أدبيــة ونقديــة دولية. عضو في المجموعــة الدولية للعمل 
بالفــن فــي هيئــة الصنــدوق العربــي للثقافــة والفنــون ) آفــاق(، و فــي المجلــس العربــي للعلــوم االجتماعيــة 
و فــي المجلــس اإلفريقــي مــن أجــل تنميــة العلــوم االجتماعيــة فــي إفريقيــا )2019(. مــن بيــن مؤلفاتــه : 
»صندوقــي األســود«، 2006، »تيــه نقــدي«، 2013، » إلــى مضيــق بــن رشــد«، 2017، » ســبل العصيــان«، 2021، 
» نســيج الفوضــى«، 2022. حــاز علــى الجوائــز التاليــة : جائــزة قســطنطينة للمســرح عــن نصــه »هــو«، 2009، 
جائــزة مســرح  االســتوديو الوطنــي فــي لنــدن باعتبــاره مــن ضمــن أفضــل ســتة مســرحيين أفارقــة، 2021، 

جائــزة األطلــس الكبيــر عــن كتابــه »مهنــة المثقــف«، 2015،...

إصـــدارات

•  Au détroit d’Averroès, Le Fennec, 2017.
•  Les sentiers de l’indiscipline, En toutes lettres, 2021.
•  Textures du chaos, Le Fennec, 2022.

المغرب
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منى هاشم 

كاتبــة وباحثــة مغربيــة. حصلــت علــى دبلــوم الدراســات المعمقــة مــن إحــدى جامعــات الدرالبيضــاء. 
نشــرت روايتهــا األولــى »أبنــاء الشــاوية« ســنة 2004 و تاهــا »قامــوس أســماء العائــات المغربيــة « 
الشــهير ســنة 2007. تســاهم المؤلفــة بانتظــام فــي البرامــج اإلذاعيــة والصحافــة المكتوبــة و التلفزيــون 
) الفيلــم التســجيلي »طريــق األصــول« - ميــدي 1( ولجــن الجوائــز األدبيــة ) جائــزة المامونيــة(. مــن 
مؤلفاتهــا : »قامــوس األســماء العائليــة المغربيــة«، 2017، »يوميــات تاريخنــا غيــر العاديــة«، 2019، »إبــن 

تومــرت«، 2021. 

إصـــدارات

•  Dictionnaire des noms de famille du Maroc, Erick Bonnier, 2018.
•  Chroniques   insolites   de   notre   histoire, Erick Bonnier, 2019.
•  Ben Toumert ou les derniers jours des voilés, la Croisée des chemins, 2021.

المغرب 

أسماء لمرابط 

طبيبــة ومفكــرة مغربيــة. تشــتغل فــي موضــوع »المــرأة فــي اإلســام« مــن وجهــة نظــر تحرريــة أساســها 
االنطــاق مــن المرجعيــة اإلســامية فــي تنــاول القضايــا النســائية، مــن خــال إعــادة قــراءة النصــوص الدينيــة 
برؤيــة إصاحيــة. شــاركت فــي مؤتمــرات دوليــة وقدمــت العديــد مــن المحاضــرات حــول هــذا الموضــوع. عينــت 
رئيســة »للمجموعــة الدوليــة للتفكيــر فــي قضايــا المــرأة فــي اإلســام« مــن ســنة 2008 الــى ســنة 2010. كمــا 
عينــت رئيســة »مركــز الدراســات والبحــوث فــي القضايــا النســائية فــي اإلســام« بالرابطــة المحمديــة للعلمــاء 
مــن ســنة 2010 الــى مــارس 2018. ُكلفــت  بكرســي النــوع بالمؤسســة األورو- عربيــة لجامعــة غرناطــة. كمــا 
عضــو فــي الهيئــة العلميــة للمعهــد الوطنــي لحقــوق اإلنســان منــذ  يونيــو 2019. مــن مؤلفاتهــا البــارزة : 

»النســاء والرجــال فــي القــرآن«، 2012، »نســوانيات ومؤمنــات«، 2016، »اإلســام والنســاء«، 2017. 

إصـــدارات

•  Féministes et croyantes : Un autre regard sur les religions, la Croisée des chemins, 2016.
•  Islam et femmes : les questions qui fâchent, En toutes lettres, 2017. 
•  Femmes et hommes dans le Coran, quelle égalité ? la Croisée des chemins, 2012. 

المغرب
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فؤاد العروي

كاتــب و أســتاذ باحــث مغربــي مــن مواليــد ســنة 1958 بوجــدة. درس فــي البعثــة الفرنســية بالدارالبيضــاء قبــل 
أن ينتقــل إلــى فرنســا ويتخــرج مهندســا. عــاد إلــى المغــرب وااشــتغل فــي المكتــب الشــريف للفوســفاط 
قبــل أن يشــد الرحــال إلــى انجلتــرة حيــث ســيدّرس فــي كامبريــدج ويــورك. وبعــد حصولــه علــى الدكتــوراه، 
انتقــل للتدريــس فــي جامعــة أمســتردام الهوالنديــة. وبالمــوازاة مــع التعليــم، تفــرغ للكتابــة. مــن بيــن أعمالــه 
ــد الفرنســيين «،  »أســنان المهنــدس الطوبوغرافــي«، 1996، » احــذروا مــن المظلييــن«، 1999، » » ســنة عن

2010، »يوســف أو المصالحــة«، 2021، » دفاعــا عــن العــرب«، 2021. 

إصـــدارات

•  L’insoumise de la Porte de Flandre, Julliard, 2017.
•  Joseph/Youssouf ou la réconciliation, Zellige, 2021.
•  Plaidoyer pour les Arabes. Vers un récit universel, Mialet Barrault, 2021.

المغرب / هوالندا

23 22

زينب لعوج

علــى شــهادة  الثامنــة. حاصلــة  باريــس  وجامعــة  العاصمــة  الجزائــر  جامعــة  فــي  وأســتاذة  باحثــة  كاتبــة، 
الليســانس مــن جامعــة وهــران بالجزائــر، وشــعادة الماجســتير ودكتــوراه دولــة مــن جامعــة دمشــق وديبلــوم 
الدراســات المعمقــة مــن جامعــة الســوربون بباريــس. مديــرة دار النشــر »الفضــاء الحــر« ورئيســة الجمعيــة 
الثقافيــة »ذاكرة«.مــن أعمالهــا الشــعرية: يا أنــت مــن منــا يكــره الشــمس/ أرفــض أن يدجــن األطفــال/ 
راقصــة المعبــد/ رباعيــات نــوارة لهبيلــة/ مرثيــة لقــارئ بغــداد/ عطــب الــروح /. لهــا بالفرنســية »أناشــيد 
الحمامــة األخيــرة«. فــي مجــال الســرد صــدرت لهــا مؤخــرا روايــة » ســويت أميريــكا« عــن دار “الوطــن اليــوم” 
بالجزائر.تحصلــت علــى جائــزة الشــعر المتوســطي بمدينــة ســاليرنو بإيطاليــا وجائــزة نــازك المائكــة بالعــراق.

إصـــدارات

2020 ,Espace Libre  ,رباعيات نوارة لهبيلة  •
2022 ,Espace Libre ,سيويت أميريكا  •
•   Côté femmes, d’un poème l’autre, Espace Libre, 2010

الجزائر
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كريستوف مانون

كاتــب وشــاعر فرنســي مــن مواليــد بــوردو ســنة 1970. منــذ ســنة 1999، يشــارك فــي أبــرز المجــات الفرنســية : 
فيــزي، جافــا، لــو بــو دي بــورد، أكســيون بويتيــك، إكزيــت، جــردان أوفريــي، أوســت، باســاج، بوكســون، الجيــش 
األســود، غريمو...مــن بيــن مؤلفاتــه الموزعــة بيــن الشــعر والروايــة : »االديــو«، 2007، »قصائــد نموذجيــة«، 
2009، »أونيفيرســيل«، 2009، »مــن يحيــا«، 2010، »الوصيــة، حســب فرانســوا فيــون«، 2011، كمــا شــارك 
فــي األنطولوجيــا المعروفــة »الحديقــة العماليــة« التــي نســقها وقدمهــا إيفــار شــفافار، 2008...، شــمال 
المســتقبل«، 2016، »طعام حيوان الريح«، 2019، »مؤقت«، 2022. نال الشــاعر والكاتب جائزة »االكتشــاف« 

للجمعيــة العامــة لأدبــاء عــن روايتــه »قــوي و مضــيء« ســنة 2015. 

إصـــدارات

•   Au nord du futur, éditions Nous, 2016.
•   Pâture de vent, Verdier, 2019.
•   Provisoires, éditions Nous, 2022.

فرنسا
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زينب مكوار

كاتبــة فرنســية مــن أصــول مغربيــة. تابعــت دراســتها فــي العلــوم السياســية والدراســات التجاريــة و عملــت 
فــي مجــال االستشــارة االســتراتيجية للمقــاوالت. تهتــم بصــورة اآلخــر فــي المجتمــع و المســاواة بيــن الرجــل 
والمــرأة. بــدأت بكتابــة الشــعر. ونشــرت روايتهــا األولــى » الدجاجــة بكامونهــا« ســنة 2022 التــي وصلــت إلــى 
ــة الغونكــور فــي الئحــة  ــدن أكادمي ــرت أيضــا مــن ل ــى و اختي ــة األول ــزة الغونكــور للرواي ــرة لجائ الائحــة القصي

أحســن روايــات صيــف 2022. 

إصـــدارات

•   La poule et son cumin, JC Lattès, 2022.

المغرب / فرنسا
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فلورانس نوافيل

كاتبــة وصحفيــة وناقــدة فرنســية مــن مواليــد بولونيــا بيتانكــور ســنة 1961. هجــرت عالــم المــال واألعمــال 
لتلتحــق بجريــدة لومونــد ســنة 1994 لتعمــل بهــا كناقــدة أدبيــة. بعــد أن شــغلت منصــب نائبــة رئيــس لومونــد 
الكتــب، أصبحــت الحقــا مســؤولة عــن عــن اآلداب األجنبيــة فيــه. نشــرت ســنة 2003 أول ســيرة ذاتيــة فرنســية 
للكاتــب األمريكــي الحاصــل علــى جائــزة نوبــل إســحاق ب. ســينجر التــي نالــت جائــزة الســرد البيوغرافــي ســنة 
ســنة 2004 و أتبعتهــا بروايــة » الهبــة«، 2007 التــي نالــت جائــزة الروايــة االولــى لجامعــة أرتــوا، 2008. أصــدرت 
ــذر عــن ذلــك«،  ــوان » درســت فــي مدرســة التجــارة  وأعت ــة و الســرد بعن ــرا يمــزج بيــن فــن المقال نصــا قصي
2009، » االرتبــاط«، 2012، » وهــم أنــك محبــوب«، 2015، ) جائــزة غابريــال ديســتري 2016، »اعترافــات مريــض 

بالســرقة«، 2018، » نينــا ســيمون، الســيرة، 2019، ســت نســاء لعالــم مختلــف«، 2020. 

إصـــدارات

•   Ecrire c’est comme l’amour, Autrement, 2016.
•   Nina Simone. Love me or leave me, Tallandier, 2019.
•   Après : Six femmes pour un monde différent, Stock, 2020.

فرنسا
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مبارك ولد بيروك

كاتــب موريطانــي بالفرنســية مــن مواليــد ســنة 1957 بمدينــة أطــار شــمال موريطانيــا. تابــع دراســته العليــا 
فــي القانــون بالربــاط ) المغــرب(، ثــم عــاد إلــى موريطانيــا وأنشــأ  أول جريــدة مســتقلة فــي موريطانيــا : 
موريطانيــا غــدا.  صــار عضــوا بالمجلــس األعلــى للصحافــة واإلعــام الســمعي البصــري ســنة 2006. مــن 
مؤلفاتــه : »نســيت الســماء أن تمطــر«، 2006، )جائــزة الروايــة الفرنكوفونيــة المغاربيــة(، » طبــل الدمــوع«، 
2009، ) جائــزة أحمــادو كورومــا(، » مغنــي األميــر«، 2013،  »أنــا وحيــد«، 2018، ) جائــزة أحمــد بابــا(، » صمــت 

اآلفــاق«، 2021، » منبــوذون«، 2021. 

إصـــدارات

•   Le griot de l’émir, Elyzad, 2013.
•   Le silence des horizons, Elyzad, 2021.
•   Parias, Sabine Wespieser, 2021.

موريطانيا
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فيرجيني رويلس

كاتبــة فرنســية. تعمــل رئيســة لمجلــة أمنيســتي أنترناســيونال بعــد ان أدارت لســنوات مجلــة » كوزيــت«. 
تعمــل فــي مجــال الصحافــة المكتويــة والســمعية البصريــة. مــن مؤلفاتهــا : »ريشــة«، 2007، »مادامــت 

الكتابــة تبقــى، فســأبقى«، 2022. 

إصـــدارات

•   Les écrits restent, alors je resterai (Stock, 2022) 
•   La plume (Stock, 2017). 

فرنسا
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فيرونيك تادجو

كاتبــة و جامعيــة وفنانــة تشــكيلية مــن ســاحل العــاج. درســت فــي ســاحل العــاج وتخصصــت فيمــا بعــد فــي 
األدب والحضــارة األمريكيــة الســوداء فــي جامعتــي الســوربون الفرنســية و هــوارد األمريكيــة بواشــنطن. 
نشــرت  العديــد مــن الروايــات مــن بينهــا : » الملكــة بوكــو«، 2005 الحائــزة علــى جائــزة إفريقيــا الســوداء، 
»بعيــدا عــن أبــي«، 2010، »رفقــة البشــر«، 2017، ثــم »أن نحــب«، 2021. عــاوة علــى الروايــة، انخرطــت الكاتبــة 

مؤخــرا فــي تجربــة أدب األطفــال. 

إصـــدارات

•  Reine Pokou, Actes Sud, 2005.
•  En compagnie des hommes, Don Quichotte, 2017.
•  Aimer, Muséo éditions, 2021.

الكوت ديفوار



كريستيان توبيرا

العلــوم االقتصاديــة و االجتماعيــة  فــي  . حصلــت علــى دبلومــات جامعيــة  كاتبــة ووزرة ســابقة فرنســية 
واالســتراتيجية والدبلوماســية. أصبحــت نائبــة برلمانيــة عــن الغويــان )2012-1993(، و نائبــة أوربيــة )-1994

بإخــراج قوانيــن  األلغــام المضــادة  البرلمانــي  ُعينــت وزيــرة للعــدل )2016-2012(. تميــز نشــاطها   .)1999
لأفــراد و التوقيــع علــى معاهــدة أوتــاوا الدوليــة،  تجــارة العبيــد و العبوديــة باعتبارهمــا جريمــة ضــد اإلنســانية، 
االعتــراف بآثــار التجــارب النوويــة القاتلــة علــى الســاكنة المدنيــة والعســكرية. ُعــرف أيضــا نشــاطها الــوزاري 
مــن خــال قانــون زواج المثلييــن، قانــون إصــاح السياســات الجنائيــة والســجنية، تحديــث اإلطــار التشــريعي 
مــن  العقــود.  قانــون  للماليــة، وتحييــن  الوطنــي  المكتــب  إنشــاء  و  األمــوال  تبييــض  و  الرشــوة  لمحاربــة 
 ،2019 2016، »ليلــة الشــوك«،  إلــى الشــباب«،  2002، »همســات  : »العبوديــة محكيــة البنتــي«،  مؤلفاتهــا 
»نســكن األرض«، 2020، » هــذه القطــع مــن الحيــاة المكســرة«، 2021. حصلــت علــى الدكتــوراه الفخريــة مــن 
ــة و مــن الجامعــة الحــرة لبروكســيل و جامعــة جنيــف بسويســرا.  جامعــة فيســكونتين - مييلوكــي األمريكي

اآلداب المرتحلـــــــــــــةاآلداب المرتحلـــــــــــــة

إصـــدارات

•  Murmures à la jeunesse, Philippe Rey, 2016
•  Nuit d’épine, Plon, 2019
•  Les morceaux de vie, Robert Laffont, 2021
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حبيبة التوزاني إدريسي 

كاتبــة مغربيــة. حاصلــة علــى الدكتــوراه فــي األدب الفرنســي و تــدرس حاليــا بالمدرســة العليــا لأســاتذة 
بفــاس. نشــرت روايتهــا االولــى بعنــوان : »فــي ظــل شــجر الحــور«، 2021. 

إصـــدارات

•  Sous l’ombre des peupliers, Orion, 2021. 

المغرب



اآلداب المرتحلـــــــــــــةاآلداب المرتحلـــــــــــــة

بهاء الطرابلسي

كاتبــة روائيــة وصحفيــة مغربيــة مــن مواليــد ســنة 1966 بالرباط.عملــت فــي عــدة منابــر إعاميــة بعــد 
1995، »حدثونــي   ، بــكل بســاطة«  دراســتها العليــا فــي مجــال االقتصــاد فــي فرنســا. نشــرت »امــرأة 
ــزة إفــوار لــأدب اإلفريقــي الفرنكوفونــي بمجموعاتهــا  عــن الحــب«،  » امــرأة ورجان«...حصلــت علــى جائ
القصصيــة » حدثونــي عــن الحــب« و جائــزة فنــادق صوفيتــال و أديلــف عــن » كرســي حــارس العمــارة« ســنة 
ــا سلســلة  ــر حالي ــى 2021.  و تدي ــة الدعــم الســينمائي مــن 2019 إل 2017. شــغلت منصــب عضــو فــي لجن
»كاينــة« عنــد دار نشــر مفتــرق الطــرق. مــن أعمالهــا األخيــرة : » تذكــر مــن أنــت«، 2019، حــوار مــرح مــع 

                                                    .2022 المــوت«، 

إصـــدارات

•  La chaise du concierge, Le Fennec, 2017.
•  Souviens-toi qui tu es, la Croisée des chemins, 2019.
•  Dialogue joyeux avec un mort, la Croisée des chemins, 2022.

المغرب
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حسن وهبي 

ــة اآلداب  ــخ األفــكار بكلي ــي وأســتاذ باحــث متخصــص فــي األدب الفرنســي و تاري ــب وشــاعر وناقــد مغرب كات
والعلــوم اإلنســانية التابعــة لجامعــة ابــن زهــر بأكاديــر. أصــدر العديــد مــن المؤلفــات التــي توزعــت مــا بيــن 
الشــعر و المقالــة والنقــد و الدراســة األكاديميــة. مــن بيــن مؤلفاتــه العديــدة : »أنشــودة فــي ضيــق األيــام«، 

2017، شــعر، »مديــح التحــاب الصغيــر«، 2021، »اســتبداد المشــترك«، 2019، » الليــل البشــري«، 2022. 

إصـــدارات

•  Petit éloge de l’aimance (Al Manar, 2021), 
•  La tyrannie du commun (La Croisée des chemins, 2019), 
•  La nuit humaine (Le fennec, 2022).

المغرب



هيام يارد 

كاتبــة لبنانيــة مــن مواليــد بيــروت ســنة 1975. درســت بهــا علــم االجتمــاع فــي جامعــة  القديــس جوزيــف. تخلــت 
عــن المســرح فــي ســن الخامســة والعشــرين للتفــرغ للكتابــة منــذ 2001. نشــرت فــي البدايــة ديوانــا شــعريا 
بعنــوان » انعكاســات القمــر«، 2013، نــال الميداليــة الذهبيــة لألعــاب الفرنكوفونيــة. و نشــرت ديوانــا ثانيــا 
تحــت وســم » جــروح المــاء«، 2004. وقــد نــال هــذان الديوانــان جوائــز عديــدة. مــن مؤلفاتهــا : »تأمــات القمــر«، 
2001، »خزانــة الظــال«، 2006، »اللعنــة«، 2012، » جماليــات االفتــراس«، 2013«كل شــيء هلوســة«، 2016، » ســنواتنا 
الطويلــة كبنــات«، 2020، » انفجــار داخلــي«، 2021. حصلــت علــى الدكتــوراه الفخريــة مــن المعهــد الوطنــي للفنــون 
و المهــن بباريــس، 2018، شــعلت كرســي ألبيــر كامــو بمعهــد الدراســات المتقدمــة بجامعــة مرســيليا مــن 

فبرايــر إلــى يوليــوز 2019. 
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إصـــدارات

• Tout est halluciné, Fayard, 2016.
• Nos longues années en tant que filles, Flammarion, 2020.
• Implosions, Les Équateurs, 2021.
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محمد زين العابدين

موســيقي ورجــل سياســة تونســي مــن مواليــد سوســة ســنة 1965. حصــل علــى ثــاث دكتــوراه مــن جامعــة 
الســربون الفرنســية فــي الجماليــات  و الجغرافيــة السياســية و فــي علــم االجتمــاع السياســي والثقافــي 
والتاريــخ وعلــوم الموســيقى. خبيــر دولــي فــي منظمــة اليونيســكو فــي السياســات الثقافيــة واســتراتيجيات 
التنميــة المســتدامة.  تــرأس معهــدي الموســيقى بتونــس وسوســة و مهرجــان قرطــاج الدولــي ) 2016(. 
صــار وزيــرا فــي حكومــة يوســف الشــاهد ســنة 2016، كمــا التحــق بالحــزب الرئاســي »نــداء تونــس«. مــن 
مؤلفاتــه : »الامفكــر فيــه السياســي«، 2020، »الامفكــر فيــه االجتماعــي« 2020، »الامفكــر فيــه اإلبداعــي«، 
2020. حــاز علــى عــدة جوائــز مثــل » فــارس«، 2003، جائزتــا البحــر االبيــض المتوســط للثقافــة و االســتحقاق 

الوطنــي، 2019. منــذ 2020، يشــغل منصــب مديــر الثقافــة واالتصــال باليسيســكو بالربــاط. 

إصـــدارات

•   L’impensé politique, Sotumedias, 2020.
•   L’impensé sociologique, Sotumedias, 2020.
•   L’impensé Poïétique, Sotumedias, 2020.

تونس



فوزية الزواري

ُولــدت فوزيــة الــزواري فــي مدينــة الدهمانــي والتــي تبعــد حوالــي 30 كــم إلــى الجنــوب الشــرقي مــن واليــة الــكاف 
فــي شــمال غــرب تونــس، حيــُث نشــأت فــي عائلــة ُمكونــة مــن ســت أخــوات وأربــع إخــوة. درســت فــي جامعــة 
تونــس ثــم انتقلــت إلــى باريــس. حصلــت فوزيــة علــى درجــة الدكتــوراه فــي األدب الفرنســي َواألدب الُمقــارن 
مــن جامعــة الســوربون، وهــَي ُتقيــم فــي باريــس منــُذ 1979، حيــُث عملــت لمــدة عشــر ســنوات فــي معهــد 
العالــم العربــي، كمــا عملــت رئيــس تحريــر لمجلــة القنطــرة، وفــي عــام 1996 عملــت كصحفيــة فــي مجلــة 
ــدة«، 2002،  ــه«، 1999، » العائ ــى في ــذي أفن ــد ال ــة األوهــام«، » هــذا البل ــك. مــن مؤلفاتهــا : » قافل جــون أفري
ــر  ــون عــن المســيح«، 2017، موليي ــة ديامــس«، 12 مســلما يتحدث ــة«، 2006، » لســت المغني » الزوجــة الثاني
ــزة القــارات  وشــهرزاد«، 2019. تشــغل حاليــا منصــب رئيســة برلمــان الكاتبــات الفرنكوفونيــات. فــازت بجائ

الخمــس للفرنكوفونيــة عــن روايتهــا »جســد أمــي«  عــن دار نشــر الفرنســية العريقــة غاليمــار.
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إصـــدارات

•   Le corps de ma mère, Joëlle Losfeld, 2016.
•   Valentine d’Arabie, la nièce oubliée de Lamartine, Editions du Rocher, 2020.
•   Par le fil je t’ai cousue, Plon, 2022.
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أديــب وروائــي ســوداني. ُولِــَد بمدينــة »كســا« فــي 
الســودان 1963، ونشــأ وترعــرع فــي »خشــم القربــة« 
درس  حيــث  »القضــارف«،  مدينــة  مــن  بالقــرب 
المرحلــة االبتدائيــة والتحــق فــي المرحلة المتوســطة 
»حلفــا  مدرســة  ثــم  القربــة«  »خشــم  بمدرســة 
دراســته  وتابــع  الثانويــة،  المرحلــة  فــي  الجديــدة« 
فــدرس  مصــر  العربيــة  جمهوريــة  فــي  الجامعيــة 
ــا فــي  إدارة األعمــال بجامعــة أســيوط. ويقيــم حاليًّ
فــي  اإلنجليزيــة  للغــة  مدرًســا  عِمــل  »النمســا«. 
الفتــرة مــن 1993 إلــى 2000، وشــغل عــدة مناصــب، 
لــدى  األطفــال  لحقــوق  مستشــاًرا  عملــه  أبرزهــا: 
اليونيســيف في دارفور، ومديًرا لمشــروعات التنمية 
فــي صنــدوق تنميــة المجتمــع التابــع للبنــك الدولــي 

غ للكتابــة. مــن بيــن رواياتــه  بالنيــل األزرق، إلــى أن تفــرَّ
»ســماهاني«،   : العديــدة  القصصيــة  ومجموعاتــه 
دارفــور«،  »مســيح  النوبــي«،  الديــك  »مانيفســتو 
»روايــة العاشــق األبــدي«، »والئــم النخس«؛«امــرأة 
مــن كمبــو كديــس«، »موســيقى العظــم«... حصــل 
علــى جوائــز عربيــة وغربيــة مختلفــة مثــل جائــزة الطيب 
أدب  وجائــزة  الســابعة،  دورتهــا  فــي  للروايــة  صالــح 
عالمــي 2016)فرنســا( وجائــزة األدب اإلفريقــي 2017 
2016)فرنســا(  المقاومــة  أدب  وجائــزة  )سويســرا( 
وجائــزة »بــي بــي ســي« للقصة القصيرة على مســتوى 
العالــم العربــي. ترِجمــت أعمالــه إلــى عــدة لغــات مــن 
بينهــا: االنجليزيــة والفرنســية واأللمانيــة واإلســبانية 
والتركيــة والســواحلية والفــا والنرويجيــة ولغــة، إلــخ. 

إصـــدارات

•   مسيح دارفور، ويلوز هاوس، 2016
•   سماهاني، دار مسكلياني، 2017

•   مسامير األرض الجنقو، ويلوز هاوس، 2020

عبد العزيز بركة ساكن

السودان

الكتاب والكاتبات باللغة العربية



عبد السالم بنعبد العالي

عبــد الســام بنعبــد العالــي أســتاذ فلســفة بجامعــة محمــد الخامــس بالربــاط. وهــو أيضــا مترجــم، وناقــد. 
ال تشــكل الفلســفة عنــده مجــرد نمــط عيــش، وإنمــا رؤيــة خاصــة للعالــم. تنفتــح منشــوراته العديــدة علــى 
عــدة واجهــات، فهــي تعــرض للفلســفة السياســية عنــد الفارابــي، مثلمــا تهتــم بانفتــاح الفكــر العربــي علــى 

الفلســفة الغربيــة. 

عبد القادر الشاوي

مــن مواليــد 1950, روائــي وناقــد, لــه عــدة مؤلفــات منشــورة فــي مجــاالت فكريــة وأدبيــة مختلفــة. صــدر لــه عــن 
منشــورات الفنــك : »دليــل العنفــوان«. 1989, »الســاحة الشــرفية« 1999( الفائــزة بجائــزة المغــرب لإلبــداع 
األدبــي ســنة 2000, »إشــكالية الرؤيــة الســردية«. 2002, »دليــل المــدى«. 2003, »مــن قــال أنــا«. 2006, »كان 
وأخواتهــا«. 2009, »كتــاب الذاكــرة«. 2015, »بســتان الســّيدة«. 2018، »التيهــاء«. 2021. »مديــح التعــازي«. 

 .2022

اآلداب المرتحلـــــــــــــةاآلداب المرتحلـــــــــــــة

إصـــدارات

•  انتعاشة اللغة، دار المتوسط ، 2021 
•  قراءات من أجل النسيان، دار المتوسط، ميالنو، 2022 

•  عبد الفتاح كيليطو أو عشق اللسانين، دار المتوسط، ميالنو، 2022

إصـــدارات

•  التيهاء، الفنيك، 2021 
   •  مديح التعازي، الفنيك، 2022

المغربالمغرب

39 38



عائشة البصري

 Simone شــاعرة وروائيــة وقاصــة. حــازت علــى الجائــزة الدوليــة للروايــة كاتــب ياســين )الجزائــر 2016( وجائــزة
Landry للشــعر النســائي )باريــس 2017( وجائــزة أفضــل روايــة عربيــة معــرض الشــارقة )اإلمــارات العربيــة 
أعمالهــا  نــت  ُضمِّ التركيــة.  اإلنجليزية،اإليطاليــة،  كتبهــا  للفرنسية،اإلســبانية،  .ترجمــت   )2018 المتحــدة 
كندا،الشــيلي،  إســبانيا،   ، الســويد  ،المكســيك،  فرنســا،أمريكا،ألمانيا  فــي  صــادرة  عالميــة  أونطلوجيــات 
اليونــان ، صربيــا ، إيرالنــدا. صــدر للكاتبــة فــي الروايــة: »ليالــي الحريــر«، 2013. »حفيــدات جريتــا جاربــو«، 2015. 
»بنــات الكــرز« ) قصــص2017(. »الحيــاة مــن دونــي«، 2018. »كجثــة فــي روايــة بوليســية«،2020 . فــي الشــعر : 
ــَوُة  »مســاءات«، 2001. أرق المائكــة ) 2002(. شــرفة مطفــأة 2004(. ليلــة ســريعة العطــب )2007(. »َخْل
الطيــر«،2010. »الســابحات فــي العطــش«، 2015. حوريــات البحــر،2015. »التســامح باأللــوان«،2016. »حديــث 
مدفــأة: حقيبــة فنيــة« ، ضمــن الكتــاب الجماعــي » ثــراء الكتــاب الفقيــر«، غاليمــار، فرنســا 2012. »صديقــي 

الخريــف: حقيبــة فنيــة«، 2009.

نجوان درويش

شــاعر فلســطيني مــن مواليــد مدينــة القــدس المحتلــة.  صــدرت لــه بيــن عامــي 2000 و2022 تســعة كتــب 
شــعرية، مــن آخرهــا: »لســَت شــاعرًا فــي غرناطــة« )2018(، و«كّلمــا اقتربــت ِمــْن عاصفــة« )2018( و«َتِعــَب 
الُمَعلَّقــون« )2018(، و«اســتيقظنا مــّرًة فــي الجّنــة« )2020(، و«ُكرســّي علــى ُســور َعــّكا« )2021(، »لكّنــي كتبُت 
األشــجار بالخطــأ« )2020(. ُترجمــت مجموعــة مــن كتبــه إلــى اإلنكليزيــة واإلســبانية واإليطاليــة واليونانيــة 
والصينيــة والتركيــة والكرواتيــة واأللبانيــة والمقدونيــة ولغــات ُأخــرى، كمــا ُرّشــحت أعمالــه وحــازت جوائــز 
ــرة، 2022(  ــركا )القائمــة القصي ــاب شــعري مترجــم« فــي أمي ــزة أفضــل كت ــدة، مــن آخرهــا: »جائ ــة عدي عالمي
لمجموعــة »َتِعــَب الُمعلَّقــون«، وجائــزة English Pen Award  للمختــارات الشــعرية »ِعنــاق« )لنــدن، 2020(.

اآلداب المرتحلـــــــــــــةاآلداب المرتحلـــــــــــــة

إصـــدارات

•  استيقظنا مرة في الجنة، دار الفيل والمؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2020  
   •  تعب المعلقون، دار الفيل والمؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2018  

•  كرسي على سور عكا، دار الفيل والمؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2021  

إصـــدارات

• كجثة في رواية بوليسية، الدار المصرية اللبنانية القاهرة، 2021
• الحياة من دوني، الدار المصرية اللبنانية القاهرة، 2018

•  حفيدات جريتا جاربو، الدار المصرية اللبنانية القاهرة، 2016

المغربفلسطين
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عبد الفتاح كيليطو 

كاتــب وأســتاذ جامعــي مغربــي مــن مواليــد مدينــة الربــاط ســنة 1945. عمــل أســتاذا بكليــة اآلداب جامعــة 
محمــد الخامــس بالربــاط، كمــا عمــل أســتاذا زائــرا بعــدة جامعــات أوروبيــة وأمريكيــة مــن بينهــا جامعــة بــوردو، 
الســوربون الجديــدة، كوليــج دو فرانــس، جامعــة برينســتون و هارفــارد. كتــب العشــرات مــن الكتــب بالعربيــة 
والفرنســية تتــوزع بيــن الروايــة والنقــد مــن بينهــا : »مقامــات بديــع الزمــان الهمدانــي والحريــري«، 1983،« 
المؤلــف ومضاعفــوه«، 1985، »العيــن واإلبــرة«، 1992، »لــن تتحــدث لغتــي«، 2008، » أتكلــم كل اللغــات، لكــن 
بالعربيــة«، 2013، » فــي جــو مــن النــدم الفكــري،«2020، ، هــذه الحكايــة حكايتــي، 2022؛ »خصومــة الصــور«، 
1985، »بحــث«، 1999، » أنبئونــي بالرؤيــا«، 2011، » حصــان نيتشــه«، 2016... تحّصــل علــى عــدة جوائــز مــن 
بينهــا : جائــزة المغــرب للكتــاب، 1989، جائــزة األكاديميــة الفرنســية، 1999، جائــزة الســلطان العويــس، 2007. 

ترجمــت أعمالــه إلــى لغــات أخــرى كاإلنجليزيــة و اإلســبانية واإليطاليــة واأللمانيــة. 

لطيفة لبصير

لطيفــة لبصيــر ولــدت بالــدار البيضــاء، كاتبــة وقاصــة وباحثــة أكاديميــة، أســتاذة بجامعــة الحســن الثانــي، كليــة 
اآلداب والعلــوم اإلنســانية بنمســيك، الــدار البيضــاء، تــدرس النقــد األدبــي ومناهــج النقــد الحديــث والســرد 
الحديــث وتاريــخ الفــن. باحثــة لهــا اهتمــام بالســيرة الذاتيــة والفــن والســرد وبــاألدب النســائي وبقضايــا المرأة. 
نشــطت برنامــج الصالــون الثقافــي فــي قنــاة الدوتشــيه فيلــه األلمانيــة بشــراكة مــع قنــاة المغربيــة ســنة 
2011 ،2012.  تكتــب العمــود وأدب وفكــر إلــى غيرهــا مــن المــواد ضمــن مجلــة نســاء مــن المغــرب منــذ ســنة 
2008 إضافــة إلــى مقــاالت أخــرى قــارة فــي جريــدة االتحــاد اإلماراتيــة، وهــي عضــوة فــي مختبــر الســيميائيات 
كينســاو  بيــن جامعــة  الشــراكة  قياديــة ضمــن  امــرأة  اختيارهــا  تــم  والفنيــة.  األدبيــة  الخطابــات  وتحليــل 
األمريكيــة وجامعــة الحســن الثانــي، بنمســيك، الــدار البيضــاء ســنة 2021. مــن بيــن أعمالهــا القصصيــة 
والنقديــة العديــدة : » رغبــة فقــط«، 2003، » ضفائــر«، 2006، » أخــاف مــن«، 2010، »كوفيــد الصغيــر«، 2021؛ 
»ســيرهن الذاتيــة/ الجنــس الملتبــس »، 2012،  »الســيرة الذاتيــة النســائية«، 2018، »الحيــاة تحاكــي االبــداع«، 

 .2021

اآلداب المرتحلـــــــــــــةاآلداب المرتحلـــــــــــــة

إصـــدارات

  •  Celui qu’on cherche habite à côté, la Croisée des chemins, 2018.
Fî jawwin min an-nadami al-fikrî, Al-mutawassit, 2020.

Par Dieu, cette histoire est mon histoire, la Croisée des chemins, 2022. 

إصـــدارات

• لودفيغ دويتشي، المركز الثقافي للكتاب، 2020
• كوفيد الصغير، المركز الثقافي للكتاب، 2021

• الحياة تحاكي االبداع، دائرة الشارقة، 2021 • في جو من الندم الفكري
• وهللا إن هذه الحكاية لحكايتي  

المغربالمغرب
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إبراهيم نصر هللا 

 الفائــز بالجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة »البوكــر« عــام 2018، مــن مواليــد عمــان ألبويــن فلســطينيين 
اقُتلعــا مــن أرضهمــا عــام النكبــة، عــاش طفولتــه وشــبابه فــي مخيــم الوحــدات لاجئيــن الفلســطينيين فــي 
عّمــان، األردن. بــدأ حياتــه العمليــة معلمــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ثــم عمــل فــي مجاَلــي الصحافــة 
والثقافــة، وفــي عــام 2006 تفــّرغ للكتابــة. نشــر حتــى اآلن 15 ديوانــا شــعريا و 22  روايــة مــن ضمنهــا مشــروعه 
الروائــي »الملهــاة الفلســطينية« المكــون مــن 12 روايــة تغطــي أكثــر مــن 250 عامــا مــن تاريــخ فلســطين 
الحديــث، ومشــروع »الشــرفات« المكــون مــن عشــر روايــات تتأمــل الحــال العربــي مــن مختلــف وجوهــه 
اإلنســانية واالجتماعيــة والسياســية. ُترجمــت لــه خمــس روايــات وديــوان شــعر إلــى اإلنجليزيــة، وأربعــة كتــب 
إلــى اإليطالية.. نــال 10 جوائــز، مــن بينهــا جائــزة ســلطان العويــس المرموقــة للشــعر العربــي عــام 1997؛ 
ــراري الُحّمــى« مــن قبــل صحيفــة الغارديــان البريطانيــة كواحــدة مــن أهــم عشــر روايــات  واختيــرْت روايتــه »ب
كتبهــا عــرب أو أجانــب عــن العالــم العربــي. عــام 2012 نــال جائــزة القــدس للثقافــة واإلبــداع التي ُتمنــح ألول مرة 
تقديــًرا ألعمالــه األدبيــة. تطــّوع للصعــود إلــى قمــة »جبــل كليمنجــارو«، 2014، بمرافقــة أطفــال فلســطينيين 
فقــدوا ســيقانهم بســبب قــوات االحتــال، ووصلــوا القمــة، وكتــب عــن هــذه التجربــة روايــة »أرواح كليمنجارو« 
2015، وفــازت هــذه الروايــة بجائــزة كتــارا للروايــة العربيــة عــام 2016. وفــي عــام 2020 فــاز بجائــزة كتــارا للروايــة 
العربيــة للمــرة الثانيــة، عــن روايتــه: »ثاثيــة األجــراس«: »دبابــة تحــت شــجرة عيــد الميــاد«، ليكــون أول كاتــب 

عربــي يفــوز بهــذه الجائــزة مرتيــن عــن الفئــة الكبــرى.

يوسف زيدان

ــران مــن  ولــد يوســف محمــد أحمــد زيــدان فــي مصــر، فــي محافظــة ســوهاج، وذلــك فــي 30 مــن شــهر حزي
عــام 1958. حيــث إنــه مــن مواليــد بــرج الســرطان ومــن عائلــة مســلمة وميســورة الحــال. لكنــه لــم يقــم فــي 
ســوهاج تلــك المحافظــة التــي ولــد بهــا، بــل انتقــل مــع أســرته إلــى االســكندرية وعــاش ودرس وعمــل 
ــه الكثيــر مــن اإلســهامات األدبيــة،  ــرز الكتــاب والفاســفة فــي العصــر الحالــي، ل فيهــا. ويعــد الكاتــب مــن أب
والمقــاالت المنشــورة فــي العديــد مــن المجــات والصحــف، كمــا شــغل العديــد مــن المناصــب الحكوميــة 
رفيعــة المســتوى. بــدأت حياتــه المهنيــة عندمــا قــرر االلتحــاق بالجامعــة فــي مدينــة اإلســكندرية، وذلــك 
فــي كليــة اآلداب تحديــًدا، فــدرس الفلســفة واختــص فيهــا. وكانــت هــذه هــي النقطــة التــي غيــرت حياتــه، 
ووضعتــه علــى طريــق الشــهرة، وذلــك بســبب الفكــر والمنهــج واألســلوب الــذي اتبعــه فــي كتابــة المقــاالت 
والروايــات، معتمــًدا فــي ذلــك علــى دمــج الفلســفة التــي تاقهــا مــع الفكــر الصوفــي. كانــت البدايــة مــع 
رســالة الماجســتير، والتــي كان عنوانهــا : »الفكــر الصوفــي عنــد عبــد الكريــم الجيلــي«، ثــم اســتمر فــي ســعيه 
لينــال درجــة الدكتــوراه فــي علــوم الفلســفة ذات الطابــع اإلســامي، وذلــك فــي عــام 1989 عــن رســالته ذات 
العنــوان: »الطريقــة القادريــة فكــًرا وســلوًكا ومنهًجــا«. للكاتــب رصيــد كبيــر مــن األبحــاث والمؤلفــات. وذلــك 
ــه : »ظــل األفعــى«، 2006،  ــه ومؤلفات ــات. ومــن أهــم روايات ــخ والرواي ــن والفلســفة والتاري فــي مجــاالت الدي
»عزازيــل«، 2008، وحصلــت هــذه األخيــرة علــى جائــزة البوكــر ألفضــل روايــة عربيــة، »النبطــي«، 2010، »محــال«، 
2012،«جوانتانامــو«، 2014؛ »التــراث المجهــول«، 1994، »كتــاب أصــول العنــف الدينــي«. »روايــة النصــوص 

األربعــة ومبدعوهــا«، 1998، »الاهــوت العربــي«، 2009..

اآلداب المرتحلـــــــــــــةاآلداب المرتحلـــــــــــــة

إصـــدارات
•  طفولتي حتى اآلن، الدار العالمية للعلوم، 2022

•  دبابة تح شجرة عيد الميالد، الدار العالمية للعلوم، 2020
•  الحب شرير، الدار العالمية للعلوم، 2018

إصـــدارات
•  La malédiction d’Azazel (traduit de l’arabe), Albin Michel, 2014

•   عزازيل،  دار الشروق، 2016
•   الالهوت العربي،  دار الشروق، 2016

•   النبطي،  دار الشروق، 2016

مصراألردن
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ا  تقــام مائدتــان مســتديرتان مــن الســاعة التاســعة صباًحا حتــى الواحدة ظهًر
فــي القاعــة الكبيــرة لبلديــة البطحــاء بفــاس. واحــدة بالفرنســية واآلخــرى 
حــول  الفرنســية  باللغــة  المســتديرة  المائــدة  فــي  ســيتدخل  بالعربيــة. 
موضــوع مــن ثقافــة إلــى أخــرى : فــؤاد العــروي )المغــرب( ، فيرونيــك تادجــو 

)الكــوت ديفــوار( ، إيفــان جابلونــكا )فرنســا( وكريســتيان توبيــرا )فرنســا(.

وســتدير اللقــاء كاثريــن فروشــون توســان، رئيســة مجلــة أدب بــا حــدود 
RFI - راديــو فرنســا الدولــي.

مائدة مستديرة باللغة الفرنسية مع :
ديفــوار(،  )الكــوت  تادجــو  فيرونيــك  )المغــرب(،  العــروي  فــؤاد 

)فرنســا(. توبيــرا  وكرســتيان  )فرنســا(  جابلونــكا  إيفــان 

ســتديرها : كاثريــن فروشــون توســان ، رئيســة مجلــة أدب بــا 
حــدود RFI - راديــو فرنســا الدولــي.

مائدة مستديرة باللغة العربية مع :
درويــش  نجــوان  )الجزائــر(،  لعــوج  زينــب  )المغــرب(،  كيليطــو  الفتــاح  عبــد 

)الســودان(.  ســاكن  بركــة  العزيــز  عبــد  )فلســطين(، 

ســيديرها :  محمــد الصغيــر جنجــار ، مديــر مســاعد مؤسســة الملــك عبــد العزيــز 
آل سعود

الرئيسة : سناء غواتي

العضوان : إدريس كسيكس ويوسف أمين العلمي

الرئيس : جالل الحكماوي

العضوان : لطيفة لبصير ومنى وفيق

لجنة تحكيم القصة القصيرة باللغة الفرنسية : لجنة تحكيم القصة القصيرة باللغة العربية :

يشــارك فــي المائــدة المســتديرة باللغــة العربيــة كل مــن عبــد الفتــاح كيليطــو 
)المغــرب(، زينــب لعــوج )الجزائــر(، نجــوان درويــش )فلســطين(، عبــد العزيــز 

بركــة ســاكن )الســودان(. 

وســيدير اللقــاء محمــد الصغيــر جنجــار ، مديــر مســاعد مؤسســة الملــك عبــد 
العزيــز آل ســعود.

مســابقة القصــة القصيــرة للشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و 30 ســنة، 
وذلــك لتشــجيع اإلبــداع األدبــي بيــن الشــباب.
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الشريك
المغربي
الرسمي

الرئيسة : نادية السالمي

أمينة الصندوق : نادية جديدي

أعضاء مجلس اإلدارة : إدريس اليزمي، عبد القادر الشاوي، ماحي بنبين، حسن الدبشي، سناء غواتي.

تنظم مهرجان الكتاب » اآلداب المرتحلة « الجمعية  التي تحمل االسم نفسه.
مــن خــال شــراكة خاصــة مــع MAP و SNRT و 2M و TV5 monde، والتــي تبــث 

وصــات إشــهارية تعلــن عــن الحــدث منــذ شــهر ســبتمبر.

تغطيـــة إعاميـــة واسعــة
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Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication
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النسخــــة الرابعــــــــــة - فاتح أكتوبر 2022
جنــــــــان السبيــــــــــــــــــل - فـــــــــــــاس

من ثقافــــــة إلى أخــــــــــرى
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