
 
 

1 

 الترجمات
 :تتضمن القائمة اآلتیة الروایات الفائزة وروایات القائمتین الطویلة والقصیرة التي ترجمت إلى لغات أخرى

 

 ابنة سوسلوف" لحبیب عبد الرب السروري"

 ") Suslov’s Daughter(تحت عنوان " Darf Publishersمنشورات دارف اإلنجلیزیة:  •

 

  "اسمھ الغرام" لعلویة صبح

  Mondadoriموندادوري :  یطالیةاإل •
 Poliromالرومانیة: بولیروم  •

 

 "االعترافات" لربیع جابر

   New Directions نیو دیركتیونزاإلنجلیزیة:  •
 Gallimardالفرنسیة: غالیمار  •

 

 "أصل وفصل" لسحر خلیفة

 ")Of Noble Origins(تحت عنوان " AUC Press اإلنجلیزیة: مطبعة الجامعة األمریكیة في القاھرة •

 

 أمریكا" لربیع جابر"

  Gallimard الفرنسیة: غالیمار •
  Feltrinelli اإلیطالیة: فلترینیلي •

 

 "أنا، ھي واألخریات" لجنى فواز الحسن

 Interlink  انترلینك بوكس: نجلیزیةاإل •
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 اسمي آدم إللیاس خوري –"أوالد الغیتو 

 Maktoob Book Series سلسلة مكتوب :عبریةال •

 " إلبراھیم عبد المجیداإلسكندریة في غیمة"

 Hoopoeاإلنجلیزیة: ھوبو  •

 "برید اللیل" لھدى بركات

 Oneworld  وان وورلد اإلنجلیزیة: •
 La nave di Teseoال نافي دي تسایو اإلیطالیة:  •
 Editora Tablaالبرتغالیة: أدیتورا تبال  •
 Saless Publications منشورات سالسالفارسیة:  •
 Sindbadالفرنسیة: سندباد  •

 

 البیت األندلسي" لواسیني األعرج"

 Actes Sudأكت سود الفرنسیة:  •
 

 بروكلین ھایتس" لمیرال الطحاوي"

  Faber and Faber اإلنجلیزیة: فیبر وفیبر •
 

 ترمي بشرر" لعبده خال"

  Bloomsbury Qatar Foundation Publishing        اإلنجلیزیة: مؤسسة بلومزبري قطر للنشر •
  Books Editions  الفرنسیة: بوكس إدیشیونز •

 

 تغریدة البعجة" لمكاوي سعید"

 ")Cairo Swan Song(تحت عنوان "  AUC Pressاإلنجلیزیة: مطبعة الجامعة األمریكیة في القاھرة •
 في الشرق األوسط وشمال أمریكا ة)المملكة المتحد Arabia Books (اإلنجلیزیة: كتب أرابیة •
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 تمر األصابع" لمحسن الرملي"

 Hoopoeاإلنجلیزیة: ھوبو  •
 

 تویا" ألشرف العشماوي"

 (كتاب رقمي)  Culturaكولتوراة: یطالیاإل •

 

 جوع" لمحمد البساطي"

  Lenos األلمانیة: لینوس •
  AUC Press اإلنجلیزیة: مطبعة الجامعة األمریكیة في القاھرة •
  Actes Sud الفرنسیة: أكت سود •

 

 حارس التبغ" لعلي بدر"

  Bloomsbury Qatar Foundation Publishing اإلنجلیزیة: مؤسسة بلومزبري قطر للنشر •
 Cumartesi Kitalpigi كیتلبیجي كومرتیسيالتركیة:  •

 

 "حارس الموتى" لجورج یرق 

 Hoopoeاإلنجلیزیة: ھوبو  •
 

 لعزیز محمد"الحالة الحرجة للمدعو ك" 

  Hoopoeاإلنجلیزیة: ھوبو •
 Shanghai Literature and Artالصینیة: شانغھاي لآلداب والفن  •
  Sindbad, Actes Sudأكت سودسندباد، : الفرنسیة •

 

 حدائق الرئیس" لمحسن الرملي "

  Maclehose Press اإلنجلیزیة: ماكلھوز بریس •
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 حّرأس الھواء" لروزا یاسین حسن"

  Actes Sudسود: أكت الفرنسیة •
 

 حطب سراییفو" لسعید خطیبي"

  Banipal Booksانیبال منشورات بة: اإلنجلیزی •

 

 يھ ججالحفیدة األمریكیة" إلنعام ك"

  Bloomsbury Qatar Foundation Publishing  اإلنجلیزیة: مؤسسة بلومزبري قطر للنشر •
 Shanghai 99 الصینیة: شنغھاي  •
  Liana Levi الفرنسیة: لیانا لیفي •

 

 لجبور الدویھي "حي األمیركان"

 ")The American Quarter(تحت عنوان " Interlinkاإلنجلیزیة: انترلینك بوكس  •

 

 "حیاة معلّقة" لعاطف أبو سیف

   Unions Verlag یونیونس فرالك: األلمانیة •

 

 الخائفون" لدیمة ونوس"

 Editorial Sitaraاألسبانیة: إدیتولایر ستارة  •
 Random Houseراندوم ھاوس : األلمانیة •
 Harvill Seckerھارفیل سكر اإلنجلیزیة (المملكة المتحدة):  •
 Knopfنوبف   اإلنجلیزیة (الوالیات المتحدة): •
 Baldini & Castoldiاإلیطالیة: بالدیني وكاستولدي  •
 Sonia Dragaالبولندیة: سونیا دراكا  •
 Mevsimler Kitabالتركیة: مفسملر كتاب  •
 Norstedtsالسویدیة: نورستدتس  •
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 Gallimardالفرنسیة: كالیمار  •
 Prozartمقدونیا: بروزارت  •
 Signatur, A.W. Brunerالھولندیة: سیكناتور، أي دابلیو برونر  •

 دروز بلغراد" لربیع جابر"

  Turner األسبانیة (أوروبا): ترنر •
  Oceano  األسبانیة (أمریكا الالتینیة): أوسیانو •
  Hanser  ھنزر األلمانیة: •
  Feltrinelli اإلیطالیة: فلترینیلي •
  Buybook البوسنیة: باي بوك •
  Biuro Literackie البولندیة: بیورو لیتیراكي •
  Trei الرومانیة: تراي •
  Geopoetika الصربیة: جیوبویتیكا •
  Gallimard الفرنسیة: غالیمار •
  Gyldendal Norsk النورویجیة: كیلدندال نورسك •

 

 اري كلیر" للحبیب السالميروائح م"

  Lenos األلمانیة: لینوس •
  Arabia Books اإلنجلیزیة: كتب آرابیة •
  Einaudi اإلیطالیة: أینودي •
  Actes Sud الفرنسیة: أكت سود •

 

 زرایب العبید" لنجوى بن شتوان"

 Syracuse University Pressسایراكوز اإلنجلیزیة: مطبعة جامعة  •

 

 إلبراھیم نصرهللازمن الخیول البیضاء" "

 ")Time of White Horses(تحت عنوان " AUC Press اإلنجلیزیة: مطبعة الجامعة األمریكیة في القاھرة •

 "ساعة بغداد" لشھد الراوي 

 Publications  One Worldمنشورات وان وورلد اإلنجلیزیة: •
  Prenada Media Group برینادا میدیا كروب: ندونیسیةاإل •
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  Asteria Kitapكتابأستیریا  :تركیةال •

 ساق البامبو" لسعود السنعوسي"

  Bloomsbury Qatar Foundation Publishing األنجلیزیة: مؤسسة بلومزبري قطر للنشر •
  Forlagid اإلیسلندیة: فورلجید •
  Polirom الرومانیة: بولیروم •
  Nilofer Publishing House ة: دار نشر نیلوفرفارسیال •

 

 إلسماعیل فھد إسماعیلالسبیلیات" "

 ) Interlink اإلنجلیزیة: انترلینك بوكس (الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة •
  Hans Schiller Verlagك فرال ھانس تشیلراأللمانیة: 

 سرمدة" لفادي عزام"

  Swallow Editions اإلنجلیزیة: سوالو إدیشیونز •

 "سماء قریبة من بیتنا" لشھال العجیلي 

 Interlinkاإلنجلیزیة: انترلینك بوكس  •

 السیدة من تل أبیب" لربعي المدھون"

  Telegram Books اإلنجلیزیة: تلغرام بوكس •
 

 سینالكول" إللیاس خوري"

 ")The Broken Mirrors: Sinalcol(تحت عنوان " MacLehose Press اإلنجلیزیة: ماكلھوز بریس •
 

 شرید المنازل" لجبور الدویھي"

  Seagullسیغولاإلنجلیزیة:  •
  Feltrinelli اإلیطالیة: فلترینیلي •
  Actes Sud الفرنسیة: أكتس سود •
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 "شغف" لرشا عدلي

 ")The Girl with the Braided Hair(تحت عنوان " Hoopoeھوبو اإلنجلیزیة:  •

 

 "شمس بیضاء باردة" لكفى الزعبي

  Banipal Booksبانیبال منشورات ة: اإلنجلیزی •

 

 الدرویش" لحمور زیادة "شوق

  AUC Pressاإلنجلیزیة: مطبعة الجامعة األمریكیة في القاھرة •

 صائد الیرقات" ألمیر تاج السر"

  Pearson African Writers’ Series اإلنجلیزیة: سلسلة بیرسون لكتاب إفریقیین •
  Edizioni nottetempo اإلیطالیة: إدیزیوني نوتیتمبو •
  Claroscuro كلورسكو: البولندیة •
 Cumartesi Kitalpigi كیتلبیجي كومرتیسي: التركیة •
 Hirmand  ھیرمند: الفارسیة •

 صیف مع العدو" لشھال العجیلي"

  Interlink اإلنجلیزیة: انترلینك یوك

 طائر أزرق نادر یحلق معي" لیوسف فاضل"

  )القاھرة في میركیةاأل الجامعة لمطبعة بریطاني فرع( بریس ھوبو اإلنجلیزیة: •
 

 الحسنفواز " لجنى 99طابق "

  Interlink Books اإلنجلیزیة: انترلینك یوك •
 

 طشاري" إلنعام كجھ جي"
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  Gallimard الفرنسیة: غالیمار •
 

 طعم أسود رائحة سوداء" لعلي المقري"

  PiemmeEdizione بیام إدیتزیوني اإلیطالیة: •
  Liana Levi الفرنسیة: لیانا لیفي •

 

 ري المبخوتكالطلیاني" لش"

  Europa Editionsنجلیزیة: أوروبا إدیشیونزاإل •

 

 edizioni e/o أو/إي إدیزیوني: اإلیطالیة •

 طوق الحمام" لرجاء عالم "

  Unions Verlag األلمانیة: یونیونس فرالك •
  Overlook اإلنجلیزیة (الوالیات المتحدة): أوفرلوك •
  Duckworth اإلنجلیزیة (المملكة المتّحدة): داكوورث •
  Marsilio Publishing اإلیطالیة: مارسیلیو •
  Smak Slowa البولندیة: سماك سلووا •
  Editions Stock ستوك زیونشدیإالفرنسیة:  •

 

 عزازیل" لیوسف زیدان"

  Turner األسبانیة: تونر •
  Luchterhand األلمانیة: لوخترھاند •
  Atlantic Books اإلنجلیزیة (المملكة المتّحدة): كتب أتالنتیك •
  Serambi اإلندونیسیة: سیرمبي •
  Neri Pozza اإلیطالیة: نیري بوزة •
  Editora Record البرتغالیة البرازیلیة: أدیتورا ركورد •
  Ljevak البوسنیة: لیافك •
  Barbelo البولندیة: باربیلو •
  Epsilon التركیة: أبسیلون •
  Albatross Media التشیكیة: ألباتروس میدیا •
  AST أي أس تيالروسیة:  •



 
 

9 

  Trei الرومانیة: تراي •
  Kinneret Zmora العبریة: كینرات زمورا •
 Rowzaneh Publicationsالفارسیة: دار روزنة  •
  Albin Michel الفرنسیة: ألبین میشال •
  Ljevak الكرواتیة: لیافك •
  Livanis الیونانیة: لیفانس •

 

 عطارد" لمحمد ربیع"

 ")Otared(تحت عنوان "  AUC Press األمریكیة في القاھرةاإلنجلیزیة: مطبعة الجامعة  •
 ")Trois Saisons en Enfer" الفرنسیة: أكت سود (تحت عنوان •

 

 عناق عند جسر بروكلین" لعز الدین شكري فشیر"

  AUC Press اإلنجلیزیة: مطبعة الجامعة األمریكیة في القاھرة •
 

 فرانكشتاین في بغداد" ألحمد سعداوي"

  نرتر: األسبانیة •
 أي أسوزیاتزیون: األلمانیة •
 رلدوو نوا): المتحدة المملكة( اإلنجیلیزیة •
 بنجوین دار): المتحدة الوالیات( اإلنجیلیزیة •
 للنشر میزان: اإلندونیسیة •
 أو/إي إدیزیوني: اإلیطالیة •
 كرادیفا: البرتغالیة •
 ألیف): البرازیل( البرتغالیة •
 للنشر بوك باي: البوسنیة •
 زناك: البولندیة •
 أوراشیون: التایوانیة •
 45 برالیال أدیتورا: الرومانیة •
 أكسمو: الروسیة •
 ترانان بوكفورالجیت: السویدیة •
 سیتیك: الصینیة •
 زمورا كینرات: العبریة •
 بیرانھا: الفرنسیة •
 Naklada Ljevakالكرواتیة:  •
 للنشر بوم ثا: الكوریة •
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 فرالك سولم: النورویجیة •
 كیادو أثینایوم: الھنغاریة •
 جیوس دي یوتكیفیریج: الھولندیة •
 شوایشة: الیابانیة •

 

 الفھرست" لسنان أنطون"

 Yale University Press مطبعة جامعة یایلاإلنجلیزیة:  •

 في غرفة العنكبوت لمحمد عبد النبي

  Hoopoe ھوبو: اإلنجلیزیة •
 Actes Sudالفرنسیة: أكت سود  •

 

 قنادیل ملك الجلیل" إلبراھیم نصرهللا"

  Hoopoeھوبو: اإلنجلیزیة •
 

 القندس" لمحمد حسن علوان"

  Rowzaneh Publications الفارسیة: دار روزنة •
 Le Seuilول الفرنسیة: لیسی •

 القوس والفراشة" لمحمد األشعري"

  Turner األسبانیة: تونر •
  Bloomsbury Qatar Foundation Publishing اإلنجلیزیة: مؤسسة بلومسبري قطر للنشر •
  Fazi Editore إیدیتوري اإلیطالیة: فازي •

 

 مدیح الكراھیة" لخالد خلیفة"

  Random House األسبانیة: رندوم ھاوس •
  Random House اإلنجلیزیة: رندوم ھاوس •
  Bompiani اإلیطالیة: بومبیاني •
  Actes Sud الفرنسیة: أكت سود •
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 محمود شقیر" للنساء العائلةمدیح "

  Interlink اإلنجلیزیة: انترلینك یوك •

 

 مسرى الغرانیق في مدن العقیق" ألمیمة الخمیس"

  AUC Press اإلنجلیزیة: مطبعة الجامعة األمریكیة في القاھرة •

 

 "معذّبتي" لبنسالم حمیش

 ")My Torturess(تحت عنوان "  Syracuse University Pressسایراكوزجلیزیة: مطبعة جامعة اإلن •
 

 المدھونمصائر: كونشرتو الھولوكوست والنكبة" لربعي "

 Hoopoe ھوبواإلنجلیزیة:  •
 

 مطر حزیران" لجبور الدویحي"

  Turner األسبانیة: ترنر •
  Bloomsbury Qatar Foundation Publishing اإلنجلیزیة: مؤسسة بلومسبري قطر للنشر •
  Feltrinelli اإلیطالیة: فلترینیلي •
 Actes Sudالفرنسیة: أكت سود  •

 

 ملكوت ھذه األرض" لھدى بركات"

 Actes Sudالفرنسیة: أكت سود  •
 

 موت صغیر" لمحمد حسن علوان"

 مطبعة جامعة تكساس اإلنجلیزیة: •
   edizione e/oإدیتزیوني إي أو اإلیطالیة:  •
 اإلندونیسیة: میزان للنشر •
 الفارسیة: دار روزنة •
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 ئاویر الكردیة: ناوه ندى •

 موالنا" إلبراھیم عیسى "

 ")The Televangelist(تحت عنوان " Hoopoe اإلنجلیزیة: ھوبو •
 

 نساء البساتین" للحبیب السالمي"

  Lenos األلمانیة: لینوس •
 Atmosphere Libriأتموسفیر لیبري اإلیطالیة:  •
  Actes Sud الفرنسیة: أكت سود •

 

 "ھذا األندلسي" لبنسالم حمیش

 ")A Muslim Suicide(تحت عنوان " Syracuse University Pressسایراكوز اإلنجلیزیة: مطبعة جامعة  •

 

 "ھوت ماروك" لیاسین عدنان

 Syracuse University Pressسایراكوز اإلنجلیزیة: مطبعة جامعة  •
  Actes Sud الفرنسیة: أكت سود •

 واحة الغروب" لبھاء طاھر"

  Turner األسبانیة: ترنر •
  Unions Verlag األلمانیة: یونیونس فرالك •
  Stewart & McClelland مكللند وستیورتاإلنجلیزیة (كندا):  •
  Sceptre اإلنجلیزیة (المملكة المتّحدة): سبتر •
  Obsidian البلغاریة: أوبسیدیان •
  Buybook البوسنیة: بایبوك •
  Dogan Egmont التركیة: دوكان أكمونت •
  Polirom الرومانیة: بولیروم •
  Gallimard الفرنسیة: كالیمرد •
  Vigmostad and Bjorke ركالنرویجیة: فكموستاد وبیو •
  Livanis الیونانیة: لیفانس •
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 وراء الفردوس" لمنصورة عز الدین"

  Unions Verlag األلمانیة: یونیوس فارالك •
  Piemme Mondadori اإلیطالیة: بیام موندادوري •
 الھولندیة •

 

 یا مریم" لسنان أنطون"

  Turner األسبانیة: ترنر •
 ) القربان المقدس""ان (بعنو  Hoopoeاإلنجلیزیة: ھوبو •

 

 "الیھودي الحالي" لعلي المقري

  PiemmeEdizione بیام إدیتزیوني: یطالیةاإل •
 Pardes Publishingباردز  العبریة: •
  Liana Levi لیانا لیفيالفرنسیة:  •

 

 لسمیر قسیمي "یوم رائع للموت"

 دار سندباد للنشر: الفرنسیة •

 

 غائم في البر الغربي" لمحمد المنسي قندیل یوم "

 Syracuse University Pressسایراكوز مطبعة جامعة : اإلنجلیزیة •

 

 السر تاج ألمیر 366

 كتارا مؤسسة: اإلنجلیزیة •
  إنتركوننتننتال دار: الصینیة •
 كتارا مؤسسة: الفرنسیة •
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