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دكتور جيكل ومستر هايد 
 

من تأليف روبرت لويس ستيفنسن 
 ترجمة جوالن حاجي 


 
 

 



السيدة داالواي  
 من تأليف فرجينيا وولف 
 ترجمة عطا عبد الوهاب 










حجر الحروب - قراءات في الحداثة 
الشعرية 

 
من تأليف ياسين النصير 






 

الخالة توال  
تأليف ميغيل دي أونامونو 

 ترجمة صالح علماني 









من اصدارات المدىمن اصدارات المدى

علي سفر
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منشورات (المدى) .. اصدارات مهمة وحضور متميز 

رواية الراقصة لشاكر األنباري 
كائنات دمشقية مرت ذات يوم ثم رحل هبا الزمن

صالح الدين سلمان

 














    


     











    






     





 
     









 

 













      


   
     



 




















 






 









 

 


 










 



 














 

















.. ــــــــدام  ص إىل  ــــم  ــــاس ق ـــــن  م ـــــام  ـــــك احل ـــم  ـــي ـــك ح

يتجه الروائي العراقي شاكر 
األنباري في روايته « الراقصة» 

الى البحث في تاريخية 
المكان الدمشقي بفضاءاته و 
شخوصه التي تنهض هنا عبر 
التداعي و لغة التفاصيل التي 

تحيق بشخصية رؤوف وحيد 
الدين حيث يبني لها الروائي 
سلسلةً من المحطات البؤرية 
و بما يسمح للقارىء الغوص 

في تاريخ دمشق و تاريخ 
صعاليكها الذين اجتمعوا 

ردحاً من الزمن في شارع « 
شيكاغو « الذي أغلق قبيل 

نهاية القرن الماضي و ليصبح 
تذكر تفاصيل هؤالء جزءاً من 

المتعة التي يسعى األنباري 
الى تقديمها ..


