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  الكتاب يتحاورون
 خالد وعالء فاغنر دافید مع

 والیأس، األمل بین والموت؛ الحیاة بین ُعضال؛ مرض مع لتعاملا
 دافید األلماني الكاتبان مباشر بشكل بھا مر التي التجربة ھي تلك

 .یاً أدب بصیاغتھا وقاموا خالد عالء والمصري فاغنر
 

 بمعھدالساعة السابعة مساءً  ۲۰۱۸نوفمبر  ۱۳يوم الثالثاء الموافق 
 األفكار وماھي المرض مع تعامال كیف الكاتبان يناقش القاھرة، جوته

 كفة رجحت اللحظات أي في الفترة؟ تلك في لھما المرافقة والمشاعر
 يجب حینما الحال يكون كیف األمل؟ كفة غلبت اللحظات أي وفي الیأس،

 التعامل في ثقافیة فروق ھناك ھل الشخصیة؟ حیاتنا أجل من القتال علینا
 األحوال جمیع وفي النھاية في اإلنسان أن أو ؟ وإجتیازھا المواقف تلك مع

 كھذا؟ ياً  وجود سؤاالً  يواجه حینما إنسان،
 

 بعنوان ۲۰۰۰ عام في األول عمله صدر ۱۹۷۱ موالید ر :فاغن دافید
 "يتحدث الطفل" أخرى أعمال ضمن تاله ،"اللیل بلون حليالك بنطالي"
 جائزة على "حیاة" روايته عن حصل "برلین؟ لون ما" و "تفاحات أربع"و

 من ۲۰۱٤ لعام أجنبیة رواية وأفضل ۲۰۱۳ عام في للكتاب اليبزيج معرض
 لألدب "دورنمات فريدريش - زائر كأستاذ" عمل .الشعبیة الصین جمھورية
 عن -يفید الغرام في الوقوع" ۲۰۱٦عام  له صدر ن.بر بجامعة العالمي

 .برلین في فاغنر دافید يقیم".فندق في غرفة"و "والسالسل الكتب
 

 الحیوية الكیمیاء درس ، ۱۹٦۰ عام االسكندرية موالید شاعر: دـخال عالء
 وجريدة التحرير جريدة في وكاتب مصري روائي وھو .اإلسكندرية بجامعة

 .اإلسكندرية في أمكنة مجلة مؤسسي وأحد العام والمشرف األدب، أخبار
 األسماء أحد اعتبر التسعینیات، بداية في األول ديوانه صدور منذ

 والتسعینیات، الثمانینیات جیلى في النثر قصیدة تاريخ في األساسیة
 روايته صدرت .نثرية كتب وثالثة أخرى، شعرية دواوين ستة له وصدرت
 عن "آلخر مكان من بھدوء تنتقل طائر كريشة خفیف ألم" بعنوان األولى

 .۲۰۰۹الشروق عام  دار
 

 .جريس سمیر األستاذ العمل مترجم الندوة يدير
 

 الساعة السابعة مساًء  ۲۰۱۸نوفمبر  ۱۳ الزمان:
 الدقي –شارع حسین واصف ، میدان المساحة  ۱۷ المكان:

 .فورية ترجمة مع والعربیة األلمانیة باللغتان الندوة: ةــاللغـ
 
 
 

 
 


