جديد مكتبة اليقظة العربية
هدية األستاذ الدكتور  :صديق جوهر
رئيس قسم األدب اإلنجليزي – جامعة اإلمارات العربية املتحدة
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رحلة في متاهات القوافي في متاهات املدينة )مقاربات
في الشعر األمريكي املعاصر(
شايلوك في مروج الجليل )تزييف التاريخ الفلسطيني
في الرواية األمريكية املعاصرة(
املسرح األفروأمريكي املعاصر .
برابرة وأبرياء )البطل الهمجي في روايات الحرب على
فيتنام(
أنشودة النابالم )مقاربة في أشعار الحرب األمريكية
على فيتنام(

واألس __تاذ ال __دك __تور ص __دي __ق ج __وه __ر م __ن األص __دق __اء ال __ذي __ن تفخ __ر
امل_كتبة ب_صداق_تهم ف_قد أس_تضاف امل_كتبة ف_ي أول م_ؤت_مر ع_قد ف_ي
ج__ام__عة اإلم__ارات ع__ن أدب األط__فال وال__ياف__عني ،ك__ما أه__دى امل__كتبة م__ن ق__بل ب__عض ك__تبه امل__ؤل__فة وامل__ترج__مة
ومنها كتاب )حبيب الصايغ بني التاريخ واألسطورة(.
وي __صعب اخ __تزال ت __اري __خ األس __تاذ ال __دك __تور ف __ي س __يرة م __ختصرة ألن ن __شاط __ه ي __شمل ك __ل ص __فوف امل __عرف __ة
ت__رج__مة وت__أل__يفا ً وك__ل ص__نوف األدب ش__عرأ ورواي__ة وق__صة ق__صيرة إل__ى ج__ان__ب ع__ضوي__ته ف__ي م__عظم امل__حاف__ل
ال __دول __ية ال __خاص __ة ب __ال __ترج __مة التح __ري __ري __ة وال __شفاه __ية ك __ما أن __ه دائ __م ف __ي م __عظم ل __جان ال __تحكيم ال __خاص __ة
بالترجمة أو املؤلفات اإلبداعية.
وه_ذه ال_كتب الخ_مسة ت_رج_مة وت_أل_يف ف_ي ال_شعر واملس_رح وال_رواي_ة وال_دراس_ات األدب_ية م_ا ه_ي إال غ_يض
م__ن ف__يض ،وم__ا ه__ذه الس__طور إال إش__ارة ف__قط إل__ى وص__ول ه__ذه ال__كتب ال__كنوز إل__ى أرف__ف م__كتبة ال__يقظة
ال__عرب__ية ،وس__يكون ل__نا ع__ودة إل__يها ف__ي رس__ائ__ل ت__ال__ية لنس__تجلي ب__عض آلل__ئها ،ف__ي م__ختارات م__قتطفة م__نها
أو عروض تفصيلية لها.
ال __شكر الج __زي __ل ل __ألس __تاذ ال __دك __تور ص __دي __ق مح __مد ج __وه __ر ع __لى ه __ذه اله __دي __ة ال __ثمينة ج __دا ً ال __تي ن __كرم ب __ها
ل__لمكتبة ،ول__كننا ف__ي مج__لس أم__ناء امل__كتبة ن__تطلع إل__ى زي__ارة ل__ه ل__تكون ج__لسة ح__واري__ة م__ع م__ثقفي اإلم__ارة
حول حياته األكاديمية واإلبداعية الخصبة.
املستشار الثقافي والتربوي
زكريا أحمد عيد

