
عالء األسوانً 
المعارضة  ٌكتب القّصة القصٌرة والرواٌة وهو عضو فً حركة كفاٌة بالقاهرة وهو أدٌب مصري 1957ماٌو  26من موالٌد 

وحصل على  .1980 حصل على البكالورٌوس من كلٌة طّب الفم واألسنان بجامعة القاهرة عام .فً مصر

ٌّة وهو أٌضا طبٌب أسنان ما زال . شهادة الماجستٌر فً طّب األسنان من جامعة إلٌنوي فً شٌكاغو بالوالٌات المّتحدة األمرٌك

ٌّة، : وهو ٌتحّدث أربع لغات. ٌباشر عمله فً عٌادته بحً جاردن سٌتً، كما تعلّم األسوانً األدب اإلسبانً فً مدرٌد العرب

ٌّة ٌّة واإلسبان ٌّة، الفرنس  .اإلنجلٌز

، بٌنما رفض "عمارة ٌعقوبٌان" بترجمة رواٌته المركز اإلسرائٌلً الفلسطٌنً للدراسات والبحوث، قام 2010فً أكتوبر 

ٌّة أو نشرها فً إسرائٌل لموقفه المعادي للتطبٌع مع الكٌان الصهٌونً واّتهم األسوانً هذا . األسوانً ترجمة كتبه إلى العبر

 .المركز بالسرقة والقرصنة، وقام بتقدٌم شكوى لإلتحاد الدولً للناشرٌن

 

له عدٌد األعمال فً مجالً الرواٌة والقصة القصٌرة كما نشر مجموعة من المؤلّفات حول قضاٌا تتصل بالدٌمقراطٌة والسٌاسة 
 :والمجتمع

 

 : الرواية/ 1

 1990 :أوراق عصام عبدالعاطى 

 2002 :عمارة ٌعقوبٌان 

 2007 :شٌكاجو 

 2013 :نادي السٌارات 

 

 :القصة القصيرة/ 2

 1990 :الذي أقترب ورأى 

 1998 :جمعٌة منتظري الزعٌم 

 2004 :نٌران صدٌقة 

 
 :مؤلّفات مختلفة / 3

 2010 :لماذا ال ٌثور المصرٌون؟ 

 2011 :هل نستحق الدٌموقراطٌة؟ 

 2011 :ًمصر على دكة االحتٌاط 

 2012 :هل أخطأت الثورة المصرٌة؟ 

 2016 :من ٌجرؤ على الكالم؟ 
 

 

 : مساهماته اإلعالمّية

ٌّا فً جرٌدة العربً الناطقة اإضافة إلى كونه عضو  بمجلس إدارة مركز الدوحة لحرٌة اإلعالم، ٌكتب األسوانً مقاال شهر

ٌّة و ٌستعرض بعض  ٌّة كّل خمٌس ٌعرض فٌها آراءه السٌاس بلسان الحزب العربً الدٌمقراطً الناصري وٌنّظم ندوة أسبوع

ٌّة ا فً جرٌدة الدستور. المؤلّفات الروائ ًٌ ا فً جرٌدة الشروق. وكتب لفترة مقاالً أسبوع ًٌ كما كان ٌكتب . وكان ٌكتب مقاالً أسبوع

 . فً جرٌدة المصري الٌوم
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 :جوائزه

 :حصل األسوانى على العدٌد من الجوائز، ومنها

 2005  :ٌّة) جائزة باشرحيل للرواية العربّية ٌّة السعود  (المملكة العرب

 2005 : (الٌونان)جائزة كفافى للنبوغ األدبي 

 2006 :(فرنسا) الجائزة الكبرى للرواية من مهرجان تولون 

 2007 :(إٌطالٌا) فً نابولً  جائزة الثقافة من مؤسسة البحر المتوسط  

 2007 : (إٌطالٌا)فً تورٌنو  (أكبر جائزة إٌطالٌة لألدب المترجم) جائزة جرينزانى كافور للرواية  

 2008 :وهو أّول أدٌب ٌحصل علٌها فً العالم، حٌث أّنها نّظمت للمّرة األولى ،(ألمانٌا)  جائزة فريدريش روكيرت  

 2011  :ٌّة جائزة بلو متروبوليس  (كندا) للرواٌة العرب

 2012 :ٌّة  جائزة تيزيانو تيرزاني   (إٌطالٌا) األدب

 2012 : (إٌطالٌا) جائزة البحر األبيض المتوسط للثقافة  

 2013 :(ألمانٌا) لحّرٌة التعبٌر  جائزة يوهان فيليب بالم  

إضافة إلى هذه الجوائز، ٌعتبر عالء األسوانً أّول مصري ٌحصل على جائزة برونو كراٌسكً التً فاز بها المناضل 

و هو أٌضاً أّول مصري وعربً ٌحصل على جائزة . اإلفرٌقً نٌلسون ماندٌال وتاله الناشط الفلسطٌنً الراحل فٌصل الحسٌنً

ًّ  2010لعام  (جامعه الٌنوي)اإلنجاز من جامعة أمرٌكٌة  وهً أرفع جائزة تمنحها الجامعة لخّرٌجٌها، وهً تسند لخّرٌج

من ضمن ستمائة ألف خّرٌج أتّموا دراستهم فً . الجامعة الذٌن ٌحّققون إنجازا استثنائٌا فرٌدا على المستوى الوطنً أو العالمً

  .فً تارٌخ الجامعة 43جامعة إلٌنوي لم ٌفز بالجائزة إالّ عدد قلٌل من الخّرٌجٌن وهو الفائز رقم 

ا فً العالم، الذٌن ترجمت أعمالهم  ًٌ ٌّة، كواحد من أهّم خمسٌن روائ وٌذكر أّنه تّم اختٌار األسوانى بواسطة جرٌدة التاٌمز البرٌطان

ٌّة فً العالم العربً فً  2007كما تّم اختٌاره سنة . إلى اللغة اإلنجلٌزٌة خالل الخمسٌن عاًما الماضٌة ٌّة أدب كأبرز شخص

ٌّة اختٌاره فً معرض الكتاب الدولً ببارٌس كواحد من أهّم ثالثٌن روائٌا غٌر  وقع 2010وفً مارس . استطالع قناة العرب

 .فرنسً فً العالم
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