
٢ـ٤بيان الكرمل , نلم فتات الضوءھيئة التحرير

٥ـ٦المضيقسعدي يوسف
٧ـ١٥غافلتك وشربت كأس الخليلعز الدين المناصرة

١٦-١٨ًوداعا ديسمبرأمل دنقل
١٩-٣٨قصيدة بيروتمحمود درويش

٣٩-٥٠النقطة الرابعةيحيى يخلف
٥١-٧٨الحفلة أو كوميديا األسماءغالب ھلسا

٧٩-١٠٣ثالث رصاصاتالياس خوري

١٠٤-١١٧االسالم والغربادوار سعيد
١١٨-١٤٣اإلنتاج الروائي والطليعة األدبيةفيصل دراج
١٤٤-١٥٠نزعة الخضوع في روايات نجيب محفوظحليم بركات

الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائلرضوى عاشور موقفان وطريقان:
١٥١-١٦٤.والبحث عن وليد مسعود

١٦٥-١٧٥هللا والثورة والشعربطرس الحالق
١٧٦-١٧٩البدو في أدب األطفال اإلسرائيليفوزي األسمر

١٨٠-١٩٨أنا ھو الطفل القتيلإميل حبيبي

١٩٩-٢١٥مختارات من الشعر اليوناني الحديثرنا قباني (ترجمة)

٢١٦-٢٢٢ذاكرة النوررافائيل البرتي

٢٢٣-٢٢٥انت الجذع الذي نبتت عليه اغانينامحمود درويش
٢٢٦-٢٢٩لھب القصيدابو سلمى

٢٣٠-٢٣١ملتقى الشقيف الشعريأنور خالد
٢٣٢-٢٣٤عروض الحقيقةجاك األسود

ًبحثا عن اليقين المراوغفاروق عبد القادر ٢٣٥-٢٤٠يوسف أدريس, 
٢٤١-٢٤٦الحركة المسرحية في المناطق المحتلةليانة بدر

٢٤٦-٢٤٨مجموعة شھادات إدانةمؤنس الرزاز
٢٤٨-٢٥٢الشعر الفرنسي بالعربيةج.أ

٤ـ١٣المضيقنزيه أبو عفش
١٤-١٦كحولسعدي يوسف
١٧-١٩تحت كل قصيدة حب قصيدة مشنقةعلي الجندي

٢٠-٢٣مرة سكر البحرممدوح عدوان
٢٤-٣٠أربع قصائدكاظم جھاد
٣١-٣٧مقارناتھاشم شفيق

٣٨-٤٥صرخاتيوجين غيللفيك

٤٦-٥١الراديوايتيل عدنان
٥٢-٦٣في الغابةمحمد زفزاف

العدد الثاني
١٩٨١ ربيع

شعر

قصة

مذكرات

ذكرى

أقواس

قراءات

الكرمل
فصلية ثقافية

العدد األول
١٩٨١ شتاء

شعر

قصة

دراسات

الحوار

المختارات



٦٤-٦٩اعشاب تلتف حول أعناق الشجرھاني مندس

٧٠-٧٩الجنون األميركيادوارد سعيد
٨٠-٩٨استشراق األصالةعزيز العظمة
٩٩-١١٤في داللة النقدفيصل دراج
١١٥-١٢١درس غرامشيالطاھر لبيب
١٢٢-١٢٩ما ھي الكتابةروالن بارت
١٣٠-١٤٠الثنائية العرفانية, الشكل والمضمون في اإلبداع المعاصرسمير الصايغ
١٤١-١٥٨خطوط عريضة في البحث عن ھوية للقصيدة العربية الحديثةيمنى العيد
١٥٩-١٨١حوار مع اميل حبيبي ورؤية ألعمالهغالب ھلسا

١٨٢-١٩٠األشياء وحاجز الصمتشوقي عبد األمير
١٩١-١٩٨الصھيونية واليسار الفرنسيعبد الكبير الخطيبي

١٩٩-٢١٨دفتر الذكرياتالبير أديب

٢١٩-٢٣٤مختارات من شعر نيكوالس غيينصالح علماني (ترجمة)

٢٣٥-٢٤٩يوميات ١٩٥٩-١٩٦٠غسان كنفاني

٢٥٠-٢٥٢رسالة مفتوحة من كاتب عربي متحد الى رئيس الكتاب العرب المتحدينجمال الدين بن الشيخ
٢٥٣-٢٥٦مجانين بال أسماءحسن الشامي
٢٥٧-٢٦٠بردياتمصطفى ھيكل

٢٦١-٢٦٧حول تيارات الفلسفة الفرنسية المعاصرةكاظم جھاد
٢٦٩-٢٧٥حوارات من القاھرة

٢٧٦-٢٨٢قراءة في وجه مصرفاروق عبد القادر
٢٨٣-٢٨٧الواقعية ضد الواقعيةعمر صبري كتمتو

٢٨٨-٢٨٩البصقة : الرواية – البرقيةمؤنس الرزاز
٢٩٠-٢٩٣التآنسجاك األسود

٤ـ١٤في وصف حالتنامحمود درويش

١٥-٤١كتاب التجلياتجمال الغيطاني
٤٢-٦٣أرض من حجر وزعترليانة بدر

٦٤-٦٨مدن أخرىمخلص خليل
٦٩-٧٦المولودة أكثر من مرةھاني مندس

٧٧-٨٤قصائدشوقي عبد األمير
٨٥-٩١الدار البيضاءمحمد األشعري

٩٢-١١٩أوھام وحقائق الواقعية اإلشتراكيةفيصل دراج
١٢٠-١٣٥الجملة الشعرية الجديدةكمال خيربك

١٣٦-١٤٨في الشعريةأدونيس
١٤٩-١٥٦في المعاصرة والتراثريتا عوض
١٥٧-١٨٦في البنية الروائية: "رواية السؤال"يمنى العيد

١٨٧-٢٠٦طيران فوق عش الوقواقصبحي حديدي

٢٠٧-٢٣٥كتبت اسمك .. ايتھا الحريةجاك األسود (ترجمة)

٢٣٦-٢٦٠ًرسالتي بسيطة جدا .. والمنفى حقيبة كبيرةجوليو كورتازار

٢٦١-٢٦٤ّأوراق من أميركا الالتينية : مع غابريل غارسيا ماركيز في المقھىاكرام انطاكي
٢٦٥-٢٧١ّأوراق من أميركا الالتينية : قصائد من المكسيكاكرام انطاكي (ترجمة)

دراسات

الحوار

قصة

المختارات

أوراق خاصة

أقواس ورسائل

قراءات

دراسات

المختارات

شعر

العدد الثالث
١٩٨١ صيف

أقواس ورسائل

الحوار



٢٧٢-٢٧٦ّأوراق من أميركا الالتينية : قصة من الباراغويمحمد رضا الكافي (ترجمة)
٢٧٧-٢٨٤ّأوراق من أميركا الالتينية : شھادة من األرجنتينكاظم جھاد (ترجمة)

٢٨٥-٢٨٨رواية صنع هللا ابراھيم " اللجنة "مؤنس الرزاز
٢٨٩-٢٩٨وحدة الذات والعالقةجيمي ھاوثورن /ابراھيم فتحي (عرض)

٢٩٩-٣٠١كتابانعزيز العظمة

٤ـ١٣صباح الخير يا ماجدمحمود درويش

١٤-١٩ًأحاول حوارا فيكسرني المألوفاحمد عبد الرحمن
٢٠-٢٤دمه حدائق معلقةاميل حبيبي

٢٥يذھب معي حبيفايز احمد فايز
٢٦-٣٠ًكان جسرااحمد دحبور
٣١-٣٢رعد يھيئ للغيمسليم بركات
٣٣-٣٥في اللحظة األخيرةغانم زريقات

٣٦-٤٤عداوة الشعراء / صداقة الشعرأدونيس
٤٥-٥٨أنا وصالح عبد الصبور والموتأحمد عبد المعطي حجازي

٥٩-١٠٧الذھنية عالقة لغوية – دراسة في عودة الروح لتوفيق الحكيمبطرس حالق
١٠٨-١٣٦الشخصية الفلسطينية في ثالث روايات اميركيةغالب ھلسا

من التراث والمعاصرة الى الطبيعة والمعاصرة – قراءة في نحتسمير الصايغ
١٣٧-١٤٨ميشال بصبوص

١٤٩-١٦٢تفاح المجانينيحيى يخلف
١٦٣-١٩٩طائر الرعبمحمد عزالدين التازي

٢٠٠-٢١٩الرواية ديوان العرب في القرن الحادي والعشرينحنا مينة

٢٢٠-٢٢٣موت دمية بيسانمحمد علي شمس الدين
٢٢٤-٢٢٨الدلو والمحبرةعباس بيضون
٢٢٩-٢٣١قصيدتانبسام حجار

٢٣٢-٢٥٥الكنعانياذاعز الدين المناصرة
٢٥٦-٢٦٣ّالقدر المسود بالدخانيانيس ريتسوس

٢٦٤-٢٧٧ّشعر الصدامممدوح عدوان (ترجمة)

٢٧٨-٣٠٣دفتر دار الھباءسليم بركات

٣٠٤-٣٠٩الداء األميركيإتيل عدنان / محمد برادة (ترجمة)
٣١٠-٣١٢بدوي الجبل : العمالقة يعبرونسين باء

٣١٣-٣١٦جان بيار فاي يتحدث الى الكرمل : الصفر في حالة إضرابمحمد الرفرافي
٣١٧-٣٢١جائزة نوبل : تكبر ماديا وتصغر أدبياألف جيم

٣٢٢-٣٢٥نزيه قورة .. طريقة ھادئة في الغيابأحمد دحبور
٣٢٦-٣٢٧إنفجار من الداخلھاني مندس

٤ـ٧جزء .. ال جزيرةمحمود درويش

٨-٤٤ولدت في الطريق وسأموت في الطريقجان جينيه
شعر

قراءات

العدد الرابع

الحوار

دراسات

قصة

١٩٨٢ شتاء

الحوار

شعر

المختارات

ذكريات

أقواس ورسائل

العدد الخامس

١٩٨١ خريف

ورد أحمر الى ماجد



٤٥-٤٧قصيدتاناحمد عبد المعطي حجازي
٤٨-٥٤سنة أخرى .. فقطمحمود درويش
٥٥-٥٨رائحة المطريوسف الصايغ
٥٩-٦٦اضع اليد اليمنى على الخد األيمنمريد البرغوثي

٦٧-٦٨البركان العدنيعبد الكريم كاصد
٦٩-٧٧اسميك بحرا اسمي يدي الرملخالد ابو خالد

٧٨-٧٩اخاف عليكلميعة عباس عمارة
٨٠-٨٢كانت تتجول في المرآةفواز عيد

٨٣-٨٤الصمت / ھووليد خازندار

٨٥-١٢٣الواقعية أم الواقع ؟فيصل دراج
١٢٤-١٥٣الواقعية سؤال في معرفة النصيمنى العيد
١٥٤-١٦٢من "أدب الكاتب" الى أدب القارئأدونيس

١٦٣-١٧٠شعر الثورة ثورة في الشعرفواز طرابلسي

/ محمد علي اليوسفي (ترجمة ١٧١-١٩٧حجر الشمساوكتافيو باث

١٩٨-٢٤٢طرف من خبر اآلخرةعبد الحكيم قاسم
٢٤٣-٢٥٠الدريئةمحمود الريماوي
٢٥١-٢٥٦انطونيومحمد زفزاف
٢٥٧-٢٥٨صبيةأمين صالح

٢٥٩-٢٧٦جمھورية الشجر األبيضمعين بسيسو

٢٧٧-٢٨١ھنا المافياسليم بركات
٢٨٢-٢٨٤عبد الوھاب الكيالي: وحدة اضداد تناحرت .. فكان الدليلمؤنس الرزاز

٢٨٥-٢٨٩النص والسيرةمحمد علي شمس الدين
٢٩٠-٢٩٦رياضيات في الشعر, جاك روبو في مجموعته األخيرة "نم"جاك االسود

٢٩٧-٣٠١كافكا: رسائل حول "البيت اليھودي"صبحي حديدي (ترجمة)
٣٠٢-٣١١العنصرية في أدب األطفال االنكليزيھادي العلوي

٤ـ١٣انقذونا من ھذا الشعرمحمود درويش

١٤-٣٤سياسة الكتابة وكتابة السياسةفيصل دراج
٣٥-٦٧ماركس في "استشراق" ادوار سعيد: ھل العقل للغرب والقلب للشرقمھدي عامل

٦٨-٨١االيديولوجيا وفلسفة اللغةميخائيل  باختين/فيصل دراج (ترجمة)
٨٢-١١٢الفقه اللغوي الجديد اولياته واشكاالتهيوسف سامي اليوسف

١١٣-١٤١الرازي فيلسوفا, حلقة مفقودة في تاريخ الفلسفةھادي العلوي

١٤٢-١٥٢لغات المنفىيعقوب داود حسون

١٥٣-١٦٦فھرست الكائنسليم بركات
١٦٧ال تنم ھذه الليلةمحمد علي شمس الدين

١٦٨-١٧٠ھجاء الحجر ومديح الطريقعبد الكريم كاصد
١٧١-١٧٣عجلونأمجد ناصر
١٧٤-١٧٥الجثةمحمد القيسي

١٧٦-١٨٧أول كالميعز الدين المناصرة
١٨٨-١٨٩بيروت / األصدقاءمنى السعودي

مختارات من الشعر األميركيصبحي حديدي (ترجمة) – أين األمة التي وعدت يا والت ويتمان؟
١٩٠-٢٠٥المعاصر

٢٠٦-٢٤٧تجليات األسفار ومنھا أسفار الغربةجمال الغيطاني

دفاتر

أقواس

دراسات

مختارات

قصة

العدد السادس
١٩٨٢ ربيع

دراسات

شھادات

شعر

مختارات

قصة



٢٤٨-٢٧٨فداء اللحظة القادمةفاتح المدرس

٢٧٩-٢٩٠سورة الماءجميل المنصور حداد
٢٩١-٢٩٨الحداثة وما بعد الحداثة في األدب البرازيليخوسيه غيلرم مركيور/محمد علي اليوسفي

٢٩٩-٣٠٨برايتن برايتنباغ: صوت السود األبيضشوقي عبد األمير
٣٠٩-٣١٥الكتابة بفلسطين في الوعي والالوعيعبد اللطيف اللعبي

٤ـ٨حلم مسيج بالمدى المفتوحمحمود درويش

٩ـ١١خمس لحظات من لبنانيانيس ريتسوس
١٢ـ١٣الى ياسر عرفاتسعدي يوسف
١٤-٥٩مديح الظل العاليمحمود درويش
٦٠-٦٢الفراشة تكتشف النارعائشة أرناؤوط
٦٣-٨٣قصيدة ينقصھا شھيدممدوح عدوان
٨٤-٩٣بيروت ١٩٨٢إيتيل عدنان

٩٤-٩٧بيروت ١٩٨٢ كتاب األساطيرجمال الدين بن شيخ
٩٨-١١٤بعد القيامةسميح القاسم

١١٥-١١٦بين غيرنيكا وصبراشوقي عبد األمير
١١٧-١٤٠يوميات خليل حاوي في الجحيمعلي الجندي

١٤١-١٤٥سالم لبيروتعبد الكريم كاصد

١٤٦-١٧٢أربع ساعات في شاتيالجان جينيه
١٧٣-٢٠٤أقفال البحرسليم بركات

٢٠٥-٢٣٣ثالث شھادات شفھيةمحمود درويش 
٢٣٤-٢٤٢وجه اإلنكارأدمون عمران المالح

٢٤٣-٢٥٤ابتھاالت لنجمة الصبححيدر حيدر
٢٥٥-٢٦١ًوأخيرا .. كريترشاد أبو شاور

٢٦٢-٢٧٦الفكر العربي والتحدي الفلسطيني- مقاربة أوليةعبد اللطيف اللعبي

٢٧٧-٢٩٤مذاق النھاية ھو بداية القصيدةيانيس ريتسوس

٢٩٥-٣٢٧شرفة على الفاكھانيليانة بدر
٣٢٨-٣٣٤عن العصافير الحنونةيحيى يخلف

٣٣٥-٣٦٦البحر..البحر.. كم من موجة ال تعود (من أغاني المقاومة اإلسبانية)شوقي عبد األمير (ترجمة)

٣٦٧-٣٧١عزلة أمريكا الالتينيةغبرييل غارسيا ماركيز
٣٧٢-٣٧٦ماركيز وغريزة الحيوان النادرسعيد حورانية
٣٧٧-٣٨٤مقدمة لدراسة شخصية العربي في األدب الصھيونيانطوان شلحت

٣٨٥-٣٨٧العالم دون أراغونش.ع
٣٨٨-٣٩٩السينما التركية : أفق في زنزانةجواد بشارة

٤ـ١٣ربيع الدكتاتور خريف الغضبمحمود درويش

١٤-٣٢تجربة اإلستالبادوار سعيد

٣٣-٥٤الحديدسليم بركات

١٩٨٣

شعر

شھادات

السؤال

الحوار

قصة

الحوار

أقواس

العدد السابع

مختارات

أقواس

العدد الثامن
١٩٨٣

المقالة

شعر



٥٥-٥٩أحجارمؤيد الراوي
٦٠-٦٥الشعر يستأنف الحربشوقي بغدادي
٦٦-٨٠طال الشتاتمريد البرغوثي
٨١-٨٣المقابريوجين غيلفيك

٨٤-١٠٣ال أبوة لي في الشعر الفرنسييوجين غيلفيك

١٠٤-١٢٥ذاھب ألوبخ الريح (منتخبات من الشعر الكالسيكي الياباني)عبد األمير كاصد (ترجمة)

١٢٦-١٤٧المھمة: ذكريات عن ثورةھاينرمولر
١٤٨-١٥٥ھذه المرةصاموئيل بيكيت

١٥٦-١٩٠التيهعبد الرحمن منيف

١٩١-٢٠٣ًقصص موجزة جدااشتفان أوركين
٢٠٤-٢٢١التفاحة الحمراءجنكيزايتماتوف
٢٢٢-٢٢٩الولد الذي قطف الشمسمحمد علي طه

٢٣٠-٢٣٧زعموا أن (مالحظات حول كليلة ودمنة)عبد الفتاح كيليطو
٢٣٨-٢٥٩القصة القصيرة واألسئلة األولىيمنى العيد

٢٦٠-٢٦٤ما ھي ھذه األزمة (آراء حول واقع الكتابة القصصية)ھاني الراھب
٢٦٥-٢٧٨القصة القصيرة المغربية الى تطور أم الى أزمةنجيب العوفي
٢٧٩-٣٠١حصاد العين الھادئة (دراسة في أقاصيص يحيى حقي)صبري حافظ
٣٠٢-٣٢٤يحيى الطاھر عبدهللا, كاتب القصة القصيرةسيد البحراوي

٣٢٥-٣٣٣خواطر يھودي ساخطشلومو رايخ
٣٣٤-٣٤١خطاب في الحب وفي الموتالصافي سعيد
٣٤٢-٣٤٧سلطة التحويرسليم بركات

٤ـ١١في اللحظة المريضةمحمود درويش

١٢-٣٤انتقال النظرياتإدوار سعيد
٣٥-٦١الشئ األدبي, جنونه وسلطتهفيليب سوليرز, شوشانا فيلمان

٦٢-٨٠أصول التعذيب في األدببرناردت ج. ھروود

٨١-٩٥معنى بيروت ١٩٨٢ابراھيم ابو لغد
٩٦-١١٤عن أمل ال شفاء منهفواز طرابلسي
١١٥-١٢٨صفحات من كتاب بيروترسمي ابو علي

١٢٩-١٤٣بيروت: صورة شخصيةمي صايغ

١٤٤-١٦٤الكناري والبحرليانة بدر
١٦٥-١٦٩طاحونة ھواءمحمود الريماوي

١٧٠-١٧٣ليس بھذا الشكل وال بشكل آخرخليل النعيمي
١٧٤-١٧٨شخص ما بين المد والجزرادريس الخوري

١٧٩-١٩٧شخصيات كالفخ تورط غيرھاعبد الرحمن منيف
١٩٨-٢١١تأمالت سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر األبيض المتوسطمحمود درويش
٢١٢-٢١٦الضباب المتزن كسيدسليم بركات
٢١٧-٢٢١قصائدوليد خازندار
٢٢٢-٢٣٢ربيع الثعلبشاكر لعيبي

٢٣٣-٢٣٥نشيد البحر ألختنا صورغسان زقطان
٢٣٦-٢٤١موسم الواقعةمحمد بنيس

الحوار

مختارات

مسرحية

رواية

الحوار

مختارات

دفاتر بيروت

قصة

قصص

دراسات

أقواس

العدد التاسع
١٩٨٣

دراسات



٢٤٢-٢٥٥المساء أجمل القصص (منتخبات من الشعر التركي المعاصر)شوقي عبد األمير (ترجمة)

٢٥٦-٢٦٤تفتيت العالمالطيب صالح
٢٦٥-٢٧٤الرؤية التنجيميةھاينر ملر

٢٧٥-٢٨٢نقد األدواريلماز غوناي
٢٨٣-٢٨٨ابني .. ماياكوفسكيالكسندرا ماياكوفسكايا

٤ـ٩معين بسيسو ال يجلس على مقعد الغيابمحمود درويش

١٠-٤١النقد والحقيقةروالن بارت

٤٢-٤٧يطير الحماممحمود درويش
٤٨-٥٦منزل يعبث بالممراتسليم بركات
٥٧-٦١قصائدفوزي كريم
ًأيضاوليد خازندار ٦٢-٦٤يدھا, 

٦٥-١١٠الصياد واليمامإبراھيم عبد المجيد

١١٢-١٣١الحركة الوطنية والعمل الثقافيعبدهللا ابراھيم
١٣٢-١٥١التقليد والتجديدعبدهللا كنون

١٥٢-١٦٩مسار كاتبمحمد عابد الجابري
١٧٠-١٩٣األفق الروائيعبدهللا العروي

١٩٤-١٩٧الباحث الناقدعبد الكبير الخطيبي
١٩٨-٢٠٣ازمة المثقفين أم أزمة حركة التحرر الوطني؟محمد عياد

٢٠٤-٢٢٠مكانان للقراءةعبد اللطيف اللعبي
٢٢١-٢٣٧تعددية الواحدمحمد بنيس

٢٣٨-٢٧١ّالقراءة والقراء في المغرباحمد الرضاوني, محمد بنيس

٢٧٢-٢٧٥إختيار الغرفمؤيد الراوي

٢٧٦-٢٨٣لماذا فلسطين؟مكسيم رودنسون
٢٨٤-٢٨٨أفكار حول فرضية " فلسطين الكبرى"فرانسوا شاتليه
٢٨٩-٢٩١العظمة المتوحدةجيل دولوز
٢٩٢-٢٩٣الواقع السحري يسرق كورتازاركاظم جھاد

٢٩٤-٢٩٨الخسارات المحتملةخوليو كورتازار
٢٩٩-٣١٠نيتشة, فرويد, ماركسميشال فوكو

٣١١-٣١٥مغامرة الحريةآالن روب غرييه
٣١٦-٣٢٣طبقات األدب الفرنسيميشال تورنييه
٣٢٤-٣٣٣تنھدات وجيب مليء بالحجارةلويس بونويل

 

٤ـ٨لغة حوار أم لغة إغتيال؟محمود درويش

٩ـ٢٧تأمالت في المنفىإدوار سعيد
٢٨-٣٥الجديد في علوم البالغةمصطفى صفوان

٣٦-٤٥أبو العالء المعري: مذنب أم بريءھادي العلوي
٤٦-٦٥ل"مساءلة الحداثة"محمد بنيس

دراسات

نص

أقواس

العدد الثاني عشر
١٩٨٤

١٩٨٤

الدراسة

شعر

الرواية

(الثقافة في المغرب) الملف
الحوار

دراسات

بحث ميداني

أقواس

العدد الحادي عشر



٦٦-٧٦الشعر ذاته, المأساة ذاتھارافاييل البرتي

٧٧-٩٣رنين كصباح بعد المطريوجين جبليانو

٩٤-١٢٣العودة الخائبةغائب طعمة فرمان

١٢٤-١٢٧اإلنجرافسعدي يوسف
١٢٨-١٣٦مأساة "ھوديني" المدھشسميح القاسم
١٣٧-١٤٠كلمات عن األشياءمؤيد الراوي
١٤١-١٤٤غيوم في إنتشارإيتيل عدنان

١٤٥-١٨٢ليلة حرب في متحف البرادورافاييل البرتي
١٨٣-١٨٨أرجوحةصاموئيل بيكيت

١٨٩-١٩٧الثقافة الفلسطينية وسياسة إسرائيلإبراھيم أبو لغد
١٩٨-٢١١واقعية الكممحمود صبري
٢١٢-٢١٦من المعاصرة الى الحداثةمحمد القاسمي
٢١٧-٢٢٥مرحلتان من التشكيل المغربيمحمد شبعة
٢٢٦-٢٣١يوميات عالم نفساني منتحرأوتو فايننغر

دي فانتوس, ساكريستان, سافاتر  ,مونيوز,
 .ليدو

رامونيدا ترياس,
٢٣٢-٢٣٩نوازع الفلسفة اإلسبانية

٢٤٠-٢٤٤المأموننيكوالي غوغول
٢٤٥-٢٥٦التعالي المستوحشلوتر يامون

٤ـ٨القتل اآلخر, واألبجدية الجديدةمحمود درويش

٩-٥٠فيلسوف القاعة الثامنةھاشم صالح
٥١-٥٩أركيولوجيا المعرفةميشال فوكو
٦٠-٦٥ما ھو عصر التنوير؟ايمانويل كانط
٦٦-٧١كانط والثورةميشال فوكو

٧٢-٩٢بين الماركسية الموضوعية وسقف التاريخ "مناقشة لفكر عبدهللا العرويعزيز العظمة

٩٣-٩٦الواقع الرھن للخضرمةخوليو غويتسولو
٩٧-٩٩أندلس األعماقأدونيس

١٠٠-١٠٥ما وراء الصدمةعبد الكبير الخطيبي
١٠٦-١١٠رطانة في ليلة عيد القديس يوحناخوليان ريوس

١١١-١١٥خواطر من أجل عيد مئوي إسباني – عربي "١٤٩٢-١٩٩٢"ميكيل ده إيسبالثا
١١٦-١٢٩رمز منازل الروح السبعةلوثه لوبيث- بارالت
١٣٠-١٣٨حول لغة المتصوفة وظاھرتي اإللتقاء والنقلخوسيه انخل باالنثة
١٣٩-١٥٠الصورة والغيب: ابن عربي / سان خوان ده ال كروثعبد الوھاب المؤدب

١٥١-١٥٤خرج الطريقمحمود درويش
١٥٥-١٥٧الصباح سالح قويسركون بولص
١٥٨-١٦٣زيزفونة واحدة, زيزفونة أخرىإيتيل عدنان
١٦٤-١٧٣ال أفرط بالجنونأحمد دحبور

١٧٤-١٧٩شمس تبزغ لتسميھمطاھر بن جلون
١٨٠-١٨١وصفأمجد ناصر

١٨٢-١٨٤كل شيء سوف يحدثغسان زقطان
١٨٥-١٨٦ًيركضان معامحمد علي اليوسفي

١٨٧أختام الزبدعدنان الزيادي

شعر

١٩٨٤

ملف فوكو

الدراسة

دفاتر أندلسية

الحوار

مختارات

الرواية

شعر

المسرح

أقواس

العدد الثالث عشر



١٨٨-١٩٨أنا,أنا,أنا فقطيوسف ادريس

١٩٩-٢٦٠الطريق الى عين حارودعاموس كينان

٥ـ١٤على سبيل التقديمادوار الخراط

١٥-١٦الغرقابراھيم اصالن
١٧القوسابراھيم الحسيني

١٨-٢٥األسرارابراھيم عبد المجيد
٢٦-٢٨النافذة المرتفعةأحمد النشار

٢٩-٣٤المشھد الحادي عشراسماعيل العادلي
٣٥-٣٩الشونةجار النبي الحلو
٤٠-٦٥من مقام اإلغترابجمال الغيطاني
٦٦-٦٧إنكسار الحروفربيع الصبروت
ًأبدارؤوف مسعد ٦٨-٧٦قالت .. 
٧٧-٧٨تضيع األشياء الملقاة على الطريقسحر توفيق

٧٩-٨٢حضرموتسعيد الكفراوي
٨٣-٨٦الخيل.. والليلسھام بيومي

٨٧-٩٣أبيض وأزرقصنع هللا ابراھيم
٩٤-١١٣رجوع الشيخعبد الحكيم قاسم

١١٤-١١٦المركب الميال ذو القلعينعبده جبير
١١٧-١٢٣الست أم عادلفؤاد حجازي
١٢٤-١٢٦الضوء أحمرمحسن يونس

١٢٧-١٣١الركض في سرداب موحلمحمد ابراھيم مبروك
١٣٢-١٣٤البراريمحمد البساطي

١٣٥-١٣٦مجرد لمسمحمد المخزنجي
١٣٧-١٣٩ًعاريا مضىمحمد مستجاب
١٤٠-١٤١النجوم العاليةمحمود الورداني
١٤٢-١٤٥المحاولةيوسف ابو رية
١٤٦-١٦٥من يخاف كامب ديفيد؟يوسف القعيد

١٦٦-١٦٧قصتانيحيى الطاھر عبدهللا

١٦٨-١٩٨الفرسان الصاعدون الى الخشبة المنھارةفاروق عبد القادر

١٩٩-٢١١إيزيس حبيبتيميخائيل رومان

٢١٢-٢٣٣مصر كعمل فني او فكرة جماليةناجي حبيب

٢٣٤-٢٥٢الحومان حول الدائرةادوار الخراط
٢٥٣-٢٦٠ھوبريسبدر الديب

٢٦١-٢٧٠قطعة أرض شرق النخيلبھاء الطاھر
٢٧١-٢٧٩النزول إلى البحرجميل عطية ابراھيم
٢٨٠-٢٩٠العودة إلى المعبدنبيل نعوم جورجي

٢٩١-٣١١شعر السبعينات في مصر

٣١٢زيارةمحمد عفيفي مطر
٣١٣-٣١٥تدخالت في شؤون القلباحمد زرزور

٣١٦-٣١٩ثنائيةاحمد طه
٣٢٠-٣٢١الموجة ذات الزخارفامجد ريان

٣٢٢-٣٢٣في دھشة غربتھاجمال القصاص
٣٢٤-٣٢٦في البدء كان النيلحسن طلب

الدراسة الثانية

رواية

الندوة

شعر

الحوار

الرواية

العدد الرابع عشر
١٩٨٤

القصة

الدراسة األولى

المسرح



ًحلمي ليس منديال ورقياحسين حمودة ً٣٢٧-٣٢٨
٣٢٩-٣٣١قصائد من الشغافحلمي سالم
٣٣٢-٣٣٥تنحدر صخور الوقت الى الھاويةرفعت سالم

٣٣٦-٣٣٧ال أرى النار إال بكيتعبد المقصود عبد الكريم
٣٣٨-٣٣٩يارا غيمة الوجععبد المنعم رمضان

٣٤٠-٣٤١العقيقمحمد بدوي
٣٤٢-٣٤٣قصيدتانمحمد خالف
٣٤٤-٣٤٨الجامعةمحمد سليمان
٣٤٩دميةمحمود نسيم
٣٥٠-٣٥٤إعترافات ابن الورد أمام المحققوليد منير

٤ـ٥ساعة النصرالكرمل

٦-٦٦إخطيةاميل حبيبي

٦٧-١٠٧٥ قصائدسعدى يوسف
٧٦-٨٠القداس الجنائزيفوزي كريم
٨١-٨٢رصاصة مبھمةكاظم جھاد

٨٣-٨٦قصيدتانبندر عبد الحميد
٨٧-٩٣قلق في الذھبسليم بركات

٩٤-١٢٦بقايا كالم على مقعدينمحمود درويش

١٢٧-١٤٥ًوداعا ميشوھنري ميشو
١٤٦-١٥٧يتوقف الجسد ويكبر الظلبيير عمانوئيل
١٥٨-١٦٨بال ذاكرة يتألأل الھواءبيثنته الكساندره

١٦٩-١٨١الخطاب األسباني حول اإلسالم والشرقخوان غويتسولو
١٨٢-١٩٣ًاإلستشراق عارياھادي العلوي
١٩٤-٢٢٤مداخلة في المفردات المتشابھةعلي الشوك

٢٢٥-٢٣٢م.أ.ر.ع.سفؤاد التكرلي
٢٣٣-٢٤٥إشتباكاتاألمين الخمليشي

٢٤٦-٢٦٩السلطة كالكمان : أخذ باليسرى وعزف باليمنىادواردو غاليانو

٢٧٠-٢٨٠يعلمنا السجن أننا سجناءبرايتن برايتنباغ

٢٨١-٢٨٨ميشيل فوكو ١٩٢٧-١٩٨٤ادوارد سعيد
٢٨٩-٢٩٧من كانت تلك المرأة ؟بلند الحيدري

٢٩٨-٣٠١نحو تقليد في المحاكاةتزفيتان تودروف

٤ـ٨ًجنون أن تكون فلسطينيامحمود درويش

٩ـ٢٢السلفية الوطنيةمحمد عياد
٢٣-٣٧نحو فكر مغايرعبد الكبير الخطيبي

٣٨-٥٢"غيرنيكا" بيكاسوفواز طرابلسي

٥٣-٥٦قيام الجنديمحمود الورداني
٥٧-٦٠طقس يوميجبار ياسين

دراسات

قصة

الحوار

أقواس

العدد السادس عشر
١٩٨٥

العدد الخامس عشر
١٩٨٥

الرواية

شعر

مختارات

دراسات

قصة

نص



٦١-٦٢الفارس وأنا في غرفتييوسف أبو رية
٦٣-٧٨الصورة / الفراشةليانة بدر

٧٩-٨٢الجدار األخيرالياس فركوح
٨٣-٨٧األقنعةمحمد ھويدي

٨٨-٩١إمرأة الساعات األربعالحبيب السالمي
٩٢-٩٣حيوانات منقرضةفؤاد حجازي

٩٤-١٠٠شمس راقدة في اللبالبسلفادور أسبيريو
١٠١-١٠٧أشعار بولونية : سيقول ما اصغرھا, إنھا مثل إبنتي

١٠٨-١١٩النوارس بيضاء الجناحإدوار الخراط
١٢٠-١٤٢المجرى الثابتعمران المليح

١٤٣-١٥٠قصائدأحمد دحبور
١٥١-١٥٨العودة الى كاردينيافوزي كريم

١٥٩-١٦٦كرسي يتأمل الزرقةنوري الجراح
١٦٧-١٦٩ھمزة في أول الھمسوليد خازندار
١٧٠-١٧١أساورك الماكرةغسان زقطان
١٧٢-١٧٧في القفصعلي الخليلي
١٧٨-١٧٩ماذا تنزف بعد اآلن ؟منذر عامر
١٨٠-١٨٥يستطيعون. أستطيعحسان عزت
١٨٦-١٨٧الوجهعالية ممدوح

١٨٨-١٩٨لعب العالم . لعب اإلنسانكوستاس أكسيلوس

١٩٩-٢٣٤رسائل رامبو من عدنشربل داغر

٢٣٥-٢٤٤لماذا تكتب ؟ليبراسيون
٢٤٥-٢٥٣المسرح الفلسطيني بين الكر والفرراضي شحادة
٢٥٤-٢٦٤أوجينو مونتالي : ھدنة األلقكالوكو كامبون

٢٦٥-٢٧٩واجب الكاتبآيتماتوف – أحمد فايز
٢٨٠-٢٩٣أساطير الھنود الحمرراوية صادق (ترجمة)

٢٩٤-٣٠١ مفھوم الحديقة في الحضارة األوروبيةد. ليتشاتشوف

٤ـ٩من فضة الموت الذي ال موت فيهمحمود درويش
٩ـ١٤ملك األرصفةعلي الجندي
١٥-٣٠منعطفات,  ظھيرة من ريش, دھاقنة يصفون الليل. غبار مسحور...سليم بركات
٣١-٤٢الطنطلھاشم شفيق

٤٣-٥١أغنية طوطميةمحمد الشركي
٥٢-٥٣السروج المبعثرةعدنان الزيادي

٥٤-٩٠اإلستنطاق والتفكيكجاك دريدا

٩١-٩٤بين ثرفانتس واسبانيا واإلسالمخوان غويتسولو
٩٥-١٠٠الباب الكاذب ومصير اإلستعارةعمران المليح

١٠١-١١١وضعيات اإلسالم في "دون كيخوتة"عبد الوھاب مؤدب
١١٢-١١٤المستويات المتعددة للكتابةعبد الكبير الخطيبي

١١٥-١١٩الدون كيخوتية السحريةّخوليان ريوس

١٢٠-١٢٣الحصار في صندوق مغلقرمسيس لبيب
١٢٤-١٢٩كوكب تفاح وأمالحمحمود الريماوي
١٣٠-١٣٥مدن وغريب واحدعلي حسين خلف

الندوة

قصة

العدد السابع عشر
١٩٨٥

شعر

الحوار

مختارات

الرواية

شعر

الحوار

اوراق

اقواس



١٣٦-١٤١ليلة في الدار البيضاءمحمد زفزاف

١٤٢-١٥٨الخطاب الشعري والخطاب الروائيميخائيل باختين
١٥٩-١٦٩النسيج اللفظي في الروايةميخائيل باختين

١٧٠-١٧٦أن يتحرك برونز المعركة وذھبھاإميل فرھارن

١٧٧-١٨٤الترجمة والميتافيزيقاعبد السالم بن عبد العالي
١٨٥-١٩٧األدب واإلستيھاميتزفيتان تودوروف

١٩٨-٢٠٥حول فكرة التأريخفالتر بنيامين
٢٠٦-٢٢٠ًالشاعر ناقدافريال جبوري غزول

٢٢١-٢٢٦نيتشه ضد أفالطونمصطفى (...)
٢٢٧-٢٣١اإلشكال الفرنسيآالن بوسكيه

٢٣٢-٢٤١بيانات عقود القرن األولىعدنان المبارك (ترجمة)

٤ـ٩في انتظار البرابرةمحمود درويش

١٠ـ٢٢أساسيات الخطاب العلمي والخطاب اللسانيعبد القادر الفاسي الفھري
٢٣-٣٥درسروالن بارت 
٣٦-٤٤الصحراء/البحر , نظرة غربية الى كنفاني / جبراروجر آلن

٤٥-٥٩البئر األولىجبرا إبراھيم جبرا

٦٠-٦٣قصيدتانحميد سعيد
٦٤-٦٩كل ما ال يرامأحمد دحبور

٧٠-٧٥شظاياصادق الصايغ
٧٦-٨٠تلك حكمتھاخيري منصور
٨١-٨٦أمامنا جبل وقد نرى يافامحمد القيسي
٨٧-٩١وطن رھن التوقيف, جسد قيد التأليفشربل داغر

٩٢-١٠١حقول الملحغسان زقطان
١٠٢-١٠٥ال عطر, ال درج, ال قھقھةنصيف الناصري
١٠٦-١٠٧قصيدة في القولھاتف الجنابي
١٠٨-١٠٩دم السلطعونسيف الرحبي

١١٠-١١٨تقول الرواية ما يحجبه التاريخكارلوس فونتيس
١١٩-١٤٢الملل, سالح الشيطان األقوىأوكتافيو باث

١٤٣-١٦٥الشعر األورالي القديم: من سيجمع ريش البجعة, من سيجمع عظامنا؟شوقي عبد األمير (ترجمة وتقديم)

١٦٦-١٦٨َھيئات اللذةنبيل نعوم جرجي
١٦٩-١٧١ضحكة المالئكةيوسف ابو رية
١٧٢-١٧٨ما وراء اللعبةادريس الخوري
١٧٩-١٨١القفلحسب هللا يحيى

١٨٢-١٨٤ثالث قصصعبده جبير
١٨٥-١٩٠ًواألموات أيضاعادل خالد حزما

١٩١-١٩٤منزل األمزعيم الطائي
١٩٥-١٩٦حوار مع الطلخاويسمير عبد الفتاح

١٩٧-١٩٨ورم صغيرأحمد النشار
١٩٩-٢٠٠مواجھةربيع الصبروت

٢٠١-٢٠٢استجوابعبد الستارالبيضاني

٢٠٣-٢١٤األدباء تاريخ من دون إشراقھادي العلوي
٢١٥-٢١٧نكون أو .. نكون: ھذا ھو القرارمحمود درويش

قصة

اقواس

سيرة

شعر

الحوار

مختارات

دراسات

مختارات

اقواس

العدد الثامن عشر
١٩٨٥

دراسات



٢١٨-٢٢٣خطاب الفتنةكريستين بوسي-غلوكسمان
٢٢٤-٢٣٧قراءة في المسرح الفلسطينيواصف منصور
٢٣٨-٢٤٥الھارب من الحب ھارب من المعركةرسول حمزاتوف

٤ـ١٩في أصول الوعي المنقسمبرھان غليون
٢٠-٣٤عز الدين القسام – رجل اإلجماعالياس صنبر
٣٥-٤٣سفر في السفراندريه ميكيل

٤٤-٨٢خطان أسلوبيان للرواية األوروبيةميخائيل باختين

٨٣-٨٦ًشكرا ألمرئ القيسسعدي يوسف
٨٧-١٠٤ورد أقلمحمود درويش
١٠٥-١٠٨رباعية لوفيد رودفوزي كريم
١٠٩-١١٥بحث عن زمن ماھاشم شفيق

١١٦-١٢٦الطائرابراھيم نصر هللا
١٢٧-١٢٩أمريكية من داكوتامحمد األسعد
١٣٠-١٣٢ّمسافر في األثر يعد فخاخ األحالمعقيل علي
١٣٣-١٣٧ثمة الحرس أيتھا العاليةشاكر لعيبي
١٣٨-١٤٢البرزخطاھر رياض

١٤٣-١٤٤أنين أحجار النھرينشموئيل شمعون
١٤٥-١٤٧متاھةمحمد األشعري

١٤٨-١٤٩شمعة اإلنكسارعبد الرحمن طھمازي
١٥٠-١٥٢من أغلق بوابة الجحيم ؟أميرة الزين

١٥٣-١٥٤جسوررياض إبراھيم
١٥٥-١٥٦القفاز الذكراستناد حداد

١٥٧-١٩٣وساطة النارسليم بركات

١٩٤-٢٠٤رحلة النوارس بين مراكش وباريسخوان غويتسولو

٢٠٥-٢٢٥رسائل الى شاعر ناشئراينر ماريا ريلكة

٢٢٦-٢٣٣قبقاب ربابمحمود قدري
٢٣٤-٢٤٠القداحلؤي عبداإلله
٢٤١-٢٤٤األمور تأخذ مجرى آخرجبار ياسين

٢٤٥-٢٤٩حياتي العاشرةمؤنس الرزاز

٢٥٠-٢٧٠مجال الشاعر : حول جان جينيهخوان غويتسولو

٢٧١-٢٩٠حرف ال "ح"بدر الديب

٢٩١-٢٩٤الف عام بيوم واحد: ثورة الذاكرة وشھادة المعيشمحمد برادة
٢٩٥-٣٠٢نيتشه: التأويل, القراءة, الكتابةمصطفى كاك

٣٠٣-٣١٣نسيج الذاكرةلوسيان داالنباخ
٣١٤-٣١٧التفاعل المتبادل بين الرواية والروائيغراھام غرين
٣١٨-٣٢٥األبعاد السياسية في الرومانتيكية األوروبيةھند خوري

٤-٩٦الزمان: بيروت. المكان: آبمحمود درويش

اقواس

العددان الحادي والعشرون والثاني والعشرون
١٩٨٦

سيرة يوم

مختارات

قصة

ذكريات

نص

العددان التاسع عشر والعشرون
١٩٨٦

دراسات

شعر

الرواية

الحوار



٩٧-١١٢تيودور ھرتزل: قطارات كھربائية وأشجار يوكاليبتوسالياس صنبر
١١٣-١٤٠اھتمامات ميثولوجية واستطرادات لغويةعلي الشوك
١٤١-١٧٧البدايات ووظيفتھا في النص القصصيصبري حافظ

١٧٨-١٧٩خريفسعدي يوسف
١٨٠-١٨٧خزائن منھوبةسليم بركات

١٨٨-٢٠٣القصيدة المكيةنزيه أبو عفش
٢٠٤-٢٠٧حنجرة من نحاسحميد سعيد

٢٠٨-٢١٠أقاصيصنوري الجراح
٢١١-٢١٦مزرعة مرفوعة على نظرات الجنودصالح فائق

٢١٧-٢٢٠نمنماتخيري منصور
٢٢١-٢٢٨سنبلة لقمح وثنيشوقي عبد األمير

٢٢٩-٢٣٠ًستأتي مرتبكاوليد خازندار
٢٣١-٢٣٤ھجوم في العزلةمحمد علي اليوسفي
٢٣٥-٢٣٦ُأعرف خاتمتي حيدامحمد أوالد أحمد

٢٣٧-٢٤٧أھذا ھو المكان ؟سميح القاسم

٢٤٨-٢٦١أربعون دقيقة من أجل المسيحفواز تركي

٢٦٢-٢٧١الفندقمحمود الريماوي
ً قصة قصيرة جدامحمود شقير ٢٧٢-١٩٢٧٧
٢٧٨-٢٨٦الجيادزكي درويش

٢٨٧-٢٩١الموت يضحكمحمد المخزنجي
٢٩٢-٢٩٩العيادة الحمراءجاد الحاج

٣٠٠-٣٠٤الدودةوليد اخالصي
٣٠٥-٣٠٧واقعة قديمةالحبيب السالمي

٣٠٨-٣٣٥آوراكارلوس فوينتس

٣٣٦-٣٥٦مغامرة الذات األفريقيةكرونين, مادينغوني
٣٥٧-٣٦٦النص والعالمروبرت شولز

٣٦٧-٣٨٣قاموس الحماقةغي باشتيل, جين كلود كاريير
٣٨٤-٣٩١الرحم, ذلك المسرحجواد األسدي

٣٩٢-٣٩٩تعقب الذاكرة األسطورية في "فقھاء الظالم"ابراھيم زعرور

٤ـ٩جنون الحريةمحمود درويش

١٠ـ٢٩ميثولوجيا ولغة (القسم الثاني)علي الشوك
٣٠-٤٢لغة الرواية الحداثية : اإلستعارة والكنايةدافيد لودج

٤٣-٦٠"بعث" (تحليل لرواية تولستوي)ميخائيل باختين

٦١-٧٦أنت, والحياة, وأشياؤھاسعدي يوسف

٧٧-٨٥قصيدة ال يمكن تالفيھاأحمد دحبور
٨٦-٩٣بردى / مراياعلي كنعان
٩٤-٩٩ّمجرات بأسماء الزھرايتيل عدنان
١٠٠-١٠٣كانت ألمي ..ھاشم شفيق

١٠٤-١٠٥القديسةحسب الشيخ جعفر
١٠٦-١٠٩إنه شرطيشموئيل شمعون
١١٠-١١١فصل الرمادخزعل الماجدي

١١٢-١١٣ًقلت ھامسا لشعرھامنذر عامر

١٩٨٧

دراسات

الحوار

شعر

قصة

الرواية

اقواس

العدد الثالث والعشرون

دراسات

شعر

الحوار

يوميات



١١٤-١١٦قصائد قديمةشريف الربيعي
١١٧-١١٩تفصيالت لمشفى بعيدمحمد فؤاد
١٢٠-١٢٢كل شيءآدم فتحي

١٢٣-١٦٩أسير عاشقجان جينيه

١٧٠-١٧٦النافذةسعيد فرحان
١٧٧-١٧٩إغالق النوافذابراھيم عبد المجيد
١٨٠-١٨٢الرؤىعبد القادر عقيل

١٨٣-١٨٩البحر يعرفسھام بيومي

١٩٠-١٩٨الجدران المتداعية, الخفيفة كالعظامبيير باولو بازوليني
١٩٩-٢٠٤أزرار من حجرشيركو بيكه س

٢٠٥-٢٠٩غبار المدائحأمين صالح

٢١٠-٢١٤مقالة يوسف, ومذاھب "شعر"سليم بركات
٢١٥-٢١٩بيوم واحد نسي الف عامادمون عمران المليح
٢٢٠-٢٣١تعريف اإلستيھاميتزفيتان تودوروف

٢٣٢-٢٣٥البيان السياسي
٢٣٦-٢٣٧تقرير اللجنة الثقافية

٢٣٨-٢٤٢ لجنة الحريات وميثاق الشرف والنظام الداخلي

٤-٦٩الزمن األصفردافيد غروسمان

٧٠-٨٨تجديد أسس العمل القومي العربيبرھان غليون

٨٩-٩٥على نولھامريد البرغوثي
٩٦-١٠١برقوق الروحمحمد القيسي
١٠٢-١٠٨لعلنا غيرناأحمد دحبور

١٠٩-١١٢السفح المشرف على أرض اخرىمحمد علي اليوسفي
١١٣-١١٧الوقوف على شرفة الذاكرةراسم المدھون
١١٨-١٢٢مدينة واحدة في القلبزكريا محمد
١٢٣-١٢٥مساءاتكاظم جھاد
١٢٦-١٢٨طفولة نابليونجمال جمعة
١٢٩-١٣٢الحزنعادل محمود
١٣٣-١٣٥فخ مشتركصادق الصايغ
١٣٦-١٣٨يدي تدق البياضنجاة العدواني
١٣٩-١٤٠الجزيرةھادي دانيال

١٤١-١٤٤دفتر األحوال والمقاماتزھير أبو شايب

١٤٥-١٦٠طيور/صور الى كروسوسان-جون بيرس

١٦١-١٦٤الخروج الى دنيا البشر واألنبياءمحمود شقير
١٦٥-١٧٠الطفرةرياض بيدس
١٧١-١٧٢والدةجبار ياسين

١٧٣-١٨١جحيم اسرائيلسوبول, ليبوفيتش
ًواآلخر ايضاراشيل مزراحي ١٨٢-١٩٠أحدھم يموت, 
١٩١-٢٠٢رسالة الى اصدقائيآرنستو كاردينال

ريبورتاج

المقالة

شعر

مختارات

قصة

اقواس

اقواس

تقارير

العدد الرابع والعشرون
١٩٨٧

أوراق

قصة

مختارات

نص



٥ـ١١مدخل الى األدب المغربي الحديثأحمد اليبوري

١٢-٣٦الخطاب الثقافي والتخيلي أو التغيير الطوبويمحمد برادة
٣٧-٤٥الخطاب السيميائي في المغرب: محاولة تقديمأنور المرتجي
٤٦-٦٧الحوارية في النص الشعريمحمد مفتاح

٦٨-٧٢مالحظات حول الخطاب الروائي في المغربعبد الحميد عقار
٧٣-٨٩فلسفة حقوق اإلنسانمحمد عالل سي ناصر

٩٠-٩٧الحبل والولد والنجارمحمد المسناوي
٩٨-١٠٣الورد السجينخناثة بنونة

١٠٤-١٠٧وجھانإدريس الخوري
١٠٨-١١٠في مقھى على ضفة نھرإدريس الصغير
١١١-١١٦احتماالت رفاييلأحمد المديني
١١٧-١٢٠العين والزلزالأحمد بوزفور

١٢١-١٢٧حكاية سر النارمحمد عز الدين التازي

١٢٨-١٣٢وقت لبيدباإدريس عيسى
١٣٣-١٣٦مرثية السور الغربيمحمد الخمار الكنوني

١٣٧-١٣٩عشاء الوجه الوثنيمحمد الشركي
١٤٠-١٤٢مرثية لمجنون سيناءعبد الرحمن بوعلي

١٤٣-١٤٧نوافذ لعودة البحرمحمد األشعري

١٤٨-١٥٦المسرح المغربي بين النص والعرضحسن المنيعي
١٥٧-١٦٦قراءة جديدة لرواية "الغربة"أحمد اليبوري
١٦٧-١٧٢لعبة الواقع واألسطورة في "حرودة"رشيد بنحدو

١٧٣-١٨٧الصوت السردي: بيضة الديك/نموذج دراسيعبد القادر الشاوي

٤-٣٨اھتمامات ميثولوجية, واستطرادات لغوية "القسم الثالث"علي الشوك
٣٩-٦٥القمر األب, أو الضلع األكبر في الثالوثسيد محمود القمني

٦٦-٧٧أسرى يتقاسمون الكنوزسليم بركات
٧٨-٨٠أغويتنيغسان زقطان
٨١-٨٣أغاني جنون الكائنكاظم جھاد

٨٤-٨٨الخالخيلجمال مصطفى
٨٩-٩١البحث عن دير عاقولناصر فرغلي

٩٢-٩٣تھاويل ١٩٨٤محمد حسين ھيثم
٩٤-٩٥نغم واحديوسف بركات

٩٦-٩٨الرحيل الى الجزرعبد الناصر صالح
٩٩-١٠١قصائدشوقي شفيق

١٠٢-١٠٣استرجاع. فراغات. تعبمحمد حسيب القاضي
١٠٤-١٠٥الليل النائمحسونة المصباحي
١٠٦-١٠٧سيرة ذاتيةصباح الدين كريدي
١٠٨-١١٠إشارات التوحيديأديب كمال الدين

١١١-١٢٠الشعر األوردي: اإليماءة الصامتة لإلنسانصالح فائق (ترجمة)

١٢١-١٢٣تأھيلابراھيم اصالن

اقواس

العدد السادس والعشرون
١٩٨٧

دراسات

شعر

قصة

مختارات

دراسات

قصة

الرواية

شعر

العدد الخامس والعشرون
١٩٨٧



١٢٤-١٢٩الترانزستور المجانيسلمان رشدي
١٣٠-١٣٦الريحرياض بيدس

١٣٧-١٤١كل تلك الفصولسعيد الكفراوي
١٤٢-١٤٦قصتانفرانز كافكا

١٤٧-١٦٣الالإنساني ھو التباس المعنىجون برجر

١٦٤-١٧٦ّفلسطين في نصينالمھاتما غاندي, لويس ماسينيون
١٧٧-١٨٧اإليروسية: إقرار الحياة حتى الموتجورج باتاي

١٨٨-١٩٧دعوة الى المنھج ونقدهعبد النبي اصطيف
١٩٨-٢٠١سيرعبكم مسرحيفيديريكو غارسيا لوركا

٤ـ١٢حجر الوعيمحمود درويش

١٣-١٨العرق دساس, والمتحد عريقإميل حبيبي
١٩-٢٠أشھد لنفسيأحمد عبد المعطي حجازي

٢١-٢٣خط الزلزالسعدي يوسف
٢٤-٢٦ھناكسليم بركات
٢٧-٣٠الحجر قمر, و"األوالد" أنبياءسالم جبران

٣١-٤٠عنقاء فلسطينبرھان غليون
٤١-٤٦ما تيسر من سورة الحجرفواز طرابلسي

٤٧-٤٨الحجارة و"المثقف العضوي"عبد اللطيف اللعبي

٤٩- ٦٨ّقولني دايان ما لم أقله لعبد الناصرفدوى طوقان

٦٩-٨٣الثقافة العربية وتغيب المتخيلجمال الدين بن شيخ

٨٤-١١٠مراثي دوينوراينر ماريا ريلكه

١١١-١٢٧الحصادبول شاوول
١٢٨-١٣١إستسقاءأحمد دحبور

١٣٢-١٣٤أسطورة الرعشة والريح المؤاتيةسركون بولص
١٣٥-١٣٨من شر اليقظةنوري الجراح

١٣٩-١٤٢ًللدفء فضة أيضاعبد الكريم يحيى عبد الكريم

١٤٣-١٦١ًعجبا .. انھم يتفرجونوليد اخالصي

١٦٢-١٦٦النص وسؤال النصصدوق نور الدين
١٦٧-١٧٧مشروع بيبليوغرافيا ابداعية عالمية ضد اميركامنية سمارة, محمد الظاھر (ترجمة)

١٧٨-١٩١النساء والجنونفيليس شيسلر
١٩٢-١٩٤فان غوغ وانتاج العالمجون برغر

٤ـ٧خليل الوزير ومرارة الحريةمحمود درويش
٨ـ١١االسم: خليل الوزيرسليم بركات

١٢ـ٢٩لعبت بإتقان, وھا ھي مفاتيحينزار قباني

٣٠-٤٥أوديب, الملك السعيدفؤاد التكرلي

الحوار

مسرحية

دراسات

ذكريات

الحوار

مختارات

شعر

مسرحية

اقواس

العدد الثامن والعشرون
١٩٨٨

اقواس

العدد السابع والعشرون
١٩٨٨

أن تكون ھناك

الحوار



٤٦-٧٣شيء عن الزمنعلي الشوك
٧٤-٩٠لحظة المكاشفة الشعريةمحمد لطفي اليوسفي

٩١-١٠٣التواتر السردي في الخطاب الروائيّعلوط محمد

١٠٤-١٣٠صخرتان تحابتا عاريتين, فاندھش الماءرينيه شار

١٣١-١٣٥الطفل في القصيدةممدوح عدوان
١٣٦-١٤٠قصيدة الثلثاءمحمد القيسي
١٤١-١٤٣األندلسيونفوزي كريم
١٤٤-١٤٦سجل المراياھاشم شفيق

١٤٧-١٤٩البومراسم المدھون
١٥٠-١٥١الدوينبيل ياسين

١٥٢-١٥٤متسكع ال يحلم بشيءسيف الرحبي
١٥٥-١٥٦ظھيرة نائمةمنذر عامر

١٥٧-١٥٨آخر الكالمعبد الرحمن بوعلي
١٥٩-١٦٠قصيدتانطه خليل

١٦١-١٦٢كرنفال الترابابراھيم اليوسف
١٦٣-١٦٤بعد صوتيجاك األسود

١٦٥-١٦٩مطرعبد الحكيم قاسم
١٧٠-١٧٣مراسيم إلضطھاد القلبمحمود شقير

١٧٤-١٧٧حادث مؤسفأحمد شمس الدين
١٧٨-١٨٢علي جمبريخيري عبد الجواد

١٨٣-١٩٥ماذا جرى كي تكوني صھيونية؟نيكوس كازانتزاكيس

١٩٦-٢٠٧ًكيف أبدو محترما دون بنطال؟ (رسائل)فيودور دوستويفسكي
٢٠٨-٢١٥مسرح بيراندللوانطونيو غرامشي

٤ان تكون ھناكالكرمل

٥ـ٢٦يوميات فلسطينيةخوان غويتسولو
٢٧-٢٨حيثما يستطيعون رؤيتھاجيل دولوز

٢٩-٣٠تاريخ شعب شھيديوجين غيلفك
٣١-٣٤رأيت ما أراهكلود أولييه

٣٥-٣٧انه الدم, حيث تدير الكلمة وجھھاجنفييف كالنسي
٣٨ال كفاءة ليجان روسلو

٣٩-٤٠السلطان والشاعرأوزدمير آنسيه
٤١حجر مرتاح من انتظارهفيليب تانسيالن

٤٢كنتجان دانيال
٤٣ھو مثلكمبيير أوستير سوزوييف

٤٤-٤٥إقبلوني على نحو مشروطميشيل ديغي
٤٦-٤٩رامي الحجارةنبيل فارس
٥٠أيام معدودةجون برغر
٥١-٥٣عقلي وقلبيعزيز نيسين
٥٤-٥٥سيادة الكالمنعيم قطان

٥٦-٧١الشاعر والھراوةسيمون بيتون

٧٢-٩٤الطوق – شھادات من شعب االنتفاضةامتياز دياب

٩٥-١٢٤مخيم "نور شمس"ج.م.غ. لوكلوزيو

ريبورتاج

رواية

مسرحية

شعر

قصة

نص

اقواس

العدد التاسع والعشرون
١٩٨٨

ان تكون ھناك

قضية

مختارات



١٢٥-١٥٥عندما في األعالي (ثالثية مسرح شعري)سعدي يوسف

١٥٦-١٥٩مرآة للميت القادمبول شاوول
١٦٠-١٦٦الرائحة التي فجأةعباس بيضون
١٦٧-١٧٣أوقات الجزيرةبسام حجار
١٧٤-١٧٦القطرب بقفازين ونظارة سوداءھادي دانيال

١٧٧-١٧٨ثمانية جدرانفيصل قرقطي
١٧٩-١٨٤آالءطاھر رياض

١٨٥-١٩٠أغمض عيني وأرىزھير ابو شايب
١٩١-١٩٣ثالث قصائدجمال جمعة

١٩٤-١٩٧أرابيسكعالء عبد الرحمن

٤ـ٩اعالن االستقاللالمجلس الوطني الفلسطيني

١٠ـ٢٨ييتس ومقاومة اإلستعمارإدوارد سعيد
٢٩-٦٤مدخل الى فھم دور الميثولوجيا التوراتيةسيد محمود القمني

٦٥-٧١شاركت في الخديعةآالن روب غرييه

٧٢-٧٩مھابادسليم بركات
٨٠-٨٥القصائدمحمد القيسي
٨٦-٩٠سفن محمولة على األكتافھاشم شفيق

٩١-٩٤غرفة أرضية في الفندق الساحليادريس عيسى
٩٥-٩٦عيناكمھاب محمد نصر

٩٧-٩٨رماد الشھوةنجاة العدواني
٩٩-١٠١نزوحشيركو بيكه س
١٠٢-١٠٥قصائد عن نيويوركھاشم ع. العراقي
١٠٦-١٠٧وعاء فارغ مھيبھاتف الجنابي

١٠٨-١٢٧اغريقياتيانيس ريتسوس

١٢٨-١٣٩حي على الياسميننزار قباني
١٤٠-١٤٩أعمدة الخشب القديم في الموجإدوارد الخراط
١٥٠-١٥٤صياغة الوطن (قراءة في رسوم أطفال فلسطين)كمال بالطة

١٥٥-١٥٧الصورةصاموئيل بيكيت

١٥٨-١٦١قطافالياس فركوح
١٦٢-١٦٥الرحلةفاطمة المحسن
١٦٦-١٧٢ليلة رأس السنةعبد الحكيم قاسم
١٧٣-١٧٥ّاللبوةسعد الدوسري

١٧٦-١٧٧نجيب محفوظسليم بركات
١٧٨-١٨٥صعود جبل الكرملنبيل فارس
١٨٦-١٩٢مفاھيم أدبية في النقد الجديدعلوط محمد

١٩٣-١٩٦عقدة برميثيوسغاستون باشالر

٤ـ١٢بيركليس وفيردي – فلسفة فرانسوا شاتليهجيل دولوز
١٣-٢١دراسة موضوعھا الشكليمنى العيد

اقواس

العدد الحادي والثالثون
١٩٨٩

دراسات

العدد الثالثون
١٩٨٨

دراسات

الحوار

شعر

مختارات

نص

قصة

شعر



٢٢-٣٧شاعر, شحادةصالح ستيتيه
٣٨-٥٩الحزب الھاشمي وتأسيس الدولة: الواقع اإلجتماعي لعرب الجاھليةسيد محمود القمني

٦٠-٨٥قصائد "البرتو كاييرو" و"الفارو ده كامبوس"فرناندو بسوا

٨٥-٩٠عشر قصائدسعدي يوسف
٩١-٩٤أفتح الباب بعد ھذاسركون بولص

٩٥-٩٦أغاني جنون الكائن (فصل آخر)كاظم جھاد
٩٧-٩٩التغريبة السابعةمحمد الطوبي

١٠٠-١٠٣المغاربة / فجاءات بال سياقمحمد علي اليوسفي
١٠٤-١٠٨ظالل محي الدين ابن عربينصيف الناصري

١٠٩-١١٢سأنجو معكمنذر عامر
١١٣-١١٤نصف مجنونة ھذه األرضفيصل قرقطي

١١٥-١١٧الرماد الصباحيمحمد حسيب القاضي
١١٨-١٢١عقيرهاحمد زرزور

١٢٢-١٢٤الصباح يصعد الدرجابراھيم فرمان حسو
١٢٥-١٢٧تركتك وانصرفتشوقي شفيق

١٢٨-١٣٣حيوانات الظالمجنان جاسم حالوي
١٣٤-١٣٥يوم للدوديوسف ابو رية

١٣٦-١٤١بيت وحيدابراھيم عبد المجيد
١٤٢-١٤٩النبوءةلؤي عبداإلله

١٥٠-١٥٣أربعون يومامحمد الورداني
١٥٤-١٥٩سبع قصصاحمد عمر شاھين
١٦٠-١٦٢الموت جوعانبيل نعوم جورجي

١٦٣-١٧١العاصمة الرابعةأمين صالح, قاسم حداد

١٧٢-١٩١مسرح الحكواتي الفلسطينيراضي د. شحادة
١٩٢-٢٠٥ھموم المسرح الوطني الفلسطيني واشكاالتهجواد األسدي
٢٠٦-٢٠٨اإلقامة خارج اإلصطالحجاك دريدا

٤ـ٢٢اھتمامات ميثولوجية واستطرادات لغوية (القسم الرابع)علي الشوك
٢٣-٥٦الواحد / المتعدد (البنية المعرفية والعالقة بين النص والعالم) (١)كمال أبو ديب
٥٧-٨٧تحوالت اإليديولوجية النقديةتيري إيغلتون

٨٨-١٠٤مأساة النرجس وملھاة الفضةمحمود درويش
١٠٥-١٠٧األيقوناتمحمد القيسي
١٠٨-١١٢مراكب الكستناءوليد خازندار
١١٣-١١٥ًأحيانا حين تصغيبسام حجار

١١٦-١٢٠نصف الطيوربندر عبد الحميد
١٢١-١٢٥قلبه المعزول بأسالك ورقيةمحمد حمزه غنايم
١٢٦-١٢٩قصيدتانآرنستو تشي غيفارا

خوسيه-ميغيل أورليان, خوسيه أنخل
١٣٠-١٥٠حتى ال تتأوه وحدھا ,بالنته

١٥١-١٦٧أزمة مواصالت (من مشاھدات الفوانجيسي في العالم السفلي الباريسي)فواز طرابلسي
١٦٨-١٧١ما تيسر من حاالتھاالياس فركوح

١٧٢-١٧٩جدل الحياة والموتعبد الحكيم قاسم
ّرؤية في نصين)سعيد الكفراوي ١٨٠-١٨٧زبيدة والوحش (

شعر

مختارات

نص

قصة

مختارات

شعر

قصة

النص

اقواس

العدد الثاني والثالثون
١٩٨٩

دراسات



١٨٨-١٩٢استئجار الثقافة من مياميسيرخيو راميريس
١٩٣-١٩٨حول أربعة أقوال شعرية يمكن أن تلخص الفلسفة الكنطيةجيل دولوز
١٩٩-٢٠٩ماياكوفسكي: لغته وشعرهجون برغر

٤ـ٢١"الزھرة" بين الخصب والحربسيد محمود القمني
٢٢-٤٧دالالت شعرية الماءصدوق نور الدين

٤٨-٨٠بحيرة وراء الريحيحي يخلف

٨١-٩١محمود درويش (مجازفة تصويرية)سليم بركات
٩٢-١٠٥رعويات كنعانيةعز الدين المناصرة

١٠٦-١٠٨قصائدفوزي كريم
١٠٩-١١٠حيث الظھيرة في برجھاراسم مدھون
١١١-١١٥مربعة ھي القدسأميرة الزين

١١٦-١١٧مقبرة الغيومنجاة العدواني
١١٨-١٢٠زائرة المساءجميل أبو صبيح
١٢١-١٢٢ّدلني ايھا الغريبحميد المختار

١٢٣-١٢٤ھكذا .. ھكذاعبد الكريم يحيى عبد الكريم

١٢٥-١٣٩دم فاسدتشيكايا أوتامسي

١٤٠-١٤٤الفوبيا الجميلةجاد الحاج
١٤٥-١٤٩عربة للصيف. إمرأة الحريةجنان جاسم حالوي
١٥٠-١٥٦كوابيس المواطن سعد فضل : (كابوس السجن)شمس الدين موسى

١٥٧-١٦١جمع الشملحنا إبراھيم

١٦٢-١٦٨بيت. ثوم.بصل.ماعز ومفاتيحمحمود درويش
١٦٩-١٧٦نزال العصرنورمان ميلر

١٧٧-١٨٨الطابع الالقومي – الالشعبي لألدب اإليطاليأنطونيو غرامشي
١٨٩-١٩٧اإلتجاھات األدبية في فلسطين (فترة اإلحتالل)قسطندي شوملي

٤-٤٠إعادة اإلعتبار الى الفكر الديني (١)محمد أركون

٤١-٧٠مقالة في العبودية المختارةأتين دي البوسيه

Ideal hotel٧١سعدي يوسف
٧٢-٨٦كسور عشريةأحمد دحبور
٨٧-٩٤وغمرتك بالحنطة بالياقوت غمرتكمحمد القيسي
٩٥-١٠٢قصائدّمحمد بنيس
١٠٣-١٠٤رماد الفتىحميد سعيد
١٠٥-١٠٦أغاني جنون الكائن (فصل آخر)كاظم جھاد
١٠٧-١١١يلعب الضوء بيزكريا محمد
١١٢-١١٥أول البھاءمحمد الطوبي
١١٦-١١٨ثالث قصائدادريس عيسى

١١٩-١٤٤تتعرى كمن يفھمون النجوماوديسيوس ايليتس

المقالة

شعر

مختارات

اقواس

العدد الرابع والثالثون
١٩٨٩

الحوار

اقواس

العدد الثالث والثالثون
١٩٨٩

دراسات

الرواية

شعر

مختارات

قصة



١٤٥-١٤٩الجوال العائممحمد البساطي
١٥٠-١٥٣ضحكات آخر الليللؤي عبداإلله

١٥٤-١٥٨قردةمحمد الورداني
١٥٩-١٦٢الخبرالحبيب السالمي

١٦٣-١٦٩الجريمة والعقابحسونة المصباحي

١٧٠-١٧٥القول الشعري وتجربة اإلنصاتمنصف عبد الحق
١٧٦-١٩٠التاريخ العربي وإشكالية المنھجالحسين بو لقطيب

١٩١-٢١٥اإلستشراق والصھيونية والتراث الفلسطينيمنعم حداد

٤ـ٢١شعر يتعرف على نفسه في األشياءماريو لوتزي
٢٢-٣٨إعادة اإلعتبار الى الفكر الديني (٢)محمد أركون

٣٩-٦٨الطوق (شھادات من شعب اإلنتفاضة)(٢)إمتياز دياب

٦٩-٩٢"أرابيسك": التوظيف والھويةيمنى العيد

٩٣-١٣٠بطاقة ھويةخوان غويتسولو

١٣١-١٤١األرض ھي اآلن وطننافيليب جاكوتيه

١٤٢-١٤٨ّرنة اإلبرةمريد البرغوثي
١٤٩-١٥٧حجر ما بعد الطوفانشوقي عبد األمير

١٥٨-١٦٠شجرة األنسابھاشم شفيق
١٦١-١٦٣مزامير الحياة الصامتةراسم المدھون

١٦٤-١٦٧ّقراد دافىء على جلد ھشمحمد علي اليوسفي
١٦٨-١٧٠الفصوص االسكندنافيةجمال جمعة
١٧١-١٧٣موت األشياء من حولكمنذر عامر
١٧٤-١٧٦ال حيلة للظلھادي دانيال
١٧٧-١٨٠ورد ورملنبيل ياسين

١٨١-١٨٦اآلنّعبد األمير معلة
١٨٧-١٨٩الموتى في الحديقةغسان زقطان
١٩٠-١٩١أيھا السيد .. كم الساعة ؟فرج العشة

١٩٢-١٩٤الدرجابراھيم أصالن

١٩٥-٢٠٨ّالرحالة الحديثونتزفيتان تودوروف

٤-٣٥نحن وھوميروسعلي الشوك

٣٦-٦١الكشف عن الفلسطيني الذي فيناجنفييف كالنسي
٦٢-٧٤سوسيولوجيا القراءةجاك لينھارت

٩١-١١٢الطوق (شھادات من شعب اإلنتفاضة) (٣)إمتياز دياب
ريبورتاج

شعر

شعر

قصة

اقواس

العددان السادس والثالثون والسابع والثالثون
١٩٩٠

الدراسة

الحوار

٨٨ ٧٥ الى الصفحة يوجد نقص في ھذا العدد من الصفحة

ريبورتاج

دراسة

رواية

مختارات

قصة

اقواس

العدد الخامس والثالثون
١٩٩٠

الحوار



١١٣-١٢٤تدابير عائليةسليم بركات
١٢٥-١٣٠حلم ديموزي المريعفوزي كريم

١٣١-١٣٤أربع قصائدعبد الكريم كاصد
١٣٥-١٣٧ليت ھذا المساءجميل ابو صبيح
١٣٨-١٤٠ّلعزة ما تشتھيهناصر فرغلي
١٤١-١٤٤كانت السيدةعزت الطيري
١٤٥-١٤٧نوافذ بيتيالحبيب الھمامي

١٤٨-١٧٩رامبو في عدننويل, بورير, جوفروا

١٨٠-٢٢٢مخلوقات األشواق الطائرةادوار الخراط

٢٢٣-٢٤٧الحلبةبول شاوول

٢٤٨-٢٥٢انجذابات على أبواب مراكشالمعطي قبال
٢٥٣-٢٥٦الشخص الثالثابراھيم عبد المجيد

٢٥٧-٢٥٨أھل الكھففؤاد ميرزا
٢٥٩-٢٦١وقائع موت "الخضرة"خيري عبد الجواد
٢٦٢-٢٦٥المحروميوسف أبو رية

٢٦٦-٢٦٨الطبيعة: ھذه اإلستعارةسليم بركات
٢٦٩-٢٧٧الشعر والسفر: إغراء المعنى وحلول اإلستثناءبختي بن عودة
٢٧٨-٢٨١أسحارجبار ياسين
٢٨٢-٢٨٤المفكرون والقتلھاشم صالح
٢٨٥-٣٠١أدب الخيال السياسيمحمود قاسم
٣٠٢-٣١١الحداثةجان بودريار
٣١٢-٣٢٦العالم ھو الشركميالن كونديرا
٣٢٧-٣٤٤أنا أكيرا .. رجل الريحاكيرا كيروساوا

٤ـ٦ليس للنور من داخلجنفييف كالنسي
٧ـ٢٣متاه عبوري (آب, ١٩٨٩, القدس)روالن الفيت

٢٤-٣٢من اإلنسانية إلى الحيوانيةإيشيعياھو ليبوفيتش

٣٣-٤٣الھدھدمحمود درويش
٤٤-٤٦بار األنتيلسعدي يوسف
٤٧-٥٣خروف العيدأحمد دحبور
٥٤-٥٨اليقول النايمحمد القيسي
٥٩-٦٢في تقاطع الرياح بوصلة مختلةكاظم جھاد

٦٣-٦٦سفير الغوايةإدريس عيسى
٦٧-٦٩أوراس أنتمحمد الطوبي
٧٠-٧٤رؤيا بعد الموتأميرة الزين
٧٥-٧٦المسافةعادل محمود
٧٧-٧٨نشيدمنى السعودي

٧٩-٨٨ًحين نصير جزءا من الشرتزفيتان تودوروف
٨٩-١١٢الباروكية اقتصاد آخرسيفيرو سارودي

١١٣-١١٥رجالمحمد المخزنجي
١١٦-١٢٤سدرة المنتھىسعيد الكفراوي
١٢٥-١٢٩بائع الجمالمحمد البساطي
١٣٠-١٣١القناديلسعد الدوسري
١٣٢-١٣٥أين ذھبت الغرانيق؟صالح عساف

قصة

مسرحية

قصة

اقواس

العدد الثامن والثالثون
١٩٩٠

ان تكون ھناك

شعر

الحوار

الملف

رواية



١٣٦-١٦٥عين المرآةليانة بدر

١٦٦-١٧٩استعارة األرض الكبرى : عن الشعر الفلسطيني المعاصرفخري صالح
١٨٠-١٨٧األنتلجنسيا العربية واإلنتفاضةعبداالله بلقزيز
١٨٨-١٩٩النص في غياب البطلالمراكشي عمر

٤ـ٢٣ھل افترق الساميون عن الھنود-األوروبيين عند الرقم "سبعة"؟علي الشوك

٢٤-٤٢الطوق (شھادات من شعب اإلنتفاضة)(٤)امتياز دياب

٤٣-٥٩صرخة الضوءّمحمد بنيس

٦٠-٨٦كائنون وليس أكثرأوكتافيو باث

٨٧-٩١ھدنة مع المغول أمام غابة السنديانمحمود درويش
٩٢-١٠١اإلسم نفسهبرنار نويل
١٠٢-١٠٤قصيدتانھاشم شفيق

١٠٥-١٠٩موج على الجدرانوليد خازندار
١١٠-١١٥وصف يليق بخسائرنامحمد علي اليوسفي

١١٦-١١٩كل باب الى القصيدةعقيل علي
١٢٠-١٢٣كان ليراسم المدھون
١٢٤-١٢٧بطولة العراءعقل العويط
١٢٨-١٣١محارات ليليةمنذر عامر

١٣٢-١٣٩قبل أن يبزغ الفجررياض بيدس
١٤٠-١٤٥أضواء فوق بنفسجيةعبد السالم الطويل
١٤٦-١٥٠عودة الطائرالطائع الحداوي
١٥١-١٥٤الزيارةالحبيب السالمي

١٥٥-١٥٩بنت البراريأحمد الشيخ
١٦٠-١٦١أقاصيصربيع الصبروت

حرب الفالسفةكاظم جھاد
١٦٥-١٦٢

 الصفحتان ١٦٣ و١٦٤) 
(ناقصتان

١٦٦-١٧١جنون الكلماتصبحي حديدي
١٧٢-١٨٠األنا/اآلخر/الطبيعةناصر فرغلي
١٨١-١٨٢الحب المجاني / وغيرهھاشم صالح
١٨٣-١٩٨ما ھو التفكير؟ھنري لوفيفر

٤-٣٣قصيدة واحدة بأكثر من خطابأالن جوفروا
٣٤-٤٨المجتمع, الديمقراطية, الدين, الدالالت الخيالية.. الخكورنيليوس كاستورياديس

٤٨-٨١الوطن األم لألقوام الساميةعلي الشوك
٨٢-١٠٦نورثروب فراي وبالغة األسطورةصبحي حديدي
١٠٧-١٣٧شعرية الرواية الفانتاستيكيةشعيب حليفي

المقالة

العددان األربعون والحادي واألربعون
١٩٩١

الحوار

دراسات

١٩٩١

الدراسة

ريبورتاج

نص

مختارات

شعر

قصة

اقواس

رواية

اقواس

العدد التاسع والثالثون



١٣٨-١٤٥ستائر الجليلالياس خوري
١٤٦-١٨٤مقالتان عن األدب االنجليزي – األميركيجيل دولوز

١٨٥-١٨٦مساء في أواخر نوفمبرسعدي يوسف
١٨٧-١٩١أوراق الغائب (مقاطع)بول شاوول
١٩٢-١٩٤الجنرال في متاھته (مقاطع)محمد القيسي

١٩٥-٢٠١موجة تتكسر في الحبرشوقي عبد األمير
٢٠٢-٢٠٩مرايا ترابيةإبراھيم نصرهللا

٢١٠-٢١٣يغمى علي كل ورقةجمال جمعة
٢١٤-٢١٦تالل ألكباش الظھيرةعدنان الزيادي

٢١٧-٢١٩مقدمةمحمد حمزة غنايم
٢٢٠-٢٢٢شخوصلقمان ديركي

٢٢٣-٢٣٥رسائل لن تصلادوار الخراط
٢٣٦-٢٤٠خفايا الليل وأوھامهجنان جاسم حالوي

٢٤١-٢٤٥مشھدان من عالقة خطرةميسون ملك
٢٤٦-٢٤٩ثالث قصصأحمد زغلول الشيطي

٢٥٠-٢٧٥ّخرافية "سرايا بنت الغول"اميل حبيبي

٢٧٦-٢٨٢كرامة الوجودمحمود المسعدي
٢٨٣-٢٩٢السخرية واللعبمحمد علوط
٢٩٣-٢٩٤النص والفراغھاشم صالح

٢٩٥-٣٠٦في ضيافة الخطيبي : الكتابة األخرىبختي بن عودة
٣٠٧-٣٢٥الباراغواي في تقنية روا باسطوسبوجمعة العبقري

٤-٦٩فصل في الجحيم / اإلشراقاتآرثور رامبو

٧٠-٨٢حول الوطن األم لألقوام الھندية – األوروبيةعلي الشوك
٨٣-١٠٧ًليوبولد بلوم ليس يھودياصبحي حديدي

١٠٨-١١٩عندما يضربون بالريشة على العود, يدق قلبيفدوى طوقان
١٢٠-١٢٧الشعر الحديث تفاھة وأنا الفيلسوف الوحيدعبد الرحمن بدوي

١٢٨-١٣٤ثالث قصائدسركون بولص
١٣٥-١٣٨شمس لسدنة الصباحإدريس عيسى
١٣٩-١٤٣صخرة األنثى, رمال الرجلھاشم شفيق

١٤٤-١٤٦ّقمر لقداس الملكةمحمد الطوبي
١٤٧-١٥١ثالث قصائدسيف الرحبي

١٥٢-١٥٤األنثىجميل أبو صبيح
١٥٥-١٥٦كم كان قلبي أسودھاتف الجنابي

١٥٧-١٦٤أية أوروبا تريدون؟خوان غويتيسولو
١٦٥-١٧٣قراءة أفريقيا من خالل فوكوصبحي حديدي
١٧٤-١٧٩الحب والزمن (أركيولوجيا عاطفية)ھاشم صالح

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي كإستعارة في النثر القصصي اإلسرائيليمناحيم بيري
١٨٠-١٩٨الحديث

١٩٩-٢٠٥.نحو أرض الميعادنيكوس كازانتزاكيس

١٩٩٢

الحوار

شعر

اقواس

العدد الثالث واألربعون

شعر

قصة

الرواية

اقواس

العدد الثاني واألربعون
١٩٩١

مختارات

دراسات



٤ـ٣٤الخبر في أحوال فلسطينامتياز دياب
١٦ يوجد نقص من الصفحة ١١ الى الصفحة

دراسة
٤٤-٦١الخطاب الفلسفي للحداثةھاشم صالح

٦٢-٦٨إجتذاب البرتغال الى أفريقياجوزيه ساماراغو
٦٩-٧٢مواطن أمريكي, شاعر روسي, ناقد انكليزي : ھذا أناجوزيف برودسكي

٧٣-١١٤طاحونة الملحالياس خوري
١١٥-١٣١نجوم أريحاليانة بدر

١٣٢-١٤٣عواءألن غنسبيرغ

١٤٤-١٤٧ّحمادي يكسر إطار الصورة.. ويذھبمحمود درويش
١٤٨-١٥٤تدريب النمل, والقنبلة الذريةغابرييل ماركيز, أكيرا كيروساوا

١٥٥-١٦٧المخرج يحدد األدوارزيغموند ھوبنر

١٦٨-٢٠٣قراءاتصبحي حديدي, فرانك كيرمود, كاظم جھاد

٤ـ٢٦تمثيل المستعمر: محاورو األنثروبولوجياإدوارد سعيد
٢٧-٦٣مقدمة في دراسة الشعر الفلسطيني (١)أحمد دحبور

بورديو, فيرليو, نانسي, المؤدب  ,كورتانز,
٦٤-٨٠أين ھي حدودك يا أوروبا؟ماغريس

٨١-١٠١في البدء كانت اسطنبولنديم غورسيل

١٠٢-١١٩شعراء في صراخ الحيطانتظاھرة

١٢٠-١٢٣رفة جفناحمد دحبور
١٢٤-١٣٠خلوة البرقفوزي كريم
١٣١-١٣٧ساعة اإلنتھاء من كل شيءكاظم جھاد

١٣٨-١٤٣حرك الشاي كما تعودتوليد خازندار
١٤٤-١٤٧الفجر قرب ضريح أوفيليابشير البكر

١٤٨-١٦١األيقونةادوار الخراط
١٦٢-١٦٣شغفابراھيم أصالن

١٦٤-١٦٥عمود الترابفھد العتيق

١٦٦-١٧٢مذاھب المعنىسليم بركات

صبحي حديدي, سلوى كاظم جھاد,
١٧٣-٢٠٨قراءات ,النعيمي

٤-٣٣إكتشاف امريكا, واكتشاف اإلنسانصبحي حديدي

١٩٩٢

١٤٩٢ الملف

١٩٩٢

دراسات

الندوة

الحوار

ان تكون ھناك

شعر

قصة

مكتبة الكرمل

الحوار

العدد الخامس واألربعون

اقواس

العدد الرابع واألربعون

حكاية

مختارات

اقواس

مكتبة الكرمل

ريبورتاج



٣٤-٥٩رواية غزوكاظم جھاد
٦٠-٨١شھاداتآرتو, باث, لوكلوزيو, غويتيسولو, المؤدب

ًأبدانصوص من ھنود أميركا الشمالية ٨٢-٩٤لن يخلو األبيض الى نفسه .. 

٩٥-١١١تصانيف النھبسليم بركات
١١٢-١٢٦الشھواتمريد البرغوثي

١٢٧-١٣٣سديمّمحمد بنيس

١٣٤-١٤٢"علم اإلستغراب" ما ھو؟حسن حنفي

صبحي حديدي, سلوى النعيمي ١٤٣-١٦٦قراءاتكاظم جھاد,

١٦٧-٢١٢مقدمة في دراسة الشعر الفلسطيني (٢)أحمد دحبور

٤ـ١٨المعتقل الكبيربول فيرليو

١٩-٣٩صلة قربى لغوية؟علي الشوك
٤٠-٥١فجر المغامرة التجريبيةصبري حافظ

٥٢-٨١زمن الكتابة, زمن اإلنصاتمنصف عبد الحق
٨٢-١٠٢النص الموازي للرواية (استراتيجية العنوان)شعيب حليفي

١٠٣-١٠٩طرديةمحمد عفيفي مطر
١١٠-١٢٢القصيدة ھـمحمد القيسي
١٢٣-١٢٥روائح الزفافھاشم شفيق
١٢٦-١٣١ثالث قصائدفوزي كريم

١٣٢-١٣٦وجه من مسلة األنا الضائعة (١- مصر)شوقي عبد األمير
١٣٧-١٤٢ال تشتھيھا شفة وال يستدفئ بھا حيوان جريحعلي الخليلي

١٤٣-١٥١ديريك ولكوت : الحق في صناعة العالمةصبحي حديدي
١٥٢-١٦٤فيليكس غواتاي: الرجل المتعددكاظم جھاد

١٦٥-١٨٣حكايات الھنود الحمر وأساطيرھمراوية صادق (ترجمة)

١٨٤-٢١٣قراءاتكاظم جھاد, صبحي حديدي

٤ـ٢٤بالصمت نصنع الكلماتميشيل دوغي

٢٥-٦٠أين قاعات قشتالة وأعمدة فرساي؟ديريك ولكوت

٦١-٨٧"الخطاب ما بعد الكولونيالي" في األدب والنظرية النقديةصبحي حديدي
٨٨-١١٠التاريخ والحكايةمصطفى كاك

١١١-١١٤ثالث قصصجبار ياسين
١١٥-١٢٠في حضرة البنتسعيد الكفراوي

١٢١-١٢٥أبواب عائدةعبد السالم الطويل
١٢٦-١٣٢كوب الشاي األخيرمحمد البساطي

١٣٣-١٤٥ال بيت للشعر خارج النظاممحمود درويش
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اقواس
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العدد السادس واألربعون
١٩٩٢
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العدد السابع واألربعون

شعر

اقواس

مكتبة الكرمل

دراسة



١٤٦-١٥٣عن المنفىجيسواف ميووش
ًأميركا نموذجابشير القمري ١٥٤-١٦٦أساطير الحرب في الخطاب السينمائي: 
١٦٧-١٧٥عن حداثة الفكر .. عن أكالهبختي بن عودة

١٧٦-١٨٥ھوامش حول رونيه شارمصطفى الحسناوي

١٨٦-٢١٣قراءاتكاظم جھاد, سلوى النعيمي

٤ـ٢٨التعاون, اإلستقالل, والتحريرادوارد سعيد
٢٩-٦٢تكريس الصھيونية (في فرنسا الستينات)سمير قصير, فاروق مردم بك

٦٣-١٠٣قراءة في يوميات توماس مامعلي الشوك

١٠٤-١٦٢شعب, وأرض, ودولةيشعياھو ليبوفيتش

١٦٣-١٩٨حلم الحجارة (مسرحية في سبع لوحات)فيليب تانسالن

١٩٩-٢٠٣خمس قصائدمحمد القيسي
٢٠٤-٢١٢سبع قصائدكاظم جھاد
٢١٣-٢١٥أساطيرھاشم شفيق
٢١٦-٢٢٤الظل جدار أخفبسام حجار
٢٢٥-٢٢٨أطل على الغابة من خيالھاعقل العويط
٢٢٩-٢٣٥إكتشاف الھواءعادل محمود
٢٣٦-٢٣٩أوطان عابرة (وردة صنعاء)بشير البكر

٢٤٠-٢٤٢مدار الشياطينمحمد علي اليوسفي
٢٤٣-٢٤٨نيران ليلية / فضاءات مؤنثةمنذر عامر

٢٤٩-٢٥٢ظل الصوتإبراھيم الجرادي
٢٥٣-٢٥٦أحبك ٩٣ أخرىفرج العشة

٢٥٧-٢٥٩وحشة البالدشريف الربيعي
٢٦٠-٢٦٣إيقاعات لفضاء المرأةعصام ترشحاني

٢٦٤-٢٦٧فصول من كتاب الروحأميرة الزين
٢٦٨-٢٧١قصيدة الھوادجعلي الدميني

٢٧٢-٢٧٥شاعرصباح الدين كريدي

٢٧٦-٢٨٤بالد تتنقلالياس صنبر
٢٨٥-٣٠٦متعة القراءة في (الرسائل الفلسطينية)عالل الحجام

٣٠٧-٣١٢اإلبداع بين الشعر والتشكيلصدوق نور الدين
٣١٣-٣١٧من أجل رؤية جديدة للعربية وأصولھا السامية - الحاميةسليم مطر كامل

٣١٨-٣٤٠قراءاتصبحي حديدي, كاظم جھاد

٨ـ١٢البحث عن الطبيعي في الالطبيعيمحمود درويش
١٣-٢٢تشريح معجزةاندريه برينك
٢٣-٤٤في الھوية الثقافية الفلسطينيةفيصل دراج
٤٥-٥١في الذاكرة والتاريخعزمي بشارة
٥٢-٦٤فرانز فانون: نبي العنف؟ مسيح الثقافات المقھورة؟ شاعر العالم؟صبحي حديدي

٦٥-٧٩من الھوية الى اإلختالف: سياسة دريداكاظم جھاد
٨٠-٩٢مشكلة الھوية في الفلسفة الغربيةيوسف سالمة

٩٣-١١٣فيسوافا شيمبورسكا: ليس للحجر بابصبري حافظ

١٩٩٧

مختارات

شعر

أقواس

مكتبة الكرمل

العدد الخمسون

مكتبة الكرمل

العددان الثامن واالربعون والتاسع واألربعون
١٩٩٣

دراسة

محاورات

أن تكون ھناك



١١٤-١١٧الشاعر والعالمفيسوافا شيمبورسكا

١١٨-١٣٢اللوح (اغماءات الكلي)سليم بركات

ًإشكالياتھا قديما وحديثانصر حامد أبو زيد ً ١٣٣-١٥٥القراءة األدبية للقرآن: 

١٥٦-١٦٦إستراحة في قلب المأساةإلياس صنبر

١٦٧-١٧٩ھوامش التكوينمحمد عفيفي مطر
١٨٠-١٨٧الفيوضات الممتنعةمحمد القيسي

١٨٨-٢٠١أ.ب.يھوشواع : ساعدونا على تطبيع العالقة .. مع أنفسنا !حسن خضر

٢٠٢-٢٣٤اللسان المقطوعيتسحاق الؤور

٢٣٥-٢٣٨إلتماس التلمسسعدي يوسف
٢٣٩-٢٤٢الديمقراطية واإلستبداد في تناول النص الشعريمريد البرغوثي
٢٤٣-٢٤٥المكان في مكانهمحمود درويش

٢٤٦-٢٥٠أسطح ثقافية ساخنةمحمد حمزة غنايم
٢٥١-٢٥٤ترجمة جديدة لمسرحية ھاملتحسين جميل البرغوثي

٢٥٥-٢٥٧النص المواربعلي الخليلي
٢٥٨-٢٦٠فدوى طوقان بين ظالل الكلماتليانة بدر

٢٦١-٢٦٣عبدهللا العروي, مفھوم العقلمحمد جمال باروت
٢٦٣-٢٦٦علي حرب, أوھام النخبة أو نقد المثقفمحمد جمال باروت

٢٦٦-٢٧٠ھشام جعيط, الكوفة - نشأة المدينة العربية اإلسالميةبوعلي ياسين
٢٧٠-٢٧٣د.صبري حافظ, أفق الخطاب النقدي: دراسة نظرية وقراءات تطبيقيةعلي الكردي

٢٧٣-٢٧٦نعوم تشومسكي, سنة ٥٠١ الغزو مستمرشمس الدين الكيالني
٢٧٦-٢٧٨ناصيف نصار, منطق السلطة: مدخل الى فلسفة األمةشمس الدين الكيالني

٢٧٨-٢٨١عاموس عوز, إسرائيل, فلسطين والسالمحسن خضر
٢٨١-٢٨٣كارين ارمسترونغ, القدس: مدينة واحدة , ثالث عقائدصبحي حديدي
٢٨٣-٢٨٥الھوية موضع المساءلةصبحي حديدي
٢٨٥-٢٨٦ايھاب حسن, إشاعات التغيير: مقاالت خمسة عقودصبحي حديدي
٢٨٦-٢٨٨ھيلين فندلر, تقول الروح: حول الشعر الراھنصبحي حديدي

٢٨٨-٢٩٠كلود أولييه "مقتبس عن الذاكرة"كاظم جھاد
٢٩٠-٢٩١نجوى بركات, "باص األوادم"كاظم جھاد
٢٩١-٢٩٢نديم غورسيل, "رواية الفاتح"كاظم جھاد
٢٩٢-٢٩٤"ديدال" عدد مزدوج, "القدس المتعددة"كاظم جھاد

٢٩٤-٢٩٦ھابرماس, القول الفلسفي للحداثةعبد الرزاق عيد
٢٩٧-٢٩٩سمير أمين وبرھان غليون, حوار الدين والدولةكريم أبو حالوة

٦ـ١١مرثية سالم لم يولد بعدمحمود درويش

١٢ـ٢٣نحو مفھوم ل "ما بعد الحداثة"إيھاب حسن
٢٤-٣٧تجاوز الحداثة ام تطويرھا؟سمير أمين

٣٨-٤٩سياسات النظرية: المواقف األيديولوجية في جدل ما بعد الحداثةفردريك جيمسون
٥٠-٦٣الحديث, الحداثة, ما بعد الحداثة: ماذا في ال "ما بعد" من قبل ومن بعد؟صبحي حديدي
٦٤-٩٠ما بعد الحداثة في عالم بال حداثةفيصل دراج

٩١-١١٤أنا ذلك الراعيإحسان عباس

١١٥-١٢٤ھل كنت ھنا؟حسن خضر
١٢٥-١٤٠العظم والذھبزكريا محمد

ھل كنا ھنا؟ شھادات

دراسة

اقواس

مكتبة الكرمل

العدد الحادي والخمسون
١٩٩٧ ربيع

ما بعد الحداثة الملف:

الحوار

شعر

قضايا

.. مكان الذاكرة ذاكرة المكان

سيرة ذاتية

سجال



١٤١-١٤٥نفي المنفيغسان زقطان
١٤٦-١٥٨اإلقامة في الوقتمريد البرغوثي

١٥٩-١٧٨ظل آخر للمدينةمحمود شقير

١٧٩-٢٠٠ديفيد معلوف: نحن جميعا منفيونسعدي يوسف

٢٠١-٢١٥متدينون وعلمانيون في إسرائيل: الصھيونية, الثيولوجيا, وازدواجية القوميةأمنون راز - كركوتسكين
٢١٦-٢٢٩الذاكرة والھوية: سوسيولوجيا نقاش المؤرخين في إسرائيلأوري رام

٢٣٠-٢٩١األيام المخمورةسعدهللا ونوس

٢٩٢-٢٩٦األدب وبوطيقا المجھولمحمد برادة
٢٩٧-٣٠٠في اإلرھاب الفكريعبداالله بلقزيز
٣٠١-٣١١تشظيات الصورة والتحام المعنى بين مكانين وذاكرة واحدةوسيم الكردي

٣١٢-٣١٩تقاطع األدب والفلسفة في كتاب "فيم يفكر األدب"حسان بورقيبة
علي اومليل, السلطة الثقافية والسلطة السياسية

المثقفون في الحضارة العربية: محنة ابن حنبل ونكبة محمد عابد الجابري,
ابن

٣٢٠-٣٢٧المثقف العربي: ھمومه وعطاؤه
ًعلى مھل دائما : مقاالت حول البشر واألمكنة"ناتالي حنظل ٣٢٨-٣٣٠نعومي شھاب ني "

٣٣٠-٣٣٣تعليقات على "اسم الوردة"ليانة بدر

االسالم بين روجيه غارودي ونصركريم أبو حالوة االستالب واإلرتداد: علي حرب,
٣٣٠-٣٣٥حامد أبو زيد

٦ـ١٠حوار عن الحوارمحمد حسنين ھيكل

الشعر احتفال موسيقي ولغويناتالي حنظل الشاعر األميركي الراحل ألن غنسبرغ:
١١ـ٢٤وشعائري

٢٥-٣٧ميناحيم برينكر, ما بعد الصھيونية: حاضر يدعونا للقطع مغ الماضيحسن خضر

٣٨-٥٢كولومبوس, فلسطين, واليھود العرب: نحو مقاربة عالئقية لھوية المجموعةإيلال شوحت

٥٣-٥٧سعدهللا ونوس وصخرة سيزيففيصل دراج
٥٨-٧٢قراءة في مسرحية األيام المخمورةماري إلياس

٧٣-٧٧بورتريه لرجل من زمننا!سلوى النعيمي
٧٨-٨٢النص والموتزكريا محمد

٨٣-١١٢كبد ميالؤسسليم بركات

١١٣-١١٧إمرأة في حالة إسترخاءفدوى طوقان

١١٨-١٢٣حبيبتنا األرق وامھا العتمجھاد ھديب
١٢٤-١٣٠شموع قليلةغادة شافعي

١٣١-١٣٧قصائد عن الصحراء والعربأيمن كامل اغبارية
١٣٨-١٤٠تقمصاتنوال نفاع

١٤١-١٦٦في منطق ما بعد الحداثةمحمد جمال باروت
١٦٧-١٨٢من نقد الحداثة إلى ما بعد الحداثةكاظم جھاد
١٨٣-١٩٥إميل حبيبي: تقنية الحكاية وبناء السيرة الذاتيةفيصل دراج

سعدهللا ونوس: النص والموت

شعر

رواية

أصوات جديدة

دراسات

ذاكرة المكان.. مكان الذاكرة

قضايا

ذاكرة المكان.. مكان الذاكرة

مختارات

دراسات اسرائيلية

مسرحية

اقواس

فخري صالح

مكتبة الكرمل

الحوار
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العدد الثاني والخمسون
١٩٩٧ صيف



١٩٦-٢١١مطر ال يشبه مطرفاروق وادي

٢١٢-٢١٦برنار نويل: الشعر ھو المساحة الوحيدة التي ال تخضع للتجارةنصر الدين بوشقيف
٢١٧-٢٢٣ال قداسة لجالدمحمود درويش

٢٢٤-٢٣٢ذاكرة عادية في زمن غير عاديحسين جميل برغوثي
٢٣٣-٢٣٧صخرة األكروبول المقدسةخليل النعيمي
٢٣٨-٢٤٣الحطة والمنديلنسرين مغربي

آرتور رامبو, اآلثار الشعرية, ترجمة جھاد كاظم
ًالمتمرد بوصفه شاعرا واالس فاولي, رامبو وجيم موريسون: 
ھرمان ملفيل, كالريل, قصيدة وحج في األراضي المقدسة

جاكلين روز, دول الفانتازيا
٢٤٤-٢٥٤روبرت كابالن, نھايات األرض: رحلة عند فجر القرن الحادي والعشرين

كورنيليوس كاستورياديس "منجز وينبغي إنجازه"
٢٥٤-٢٥٩أحمد بيضون, كلمن, من مفردات اللغة الى مركبات الثقافة

٢٥٩-٢٦١عيسى مخلوف, األحالم المشرقية: بورخيس في متاھات "ألف ليلة وليلة"فخري صالح
٢٦١-٢٦٥سيرة السيد المسيح البن عساكر الدمشقيزياد بركات

٢٦٥-٢٧٠د. عبد الرزاق عيد, أزمة التنوير: شرعنة الفوات الحضاريجاد الكريم الجباعي

٦ـ١٠ساحة صھيونية واحدة لحلم واحد نظيف!صبحي حديدي

١١ـ٢٠من جدلية الوجود إلى جدلية الجوھرعزمي بشارة

٢١-٣٢صور اليھودي الغائمة في مرايا غسان كنفانيفيصل دراج

٣٣-٣٥الھوية الثقافية بين الخاص والعاممنى أنيس
٣٦-٤٧نحو استراتيجية للتحررسمير أمين
٤٨-٦٣صدام المفاھيمإدوارد سعيد

٦٤-٧٥مالحظات حول مفھوم الخصوصيةأنور عبد الملك
٧٦-٧٩اخفاق التحديث وراء التطرف األصوليفرانسيس فوكوياما
٨٠-٨٤النتوء الديمغرافي سبب االحتكاك بين الغرب واالسالمصمويل ھنتنجتون

٨٥-١٠٧الكوكبة: الرأسمالية العالمية في مرحلة ما بعد اإلمبرياليةإسماعيل صبري عبدهللا

١٠٨-١٢١قصيدة على الحائط باألحرف الصينيةتشانغ شيانغ ھو

١٢٢-١٤٩صورة األسود في الثقافة العربيةحلمي شعراوي
١٥٠-١٦٨موسيقى الكنيسة الشرقية وأثرھا على موسيقى الكنيسة الغربيةعلي الشوك

١٦٩-١٨٨أيديولوجيات اإلقليمميشال كورنيمان وموريس رونيه

١٨٩-٢٠٥ًھل قتلتم أحدا ھناك؟سلمان ناطور

ًالقديم معاصراالكرمل ٢٠٦-٢٠٧الجواھري: 
٢٠٨-٢١٢على قارعة الطريقمحمد مھدي الجواھري

٢١٣-٢١٧محادثات حول شجيرة صبارسيمون بيتون
٢١٨-٢٢٠إجتياحكلود أولييه
٢٢١-٢٢٨المغادرة األولىعدنية شبلي

٢٢٩-٢٣٧عمارة الالجئسمير اليوسف
٢٣٨-٢٤٢أشالءھاديا سعيد

٢٤٣-٢٤٦النافذةنجوى بركات

ديريك ولكوت, باونتي, منشورات فارار/شتراوس/جيرو
يندا نوكلين وتامار غارب, اليھودي في النص: الحداثة وبناء الھوية

أقواس

مكتبة الكرمل

أقواس

مكتبة الكرمل

مائة عام من الصھيونية

في الذاكرة الوطنية الفلسطنية

الملف

أبحاث

مختارات

دراسات

.. مكان الذاكرة ذاكرة المكان

العدد الثالث والخمسون
١٩٩٧ خريف

صبحي حديدي

حسن الشامي



دافيد بوشبندر, النظرية األدبية المعاصرة وقراءة الشعر
رالف فريدمان: حياة شاعر: راينر ماريا ريلكه

٢٤٧-٢٥٥افيد كوغزويل: شومسكي للمبتدئين
٢٥٦-٢٦٠توم سيغيف, المليون السابع, اإلسرائيليون والھولوكستحسن خضر
٢٦٠-٢٦٢عبد الفتاح كيليطو: العين واإلبرة: دراسة في ألف ليلة وليلةفخري صالح
جاك الكاريير, غبار العالمكاظم جھاد

٢٦٢-٢٦٦فرناندو آينسا, إعادة بناء اليوتوبيا

الدولة والخالفة في الخطاب العربي إبان الثورة الكماليةشمس الدين الكيالني وجيه كوثراني,
٢٦٦-٢٦٩في تركيا

٢٧٠-٢٧٢ماھر الشريف, البحث عن كيان: دراسة في الفكر الفلسطيني ١٩٠٨-١٩٩٣فيصل دراج

٦ـ٢٥جبرا ابراھيم جبرا: الفلسطيني الذي ال يھزم في الثقافة الرسوليةفيصل دراج

٢٦-٤١يشبه أن تكون ھناغسان زقطان

٤٢-٦١ال أفكار سوى في األشياءوليم كارلوس وليمز

٦٢-٧٠أرض السوادعبد الرحمن منيف

توني موريسون, كنزابورو أوي, وولي
 ,سوينكا

 ,جوزيف برودسكي, شيسواف ميوش
ديريك ولكوت, أوكتافيو باث, كلود سيمون

٧١-٨٥األدب واإلتصال .. األدب والكونية

٨٦-١٠٣ھندسة الھوية في زمن السالمأ.ب.يھوشواع

١٢٧-١٠٤الجسد واالستراتيجية المظھرية في الثقافة العربية اإلسالميةفريد الزاھي
١٥٤-١٢٨الرواية والمدينة: موازاة التاريخ والبنيةحسين حمودة
١٦٢-١٥٥من الحداثة الى ما بعد الحداثة: إشكالية ونقدطيب تيزيني
١٧٦-١٦٣الجبل ضد البحر؟: الحروب اإلجتماعية في المتوسطسليم تماري
١٨٤-١٧٧شھريار وجلجامشزكريا محمد

١٩٧-١٨٥حمى الوردليانة بدر

٢٠٠-١٩٨ضوء العتمة والحجرمحمود درويش
٢٠٧-٢٠١مئوية آراغون: شقي يفضحه كالمهفرديك فيرني

٢١٦-٢٠٨ضحك ميشيل فوكوميشيل دوسرتو
٢٢٥-٢١٧ذاكرة النارإدواردو كاليانو
٢٣٠-٢٢٦عالم مكتوب وعالم غير مكتوبإيتالو كالفينو

٢٣٣-٢٣١داريو فو وجائزة نوبل: إنصاف (األھبل) العبقريص.ح
٢٣٩-٢٣٤حلم غير فضوليعدنية شبلي

٢٤٦-٢٤٠رحلة ون – آمون البحرية الى الساحل الفلسطيني – اللبنانيحمدان طه (ترجمة)
٢٤٧-٢٥١إمرأة في ذاكرة الصمتمنذر عامر

٢٥٢-٢٥٧مساهمة في نقد المجتمع المدني, عزمي بشارةفيصل دراج
جون م.ماآنزي: االستشراق: التاريخ والنظرية والفنون

٢٥٧-٢٥٩آرثر دانتو: بعد نهاية الفن: الفن المعاصر وشحوب التاريخ
٢٥٩-٢٦٢صامويل هنتنغتون, صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالميحسن خضر
٢٦٣-٢٦٧أرونداتي روي, إله األشياء الصغيرةفخري صالح

– قوى لألزمنة العربيةآريم أبو حالوة أفكار الطريق الى المستقبل: فهمي جدعان,
٢٦٧-٢٦٩المنظورة

٢٧٠-٢٧٢هادي العلوي: قاموس اإلنسان والمجتمع, سلسلة المعجم العربي المعاصرثناء فتال

صبحي حديدي

مكتبة الكرمل 

١٩٩٨ شتاء

شعر

مختارات

الرواية

الحوار

قضايا

دراسات

ذاكرة المكان مكان الذاكرة

أقواس

صبحي حديدي

العدد الرابع والخمسون

في الذاكرة الوطنية الفلسطينية



٦ـ١٠نداء الشعب الفلسطيني في الذكرى الخمسين للنكبة

٣٢-١١نظرة تأملية في تاريخنا الحديثجميل ھالل
٤٨-٣٣ھل للسالم مستقبل؟ماھر الشريف
٥٥-٤٩الصراع العربي اإلسرائيلي: الخمسينية الثالثةجميل مطر

٧٩-٥٦التاريخ يطارد الصھيونية ويلحق بھابنيامين بيت ھالحمي
١٠٣-٨٠والتاريخ اإلسرائيلي -١٩٤٨إيالن بابه

١٠٨-١٠٤القضية الفلسطينية بحاجة الى ثورة ثقافيةمحمد سيد أحمد

١٠٩-١١٦بنيامين بيت ھالحمي: الحل في طلب المغفرةحسن خضر (سجال)

١١٧-١٢٩اليوم األخير قبل سقوط يافاإبراهيم أبو لغد
١٣٠-١٣٩يافا : مدينة العنادشفيق الحوت
١٤٠-١٤٨خبز العرب ..حسن خضر

١٤٩-١٦١حرب الليل والنهارفيصل حوراني
١٦٢-١٧٤البلدة التي لم أزرهاصالح حزين
١٧٥-١٨٣زمن الطفولة الضائعةمحمد علي طه

١٨٤-٢٠٠مجد الكروم ١٩٤٨: عمليات تمشيط عادية !!عادل مناع

٢٠١-٢١٥فلسطين ١٩٤٨: شذرات اقتالع معلنإدوارد سعيد

٢١٦-٢٢٦فلسطين في الذاآرةعبد الرحمن منيف
٢٢٧-٢٣١ثقافة الصمتمحمود الريماوي

٢٣٢-٢٤٩من المفكرةحنا أبو حنا

٢٥٠-٢٨٦فكرة أميرآامنير العكش

٢٨٧-٢٩٥أسئلة األرجوان: ما يشبه فلسطين !!عز الدين المناصرة
٢٩٦-٣٠٧النهر ال ينبع من مصبه!مريد البرغوثي
٣٠٨-٣١٤تلك معجزتها وشواهد عجزهاخيري منصور
٣١٥-٣٢١ضوء يسبق المكانزهير أبو شايب
٣٢٢-٣٢٨ألقى بي الى الصحراء وعاش هو في البحريوسف أبو لوز

٣٢٩-٣٥٠روحي الخالدي والمسألة الصهيونية: القدر الفلسطيني واستبداد القوةفيصل دراج
٣٥١-٣٦١عن الهوية الثقافية للفلسطينيين: العودة الى الزمنالياس صنبر

٣٦٢-٣٩١رموز فلسطينية ... ليست مضطرة للبحث عن هوية !صبحي حديدي

٣٩٢-٤٠١ليس هناك من حد بيني وبين الفلسطينيعبد السالم العجيلي

٤٠٢-٤١٠تاريخ إسرائيل بحسب مارتن جلبرت: قراءة مضادةسمير اليوسف
يارون إزراحي: رصاص مطاطي : القوة والضمير في إسرائيل الحديثة

جوزيف هيللر: عصابة شتيرن: اإليديولوجيا, السياسة واإلرهاب ١٩٤٠-١٩٤٩
إفرايم آرش: تلفيق التاريخ اإلسرائيلي: المؤرخون الجدد

٤١١-٤١٨نورمان فنكلشتاين: الصورة والحقيقة في نزاع إسرائيل – فلسطين
٤١٨-٤٢٢أنيتا شبيرا (تحرير وتقديم): استقالل – السنوات الخمسون األولىأنطوان شلحت

رحلة الصانع الماهر, فماذا عن الصناعة الرفصبحي حديدي :(١٩٢٣-١٩٩٨) ٤٢٣-٤٣٧نزار قباني
٤٣٨-٤٤٠أوآتافيو باث: انطفاء حجر الشمسالكرمل

سجال

ذاآرة المكان مكان الذاآرة

سيرة

شهادات

دراسة

أرض القصيدة

صبحي حديدي

في الثقافة الفلسطينية

صورة للشاعر

مكتبة الكرمل 

العدد السابع والخمسون

العددان الخامس والخمسون والسادس والخمسون
١٩٩٨

مقاالت

رأي آخر

الحوار



٦ـ٢٨خليل السكاآيني: المثقف الحديث وصعوبات البحث عن اإلرتقاءفيصل دراج

٢٩-٥٩الصهيونية والفلسفة اليهوديةآاظم جهاد
٦٠-٧٤سقوط صفد: فاتحة سقوط الجليلمحمد جمال باروت

٧٥-٩٤في الحداثة وما بعدها.. مصائر الحداثةآالن تورين

٩٥-١١١بأغنيتي أسحر العناقيدعز الدين المناصرة

األميرآي شارلز سيميك: أنا آخر جندي من جنود نابنتالي حنظل (حوار) – ١١٢-١٢٤الشاعر اليوغسالفي

١٢٥-١٤١الصيف لغة ميتةبرنار نويل

١٤٢-١٦٨اهتمامات موسيقية "١"علي الشوك
١٦٩-١٨٤عوالم بورخيس الخياليةبياتريس سارلو

١٨٥-١٩٥دير ياسين: نهاية البراءةسلمى الخضراء الجيوسي
١٩٦-٢٠٢تعال أريك شيئًامحمود الريماوي

٢٠٣-٢١٢جبال الصوان: فلسطين في فن فيروز والرحابنةفواز طرابلسي
٢١٣-٢٢٥لحن غجريتوفيق بكار

٢٢٦-٢٢٩سحر السواديورن ميرآرت
١٣٠-٢٣٦الثلج وغزالن من برونز أخضرليانة بدر

٢٣٧-٢٤٣أنثروبولوجيا الجسد عند يوجينيو باربامحمد مصيلحي

٢٤٤-٢٤٧إدوارد سعيد: بدايات القصد والمنهج
روبير بيستولفي وفاروق مردم بك: آتاب الحمص
مورت روزنبلوم: الزيتون: حياة وحكمة ثمرة نبيلة

٢٤٧-٢٥١إيزابيل الليندي: أفروديت, مذآرات الحواس
٢٥٢مجلة "جسور": القدس: المأساة والتحدي

٢٥٣-٢٥٥يارون إزراحي: رصاصات مطاطية, القوة والضمير في إسرائيل الحديثةحسن خضر
٢٥٦-٢٦٠مارشال هودغسون: اإلسالم في التاريخ العالمي

٢٦٠-٢٦٤بيار بورديو: تأمالت باسكالية

٦ـ٢٧معين بسيسو: القصيدة التي أرادت تحرير الوطنفيصل دراج
٦٠-٢٨داللة الرمز في الرواية الفلسطينيةعبد الرزاق عيد

٧٩-٦١سطوة المؤلفمحمد لطفي اليوسفي

٩٩-٨٠الجسد الذي يتقمص  الوجود في ذاتهآن سكستون

١٢٢-١٠٠باروخ كيمرلنغ: لعله التابو األخيرمحمد حمزة غنايم (حوار)

١٤٨-١٢٣السينما اإلسرائيلية: التابوت الفارغ في قبر ما بعد الحداثةجاد نئمان

١٥٩-١٤٩األشجار على مھلھاطاھر رياض
١٦٠-١٦٩رناتاھاشم شفيق

١٧٠-١٧٦بسم األم واإلبنإبراهيم نصراهللا

١٧٧-٢٠٦بغال تترية على مشارف آايي خودانسليم برآات
رواية

أقواس

مكتبة الكرمل 

١٩٩٩

في الثقافة الفلسطينية

مقاالت

مختارات

حوار

دراسات

شعر

العدد التاسع والخمسون

في الذاآرة الثقافية الوطنية

دراسات

شعر

الحوار

مختارات

مقاالت

حسن الشامي

صبحي حديدي

ذاآرة المكان مكان الذاآرة

١٩٩٨



٢٠٧-٢١٧الذاآرة المعذبةسليم تماري

٢١٨-٢٢٧فواز عيد: فجيعة الفقدان واستحالة الغياباحمد دحبور
٢٢٨-٢٤٠الحدود! الحدود!رؤوف مسعد
٢٤١-٢٤٥األفكار لها أجنحةصبحي زبيدي

٢٤٦-٢٥١آنيسة الشيطانماشادو ده أسيس
٢٥٢-٢٥٤قبل الرحيلمحمد بكري

٢٥٥-٢٥٧شعر ياروسالف سيفيرت
٢٥٧-٢٥٩ون برانيغان: التاريخية الجديدة والمادية الثقافية

وهيلين تيفين: مفاهيم مدخلية في غاريث غريفيثز, بيل أشكروفت,
٢٦٠-٢٦١الدراسات ما

٢٦١-٢٦٣آوامي أنتوني أبيا وهنري لويس غيتس (تحرير): قاموس الثقافة الكونية
٢٦٤-٢٦٥جاك دريدا: صيدلية أفالطون

٢٦٦-٢٦٩جان بيلمان نويل: التحليل النفسي واألدب
٢٧٠-٢٧٢سوزان بينكني ستيتكيفيتش: أدب السياسة وسياسة األدب

٦ـ٢١خيال المنفى: بناء المكان الفلسطيني من خارجهغلين باومن
٢٢-٣٤الرسائل السياسية في الطبوغرافيا المبنية للقدسرشيد الخالدي
٣٥-٤٢الخروج من المشهدرائف زريق
٤٩-٤٣صور المكانحسن خضر

٦٥-٥٠قراءة في الخطاب العربي عن األزمةماهر الشريف

٨٤-٦٦الدآتور شوقي ضيف: معي قريتي, وحاضري, وتراثي القديمحسين حمودة (حوار)

٩٢-٨٥قصائدفدوى طوقان
١١١-٩٣موت العسلأحمد دحبور
١١٦-١١٢النعاس وقصائد أخرىعادل محمود

١٤٣-١١٧إدوار الخراط: المتناهي والالمتناهي في رواية المطلقفيصل دراج

١٥٢-١٤٤ماي وست الهائلةإدوار الخراط
١٦٨-١٥٣أربع عشرة قصة قصيرةمحمود شقير

١٦٩-١٨٣اإلستعارة والمشكل المرآزي للهرمينيوطيقابول ريكور
١٨٤-١٩٩محاولة لنقد مصطلح النقد التطبيقيمجدي أحمد توفيق
٢٠٠-٢١٠أضواء على المصطلح النقدي العربيعبد الكريم درويش

٢١١-٢٣٠شمعون بالص: الحاضر- الغائب في الثقافة االخرىمحمد حمزة غنايم (حوار)

٢٣١-٢٣٥المنفى المتدرجمحمود درويش
٢٣٦-٢٤٥دعوة الى قصص بورخسماريو بارغاس يوسا

٢٤٦-٢٥٩المترجم بوصفه قارئاألبرتو مانويل
٢٦٠-٢٦٣عاصم أبو شقرا والصبار في الفن الفلسطيني المعاصركمال بالطة

٢٦٤-٢٦٧اختراع اسرائيل وحجب فلسطينحسن خضر
٢٦٧-٢٧٢ جيرار جينيت: خطاب الحكايةشحات محمد عبد المجيد

سجال

أقواس

مكتبة الكرمل 

العدد الحادي والستون

١٩٩٩

آفاق المشهد في فلسطين الملف:

مناقشات

حوار

شعر

دراسات

قصة قصيرة

مقاالت

صبحي حديدي

مناقشات

أقواس

مكتبة الكرمل

العدد الستون

حسين حمودة



٦ـ٢٦اسحق موسى الحسيني: الذات المجتهدة في فلسفة اإلختصاصفيصل دراج

 ,أوآتافيو باث, نلسون مانديال
 ,تاآيشي أوميهارا, شيسواف ميوش

آارلوس فوينتيس, ألكسندر سولجنتسين
٢٧ـ٥٧تأمالت آونية عند نهايات القرن

٥٨-٨٤اھتمامات موسيقية (٢)علي الشوك
٨٥-١٠٤وظيفة (البداية) في الرواية العربيةشعيب حليفي
١٠٥-١١٨عن السيرة الذاتية في الكتابة العربيةعلي مصباح
١١٩-١٢٧جدلية شاعرية: لبيد بن ربيعة وماالرميهآالن بادو

١٢٨-١٤٥خشخاش وذاكرةباول تسيالن

١٤٦-١٤٩أرض عموديةزھير أبو شايب
١٥٠-١٥٤العاشقشاكر لعيبي

١٥٥-٢٠٤عشيات الكوخمنير العكش (ترجمة)

٢٠٥-٢٠٧ھل تنفع الذكرى؟سعدي يوسف
ًالشعر محررا..بالموت !خيري منصور ٢٠٨-٢١٣سطوع الغياب: أو: 
٢١٤-٢١٨الليبرالية والحريةميشال فوكو
٢١٩-٢٢٤كيف تھدم؟ كيف تبني قصيدة؟أحمد دحبور
٢٢٥-٢٣٩اإلفاقاتمحمد القيسي
٢٤٠-٢٤٩معركة مجدوحمدان طه

٢٥٠-٢٥٧ّدولوز وغتاري: الفلسفة ھي فن إبداع وصنع المفاھيمعمر كوش
٢٥٨-٢٦٥الطيور المھاجرة: برايان كاستروسعدي نيكرو

٢٦٥-٢٦٧د.محمد مفتاح, التشابه واالختالف: نحو منھجية شموليةمحمد جمال باروت
٢٦٧-٢٧٢محيي الدين صبحي: الرؤيا في شعر البياتيصبحي حديدي

أمبرتو إيكو, وولي سوينكا  ,أ.س بيات,
ريشارد

ھيلين فندلر, بول أوستير باورز,
٦ـ٣٠مراجعات ألفية

٣١-٥٥قراءة في الخطاب العربي عن األزمة (٢)ماھر الشريف

٥٦-٧٦سميرة عزام وقلق اإلنسان المضطھدفيصل دراج

٧٧-٩٣إسرائيل شاحاك: الصھيونية شر وال إمكانية لتطبيع اسرائيل مع وجودھاحسن خضر (حوار)
٩٤-١١٢األصولية اليھودية في المجتمع اإلسرائيليإسرائيل شاحاك, نورتون ميتسفنسكي

١١٣-١٢٩حنا أرندت والمسألة الفلسطينيةأمنون رازكراكوتسكين

١٣٠-١٣٨قصائد من (رسائل عيد الميالد)تيد ھيوز
١٣٩-١٤٦ساعة الذئبنزيه أبو عفش
١٤٧-١٤٩مرثية لشيء جميلفدوى طوقان
١٥٠-١٥٥لعاب النارطارق الكرمي

١٥٦-١٨٣اللغة/الوجود/القرآن: دراسة في الفكر الصوفينصر حامد أبو زيد
١٨٤-٢١٠إبن عربي في حوار ميتافيزيقيستيفان روسبولي

مناقشات

الذاكرة الثقافية الفلسطينية

ملف نقد الصھيونية

شعر

ملف الصوفية

مكتبة الكرمل 

العدد الثاني والستون
٢٠٠٠

٢٠٠٠

١٩٩٩

في الذاآرة الثقافية الفلسطينية

ندوة

مقاالت ودراسات

مختارات

شعر

حكايات الھنود الحمر

أقواس



٢١١-٢٢٩كتاب مشاھد األسرار القدسية ومطالع األنوار اإللھيةمحيي الدين بن عربي

٢٣٠-٢٣٧في الھوية وأوھامھاالياس خوري
٢٣٨-٢٤٩حصة بابل  في (كليلة ودمنة)زكريا محمد
٢٥٠-٢٥٦قراءات في اآلثار الفلسطينيةخالد الناشف

٢٥٧-٢٥٩البيت والطريقمحمود درويش

٢٦٠-٢٦٧مثل كلي: عم "العار" وروايات أخرى لكوتزيإليزابيث الوري
٢٦٧-٢٧٢منمنمات تاريخية ل سعدهللا ونوس: السردية الدرامية والتاريخمحمد جمال باروت

٧-٥٢الطنطورة: تحقيق حول (مذبحة منسية)ثيودور كاتس
٥٣-٦٦مذبحة قبية ... مولود بال إسمبيني موريس

٦٧-٨٥إسحاق الؤور: خيبة أمل المثقف الطليعيمحمد حمزة غنايم (تقديم وسجال)

٨٦-١٠٢عبد الرحمن منيف: التاريخ ذاكرة إضافية لإلنسانفيصل دراج (حوار)

١٠٣-١١١المثاقيلسليم بركات
١١٢-١١٦وردة الكتابةحميد سعيد
١١٧-١٢٢الذھاب الى الذكرىخالد المعالي
١٢٣-١٢٦غواية السنديان وشھوة الكتابةمنذر عامر

١٢٧-١٤٩ما ھي القراءة؟ من ھو القارىء؟ وكيف التعاقد على المعنى؟صبحي حديدي
١٥٠-١٧٦فاعلية القارىء في إنتاج النص: المرايا الالمتناھيةعبد الكريم درويش
١٧٧-١٩٣النظرية األدبية الحديثة من علم إجتماعي الى صوفية نصية وبالعكسليونارد جاكسون

١٩٤-٢٠٨البقايا الجنائزية والتمايزات اإلجتماعية في فلسطينحمدان طه

٢٠٩-٢٣٥الضوء األزرقحسين البرغوثي

٢٣٦-٢٣٩الوالدة على دفعاتمحمود درويش
٢٤٠-٢٤٥عامل الھاويةنيكوس كازانتزاكيس

٢٤٦-٢٥٥إشكاليات كتابة تاريخ الھوية الفلسطينيةعصام نصار
٢٥٦-٢٦٠عن الحدودرائف زريق

عن النفي واالقتالع وحكتية االتھام بتزييففخري صالح إدوارد سعيد خارج المكان:
٢٦١-٢٦٧السيرة

٢٦٨-٢٧٢سمير أمين: مناخ العصر – رؤية نقديةفيصل دراج

٧ـ٢٤سعدهللا ونوس: الحياة مسرح تجاري تزيحه الكتابةماري الياس (حوار)

٢٥-٥٦كالم في طور الوالدةفرنسيس بونج

٥٧-٨٠الضوء األزرقحسين البرغوثي

٨١-١٠٢أرض السواد: ذاكرة التاريخ وتاريخ الذاكرةفيصل دراج
١٠٣-١٢٣الخيار الوزني والتشكل التاريخيمارجوري بيرلوف

حوار الكرمل

مختارات

سيرة

دراسات

شعر

النص والقارىء : ٢ ملف

دراسات

سيرة

أقواس

مكتبة الكرمل

العدد الرابع والستون
٢٠٠٠

٢٠٠٠

ذاكرة الدم : ١ ملف

سجال

حوار الكرمل

أقواس

مكتبة الكرمل 

العدد الثالث والستون



١٢٤-١٥٢الخطاب الروائي في روايات البساطيشحات محمد عبد المجيد
١٥٣-١٧٣الخطاب بوصفه ممارسة اجتماعيةنورمان فيركلو

١٧٤-٢٠٦علم الجمال عند مدرسة فرانكفورتفيل سليتر
٢٠٧-٢٢٦فاعلية القارىء في انتاج النص: المرايا الالمتناھيةعبد الكريم درويش

٢٢٧-٢٤٠ديفيد جروسمان : قلوب مصفحة وعقول معاقة ..!حسن خضر (سجال)

٢٤١-٢٦٠الموقف من الكولونيالية في علم اإلجتماع اإلسرائيليأوري رام

٢٦١-٢٦٥عن حيدر حيدر و"وليمة ألعشاب البحر"فخري صالح
٢٦٥-٢٦٨لورنس رايني: مؤسسات الحداثة :النخب األدبية والثقافة العامةصبحي حديدي

٢٦٨-٢٧٢روبرت بارسكي: نعوم تشومسكي, حياة منشقعمر كوش

٧-٤١قراءة في خطاب عصر النھضةماھر الشريف
٤٢-٦٤محمد عزة دروزة: مئة عام فلسطينيةفيصل دراج

ًأعلى قليالجورج سيفيريس ٦٥-٩٣ًقليال الى البعيد, دعونا ننھض, 

اإلبداع ال يصدر عن منطلقات نظرية فتلك وظيفةحسين حمودة (حوار) الدكتور عبد القادر القط:
٩٤-١١٧النقد

١١٨-١٣٢ميتافيزيقيا وردة الرملمنصف الوھايبي

١٣٣-١٤٩ألتفه األسباب (من أجل كلمة نعم أو ال)ناتالي ساروت

١٥٠-١٧١وكأن نھاية العمل كانت في أصل العالمجاك دريدا

١٧٢-١٩٦القدس عاصمة فلسطين في صدر اإلسالمخليل عثامنة
١٩٧-٢١٧من أعالي الجبل المقدسويليام داريمبل
٢١٨-٢٢٩الالھوت اليھودي والقدسإسرائيل شاحاك

ًوداعاحسن خضر ٢٣٠-٢٣٥حنا بطاطو, 
٢٣٦-٢٤٤في الشراكة الثقافية العربية - الغربيةعبد اإلله بلقزيز

٢٤٥-٢٥٥ليحفظ هللا الحب في مكان جاف وباردعدنية شبلي

٢٥٦-٢٦٠طه عبد الرحمن "فقه الفلسفة - ١ - الفلسفة والترجمةعمر كوش
٢٦٠-٢٦٤فيصل دراج : نظرية الرواية والرواية العربيةمحمد جمال باروت

٢٦٥-٢٦٨موسوعة القرى الفلسطينية وتجديد الذاكرةف.د
٢٦٨-٢٧٢يورام حزوني: الدولة اليھودية: الصراع على روح إسرائيلح.خ

٧ـ٩القربانمحمود درويش

١٠ـ١٥المعنى والمبنىعبد الرحمن منيف
١٦-١٨المنفذ المطلقسعدي يوسف
١٩-٢٢العودة الى األصلجمال الغيطاني
٢٣-٢٥انتفاضة أوالد مصريوسف القعيد
٢٦-٢٩شرف اإلنتفاضةالياس خوري
٢٩-٣٢اسم الفلسطيني ورسالتهعباس بيضون

أقواس

مكتبة الكرمل

العدد السادس والستون
٢٠٠١

اإلنتفاضة فعل وكتابة

شعر

مسرحية

محاضرة

ملف القدس

سجال

نقد الصھيونية

مكتبة الكرمل

العدد الخامس والستون
٢٠٠٠

دراسات

مختارات

حوار الكرمل



٣٢-٣٥ًإقبلونا ضيوفانزيه أبو عفش
٣٦-٣٨ذاب الثلج وبان ال.. مرجممدوح عدوان
٣٨-٣٩عن اإلنتفاضة والملحمةوليد إخالصي
٣٩-٤٢على حافة الليل بال فجر وال قيامةمحمد برادة

٤٣-٦٢فلسطين المكان الذي غدر به الزمانمحمد لطفي اليوسفي
٦٣-٦٨رحلة األيام الستة في فلسطينمنصف الوھايبي

٦٩-٧١ًحر تماما.. لست سوى عبد لرغبات مؤجلة وأخرى دفينةجھاد ھديب
٧٢-٧٤ما ثمة مجازطاھر رياض
٧٤-٧٥إنھا تحاول إنجازنا!خيري منصور

٧٦-٧٨سأكون بين اللوزحسين جميل البرغوثي
٧٨-٨٨أقواس إلنتفاضة خارج األقواسأحمد دحبور

٨٨-٩٢ليلياتليانة بدر
٩٢-٩٦مدخل وعنوان وحجر من ياقوتعلي الخليلي
٩٦-٩٨اإلنتفاضة وتجدد األسئلة الصعبةجميل ھالل

٩٩-١٠١حصاة مشتعلةأنطوان شلحت
١٠١-١٠٧حكاية عائليةحسن خضر

١٠٨-١٢٨الركض في ساحة خراتيت : ال أحد يحصي عدد الشھداء !اسحق الؤور
١٢٩-١٤٢المثقفون اإلسرائيليون وإنتفاضة األقصى: إعادة انتاج حكاية مستھلكةمحمد حمزة غنايم

١٤٣-١٤٩حيث يكون الجنود تكون الحجارةعميرة ھس

١٥٠-١٦٨نجيب نصار: الصحفي المقاتل الذي انتظر ھزيمتهفيصل دراج

١٦٩-١٩١قوة الحياة, ھشاشة األديبغاو شينغجيان
١٩٢-٢٠٢الخروج من سجن اآلخرين: األدب الصيني في التسعيناتلي ميبل

٢٠٣-٢٢٧كتاب الالطمأنينةفرناندو بيسوا

٢٢٨-٢٦٢كيوثاء (بزوغ اللون)سليم بركات

٢٦٣-٢٧٦الھم اإلجتماعي : قراءة في "بؤس العالم" لبيير بورديو وآخرينكاظم جھاد
٢٧٦-٢٨٥"الحزام" أحمد ابو دھمانك.ج

٢٨٥-٢٨٨أرونداتي روي, ثمن العيشفخري صالح

٧ـ٢٧سونيتات الى أورفيوسراينر ماريا ريلكه

٢٨-٣٩ضربة شمسزكريا محمد
٤٠-٤٤قبل أن يبرد الياسمين, بعدما تفتحت الوردةجھاد ھديب

٤٥-٦١سأكون بين اللوزحسين جميل برغوثي

٦٢-٧٤ما لن أراه ثانية, سأحبه الى األبدعبد الرحيم الشيخ

٧٥-١٠٧إھتمامات موسيقية -٣- محاولة في البحث عن فلسفة الموسيقىعلى الشوك

١٠٨-١٢٦المثقف الفلسطيني وقراءة الصھيونيةفيصل دراج
١٢٧-١٤٣حدود التعدديةأحمد سعدي
١٤٤-١٦٩الفلسطينيون والحدودفؤاد مغربي

١٧٠-١٩٠اإلنتفاضة, أميركا, إسرائيل والعربنعوم تشومسكي

١٩١-٢٠٤مالحظات حول التأريخ الصھيوني وفكرة الترانسفير في سنوات ١٩٣٧-٤٤بيني موريس
نقد الصھيونية

٢٠٠١

مختارات

شعر

سيرة

نقد

موسيقى

دراسات

محاضرة

مختارات

رواية

مكتبة الكرمل

العدد السابع والستون

في كتابة اآلخر : اإلنتفاضة

من الذاكرة الثقافية الفلسطينية

٢٠٠ نوبل



٢٠٥-٢٢٣أسطورة المسادانحمان بن يھودا

٢٢٤-٢٢٩الغفران : موضوع مناظرة بين جاك دريدا وإدغار مورانك.ج
٢٣٠-٢٤٠الروائية الفلسطينية والكتابةفيحاء عبد الھادي

٢٤١-٢٤٧أفضل فراشات وأفضل ھيلوكبترات لعام ٢٠٠٠عدنية شبلي
٢٤٨-٢٥٣الجئون في وطنھم / حكاية شيخ وقريةسلمان ناطور

٢٥٤-٢٦١إلياس صنبر "خيرات الغائبين"
٢٦١-٢٦٢إيتل عدنان "قصائد الزيزفون"

إيتالو كالفينو, لماذا نقرأ الكالسيكيات
٢٦٢-٢٦٦ھارولد بلوم, كيف نقرأ ولماذا
٢٦٧-٢٦٩الشغف بالكتب, ديل سالواك

٢٦٩-٢٧٢نورمان فنكلنشتاين, صناعة الھولوكوستحسن خضر

٧ـ٢٤الدور العام للكتاب والمثقفينإدوارد سعيد
٢٥-٤٥الشيخ التقليدي والمثقف الحديثفيصل دراج
٤٦-٦٣مفھوم التاريخ في الفكر ما بعد الحداثي : عرض ونقدتيري إيغلتون

٦٤-٩٦القصيدة الغنائيةصبحي حديدي (إعداد وترجمة)

٩٧-١٠٣تعويذة لدخول البيتأمجد ناصر
١٠٤-١١٢قصائدكاظم جھاد

١١٣-١٣٢سونيتات الى أورفيوسراينر ماريا ريلكه

١٣٣-١٧١الفجر طيوريخلف يحيى
١٧٢-١٩٩مساسعدنية شبلي

٢٠٠-٢١٩الشعر, الطفولة والطفل األبديممدوح عدوان (حوار)
٢٢٠-٢٣٤سأكون بين اللوز - ٢حسين جميل البرغوثي

٢٤٥-٢٣٥الشعلة المزدوجةاوكتافيو باز
٢٥٥-٢٤٦قراءة راھنة لموقف شبلي الشميل من العالقة بين الفلسفة والعلمماھر الشريف
٢٦٢-٢٥٦النظرية ومقاومة النظريةفخري صالح
٢٧٢-٢٦٣رام هللا التي ھناكمحمود شقير

٧ـ١٨شظايا الواقع والزجاجحسن خضر
٢٠-١٩وحشةفدوى طوقان
٣٩-٢١من يوميات اإلجتياحيحيى يخلف
ًخذ نفسا عميقا وانتظرامتياز دياب ً٧٧-٤٠

٩٦-٧٨أميركا – إسرائيل, الفلسطينيون وغرب آسيانعوم تشومسكي

١٠٣-٩٩جزيرة بوليفيموسوولي شوينكا
١٠٦-١٠٤من أحجار داوود الى دبابات جلياتجوزيه ساراماغور
١١٠-١٠٧رسالة مفتوحة الى الجنرال شارونبرايتن برايتنباخ
١١٤-١١١من نتانيا الى رام هللاخوان غويتيسولو

فلسطين في الضمير الثقافي العالمي : زيارة

أصداء السيرة

أقواس

العددان الثاني والسبعون والثالث والسبعون

ملف

شعر

مختارات

نصوص سردية

دراسات ثقافية

أقواس

مكتبة الكرمل

العدد الثامن والستون

٢٠٠٢

في وصف حالتنا

محاضرة

٢٠٠١

ك.ج

فخري صالح



١١٥-١١٨الرحلة ... وال جدوى الكالمفيتشنتزو آونسولو
١١٩-١٢٢تأمالت في رحلة الى األراضي المحتلةراسل بانكس

١٢٣-١٢٨صابرونآريستيان سالمون
١٢٩-١٣٦في فلسطين و ما بعد الزيارةالياس صنبر

١٣٧-١٥٥فرويد وغير األوروبيينإدوارد سعيد
١٥٦-١٧٨الرواية وتأويل التاريخ: حين يصحح نجيب محفوظ رواية بأخرىفيصل دراج

١٧٩-١٨٤قصائدسعدي يوسف
١٨٥-١٩٤منمنمات اليسامحمد القيسي
١٩٥-٢٠٥آأنه ليلطاهر رياض
٢٠٦-٢١٤فتوحات اللحظةاميرة الزين

٢١٥-٢٤٥ال العسل تشتهيه نفسي... وال النحلسافو

٢٤٦-٢٦٤الحالج يصلب من جديدعزت الغزاوي

٢٦٥-٢٧٨تقاليد التنوير األوروبي ومخاطر الليبرالية الجديدةغونتر غراس, بيير بورديو

٢٧٩-٢٩٦سأآون بين اللوزحسين البرغوثي
٢٩٧-٣٣٦قصص عن زمن وثنيحسين البرغوثي

٧ـ٢٣أميرآا الراهنة: جنون القوة, خواء اإلستعارةصبحي حديدي (تقديم وترجمة)

٢٤-٥٢األدب القيامي من الهامش الى واجهة المشهدمنير العكش

٥٣-٨٨الكتابة الروائية وتاريخ المقموعينفيصل دراج
الصورة المغلوطة عن األصول األوروبيةدويت رينولدز ٨٩-١٠٦السيرة الذاتية في األدب العربي:
١٠٧-١٢٢النكهة والرائحة في طقوس العودة الفلسطينيةافرات بن زئيف

١٢٣-١٣٠بكم حلم يقطع الليلزهير أبو شايب
١٣١-١٣٣حسين البرغوثي صوتك األجش صفى ورقجهاد هديب
١٣٤-١٤٣ثالث قصائدخالد مطاوع

١٤٤-١٥٨آدت أن أبوح باسميبرنار مانسييه

١٥٩-١٧١آلنا بعيد بذات المقدار عن الحبعدنية شبلي
١٧٢-١٨٤الجرةمحمد علي طه

١٨٥-١٩٥قراءة جمالية – تاريخية, بمفعول رجعيصبحي حديدي
١٩٦-٢٠٣الرمز التاريخي ولعبة األقنعةفخري صالح
٢٠٤-٢١٤القافية دليًال: الخروج من النظام, وابتداء القصيدة من الشاعرشربل داغر

٢١٥-٢٢٣المروانيسليمان فياض

٢٢٤-٢٦٢صورة المكان في مرآة تاريخ مقدس (فضائل القدس)شمس الدين الكيالني, محمد جمال باروت

٢٦٣-٢٧٤االيروتيكا والسورياليةهربيرت بيكر
٢٧٥-٢٧٩اللعبي: المنفى والهامش ودائرة القيمشرف الدين ماجدولين

٢٨٠-٢٩٠دافيد معلوف, احتفاء بالرغبات المثلية وتنصيب الخيال قوة مخصبةنجمة حبيب
٢٩١-٢٩٥فاطمة المرنيسي روايات شهرزاد لعالم بال حدودماغي هوف روسل

٢٩٦-٣٠٤لوان ستاورفا: ال اآتب عن األلم بل عن البالهة التي تخلقهحسن الوزاني

دراسات

دراسات

٢٠٠٣

نصوص روائية

عشرون عامًا على غياب أمل دنقل :٢ ملف

تاريخ

أقواس

شعر

مختارات

شعر

مختارات

رواية

حوار

غياب

العددان السادس والسبعون والسابع والسبعون

ملف

القيامة اآلن



٧ـ١٣إدوارد سعيد: المنفى, قلق اإلنشقاق, والنظرية المترحلةصبحي حديدي
٢٣-١٤إدوارد سعيد: المسافر والمنفىستيفن ھاو
٤٥-٢٤صور المثقف عند ادوارد سعيدفيصل دراج
٥٥-٤٦سؤال النكبة: الصراع بين الحاضر والتأويل, إدوارد سعيد ومسألة فلسطينالياس خوري
٥٩-٥٦إدوارد سعيد, التحية لكمحمد بنيس
٧١-٦٠إدوارد سعيد , ذاكرة ليست للنسيانمحمد شاھين

٩٢-٧٢المحاكاة تمثيل الواقع في أدب الغربإدوارد سعيد
١٠٢-٩٣متاھة التجسيداتإدوارد سعيد

١١٨-١٠٣إدوارد سعيد, الھويات تعددية والمنفى حقل كريمصبحي حديدي (حوار)
١٣١-١١٩إدوارد سعيد, عن العالم والناقدغاري ھينتزي, آن ماكلينتوك (حوار)

١٣٦-١٣٢إحسان عباس, المعلم النموذجيفيصل دراج
١٤٧-١٣٧إحسان عباس, صورة شخصيةمحمد شاھين

ّالمغني الجوالصبحي حديدي ١٥٩-١٤٨محمد القيسي, 
شعر

١٦٠رام هللابي داو
١٦٩-١٦١المعجمسليم بركات

١٧٧-١٧٠قصائديوسف أبو لوز
حوار

١٩٥-١٧٨محمود درويش, كالم في الشعرعباس بيضون (حوار)
قصص

٢٠٩-١٩٦ثالث قصص قصيرةمحمود شقير
نوبل ٢٠٠٣
٢٢٥-٢١٠روبنسون كروزو في جنوب أفريقياحسن خضر
٢٣٢-٢٢٦ھو وخادمهج.م كويتزي
٢٥٠-٢٣٣في انتظار البرابرةج.م كويتزي

أقواس
٢٥٦-٢٥١ضيافة اآلخر والقصيدة ذات الحركة الزرقاءمحمد بنيس

٧ـ١٩فدوي طوقان, الذات الشاعرة  وترقية الموقف العاطفيصبحي حديدي
٣١-٢٠عبد الرحمن منيف, الكتابة الروائية كسيرة فكريةفيصل دراج

٥٥-٣٢الحدثي والحداثي, الطبيعة االلتھامية للموضوع والضرورة الفنية للقصيدةحاتم الصكر
٧٨-٥٦فرسان االحتجاج - مقاالتتيري ايغلتون

٩٧-٧٩الجالد بال قداسة وال دموعحسن خضر

١٤٠-٩٨كھوف ھايدرا ھوداھوسسليم بركات

١٤٤-١٤١أحجار وحدھامحمد بنيس
١٥٩-١٤٥ابتسامة النائمنوري الجراح
١٦٦-١٦٠وحدي وأمامي النھرغسان زقطان

١٨١-١٦٧عارية, زرقاء, كليلة في كوبابابلو نيرودا

ملف غياب :٢

العدد الثامن والسبعون
٢٠٠٤

إدوارد سعيد مفكر كوني وفلسطيني بالوالدة واإلرادة
قراءة

كتابة

كالم

شعر

مختارات

٢٠٠٤

غياب

مقاالت

نقد الصھيونية

رواية

العدد التاسع والسبعون



١٨٦-١٨٢خالف على ملح الطعاممحمود شقير
١٩٣-١٨٧نعي أستاذ فاضل من حي األرمنعدنية شبلي
١٩٧-١٩٤رقصتھا االخيرةزياد خداش

٢٠٧-١٩٨محمود درويش: الشعر حرفة وھوايةحسن نجمي (حوار)
٢١١-٢٠٨المؤلفات العربية في عالم جديدھارتموت فاندريش

٢١٨-٢١٢الفكرة األصلية في الرواية المعاصرةوليد أبو بكر

٢١٩-٢٣٥صورة المكان في مرآة تاريخ مقدس (فضائل القدس)شمس الدين الكيالني, محمد جمال باروت

٢٣٦-٢٤٥بابلو بيرودا, الشعر في أماآن غير معهودةشارلز سيميك
٢٤٦-٢٤٩عبد الرزاق عيد: نقد العقل الفقهي, البوطي نموذجًاف.د

تأليف مايكل هاردتعمر آوش امبراطورية العولمة الجديدة, االمبراطورية:
٢٥٠-٢٥٦وأنطونيو

٧ـ١٤موقع الشاعر, مصائر الشعرصبحي حديدي (تقديم وترجمة)
٢٧-١٥حبر سري, الشعر عند نھاية ثقافة الطباعةدانا جويا

٣٥-٢٨حول نثر الشعرجوان ھوليھان

١٥سعدي يوسف ٤٩-٣٦قصيدة
٦١-٥٠قصائدممدوح عدوان
٧٤-٦٢دقيقة تأخير عن الواقع - أبواب بيروتيةعباس بيضون
٨٤-٧٥المزيد من موت العسلأحمد دحبور
٩٦-٨٥قصائدأمجد ناصر
١٠٠-٩٧غصن وحيد في غابةجھاد ھديب
١٠٩-١٠١قصيدة وحوارإيتل عدنان

١٣٥-١١٠القوس والقيثارةأوكتافيو باث

١٥٧-١٣٦الحداثة العربية بين زمنينفيصل دراج
١٧٧-١٥٨في نقد الصھيونية, نفي المنفى أم وھم الھوية..؟حسن خضر
٢٠١-١٧٨المدن الصغيرة وثقافتھا القامعةسليم تماري

٢١٥-٢٠٢ما األدب, وھل لألدب أھمية؟جوناثان كاللر

٢٢٩-٢١٦ألف نقد ونقدديما الشكر
٢٣٣-٢٣٠قسطنطين زريق: عربي للقرن العشرين لعزيز العظمة

٢٣٥-٢٣٣تحوالت مفھوم االلتزام في األدب العربي الحديث
٢٣٨-٢٣٦بيير بورديو "التلفزيون وآليات التالعب بالعقولممدوح عزام

٣٢-٧امسك الخشب يا أبو مرادامتياز دياب

٥٠-٣٣أفكار حول األسلوب األخيرإدوارد سعيد
٦٧-٥١إدوارد سعيد ونقادهليلى غاندي

٧٩-٦٨طباقمحمود درويش

ملف

شعر

تاريخ

مكتبة الكرمل

العدد الثمانون
٢٠٠٤

قصص

أقواس

العدد الحادي والثمانون
٢٠٠٤

ريبورتاج

ًدائما إدوارد سعيد الحاضر,  ملف:

شعر

عمر كوش

مختارات

دراسات

أقواس

مكتبة الكرمل



٩٤-٨٠أنت خلقت للبھجة!مريد البرغوثي
١٠١-٩٥ليل يسع األرضزھير أبو شايب
١٢٠-١٠٢تعالتغسان زقطان
١٢٧-١٢١طفل البصرةبرنار مانسييه

١٥٨-١٢٨طه حسين وأنسنة التاريخ المقدسفيصل دراج

١٩٢-١٥٩إعادة اكتشاف ستندالعلي الشوك

٢٠١-١٩٣قصتانليانة بدر

٢٠٥-٢٠٢خوزيه سارماغو: التشاؤم أملنا الوحيدآدم النغر
٢١٠-٢٠٦غارسيا ماركيز: أكتب كي ال أموتكاليب باخ

٢١٦-٢١١أتدحرج على موجةتشسالف ميلوش

شعرية اللغة في ملتقى األساطير في رواية كھوف ھايدراھوداھوس لسليمبيان سليمان
٢٢٥-٢١٧بركات

٢٣٤-٢٢٦ما الذي في الكأس؟ يوسف الخال ومجلته "شعر" لجاك أماتاييسديمة الشكر
٢٤٠-٢٣٥فلسطين في العقل السياسي األميركي, كاثلين كرستسن

٢٤٥-٢٤٠الھيمنة أم البقاء: السعي األميركي الى السيطرة على العالم, نعوم تشومسكي
٢٤٥-٢٤٨شرق وغرب:  الشرخ األسطوري, جورج قرمرندة بعث

٧ـ١٤فاجأنا بأنه لم يفاجئنامحمود درويش
٤١-١٥ياسر عرفات ھو ذاكرتيياسر عبد ربه
٤٩-٤٢شيء من سجاياهيحيى يخلف
٦١-٥٠الحكاية وأبواب الغيابالياس خوري

٧٢-٦٢عرفات في مرآة الناصريةجوزيف سماحة
٧٨-٧٣مع أبو عمار في حصار بيروتفواز طرابلسي
٩٤-٧٩ياسر عرفات في ناظر الغرب: آخر أيقونات التحرر أم اللغز العصي؟صبحي حديدي

٩٩-٩٥كما لو نودي بشاعر أن انھض, الى ممدوح عدوانمحمود درويش
١١٣-١٠٠ممدوح عدوان: وما ھي صورة المشھد الثقافي؟أحمد دحبور

١٣٥-١١٤جاك دريدا أو الترجمة األصليةكاظم جھاد
١٥٥-١٣٦حسين البرغوثي: اإلبداع في السيرة الطليقةفيصل دراج
١٧٠-١٥٦الكتابة, الحرية ومواجھة اإلنھيارمحمد برادة
١٧٨-١٧١مفسرو العللآدم شاتز

١٩٤-١٧٩عن حذام وبصرتھاعبد الكريم كاصد
٢٠٠-١٩٥أبدية صغيرةمحمد علي اليوسفي

٢١٤-٢٠١سأداعب اللغة إذا أمسكت بھاألفريده يلينيك
٢٣٢-٢١٥عازفة البيانوألفريده يلينيك

٢٥٦-٢٣٣إعادة اكتشاف ستندالعلي الشوك

٧-٤٥الميتافيزيقيا النصية واألساطير المناهضة لألسسليونارد جاآسون

أقواس

مكتبة الكرمل

العدد الثاني والثمانون
٢٠٠٥

ملف ياسر عرفات, عائد من تأويالت اغريقية ذاھب الى امتحان التاريخ :١

غياب

نقد

مطالعات روائية

قصص

العدد الثالث والثمانون
٢٠٠٥

مقاالت ودراسات

عمر كوش

مقاالت ودراسات

شعر

نوبل ٢٠٠٤

مطالعات روائية



٤٦-٦٨حداثة بودلير ومرايا المدينة الحديثةفيصل دراج
٦٩-٨٧نفي المنفى أم أوهام الهوية, برينز ونشوء العبري الجديدحسن خضر

٨٨-١٢١حوارات مع جيمس جويسآرثر باور
١٢٢-١٤٣طروادة: تاريخ للمخيلةصبحي حديدي (اعداد)

١٤٤-١٥٦آم تنزهنا معًا.. من دون حبفرناندوا بيسوا

١٥٧-١٦٠العدوعادل محمود
١٦١-١٦٤آوميديا سقراطصالح بوسريف

١٦٥-١٩٠أن نكون معًاامتياز دياب

١٩١-١٩٨سول بيللو الناطق باسم الواقعية األميرآيةفخري صالح
١٩٩-٢٠٤الكتابة حينما تكسر النمطمحمود شقير

٢٠٥-٢٠٩شعرية المعيارصالح بوسريف
٢١٠-٢١٥سماء واحدةليانة بدر

٢١٦-٢٢٠آالم الحالجلويس ماسنيون
٢٢٠-٢٢٤مقاالت وحواراتإدوارد سعيد

٢٢٥-٢٢٨هويات فائضة, مواطنة منقوصةوجيه آوثراني

٣٥-٧الواقعية اإلشتراآية, هل بقيت ضفاف؟صبحي حديدي

٦٦-٣٦الترجمة وتأثير الكولونيالية: نظرات الترجمة ما بعد الكولونياليةدوغالس روبنسن

حوارات مع جيمس جويسآرثر باور (٢)١٠١-٦٧

١٢٠-١٠٢قصائدقصي اللبدي
١٢٣-١٢١مائل الى النارخالد جمعة

١٢٤-١٤٩إعادة اآتشاف ستندال: ستندال بأقالم آخرينعلي الشوك

١٥٠-١٦٤أرونداتي روي: أنا مھتمة بفيزياء التاريخديفيد بارساميان (حوار)
١٦٥-١٧٥جمالية القناع في مسرحية "الزنوج" لجان جونيهعبد العاطي وصال

١٧٦-١٨٣أن تكون وطني الغربفاتسالف بيلوھرادسكي
١٨٤-١٩٧إيفا ساليس تكتب الھامش, وتشاكس الصورة النمطية للعربينجمة حبيب

١٩٨-٢٠٨زمن ال يضاھيه شيء آخر: حياة وليام فوكنر
٢٠٩-٢١٨موھبة صول بيلو

٢١٩-٢٢٦سليم بركات, ثادريميسبيان سلمان

٤٠-٧إزرا باوند, أنا, حتى انا الذي يعرف آل الدروبصبحي حديدي (ترجمة)

٥١-٤١ينطق عن الهويطاهر رياض
٧٥-٥٢ريفياتآاظم جهاد
٩١-٧٦أغاني الوارث المتالفزآريا محمد

شعر

مطالعات روائية

شعر

ريبورتاج

أقواس

مكتبة الكرمل

ملف

دراسات

حوار

أقواس

مكتبة الكرمل

العدد الرابع والثمانون
٢٠٠٥

ج.م كويتزي

العدد الخامس والثمانون
٢٠٠٥

مختارات

شعر

حوار

مختارات



٩٣-٩٢معرآة المصيردينا شحاتة

نذهب الى الحرب, ولكن علىمنير العكش زحف القديسين من المجاز الى الحقيقة:
١٢٩-٩٤!!مضض

١٥٨-١٣٠طه حسين: الثقافة وتوليد الدولة الوطنيةفيصل دراج
١٧٥-١٥٩الصورة في خطاب ابن عربي بين التوالج والتجليخالد بلقاسم

١٩٧-١٧٦حوار مع جمال الدين بن الشيخ, اإلبداع العربي بين الشعري والمتخيلأحمد المديني

٢١٠-١٩٨إدوارد سعيد موسيقيًاصالح حزين
٢١٦-٢١١إدوارد سعيد الناقد اإلنسانيفخري صالح
٢٢٦-٢١٧إبراهيم طوقان في مئوية ميالده: هل الشعر أسلوب حياة؟أحمد دحبور

٧ـ٦٨محمود درويش: ولدت على دفعاتعبده وازن (حوار)

٦٩ـ٧٩ال تذهب الى الليل وحيدًازهير أبو شايب
٨٠ـ٩١مضايق تودغامحمد بنيس
٩٢ـ٩٥أغنية الطيف .. فأغنية الظلجهاد هديب

٩٦ـ١٠١إحدى عشرة قصة قصيرة جدًامحمود شقير
١٠٢ـ١١٧البجعةفؤاد التكرلي

١١٨ـ١٢٣أربع قصصمحمود الريماوي

١٢٤ـ١٢٧هارولد بنتر, الضمير الذي ال يكف عن اليقظةصبحي حديدي (ترجمة وتقديم)
١٢٨ـ١٤٦محاضرة نوبل: الفن, الحقيقة, والسياسةهارولد بنتر

١٤٧ـ١٥٤شعرية الصمتجيمس ر. هوليس

١٥٥ـ١٧١فالتر بنيامين والهوت التاريخفيصل دراج
١٧٢ـ١٩٦تأمالت في األدب العالميفرانكو موريتي

١٩٧ـ٢٠٥قلق في الهويةحسن خضر
٣جون بيرغر ٢٠٦ـ٢٢٠مقاالت

٢٢١ـ٢٢٤سبينوزا ومشكلة التعبير
 ,سوسيولوجيا الجمهور السياسي والديني في الشرق األوسط المعاصر

٢٢٥ـ٢٢٨خليل

إدوارد سعيد من منظور النقد المارآسي, إعجاز أحمد ٢٢٩ـ٢٣٢االستشراق وما بعده,

٧-٣٣نقد النظامحسن خضر

٣٤-٣٧الحياة على المحكصبحي حديدي (إعداد وترجمة)
٣٨-٤٥قصائدصمويل بيكيت

٤٦-٤٩المتشائم الصارخ في البريةكارل راغنار جيرو
٥٠-٥١بطل االلتباستيري إيغلتون
٥٢-٦٠ضحك في الظالمإدنا أوبريان

٦١-٧٩النھاية – قصة قصيرةصامويل بيكت

٢٠٠٦

حوار

ذاآرة

العدد السادس والثمانون
٢٠٠٦

ملف نوبل ٢٠٠٥

مقاالت ودراسات

أقواس

مقاالت ودراسات

عمر آوش

تعقيب على حدث

ملف الكرمل: مئوية صمويل بيكيت

شعر

مكتبة الكرمل

العدد السابع والثمانون

شعر

قصص



٨٠-٩٩فھرست الحيوانمنصف الوھايبي
١٠٠-١١٢ثالث قصائدعبد الكريم كاصد

١١٣-١٢٨الغريب في أيقونتهغسان زقطان

١٢٩-١٥٤طردت اسمك من باليأمبرتو أكابال

١٥٥-١٨٦القافية ھي األصلديمة شكر
١٨٧-٢١٣الفالح والرواية الحديثة في مصرسماح سليم

تيار اإلصالح الديني ومصائره في المجتمعات العربية, بإشراف ماھر
٢١٤-٢١٧الشريف

٢١٨-٢٢٠سؤال الثقافة: الثقافة العربية في عالم متحول, علي أومليل
٢٢١-٢٢٤يا قمر مشغرة, فواز طرابلسي

٢٢٥-٢٢٨تأمالت في شقاء العرب, سمير قصير
٢٢٩-٢٣٢كتاب المعرفة لمحي الدين بن عربي

٧ـ١٧يومياتمحمود درويش

١٨ـ٣٥محمد الماغوط, وسيط النثر, أداء الشاعر, وجدل القصيدةصبحي حديدي
٣٦ـ٦٣حداثة الفكر بين ديكارت وسبينوزافيصل دراج

٦٤ـ٩٢ديالكتيك الخوففرانكو موريتي
٩٣ـ١٢٤الشعراء والزمنعبد الوهاب المسيري

١٢٥ـ١٣٧العالم ال ينتهيتشارلز سيميك

١٣٨ـ١٤٤قصائدعلي جعفر العالق

١٤٥ـ١٧٩آأنها نائمةالياس خوري

١٨٠ـ١٨٨حوارية (الهواتف الملونة)فؤاد التكرلي
١٨٩ـ٢٠٧هذا هو أنتمحمود الريماوي

٢٠٨ـ٢١٧بستان ال يروى إال بماء السماءليانة بدر

٢١٨ـ٢٢٥لماذا النص الموازي؟جميل حمداوي
٢٢٦ـ٢٣٢من ميثولوجيا استراليا السوداء, أسطورة الخلقنجمة حبيب

٢٣٣ـ٢٣٥مشيما: الرجل الذي "يختزل آل  الضياع الياباني"عبد القادر حسين ياسين

٢٣٦ـ٢٤٢اسماعيل شموط: بورتريه لم يكتملخالد حوراني
٢٤٣ـ٢٤٨اسماعيل, ذآريات شخصيةسليمان منصور
٢٤٩ـ٢٥٠ما يشبه وداعًا للمقاتلغسان زقطان
٢٥١ـ٢٥٣أخو غبار الحرب زميل مداد القلمحسن البطل

[مقدمة]حسن خضر

٩-٢٢ال أريد لھذي القصيدة أن تنتھيمحمود درويش

٢٣-٣٦حكاية الديوان األخير لمحمود درويشالياس خوري

٣٧-٥٣ استراتيجيات التعبير وتمثيالت المعنىصبحي حديدي

غياب

شعر

رواية

قصص

أقواس

العددان الثامن والثمانون والتاسع والثمانون
٢٠٠٦

مقاالت ودراسات

مختارات

مقاالت ودراسات

مكتبة الكرمل

عمر كوش

فيصل دراج

مختارات

العدد التسعون
ربيع ٢٠٠٩

شعر

إضاءة

دراسات



٥٤-٧٤ثالثة مداخل لقراءة محمود درويشفيصل دراج
٧٥-١٠٣عزلة الشاھدكاظم جھاد

١٠٤-١٠٦فعل القراءة وتأزم التمثيلستيفن ھيث
١٠٧-١١٠الوطن في المنفىانجليكا نويفيرت

١١١-١١٧محمود درويش وقصيدة النثرأمجد ناصر
١١٨-١٢٢في شرفة محمود درويشقاسم حداد

١٢٣-١٥٠الشاعر في رحلته األخيرةأكرم ھنية
١٥١-١٨١عن الشاعر وبعض أيامهمحمود شقير

١٨٢-١٩٥ ليلك أخضرليانة بدر
١٩٦-٢٢٧صورة أولى لسيد الكالمحسن خضر

٢٢٨-٢٣٣ اختالجات في حضرة محمود درويشسعدي يوسف
٢٣٤-٢٤٨مات قمر ونديته جميع أشعار الدنياشيركو بيكه س

٢٤٩-٢٥٢افتتاحية العدد األول شتاء ١٩٨١محمود درويش
ذاكرة الكرمل

أقواس

ذاكرة

اختالجات


