
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. Issue 6578 Thursday 6/2/2020
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6578  اخلميس 11 من جمادى االخرة 1441 هـ 6 من شباط (فبراير) 2020م

v u*« bO−  fO

الناصرية

W¹dFA « WŁ«b(«  öÒJAðË W —UH « WO ¹—U² «  UE×K «

اط أخرى للكتابة  قبول اجلديد األوربي وراء ظهور أ

أمـضـيـنـا اصـبـوحـة جـمـيـلـة في بـيت  الـشـخـصـيـة الـنـسـويـة
البـارزة  االديبـة سافـرة جمـيل حافظ  ...الـتي حولت الـطابق
العلوي من بـيتهـا في الكرادة الى مـكتبـة  ( شمس األمومة )
ـنــتـــــــديـات لـتــكـون مــنـتــدى ثـقــافـيـا جــمـيـال يـضـاف الـى ا

البغدادية .
كان من ب  احلضـور  االستاذ فاضل ثـامر والوزير األسـبق  مفيد
اجلزائـري   ورجـال الـفـكر واالدب .. ومـجـمـوعة خـيـرة من الـنـسوة
الالتي ادين دورا مـهمـا في احلـيـاة  االدبـية واالجـتـمـاعيـة  الـسـيدة
هـنـاء أدور  والـدكـتـورة فــوزيـة  الـعـطـيـة   والــدكـتـورة خـيـال اجلـواهـري 

والسيدة شميران واالعالمية  بشرى سميسم .. وأخريات .

رسالة بغداد
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بل هـنــاك عـالم غـريب نــحب الـتـلـذذ به
ومـــعــايـــشــتـه في كل مـــا يــطـــرحه ذلك
الــعـالم من إشــكـاالت فــهـو عــالم لـيس
ــادي وال يـخــضع لــقــوانـ بـالــعــالم ا
مـعـيـنــة وال يـحـفل بـالـوعـود واألحـكـام
الـــســـريـــعــــة عـــالم مـن الـــدرامـــا ومن
احملـــفـــزات الـالعـــقالنـــيـــة لـــذلك خـــلق
اإلحساس بـالهمس بـدال من اإلحساس
بـالـصـوت اآلخر ..«هـلـمـوا بـنـا جنـري
ــا نــحـــو األفق/فــلــنـــســرع اجلــري/ر

نلتقط/على األقل شعاعا مائال.«
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لـــقــد وضـع الــشـــعـــر احلـــديث كل شئ
خارج سيـاقه بعد أن كـانت كل األشياء
ضـمن سـيـاقـاتهـا فـقـد تـوسـعت حـلـقة

احلـداثــة األوروبـيــة لـتـضم جــيال بـعـد
جـيل وتشتـرك هذه األجـيال لـيمثل كل
ـسـتـوى الـنـسـبي جـيل عـصـره عـلى ا
ولــــتـــمـــثـل هـــذه األجـــيــــال الـــقـــفـــزات
احلـداثـويــة في الـشـعــر األوروبي مـنـذ
خـــروج الـــثالثي (رامـــبـــو ـ بـــودلـــيــر ـ
مـاالرمـيـة) إلى الـعالم مـبـشـرين بوضع
اخلــيـــال بــدال مـن الــواقع والـــوضــوح
وحتت تـــأثـــيـــر األسس الـــفــلـــســـفـــيــة
يتافيـزيقية عالوة على ما كتب من وا
نــصــوص مـــغــرقــة بـــنــصـــاعــة احلــلم
وبـالوجد الـعمـيق للتـوتر وقـدموا تلك
ــتـرعـة بــالـيــأس واإلحـبـاط ــفـردات ا ا
ـفردات ـوت والـتي كـانت كأولـيـات  وا
استلهم مـنها احملدثون الـعرب نظامها
ــشــابــهـة لــتــصــويــر ظالمــيــة الـروح ا
اإلنــسـانـيـة ورغـبـتـهـا بـالـتـمـرد فـزخـر
الـــقـــامــوس اجلـــديـــد لــرواد احلـــداثــة
فـردات اجلـديدة ـئـات من ا (شـعـر) با
الـتي اسـتـخـدمت قـبل ذلك اسـتـخـدامـا

ية األولى أطاحت نتائج احلرب العا
ـتــغـيـرات بــخـريــطـة الـعــالم وأتت 
شــامــلــة عــصـــفت بــكل أوروبــا. كــان
الـــوطـن الـــعـــربـي آنـــذاك الــــســـاحـــة
اخللـفيـة لهذه احلـرب وكان قبل ذلك
يـدار من قبل اإلدارة الـتركـية وخالل
عام  1916اتـفقت بريـطانـيا وفـرنسا
عــلـى وراثــتـــهـــا وضـــمن مـــعـــاهــدة
ـشرق (سـايـكس ـ بـيكـو)  تـقسـيم ا
ـوجــبه  إخـضـاع الـعـربـي الـذي 
الــدول الــتي كــانـت حتت الــســيــطـرة
العثـمانية إلى الـسيطرة البـريطانية
والفرنسـيـة ووضعت فلسط حتت
اإلشراف الدولي. فأدت نتائج احلرب
الكونية األولى لقـيام احلرب الكونية
الــثــانــيـة  1939ـ  1945الــتي كــانت
نتائـجها أشد إيالمـاً وأعصف تأثيرا
من سابـقتـهـا. والذي يـهمـنـا هنـا هو
ـيـة مـدى تـأثـيـر احلـرب احلـرب الـعـا
الــثـانــيـة عـلـى الـوطن الــعـربي? وهل
هـنـاك نـتـائج إيـجـابـيـة أو أنـهـا عـلى
ـنـظـور الـذي ـسـتـقـبـلي ا الـصـعـيـد ا

كن أن يفرزه ذلك الصراع?
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كــان األثـــر الــســـلــبي واضـــحــاً عــلى

ـــنــــطـــقــــة الـــعــــربـــيــــة في اجملـــال ا
االقـتـصـادي وغـيـاب احلـريـات كـذلك
مــحـاولــة شل احلــركـات الــسـيــاسـيـة
ومـحـاربة األصـوات الـوطنـيـة احلرة
الـــتي تـــدعـــو إلى االســـتـــقالل ونـــيل
السـيـادة. واسـتُخـلـصت مـنهـا نـتائج
إيـجـابـيـة وظـهر ذلـك جـليـا فـي الدور
الــذي لـعــبــته اجلـمــعـيــات واألحـزاب
ـطالب الوطنية والصحافة في دعم ا
ورافـقت ذلك نـهـضـة فـكـريـة وثـقـافـية
تـدعـو الى مـراجـعـة الـقـد والـتـحرر
من سطوته ودراسة اجلديد واإلفادة
ـعــطـيـات الـتي تــنـسـجم ورغـبـة من ا
الـفرد الـعربي بـالتـخلص من اجلـمود
والـبـبـغائـيـة الى الـتـفـكيـروالـتـحـليل
والـــتـــجــريـب وإعــادة بـــنـــاء الـــعــقل
الــــعـــــربي والــــتـــــخــــلص مـن بــــعض
مــوروثــاته مع تــفـــهم احملــلــيــة. ومع
ظـهور تـيـارات أدبيـة وفكـرية جـديدة
أدى ذلك أن تمد هذه الـتيارات وكذلك
قــسم من األيــديــولــوجــيــات أيــديــهــا
ـشـاعـر الـوطـنـيـة والـقـسم لـتـداعب ا
اآلخــر لــيــداعب حـاجــاته اخلــالــصـة
ومـنها افـتقـاده لكونـيته الـتي تمثـلها
ذاته وهي بداية أولية لظهور كتابات

ط آخـــر ســـواء في الـــغـــرب أو مـن 
الشرق أو في منطقتنا العربية.
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كـان الـشعـر الـقـد مـغـرما بـالـكـلـيات
ومـــغـــرمـــا بـــالـــصـــنـــعـــة وهـــو يـــعي
تـلقي وكـان العقل ـقبـوليتـها لـدى ا
الـوســيـلـة لالحــتـكـام لــلـعـاطــفـة لـكن
الشعر سرعان مـا أخذ يبتعد عن هذه
ـــفــاهــيم حــ رســخـت الــفــلــســفــة ا
الــرومــانـــســيــة في عــقــول الــشــعــراء
لينتقل هذا العقل الشعري من مناطق
ــنــاطق الــقــصــيــة ذات األفــكــار إلى ا
ـكثفـة ليصبح تعددة وا اإليحـاءات ا
احلـــلم والــوهـم ومــا هــو بـــيــنـــهــمــا
مــرتـكــزات أســاسـيــة في بـنــاء الـنص

الــشـعـري ويـنــتـهي عـصــر الـتـصـويـر
الـفوتـوغرافي لـلواقع بل بـعد أن كان
الشاعر حتت سيـطرة الطبيعة وحتت
سـيـطرة األحـداث نراه يـعلـو علـيهـما
حــ انــتــقـل الى اجلــزئــيــة من خالل
ستقل تفكيك الـكلية وبنـاء الوجود ا
لـتفكـيك العـالم بل و(تخـريبه) لـيمكن
الـتــعـبــيـر عـن احلـاجــات الـضــروريـة
والفعالة التي يستطع اإلنسان التلذذ
بهـا والشعـور جتاههـا باالنتـماء تلك
احلــاجــات الــتي ال تـــنــتــهي مــادامت
هــنـاك لـغـة مـتـحــررة تـسـتـطـيع بـلـوغ
ــمـتع مــديــاتـهــا لالســتــحــواذ عــلى ا

واجلميل.
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لقد انصب االجتـاه اجلديد في الشعر
فـي احـدى  خــصــائـصـه عـلى أهــمــيـة
الـتجربـة الشـعريـة اخلالقة أي إعادة
النظـر إلى النفس من جـديد بحيث لم
ا غريبا مـخيفا نخشاه يعد هنـاك عا
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بعشيقة

WLÒGK  W łd½ s  »«d² ù«

السنجاري في نثره الشعري

ثم يــحــصي عــدد الـســبــايـا االيــزيــديـات
واالطفال اخملطوف 

ويــضع وردة ســوداء عـلـى الــقـبــر اذا لم
يزرهم الرب 
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ثـم في اصــرار الـــســـد بــثـــبــاتـه  يــوقف
جماح اجلداول 

وفي ســوق الــنــخــاسـة  يــشــتــري امــيـر
االوبــاش االفـيــون واحلـشـيـش من نـقـود

بيع السبايا والصبايا القاصرات ّ
وفي ص 24يبحث عن الربيع 

وفي ص 26يبقى الوطن الذكر الوحيد 
  وفي انتظار سـفينة نوح لتـنقذ االنبياء
واالبرياء من القتل  وفي مسلة نازح  :
 الــزنــبق تــرف  والــعــشق تــرف اليـلــيق
بـالـضحـايـا  ويتـشـبث الـشاعـر وحـينـما
يـعـجـز سيـاتي طـفل صـغـير لـيـحـمل عنه

القلم !
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وفي ص:  32
شـنكـال بـحـزاني بـعـشـيـقـة ثالث صـبـايا

جميالت ومغتصبات 
وفي كلمات على وهج اللهب ص: 37

يــــرثي داي بــــيــــري ثـم ســــارة وجــــيالن
بــرجس الـلــتـان انـتــحـرتــا ولم يـســمـحـا

لألوباش لتدنيسهما 
وفي ارتواء ص: 41

ثـمـار الـت حـمـراء المـتصـاص جـذورها
من دماء ايزيدي سنجار 

وفي ص 46يقول :
 لالوباش لن تقدروا ان تـسرقوا الطريق

ويغوص في احزان بيضاء : 
في بيـاض الورقة يـخاطب اميـرة الغياب

:
متى اتقنت كل هذا الغـياب ايها الطاعنة

في البعاد?

األديب نواف خلف الـسنجـاري له اكثر
من كتـاب مطـبوع  والى جـانب ابداعه
في الـــقـــصــة الـــقــصـــيـــرة  والــقـــصــة

القصيرة جدا 
ـنــثـور حتت طــبع كـتــاب في الــشـعــر ا
عـــنــوان  (نــرجـــســة في حـــقل الــغــام )
والذي يقع في  125صفـحة من الـقطع
ـوصل  الــصـغــيـر ط 1دار مــا شـكـي ا
ومن خالل قـراءتي لـكتـابه هـذا سـجلت

الحظات كما يلي : بعض ا
اهدى كتابه الشعري قائال :

ـــضـــطــهـــدين ـــظـــلـــومــ وا الى كل ا
ـعـاناة هـمـشـ الـذي لم تـمـنـعـهم ا وا
عن التمسك باحلياة واحلب واالبداع 
 ورغم انه يــحـذرنـا ص 6من االقـتـراب
من هذه النـرجسة بـاعتبارهـا نابتة في
حـقل الغـام ومن يـقتـرب منـهـا ستـلحق

به اضرار جسيمة 
ورغم ذلـك ... ســـنــــقـــتــــرب مـــنــــهـــا بل
سـنشـمها  ولـكن عـلى صفـحات الورق
الغـــيــر... الن نـــواف نـــفــسه قـــريب من
النـرجس ! في اكـثر من فـقرة في كـتابه

! كما تتبعناه :
في امنيات ص: 56

لو كنا نرجست
في ص 65يقول :

 كل الذين احبهم يـعشقون النرجس اال
انا ابكي عليه !

 وفي ص 71يقول : 
بـــشـــفـــاهي واالظـــافــر ســـأحـــرث تاللك
والــهـضـاب وازرع في كل مــسـامـة مـنك

نرجسة 
 وفي محطة ص: 74

كــيف حتــمــلــ فـي حــقــيــبــتك حــقــول
النرجس?

 وفي نزيف ص: 75
 يضمد جروحه بأوراق النرجس 

وفي ص:  78
حدثيني عن امرأة زادها النرجس

 وفي ص :  87
ايال صــيــريــني حــقـل نـرجـس مــحــاطـا

باحلرير
 وفي ص: 103

 اسئلة: 
 تنبت في ذاكرتي نرجسة 

 وفي ص : 106
هدية الله: 

 صغيرتي كيف استطعت ان تمألي كل

هــذا الــفــراغ الـذي يــغــمـرنـي وتـقــلــبـيه
بستان نرجس 

... وشكرا للنرجس الذي غلفك
 وف ص :111

 وريقات تسأل بتالت النرجس عنك 
 وفي ص:112

 امـأليـــــــنـي بــــــالـــــــتـــــــراب وازرعـي في
نرجساتك 
ص :114

 اغنية الفراق: 
ملوء بالنرجس   لكننا هجرنا حقلنا ا

وف ص:120
 جرح: 

 كلما اوشك جرحي عـلى االلتئام تخرج
منـه فراشـة او نـرجـسـة فـيـعـود لـيـنزف

من جديد .
يتحدى!!

ــاذا وبـــعـــدهـــا يـــتـــحـــدى نـــواف .. و
يتحدى ?

ــا يـتــحـدى بــحــزمـة االوراق والــقـلم ا
ص18والنه نسي الضحك ص19

  ويخاطب من ال نعرفها  : 
كـوني مـلــكـة لـكن ال تــتـقـمـصي دور رب

العا ! 
وفي هلوسة سوداوية غامقة ص: 66
هــات يــدك وتـعــالي نـرقـص عـلى اشالء

هذا العالم 
وفي ص 105عزلة :

احــزن وحـــدي  اغــني وحـــدي  احــمل
قــذارة الــعـالـم وحــدي  يـا الــله كـم هـو

مؤلم ان اكون انا !
امـا في مـدخل كـتـابه ــ يـقـتـله االسـتـياء

من الساسة !
ويـــذرف ســــبع دمـــعــــات لـــداي بـــيـــري
العجوز الـسنجارية الـتي حرقتها وهي
حـــيــة مـع كــوخـــهـــا عـــصــابـــات داعش

االرهابية في دهوال ـ سنجار 

وفي واحتان :
 كل نــحل الـعــالم عــاجــز عن صــنع لـون

توهج في عينيك ! العسل ا
 وفي ص : 55

فراشة انت وحقل بنفسج انا 
وفي امـنـيات ص 56الـعديـد من الـصور

الشعرية اجلميلة :
لـو كـنا نـرجـسـتـ ــ ولـوكـنـا نـحـلـت ــ
ولـوكنـا قصـيـدت ــ ولـو كنـا لؤلـؤت ــ
ولــوكـنــا جنـمــتـ ــ ولــو كـنــا حـرفـ ــ

ولوكنا غيمت ــ ولو كنا فراشت 
وفي زائر ص:63

  العـصفور الذي يـنقر زجـاج نافذتك كل
صباح هو قلبي 

وفي جنون ص :73
فهو اخر من تبقى من مجان الغرام ! 

وفي ايال ص: 85
ــطـــر الــيـــوم وكـــيف تـــبــكي لــو رايـت ا
ا فكرت ابدا بالرحيل الورود شوقا 

وفي والدة ص:91
 حــ احـــبــبـــتك قـــصّت جـــدائــلـــهــا كل

شانق  ا
ص:92

 ابتسامة: 
 ذابت شـفـتاك كـسـكـرتـ في فمي وانت

االن بال فم 
وفي ص:96

 قبلة:
 ايقظـني سرب من الفـراشات يبحث عن

عطر قبلتك االولى
 وفي ص 107فصول :

 احبك االن اكثر النك دفء الشتاء
 ص 109اكتمال :

 معك وحـدك اخالف كل الشـرائع واكسر
كل القوان واكتب احلى القصائد 

وفي ص 111وشم: 
 ملتصق انا بجلدك

كما تلتصق الشامة
 حتت نهدك االيسر 
وفي ص 118امنية :

لـو كـنت شـيـخــا عـجـوزا الخـتـرتك قـبـرا
يضمني 

وفي ص 122كش ملك : 
اليــعــرف الــراحــة  اليــتــقن الــتــقــبــيل 
اليـجـيـد الـقــراءة  اليـعـلم لـذة الـشـواء 
اليــعـرف الـتــسـوق  اليــجـيـد الــتـفــكـيـر
اليتقن السفر   حياته طويلة لكنه جثة!

ومـن بـــــــعـض مــــــــا را قـــــــنـي من
الـتـعـابـير والـصـور الـشـعـرية في

الكتاب :
امنيات ص 56

انت وانا 
لو كنا نرجست 

اال يكون الربيع اجمل ?
لو كنا نحلت 

اال يكون العسل اشهى ?
لو كنا قصيدت 

اال يكون الشعر اجمل ?
لو كنا جنمت في السماء

اال يكون الليل اجمل ?
لو كنا غيمت 

طر اجمل ? اال يكون ا

لو كنا فراشت 
ترقص بعشق احلياة 

اال يكون العالم اجمل ?

قصائد بحجم حبة الزيتون ص116
انت وانا 

عاشقان مبلالن 
اجملد للمطر 

الفراشات حتوم 
حول شفاهنا 

اجملد للقبل 

في عـيـنيك يـطـغى لـون الثـلج عـلى لون
العسل 

اجملد للنحل 
وعــلى الــغالف األخــيـر لــلــديــوان كـتب

قطع: السنجاري هذا ا
زارع كنكم أن حترقوا ا
نازل كنكم أن تهدموا ا

كنكم أن تنهبوا كل شيء 
لكنكم لن تقدروا

ان تسرقوا الطريق.

يتالءم مع تصـور احملدث األوروبي
حلـاجتهـا لبـناء شخـصيـتهم الشـعرية
اجلــديــدة. يــكــفـي أن نــحــصي مــا في
أزهار الـشـر للـذهاب بـتـعريـف بودلـير
إلى الـهــاويـة ويـكـفـي أن نـحـصي من
ـفـردات اجلــديـدة مـا في مـديـنـة تـلك ا
رامـبو: »هـكـذا أطل من نـافـذتي وأرى
أشبـاحا جـديدة تدور في دخـان الفحم
ـــواجع األزلي الـــكـــثـــيف«ومـن تـــلك ا
يــتـحــرر اجلــمـال من الــدمـار والــقـبح
ولـيس بـأقل حــال تـلك االسـتـخـدامـات
ـتشـعـبـة مع مـاالرمـيـة واجلـيل الذي ا
تال من الـشعـراء األوروبـي وفق ذلك
الــتــنــافــر في األداء في شــكل الــقــصـد
وأســلــوب الــتــعــبــيــر عـنـه حــ هـرب
احملدثـون األوربيـ من اللـغة احملددة
األبــعــاد وبــالــتــالي من مــوســيــقــاهـا
ـــعــاني الـــصــارخـــة ومن جـــزئــيـــات ا
ــنــشـــطــرة ضــمن لــتـــولــيــد الــلـــغــة ا
ــتــغــيـرات ــشــحــونــة بــا عالقــاتــهــا ا

اللحنية.
wÐdF « wŽu «

لقد تبلورت عـدة عوامل لقبول اجلديد
األوروبي عــلى مــســتــوى الــفــكـر أوال
وعـــلى مـــســـتـــوى األشـــكـــال األدبـــيــة
األخـرى ثــانــيــا وقـد ســاهــمت حــركـة
الـتـرجـمـة ونـشـاط االسـتـشـراق وقـيام
الـتـجمـعات الـعلـميـة واألدبيـة واجلدل
الفـلسفي في تنـشيط أواصر الـلقاء ما
ب الغرب والشرق والبد من حصيلة
مـنهـا يلتـقي عنـدها الـطرفان أال وهي
انتـهاك الـقد بفـعل اجلديـد احليوي
الـــذي واكب الـــنـــظـــريـــات الـــفـــكـــريــة
واالقتـصـادية واالجـتـمـاعيـة والـرحيل
من عقدة اخلوف والـيأس في مواجهة

األزمــــات الـــنــــفـــســـيــــة والشك في أن
اجملتـمع الـعـربي كان بـحـاجـة لتـثـوير
وجوده واليـقظة من غـفوته إذ أصبح
ذلك شـــكال من األشـــكــال الـــعــضـــويــة
لـتطـوره ضمن أغـلبـية سـاحقـة تسعى
ـة تــسـتـطع من حلــيـاة إنـسـانــيـة كـر
خاللهـا الـوصـول لغـايـاتـها الـروحـية
كل ذلك مـهد ولـو بـشـكل بـطيء لـقـبول
هذا الـتغـييـر وقبـول متـحسـساته فـقد
اجته الـــنص اجلـــديــد الـى اكــتـــســاب
ـقدرة الـرمزيـة واإليحـائيـة ح حرر ا
انفـعاله من االطـمئنـان وجعله خـصما
له وحـ اخـتلـطـت في نـفس الـشـاعر
مـؤثـرات الـتـجـارب الـبـشـريـة فـلم يـعد
كـان وال التعـبير عن الشـاعر يحـفل با

الــزمـــان وفق مــدلـــوالت أحــداثه بل
عـبر بـهـما إلـى عزلـة آمـنة يـسـتـطيع
من خاللها تفكيك وجوده ومسخه ثم
الـعودة لـذاته وبعـثهـا من جديـد فقد
تـصـدى احملـدثـون لـكل شيء أتـاحـته
لهم مخيـلتهم الشعـرية وأسسوا لهم
طقـسـية جـديـدة حتـمل اخلصـوصـية
في طعـمـها ومـذاقـهـا حتدث بـودلـير
عن الــســر والــســيـاب عـن انــتــظـاره
ـــوت ومــاالرمــيه عن لــلــمـــقــبل من ا
الــســـحـــر وأدونــيس جنـم بــخـــيــاله
فـأخـضــعه وتـلــذذ رامـبــو بـالــسـحـر
واأللغـاز وغاب الـكل في تأمل عـميق
لإلحـسـاس األمـثل بـاإليـحـاء بـدال من
الـفهم الـذي يـسـتـدعي الـعـقالنـية في
قـابل وجد النـقاد العرب التـرتيب. با
الذين الزمـوا فـتـرة احلـداثة الـعـربـية
أنه البد من االرتـباط مع الـعالم وذلك
ــتــغــيــرات في عـن طــريق فــهم تــلك ا
الـشــعـر األوروبـي مـادامت احلــداثـة
الــعـربـيـة قــد أرست قـواعـدهــا كـبـنى
شــعـــريــة جـــديــده تــعـــبــر عـن شــعــر
ستقبل فأسهـموا بالنقد والتحليل ا
عبـر الـتأكـيـد أن الذي يـحـدث للـشـعر
خـاصـة ولـلـمـنظـومـة الـفـكـريـة عـامة
لــيـس حــدثـــا عـــابـــرا بل يـــســتـــحق
الـتـسـمــيـة بـوصـفه ثـورة في الـشـعـر
احلــديث وقــد خــدم الــنــقــاد الــعـرب
ثـــورة احلـــداثـــة اجلـــديــــدة كـــونـــهم
رافقـوهـا مرافـقـة وليـديـة وجتانـسوا
وطـروحات مـؤسسـيهـا ومنـاصريـها
رغم انقـسام االجتاهـات الثقـافية ب
ـثال بـالــتـراث الـعـربي مــعـسـكـريـن 
اإلسـالمي واالجتــــــــــاه الـــــــــغــــــــــربي

ومادياته.

غالف الكتاب

ادونيس وزوجته خالدة سعيد

توماس ستيرن اليوت

اندريه بريتون

ازرا باوند


