
ررمحو9الع!1.ع!المد

قيماف!فؤأأفى3هدور

!و!!لأ!ض!لدهلاله

خررم،الاص،نجععلىلعدولعلها..بألامحز-هـانشزيمهبعد

اطن!!ويل!بت!صيثه!رانهعملايينعلىبلينزارا!برافطر

هوامتي"،هيحينها!ياحدقنهااننيلصجه4يج!لى،يحهياحدأ

ال!نيفةالمر!لةتلكشواه!داهـدودنت)أ؟ااالنثسهدكترعلى

نزارفصيدةانواذكر.المعا!رتاريخنامنوالسوداءوالقالسية

لمحرائهالدىمحورين؟وشفينذاتعنيفصةفعلرث!احمثتاًنذاك

ئانيا.المطحونةظهورهمعلىاكقدمهمةحملوامنولدى،اولا

نزاربأنا!ع!عرصأتكل!راءمناعترافا-الاودالمحو!وكان

الجنمىدايرةفيلععمعشههموميرجيةمنومدمفاجماتصلأتحول

المحغسل.حياةاجلمنا&،ضل!ةالملايينهمومترجمةالى،المراةوقضايا

وعلىللحربالسابقة.4أرهاصاعلىالجديدةلمحصيدتهفياظعهمو!

على(ا،طوب)الجماليالتشكبلضمنادهشةالتاريحيةثفافنه

تماثلهالا-والت..الخطوطالمتفر!لابصمالمتهيحملوالذينزار

ا!صبامعبأكانال!قصيدةتلكفي،فىاراوىن.اخرىبصم!أ

والسياسيسويالف!التفسخعلىالمرةوالمنقمةوالرثضوالفضب

؟جهعلىالؤيمةغراب!انوما.حزيرائسيمتالذيوالاج!حاعي

افنهكمبينيتلوىشكراالفضبةبتلكتفجرحتى،العربيالتاريخ

عيمونوتطلعاتهاخلامهاودعقدوكان،والانتظاروالدمعوالقهر

الامةتاريخوتقذيالمستف!لاملاعجرهمآلذيرنالاكلفال..الصغارا1

كأجملاطويلةاام!صيمهامياللاحقألتوهجددذاوجاء.الاحتراقمن

دوامةمنالتحلصيكونماوابى-فنيا-المكماياتمونمه!

.والبكاءوالبشالحزن

نرجههانزارعلىنقم"ف!و،الفعللردةالثانيالمحوراما

مخ!بئانزاركانأ!ص:القصيدةبمدطزحتسا،لشكلعلىاهلها

الامةههومبترجمةالملتزم!ينالشهـعراءيشاركلمولماذا؟الؤيمةقبل

وذهب؟لهاطبيعيةمقد،ةكانتبل؟الصيمةسبفتالنفيالفترةخرر

علىتفوم،المصيدةعلىكتمليقعجيبةاراءاب!ةكتاالىهؤلاءبمض

!لعل.الهريمةالىالامةةادالذيالتفسخمنجزءبامنهنزاراقهام

ألمسؤولية،منوالمملصوالهروبالانهزامفلسفةمنجزءالاتهامهذا

الاعمال"فيثم،مستقلكتيب!،ئماولاالانابفي)اثانشرت

.ا،لنزارالياسية
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وهي،!ئقةيبرأعةينقنولمه!العربالمعلمونكاننني1االنلسمهنالك

علىاصلاوققوم،بألوافعإفالاعتراتأبىاننيةفقبليةالرسوبأتمن

القمرعلىاللومتلقيكأن.القضايامعالهجةف!والمراوغةالتبوتر

عبزناادااأقلمعلىالاومنلقياو،الب!ركيسفينةلناغيرفتاذا

تخيلهفنا.مسنوليهاقدرانحملاو،الكتابةعن

هـشسراوليةبديهةأدراكعنعءزالفربمينتلا!كن

وائقصهلده،لال!زامهماخلاصاألملتزهينأمنمدمنانه!ي..ةفىار

-كاكينبمتنابةالاحلا!يموكهـالهاحيتمنهيأدجنس!لتهيأ،لدالره

المفووالاخرام،ليس!صلالمهزولالجسممنالمننععنمةاتننمفوقكيغرزها

تبلعه،آفةا!عاصرانساننا،!وعقدهثالجنس.عاهيتهال!جسمفيسترد

نالينكرصاالجرأةيمتلكومن،متاهاتهفييتخبطشتافيوليل

،ايالجنسمسماللفىتفكيرانفضيهنعيشهانديالزمنارباعتلان!ة

يتوكنولاق!مهباقنفييقعمننورمثملالعربيالانسانا!يالجشيان

وا!كما،م!لهزيطهـرالورمأهذايفقألمماالمس!يرةمواصلمةءت

عالىوالفقافيةالاجنماعيمةحآتنامنالجانبينفى!تقعالجنساسقاطلت

.سواءحد

فيوجادابقضيمةملننزمانزاراغبارنستطيعالنقطةهذهص!

حزيرانكانتسبق!تكثيرةكصال!الىاضامة،النهاايةالىالتزامه

ودمرخبز"ك!ك!يدة.فهـتعريهاتخلفنامنالاخرىال!افيبعلىتطل

يوميات"و!ميدة،طويلبزمنحزيرانسبقتالتي"وحثسيتنى

لمحيهاوعالع،اظنكماالستي!اتفيكتبتالتي"دمشقمنعامل

بيت.كل!!لروحةهمومصياالشاعر

؟حولااحدثتحزيرانهزيمةبأنالاعترافمنطبعايميملاهذا

صميمافيتقعال!افبالمصعنابةللكتاود!نه،نزارشعومي

والمننفرعظ.الخ!اصةجماليتهضمن.والاخلاقيةالسياسيةحياتنا

شاعريته.فيجديدانفجاربمثابةحزيرانهزيمةوكالت

الحزينوطنييا

بل!ةحولنني

والحنينالحبشعريكننب،نمماعرمن

بالسكينيكنبلشاعر

والجديد،المفا*!ءاننحولهذافيهانزاريعلناليواللحطة

لهيرصدالذيلان،لقيالس!الزمنيبألمعنىلصةتكونانيمكنلا



..حيهشاوالتعوندالاهتراءالسلبجوانبالولجةالفصي!دهاهاله

ارهاصاتبعدالاث!راقىلظتمنلحطة!ىانفجرانهنقولىاننستطيع

!يلة.ومحاضات

اكخئفالي!عرىالني6.الاخرالوجهنوات!صائدهوتتالت

وجههج!فبالى،المعاصرةحاشا!المرعبهوالسلبياتوال!نمزق

حياتنا.!يومحبطكممو!اتجنىهمومحملاتذيالاولالشعري

والي،"السياسيةالاعمال"بنزاراسماهما/التيوالقصاذد

كانت،وشموليتهاثرائهامنلحدلاف!التسميةهذهلهانرضي

وهـممالكانتمزقير!يمهو..الرفضمجالاتفيجميمهااتتحرك

والاصتماءالتار-مسخوير!ي،السياسيالدجلويرفض..الطوائف

هزيمة!ا-!متاتيالسلهتكلويرفض،ابراجهسالمريض

ضتالعربيالانسانانسحقالتكيالفرثكطالتسل!و!فض،حزيران

يرفضطدابادجملةوهو.المخمابرأتوعالمالس!جونوسفض،مطرفنه

بالخضرفوالصمليء..اخرعالمعنويبعث.ممزفامهزوماكزا

السثسةعالم!يهوضالىاناؤكد،اخرىومرة.والهـنما!والضوء

..المخق..ألمتوفهوالاسم..تزارلدىالجنسعالمفيمرفوض

.شعرهمنالجانبينفينزارعنهبحثالنينغسههوبالقيرالمر6

بالشسرالمتجررزينبألسخريةاهنلاتالشقصائدهكانتوادا

علىوعينمواواشتروابهاعوالذين1و..التا!بهـخيوالإحساس..الديني

فى،الشعبطلاتمنحالهـةتمثل.الفلسطينيةالقضية!ساب

القائم.بع!نةالاحساسوحالة..والترقب.والانتظارالتوجسى!لة

الراحلالزعيمبهارثىالتيوالقصيمه.ونهـخطيهتجهوفىهثمومن

ونكهتها..احزينةاإئيتهاوغناوغضبهابتفجمها،عبدالناعرجمالى

واكولثر،المونالشاهدتقف"الافبياءاخر؟!لناك"االاسلاية

زمنيةقنبلةهيبل،بالاففجاركنلرالتيالاحداثساعةفيالاحمر

.بان!ارحبدىمنها،انفبرهال!اتنزاريحددلم

جميلاكتاباعلينافزلت

القراهةف!جيدلاومننا

البراءهلارضفيشاوسا!ت

الرحي!لاقبلنام!او(مننما

وحدلدسيناءشمسفىقركناك

وحعكالكلرفىربك!م

وصرى

وتشقى

وحدكوتطثن

القر!اءن!سهنهاونحن

لدفبيلاالشعاراتنبيع

واقثاكبناالجماهيروفحشو

الهواءيطكونوفتركهم

كلاسماهاكماكيبةاقيوالموالك..ا!تفكةالسلطتولفة

ذكييةمبا!ثرةفى!لدلهتئملهلأسا!هةوتعريئ.قصلاكدهاحدى

حولضلمناهاالميالمفاهيمقىالنعواع!لاةفيناشيرووم!وح

اثصيداقجاههعلىالتركزمع،الشعركلو؟لمموض؟لوموح

.حزيرانبعدال!ريوموهفه

،والصأالشعبنعسمننزاراصطادهااتيالبائسة!للات

وقائعهاتفلياليوالاهةالمهزوز،الواقععلىيسيطرالف!المحموم

بمرنلالهفزارترءيمدصاالتيالظواهرمذهكل..و؟لنربالشكوك

الامةمسيرةفىاءمتثشاءال!تكونانلها،يمكنلا،الفبعة

الألتظارهذاويبلخ.حاصارنة-عادة-واًلاستثت!.العربية

،اجولواًنت!ظارفي)ءقصيدتفيمراحلهونهاية..توكرهلروة؟كحموم
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"مسررففيمتألقامحطابداعيانزارف!هاسجلالشالكليلة

الافقنسطحقدالشاعراتتثاربانقارنهاتنب!+والتي،الشرية

ينفجرآنلهبدلاالذي

جولهوياتعالى

انتطارمنااقداخشبتأفقد

وجهنهاجلدوماد

ا+طر!عة

فحن2جمنها!نثلبمءلمان

الصنارهنام!ييناجمافض

بضعب،الد؟عيت!ينيديهبكذااثبلالزمنابوابيدقنزاركد

طصعن،خلاصص،منقذعنبحثا..الجنونيشبهوصنو!صي

الورأه،الييتحركضي.ممل.طرض!لتاريخ.منلوحلواالمونيكشي

حر!التار!.كمثللاعلرةالحال!ةهلىهميثلومن..سثنشءكل

ا!ميزبثسلوبصه،؟ثعهيخحركةعنخارجونباننانزاريعترف

النثيه!ومر.ينبصمتبينوصستالتيالنكهةذيالغريد

..ا!معين

البظلليخرساشيكلويت!ر..انن..نزارينتلرهبطلهناك

ن2،وف!اففهصوإ،الهريمةاياممنذالامةبهحبالتالذيالمخننبم

..بحزنهويملاهـا..تحركالهايراكنهبنزاركانالتيالسحابة

..ت!مطرانمنلهابلا.انتظارهونكهة..ندائهوحرارة

وعسةعك،انتظرصاليطلهيتثرينحربوكافت..ضلاوامطرت

حيثمنلهاوطرقي.المنتظرينمعنزاراتتظرهاالتيالاولىالحرب

التشرينيةفصيدتسهوقولد..المقبلالزمنرحمفىجنينهي

.)1(،،والحربالحبزمنفيملأحد(ت".الاولى

بضالىالاشارةاودالتشربنيةالقصلفعنالعديثوقبل

ا"كبذيشوه!فينزارلدىت!قتاتيالجم!!ةالمنجرات

.حز-سانحرببمدكتبلن!واالاخر

علىاللغةمحيطفييةالشصالشبكةيغرداناستطاع-ا

!يلاعد!داقصيدةكلفييصطابدةكان،لألئهامنممكهنفدراكبر

صثعكلحش3بعصايلامسمورن1ماوالتي..الجديدهالمفرءاتمن

وفعد،"ضوحهامنبالرغميبهر..شق!ةورموزجديدةصورفى

المعاضر.الشعرلغةقاموسثوسيععلىبذلكساعد

،حربرانبعدنرارلدىتجددالذيالالجاهطبيعةكلألت-2

*رهابواجواء..السيالسيالتفككحالاتفقلفيهاعتمدوالذي

العبربي6الؤدحياةجوالبفيآلملحةالهمومعلىوالانفتاع،ادسلكلي

مما....العريفسةاننراثيةثقاكتهمني!فيدانلهسمحتقد

ابداعياوارتياطا8خاعاوبمداجديدانغساالحزيرانيشعرهممسب

الصبية.لةالحضاريبالمورو&

ارمز،امنوالاتتراب،الصورةرسمهيالفنيالن!ضوج-3

بالاورا!"اك!م!ماةقصائدهمنذنزار!ندبالصربمماإلاتجاهوهذا

.ملحوظبشكلالتاليقتاجهمحمعلىانغردلكنه."الالسبان!ي!ة

منبتو!سجنزارصاينفردوالتيالاداء!المبالثرةخاصةفاكسب

..الشفافا؟فموضن9الوامنلوتما،(الواعحينالشعراءكلبين

كتيبفىنشرتيمماولاالعرييالاسبوعمجلةفينشرت11(

مستقل.



وجمواحد.منأكثرعلىدلألاتهالمهلتسأخنمالحدالىالتإدةواثرى

الاصيلالأ-قاعياار-؟-نضهنأيساشر!أدحالاتنفل-،

ال!زيرانيىصةفصالدهوجاءت..أثالديمنسعوزصاالىينتميالني

يه.اوساوافىالعضاليةمنمزيجااشمكيللا

المكصيدةدي،(رلكادويةالكلة)اللوحاترسماواو!هكمعمالصر-5

نتابع،واصبحمنا،أسابقاشعره!يابداتكنلكاادخاصةهدهومثل

وكانت،الجديدالحنريرانياشهصافيالضاحكةالباكص!ةا!صور

نةقدهاندون،ززارشعىرفبم6وندت!توالدكلهاالخصطئصهذه

الظسعاقكهرانمند2ننعركييمعلثهاالم!يالداتيةالخصوصية

باثواتحطوهـبصمتهيممقكان،لزارأناي،الش*هـيتاجهاو"ذل

هـنالشعريةخصوصيتهتفلتلاحتى،الكارروالوعي،التوهح

.الخاصظكها

-2-

(1والحربالحبرءنؤيملاحظات)وبخصيد!تكننزح!ىمااول

احربا.لنزارمطبرأة-كنا!وفينهأ..ش؟تلااشحربامأ)و!مةهو

بالماضي،الحافرارلمنجا!هيبالفرح41حليئهالغضائيةهونم!في

دخيلةكفترةالعجافالسففالس!وات.بالاضرافس!تقبيزوإدتباط

والتمزق.طارئةحالةهبىالهزيمةسنوات،العربيةالامةنار-على

كصوتالحربوتاير!،الامةكبواتءنكبوةالطوانفوملوك،شتوذ

طريقمنتزيحهائم،الهزيمةحز-سانم!وليةلاعلىمدوامتجاج

شه.

بالخضرةمسكونامالوهـافصلاالحربكونانابدأغريباوليس

كافتلنتشرينالسابق!ةقصائدهلان.مفاج!تبدوننزاراليهيصل

مسيراكانت.عنهانج!حثاكانت.به!اواستغاثةالحربلهـذهايستذااثة

دوالاشينووين..حصقدفزارعليهنادىالذيوجوثو.اليها

..قربىووشائحومصف!ة

واستئنا!،الظطمنوخردج،التيهمنعودةاننقىارفرحة

الحالةيه!ثللا؟المرضر..مرضبعدللعافبب!ةادواستركا،للمسير

للجسم.الطبيعية

و؟!جعاتهوبكائهواحزانهاوجاعهكلعنواحرهثفعةنزاريتخلى

بوداعةويتحدث.انيالحر!ات،جهعامةفيونبتترافق!تهالتي

هو،العلافاتءنجدثولشكلامعهاي!التبمحبيبتهالىومموء

صديقةهذهفصيدتهليوحبيبته.السابقشمره!معروف!غير

ملامصاتوضيحيئواىالذيوهو.الحوارفيالصامتالطرفكممل

.الحربلحذاتفي!جديرغ

الضياعطوقبعدتنقتغاالحربهي

الفافيهاأشواق!ناوفضرم

الطباعبدويفتجعلنء

ئانيهة2امروقجعلك

منالمرأةترفعاتياهئنرارشعرفيإ،.ثقلحظةكانتواذا

معادلالىودملح!منامر؟ةومن،سهاويكائنالىا!ميمغلوق

دننعرفهماوووذا!.المطلقةالمثاليى*جمقفييدورفاععجمالي

..إلقصيدةهذهفب،الربلح!اتفان،وريىانزار،(حبيبة"

كيالسابق.العشقلحظاتئمفعلهكانتماالانبالحهبيبةتفعلالتيهي
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حصورامنكامطلأحضوكأانرارتىحمرتتشر!نثي3المراةىاي

عيهج!لاا-سيةهـبمماا-ميهن!ن!!،!-رربها1،--ط-يمسيعي!أ،

لثويمها!صيشبضهالابإد3حهـى!ء-!تا،راىدص-الصماريثعهس

اندطفيوتمتلهوغئالأكيدوصعوره!صهلمحيضربهيالرار!ل!تطورومحها

رثر،كي.5.-سه،ر!ايرد!41جوالبولب!ضللنراث

اككي(يساويةلصحى!!أرلصحوضهـنأ،ر-هـ.أ!!طمءنهويعضى

الىضحيضاركالوا،ر*:الأ/صث!يسعىر'نىىبنحزترهأل!هك!ملأت

الحبهب!ن،و'لبئاءارصعثبينط!لمنعطص4الهربيم!التالىلحالة

الجدبك!4الوحافكيوينسطب.والاستلرفحورالحمهبين،واظوت

يلتق!كالطفلمففبما+وائف!صروالحر!الخمزلىمزءماا!ىهادلا

.الصيدةلثتبيبتهويرقدهة،ألنماءوالحهـبجداولمنالملونةال!حعسباء

ور!ئيانعحضمحبماعصور.لركت"

الجفافعصورتركت

والكبرياءالركلحفرسعلىوجئت

"ألزدأووءز!ث!رثاشريلكي

فرحسةيحملالشا!راوالشادربلسانيتحدثالشعبهنا

يحسقاتمةومرحلة..سوداءرحلةا*نحطاطفمصور.كلهالشعب

غيرالزفافثوبمالاجأةوتج!ل!.منهاويخجلنجتقلهالمالشعبكل

اللأهشة.مدارفيتفرقهاملونسةباضاءاتاللوحةهدهلهمدالمتو!ة

جاءنامزدوجبن12!متيفىاست!ضارمنتمكننزاراانونلاحط

جديدةمفاجأةا!ءلت!ضعنا،تصنعولاتكلفبلاالزلالكافاءرخاء

.اخرى

التيالح!الةنقلعليالفا*لقةالقدرةمن-كعادتهسنزاروتمكن

ال!رحوطعم،الوجعوفكههالتدر!الات.متلقص"الىنقلهايربد

المثالسبيلعلىلهنقراوفحنبهااصظكلنا،المتشقق

ان!ظمارفي)(ا!صيةا1(الفطاب)(،الاستبم)ب""الممثلون)،

هزيمشنوضعتناألتياللامعقولحالةا؟يركناوكل!نا...(جوص

لنقطفالقمرةنغردرفعناالجديدهالذنصيلأةوفي.فيهياحز-كلان

المطمئنابنسلايةونبتسم.الغبطةكاساقونشرب..الفر-ثمار

مرهق.ليلبمسغربمدالعوث!الى

واستنجد،التاريخيةالمر-حراتببعضسسابقا-استضاثؤكما

وياسه،حزنهحالاتكيالعرييةالحضارةص!اعمنالفابري!نببعض

اضاع!،وبسممتهلتوصسحاارحراتتلفىبعصباستحضارالان!يستعين

القديرمة.وجههجمل!لههاعع!الحربانبثقةليعلن،هويته

والمثاليمةبالنبلمنيءانسانيموقفنزارق!ئدهفيوالحرب

همكلبح!ثالفي.نرارااناي.الميماءوسفكللقتلساحةوليس

ومخلصا!هذاالحربغيرلميجد،حزيرانبع!دالانقاذاوراق

صفةواضفاء،الحرباوتقديسر.الزمانظلماتفيهادي!اوساجا

فبمالنماذجبرزتالتكماالخصائ!صاهممنواحد!عليهاإلطغوليالاثراق

يوسفةصائدديكللإ،نطلعماوهذا.النتشريني1شعرنامنالجيثغ

القاسمو-م!يع،أحدعبدالووع!بدالرزاق،ثرويثرومحمود،الخليب

لالمشاركةهؤلاءمعظبمسيقفدفزاركانواذا.غيرهموخضوروفايز

وتاىص"الاحزانتحاع!رهالذفيللعربيبالشسبةالحربصرنرسمفى

لاورتعنافوحيدامنطلفلأال!ربمنويتخذ..بلاستسلامويتهمالهموم

قصيدةوهمق.ضرورةكانتتشرينشعرفيالحرباناًي.الرحلة

كيهـانفيوخوائطهاالانوثةشكلحتىموسحضاريامنصفانزار



سو،هيسثردعنهابحثيانزارتمزقالت!الحربزمنففي.هبيبته

حت.وامنة

حظت؟الأ

الزهنجداراخترناكيف

عي!نيكمساحهوصارت

(لوطنهذامساحةمثل

يلاخظتأ

عينيكلونفىالتحولهذا

؟العبورلب!انمعااستمع!احين

..ادمربزمنقىتصيرين

كالمراياهصقولة

كالزرافهوم!سعوبة

بهبانمن6رنزتقلهاالتيالخاكفةاللمحاتخهـهذهومن

عالىكلطلع،1)كلرب4احدثالذياليمالتعولعلىكدلالةحبي!بته

تشرينكيالعربيةالذاتضوئهافىغرفتالتيالمشرقيةاللص!

.؟الانسازوالوا؟عاليتاريخمعالسويقصلهاواستعادت

ت!ركاتترصدبلادحربشهرالىتنتهي،هذهنزاروقصيم!

المهوهجةضاللحطاتوتصطاد.الحربساعات!الجذليالنفس

منودمنع!-،فتاسرها؟اتاريحمراحلمنمرحلةنيالافسانيالعممق

ارتسمتالديامرراف..الاخضرالخ!وراءومن.الفدار

العرب!كأالنفستاريخعرالشاعريطلعنا،تموجاتهفىفىالقصيدة

الهزيمه.سندواتفي

تتوهج(دلالةلوحةلكل.للوحاتاهنهجموعةديالصيدةبهقع

غنائيةفي.المتقارب.لف!لمةايقاعضممئوتتحرك.تشكيلها!

بالزغموت!ء.بعيدكلهدمنذبهاالتمسكعلىنزارحرصصافية

بشخصي!تهالابدام!ةلتطورهواحتفاظهتننمةف!االجديمةالصوركللمن

الابداعشةالشخصي!اتظ!ميقصيولا..ابماتفيبلأالتي

شعرفيجديدةفنيةخاصةالقصهيدظلوحكومحمسب.الاخرى

والحضارة،!ففعيانالمراةبينتماليالتوحدهينزار

وه!اف.7ياريخهاوبارضيالوبية

المعاعرينشعرائنامقلجسرتسمحالتجديدعو؟صفكلأك!تواذا

سبيلاالتجديديتخذفزارفعند،شضيلألهمدتجوانبم!عنبالنن!ي

مثيللهاليساةحامنهجعلتوالتيالمنفركهش!مض!يتهلتعميق

الشعر.تاريخفي

يتامو

اسهع--

كاهتكأتإهكامصكةفه!

ععدالملال!ان!ورا!دكعورلا!ف

محددقطاعالىلاول1المقامفيموجهاممابهذا"

الريفشباب،مكانكلفيالعربيشبابنمامنالجديد

منوالعملالفكررجالىبعفىفيهيجدربمأ.والسلاح

منهجان،اذ"البعض"نقول.ال!ضاريةنهضتنافي

في-المعرالاطارتغييرمنالنابعالمنهجوهو،الحفارية

تفاعلضوءعلىالاجتمامحيةالفلسصفةتجديدوهوالا

مرحلةالىالتحديدوصهعلىيمثانالنظريالتجديد

المورودةالفكريةوالتقاليدالمفاهيمعلىحقاجديدةمرحلة

اواممية،الصتشراقية،فكرية-كقافيةفياجواءالاحيةن

فيمركزيسؤالعلىللاجابةيتصدى-كتابوهو

الوطنيتحركنابين،متصلة،عضوية،جذريهعلاقة

هذاتواكبفلسفةاقامةوبين،فاحيةمنالامتراكي

مصرفىالحضاوبةالنهضةفلسفة،التحديدوجه

*كابدارنشورات
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انجيلقطاعهو،العربي؟لعالمفيالقراءجمهورمن

والعلمالانتاجشباببه،والعملالفكرث!باب،والمدن

أسهاما-داالقدرمعموممدعلى"!دانالذي-جيلنل

النهفةمحصرفيالعربيالفكرصتقبلمن1التنقيب

والمرتقبة،هـ991منذالقائمالنظريمحملباجوهروهو

وذلكالمنهجهذاان:نقول-والغربالثرقحضار،الت

هيو،الحضاريهلنهضةاوغايتهاالتقدميةالوطنيةالثورة

اضمبفىالمتأقلمةالوطنيةحركتنامنالسابقةللاجيال

دلفيسة.او

نقيمانيمكنكيف:وهوالا،صرالمملالعربيتحركنا

والهدفالاجتماعيةالثسورةالىالمتجهالتحررى

،علىتكون،اجمعالعالمعل!نفسهفرضالذيالتحرك

المقدمة-من-.،!المعربىوالعالم

لبنانياا!ث085البمن


