
505-ءعخ
ص7صص----لرلهصص-ءالمحما.لىلي

!ي-*صماصمى." ص-كةالمو!ت!ي!"!ك!ا
هيص

-*!،----غهصهتهنغسممههمىجمروهغتهم

ةال!دفةونقا"-بةشالمولؤبةالجزادلمم"وو.في!ةز-بي"نماركلمشاو،\هـطإقامص!!للموس-ةى

القلءطديءباا:؟اعضارمإلكانو،"فوالعاردوجومىحءث.نسيقىاوبازةعإقا)عالقةلمثكلةفا

مومهيقىص،منيااءار!داو،-ب"ا؟وزقامىالا-ريةالأ-8لمشاكلاو.مةطأازهزنا!ضالهء-ة؟ل

..لا2702ذ-خ1م،ط!ط،س،/-2إا!3مم!جمم،!*3يه!إ!!-س-

حق"قيةء+،+..-!بخ!!لم؟-أ!ءول؟أأ.-د!.-دىكيئ؟د+حهئي"كا!--!رخ*وأ!"أ."ز-للاا4ليالةهاملاءاًوز:سه)يالنكوعنر!در

إ.-.ا،؟؟ط..!ط!لأ!دنموشنرأ9لى+يخ؟ش!ن-ةماوزيةرحضأوطبثر،ت18لالةعاقية3.لهطاًرم
به،ئظركل!ايةفيهو،ى01الموسعنابالحدة/؟أ،؟كا؟2-.س-آا----؟!في؟تنلي!أ*!ي!خ

زصبحادنسارللا،تهداللأوص!ىرة!دىحديتذ؟ش؟؟!!!نجء!-؟الم!-8*ن!+؟ع،+3!هـغ؟!ئن!باس-المنثر.برزء:صلزها؟،وءدودة9ء.

+-3-،في-فيلأتا!7+5بم!؟لأط!؟!!!،ع/ة2،بر؟؟خ!نم؟نجب!إ-و!!+--ذآإلاتمجافيابدعاط"نشالصل!لىلافااعىا)"."ير

ءطة.الاسم-ت.ىعلى،ةالقص.-:وىلىة!:"ـ5.+لأ"-تر:3ذ+د؟كبم؟7،د!"لىنمالأإ-ع!أ!كايمفيدخ!ش؟إنج؟!د

ص!ة،من،لحضارةا9صورا-"طبالئ،ىلكبرلء+إ..؟؟!؟اد(حم!!+!؟-الأ!خ."؟---ت!+أو،!خ!غ؟؟3ا؟أفي!؟ؤ!/!شهزاكتإفةلحياا

اعبدلافا.ىخراء،!.نهاوغناهلمزع!.دفي،دلتز.ع--،أ؟+---في-جم!أ!+نرلألا!لم،لا!ت(،يمزركا!-؟!؟؟قي%؟لم؟!بآ!ط*أ!؟بهـعلاامناذ5"فجيفى11تالبببدلااو،ذ

اف!ا؟شحلةالاحاطةملىوعاًير-"دعيوانمالةط-!،كا،.!!،"؟+ظت7"خ."و-ام-!ى؟-7+أ!نم!فيأبخ:؟،ىبالاحراو،ولل:-جماإطلمقا،دا:و!الم-بين ..ن-.ش17+.أ.!ب+طلا؟!!ش؟!ذ-نرلمطييخي"كيثفيجمد-يزنجثم؟!"،!؟؟لمب
م!3االا-دالحدودفي).يرحثللإثيوكىعبالويأشلى+؟"ضو!5ء!.!ج!طأ+كالاا؟إفي4

،--ثمكا.7!كا،أ.+ا!و!!3.ح!!*!3؟ث!؟عابهات!إفىإ!جزةكطهس-ق:!)وار،ا):جررااذ،فيكمارالباودي-ولىا

ا.سيكىاانبارباءت،ة"متهز"*ءىلىا)ي-إمى،9عام!لم-لاب.+ا.؟؟؟؟\؟بخ!ت؟ات!!:!،6ير،تم*لاث3؟*؟*ش*نمخ3ل!++27-+!ولؤ+،ة؟"االحادذ،درىب"نالمةةاعلالحيالتبادلاد5عن

للتاهدم،0الففي4.الةذاذتتثاتكاد،!+؟ئر---س!7،نمكادنمذولأ7،إ؟!!يخ"إخغ،لىفى.+؟أ.:!ول!.!،ر:+أ؟!!منم!7لم.

-مررر-،!؟!بم؟دإ؟-+."!؟!!أ.!زح!؟لم+كا+غتمبربنبئ؟-؟فىءنمفيكايئجآأزفي!*:.ئم-؟في!ثفلأح!قيدا4ب،لمعفاافاسولفلمجالماتإقيهلذياالفللب*ى

ومدا،يدال:حدعلى"!ث(قولولاءثيكللت؟والتي-إ:-.أ"بز؟3،تو!وب!!فيننلاشج-6ولنرمش!بر؟في!نخ!!؟؟!!!!.ةرلمتعلواةلمةح!را؟ة،1حقابءبئ،ياحورب"نو13اقهو

.(نمالزفيال"ائعز-"ابلاايصفداعمعا،زتقك!الى9العءيقحدةالىاحقييء"انبتو،يةهرالظا

ير"برلاممايرللةعبولةمحاا)ةةولى؟يمانالىجود:بوعب،اًنيلانااعلابدا!ةائقمنهاوء!ر

.نلافااوصود)عادللانارراس:مروطمحفنكلولعل.لاز-اناعن،ـفي،اثا.ا!ااسعلىا؟"نا.،الفحرمنمكان!افيسيقىاواضعفو.لا!يلا

؟كنم-اكف!اًوهو.نماالزفيارقيالااانلا،ادصووليسولااوميةلاطالض5ذاانكا.ليجمابرثكاعيئومشرإر4زت!اكاوط-ر

وعاز،ـ.و!اتخذتااذالااكلادروام2الفربب:!ايملالذياللعقا!ل"-.ةبافيثا!اا-5نيلىمااالبعدهوو!م-تقرءيرجدليخرآطث/فرزوااذ

نسا)تجا-اقو5،:،اءاًونبرغليينكا،لاولىاةهةةهووءالش"؟هةش!حلالخاةريرخا)تاًرث"اتب.ع-ىخاراطارالع!وان"يثمنلا،الع!ر

كازثولما.الم"ملإقطيرتأو،ك-رالمتوتيع:د،رم:جاشو5ليرمافيو5العصانحيثمنإل(مإ:حممتةاوبثيرز،ايمعهيؤ:ادلاند:ن

ت!ونماليعدا-توعاضالهوذه5عمفا-جودوالوةأطجاتعاصوبةوو5لهاءدىاوسع،نيةنساااول!زمنا)يهامنضاور،كطريخالتالوافعا

ا.ق-لاسإجياتو5الذيياضيالراوامكازيايمأتجواالش.في.بىالت-عناض.ةه..تةالمعهاوصاعمنوضعفىالفردالاز-انعوواض:ق"،ا).11

نمآخرزوعزوفيرى5،الع!نباصألىبرى3م"م"للةنإن،لاة،م.:ىوغاًخصكشواحجمأأشتولاولامنا:دولكةه

--واعظاءالىساعتا،المضالل"الم:العقل-سالذي،الحدسىالىعييةاا)ةفيى5،يرد))بءريرت،لمزعرفيءلامأـكا،اوسيقىاانلواقعوا

مهنىلبس"ذاتحدفيو5الذي،ذاتهاله":ى)يس،"الحاللمهنىفيزضارهة3وجوعن،اط--ازقيب:"قيرعنتعبر،م،ينزةانىموس

اتس.ير:تمىلاوأإءد،هـعانمشهـوعوافا،ال*قليالمف"ومإ.اتالاصوفيزراإتوعتدماالةفطكاا)ءوفىىحرأو-بالا،الحون

ليما،وتثدونالخالةصيمابرازعلى،الجوذلكمثلخلمقىعلىافدريةاطضارا!الهوامبمهـع،ؤ-سب،ا5ًعةدقي:معلااليلل!ؤرقو1،5)ف:الى

القةوررمنالموس!قىمه،هزفسا!الفايرءدماندونال!للانارةع
-.لىبعادهـ-اا-".رفرالبؤرةهذهانبرل،صهاص-ع!افىاةخااليةءةواله

.صءهع"ا-.زةسهنفةاالتقي5ماه،1تعو،اعاماكاأابثس-ةىلمواءلمةمثعلى4صطاا

ثهر.نالف:ونبةية.فياا،لالقوذا5علىاه"نالبرأوضحكآبممار،ر3قيذانلاا،-بارطنخضمفيؤير"روهو،اتذوق؟كن-ولا

الامص!نبقدبلقإل،ااوس-قيةيرقةالعارتبنيألىئترسم.فضةا"اععلىاووهيمةصدقوهالذيئالجبابرة"ـألىبروحيرثخ!ا-نالاإلا

1(*ط"114"*"ى)ا!زة"الياتدرجاوةاعالامن،الرنانةالعاب-دةمنم:كل؟ي5كإ؟ا(وس:قىامشكإلمةو)عا.وس8وس؟بوفاعشربمموةن ك

.(!3"ول")ييرعباةاينوالتدو(ل!ولنام!)خيموالكر-؟عالشمنو،نىاللو،الضه-ةةم:ةاليوحهماحت!م،الةاس.ناداةراعمرع-بابالا،لامؤ5

لىاوءشبىالنغمامضلقىاأضحالووءها.ضللفظةاصة8لىتالش"رجمزلقد

روألتناظ،يا!يارز-جاملااعلىزقوميقىسالهوكآزتوعندءا.الايقاع.العتريرعبدملرساارثةبرالمقالاذ5فيز.قالفةالىحاترقإت
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يةموار،امنالرال!ونالطالمجثحفياوسيةىاالنناظرووالظاماكضيى3"!علا

ؤينبحصاالوجودك"سر-صورارو،وثهـوةطة"وعلعقلالىالافاند7لاء!!

يرعيدلذياوهو.،!ائدقاوللعقل،(وة2الثوالىاطشلآ)واصهودبينىاكا/

وتنا-ب.ت.ازنمنيرفيمه؟ا2،والو-والافانبنبانالىدأ؟أالإز-صام-!!!+!!*؟!بز!ى!!!كأ!

الحضارة!لالهت،مانمأسوى،الوسعلىوررا!6فيثفيتمللم-جةوالم3"!،!بميؤ-ل!ت؟..--

ا؟،الاضطراببذرةخةى!فيألقتكآنتوار،سبقيةاوااليونانبة-+-".،--جء3قي؟-".كاسلا!ظ-

تل!رو."نوالاتاالالوبيةإينلتناقض01،اططيئةفكرة.نابتدعة"نجس-7-!-.-لافي!-؟!:بن

؟!..ى..بيز"؟.

وا)ةناقفىا):ورةعكلور،اطددة"الهصورفيضإهاشجرار:عتللتياليذرة؟!كاء!لأ.؟لأ-ء-3-.--ءلأو!لأيم!لا!-

--*"ول.-؟!!؟*-لاض!-نر.**لأل!طحرفيىش

.لمفإ-!ا)يأسلوباتزقل!والاد.-لا+خم!فخ؟لا07ش؟7ءبر.،!-لالا،بر

اعال!رودخاى،الابدياماكفاصنمفيةالةرالثورة!صلمثوعندما"!كا

نواركاهاللها-:ع:اد،"ع:اًدالاستاراغلىانيمةالدينيةمأنبنةالعلظبفي--!غ!!-ؤ!-؟

فانالاخداو،ال-هـردث-صيةبرزتعندماو،لالم!والاقطاعىواوالندلفي-7-بز؟ئ؟.،.--.-."-

حهازهدلكثا!8سفيويدةع،عق"دةبعديدةوء6،/ظاممد4اماًنحايررب2--:.بن-3!!ععكا!!!.-خ-.د..*ءم!س،

ةارلحرواك!ا"أواوال"وءىوالحقد!ارباوصارت،ثهأياوامكالةهوءفاولأ.بم6..-لأ-ءع+-ىع-.ء!-.ء:،نرفيء.--س؟د-.-بخ*كاء

في9والارنىلا-مماهواستوت،الح-اضرةارراةزبة!فوفيصابعيةله*اث-!صر-36خد-لأ.كا

،حور11وا4واببهوالشارعالمعملجلربماما3بدصالقيالىررظرة.!-"!فيلا.!-+!!لم--.!كا-د--ى!!-نج-+."كا+!؟

ورج!ر):عاوولةالح:ا-ذتوا،همبادىمنوم3قفوءدىمهاوقىصلمتقيج!!تبزى؟02-.!؟---.،لا-؟م؟ة

لوجودا،سهملأوااسصق"ق"،.اسصضبلجدبا،لاءابواللبللهسللجدا،؟!-.*سة-.--ء!7ص؟-!-،**.؟شكافي!أول

بهوطق،از-الىاي،الال-ارلدىتل)ةءاقظكلمتواجب،والعدم"!+.د؟"--!جمظ:-/ء-:قيلاى!"دإة"

،الفنالايبقلمذا5كلرعد...الديئمنلل"أهى!عدالغلمنل)ياصر

اباتالعذويرتل،لالاما؟وسقضاًعرالافالىقصةنىلعركهس3وسيلة؟انصهوولصسدرفر!07"كألم

الىويدفع،لمقوالقالةمردوا)ةورةطاقاتويفجر،الث"اهوالوان

ليماودالعبمن،لوموالحق.قىامنقلممزااثالشا"ذلكلصلا-ل!العلو.عهلات:ةالوعدد،ة:"القاعدقواثلكزمعرالشكان،حيالحلإمص

صرخةفيكاهامج!هع"،ءوا)طالارضمن،والفناءاطلودمن،يةوالحرلهنخذفا،"يقالرشءةالحرموسهـةصةغيرإصر8:اًث)حنلمالقديم"تالن

بةالءاصرالشنان،لرشهاق"االقوةتخاشا)بطلففى0اهالعذرأةلمراوإهسيلرال)بطلاًرمز

لط،ريمون3.شما،ليكنو،تحاللواعلىانالالوزة-توا،رلدوايهه،لمنحنيااسصطية؟.صيق:اقةلىاورةالعاهاتدت-ماهالعذر.في

ال:قماتعوزوابوالقوافيالكداتنطلقتوا.ب"وذمهروكل،وزورم.زوز"ادلاهـعالرسموكان.ا)ةهوذ-لط8-ائطالا؟-د!ةحرمع-ابالمن

.0ضىةو،صدف"ءوالثاو5كااذح005الثءرليءنو،د!ووةالقص"ةاكذلكو.وا):ووالضللدين،لابرءاداوالةدرج-ةمقا،نلالواا

،رال"أفيل،ا،ديراوسصشىاو)تكن.الاطلاقعلىمكبررغيرشصسهعلىبدق،!هصوماراالواقعحدودمنزنففي،أ-طورة،افةخركازت

خهمه،وترافةاؤهو)وعهوايفاز-بهوزهاوزاا،دير.)تءاق.قا)ةمزبل"ث:غةاكأخساو،عىاالاةعائالديالسص:عفيدة"ا)ةالمنصدةاالصا:قثة4صلو

نا،1):مونسج3يرطان،ءت-رلبانيربو.والن-ت5جسنلمقهواحدةدفعةالعرزب"ليماوالء،اواللؤسةل)-.ادةحلمفيالىاسهارالا-"،رئمدعازقيملوزود

علىيصضانغلههء،1!ءرلاعديردةو؟اذ!،وزةاًصبلبرتفاميلءل"حموق!م!ؤليلةلةليافاف،مىفيموق:ة!دفةالاةالمغامروهـا.داثاً

كاا3جويح!و،هسصورةصصستعلىبل،م.قفكل،3،حرعلى،وصعل!-4طوالبالقيممن،مهوموامنهساالىحتعام،"االاورووس؟4الفو

كلقبمالييرة--لذياهوصىقلمرواققاوالزوالقبولم"هلوارعلشاقا.مياوعكذمعيدةالسفىةطاالىا!اطتوبرةءا-دةمرةمرلمكأااوفوصى.الجوةأه

مومن،وال"ةان?؟ة-والمعثقدمالذيو5ابوال-كر.شيءلةصىو.الذهبية""ال"دا؟اًقطبهتسةحفثةيخناًاززوالصسهـكيلةنلكآن

زه،ىأساصطط،مثءل!هيربرز،لروحاي"صل؟ه،الحجريل!ننها.ل.عملهماء..تىساوامناص:ونا.رفدتوا)ورةاسبالةتأظرةفحرانثرومن

كنصتولنلل.عبكرنس.-:وعلىولكن،ءديىمنعةر:،ويرقول،اصواتالىزنيتاوقدباضياتالى،صىغورفيأ"فىأرلذياالفنهذا

اً!متحجرمتاًصا،نانيئاليوكاررصارةوليسن.الاز-انودالوجوفيالعخايمالانسجامزشيم

دناانالانسمنالفنب!قيلىا3و.اوس.؟ىااذلىالفناصصتعارلةدرباض.-"عايهت-هس!ارة،15طيروأساوحثاكااا2وفنفل-ف*،1فيؤبدتكا

في،الةديملا!-جامافنفيداءةقوز-انلااكانعندماو0مىساوامن:اءاللىهيةاظروا)!ةاز-جاملااجعكو،اتلرياضاسثقيمووىلموسيقا

وفي،-دةالجامالواضسهم2ثمدتماو،ليةاسهياال!ماذجوائقدر-يئلوحات!وتتوهيلهاحوتدورواك-ومفىالار15كزمربرهس3كرةن!كوفا

ط-البالالما!ثهعاروفى،ثةا)ةلإ-انوالفريةانهو.االدينعلإءاسا!يرالى4لالهااوابمنالعظيمبا):فلامتتدرجوالارض.لأز-جاما؟ومصةى

؟-ةثكنلم،زسةالمؤغيروالعل.-ءةئع"لمااىوللشكوأعذرياءربواالذي"ونانيال!وعالمجتو0البربريز-انلااعبرنالطاليونفاالاملحث"

الهـةاظ)-يءبيا..إلريهكلهاالاى2موصهب،منضدة""ط"هس"فبما،افلإطونلاز-؟هـكطاالفنف.إ-ونساهسصصساو

نيةووسعةلةملوالبز4وروء2مةذ،موس"ةكطز-اناولا،هوفنإيةعلنادولةمنيرتمعالمأا؟االىلة:3-طمحالئ"نيةطولافلاايةرلج!واد!رةتابرض!
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علىءلالاصور،فىمنإقؤصاا،لهمدىباءوسعا)تعا.روان،الحاةسينب،التغافرةىالقوبم.عببناعالهرةصة،(الاب4رعردر8ال)

واواك.وم2؟فيق:داندون،شهاملأمأ2ف،ا)تعاور5ذام2يرفان،ا!وألضلاالح!هقةثش(وابر-عوفالعلرارادةيخا،والحاصرالمافي

زةسه،يرخا)تار:حوقاتلىليةاء،فىبتحناءإءالمثهرالجدلاو،العةاقشبينوالمجيولغيالىيين،وافهالانسانهـبئ،الاءلىايرواالواةعبرين

لى.خنظاى".!طالتأعلىهزقلاأر،الةمالةعفوعلىزهـقارةةالعتالح"اةهـ"ولاتبرشتو،رةىاللاادباومكذ.لمقالمط0ارمان
..ر1-دارر.ور-ى..

،!غا)خارفيالحهـكةيةحرم.داءظهل!تءظبمذلو.و5لاص:لةاهيم-رعنأءةالصهةوفىإةصورءويريرد.كاالعالمخلقفنةوبر:اعادو.هـرةلاول

زة!-دى،نا5!نو4صصا.طرفننللااأمبدلهصل!منلةحفظليمابرإروالعإةرخاارادةإبر!ار.ختمه،لاشيرةا6"تأ!هع،ا)ةةائية

.ع.يئعرليواإ؟يئبالحا2ـمن!ةالذينلاءؤ5عإكة،ا!فصماطهـيةلممإحة.كل.لاز-إلىامثه،أءازكى-اوامشممدةاذنفنببه،ووصعلقد

امما.داينال:ازرتدثةالاطضاريةالأ،بادو،ا؟ديدةواطالاتا!فامبلباوغ:ىلعهبد

،انةفمواويمصهةىاريخ،ر4اسلدريتصدونللذينكآناقعالىوفيبش!وبرترعشالتاسعرن4الوحفا!.الاول!ير!يبزهفافيةالثايبتص

الظريئ-ىاإوفف!كااوالشيعد.ضصحيم5الخظأبرءفى.خاطيهكرههاالىذاثهيرضوكل،وبرليوزوقاعرف-كاىوثثاريمووبرامزوروومان

الموففباصطعا.لوقد.التظريض".يميالاساوقزساماول!أ"2ادرمجبابرةالعثريئالقرنوطلعجدددةشضصاا3ًويهها،-.ةىاواذات

ةاسدر)تلمؤاصياقاس"ربدللاوا،وساشش،افشكماستر:صرانوعمن

ةدلمشادث"باطاؤعى،ليمار5ظاه"؟!زف!3!لإلم!!!بم!ع؟!نر!ص!!ج!نج؟؟!اتجح!كه!خ!-ن:غ-روا،هللرما،سمبيبلإو

ءثىهلا!"ا4)غددما..لمح،"فطرللو!في--؟!-*بئج33*-ع:--ءع.ء-+ظ---!؟.ا--.دبظ33":?*3-ل!!-.ش!؟-"دخكخ"؟؟؟إلإ؟دزورباال!بى.بةفيلار

!3!ءنمبم!لا".-.ء-أ"؟---د--ير!

صودصولوا؟لالالعموص.!د+!-ل!.:*-.ء-تتري.:---رز!--.".-،:-.بئ--بنلاخم--ء..!*-*-ج!في+-،.ـالخ.رعييا.و:و

اادو"رقطااق!صهويالهبقر*نن؟-ح-.ش؟-ء-ء-!!شء2فيع*.---.حمبم--..،.-.،"--ء3-شكبملا--ؤس3---ب؟ح!؟!برتفشكاألاءؤاوص.قىبماءتتوا

لأ،ارفعا"وهلتالمؤزةاجاأولوذةا--!!*ء3س-!كا*؟3!+"!-"--بربخقئ!-!-!4لحاضاالعصواصبم.اًمطلق

؟بم-،-لا-.ء.حيمء!ظ!هيئ

فيةا)ءعاق.نمغرهلمارازوااتكر؟ول+-محبم!كاغة*بم؟----------س-فيرزرز5ؤلوسامنالعلمتدعها،؟اًاوس"قىا

-.-.*نجيقىءبرظ؟جق"في3لأ!كل+جورش-!--ء.--.----س"رر!لا؟

أ.لىقاصحيةور80إوقدز"ـلفا.ؤ+--.ع!-*+.!-ير!3*حثغ.--!---.---.-؟.لا--.؟"،شنخخ--.ة+-ء-.-ءبم--.؟نر-!في!!-كللىالهاحاًادوسهةىاوا)1:

لااحدمازصاجافيلىويرفل!،""العل.بم؟"؟..؟،يخ!!زر+-ء-.!ص-*-،-.-..-زر:س!-ثنر+رزظ-.؟ص!لاس"اسامب،يرتءث!9جحاعدتحى،ب.ت

9ء--.كأ،---!نر-آ-:فيلآلأقي*خ-.عير

ماضاو.م:هم!رآلازتاجأس!-ء--!07--خ.إء-؟.----خ..نر3-.-خ..-....لاز-الى-هـ،إةإلةفسلاهغدةت"ا

-..-!زر"--------دخ--م-خ-:"!خ--.:؟كا!!-+-،ء:.---2-زرتر

نعفلورةهـءغا5الهمهـاة"لصدبار.:ويؤ--يرء-."؟-كالا!-.كا-إ--لأ--3-..--------..-.؟؟!--،*2+!!"---*----كلكبما"!:ب"نهد.غلقتالذىا،ةليد؟داةرلحصهاا

بن--!م..-!لأ""-إكا-!بتربر--ص.---ع"-؟-"--ير--"-3،،حم!.--؟ذبخفي!3-

ة-"ءير.2ءح!*حيمزرفي+!3+ءص،؟3-3---نر-3!--ة؟؟!كلء-+خ----.--س--ء-!ص-خلإ*خ..-3-كات!غ!!-.----؟..--في-،ح!نه!جض!ح!س.!-.يرلقىاعد.وحبةالرأ؟نةهـاًالفلسبل

لفينلمؤالاممابيخها""ادلةاتالعلإفاكا03

-32--.+!.خ-..!-ء-!-*!!!ص،7"-!.--.-س!*-،.فى--.--.--.-ىفيح!!ح،*باتوصر،مةل!شتاةالجواص-ب!ما

علةلا-هـث،لاةلمعاءكرفةدصلار"موقرء.ح--.!به!جلاعغ!رز-ص:*.-؟؟د؟-؟.-2!)!!-3-رزفي.
--؟*-؟!3!:بر-ج،+!-في-نر--

!-ثالعلةلىوإق.مو،ةر5ظا.،،-ىور-+!-*-3--لاب!-لألا--ئججبم؟بخ-ء-،.

لانر-بن.ص.-.!-خ!--ء-.-بمبزبر--+---*!--*-.ء!!!في-"من،ال.شهىمنىمروالقاسيةاشت

!+.-ة-:ة7ةيئ؟-هـ-لا؟ح!!!-!لأ!---:!لا،--خلإلا-\ظ:خ:-قي--.،ج.ج.----.!..3ط.ص!كلاج*!-كدل!!+.طازبراومهلااعلىضالغومن،لحقدا
لمالجياااوقمساو.-لية!-4اولةل!لاا.-ع!!!

..--خ-لإ:!-يربئبم!ء.ةلإء،شءجىل!شلإة.كأ!لأ"-!+خ-..ة-لا:--،!3قي؟؟ءلإ-

مفد،.رهـاء"دخ!طاتح!سفيا)ثا-.-؟---ير-"-*--+--كا!لاء-.---كأ.-!-؟-:لا+"-ة-+-!*ء--كاكا،-ءئلقا

-..-لا-3ء3--!؟-ط؟!-.-.؟بر!بم-يم*حرربر---!صحلأرربه!؟---.!ئي؟ير-حس!!كيخم؟+ئي!--+لا.برهـ-قلمالى،ارادرهء

?-!لا.لآط-"؟بنء."ترج-!!3!-لآ!إ!-ء-.-----ء2.::ثرفي-ج!ه!!لإلقي!

لىر!..خ-.+كاء!ني.!.!!"."؟-.ة?.-.---ش"برى**!شفي،ديال"ر؟مميرهرليفو،هااسو

48.1وعانالوبا،بةقةساحكاما0قي-لرا!!.-!--!..-!خ،".،.-زرزر،جميرز3-.-ة-

س"بىفي،اوس.قىا،ريرغعلى*كا!ح!س...--3*سخ-حسةالمتوالاليةا؟اعةمصير!ن

ولإص-كا.لا)ةاءىحدةالؤلةنفارزدعيمع.*-!خ،-*-2ء-!بر+.ع-*--.لا-3.-.ئتالارعى3-رةت!والى

بعهرعلىيرقض!ىوء:ا.يرخليللتافي!."ء!+--7-،ى-ءء.----؟.ء!؟----*---،.-).تج!ة.لولةلةاام!ااقد

يةا)ةفار.عز-جاملاأجللااقلحقاا+.ةاغنردثار!رلصواألىقالي!للعودةمنبدف،

،م15الاولىعضىوتخكرع،4الحليدةالءهذم.الحدرثةس.قا،ء
ووءى-!

،-هـامنولةلمعزايرخرالءاف-قائق،لمذهبالاثءات،ناح:ااصايرة4اإمبتلا:ىهلحةرةةااذفي،العصبزتاقر-.(ىموم2ةعلىلمساعدةا!هاءرالج!

نايرفسد،حدةلواةبفكرمدمو1،ىخرا-04من،يا):فارقيلوالفء!دلمةعاقفيضع،نزطالأاال:اتلةعآ-رريخ؟رص3،بقىأوالمار-لخأن

"لموسيقىاةلتار"خ.9ةااسأروبا)ةموضإغث"اش!اً-،يةصيقاواةهرللظا.لحاضراواقعمنا-ةةبلاواصةثفامس،"ةىاضوهعلىصراطاف"ممن؟كن

.يعهقرعقليةير"رالا.-لنا،ليالىإ"صعاالايع!اااصةالفرال!نطخدرجمنلدنس!ااًيحبسكرماإع!اول!يتل5!ماأبدمنذ،يخرا)ةالتءة-الاولةمحاكلفثلمتوقد

لقلأ،-ا

ال!اريخ،لخلا4اوس؟قياب"ا):-رفي؟!زجلاندائمامدعوافالمؤانزوعايف؟هرف:دفل!.صأةالهابعطابملأ؟أدالواقعوكانءواشبنجدر

نمغليه4صزهرءا،13مةم؟زهيرءىان!4حير"ازياالامتزاجمذاافللمهرالمحدودة.-بله،التقليدية.باطرل.قلفا.وا)ةوع:ة11،ضؤمن

هذاو0اءمة)ة"ـالابدصاا،1هوتدعهـل13.ة!ز"ار،ررةجدتنيااجافوا:ةاط؟لغنىمنبركهيرقر51،وريالضرنينوالقالىوبرع،وا)ةمبؤ

لذيافي-دطرالتابالوصع،لفالمؤعناةقبعدافيوطةثراعلاإداوصدؤلةهلواقعلازجومنية،فلرةورضركثراو،التار-لخز4ليومنليةا

في،ووع!ومشاطامةرجةالذا12صحر-لإلمنا(و-.قىاليهوصات.عليهافساقيدكلمنوبهوهر

،دبةءوالونهبمحضإاي،زف-5لفالمؤدإرادة،اتلهؤ.باشرةاقربكةحرمبداالماصىلأنالاؤازفءرلااو-ءقىاضيملالىالهودةانء
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يقها.4قىعل؟الئلنهبرساحد-5و

ء-لىاضعهوولوسصلىانوالقربر!لىارمنسهةىلمواخباج-رالةد

،خعاوط"ـالكويرهعايانباخاعاسنعاالذيالففي"قبلالمسم-ارف

ءقىوسبلمارزعاوحرطامرعلىالبنيةنعتهزةولادطالع5حر؟فو5يىثعلرن01

كلا!رز*نج*؟1!!*!!-د-ىضالماتراثبيخأتجههعذروقعلىزقتكا:ا*ا،ومو-ءقاه،صاثهان

!دئيرز!7ء

3يزجمغرئنءلاكالا*-!!*!-3ع3نر!\!قي!نذدو؟3!لأكينك!6"تهز:اإمكاا-ةةفداو!،،ءأهيخاابجماهـب3تراذلىى3ةءبلللى-:6هويهي

ا؟!)"ء.طء؟-*،ع-ض--خ؟ي!!س-؟!)؟-برى-لأ،باحيرةكع:ةريةعبقرامنطار،البوشهروعلىكالىفيوا)ةا،اطامة

-+د-،س--لا3كا"--3-م.لأ3.-!--ءم:"ـمكاوهربذومر.اتفبر

7-ب-لا!.يخ!*-لإكل؟*-لا:بدعلا.،لأخبمالا؟ا!ن،ع!بينشعتالك"ائسءوناورورا.الم!امئة"الهاد:6ت:اله

.!-غصد--.!دء-ط!كا!ح!ل!--بزلأآلمء.ناكشالمو-"؟ىفيىيرالذيانيالازالشهوروبي،المطلقبتال:ا

2لى-!جميم-ضكا!!خ!ني!2!س-.إءكأ--ص-*ص3!.-الابدى،وال:دملمجدااط!وعوثورلمااطوفثءاشترزاطديرشء-ةطلقوس

*!س!ستم!*خ!ص!كا?لىلاوا؟"اطمايمنذئها)ةا
-بم!.*-،3ض!جر%!حمث!!خطفي؟-+.!.--.ح:ةالحلارالهصوعلابقةأ-أا،د:إطةارل.صولتق:تالقدلحق.قةاو

ء-جبم-.-،،3"!ىطنخى.-ج،عخخعىعثجفيلا--.

أ؟)9:.-.!.-.-ىزر-3.خ*-3*-.إرتاعا-ةمارلبعدود)ك،(ح48130أولأه"ع)رالالحابلآقااعد.و

+؟،لأخ..-.---،"-بكا-!+--*كاء!.!ةبلمنللحىاإةفذيلذا،(894*د1وله)بر-ءمأ،ضرال.ر؟ه"ـ-دعنج

-عح2ض--"-.س"بم-اروص.الثرقبةقىاوسأحاله!؟،حدواليثكلالالاتجميع

شتراورطشاردر.دةلتكفاعدقوص-ب،-ةبالى-ةباًز-يراطانعدةاءكاعبانبرالا

دتنا!مناطامدةللءثرةعنيا:جالذيالسجمالاختلافالى،الخامءايالمو-يقان50،ا)قدصماعيالجهضىالهرم.يخاودعل.لي"تهاالازسجام

نامنوالتاسروالإزفاقيرتأأىوان!،(80"*ء"ثاكهأ4"*هة)الالحانالذى-انالاقوكانء.ا)تكوينبدهعلىإ-ابرقارالدفيزالثما

يىإلةقابراا)تأفيفاش!ل.داةممامةصدة-دتواقياى5العناصررفسةر"ـ)يبذرالىعددزهاص"لدرالم!اإقأمامجودهو!رفدهاعاصو

لمحدوداىيريدوالترد،ع!ول؟-5عا)ش-لاساسيةا(!ول؟أ،شا!""38،*هشأ)عناعبكرواولركافحة،دءوللوةليدجدءقأطرلهبدانقهليل!طو18ةه

حه!!35ص40سقيىبماواا!!المحاإ-.ىفيبا،ذلدلفتؤاقيا.ى-*ه!!تا.دلىجواعذا

.برقالسالمد-لافوقصوعللويردجدادخرالم-ة.راةنصدامذااي،حدةوات"درحدودفي،-"قطاواتخ!ج(الالحانلىلزقا)ةفى

ةالمارأسقي"،زساةبطااالازسجام.ناو،لل.-.عا")ةالاوالوحدنمن
الترص"ةاتفيالحثرةمنقحىموا!ارليتا)تأفينلافالاخ-ر:-جبريما

لأ(!ها!!)*8االةفبيرمةأوممنهنلءمللاتةاقوا(145اهـه"18!!لى!ه)ل؟-تقىافر

اخرىلاف!راركآصةهرجنبالىجنباًدا؟أترصتيدةجدفكارأأةان!!ة!!!بمبه!ننكبم!!!دحييم!لأح!!-
!3،3زو!شدلإممض!يهلا\!!+فيفهبنرز!"رز!/!نزسننلا!!-كا-

لكنو(خالق!لماعهصومو-توصلا-ولىاعهموم.-مةم،د)12مصهةا-س-*لا!ورخ"7إلمغكام-س؟3-":*-..-ع؟خا-،نم-7؟!!كا!

7!غ3!لا!32\في-س!+ل!!،تر-إر-4!س،--،ءةلآ-إءد؟،.!-ح"

ذ:.ثقحديدةفكرةكلاربمولى.نوحدولعلىير،لالسمفهذا*"!بر؟لمسع-(!في-!ش.-ء!"-2.عع".!!!3ء.-كالا.:1؟.-3.+--7-

..،.ت!!بمدر!،ذ!*"..*.-!ب!."قى..س-.--!سد!--تج!+--:-:-3درز!ير-

+ول!-تجءلأ.ص-+قي.-!-خ!!ةغ!علم-ض!!!حم!بمتى!ح

!"ب(لأأهـ)؟8*هأ3!4أح!(!8"،)5المن!يالتطهير)اع!قوحسببقةا)-اعىبخ--:!3برص!يهسع!ص؟غ6ى-،031?**؟حمطخ،.:،4ء،م:--ط-.!ى--.-و؟ع؟.لإ-بم

يمئريم!!فيى-،!بن!"-أ3بر+بر!تجء؟ذءيمش!ع"!،!!حيئ!ع!!.ءض-!،لا؟مم!3!!!يم!!ى-،لاس!خ

ليبالتاوء)يةاوطإ:"طوبل-!دوزه13،لاولىا.،الوفيلانتاجالةاءهدو!*؟ئجفيلألإ+-03!!!-لحلا:!؟دع!ءلأ--!.!-.!شءء-د-كا!!!،:ء---ع؟،!-لأ!!

ل-تإةاًاوحدةمه،ومر.ظ،لطثاقولليالةكالفاتااوحدةمو2ءفةار!3تبخإ.قي.ىير3ء":ءفى"2شنمءس!-.!"-!ءكأكأصش*برشولحلا!..؟دبزبركلفي

.-.ممأ!--ة--..-فيس--كا-!ل!-"د+س-،ل!*!بىكي

+شيم.لأ!--ء-!؟ء،!؟!خح!!!!عكا-.-؟3شلم!س.نم-لمءييرء!!!----خ.،اك!"خ

ىردا.افقيليمورالها،!و"بمكا.يرء3عكا+---03"ءلا*ح،-ض:5.ءبر--،-لالاع!كا---ء-لإ*3..-"

ئر!،ط!..!ا!سء7-!كا)!؟6*.

اولهوباخارالعلممع.الاسلوبارارهذقىداباخمؤلفاتونما--بم!حقماو!-3-14--؟.*ء،،إ:لا!.ءجظفي؟بم-
03.-*)--،-لأ؟2-؟ذ/ى!!!+طير

!"الاةةعالوحدةا!ادفضلللطهـدالى.!-ءالهارمونيعلمق!د.ن-بخدك!!،-خ-!!؟برالح!-د--!س.?-؟.ا

."-..ا-..--!ك!ء--ير-3س-ى!؟.-و-ش-ل*!-؟كاة-!.

!ع-ء--في-"-رة،ببز-ئر!يم--؟!كابزص2:!!ء--س-"-ش-

لإسهورال!ىمحدةالى"-ذ.ا!حابارشاعاواتةفقدازهرغم،؟..%،بز2؟ى!ثئر!5برير-..لاصءر.ء-!+مم!!!سك!..س-خ----!..تج

(ارتشمو،ريردل5)ريةطوبهنرةباحبهدنشأتاقىاقيينارس"لمبىلىإء.ال"فيس!؟غ*ب+3إ،لارز*+لابر6س3لاص!7!،.-"لا-3*لأ-ئر--،1ة

ني،ورمالهاردالجدلعلمبادةعاقمامماوخاصا،براح)ةا!ؤم"ع:لح!!!ع-.!--!*!كأ-ح!.،ء:بركا-ا+-*،33!-لا:.3"بزء.--+--!-%!:

-?!+.؟قيلأؤفيس--ة!؟!،/-

ثهطالرابهبالترا5دمنزصشنطإصهالذىئالمعو.سباناةاأتظهفيخلا!الأفيلإكاءفي-!غ،-!!؟ءصنج*!--؟!-"أ.--أ-.-!لألى(

الهصروإ-باضمامرلنهو)نسااكهقابلإةوموسيقاهبراخحياةفيقيلىالذيت!ور،ئر؟لأبمخ!ى؟!02-س.!!.؟"ء.-.ج!ط/ط!لى!-!قي

مهديازانيمور!اوارلى14اللاسلؤ!اطرسا،1الرون،.قاه-مووالكلسي!!!لأء!5-!*آخكلم.؟--ء7.؟؟-.9؟"37!--:-..م-ء.-!!ج!لإ"

....-.بة+،كا-ير.،ير!!.ء7.ى!3عفي،ج3ء،ء-؟ع؟-!سلألا:خا--!-خ!-خلإ-.د.3ء؟ء-.عة؟تر3

ء-01كلهبمقئغ.-خ).روقي؟-.33،-؟!"-رز:ددعد3،3:لا!كسك!

أقأ-اإ:كلاخذتاو،الطعىبقهاطرتغراوسيقىالىاعو،3دا)5؟\في/+بم؟+-."ء+؟-!سسا-..لا

-.م،بليهبخبمحشن!!سلابربخ"!-خلاكأ."*.د؟.ءخ-د--2صفي*-ء؟+ء!ط"،!ط---ء-خ!-لا--فىزر لذتههورفاهناصةمنرالاالانا؟سلنلللش!عداكالىر)نلا!دسلمحض!*.!-7.!!+ع!ولءبمءل!!-

ا!.!نرءزر!م!!عبن"--".3--.*."--لا-ا!!غخدكا!يئ

بداعالاب!اا.ةاراليلتال!5مده..اريالا-ةقرمهنسجلاصبهطرنخ-ت!!حئيخ!به!حلاء!!-.؟يرلا------36-ءبخ!لا،!

وةالالىدولى،ضورآفياطبينالارستقرف"مهغلىال؟صووالصس.!يءوو-؟!ش؟--د-س---.-!ر-ء،،ءوفي!قي؟؟!



اع8الايرفيبعووالتة،زوزررال!.اخناءو،فيو)-مفولناتا)-واعبدالىالأ

الثهورمساغلصسلعنا:+عكرزصاءالئا)صالإفواش!ل،وزاروالا4،--في3-د+!+"2!!1+لالم؟7؟1لأ!!"!!؟3!؟!\ول؟!؟؟كا--،لمكا///-شي!لاصبملم+،تا+ب7-أ!ا..

ط،!.ظ..؟--،!+ب-:كا!-69ء،؟+6؟كبرفي!2،/07.يملا!ب

!هتدار01جلمداسعى،عيئصومودةءرا"لبعادتا،لأ:ظمااءلإسىا7ا،ء!بم!وو!س!لأ+!7-ءقي؟ح!حماج--،*إ3ؤ!به!وفي،7بز!ى،يبماا

.،"-"ابدعازيةابدصالغوعن!دب!إلىطأثم!!حلأ!!سب"!5تي!،؟؟-7+لأد؟!ثهلىطهـ!دنملم7

ظلمةىاو،باخء:دز"-ر.ذبلعقد("083؟لةص!)لمطت21رالهصراو؟ط-،نجهحي،!-؟\!0!كاع2".!+!!ط.ا!!لمح!.7!+نمهي!ف! -ء!!الم++-،في.!اتم.-!؟.+-فى..3-إ؟سآ؟+!.--ا

ا)حلاسعةكاللم،دو.ن3بءرفالكى!ذ،الكلاسىالفجرزعايئهكرمنه+/ر؟!+!7ث-26؟!011!.بم،

.ا-ء-ء.؟ئح!ح!!لمحم3أ..+!.د+!-!طلا-ؤج!برس؟9حني9-،!أ!ت،.-!.43قي+-

ا"صراعاسف،ذاز.آه.نأه."ىااحرىج؟ه.ومن،-،5.ن،ارسى؟مةا3!ع.!نم.ط!ا،ط!ص.لا7لمكأط

لط.لمهاا.ملىاوةروا)ثووا)قإقطفةالعاءصو،زصسماوالى!بمإفي!غ4.+".!،اح!.،ء،،"أآممد!ا!خا.برأد؟-فى

+1بم!،1(01!+ا!"!9.أ!+لاس--،.-؟لم-صءأ!ب!

نم،إكلإسية4بال،تب!وعالموزةهمىلفأؤز-ء"ماوليازتكآااذونم"+--،!-/3.!7-،زنندإ!ألم!ىلم

""--.؟خسفئ71.؟بها-ظأ!!يهكبم:-+كا+.أ!يي!+بر+يدنم!ب!،شلغ:!وتلإ+ثهول!ؤ

أ-متعالمقزع"ـأذئبهالثالىاو،0دمحرليماقيىث"ـتعوعصمولىلاوااند-5!!كاء!،*،،إ؟.ع49!سلا!:!-+3.9ل7:غيمغ،-ا؟!طجفي؟ني.ء؟7-!اأأخ!ؤكاإفىأ3++بئ

.-لحد!-7أ+لمع!-لا،؟7ا!-ا!شنم3كاأ..:!!كا..+أ.،7ت!ء،!هـ؟!أ"

خلال.نالاالازسالىاسز--طعلمحأعقت"افيأ-ءةومأارفا!،عاطممة-ة!!ش؟7.-!أ..ط+.ا+!ا++أ؟.!-"ع!-؟!اا--."/ؤيم؟-7--،!

--ء.!بز+!"آ-طخ!.!.،1ء!س"..!.7

دتارةسه)ءنمصإفنلمفنو3رعتلعلو.صةأطزةاةصاز"ـوالولمذاليهج!في!لمبيأ،3ق!.ا*ديريزااشءأ+

ء!!،ء!.،،6شلا+-"*لمآ-

،روابرةألاسىإطالأ،وبانثاوبرتشهواومصالىثو،!هلواحدة*!أنجلاأ!برء!-3؟"!+!ش2!-!،ش(!1س!4

9ءاطةكآلىلاو،))!لال"صمحيمقماهاًيكنفلم.وداةثاز-يومأالزإ-.دجاإفي!!..9+-(؟!.!-!طئجو"-ام؟س؟طد2!3/نن

ي5الابةزهرةل.-ت.:عةالاحمةكلوص!حلمص-انولا،منمووسنحزلم!م!*!1س!+لأؤغ!؟ا
-ء2!،7!/:ا-/!اهما!+-ي!نر3!

موب!ا.ءواتا-ولا.1ل11حل،10.از1العالملا"ح.5ا)-ا.،ولةإ:،--!2(تر-عددكافي ص"هـ.!فقوريهـ"!!-ىهـ،ور-كا
-.-!؟!بم!ح!،3ئج+

م:لم!،ير!هرلادهدةاالسف!(آول")فيحاالللاإىقيمذلمانلقىاًبللذي5لوالاابرامزجومان

انب،2

.اقالاءواخوصر،لالعابوباتلض،الاولمارلعا!قاتآ*برمدهاو-ونءكوالق!ورء:-اةعنغبرمنا!سن.كان،ا-هو3واةةهأزفيالسعب

فياًمطلةيتيرت!نلملانما،دا؟أحق:ةجةفنلىي:"و!ةءهرنتكآ)ةد..ارتوموشيدنها

ا!حابز-؟ينللروءابرعدفيماصكللكا،يالسحرطفىالعاريىاكجرءال،والعر-ي(الصسىعلىبقادلم)الختلط،يئالهصصاع:مدلقد

لا،9ز"ـاطاصقوز-::فدهـ.رك!هكاأت.اف:"الخرفامراتوالمال!الوناتاللحنيةانالعلومومن.(8*ه،9!ا)في.هبقعلىالابداعىفكركلافي

اررةععةوما،م!ير.حدودفي،حظ-اوكانت"الاحلامفياة-ي!اقوتهش.كلةهـل،.ستألفورليةوكل،الهارعوليفي9خاصئتحدد(8!ه،ا!اأ)

وما.البطلألاز-انفنو3ب"ةالىالفردوفنبىءهـ3منأيتدربالم!يرعذات6رزاليهارمونإ:كاثمضعندرجةوكل،الن!مامنلمصاتدرسبعمن

اقعة.،ح!كةالىزةقإبعةدما،ذفذان؟كنع:دماموسيقاه-ءات"ـألاوىلل4،الاحنيةاوسيقيةاعاط4الدهملا)بدهو.ن.خاصاًطنيأادأدامة

يا،ذه01ح.نإقأ.!اأيربدلمة!و.العحسزق.لانقطاةاول؟س"-ذه3"بترفيلطالاساسا)ةطعةورة!ينحلو،اتإفةلم3ادالامولاةقا،لمةا

-ارفمث،الالحأنذرى،الالحانان.اهمو-؟ل.بىغحوادرهمنانالواضحومن.اللح!االامتداداذةصاريحهقالذييب3التر،الةوى

ةاًمعقي.ي!ا-صا-"ال:ىى5،%ذبر:هالتىى5،الارقاعءاهل،للصدىان؟ءنل،علع؟لرتطوتمنراليداداتالاصةمختكبينال،اثة9كلمعرامذه

م-ن.ا-س.وحيةالر:-!::هاوافكز؟ا!ة5:8:"ـافيسواء،اقعالىفيواطدةوالعنف.والحدةالعنتدرجاتخنلف،الحإلاتص-ب،ناخذ

عنلىع-دأاوباًقرنختافبامتداداتاي،.-ة+هلةبوصائليتعلقانمنا

*إ؟وسس:نحأضة-اًعددأالافثممللا!اعةكلارللعاصييومن.اللمحيادالامت!

بز-9د؟.؟+-غلإلإنيخ،فئيم،.-لأ..----؟خلا-+*منئعقجدأافلوتحويباواةااداتدالامتىومنتجاالدرمىيم!8

---*-نغ:--!-..ءالاد!؟!.:ء"+ص"بربزد-نرك!لإئرتر،%!س-؟ىشظ".!3فيبخ:"!.-س-،نرؤ*--لا.-؟دبر:خلا7؟!ش

دلا.فيإ-.-.قيغلأدع9-ءد،-،(.،..رزئر-ة!ء1-*دط؟بربخ:!-ص!ح!لاءخترهـلىواتلى!ؤتقوموالي"اتالدرمنكبيرأداًغلىت!آخلىمالقيالقعاعة
-ء-3*د+-*!-خ!س-.ء!.--نر.-**-ج!

--لإ-دل!ئركإلجم--.*خ،!-لحلع!ئجرزدغدخ!!1+لأ،ى

خ-.-.إ"-.-في-!!؟في--!د!،!!حقيول!،ينل،صرلممو!نلماو.!قالل!اولا.وراغنعمدةللباتادلامتدا

-.---....3؟نم-..غة.-3،؟د-ط+!.(اللحني!ة:13تنعدماوكضعتاقيااتا!الا.ورعنداممأار!مد،الامر

،ء.-ى/..!-:ءل!--كاا)--ىالذوقمنجما!بقريبقياارويحاولار،الثازعإ:13إ-!طرو

-.--لا--ع.؟--م-كا!لإ.واحدةنىوالها،مقيدشدةفان،والاز--امالتناعارعلىئمالقاالصسدط

-:-.-*برلأ.،؟---خ!-.ء3+.-س--!!*3?.!؟بزع،بانانوالاسبينيدالنوحفيبرزقداك!يداقي:أ.ءيرؤقريناله!رمذيئفي

!+.،؟:-ننل!*!؟+كاغلأ!!!.*كأس*؟عخذ!-!لا-.ال!لا-يئالمو-يقدطفماضالعرعدناإقوملذيا،ا"رمونيوبلياالتق
يز---"-جمكل!!.---،خأ-لآني-3-؟لأجبر؟ح!ء!؟!ش!لأنر!دس.!تن!!3جكلل!كهض!اذ،.

:ى،!بن!+!لأإنرنربخ5يز؟!ك!-!؟!..ع-د؟!!ءفيبور+!و-3؟!غء--.خؤ؟-*-في-3ف!ثرت،ل)ةص!رفيصدلمدةة!أ1،1فغالاسلوبيىمنالتركاي-وهدا

؟.ة-لا!!ير؟؟يرتر؟!ءكأنم؟،!،.؟؟؟؟كأ!-لاة-9ل!نم-بز!لم!لى-ط.-

-"ة---رر!!-لابمب*!!-؟س"لأ؟؟!ش"لإ-.لألأدإ++لإي".،.ل!-.-للثدةمختلفةبرنىش!للموضوعاتاهد.اصذت؟،الاساسيةإوصوءاتا
!يمتج!!ج!حيه!!،!نر!يم!!*!خبز؟!د!*01ط*--.،3+و!ط!حمع،رز.

"؟-.-خلى--!ك!!ك!د!!!لإلار-غ"د.-لا3*كا"--لا3.إ-،البنىفيابنالتقمنالديدخلإلمنواصحأيبدووهدا.ا:عبيرافي

بم:ط-لا-د!بمهم!بخ؟*.لا.2.ع!يحكم!،دضس!.+!ء!ثغ.ظ-،*لىد*+!-.،.ارتوموشايردلى5اعمالفيبحدطالقاوصوعاتالا:ص!.نوللعديد

.-خ:+!ء--ىلا*9-؟قي--3!!----!!لا.؟ف.-ءء.،---7!.د-!-زر-3.فيالةفيةأتعريىكثرواتمامأيدجدامميا؟م.قصذ:يجةلاا50ارودللا

لأ---*ء-.--كأ+--ع+-؟ء"،فيء.-،*ء!--+ءظ+.-.

لى*و.دنر:..؟-3ء!كا!3؟9لأكا-3؟كا!بز!ش3-.لاووبم-دفعممل.افئ!!رالممرفيالهابتناؤلةيناموفمناملتها)قييئاو-؟ا

---!+؟+.؟!يخ!يحهح!!-.:

--*-خ-3-إخل!!لا--3+3ىر!-قي-



المطلقةالحقيقةاخها.الواقعفينمايةاوإدايةآوجدلانيةارعفوهذ.وفي

"نا،رلت%يللافنبت!وو.جدهااوىبالاحرا.،"الةخاعل!ا!صلوقد!!!

،طاقضامناكشالالاتعلىفريرفرولااوسبةهـ،اءكرحىبهوولا!"د33ع!

في"،الةفا4زثا)-مفوفيوفن3دوعم!!،عاملا.عالمليسومبدع13ةيهرك!ا3!

يجرؤل!،"،"كبرىفرضية.ىتلكو.جودالوموسقةمحا.لةهي151

ي!نلم،ا)عالمايجادثعيدانبى"هوفنا!طفلومبدعصيالايعإت،1كأجم!ص!-!-!،-ىبخ؟-؟!ء؟خلألأد"!؟"لا!دم2!-زأ!لأ

*،-!ح!-،-،.

تالاصوامنيرالحبلحسدااهدعىاكبراليةمولل-5فيعل5كاكثراثهعلص3؟كا)!ؤزز!-لا.-.-خ-*لا،

:حشخعو.في؟لح-ق!:!د*ء-

ني،ادمفومذهمعخلقتالتىكسيةضالت!بليلا-ااوارلاوزا-و،والله!ت،"أ!-كافي"--خىص

ادةار:نجهال-مفوفيالكبيرإحناعلإهي:!اويالذيللحبيرلمء:ىاأوعذغ!!!+ولخ!ء--ئ!لأ،!حض"-ع-ح-!،!

"كالحرإقةطرعلىالمغنيالار-انق!ا!4ا!ةيالارادةوالفرحيةاطرءكأ!بمانر*!ك!!-دسبر3،.ح:ش+3-3-د،*3

..ئي"ا-هـهوافيالا!كرة*-خ+!+!*شبر7*؟-!ء-*3.طءلا

-سص-قي-كئتجكا-!!-.-لارزد.م!-ة

القررءلإل!لهاالة-"برل،يةالموصيةوماريةالراروالواةع/6+بربز!ء0-*!+-!-ع

ورعتان)-.احقار)فنبي.هور.ماز-يةلتقلميدمحاولهكازت،!طالماص!س!!؟*في"بز"*!-!وولأكاقي"

مذاللر.ءاز-عنحققالذي"والخيالول!نء!ال!فةبمذهموه!روا.؟ول؟؟غجهى3بز؟!!؟-.--.ظ؟+

---+"؟يندد؟!"خءإ*?!ح!شه"لا!--في3

الضلإكةءصىمنيةادحراكشحيلههئههفىكانتمناو.ن.الةق)هد-فيفي3!!.في؟3ء*في!ك!خلأرر؟،ا-ؤكا7حثو+"

تنإقي-ص!في-"ك!برسقي--!*

ونمومارلبيروراللدودالهدواغدو،د،لواةعالوتضده.افيطرالوموابم!ر-.لأ!!!!-،!-!-لى-3-.-

--.دكأ!بم،في3*--.-؟

الابداعةا-ء"فىوبرز.الاضيالقرنص-رةمنوءيرمتيىولامر،-،-؟!ء-،-

وحقا:كههتهوازماءةامبرحلاةعالونقيضأالفنمنصعلالذيالاءةقادبر،تكا.-"-؟*نج*غ.!

لية،خ؟اةصهمىعنتبيرالى،أف.ىلواص.دهرةقدوقد،التعبيرفة-ولط-ع؟!..

والة!رةوا)لة!يدةاقةباطرى.8سالموفامتز-ت.اسثانةلهث،رئد.وق!ا:!ء

...ودد.-كطبانوثنرلكزتايرديعلىجديدمندقابرر

الذىبدنوهاارتشموتأثيرمنفيلمىانبرتضموا-:بئاعوعندما-ن"غراواور

في"لىمةولالمدعوةانيةه-فولفا،الا.لغس.ازهنياصفوبرعطاعلىئلص

-..ء.الوة"،عظاك"بىلقد.فنوكب؟-5وص:إاهمفبلمننحلوقاًكانموسيقى

...بر!شو"قياسعلى،ففيو2ا)ء:ةاةمودجات!بعالتيومي؟لكاملةلغير

رخالةارحءميرحنومكما0كإيوب!ابليرلعبالذييئالحزالطةلمذا.ات.واحوغراميا"هلىمث!هاو51جمبمادأبعو"-از"صة-ئ:اتادق

تهعدلطمو-"4م"ثردا!ن:وستقةلم.الثىءبرمضقاسيأعدهكااسة-"ـ،-ودكالو،كااغز،5وما3ب"وفناظلاهمومهيقوحلدا

.ءع.ء0.ع"ءاألاز-انيةعنهتبالذيالاول

ثماموس.قاهصشرجثوان،صلإنهدهيرتلانوامططاح"،وفنر

زةفلتمما3،للهه.قتماقض،1على،بىلل.نتتم!نولم،لاخيرالمقطعالمينالحا.عدالع!و،قطعأواًراسطولي!فن*قي،.مع:ىفانبللمثاوبا

كر.الحبالمعلمموسقيى!اممأعاورةالاسحاروفءلذاكومعء9.رة"ـاسمالىفسمنيملانعن

خلاله..نلنكثف
،عثرالتامهعالةرنمومبق!مناطافلاثدهدااخيرأوامتاز

رانفشو0اف؟ونصر"اطةيقفيأ،ما،مثحلمةايزمادولفونؤاضمإ.-كلهع"قرعلىز--صاووةقصدينا!للي.ء،وفناناحللئرض"داع.4لقد

.لفما)تصأتعقمدالطةإحا،لالحانبافةكرفنت،وبانونخراعةقدوا
بير،3زوئاعازفلاوفهو:الاتياككلعلىامبهموحددتمثلا"-.-

فيتديردةطرقاًدع4يروانلةالامذ.اسرارعنيكثتانا-تطاع.إوس:"ىاثكرمنحىز-تومو-"!اهاو!صبو

هةاومن.كاةإةلاورسترالىزنقلبانكآدتحىالتعب!ويةقدرضهامجالمعواحدةمرةنصةةهان"مللقاًيمحنلافنريب،ولانذلرووكل

،حدةوابآل"الااية"للجموعل)تا).تعناستعاف!ةدنهبرابانوروعذرفيعاولمالذيو5فن،و!ان.خيرماوانبينومالراؤالحلإ-.ين

ىالةداماعافينولللبا2رسالتىاطدودتاوزنهاكنما.ل)ةءاحكلنجحو.اصصاةاعايد.نو5مليرحوبئانبقدر،المذاهبي؟-دعانبثاله

الجوفيأثأقدرإنشوانت.اربراعوءبرتوثو(يبرو)وفن!تهو.نفي،1رل.ال!إقمنزوعاي،فيياًلمارا5بعةالماماااذ،موسءةاهفيفلش!

ممةالم!واللحنيةنم"وا"ارمالاشالنلرافيالفضا!.دهكآنفقدن!ىوماالر.ونس"كما8:لسفيكانا0هعلطالةفوقعلىوالحاحتياوز

هـ8،!ه،"تأ،4أهـ340ءل!8،ء!84،هـ!*ش!،له9!،*8*أ!404،!!!،!8المذمب!!س!ءأ!ألهذاباضاالاولىالملإث!اتا-مفواعلىحكواؤداحاكرانورغ!

كلو،(حى"أ!ه،)"وتالم!عنالببدةاللحنيةاتادالاءةدوهـبهملآهاسعاوردينمحزتلاالجدةبذورفان،الكلإس؟ينللىعلىيننق)"داوارلكر

عثرءاسعالتنالقربةنالثانيللربعالوسيقىموسالةلغناصروهو.ا)،ماوليةالىءفوقةمعالارولدلم،ىالحةيقوفن2بيةولءكنءدامماً

بةصدردةتعبيريةقلعاربم.ءاًاخ!ع!او.الاخروعصكاء3را"وبعضااس!خدميدأ3زأاءعاى1،1،نوبدة"ـ)ةانكافوة"زوجالذيالاهداءقمزحفي

يمصنالمكيزاتمذهفان(غ!!ول80!زءطأ.مما)يبرمنكمال!نو.ب..نماالذيئفيان!ا؟..ينالآخمعلىلىتعللصفةدستالبعاولة!أنخارقاً

فيو)-ر،لمذمبهالخابعيناوس.؟يينااكشعلى13نمموصب!لاقتعاان.الب!اولة-سد.حده.بيتموفن

ةاو5احدالاانإيثوايسالواقعوفي..دهمىعجيبتخيم!ايذا5.الا-يرة"التاسعا)-مفون:"خاقحىشيناًلتيؤلمازهظنفنيش!وان
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منءثرا.وص!.-داا.فىير.عللبولا.حقا!هعبقروهلولءخه،اله.مميقى

لافلم.-.ا!ةرعت"ـاروعار!لةحدثكماالنىالثديماعيكالرالبىاًطة0بةالعذو

لا-كلناككاظ.ا:ا؟الث:ابمنهـينوالحال،الوراهيموصيقاذنيرءون

ش.-ب؟غ!عء"--9ءد؟أ.،+لأكالإ-!!نم-،خاع6-36لاد.؟لأع3بر*كأ-لأكا.لالالأء!في..-بخ*لا--!3-و...-(با)ب.اوز:ات)ىلاء-5ال"-مف"و،هءو-؟هلفيز-.؟أصبللجديلوع

--ص؟--ع-!؟!ي!ءي-رز؟1؟!+!هجشكا*.1.-3،!ء"---.د"..3-كا!!-حتن!.ة+-؟*،:ص؟فىس-*في-ةس3،.في3صلى-"إ

بهع--،!!ي---يخه!مح!+رص!!كيما.،خض؟!ء-س--:.--إلاظ-لا!-خلا+،غترفي!شننلافى،- د.لأ-ح-!..+---ءء؟ب-7ء!!+ص!7-ء79ءكأنحكاءةلحبمس!امغرئلرسايرحى،بشابمنواكثر،هاومناككرنشوبراويىلىوه"ا

ء!!؟ءلم:!!*كألاخ3!!-نم!9،--("3-صلا؟ء!*أ-كانىاهبرهلىةة:ىالىعلىإعهـل،برليمغرورمنواكثر،موةةاهفي

ووكا!دلأ*!-!ء-!!ص-لأ--،؟لاح-*3ء":؟"إ."بردقةلنف-مى.لءن.ثع.هلص"عنبرير.اريحا.لنهاءالمالونات
!-!!وع؟برى+

.-.إ*كيم،3-سبهه!يه!بر+!-ظ!ممححك!-د.؟ة!ءثتزصذ-.

خ-ذ!:ور؟"*لاختج!يخبزص-ل!-!!شلآقي-:-ىس03د.ءلالى-+-خلاغء؟عكه!كأكاءة--ء

3؟!*لأ:4!!د-+ض"لانرط؟---!لأ-!*ش!؟!ح-3ءكاس-ب3--..---بربم-.د،-*.لا!*-نم،--ش-*---+!قي-.لالاتعمن3القامدالىالواشحمن:امئهقضةبا!شوبما!رةا.لى11رة!الطر
!!

!ء.!!؟،*--2!-،!--:فئيهم!!خم!.---ء3.---؟.!!ضتملمج!+71!برالع.شقىيردغىاندد؟ص!تح:ات"ـ،فيما،وعأاعتا-رجاءاهمو-يق *ص+لم؟!!ءكأ-ئنشء*..-!لا3!.:اء،---؟--شكا:!!!-؟*!--س.-+ء-قيلأ!+ة.--.

:-ط!ك!!ح23--س73.م-3.--!خء.م+..بز3"-خ!3-.حمبنل!3*ء--لىر-3بئ!،؟ش،3كلإ.دولء.جم!73لى-*كا:شء-؟!بر؟3-و-!لإلمبربزذ.ني-.ع؟*ب؟عاطئارقاءاااد،ينططا.صوعالما!دلجةلالمعلكانو.مةلتول

!لمخحض5زر.فيب---."-؟+!--تي--*!*،.-ء.لى"2؟-.

-ظغ!كهءفيج..!.-؟ص.!س!خ،.--.-؟3؟-

؟!!+ظ!!!--:..إ؟*في!-*.!،!.ءلا.؟ءأ؟"ص+لأ----.-نج!بم!؟لا3بوا)ب.وفزميتهبانفموهزالبدا،البملولي!أ.ةا)-مفوفيلهبيتهو،ن

لا!م--!في.ظلامخ03ء---!ر+ءكا-.!زر؟خبر-حلأ،مم!ح!!!ء!ب.-؟.9!ث!*زريئ!!؟،*--كأ-ةأ-!--9ى!*-.*-ننل!ير*

3.-،؟ا!؟!-لى-!7----!-2جي!غخ؟-"؟--ء:.؟لا-خأ!ل!!!يم!!ج!--بخبم؟!--غ-ء*ء-،غماةلاالم21الى0ل:ر):سال:ىالءثط.هـيئهولنله.ةارويهـكمقلا

ببر-!بخ!2لألألا-د!،-بر-ء---3نجث!ظ!*بر!-!!ط!ل!.لمكالإلا--!كاير+ء!..-...-.ء3جأل!!؟33!ش-،ج.ء)ةهرمنف!رةطولاءماندصل-ووحامغر.مةمواالىاتئاجللدي

-!ييخ!3دل!:3-،؟!ء-.--تنيخم!؟رفي!مخملاجمقيل!--!-.كا)7ى-بخ-4خكايرو!3لاخد،خ.-!!!!خغ.ء00

د-سلأل!!!في-ع-.ط-،عس-+ج--*جلا*-/!؟غ!*!خبر-شلاة-لةكل.راداةر!ودنلدىالةعبيوارلمايحمنا)-بببل.مثد15لهلس

ش!-!.-.صد؟3و3.".لا؟حمكل.--!--!!--!.!"!لأ-ش؟بئإ+-خ-في.داكألله،!ننرالاوراإبصاولياال.هاحدود!نبهومصهـواقعللى

--لأ-ء؟!*ءلا-!3-.!..

كمزر!ظلأزرش3لا!-لا.-3-.-.--.!5-.خ.ءخ-!.-علا--مجردصورهمايةوادواقع!4ادمثكاعىرم"!لبالىثونو؟يافيادنعبيرو.مما

م،ى،--.كأ؟ج!برحو3!6---03-لا--س!!7-كا.عإ،تررز-!؟؟جهبه!قي*ء-*؟غ

خكأ،-تما!!:3خ--؟-دغ...رة-لإ-*-.-!ح--بر!-/س؟-شنج؟نج!؟-*!!31*ك!جمو؟.-!!.-!لالطلالاو1)بلمع،وحارسهبرار!د،يئشو(ليزت)اسلىكاولةدهرر،ي

إ.لألح،.:ذخ-!شفي9لألإ--3-+3--لالالأ.+-!*فئ-،*-لا!!-.ء-+7-ع!3-".3-..

+كا؟33!!زرإد!ش--أ-:ء--،+ء،---؟*لإع-،سكا.-في:،+خ3؟!!س!!ورحئن2!*!-ص-*-.-.؟--*ءبفرابهـملاممانا-:12تو،بالثو(ل!لمورلو)زولى."ا00لرلبيه

بهئنلآلأإلأ-..-ع!فيةخ-..لاىطلا*!-لا"-.--ج3.-.--رزة!!--،!.-

-بروظء*لإ"،لى-!ألم.لا-فيست--لا-إ:3.-في؟!.!:1*!خلأ!بن؟بم!!!كلقي!-!+3اب!-ص!ة،بم!الكثمنرةمكنارردو،ز-.6ماوالرمرر،المطلقاطلمجولىا

قي؟-*ننثفييخبز-/ء*ء-+:لا.لأ*:-3د...:.-،ء3!لا"--..ه

س-لال!!ون؟-كام.03،-+؟لأ--.دها4زعوامالغافيالئعبمياةعن

ءسخ.خ"-.لمءعترلالابم،.؟3،لإ؟ش--.لأ--9؟ال-شعانيهال-مفوفيالاسهاسيةعاتالموص!وبرعشهةاكالىزبتلقد

فييسودالتيالعفامةول!كن.الشورأالاطان،عفىعلىتقوما:-ة!وفن

كى-ف.صر،-ا

لا.ب*3سإ--دتج!،!-"حكاة-+*ب؟3!!1؟ظ؟يخ!د،-ص!برصظ!!زركه!!لالإورتر.-:3-يم*؟؟!فيقي؟-ءب-!؟يز3ء-

ا)دىال?.قالو-وديالوعفىأوعتبررالىا-:ملاعت،الالحادمده*!!-.-.!ع،*ا3لىء-في،!ق*!،آ+فيبن!ب-!ء+--3-كا.ء.فيبن-*!رز!بمحبز!سفي!خرحدبخءئمشفي

.-د--*!*لا-!-؟؟?-!+-.
!خ--!3!جمم-!بمسغ9خسط-!لإ-ننفلاد!ولعخفي؟خ!إ؟.3،ء!كاين!نرء!لا

.ا؟عالرغةاهي،الث+-انحدلىوفى"ـلى"ة!وبرواسماتونة!ل--ء-؟لحفيلىلاس-!!.د-برلإ-عكوبخبم.-ع!لآ،برلأبر؟-!خ!!ب!-لى3!!"خبم!!-+

..*-.ء؟--5!!"-!؟-لأ:؟ء.!-رزلأ-3-:ظلا-؟*في-..سمخ:.ء.!!+*

لاء-! ع-ول!!-.ءيم؟!.-.لمء"؟خ!!ج-*ول،!نججحجظ-ل!.لم!+ب:خ؟!*عس!!؟-

.عللقينءحب.ء"الى-رزو،سالة،نحلصةطف"ادعمقهاة!""نناثوغئافد-كا-كا--تي!!ء3؟د-!ءع.نمط.!3..،-"-،س!"اى+-.ل!
..7!-!لا-.-!--كحجمب!ح!!ء-ظم!-لإ.!!--.د-!اغ!ع.-.

خ-.\؟!كبمقئحى!كالح!-*ء.-،!-بخ!---..- !ل!----حغغهلاض ."لا-*!،برح!*-.ع!!دنننر؟..ئر-

فيورروا،فيومالرالحلماءعيرات*مالذيالالم،د.لبلر!المارلهوكآلىس!كأ!-!؟-أ!،ا!رربن!!!+*"فيفيبر*د"رر!ش-بملا.؟!!3-؟--ر

+--*--غ!؟!ن!ير!يملإلالا!ق-!!ع!.ع3خ3-.إ-..-ص!---ء-.*لأ

الذاميئالجولةفينوا)001إعاصاعلىرىلبهدمي"!ووأ!،ح-اتهيهبوار-*-!"!-.-.ة؟؟!في"غ!!؟-..دلاءس*

د)روكل0.وطةهلىةاهلاللماالهجهع،يئبوالاوراءمال"وفيبهـاةامالقيس؟!*د-،نن!*!-!ء!-!--.*لأس-!ج!!!كأ!اس--.---،ح..*لالا!-ع--س-ة"لا+:إصخلم-بم.--س

-لا!--!-ء*-ةء،!؟!63"ة-.-ط-*ل!دنر-*!،3شة-*.

.دقال!الهالعل9يروءمو،نؤملماطةب؟-ا*ءزر:"+3ني.:!سب!كأ-!.-خ-3--في-!!.--ص----?--:-ء"*3*!ء*-رز.-،-لا!-:.:3-

ء+.لأخرز؟يز!3شغ*لإ-د:-3لا+خ--ءىلا--س؟قييز-:ظع---3--،*؟مسلإلاع3خ-زرلا-كلأل!،-أ!!ة

ف.،الروماللىوس.ةىائداًر!سقاءةكرالذىهدا،(ليزت)واءاء-!:؟.ذح!ح!.!-ء*.د33في؟س.*!ط-.-،-:لأ3!----!لا،:،-لا!-!.خ.،يرو؟!في!26**كا؟!!غ،
-.لاب!3:!3دلإضظ-ل!-خ-د!؟ا-ول-بم،!!--كا-3كا-!

الموسبقىإةشحيم!امنبهوعولعااقد،العدردة13اسكاررةالاتعالمازوفي-!-لا3-لا3..س-بنخ9---3كاع--لا.-!.ءجسط!حبر.3.لا*--.كأ*..لابز،كأ*---لأ-!،لا*لاخ+.ء--لأ-:!2--كأس،ب!لا2!م.":

..ط-*!قي1*تن.!د--3-3+،.-..-3-ى؟ث!-----كا-!قي

وهط،ا)ةععكرفيالهـعالمق-جمكللراالموصه:قءي!.نكفيرهءوةعإقةام،ردلحدا".خلإحبم.*خبملا-؟----.س----لا-لإ.لى3يم.--لا-س-:لا+ضس-!ءى---في؟-..--:

-.-.3+ج!فيدزرنرة3-!-.لابن?لألم!حض-.+؟..:نيبر-"-!،في؟

كةهعمر،رء!ا)-مفوعفامةر!تادلااورةبصرفيعرنكآبرل،6نيا-مفوا..لا*؟زرخ!ء!+د)\لابئ!.ء--ا-؟لادة3صد؟!!.!.س!-3:!!ل!.--؟قي،!-لاد-.ا+!جبمة3

-..ءد!!*-3--+3لإ؟-كا*-ك!!لاشد3-+:-.-2؟!---ل!ة!لا+

\-ء.د--!3،نرسيرلابرزر-*.*.لاد1+-خد-.شخلاخ-د!-خ!لإ*!حم!!*غ3-*

،الناسمنهـعهـندفر.:ارعاءو51إ:ن،ليلىمااطياةمنفىودجعن،ءزر!خ:!ش-.*ء-.لملا-لا+--بز؟+!:س**ز!ش-!3+لأ--3؟!،ء-.!ءهـ3خ

لأ---3سخكيحبم...؟لاء.3.؟-؟*--؟!!!يخلم!!يه:ءزر.،-"

ص!مدة4ال)دةة-ها-:ارو،ذا.صالا)!ةوىالىحوادثهبرهزكلللاقد-خ*-ء!؟!-.،.+ع.؟-لأ7*ل!ب".-س-لاع-.!؟-9؟--!*!.."!لأ-،
..خ!*لإجم**.لأ.؟اخ:.ةت:*.--ءع+-+*3،*

إعص!م"انيفيهالذاووةد.الاصيللازةاحهاساسىسص(مةون؟ل--غ-3-خلأ-؟غ-؟اكا-،*---.--.-خ*3+لا!في"--،،ظلا-:؟.-.-3-!-ء!-3..ؤ-س!!--
..؟3؟خغ-.**؟د--زر؟-*؟*،-.لا!!!تهثر--6!ي؟

زرءنج!كليمخ!:ش؟!جمتر7-تر3-د:لأ.!!---.-..!.برقيدلا.-!:**-..في:!

ؤمادجممطو(،و-تفا،لياد،كلإت)يالهيخر)تالفماصلهال"اتألش-صل،!!؟؟لإحهثن*بخمنج!ذ-+لإفي--ح-.ل!.*!*ص،-...-!-!:،-د!!ء.!!--ل!

ن.صطماةارء:والقاسىالحىلشك015اطقءقةا.حلمناعلل!راذا.إ؟خ!يم!!بز-خ---*".دد03-3+.----!"،.-.ء-لا.ص-*!*36+..د(30لا-

.!يم-!*ت!!س-رز!ى*ترخ.لإ.قيتج--*---.-3--.ء،خ.د!-..-"زرخ-لإ--*نر!-

مؤ!6جأخه!خم!بزريم:-فيب!في-6*لال!-؟07د،-.--3؟--خ!--زر---ل!+-طىيئ*-. نايىةعاعلمالدينأسالل!طفلطالعاالمبدايالثرروهوهملت؟لاه،س-!!*فيب7*--*--لابزلاخ-:.7بلأ-03-3-ء،-3خ+،---،؟-3أش+3!-

!رزلإتر-*!تر!،:؟خ-*لألإ-في-،-.:.-:!-+لا-ظ؟؟!-ء

،فاوست..4ا.ةافيري!اةال!كرورفيالشك:زيدا.معللقالىلى4وةإ-لا،كأكا*!رز؟خ؟لإ:!،؟.-:.ءبر.لأ--*.؟شنر.-س-!؟لى!*!د!ء

-.ءلاازر!!جج!يز!خج،ألإ)زرلا-*لآ!ص----3-5
.-*لمحح!3--ة*ايزي!!نيل!--+*لأ"

واما.اطدي.!ةالاوروبربهالحضارةر.زو5وكنا.ابرولمد!ان6!،0،دلا

وو،الةرالىالىاك،"ـقىتعدمبذرة،ة.رالض!اا)لمإذرةفهو،لهلنسةلال!ثررللا!3-!خء-ؤ

بر،تن.يمبرلأ.يم33ص

.برالهووةمنةاؤابقةالثاالعقدة!تاطيرة،العاثطالجبروتتحتللضف3-لإقي-لأ"

.امرأةتقا.م"لمبراس.النظرةواقعي،الفإ-فةحيكآنليزتانبرارتوكبيلا
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تجبلالواقعفيليزتفان،-اصسبه"علل!نفسهين!بشو،نكان)ذا،لاا-اا-15555-اـاههاءهأه!ألأ!اا-ااهااا-اااا-اإ صين!رهولعنه،ةعالطاعذالهاتاروا،مو-بقاهعلىالقوصثير-التاً

اليسقئحعلىكلشمتئولهص"(ن؟صكللنق)فععئثايثهالألمومضنمةقىلكلوالدر)الفوتماطماًقبأتأ1،

مهاًءلةئلوالعلي10ءدىوس!ةالمفيله.برفيأ-ةالادلرمق

اليوعأثو)%واثار!اعىح،اىشرااراارتيخدقالجدبدولروعيركاالىعلىلهآقيرحى.الماضيلعددللل!ةللثلاالا.ه1 ."ب!"لصهس.ا
.لادارةلابلاغتحديدهاوالاثشاكيودكن

الى12ويرف،ره"فيفلم!او،"الةعبيرال:مبةى-موفيآلاماواجأاا)-ذ

-.لفه.أللميةالعا0،لمو-ء8!للمقالمطجةدر!:يادةوكا!شتراقيمة.ا

فيحدود،ف*سبر.قلمالذيو5(ك!ه،*هـكاها!!رارنوكببلا)إن%سوريةاولب:ازة.)يرة12:أ::انوسوريافي

طةاسودوبارادنهتق!د،رل،اريةأنل!لوولفبلاموسفقى،ةمعينةإلهـأادشىللاجمالبةآاوانليةجاسترجني،ات:الخار!في

ية.لكلورفوتعاموصوعلى"مطلق

دولاراتتحمسة
،بئيعيشالذيا)،"ريةوءلم،:هغاال!المؤيدركوعندما-

الم.دعة،ثيةالابا.المممادر،اكظرقياع!ىاالاستعدادكاملدةوجمهيه!لاراتدرةعثص:المتحدةياتلاالوفي

ى-5للذيالهدفرانتطتعانمظ-ء"اعمالأإ:ا-سرجالفياالاكاتباففيهنه%ريالأوخمسونمئة::ةينلارجافي

قاناطرقيحداانالىللعروالثصاكجم!النناءبيناعنغىالصوادقدآالشتركعددـير"ررمايمنيبدأو،سلةأيدفعالاشتراك.آ

بدقصىخضمتادلىبيلإدملميةصاوعملا)همذاليفىنإدالاطلجمطبىازلاتوالفناعواوحلةعلىينهلدع.آتهاع11اشةالاعوامجموعاتمنعدد-الادارلدى.:

مء-5-بعء-=:ليير؟

وقن.3.دبةا-يوبصة.ىمن"أهلطائتالىالايقاعوصيةنضعثوا%يعادلهامااونيةلبناليرة52لىولااا)سنةعةبرو

هالنبقارواسالعملمطلآالثعقيوادبداصأميفسالااًطارنمىمجالى،ابملمدهالنةفيو%""""02.--ةاوا""

ةدةاقل)؟ردهاثم،الثعبمنالاط-اناتعارةأبدألبست))))"،15ةإئالثا""

نا.يةالعلى،تالتقعداو4ريخةومز،لاصلي9اامابضا!ثمنمتقظأز*يىدمج!ةتعابرو،!،اةرادلااىلدو-

!امز؟ا!!ر)ون(ل!ديركوأعمد؟فدم!دىلصدثلةلجطوكىمذلدثووللماوس2لصأرأيلاا%.لهاديعامااوزءة:البتاليرخمس-ديزم:هاكل

،نؤلفاالمانمذ-دعحا،فيدعلمكا،ةظم51ااجالا-رويينالتزالىاتاااا-555"ا-اا-11115-115اهاـه-اااها115-ااها-اااا-اااا-ا-

نيةالمنأيتهعبقرا-طة؟و-فهمد.يةرالهنأا)مو-يقىمييةالفجرالموس!!ر،بأنبمعت..لفؤ..باورورأنر-صاكلفي.هرزاأت.فجرء.ر5ما!عازف

نهااي.اصع!اهبيرالةخدم"فيطاطالاموسيقىايضعانالىالمبصرة،اج:!اعىانوإز،و.:فل-فوكا.ب..ز-!-ةالرومادس:ور،أءموسي

وطزفمصاوقواعدهابا-ا)5ء"ا،اطالصةالموسيةىلىككوادعلىعملوصىالىالابنعنها:هويحف.ز"ـ.زمأفي.وس.ةكمالجمم!مخاصق-د

الج!اللمكامنةزاروا!بحو-وابرازء:صر،يلةالطوا)ةاريخيةبتهاوترقا؟-دلووأ،لا:ونوح،ةجهالمضس.؟ىالهوبأ-سلهحىاوءلةاغ!ر

،طبيعت،-لمنتخدشاندون،ال.اديينا)ناسموس:"ىفىوا)ووعةرب!15فاءنرف؟كانالرزيالىفتفى،الحبرىقصاءه*عفبا3-تررا

لان"-*ىكتوراراسلوبان.كااخاصر،بعطاايقدهايةانودون.ول!ةابار!ا"ويىبفيماأ"ـب"ايماءنعدل،لةفاثثع..ةلقهـاًدز"ـثورةمخ-بئيأ

على،التوليد0ال%وقواعدفيةدادالاهالوا-عةاعمالهفي،دامماصليحا(ليزت)انق.!!شال!يانغير،ءينيقالهوسلح.إةرخ؟ؤةا5نحن

متثابهةءجمل!رعفليىزوكرباشدأبد!ةوةا5لكلور،ةوةاف!صوالفصاح"لاولز"ـ،مدالئ"ىز-يئوهـالراو0ضياامكزوض!اةضحاز:اصف."ومااركان

نعلتهب!ر01تصد4يمن-سناأه01اروالنكرو.للممثالزيادةأطمجالا-.ف،فىءارىك!ولاالشعىنافاازبرإالى،"بأر-ةعبقىالمويخب-ارةرم

ن!فل!.ور4."الموسرالممادةافاسواومبالفةدونلىالاصا.ضوعافيرمض-!هد"ف؟ىال.و!ه.4-ذستأ،اً-اسأجد3إل،موفتةوةقىأ.

له.فيف"ولااسيقىمفحربةنما.يكتب.لمعلىءث!فةاضااوحذف.مة،ا-بيرثطر

ا)ممتءثيفحدورىح،ةا-هوالك.زإرأنت!ارنها.الحلشاء.
فط.!لاراد.(408"هـولبمأ8)البموعةالشانذا5فيالة"ءاابرزوكآن

(اسشتروردريتئا)مدهبعن!تياثيركأل!!هبتاوءال"هلييدوالة"را.موامنفي،1بما،ير!اا،اشعباكأ"يئثعنثرمباللاكعبيرت!ونان

يةانتا5فما،شبئاًذحرا!ناشلا!غابرنماالملفيحءلنإإثىصااولادر))وتاماكأقوى،ا)يهاليزتتجذب؟ميةقوارا-رو،يهـغجرعو،ءارم"

.المنم-ذةالهومصقيةالحلهةمهزصشذيالالجوثلق،والاافالمعاانوتدمعأ،وءفويهصدقعن،باذيلجزتفىىا50وبةالجذبنءكو

بها.تعبثلاالي،يةالجدارهةيةالقيملجم!اصيل!م:بأفيهانبسو،:ع.ه

الارادةةصورفكيلتالىولمجا،ةاعامرولانياترددلا،رار)وك؟وسيقى07اءأ!آيضأمضهويتهعب؟وينحالئ!رل،يصقردفرواتزز

-9.1الصفجةعلىللشقية-نيةوأ!ةاكبرفيويبرزءامية؟القونيمالترابهفى-ةانيفنئتهـوكانواذا
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د.14كا،لم-:4:لافيمالهوا،العصركلومثا،الهصر!4افةان

جيالم:هدواووالشهر9الفدف:غزةاء:فىحدةاو9ثدف-تثاةفيل!عورللموالميتحبيريمئهصلإت
،ا)فنونهذهالي"ا"صعدالتيالعديا4ال!م"ىالا-يرةهذهوءى8سهاووا

ةالا.دالتا؟يمرعمتض"متالتىاير"3ال:حلة،روتأ-د،":اكدنلت!م-26الصفحةعلىور5المأزتمه-

بة.عغاا!ادرةا

وأءاق."الحقبالبعاغانيمنالاولىمادتهاتخذقد.إو.ؤكبيلااننتطا""قدعمامذا-،1فيراندونءحز؟.،موس.كىك!لا5.رمز

ان،ا.الاولىجودوءكةطرعلى،اطلإقأ-ودةموغ!رد)1.5فانفاغرءالاولىم.هـ--اعظمةفيه-!+علا،رقيقتهبيرمناطالاتبعفىمغا

12مإقووميالا،الامةة!؟أط.ه-مومالذيالاصيلجودياواالفيجايفي"-"؟شاننيمءلاالذي،يدجرالةقضاءفيا2يةرةانودون

لدونثوا)ذينالفيسكل""اي،الا،-اني12عهث4،ثطراي،الحامة.:عبيةم.عبأى

ته)بذري-صدىلاؤ-اناهر؟و:!دىةالذيالؤا)و،3اك:ةدان،توكبار،.ثليدركويثعرلم،ثذبلا،موسيتىمنوايى

فاشداًه،ومن،به!!هد-والو!كر،الم!يرم.قفي؟ه!لم،بةيئالقو.اللفةالثعبيةالةةمةبين.!لنماا،العلايا:ءنيكاعلىبق"ال-اموفيا"ار

،ة!زلفال!قوالعلموس:كىاو،اش.روا،م.!ال!وماورةالاسانرولثعل)يبومطاكلورلالف.،ين،ةلم.اصاالموس.8؟4واللة"لصعبل

(نىءالجراالفنمعبد)هـ-رحعلىصدثدمنلمبمثةاااً-اةاب!"ميمذهمح!يقالىءس.كاهو!.فقتولمسفيلىمواىوان0سرالطلموسي"لها

"ـطدوسواةيت،يفاءشيمبه!5تهدا)ذيإعبدا.نهااارأبيروتفيميةال.صرمبةلمزا.ل!!لرروا)ةبرينيمبالش

لارادةوا،والضلال،لمثوالش.فاغنرادةبرار،زهك،1وصلمقات.إ،ـ،وشالث.ىديرالفالةناهعةصلإفطمانعلي!اينبتد!كآنيةفوملفالى

ذه005ه:دطكلليةقذالذىواطب..نينسالااوالئه،141دةاةتمرا.اة-!اماليالاءلملاءفياعوا4لل*"لوم3لمف،ئةوالا.رس!بةاوااللفةلىلتخضع"ا

يئ،"توهالو،زرأ،ولما،الش:ح،بة"لللاساس؟اتعاصوهوالى5لتتؤانا2يمكة،دأاا-:.دنةلهـكثراومي،ةمرلمعااالإضق.لمحن

(خن!ءولخاتم)لأساةال!.كرةةبالاروالفصول.ولداين.،-:انترمن،ل!ررالفوفيعىالغوال"سءحيةحدةوالفرديال"أهمذامع

.في-""ةال:أواخير.لآ!"ابووغريد-يخةر،انيرالاصواعظمهاررلحولةفا؟4"ةسيرفىريالع!ولفللىؤبةبالفزعفي،لمازنية-04

،الا"أمءشدعلىمب:اً،الا-عةا)-مفوزيةفي-!و.ن!اسلموبكآنفماه8اتءقردوننيمءااعاثفو-.يه،ت!ديدتبرارء:نهابقثعا

فيرجيف3ضجإواحدط،وفقببةءندالفنع،1تيراالتيقالطواسطةإو"هزفس.نأ-روكترباإطلي"،ءنهرل!والةوظلبث

ثم،حالضاالمفالمللو-ودالاولىال-د؟بةالمراحلمنتدرءياًانالانس،-انلهومص!"ياوامرت!درالدول.بعفىفيطاتاطاكانتويما

فيالاولىالارادةذوالبعالالافان،الاز-انمذامنفيرجت3ى8مومببقليديرقطرلاااما.35ي!دونلالاهعؤكان،اكعبمنالو2بئ

.الحرمصيرم.-باثعاروحأمطاقبظلىلا،ماديومالىارالفراو،الشعب

-رزتأانجم!بالقى،الاوبرامو3لمةا-ابأيأ41؟لااعدة؟دفاغنرواماعنهيئءلطمةلآيانر-اشدووسيقىمينجدءيالذستالمؤإةناةشاانو

كابيةلاورواالحضارةء!ولاله"ااًفمصا،الاولىنيةونااليساةلمأا:كلرا)تحرلمجاان،كودارمبل،اطرلتالمؤبد!ماراذ.لامرافشل

-ةنيموا!ارا)سبل!يعبأزقلإااعدو،نيةهـاالجرلةالعبقرفيز3.شموفيالفلامذكليلقىالم؟-وراو-يقياةاناكعىاطاقلههفرإوإقال!ل

تبرزو؟0اتركالاورفي(اطضع)اسلوبوأدصل.9الضقإتيةا0غندء!ونانءبكابل..ى5كاا2مثستللنل)تي،الشعبسيةىمو

ىالمآسلبطاافان،للضمخم-"صا!اواهيبارالهم:قاطءضماعذعلىالق-.ودكلغمرنطاةتا-يةىالموو(حنأ،ـ،احدوفيحرغيرثعب

.ا!ى-كرالاوردير5علىتطةوو4اطاصمةه"م3منلكلزفاكرالفاغنربة5-ىوحدهااا.-ءق!وءالثعبمش!ية-عضاناعتاستعاو،-"هاطار

"ثقرطر!ىماو5،الخيف،العارمملالصاا):عبيرفياملكفلومذا.وقضيتهلوجودهفيلهلذياوالةناناكعبعارسةمدىءنآبرعنالتي

صللككذكا"ـ،بةماطة3حرفياصلجهموةاع!(5113!أ)!2)ل)-ة!اح"،لموفى،138فيعحلتالئ:ب"المصإةوعرمزى8اومباسءوتةفي

دا؟اًثد5:اانالانسوك!ن.ا3-ترالاورءمالقفيالاملهذاممةل.ءعبعال؟ارسهاإةىااطءاةح"فما

لاالقي،اطأص"-ءص.-"يرةقداننرو،زء!ه.افاام"هفىاروصهف.18ازةقافي،الوسيقىار)ةاانضحىاوسء8ا-عاورلورتظ؟تلاذنفنحن

في.ال-لية،رةلم:فاواكااصور5ك!ئما!الطلالاصولابرازهـة"ابدالواقعالى،بثت!.فن:-محيةالى،لاءا)"ةصورالى،الحض!سة.ن

لهماطرارادة؟-"والقومالامةفيالمةه:اءالاز-انياخالىالى،الر.ماز-هـ4فياوهوما

الذي.و،اجهنتاا-واوفيفإغنر-فيهوفعالذياطرجانبىدتملورالىا:ارتقد،الشعبى5خاصةزاوية!لإلمن2ـ.الليم:فاورأ

.لمعاصاالفءوبدءفى،نيثه-فاغنر؟ثكلةيسمىما-اقا):ورىتراخذتالقاواك.وب،ةالهباقرل!يااعبرؤبةلافااةالف-ر

نايه،ائع"الىذرواتهاوا:لازتجالذي،ةاخكرفىنيتشهأئرلقد.ثة!شيئاً

بالمذمبتإثإفاخنرياا)ةنئععالال3كآنتةاطةيقوفى.رارادث-،،،

ع!لىالالحاحفي،ةسلالاستهموضوعاحلتلت-مان!ا،لي،التيتسويالى،ايزتبةناعتبارأ،يقهطراخذا-رقار5:اككانولكن

الدفيوزوصي"واللذة،اطلاقالفرحايدلوجية،وءلىالمةفوقالانسانقوةابرزكان.الذي0الاولء-نيختات.بأسإوبابىمالانافياقعالى

.دزهاروالا.هوا4صارا"ـوول.ازسانللالةل.ولااوالقيمة،العارمة.كزورباب.ل!ةلمعاصراته""صيا

نعفش؟"اًضفيأهديربتغشةاخذا--خما،"تثه،لمتائكابر-5يةولءنر"ريقعد"،زاءصرمنيبة-رر"عبقرءبراعنلمىقا)تصارلاعذ

الىالامربر"ازت!ى-كا،الدير:ىمالوهـوفيةالىالاعلى-انالانابابية-.ا؟ديدةأساةاااله(فاغنر)،يىضوفن
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المدفياوصأياال:بيري6الةناهذ.ملإ؟دممو-قيىعملمنليشدرته4بمصيرها-قنةاذعنجبنهو،فه-والى-ن؟قثهباض4-اط!وع

عنبديمبةثةولنها3ً.إ-رولةد-5ازتب،دشتراوسانويبدومعاعلويةء-اعدةايطإ-دون،وحدهابر.دهحهفرافتلاعوعن،صة141

نيته.رهاازتنهقة،العصردمعبقرنهتا-أما:52جاوأ-ههراءرغإلقسهو..مهشها5ععرلا

نعمزمالنبم،عمالهايئعةاوملنأ-ةانت153،ةبنعاتهتنتا-بانهلبتد..الان!.اريع.قرأإلانتأفماً،ر12رالعدسلهتنطه

،الاعم!لمذه-ا!ل:طادالوتسعولا.ا!ام!مءةاهفىبرطا!3ل،ال؟:را:وءيةالثابمةالةويةنةس،ا-رموس.؟ىسيأ.ىانةشه!يدرولم

صه،"شترا.س؟ثلهالذيىيقالحقلب!لا4:عاقفيما!ناهاوربما!ةةوا):يلمبةالاصافهاهدائوغنرفاهمبادىيرعاوبتأص!،يةغكرالفايةالعءةر

واعنث.الهتاغ-كرنعنتالاسانتبا)ةيتتهنعصنعللفبنىةبنتطإأباه"قانتندهسقدإةقهننم.،ضاث:هفيةاعهنرعطثق!لو،15تحوأ-يراننع2كان

تراوش-ل3لمالى.المالبدلا!ا)غأزارادشتكلمكذا5)حبصا،اوستشثارديررنها.ادكالث"ية

صة،يهههـ.نت،نتء-"يرنةتزإ-نتإ..ردإتهنت،انن("لإا-اطز،ننهانهدةتن،هإعههمم(اوت101)بعث)قت

اطاليءرن8للم-صتح.اليالالماةةقدهالذيكاواوبرا،الالب4با!ةو،جم!يمومهونبا!فو،بصالح"اة،ث.ت3

برءانت--عإتأالئ،نتةلجباا"ملازامذهثعلمنبالنةتانتدإعهرثحنب!.15يرغعهيهملوغتعها،امنتروغ

كيرهرشل!-!يىبكآقماوفه.ودصوم"بأزفمىوالتي.صرلمءاالفكرلا!ىذد)نبةفومالسزهعه!د!في،ية-ثوال"لحق!قةاوساثكراذن8:ىت

لثءاق؟محناتالىليدريكآنوما،اطربإعدما?ر،العمررولانروماني.بنكها-الازتلج5-ذاةى.(زاراد:كأزحلم

نعنتم،ثتبقلوبممافعو!انناا-تةإاةتمااللهيئمنبزانعاد:-!روايهدإهال.نتء:نت،حطن):دسا)تأ-)ء"الةأحدالىب"لمعتتنهاعهثتهص

اسط-ورةاهلحت،مالذيئمن،اصما?عاًواالارفىافةةدضمالذيئفينبرةعيصيلاة:هساوثتريتبعها)ذيجاًلمةوءصةأطالا!ةأالا

الممغع،،العقيهعة،ةا)نتثهوع:ثالايتمطعهتؤلملانها،اةتات:متعتالج-انبةصميما)ةاةهالتمغعنثتطنهد؟فييمبته،العهاف،"التهعاص.هإاةتا؟عهلىوا

ئه.ا)تاالاملو،وعلم:رادة-و3ف)ةي:ش"ـ.مجاًب!أي-"حرعلىسأو:تركديئروفيه.ادةهوإدون

ا-لمومم،(لحهنما)اصلومهالىاًحقطت51:هعقد(زلي.بر)فنكا.لمةعتساًمجهه.تحنتىهفهعىنت15فإيتتاا)تطترهعاوالحبهأرمعتمختليبههعغافت

علىالةإ-ةيئكارهافطبق.فد.!ةادامةالدواسدوب،الجبارةحدةلواباًءضعلرلافاناان،دئ:اًمه،ن:"وفمالسقصيدقالءذءفىىنرتنو

ت-افرموسيقىفىثورةحدثوا،15اعدوق.عدميافقإب،موسيقا.يتمردانألالهايس،الا؟انفيملجألابأدساع؟،ء"العا")نزامام

تازععلى،د"فيما،سأشرقوياًاعالير-املقدبل.قاغنرحدثهاالقطكا،ا.لاه.اانيرالطنوج:فط-4فيفيفيقذفيةةادالاتحي"الرواف!رهعلى

ىص.ةومقعهسسثتنطعينممغ،انعميعهىااح:ىبينالءتمفمطتهاالاولويةا؟بارانتةهانهاو51آضلي-"هتدغه،نتالءعه.هإاءألارتتةر-"ابهعهغإسه

سيقىلواالاديب(منلانزماةبرثت)اسبالصر5-ههاليمالواوحبعاحمتهنتيرهتهفلإلممهاةلبمدحهعولغأاإو،بهمةتيرثمالعلمةلمارباءهع،العاًصعت

سإعلياشراعبنإيتالةكانم،ف.ثهاو،ةافننركأفاننيثبتاهتإو.السببير؟سنةدافكط،عيعتالصىقلراسإ،لمالعاسثم،الطه-نتفي-ل!!هاخيسماً

.الع!و3اًاليوصاالقييةاطضارحلةالمرم.:ىرغبات،دث":ةاع:ةادات:"األاز-لمأطتالعوبم؟عخلزدصيثد3االعإ

الساسلوبفيهعلإقالذيضوعاوافيرل!فوكآرالاختلإفلحنو،تيا-ويا،!!صموقاوأفعارد!ءحفرواصةر3،أءو51،تروىلا

ىمالنةالنتهيرثبرثتمتااسبا-تعاهةلاوافيينما.)يبتبعبروبتكرةابيناه،*،ا!2أ3.سمالصحسترباعت4ل-!هعمفءامعأبرعهأإاهه8تلاواأ-د)"اعا،لياعا

لة-الفيتشحلمةالمواثةاء).ةهتاً!دهفي-1،-انلااكلهمثاعظعفينيلالمااةلإثى.م.ادثتارز:-ثه!-اض-كاتعلموانقوإتفواشال"يماااف

ذجالةظ.لوغلىا،اكيمارذا5مح!ل"ا-ةعجاللىاالبدءمنذوز)4بر-:حاد.الماعواقفومىيرهوو:تاتارزفي:فيو.اهالفضفىب-روث،الرةم!

.ةلجكبرابيةلا!ااتماد8لماف"ءمرقبلؤمبةلةسالعذ.ءةدءدةالقصتإ:،ىو.نوص!الاغزضالبهةل:ق)أ-.ةباج!لاولكنه

نمسنراةهمم"اي،الدينيالمصادمغف:"صوالىةاغكر-ة-رسبانورعإتمتخةمتاللإينالحتهالإهعآاااهس.عاانعواادععهمانتز؟جنع:يالا:يرةاالأإ-ة

ال-حر،بتتنلحزاحرا)"فهصولىاليةتبهبنتننغترا،!إفيتبتوايرلم!ا.هعال؟تن.5

لليلا!تبتر،افا.ه-روتهادوابينوؤبع،ز؟تهابهدوحقداف:4الذي

ال!.-ح،حبالصباما!حىبدون،دفهددون،ناربدون،لأبديال!لاسلإهض

ل%بانر3خ؟رثفيوإه-ةللبعللوودمهـدةةالهروااجفااىفدنملى8"!واتدلى؟يعلأ،لا!االأ"ادةدع!؟و.يربها،دلير!لضرل

!نتعمانهاةهاللذاغهالعدثعقاا)ممثت،ععابوثهوهتنرفامنع

.ى4تا(وورق"لبيروت

،صجتتانب-نتعنكصعح،الاليغمالتوتممنلءطتعمبركتابفي

،هزفسالوجودي-وهمنا:.؟!ا،صولة!واءاوغن.-دثدةايحاءنةالقراءةفيحديثةكتبسدلة:أروجا

ليفأالةعمدةالحةابامذرصاو.بعدهمنسيقىومكلجوعلى13طلقوخاءاجزاس"ة

التبيرىالماادوبئ4"وستللىشءدةةحيىلراعةلم:ر.الل*ةا؟هكأ،بصالتاياضهلرافيبثةحدكتبسددة:ب14اوسرديدفيالجد

نفاي)ة-تنماض!-ابمن،نتةالازسايةعهاوادسوفإاتإاة-55"افي،ىهطآااءنتتإاخمسعه

كديمفيالجدردةالمأساةبذور،اطة.ةاهالسعردظلأ!افيشةفح،-بى

.يرووااناالحاعدالقوفيحديثةك!تبسلالة:بيةالعولل!ةااعدقوفييدالجد

عةدتهذروبلمغالذي،غنريالفارالفاامذ،وزليدراذنسبقءاجز41.عار
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(افكؤهيسكررويرفأ)و5صرء.،موسيقىءةدزعالراالاسهكاا!15يرنب"دتووعية"ذ"نجاًنهكاأوءاارزمنلاخيراصللةبالاايرعترففلم،وساسهش

أقدثسو،سهكاوباشو،ارا)ةروعصة)فيى8اوشا.-سوةكؤهيا-تر.مالو-ودنا.

لعى.صا.ةسجموس.قىملىأ7191معام:ذيرةقلب(،جعلرايور3"الث،وز)هـيربر.،"ثويالونغذرفايضين8ا)ةبينالتركيبوكان

بلفيآ،ضيلمالنال؟رخرااوذ.ةالفئلماالعءلىس:؟ليلواا.ذطلمع:(الر15توستاغ)ه.تدثد.وسيقىفيىخراةمرينبق

.-ع!.،.-لمت!اقضأتااتوذربينديروج،سيقا.موداض،و"ءرلجدل)ت
ءاعا!،الا؟الاطلالىء-لى11؟ر!"اد؟؟ىلهوسع!دلاموسيق،5

نثذإبكلعنيةاعارااطتووا)5،ا).دائيةاءوالا-و،ا)قاسيةالواكأحهلىل"ازفسهطزصلالقياحةيئاوسا؟لمن:عأالىوالفنتعلص.اوالختلت

اتاًصوو.-ةارصوةق،نياحهـوخضب،ديما-وت.يرحضافي-بي.عودنىومرالهاليتالأنمواقحقاو.احةيةا"--ذهيمض!دحد

،ثىهكلدةارامءةيزوالغر.يةصارنز-ااعندالعاببعةتتآامفو،لغابلةالكبيرا3-كرروللامميارموالتنفيذخلاود.تااوله"!ع*أه،إلي)ةكلالاقأليفا

خيموالكرفجاملااعدافوكلتحضطتلهب-ار%لك!كا!ء.هىا!رالجنساولرماخوستافيةعب؟رئلقضا.ن-دةالواض!او.صةيرةليئآت!كرعازبرز

الصوتلىل!معهلاصوتكلن11بدحى.فليا)ضافىني.ور18اوبرل:قاً.اللذصيلى-يقلما،(مزابر)بغررضهاليقا"ـ،تنيام!اازرراعلىقدركه

دولى،مبررردونهكذااز"ـير"ةجربرل.امزضااي،لتفهث-بق"ـاوالذي-.إ؟-،وفنر-الةنهايةنفهاغتبر

.ماط،يةي!فمارتالاصواكل03)ءدهولا!ثهيه،ءةدم"ولعا!ماقلمعااللى+ئحلوضوا،للعمقا).-اط"؟،دللرماموسيقىفي

ذا15.،اتففكماعطهككلضال.رذا5او،الةوضىعذهانا؟أ-دو،دةعلى)ةآكلبةردث"ىال!كرعةايرة"،صةاتهرز41من

مادية.ك.م3ود.لواباسهياهالقذفذا5او،افيا)ءدلت!ويريليردا)ةثريذالتفمنفمهفي-ازافيالعازفمنثصالمبهالذياعهيلابداالننفيذي

الةظ-اموعدموزا)ةشعنس.ةىمواصدقكانتىدقالفو.ةىسالموهذهاهموسيقعلىصفىامما.(3ص!أهـةاه)اديآءازف!هكأ،اممطالج!

ح.اةبمازتم.ااالئقةلممأا،!لازاو،دف!5ونرداعوال!رسلالتيا،ز."اليو!للتفابايةوالمناء)ةفاصيىبافاءتلااوازلابراا"ذمعاحلدث

بي.ادقرنالجدكأف"اما3،الا%يرةارةلمةاا!صارة.ا-ا:رةاءيراتوإ):بر،جمة8اطبرتيةاد!وار.وزإ،ا)صفيرةدالايح!ءات

الش*ولقعلىةرمقصوزتكآ-دثدةيةقي:دتعاموضوتؤحاباعلىللرماساعد
(حفضاال-وترتطنعلامنلحضل"في"وسهةا..نةةزك!استرفصاءد

لة-.أبا"رقخام،4متالمثو،نلميمابئ"ةلمو.ص"خالة!تول!ملرا0ا

قي؟وستأاذ.ء-حدا"ـودا-قليديجلرلىاتدزار،الكاذبا!لامأولاشباهاد!ببا،كانلمبايةوالء:ا.لمىطاازىارءا-ودلىاتذاللو-ي!ى

بة.المشكاةيئ"المد.ءكريون:وفياإوسثقىء-ارحمنجد-دمنيعث9تباخدترير"تيهـدةالجهلواقعيةاةباًلةظرحيثو،صكلات!ارو،بأش!!ا،"نج

.ى3أفكؤيمصتراس-قرحجث!بداالمافهةمثحل"،دينير،حرواؤ-يءلرولمايرته؟لا،اطياة-ص!بعنالكثف

،زسانلااعنسهـقىاوالزةع،موسيقا.عنرة-5ك!،نرسترالعز%صب(الارضشودةة1)ان.صودلوابجمالات؟لفةانهايحباكابل

515در،اصفماعو،13عفامت،حقأشلارا-صبزياإوانل"ـيرثدحدلا

+11151151115،51151هاهاها"اا110110110111110110110110110110110110110110110110118110"11551151115115111151151151-115،-ةلجوااعغتعبرءأ"نم01طبرهلفا.اً-كراقض%11هاءعةاو..نماز-ااو

.00-..-،و:ا!%ةامر:"انم"لنثصدم،اطالدالط.معةمذهمحاور.الانسان
.سلأثالية"طبعةلمردرالمث،رهدالى-.،-..

-طةحوسهاب(5ع،*ه58"ا)،طياةاكأن!اعمجقمظلا!ص.تذاتأةا.ر

++
صوت"(ابرالاو)صوتالىافربصوتلهصارحىوللبرصالحببه

-ت-..(عه!ل!،)

--+ورهىأمتهام!وها=- م!!ءد51"ةحالذىيقالطر،لاتاناعلىأسلجايقطرثةلقللرماان

رقارر)فتالىهمية"الخارقلاتصاوللبرملإ-ارعنفاًعووفه،ناقثه

،12ئعرواوعغلمةارضهالى،احاسجسهلمتوجزء،ص-دهالىالان-ان

ت-
ةيمرالافعننالافاثغلانببأ:باءةأ05كابدائعالىتواة،هامن

-دير"الفر5حا-؟اوافىصه.ءإقأ.صاانلازاب"ـء.شأعالمهنا.ىا)حبر

ءنل-وثقا-لاءةاارتصو"رائعثعيصةزصصعةجمو-ا"ـ.وعاتهح،ولوزات،ال،ةيرة

جميللموباسهوناصعإبيان-ألف،أفم!ابالحءاةال:مذهبمنالجديدابرالهذامهلانوالحق

---ثفاف"جميلةعيةانعابلمن،ـ.عجميالفنفياءد-دنالقرمعانبمتمدرشة

-اد:-زارازة!ىلةد.-!د؟ندرواغولوءةدثملةنضرةيةوح.و،،كا،

يدسواًحكلدالاستاذلقلم-.لم:ش2ة.اولفىالاقداعمحالهماوجد
وء:اج!مها31ةالافيالالى-زها-جاولمطال!محكمر-لهفى

---الىعلىاصوةةد،الكلإسيجملاالاللد؟في-مالذي،برامزواما

-ن!اا.ة)بحبا4سهةياوالد؟اللةولط4س(.لصكطللوص"لخا.ءا.سمنكوت

؟لا-دااعصد"اتعصمدثعت-ؤر.أأبر!اةبظمةاالموقعة3"الحرو،ا(-ةمراسفالتو،الصافيالمطاق

-.المعقولغيرللواقع؟لتالىولا،ئياتاءزولاإلتفاصانأثير

ء-،نسىالر.مااعصرابرانفييدةالفر،امزبنب"قيران"والمحيق
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الرك!)لعبة...قاسيةماديةقوى.منلدلهماكلليفبت،قاعدةكلاناوسهـقىاغلى،.اقهيةح:اةكلو،:ا-ى،اعدو6الفنالبهادو،1

وضى.الفالمنفواش!لاللاكور3اروظمأيو.راقي،واالشهيرق(!؟!ولول.اعاضايقوااض!ااشوالىتحيالل

اص-الةتعحىانكأيدكأدمااطببحيةالهوسيقىرمزلل!علعةمذه.جدإد..ناةظامبارخبةباضاأمطلقتفسرلاالىدةمذ.اطقوفي

مج-مة.اتانيةبةئص،الراالاولىالالمارتللافيموت؟أتيرلأعنفجمودلةنهاقيلكنهاو

مث!.ينبرغ:وقبلنكثيرزعماهلهاقيدمذهافقلل!توومدرصةالزفلثدةازه10."هنالكءال3هذام..يىتيمك!ستراةعزان

مثلاميركاعدرتهمماالجازىموس.8رهفىالىفيرمااذاممتدلوهوو.وشه.نقطعا

نالحاوالذيكر8الش(نوا)بياوز:ستو3)فى(!أ"!،!ولح!غيرسويئ)آخرتي4-ومث،الثإ-يقالثصفي،اور.وبامنز.9الثاالجلأفيكان

ب!اثي.زنجيحلم.خلالمنال!ينةصخب""كليعالحانهفىعاشالموسيقىعذاان.كثاي!وف-كي:الافاني"،وف

ولقحت.يكارامرالجازوا4؟وصالراقيةبيةالغراو-"ةىاال-مت)ةديب:رانيمكنهلمذللى3،حيانه-دري!ونانبصلعأانه3مابر

نمنواعوا،جديدةتيةصووتراكيبسةنحتهوالحانبايقاعاتالا.لى.ان.1)--ادر6العاطفمطلمقفيال!رقنحوالاميلةا.مو-يق9قىععلى

كليجد،الظاموالةحرةطفيالءا9ثوالفطرلا-ودانالرعليه..الايقاع.و-يقاهناكما،قن":،وينآ!رلملى،فنو3!ضه-صيةيملدفسممي4ءو.لف

فيالرنجب"المشكلة.برزهاية3الاميرالحضارةماًساةان.مهو!4ظلإله؟ح"كآنالذياطل..حلدوناشكا،ىعلى8ثهالذيالاث؟لياطزنمي

الآلاممذهو5ث-كاامرقنانيقألانليمكنحى.الجازموسبقى.وةن2!ثةدا"

.لدطح؟اه!والسابللعت،لية-الاااكص!يد(4)،أ،5!هـول)ال-ادسةزت"مفوا)ص:فل

عديدةعاولاتثاق،-!كالمحمناتداءبيةالج:ويه!امروفى..الماصرئافيرمنبرى3طا؟فةا8زفعلىنمهشالذيال!.يى،للعبقري

ى4وبمهتقاً.بيوورلااكلكوليخ،اساوص!لراوةلهخداوحلرا!ينجللزديالةرللحلم،لاشراتللىو،:لاةلااعللصر،للياًكىنيئ!فومنبدفلا

.في،امثالقيالءةاصرجمبعلبدزفاعلىدرتوبةغرء-ذ.مويرعؤف!حيتشاو.!سلحل.يضةا)رتيةلادا،يإنالاس

والاسىالليلالىالجوعيرويهـاا2.ثالاسالي.ادادسةال-عفونيأ

لي.الكرةاوالناًملوال"ت

،.يماكآازصه"-اقيعنوااننونالازمألسااليل:آ!اكتان3لمناًحميع-صللن15ااوثرقاىمذاةالحاة"لمش!اافاطركلالحةيقةفيلدليمازت3ترسيبلإوسولكن

00،نيةالازسلمللقومية،السعيتجاهللاكبيرتركءبيو!دانيإبهديفكان

الداتلياعالمرمدى-برز.-وديافي1.حادثلماابلفض".دثةحلمن،ص"اطالللىوسيقلى،ال-شصيكةالفإسفيةل!وسيقى،المجردةللموسيقر

نبلمما،اللإمعق.لي"فيتةىزشدت9وليو.15،-دتولااهدافصبيلفي.يةال)1ار!يةاوبقىوا

ء57جامنسالاغيرفيطبحدة.اكلتمهدتالقي،الجدثدةأتعضوالموصزآل.تفىصثتامكلو.

منلفه،اةهـردامذا"ىىاو-.8وا،?رل!عطاو5اكهردان.كآملة9مدرسم:"ا

ابئنلماعهسانازنعا):عبيرالىونلهلبافر-كوناقالعجهب،غاماًر4متءير!اًعاطفةعارث(د"ليزولم،هب3التر"ذازدلعوا

..احثاء.كلثأالذييحالجركا):-ر..بمئ!ته3:هه"هـب3تراضنالاطانحسفالة.3،اسيبليوالاولىنيةوا-مةافي

صفديمطاعشقءدغير،اطضاسلوب،الفاغنريلاسيوباوبرز.4كلوما:ءاعيةليموروها

ارضيةفي،ا-مفوداالو-ودفيزقط"ل،ـاعمقاتخرزقد"نااوومان

الصفيرةاتالانارش".بمهغلى؟ملةوكابهول،ةا،عهناكوظل،الفناذ"

يرص،الاولىعناصرز3شنيةالثاونيأال-مفو-ا.ت.علاشى.فيهتذبلثم

طهاميهنحت!آااطمئدهف!شهشلعااكىرا.قد.ئع"االرلهعماابعدهاإتورةا.للتأليفيةديةوالهـ"ةالىباقروتيعلىا

-ص.لم./صم.لهاشبعتاليالعديدة4فونيالسمقصاندهفيالعميقاط!بتباههابرؤ

ط!المجمه!لهاالميرغعر!صالن:صمرساس!بهدد!-.عنب!يدأ،ةازالمهث!خيص8وال،لله:طاقالابداعابالاغرالى

.005دلمجرالطوالسمة

نزلبلر!لفتاض!!صبنم!-دلفغ!ه!لعأليرلمحريخصيهنحش:همشمزصمها،،،7

هلإووالرملص!المحسمها5لمحماا:قلىاديهالث1هاع!علىقواالةورةودعرالمنحدةمرالىصإتقد،ماليووب،ى51ا

-،ارساداباناءطلاي!همحءااومذ.ىالاصرالةةونعبمفيالورةبهيشا

..صدف"تروكلاهورو.ةءأمف-اموث!فىففي.قرالعلومذص!ة

ءالعرضات.لربلالتصاعم!ع!برنحلا!ى!ميرميههلبنسمب!صحضصيبمابنئية!الاسودالجبارالاص:لإعامذافيزهاجخذتأانذإبثلا،وطرفة
ضص.(لمحياض!سضلزلمما-

دوح!مشب!كطك!-+صص:زيمنؤ-عنئ!صص!ظا-:فز(+ر)او)م:لباًسيةومن01ينالعشرنالقر...طملنلاا

ق!خما001رىلمحااكئثال!شا!رىاصواتعاموضو"-دفو،اقق!وال!موش؟ىتحدز،1اليض"ال!ااتالانةجار

...مس-،ص!منلأزساناقيهايتحلللعبئافبمصورلقد0بق-اًموسيقيببالظرلم
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