
!ي!!!ع!!ف!
فؤولمح!لد!شلصخسينا:اولرسصمحمؤضا

و!!.هـه!هأنب! هسمول!!!فارو.يمتمد

ايرأيالعقيدةغرسلاحالاسفمعلمهؤلاءفليس.المصلحونالفلاسفة:الاولاًإ"-ؤال

فسمخرونهقرائحهـمنئآجءلمىالعماثونالرحماليسطولشما،الحر
........:اًلكلماتهذهتطالمنا"عصريسندباد))كتابكموأج"ةمي

:(عمادكلمة)المطلقالقيرناحيةمنالاستعم،رفكرةخذ.لاغرأضهـم

والئراك،المتحضرةإلافان!بةمسننوىالىالفطد)كأباكصعوبالنهوضأهموقضميت..الغرببحضارةوالايمانالغربحبعلىددجت))

ظلفيالعامالخير*الىير*جه،الىرائعادشريمةموكبفيا!شعوب!ذهعدت..الشرقالىذ!ت!ولمم..آوربا!يعم!يمناًلتكوينأدوار

والبتظلوا،بقناعها.لفن!وانالنيالثظرص!ووثم،ال!ائمالس-!لأم."..غربيهو!ابكلايماناوالاعجابالحباستحالوقدبلاديالى

بئنأقوللست،كلا.اًدحضارةرا!!وينهبون/!لمونراحواثم،برايهاوو!فينجدككمالج!د!افيالغربلحضارةداعيةنصدلاوزحن

والمصلحونةالفلالفةر،،ظدىالنىافلب،االمتلبلغتالاورويببةاووادة؟رأيكمما..اًلكلممات

الحر.التفكر:الحضارةهذهفيواصدةبظاهرةاعجاباأعجبولكة،!أ:الاجابة

ليئقارر.لذاتها؟اإدااصلاحسالحضارةر"تملم!:الماحاآم5الهؤ،
./.وءسن!بادكابفيوالهامةالحساسةالنقطةلم!ستبئنكلكاتر!ط

فاتكسااو"ثرلو)او"كالؤن))و((هـوسجان"صبجأت!!بااورو

ولمن"لكون!ءو!(الميرا"وتةكر"!لرنيهوسا!و"ص،لى-ليو!)ادهـسدالناسوسطواقفا.نصورني"دابمبة))كأكالمأ!عبر..عصري

...........التت!ابهذااخلاصتكونأنتعدولاالم!اةأنءع.ا)غرليةمارةلاحض

ؤيؤ.ارعونانحضارةمنأكدمووووا!هـءدوس!بتاد!ءهاقحرمدالنر
....."كلالتماسأي،ءليهافنئتأتازئ!ماللمبادىء(ا*صآبعنهتحدتادذي)

المعرفةننعجرةوجدىصوا)جمالاحقيعةاءن/يحتالفردخرجو؟او

...ضهافأكل،أهـرهعلىالمغلوبأوطنابهليصتفعخبرمنالغربيةاحض"،رةافيما
!تكنن!ف.يكلويبد-االا!ميفدولهوالننرالخيروعرف.ء.-

الحكمسياسةقناق!س،الدي!نبرالفغط-منوبقبةالحكامجور4لعينه..!لالالاصعهـدفيولدهـ!ف!ةد..قيهوادلاالذيالو؟ن

الباسببليهـدمقامثم!".فولتر))و((رولىو))و""وز؟-*!وبىطن-ط-بزالمححولبلأدالى-اسفارهضمن-اد-ابذلكدءاؤرتم

واليعقوبيين.داتون""بلسانالماللقةاًلملكيةبنهايرةو!!دي،ا!ببدالاررت!ارتوا!4لادوجمهـا،الاستعماد"نر.لحتكلهاترزح،ال!دي

فكانت.الطبيمةتسخرنحوعلم،ئهبفكر،لا!جهذهطول!سهىوكانفيوؤش،"هاوعينوبغيبيا،،فيوتسددنهبمبل،،ر،ةالحضبئسلحت"

البرفيالبرولوكان.وا!نتعاعاتوالمغناطيبةوالك!رباءالبخارقوىالغررقيا!ض،رةبضرودةايرمآزهمنذلكؤزاد،الحالمينعيشةماضء"ها

كلعلىاستحوذتالجد/بةاسلطةبصدوانشعرواذ.والهواًءوابىحرهـتها!ىوأناح!ى،ضعفايمازب!متورولم،الئ!عوبللكإكل

."ماركسكادل))أنبرا-عليها،!فاراوللبرأسا!وىهـفها!،ءهاويةالىبهاتردىوزكادوالنازقيالفاشبة"زهددهاالحضارة

القرون،--كأنهاءصدالاوروبيةللحضادةتاريح!جمل!وذلك.والعدم

..عشرسعاتااال!ونآخرتصأ)وسطئاليومعلبهانصتهدأنتريداك!.الحضمارةووءءا..أسألدوأنا

فيا!حضارةهذه+فضيلةؤانارت!ت!اكا!خطاءكانتوم!ما..العا"اممبينءكانهاوبوأبلادنالننهض

"..ا!حرالتفكير)):هـيذاتية51!لاحاداة.نملكانها؟رماظفيزويثىأم..الموراءالىزتودءل

..الحضارةهذه؟هقوءاتحقهقي!نا/15اذنو،وأغلب،الغربء،رةالحضل!فه"قهـ!"علىنتفقأنأحبوأنا

هـ!كماملكناالحضأدةهؤهأنهي..وهامةخطيرةأخرىونقطةا*ربا!ضارةفيونيرلا،الشرقفيا!روحي!ةبال!بةا!اونينائنالى

الدورنحنننىوهل...عامةبصفةالغربهجمناوالاوروب!بنملكا!!لاج(ت،الراد.إو،اسلج،اا!س!تالا!،"ررون!،اولديرقىصور.زهاالا

؟ألحضارة!ذهتكوإنبيلناكانالذيوؤاءفةوفئؤكزألاسهافيالغررفي،رةالحصانكلء،اررفزير!ن

صءالغقرةهذه-لقبلةاالواجهـ4ودي-يديركبينسعأضعاني00وهـ-س"

:((الفربالىد!صديئد"ظبي3كلعلى.!عتهدالحضلرةوت،ج..الحضاداتمن/*نت!ماوهذا

ا)ع!بةة-.المقابلات!ذهالنث!ءأذ!،نمننمحوأنامل،وأنجرا"،أساسهازتشربأندونالحضحارةات،جنأخذانأزءطأفمن..ذ!ن

مي،ج!لمةاًلا!خعمابىيركلم"ير؟خذالاوأرجو.والغربالشرقبينأفضلالسمة!ذه..مطلقفيهاالعقلانالغربيةالحضارةوسمقى

..الفكريالهراءهدااخرالى"..نترقاشرقا))قصصدة"صى،وأعمفاعطمخراشيءعنديوهو"..الحربالتفكير))تسمبتها

الانسافيالةكروواصهـ.عالما!ثمةوليس،الان!،نيةغيرفببس3السياسبم؟لوضععلاقةلهاالفكرحريةلان.."التفببر!رية))ر-عمى

لئآرراأس،.نذة.وورت!عدةلطرو!تبعاوالمكانالزمانفي،شضقل!ابدلابل..مطلقةتكوناناذنإمكنولا،صدودهالها،اعبموا!جت

فيماضذيشعبولكل.وقروعهااصولهابتقصيالحضاراتفيصفةالحرالتفببرلكن..تقلبد،"واجتماعيةسياسبةحدودمن

نأوالاعتزازالعخرمنواهم.بهاويعتزبحضار""رفخرأنال!ضارةمازعوحين،ووناؤث!يناقترو،ظل،العوائقتعوقهلا..الذهن

الجوهرذلكوجوهمنكوجهبل،منفصلمةكظاهـرةلا،و،فهمهايدرسهافيالحرالتفكيرهذاووجود.للتقاليهـ.وليسللحريةفنت!يجة،يبلغه

..اًلانسانيةوالمشاعرالفكر:الفردالطريقالىودعوةاًصلاحاداة..حقأساحرةءريبةاًداًة،حضارةأي

ب!ئاظراتالجدير"المطارحاتبهذهرهينةليستالاممقحي!اة..السصي

بالعلمالاممتحيا!انما،والناقشةالمحاضرةحسنعلىلذنمرنالطلإةمناًلفقرةهذهالى-التوضيحمقامفي-هناأنتيرأنواًفضمل

فيجاءكما.واًلعلمالفنتيناندكنايمن،والادبوالفن،والمعرفةاًلفقرةمنهأنتاخترتالذيالكتابنفش"عصريسندباد))كتابئ

ب!دءلىاي،الصينفيولوالعاماطلبوا:الخالم!الرلبمولكلمات:السطورهذهتقول..الىمأنجقة

..الحياةوطرائقوالعقائداللغةواخلاف،الشقةبهانادىالتيالغايةبلغتالاوروبيةاًلحضثارةبأنأزعمولست"
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دحلات!ك!!و..و!"ولمتصاو"4ومأاقدوظاباداتلوعةاعه-،وك!!ص*اا!:-،ملاننا،الحضاراًت؟.دداسةارناءرأصقوينالمصررزءن

..اًلعشررصلا./ك!!وازت:ارر:عا!حضادة))4تؤ-5ءاىا)ت،سلىلمواضعلرريااعطيماكأ،نرالانطرات.؟ب

؟..ظنكمؤ!الاحساس!تارء-هـقدى4ايالىاً!ة.-حلىءلؤبلاز،1رل،الغرب؟هااخةصصضلرة،،،،لا،ا(اًرةرب!كأ

الاجاب-فى:أنبه--د،اودوبر،غربؤيأخيراوترءرعتنمترا*ف،راتاةاررءيا

اد--وصوصودوءمؤ-سىطي-ةمنأحف،رةاياداتو.زهثلتتترلي

تزوه-!!هد.عمب-!!رزاًفيوحدلكاصسا!"كانالموا!ع..افياهـرةواورروت-قداًر2ب،ززطرزوبره9-ماور*تددإكأالا!واتية،و

..1(أنا)1!واً!!كما..اًلاندرا-ت"،1لحاولاك!ا!تبة"!احالىاتسقاوةءلأورود،نطارحبلىذاتيببئاًلمصنحناًنظأو،ملمحلىف

أكويرف!يطنالاف،الانحطنصوللدودازهـا،د.رتالاصهذهءخلو?با!!دةاوي!زهب-اةفلا!زاينكرءناصدوالغرب-الغربعلىأ

اعتقدواظ..،"وتوجؤيهتنحكمالتبموالعوا!لى!ربءنجهو-،زت-أنهوبس-إ-،را-نت-دلتم.ادلمء16بحبرةا!غربةرةا!ءةتامن!الافيةقااًلى

..مض-ر-لاهـراًلانط،نان،اًات،ربرغ!ذاءنواً-دةص*:"عدا"ا،ءا"اً(ء"دو،ر./!ت،عاىأ!-ود

و-كب.ط،)*ا؟تتصسانه511-دؤطمنء-ت!ةادر3،زت!،ل...-
.."وجودهو!ب،ا)روص-"ا)ءوانبلضؤكدار-صتار!ذاالىحاجةميننلى

وهـ-دن،اتدااتت-،!باىير-55كانفيم،زة--كبمااًغرقكأت،المدار!لىاد!4كندريرالاسروددسةاوىطهوبولميسى"ددسةمنتار.وتنامدىءإى

لمرتالرصوم،زت،الرحلاتلحه*يةهـ،نفههت.."ل.زمرءصراًو-،،
.....و-.يرفالنترالازهـر

لرسما)جمم-"الصههتءتسهصادمةءراؤ!و..واصهـاتخااو.ابرفرلاو

تكنو،م-صالسهتجللمالفونوءراؤب!لمرو"ةء-و(ز.بئالملموالا)وانبر،!ة!م)لب*---ف!ص--قووكبما"،بةدر،وملكيحميهبمالبومو!ف،دة

..الممو!-ئربئىكأجهء"ال!!ة!!تاكف-.---ىأزكرفؤ*ة.،1بنائب3:ارمنيالمصأرالازتفي،بينررالاو

ءاى!"يو!هبموضأجداًدهمء!المةكربنوو؟لممائطؤلملأسةت!دج،1ويرحمشيو.لار

تاجدالمس،اقطمإجلي..و"ما(هاالقاهـرةصولودوررصللأسض،ز!13ووهـب،:ىا!-.لا!و!ء!!ذاوم11صة-ارةنلا!ف،الىتينآلا!ءدى

اس-،ونذت---اوم،ر،الا!هلمسآتار،سءقادةاهـرام،الاتريرةا؟ء،ئت!واأوالىء-!!بىءرسىنهـيمم،رأ،تر،إتاءريوءوؤكرييردي!ريطمن

..ءظبةارحلاتأهـذهفصجل"ر،نويرو?ون0.ر"ءط?وننا

..؟..الأسلأءدز،و!

..صللأتلراتصجىلىعلىص!حرو،للأتصر)1ص:!نم،و..؟ة!أوواا!فا-وماولء،،ءةلاوأجإءطوكيه

3-لاووبلاولاانها.دحلاتهـ!ألةلمحهابهتاةفكراوهـنإةشىء:أيا)نأاًلسصذال

د!ط،،"دووعالاا)رحلاتمنبررصلمةا!م!موانا..

ؤ--،،كنت،بهـادمتدحلهكلوانم،،هـلميقةبلدحالةاننبنعمدفلا،ا(ء"سي!*هـ؟،د))ر*-،إكم!-فتينا-هـءتار:داانزرناآا!د

.."مينبواجب"هـؤونحاأجهلى"ن!،،دإرنه-و((ا!*د.و!.دبر،دا)سص،ديرت))كأ،بر*مأنصينكطى

الم-خول!و،3ءتهاالاتزاًدةؤبفئالرفو،الممر!ةلىااتووما..الحة.،دة"صققتؤ-15زية01؟لانطاعهـود

!-ووالحقيقيا)وجددداً-نهاموضوعانذالمث...ذلىككلء-ثولحه"ءلمثكإه،اوورصط--ا&رد.ة-ء،وت،ا!ىاإءه.!ةاًالم!تة.وهـفه

..-لاتالرصؤكب،افناؤ!،ا)ت،ريرخ!بم:ءظ،هـرهد*لالاز--ان...ا!-لؤلاا)ى.وبءوتبء..غربي!وما)كل

،-لموملغ،الطبمناًلاتط،نلصواحدةدصلمة!!ورصللاتي..ا)غ.:ا:-قىآطت

..نفبحوكدوراهـاجه-4ؤظوانا.المفتون،للهوطيى

..ء-!ل،ل"ءالط"تدباد))سنوانالثزمج*لسكطالذي!ووهـدا-اءت.ءوازة!ءاى.ؤموم،اتضاراتوا-،5المشزظرلمكطاًنا!واؤع

ض*ود-اًل،ت؟ديحيلطالممبرصلكأخاصان13الاولل*تابطالانوربهـاا--تد؟اداحديرحت))ابمإالفتوورتد"،،للانطصاريقىملمطلم13.1اداتاءةا

اتفدتت3و"...الىتهـدادا)وجاًء!تكبما..4ب4اور.طاطقالمت-إ*-ن)موقهسه-هالاتحاواادبواعربهكأاصلاتلرا!"مصورا11إماًلفد

..اًلاناستطددا-ن..لاولكئ..خراوةاًوؤ"صة?ردالاءراندإوجريالحةظاًلبحتلمحيولكن،اً)دؤاعلءرداواًلرداءددذالمث

ا)قدبر!،(:اطتدرادحديت))"فدمكأاىا-اخرىءرة-اتيرانحسب!..ا!-فئوا)هـررال"حطقخ)"هـوء!دازها

عامنوؤمبرايامءن،ومداتالملمةالسفين"-للكرظ،دواؤفاءتت))

،طهولة-يءعورة.*إ"؟-"ورتءأترربا)4اًلىدبءلىربءتولقد

....اريراًلاسغنطجةوججال..نتماطإ?صضويالىا./طاع339100منوخطورةاهـههقىت-ر31هـوممازلمراتاؤب!وو:اكانوجهـتسبرتوا،

صزيركءبهالجنوبر!طيءكط01!ذاعاطت،رامم!نجرحمارالكثبرتء،"الطباًاورربردىوجدت..اكترواًتمرمن..وؤ:وز"أكلربيااربرةا

لءلمق!،الح.،لوس-هـنلكصودةاًاى.تء4ا-ءةمنةاوكانت.!اًلع

..........ر،اف،ء..اةاكوا/،ةء-،توالروا)كته-،ءواتابىبرجاؤبالرغروا،لر!حكأو

صوريا))جزازرمجموء"منالمسكونةالوص-دةالحزلمبىةاطمبهراسطا..وابىاوغجاًدنمرصا"!يب!ااتفيتاولكأي.ثءادك!ؤبا؟رأ!الم

...حمراءدايةجواراًلىوا!ةانتيخااًاضظ،دخلملالؤرأيرت..((يا"ور

جريرةنتميحالرجلوكان.عكازهاًلمىربطهعم،ء"4تالانهاب*د!-15ظ،روازقباًبحتج*اضي-وثصهءبموةهوعوهو-ب(بىتراهـ"15ءيو

..نفسااربعونوركانهاوتعدادا(ا!تللأزءكأ))إرصللأتاوادبا*دليءفئا*تا!رصهءصبرقيهمتاووثم،ا-ءتدبرادابكتؤب

هـ-"بركلةاولحط/لمك!ازرة!نفىيفي!فلماذااعرؤطا!اًز*رلاالابرنبرتةءادةاز،ديو*ةدء!..اولربياالادبطؤبلمةرابىتاة!.!ةوا

(191-ص:هـبر،د))..والاجداداًلابءحضارةاًذن

وجملت.والمرا!فيكأاطةو)ةابراتر3دمن"وكبادسحرهزتساس.ظو!واز"اناؤكرصلمةعنعبادة(1مهسيسمدداد))بربالحد!وكتاب

اثرنط،قالىاًلمسفلىءالثطعوداطباقمنلمفعانيروالموكبا*لهةاس-:كأ06..التقيضاول..مهسلالمريرخوجمارحلة..الم*،نؤبوإء-.ت

لبستصتى"الحلانية))جزيررةثاطيءمن.ؤفيتربتةواًل-ة.،سنبهاهـذا...يالمص،ديرغالتدح،بؤيجولاتسميفولقدمصرناديخءن

كم،.هـ-مامتهثالالىالواًقفءخالتفءصودة((الثتدباد))؟لممقىهـنغءبىهعندؤعيماوبرميثد).از.ايحسانيجبالانسانانعنؤضلا

علامة،ادكهقةااًل""صووبىاجهزةؤي،للمرفياتالمزدوجة411ءورةنلثقي.."ختلمفةو!:وؤطالوان

المما)مواةءخته!ويربر--مجالذيءوض!هاالضذتدا!،ددصاتعلىثدن:"تتالتاًل"-(ؤ

خلإجالىالعرر!ابىءد!يرصاتهاا)ءلمميةفي:قىا&نانوتار*تةيوالى،ء،رلمث*-مؤيكنيرا.لمءررتاةياا(!-ضدداد))آلمم"دكرعلى-

اء.-روا.!ذرعوء،رت.-د11ء:اء!كراثاًا!ازء!-!تم.عهانصي!.ؤ*!ؤيا!رئب--!ةلاهور،لما(ت-ع:فيكملنعناوكلديوهاالزمنه

ظهـ-رعلىعمابايره*نولمم.،لاونتموص:وبا،وتس؟،غربلال،ضديلمءهل..ليلملادز،ؤبا)*ءسهذا!صدرادانكالؤورءا!ل!ىاجكمواز
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قدرةعنديليس،راسيمناخلق!م،شخصيهانلإ،عا!عندعبارةوالسثندليلرا)ءللاد-"شبخبينا)عللاوواءردطادكلرانءنا--"-خها

..والتفنناحبكةاوررةو!احاقاا!ءجمالرش.،ططعالخيا!كواؤمااًلعربيالهالرصلهصورتازن!من3!نربا!:*ري

استصم!خهو..جداواحبب!،المولدمنلياشنروه..صللأوةبعد!ء-إلررءلاركبباوح،فارهاور-ادتصومنحارتبم!د،اءوةرهوربرز

والقصة..بةبقاؤهمستعبيل:البيتفيليفقالوا،النملاًكلهصس...اظا!-ء"خذلكوحياانآآه،.ءملهـ"

"..رقمالعنبر"قصةحتى..صاهـبعبهذاوءلوقت!روث،عري.وءكىررصلكتر،زياحنسمت(291سنةد!ممرالىءودليبعدولءش

ثابةالمرضىوبين..الطبمدرسةفيطالبواناا(زودتحيااءةت3اًحس،*ء،،كان.ا(تهـورةالهور.فرد!1)سندر،د3"،،رىالىالء-*،ا-

...ستموتانهاججبعاونعلم..بالقلبمر/ض"ا-،لار!ءمةغريبهادء-ضدر،راً!مه،داءرمناءو!انوؤ:ل،اءو!تذءكوبلاتكبما.و:،غر

..الموتانتظادفيوهي..اهأهـ،عنب!يدةوهـ!المجدااءلمةوكاتترو،بحريةءزامراتفقهد"لانهور"-الاذهنيد!بكنلم،عردتما

التيأعريبةاهذهعنخواطريدكبت...،اعسة.0عبيلة..غريبةص.صولاقا!ع!من،معاوزفيرج،جزائر)ا-صفارا!:ءردواب!-"،

العد!)-لةاوتالتءظرط---ورامماءاومن،ا!هـيالورءلمعاتوص،ا!رضءلىاعرا!اوءد

لابل،اًنفعالاتمجردليسفالامر..لمحصاءصابصنعلاهذالى،ن..ءخالب،لم!ياًكاسىولحمل،التممسوجهدجب

حقيقي.ؤنالىوالنجاربوالرؤىا!نغعالات.والانطباتهذهلمتءلمولانردد.ه-ااص-لسطانالهـنتدبةر!ككمامنا؟،ببمرر!ردررتذدنومع

:!الح!افى-!اإضنااضبهجم!وند،ت"مطااعةدأءدت.والفحصبالمعنايةجديرباشنهـبادارتملق

تناي،ه،د!بما.لخفيرد!القصةانورأبت.اًا"ندبحرارجاءعأىؤفت*ت

ؤكرتكمما،بلادنافياًلادبيةللحركهالواعيناتابعينااحد!وءصفكم-ءناءر!!وكأت.ربا)5،لينالرصاسنةاعلىلواردتاوجابيةووار!ء

؟..الاولالروادلمعاولاتبالنسبةا!مصريةالفصة!--"وىعنالانالبراد!!الملأحةءلىيرافضلالهؤلاءاناًبىءر.بةشافىت3الا/،ر./غ

:اًلاج!اي-ة؟-!عاررةمطاله،تمنخرجتكما..الوسطىا)قروناباناثرؤية

"م-موديباالذوومروج"و،يرخيللعزو"المخاوقاتعجائب))؟تابي

!بموت!فىن..مطلعخبيرنامدكلامهذاكلاميلعنبرا!ارجو!"-ااور-(دىءلمىرالمرافي*كأجديرةالعرتكأبفيبحريرةءماروطرهةلي،ن

انيانيلاولكني..القصصعن.لكلنماابحدكبدي/خقضنى"اغلب-11.رال!ول"صور"

احبؤانيولذا..يليناالذيالجيلمنؤص،صمنامترءاىاطامت

يربيجيلاانثتعتقلا...جدابهلهتمانيرجبشيءالىالالشارةءه-انءيىبمدىواناكلهلالمفعمةالا-اسيسهذهخالجتني!فىد

يبدأ..المستقبلالىالطريقتزءمانجيلوءاولو!شدءا...للأجا"دصرامدصلفي،ماخه،ءرنخاججوؤكط،حضرموتتءاطبمعاً"ام

يبدأ..الواحدالفردفيوينمو..افي،تنهوينموالادب..!ط"ولاوصفيايىوالاماناكننتفتحنمى،وابحثانقبوردأت،امرببما

..مقدراتهاكئرالىو/ءصل-ب!نميهنمعملهورنمي..ب.يطاة.ب3،لوطالعوو!رسدرسرجلكتبها؟ت.،باتهيوانما،سراؤ"

يعتمدوا!م..نشأنئانفسنشأالقصةكتابءنيرلميئالذيوال!ل..،طيروالاسالحكاراتوا!ةصص!ذهكلكتبثم،ا)عربفىا!برفلم.اؤ-ة

سسسيهـ.!سمأعي.عم.محره.ء..!ىعى.عرهى....:ادرالىعالؤاًدلم.
-، ا!تاذ.حاولامد..الحك،ءاتوالمصهرعنحديتادهت،سمه

صروءالغىمنكبرايلقيان((امريرةاالقصةفجرا)كأابهديح!بلحى
الات!ادداًرعنر

الةصةروادمنواحدا*مبوصةعايرضةوهاالتيالفترة!دهط--عكأخاى

..واًخرينوطليماتوديمورثببنلاجوارالىرلم!دناوى

المرهـ-لمةهذهعنأكمانطباعاالىؤيه،نستمعطيبةدرصةوهده

يعط"!والألهاً)مثه"طان
مه....القصةمعوو-خكما)كا

مم.:اًلاجابر-ة

اار"كتانبل.صداطضباتصوبراالفترة5هذكسورحفيى/ء

.لاء،..ايامنا!يالممتارةا*ءبمنواحد((المصر/ةاة!ةاوور9ا)

لسارنربولجا!كلس!ناترالعه0054"!ردةءرجلم،العايةالمدادسلمحيشباناجميعاووت،،مت،

+.وبدأنشا..،دتضت،ت،المتوالادبالفراءةوا!طلاعحبجاءمةورم"?،

جمهفي!..اً!جنبيةا!دابالىنعد)ناهتم..ونتفهمه...امرديااًلادبونر!!

حح!ارذلمتأ!كا؟.مااذيا)جلبفعلماذا؟كان..الاجانبنقهدنكنولم

..هـ،فيادون3،زواا)ضمعركأ،بةاننتاءوداذا..يتعهمونو-/برسوناراؤناع،ن

اص"-لملأدتمعالاباءدعلهماؤ!لمناايضاونحن..وهكذاا)بارودي

!خروورقا!قةط!اعةزف!!:فيككما!ة!ا!صيالءنلقةونايضاموابر..ا،خرءنبلل3

...ددأزصاهتلومن.ءومعاردنأادابناتوسيعء"متاكانتلفد..ا(وه!ف

..القصعىوضع،ى

لببراًتزلملأتالثمن"*هودر،لادت،ذاءميتااننيواذكر...صحهحةاًلتتطة!هـذه

...لت"41:14فت00سنة(.:)!!قال!ر/بولمحت"نذررهور

دوءتهوؤء،،وكان..ءاماارليمون!فههيداذا.سو؟،.!ت-ءهضا!،

العربيةالدولجميع!يالمكتباتجميعمنرطلب4هـلىيعملونواخرونطببماتلانتينوطاهرمعمدواخوؤجمود
..المصريةقىالقصخلق

بة.ومهسر!ضئيلديهامج!ودياما

.صمهـسىمر!ص.....هت.هـ..........9......حقيوحييا!سنماذعنهاحدتكالىي((الحل!وةالسبع))دصيحى
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:ارأدءؤوبرف-بر،ود!.نر،تء-كو!طو.،سانءوبلاأوؤر..دمط-الىهـر؟ي،با*تا-ءاى

تط-رات!أا)واص!ةارنة-!!رزه!و..!ضاالمقصودالجمع-.ثطالجس3!"بو..وهـ*!ا..وورزتيناًنجليزوركأ،ب..وزرجتءف

.-ءاص-،،!.ءاصؤ3أدداص"-اور.ءلم!ظكأؤ..يا-تايةرزاإ--لوالجهذنا.لظإيدا،حوهاًن-ءاةاًرو"!،الم*،سس

...لمي.وط!رىيو.ي!!يالذي-لوالج..ج!!بعدممهاجهللان..اصيالتلاثةاذنفهنلك

...و!كؤاً

..محموظنجهب4رألىعلىمبانتسةإلمينا

.اًجابر"وصجالانفع،لاتنم7،اروتي!ؤراءاًتثم،ءدبر!ادب:7لهننتمأ

س?وي!خا)أ!عاليمان.لصدقلا.واصهـ.زرهيءالعةيهةفيكلهاة.كأفىروةوت.ة"وؤ!د،وجارب

هما*لماءامنالىمديراعر!قأنا..فقطءا!ممررد(اًدض،رج!ياو...ال!-ل!ذاعلىؤضلاًيا)--ارقالء-لىوا.ب!

ايفا.الاولىادبىق!نوفنا.ونادب،علملركيملراءات،التقافةءنزادهوكلالأ*وماتسثبا"ءل-أز"واو

ؤ"-+ف:ي3؟لاليرصلملأتبمد،،صودتاككيالطدبرقةاناوا!عوايربواقن-لاشينوطاهرءحفوظونرجبصقييويرحبص-!بنوطه

-..لدةاصاعمالا
..يةنحليماو*ةهااو-قىوتوغر

اذجالنهءاىلمفةواان...الرفي---كأات،برعاإردوأأنا!مليدلا

صاصهـتون!أر!انة*الاتلم!صم((ال!ر!ا!ىد-:دراد)ءوءت،!..

......!..موجودهوووب..لي،!ءتهراريعالجهاليهار*وراًنوت"فيوا!-ب،الك"دى

..واقعيةرصلملاتوهي.؟اوروبالمىرصلملألمني0.0وا!ثربالصهـقفي..لاءهورةادآ،نعا!ة!ب-اتظ-أإت--ن-

4ولكسالأ،نؤكطرصلاتيرضملا((ا)قيديرحا!-ءثدرارحديت))تاب3ر..،تهم،!،،اورولياج*وبفي

اًا--ةدرادنتح"-"بئعنبحتااتتواءعلىوا(1،نادزمانكيصياليةرصلمة..،نت"4!اراإ-ءا

ستوات":زرءر!ن"كم،لاالهنديالمح!ادىبشهثا!اعود!انا))...-.!

وا)*رنارت،ءهعافيرنابلينميه،اعرب!ااًابحر.لمونءرووكما،رلعدة..سيء4-!-تدزثد..اتدبااًاى!-ت.!د،د:التللأرفىآت:*ح-

حراهـأتا!ء،ا)*:رىا)بررية%صاداتالاكتءصوبل..ءتسابعا!روهـ-ي..كلهاًلعربيادبت،وبنادرزر*إء..يما!ة!إ-.ةدبراداوصد؟ت

"-نا!توبرىاطدوطاؤ!يالاء،ء"يرراسالى((؟رلمواوءيودبراز))دوصول..إ-وء"،تاادب:بر-ةه-،اانابىكلهنبر-بكم،او..اءرصللأتادبمن

اًز"رهـورهسو!:أت،اؤ!ةدبءدجاءاديؤ،س؟وب،!ء،منرم،الالر/فيكأإ)قارة؟اًلازتاج"نا!اونهـدا"نا"آادرت(إءزو33.وفيرءا

وا،:ة1)،الا"ت!4دأ!!أ!صمعلبهاطاقىص،.ىالمفزعالرأ!!زلكصول.؟.اًرةللأتةال!با،ذهازة!وفيويرمك!"،لىبم

.."دنتالصااءرجفىرأ!!))

:اة-،طلصلااً

ا-فيا"!الىظاً!رص!!4ذ)ك،الهـة.الح"رحاة!ؤك!وو،لمديد!"لمي..

ا."ايرورزنط-ءصز،3انردها-"ء،ولإىعركلا.لبمضهثةلرنا!راًصرجت"زطوعهو."و!كأةكأ(1))اةاوعاوافي(1ايىوءهـ،ت))ادبآلممكأ-

ا"دليياالادب*ؤلفلتعاوس((و)ءبةلمةليا!ف))كأابمنل3اوجرءويرف-ع!زة-هـ4اىايررزلمورات3المدآلتبارالأرقوا،دات3المزرادبءن

الىء،!كأين.ؤي-.اص3-را!اذا!ذهكانبكاناذاكبرا)ؤ.،0.خأءهة"ذآراتفي.نفكيره

؟ر!ا--تبارصعاذؤأز،..اًلاولايىت.ريء"اهك!هـواًتدبادراذابر،لكوه-،..2-"خااتر3مذفبم/ةيرهو-برضعنة"صهالىير-او

ءر!-تفاصطةو)*يا)ىاًرض!ار،،اعود،ا!ودءطىاقيدوناالىا!خ-ار!ةطحاوطوازها..مغلهفئص!رةؤكب"نة-يعزللممرات3المذهـفه3،"لبانآ

ألمبعر))،بوكت((ريداًلبالسندباد))ؤ?كأ!ك!!كلر!تءااولا:!دا-ب)ء*"يربأدآاس،دارتم،4امت.بخفارودر!!،وءرد،نترؤ،،رالدزهـا

.((الراكل،رءزياًلناخداهنت،ريراررنبزرك))الى!المض--وبا(ا!،خد..الى!فىؤبكلهترص"!ظاب"3

اوصحطاتءروخاًصورفمتء،-،ء"ة*،ت"عمسيسضدداد))ابوكت"ا(ا)ترقءىعصةور))لإب3وا!!ربالىاككتقىزو!"ء"اقر!دءا

ا!--ةه%ةالىث1ظهـرء)ى،.ليوصا)،تديا،ء-ط-كازء،ءوجولا،ني؟،1ا!ا-قياسهط-اوكازت-الغربفيو!و-دهـء"ا"ام-ديرربرس!الشرقكمان

اًا،ت-!دياًلمح"ط-طولؤكيماكلءلي.؟2..!طعتاد!ياًلم?هـة!قيادط.."هاشماًما-تا))!ي..اوة!اءةأ

..وءرض-"فحدزتاًرس":ق)از".يالغررءكأوا!"-ورالاوصاتهـهـهانتآوءكذا

باوالاعج-الءبالهتءالوؤ!ا!ثسقا)ىدص،ت!"نوءرتررنط؟اناذنؤ"لأنل..الىتسقاىاءفنجهواناع-ت!ا"امؤ-.تفيرعن!ا(

.غرجما.هـوء،ر*لادهازااغربارءةءارة..ايى"وبر..وجهه!برقصاًيذيالمكان!بالمورابلةآلصءو-ة

:!واًل:اًلس-ارعالاً)-ا"اق

..؟ا(اتسقا"نءصةور))اءيمماتوؤ.بئبصلأتاير!؟رزاهـداانبردهالفرا)تحصيةهـده:اد!تهةوااعرابةايثيرشبمءانهشك2لا-

احالة!ذه-من!ا*ل..الموور-.فيىووالادإباء،إتمابببن.سجمعاور!ا،المرءبة

...الىرؤيرا.ؤ!برقةوطر،ا)ء.،ةالىونظدة،!!تء-ودؤياسهاوب:لىعوانب6

انلريتت3الذيا)وفتنة-ىوةب.0اً!هكسيةورةالصهو-ل!ملبلالادير-بوحرارةاماًلىكاء-وصوبقىبيناجمعاهداً!ة-سونف؟

ءنس(.اىا.دوهاًيف،لذحءيموصدامت!)...الغرب،رةبحضفيه؟اًلمو!ء"نم!كااتاًرلىعاشو

اطالارةاحاهـتبالىا):ت،به3يصددالحيمتوؤ.قكان(...تقرد:،:الاجار-اة

..."هاتمامالست

..اتسقانحووألجا!4الغربؤبصير-نهلمء*ىال!*-!ؤنروؤ-قاًنك!-لمحلتان-قو)رود..ظرو!ط"-.أ!ةكاهاالت-ألىة-

.ءولتؤ!يمات،هـالتلازةازابعانبم.لى!قدولا..رمحلاء--رالاز-.،ن

.سنتاأطالموسيفىهـوالانىصنرالبا؟ر:اري!مند.صح::يواًحدت!ء..واص!

0م(لم!،ت!ام!درل))صفىلمء-ىؤيهاخب3اك!.الةترةو!!بر"بفثاًيرضامهـصلذاز،!؟،1اووتمام!ءنؤفلاتهـيوبقىالمو..

:احنا،4..المثلميالهـرس!وا!:-تعناءبينالى:زءقى

ايههلءن!امب!فهاكنتؤ؟راتؤ!نرءي3رو!طمم!:تو!فيد

بب!غر*"س..ال!رةنفلط..وعللاد-الاخمتابي؟يهاكتءتات!االة.رةاخر!ا..داخرىاوإ"ليطر

ا!،--وركا..الادباوال"نو،لمالكلببنخصومةلاانه..المهـم..ات،ر.لمخادحاب!بجولاتيرفموالذي(("سيد--دبر،دلم)
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اص-،زاالادبالمو!ءوم4وعفوتوراهـ4واًنفه،لا/-"لوؤرهؤ-ك!يرةهتلربرامىكبءالم!4ازالى؟،لاص،فة-ناريضخافيءمريلمءلاعبرمشرفه

ردأة-،4اًدانءلمىيردلذلكل03.ا!لمغةعاىوصتا،الاسلوبءاى..الاولىالط:قةمنوادلم:ا-.ارها"تءو!-ءقي-ا3،ن،كبهر

..ا!*اليةاًلىيت!ركلومالعؤ!اسه،ذكل..اوروباديالطاوورةذفسلاءظتوؤد

1551)ة--ا!و،اً!خربو-يوراءتههـنادبة!.بعطلوالذي..اخرنطوؤة-اياالوانلمحي"إ،:ور،تا"

لائمح!ء9فيءا*،صةوصلانهاولمة!اوموارة!ءددة3.1وزر،إفءلنى:الثا"ناررصؤاًل

.ء.لانناجهشرجمين

"العربيرببزدونمترجمينءإىمامةورافيتتمثلالساور-،والمث!كلهلاهـويرلملأم!م!ص،فيالبالشغلتا!!بماالخطيرةالقضابامن-

الذندالم!دجمتهـحدودداز.اتقفؤاهـته،ءا.ؤضا،"الاجنضبواللغات..ا،اتزموالؤن..للؤنالؤنفضيفئ

وكياوالاء*يىة"اعفيا!ءلموب41يكونؤهـلاابهتإ..لغتينبرمرفانالفةموقف..تث،ول،عدةؤضاير،الىادقضيةهدهوؤهـتمبت

..!،المنجرجمالتيالإه-كأتعه!ان"حاولكم،،خاص"رهفة"4م!تهوءن،عمو"االحياةمن

..4أوءفرداصرؤ-!"لاروحنقلهـوو،1،م..يرت!"نواكثرمكلةىمناكأر7ز!)م!للأ)نر

سواًلة؟؟ازتك!3*كم!و"

الحء*ائصمنمحموءةزقصرو،ذبةاا."الطعنتحىدتعد"-،:الأ،حييبراة

..ا!عا!افهـ!كم!ا،ماادبؤض!بما..ؤوا!رتمااذاواهـمات

ا-ان:ووارقنضاق،المستوىهذاًوعلى،الصورةد،رزها!تاورنثماتان-

....الاصل!!ءوجودةغير

1،كراء-ةا())الحصصائصمن!حرداالادتبركو!انالعايىةسمات.
..مى..عندنااكة،دجمعيتيب!نصراعمناًلانيرد،ر"-ا..ءخلاخذ

..وناكاإ*ونلاالارتزاممجردقهءدداذا..ملتزمايركونالا..اولا

:الطررهؤوا!واؤطع،د!كأ2بالىصمع،طورتهـثت،المعدفةح!قاًءرؤ"طوءت-بياي!هاار

ءض-دوا!ضقد،الاولىا!ذنقةمننق،راءريرقانا...ليءض،5-،صلملأوطلااز"

ب-ل..ا)دانطءرزايرور،رء-وىاًإكل،ءس.لمناباحتينامننرا3ان

*!ن.اء.د!01111الاد!!..ءثر01الااءزاًمكلمة)*ن..ولمحواورهاصولهعلىد،لفءل.بىتونط"ض،هـ-ال3

ةا!م-ب*.-ولر..ذهـنوولاهـوومبالىناضمجا.الجدلصولهارزيرانيره*نارة-!"!..5!-ذ

..اًلالىتأزامءنرا.بهمو-!مفرفلا..

اًحنرقى:.؟.الذنيالهملهوما:اثاسااواز

.....ل...معييةورةص.،غةيصاغالفنانعن.ز،-ير4از
نصوبررالاء.اص!ف.ويررهإ*ونوان..دوء01ابفنيكوناناًلم،م

.ماعظراًيري!يانه((الاربئو!!يرائب)ء:ءثللأ..لاواص.صادؤ!..مهـماً!فن!باوصوعاان!ا..ء!ما)ةنفي؟،ك-"لى

بر*-د-انه-برل..اكبماالطاًا--يروىكل-نؤربراواكتر!امالحبنرب3ءللأف-كأاةن*الموكأوعيركونانسورةةوؤكدونبرالار"زاموارفي،زاون

-ة!لورجت-الا!!نارمم،افيكأاعىالجانبالىبقف-لإ"ترجموؤرق..ؤضايركوناننتيءاهمسولكن..هبمن5..أرتوادتبره-رر،ت

ءدلىاياىار:فبلمستوقد..وفيرهم..ودررتو!فسكيوجوجولهـعيددود.بطولىةعندالحدينثصراص،اًذاًنن،.وملؤمنبر-ين3"-ر

ا--اإدلط*،روثنزهوذج(بر!ءرونهو.الفربويابا)*لإاً!فبرفدررن!ر!-وضا.ليسا*فولي،رطبعجدا"هـبما!ف..للاكلةداًلمتبص،،وآ*1

..المماءسسي4اًلممسرحبكأاو"قهالىنهفرواءدتانفب-/تاول"-ن،بثمنو4ب

..ب!ت..ا)سبمةا)!يةللمقايرءصوط:فا.".الىت،ة.بما)"ت-بلمهتىليلم

طعبررلمفإف*ااءحفوظ-رجبؤ،دت،ح.الو!--هـ.اتلاهـوهذاوا.س

برفنحما--4انددلاالذىاكطوبلىلثى?ن)ولاخوىالمسهذاالىا)ةصصيادردرقةوطر-*لوارجالا!صلوبو--"لى5اً!!داؤيرةهة-ل

......نط?هاتاضوحوو

الةيا!*دبر.دةاًذتفا?هـلىلاولو..(1بروست))نطلكم!ااًلعارنطء

..11،،101-0،....،،.؟..دااحباةعلاؤةلهمستليادبهـ،كو!ل
..ب*"كس-5،صءرىءاله-له*ديوارت4بتل!بهـ3-لزص-ر

!.،بلاز-ءانعبلاقكأفلهاتوادتابهءربر،تءللأوة)"ننض!لىمالىاز"

،ا،يعص-ذاذل..!-عضا،1دعضؤ!رت!انمالللاصح!الاات،
.-..رنالاد-15ءنحدتلمفيالذييربمالار..اتوادتاء-نداخاوالأذ-"ان

ةفصه،4زفسهبمنى..ء2-اكل-ا"ضهال3ر*وناًنايف،اللأص.-الاح!.

...-.-..و..ملترءب-.!داً

ولتء-ت..ءذنفدورصت.ىاًولل-ص.ءةازتظاردورطروق-4يرءخفو

يرتتكروااواين،روانناء!لأبولا..اءالاتءاىبرتةةضلواانالملأ.اءاحبيرء..جنترهـالاولكن،صولهر.،شفملرالاديب.لىنتبانالمهمو

..للمة-ل"01بةخطيبااو-كأداءه

"راتهـ!تراص:امرو!ةا((رواراشهؤي))انه..ت!ء.يرمثلانجذ

انزتر:الةاالس-واًار..ضوبرين19بينو-مطعو-لارلضهـا.ؤ"4و؟و!!بات

..اوبفىاادلمئدبرادالىبالازإهاللنااسمحانهـاو.ع"وردلت!-:يرتت،ريرخبنرتةىلااةدبر!اؤ-يكنار!د

ا)-ىلماماؤرتفطع!مت،،ولكن.-.لمطانياذ:ديج)ت،ريةدعاءجرد

...ماطزءةليخ-فئاًك،ر0،41ؤ،ع..اًخاده،و،41اءمفماعء-ت-وى

..ايىرالي-تقبلاانجاةرلمج!ارابةكتؤيارالم41اًنلياءة:ار

رعزنذطثع..زوعيه!ىنتكض.:يرازتاح"بعظمألاءةراؤط"نات،بدولا

.اًا*الىول.عاًلاً)اسه-اؤ

شهراولكليلاولبمئهااصبواانا)وا--مةم3وا!:-فار-كمؤداءاترمف--ل!*مالم-ح

ا"1.ا!بةا!طالادابء-نءر.ودءلىتض*ر!وا

لإدابدارمنسوراتمع؟الادابهذدينالم*،ءردكل19ادرت،ةوض*ورأر*ء،

الضنطامتارينطاواط؟رالفهلعالميالم*ونود"ااضماذحاءنوهـ"انتح-م-ونوهل

شعيبحشن:صاحبها:.-كأالاب

..ترددب-لملأ..ملع

:ادديالا!ةءهارو!ذا..كل"ةدماًدباهراإرأددء-،اظة."-هـان
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معا./ث"الىدليلخبر"السيمفونيةالموشبقى"وكتابكم..بالوانها

تقوإصكمما..الحقيقةهدهضوءعلى..اليهاوالولوج،الموسيقىهذا

هء!ه/!؟مستقبلهاعلىحكمكموما !--7؟الراهصهلموشبفالا

الاجابة:

يتلمممع،داهناكانهو..الراهنةموسيقانافيواحدامللي

الهمديق.ارهاخيءعلمتىوا!ريصيناليهالداعيناثدمنكئت-اًلموسيقىالناسفيه

بالببسالطرربئزةرشصأءغيمةؤيوا)هندسخةواًلجريةاًدحربفنونيتملونكماتماما-تشييدء

الصقيع.تذوباًلجفةبنظرة"..وعهها

الكئيب.مسائنا.فيالنجومتش!علءتجبىاًروول!ن..جديةودراسته،جدياالمعهد0انيكونفارجو

اثقي؟افيالحيادوتسكبفنارفوعنالغبادوزص!ح""وفىواكالامساسعدىالناساقدرمن-بطبمه-اًلمصريان

3*3!د،بالاجانبباتصاليالملحوظةهذ.منتأكدتوقد..اًلموسهقى

*،*متابعةعلىقدرة-الشعبافرادفي-باستمرارللاحظونكان

..الايفاع

العت!ق.قيدكالصدلى،تايهلتفكمتى

الطريق.تؤبانتطارمجا"رهنا.!ا9نجحنولا.التعلبمينقصناكانوانما،متوفرةالطبيعيةفالقررة

بةوا!،ؤرينعنكارأبهورلذظ..بالهواية!سم!ماقدر"ادبومحتىشيعيضايقني

أبتربخطوكلعل،فنهفيالمتمكنالرجلفكرةابدايعطونبىلاموسيقيبضااًن

الحنين.مسابحفيفطيوهناهاورحن.بالصرفةاو،بالحظهكذاصاروا،ارتجالىكلهمولكن،لهاًلدارس

هذاتتحمللاوالفنون،تعليمياساسعلىتعببىيةأقدراتاربرولكني

م!،*.طوبلةلمدة-الحياةمناخرىجوانبتتحملهقدالذي-الارتجال

لن..بدايرةمجردفقطتبداحتى0.موسيقياتكونوخى

الصديق.اي!،تجيءمتىدا!افقي""ءـكذايأخذونهاالذين-امط..تسعةولاأعوامثمانيةعفيك

الجميعضاطرؤبتطوف!نيااله-!بناحدسماهمجمما"مساقوة"ولكنهمموشبقيين..ةليسوا

الودرحوجهكوالكبارالصغارقبفيبر،..مايوما

.اطالملصغاورفيبر،دحياةتفيضالشياوك!ك:عشرالحادياًلمسؤال

***منكثيروراًءاًنالبعضيقول..الموسقىعن-!حديثبمناسبة

..عظيمةموسيقىعامةبصفةالفكريةاًواًلادبيه*عمال

.الدروبيودعانكادالعمر؟لملموشبقىدراستكمنكاديبتأئرتحدايالى

ا)عيوبمخابيءفيتجولتزللم/اوانت:الاببة
للننتر.قالطربتعرفلءص!ت

الغروبغياهبفيالضياعوحنذمةت!،نالما-*ما).وجدناالادبالى-انتقلئافاذا..ولحئاًلقاءلعسكل.،ا

...اًلجملةا.بقاع..الايقاعهوالمولسيقىعناخذءيمكن

*"*ان:النقاداحدعنهقال،الاولكتابيظهوربعرانهتصادلىوقد

..خاصةإصموسيقىلهاجملنه

أركحب!هـهقلملا"تمممكاعرلجىتوصىاًشعربالفعلكبتلقد001شعركاتباًسيادصلاواث

..(منثوراوشعراً..حياتيمستهلفي

يحيترالطريخللكالينفتعرررو،

مظالت،ك.ناتبؤ!لىودربأيصن...الشكلهوالموسيمالىءناًلادبحدهياالذيالثاليلثيءا

أنت!،دىل-ظةالجرأحاًكعماعمريالوكازلرلم"،"ي!أ؟ايعرلىماهيوحدةتئتطمها،اًلممارةمثل،بناءفالموسيقى

الف،ربببرقالم!فوحزهارةفي!!ل."-يمترية"ا،جودضرورةلاوالناضجةالمتطورةالموسيقىوفي..

،رالن،حائط-لغا-ضيءالووص!كلا،سل"،قةا!!الراست!نتيجةالشكلبفنطوبرلاتمرستولقد

..،.....هـصاواولهامنزقرأانيمكئانهاءليهايبدومثلاكبيانولو

الصد.ر-مىجىحمماار!هـ-ى..ورصوعرنجشةفكرة..كالثجرةالواقعفيلكنها..اخرها

.ء..-..و*بوابالفصولعليهاتدوروجوهريرلآرئيسيةوحدةوهناك

وامضتعامااربعينالىتعوداًنيمكئالموسيقى.فيوحياتي

ح!واتيماجدحماه..تزيد

..والادد!لفنياتكوينيفياثراللموسيقىاناًلمؤكدفمنولهذا

شوشةفاروقالقاهرة
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