
نه!)على.ص!فهو!!(نماعوكاس!)كايم!لأ
في!هالحك-ةر*،رواناما!ء-

"...وبماذبيةلمحتحه!

النفادظنالمحكلريخصبولم

فىروعةعثرةسب!اليمآب"ع!طمحدسابا!مص-..ة"." ءطخمكأ،رةووريرلهاو-"هـاتلدا

الث!ثوكارماوعةكرا،سء!ىاصع!2.ت:إ...نر...-.

منالواحدةالطبعةإستمدالواحد!ءضتنر..:

انكفىاشك،.و)سصالخفهسامفوا!هصصفيفي.فيص"/

الطبعالىال!طضا!!دوع،والىالا

..بةجدردمنصا!!ك!،،0 .*؟:ك!+.
،الان،لدلكو!ندىهىو!ا

لهذا،نلامكاادجم،مسنةاقيحضلملأصلأس.-

في!ثاخفيفةفكفةعلىفيهاسةعفرر!ثد!اف!0

ا؟سدترامواحىاةالح-سالىاضر!لا!ص!ئ لدعو،ولىفه،مجوسا-اوفيمءوح

العنماء؟دوت،لارضوالارز-اط

علىصكر-بماصلمزةرصلاقدفإسفة

إلا--خطبعلاولكضلط،آرائهءن

وطرافتول،لجدست!ابماز*!حبان

تحدءنحن!اتم-اني"فهجولما-ص-صلا----ص

...لاذعةيةوس!خر،لزلىءز=-حصصء-ى.--7ص.ءص-لا.-!-*-"!

.-صم-.--كا7

الكتبءنواعتبروه،كبيربتر-يباعطميوتاغلينكاتاذا

مرةءالاثلماالزممان!وودلاالقيفا"س،المعاعمرينالصينؤلال!فة

فننخالاي"ناقدؤال...جيلكلفي"يعتبرهـرزاكتابهانفيري-من

ءـ-رزاصفحات.ءنصف!ةكلافاداستقعله5وتد.الاضرة
لىإن".ده!المعريلى"دورالسصوا!لىللعاساحوجمااعطم

لا3-نلقدوقال،"بالغةلتعةالكتاب،اميركةفيصدورهلدن،الفرببون
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العقللكذفضاءلبعضنعرف!ضمحن.يانفللاش!لاتجديداليض!.1

الزمانفيالاقلعلىلناتتجلىكما،فيهالنىعفمواطنوبعض"زديرأ"

لصدقلهوإن،زهيدامالوعلم،دامجبنجلهلهإن.المافيالصي!ني"النظروجثة،الكتابهذافي،القاريءالىمسأقد

،ةايىلحؤبارعاياوفالغو،ونياصلجيامنطقاو،وومالرانظروكما،الصينيةالعةولأسمىياصاغفكما،لأشياءاوطياةافي

لعسدسثهائعدنالصححىكولالممتيكية-حدواا)عقلانسالنو-صا!نفعليهاالمتفقأنأحس*بأنيذلك.ال!عبيةوحكمت!اأدبهافيعنماعىرت

--ءو.كمامتشاحهينمنادوماً.جوهرهافيصحيحةالحياةالىالنظرةهـذه
ابعدالىالحساسحةهفءرعقلنهايئالصالفنمحبويعرف.،-4س..-س.*.ء.

كلقحلوفلسفياشعريرآعقلملأ،يعترهمنالخاسمنو،الحدود!هويسديرهالادسايىالقابكلمجرماوانالجكدورما!

.?!.-الارضب!انفيودسلمشيره!هيحربانخليق،مابلد

ياخذوننهمبا!مروفون"يينالصينفا،ايلاقلوعلى.لةيء...جميعا

الصننيين2إنقوانامنأبعدمعنىوءـو،فلسفيااأخذلأمورا

ذلك.العظامالفلاسفةورننفراعندهمانأو،عظي!ةعيرعيليهوا-دىيحلمميلسو!ئالصيالفيلسو!إلماه،

،ماًلوفيرتشلخاليسماأمةفيفلإسفةبيخىعة3ـورالسمةويمزص!،لحوةوسخرية4محىفيالحياةالىيشظرإنه.مغمضه

ء/.ء-ىالحياةحدممنيفيقبمدولا،رؤيقبتساروحتهبهحه

...عريع:يءهوفلسفيااخذاًموراي!ماامةا-ذولكن-
منهحيويهاكيرالمنامفينهاشاعرا،جديدمنالضعاسيغلبه

.!بهيجةخفيفةفلسفةالمىيلاهلفارامرمنيكنومهماعالممنرداءاليقظىحياتهعاىيخلعو3فثمومن،اليقظةفى

العيشفلسفةفيعلميها-نقعإنماالفلصفيلمزاجهمصورةوخير--.-..?

الكتاتهذافىغايفك*الىنقصدالتمهالمرحةالححي!ة،مفصوحهوايلأحرىموصدهعرلميهإصدىويرىإله.لاصلملاما

..-5"،ن!اطمنبهءـويقومومماحوله!ريمماكشيربطلم!نالى

المينيةالنفسية"ب"اريلأستمرلولها!مظمنيمكنهالوافعيةمنبةدريحتفظل!سنهو

قينيتكفلالتيالمرهفسةبالحساسيةالصينيةالنفسيةتمشازلانهلأعينيهعنالأحلامغ!اوةتشةشهعمانادراوهـو.فيه

الحياةهذهانالصيناهلتوكجدوتفسر،للحياةفنيافكطيعرفلالانهالأملبخيجةيصابماونادرا،الأو!اميعرف

.الحياةلهذهالعارمحب،ـمبالتاليت!ركما،،حلوةجميلةلارضيةا.الانعتاقوبالحريةروحهتتمتعيقةالطربهذ،.-العولخ!ةالآمال

.ظاللفلسفة-فنيفهمعلىتدلإخهاول،فحس!بليهذارجىلاًداغآكانالصينيةللثقافةالاعلىالم!لأنوالواقع

الفيلسوفنظرةانوهـيفيهاريبلاحقيقةلناتف-روءـيمبنبة(ا،،ا*"3،اتاكووالت)الانةصالمنبروحالحياةيواجه

وان،الحياةالىالثاعرزظرةجوءـرهافيهيالحياةالىالصجنيومن.خنةوالفإسحر1أغلالمنلحكجملرالتحرمنأساسعلى

فيالححالهيكمابالعلملا،بالشعرتقكرنالصرينفيالفلسفةايانغو)كووللضةسركهيرنشأ،4ارقالمفاو،نفصالالاذا5

لامهاوآالحياةلملاذالعالبةجمةالحساسهذهأنوالواقع.الغربيجوزانمنصاحجىادأتمكل!جيةو!ي،(!الأ*أ،!*)د4)،"16

علميهتن!ثض.الذيالاساسهـجمأألوانهاوتغ!ر11اأحووتقد-بصنوفع-لىويخغدب،امحةمتريةسهخرفيالحجماةيروطر

نعناشيبالحياةمأساةفالنالاحسانذلدهالخفصفةالفلس!4،بهافيدء-4انوالنجاحوالثروةالث!رةنحاولاتيالأخواءا

-وان،راحلربيععليهاينطويالتيلل!أساةالانفعاليادراكهينشألالانفط!ذاومن.لهكتبما!الأمآخرويرتضي

الأراهرعلىعن-حنوهناشيءالحياةلىعالرفيقهحنووع-بة،واليوهيمحة"الدسردوحبه،عندهاطريةحساش.ا

وخرالحزنأولايأتيإنما.بالأمسرتنوالتيالزاهيةستطصعفقطالمبالاةوعدماحريةالح!و!ذا.مبالاتهوعدم

الةديم.الساخرالفيدوفوقهةهةاليقظةبهماتعةثم،الهزيمة.حيفةالمكةالحادالفيثى!جةالإءرآخرقيتذواقالمرء

لحياةلتقبلعلىيحملهقعيةالولمنوافربقدرالصينييتحلىولمماالاوروالعة-لعنالصينيالعقلاختلافمنوبسبماب

عصفورينمنخيراليدفيعصفورابانالايمانوعلى،هيكمانعزالااالغربيال"قافيالعالمعنالهنعزو!اكبيراقجاعساحىتلافا

معا،آبفي،وتكمليتقوالواقعيةوهذه.ال!جرةعلىجديدةأجوبةعلىعندهنقعأنطببي!يكونشديدا

بينتحولوهي،فانجمال3ذاتالحياةهذهانالفنانتوكيدطرحعلىبل،لؤثمهاجديدةطرائقاوعلى،الحياةإ"-لات
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الابئنحريالجنسالمماالثظرمنأنواع2.ة..الابدالىةيىلو!كلنالفراروبينوال!اعر!لفنالط

ماإقصاءكلهيهـذهالواقعيةدروحالرئلسيةالم!ثمةولكن

الضظروصءبةهـجمأ،البما-ريالجنسالىالنطرمنانواعهناككماالحياةبتلملأفيلىبعلقوالش،الحياةفلسفةعناساسيغيرهو

الوثغية،الاغريقيةالغظرووجثة،اللاهـوتيةالتقليديةحيةللم!.جميلريتصوعالمالىالخيالأجنحةتححلهاأنخنمية،هي

وسشعرش.المم!ونثدوش!وسية-الطاويةا!منيةاكظروجهةؤالازدراءمنوبضرب،الوافعيةوجهذه.حقيقيغيرولكه

.امىامصفيمنهال3ورألةا)صينيعشلىالفلسصفةتصبحنفسهوالفمصرللمضطقالعميق

المسيحي!ةالنظروجهة"أ"ي!جقانيأ.ىفهو،نفس!ثابالحياةو!يممبالشرإ"ساس

،.،طفلسفيلمذهبالنابعإن.صارمفيفلح!نظامأيمافينفه
ل!،كامصملمقالانسانانالم!المهـيحيمةالغظوةتدهـ!ء

--"ص،ص.ء!تلىبدن!انلاالكنو،الفلمسفةطلابمنطالبغيرللس

تي"ثب(نآلألجحممخطيضيعيثىووالحكرممفةا1كانتثم،عدن.15سيالع!بل،الحياة

ألاعليينو؟لهنسانالابرا،ةوروةابل.الب!رلامااليهاترجع!يفهغيمماباكثريجدأالعا"ج"

ال!رطانهـوالمثوذ،شرلحاانقم!"أ!تفسيريدجدعنصرلدخأ.

نساتالاطبيعةتعهلحينثب،الجسدطهـيقمز،ىملالذياصميمكنلاحفيارةأيماان،!صينييوصحمفجما،بأحمسو

.الروحطهـيقمنالعإ؟التفكيربساطةالىاسةوبرجعؤتقملممابالكمالتوصف

.:ء!.-.ء.لاا"يتةدملمما،ورارجلعلىالح!!يملةظاطلقولست.لمشوالع
لىوسياء8-ا!الىدللىى!اد،لمداءالهولصاء3

---..-ة-)05.صصاحكافلسوفاودصمحالخىلحكمةالىالمعرفةحكمةمن
هـجعطريثماالىوالاهمداء،بمصيع!الدلوبطمحهايواس"سرع-.-

مظاهراًشدانوالواؤع.الككالالىاخرىكرسةبالانسانبانخاذلك.ذلكبعدملهاتهاويحس،اولاالحياةمأساةيحس

ذللىحصلقدوءذ-.الصممال،فكرةغرابة"جمأالمسا)ةمىصر.قطتنبضةاهالىصومن.مغجمما.ان.عدإلانتحلىاننستطيعلن

لحياةلتوكيدلىللوشعةتنشأفقدالقديمةالمإعوااكحلملالإبانالرأفةوتنجشق،فالفيلسوكحكين!"قالىقظةوكلن،اليقظة

العيشاوالىعادةلةمسأمحلالخلاصلةمسأوحات،الآءرةء.والد-امحواللط!

وس!لمةءنحثالجسالى!دفالعامالاتجاهكان.نفسهالبسيطجملأاوهـو،سيكاباكثريجدالعا)-مانأرلهوالذي

غازق!يبدوكانعالموهـو،العالمهذامن-ثمنفبأالناسلنجاةوعندي.مستب!رةح!يمةفلسفةالىالحاجةأمسفيالوصف

.ءـنامنو.والهلاكعلي"ـالبوارامقدءر،وال"وصمىالفسادفيمننضخذمصيفتعلصم:اانءـجماالوحيدةالفلىفةوظيفةان

.الخلمود"مسألةعلىع"كقتاىاا)طاغيةالإهميةتلكالاصالرجالورذهالذيذلكمنأجممجوأءـونموقفاايىاة

وبأت،ملشابفساداعتةادء،ايسا"جيةالمسفيوهـناكوجثةولك!!-ا،عابرةفكرةمجردهذهوليست.العاديون

!نزءجاالمرءنك!و!أن،!ةورديإثمالح!اةبمذهالاهـشهـظعوركزلالي!حبحلنالعالمانفالحق.اليبالنسبةأصاسيةنطر

يستطميعلأ4الجمعلىالانسانوبيانصلا،فاكونهيعنيفهمرغيرذههـ-ازفحمسم-مالناسبئث!-رما+لموالعقلالىلم!مودهيس

.حفارجرةكبرىؤوةيواسطلاانفسهانةاذالحياةالىلينظريثالحدالاذ-انان.اطفيفة"المرحالروح

.-زاخرااليومالعالمنرفىالسببولهذا،فيهمغالى!جدآزظر

الاعويقيةالنظووجهه"ب"

.البلم!ءبوضروبالمماعب

هناومن،ذاتهفيمختلأعالماا)وثنييقيالأغرالعالموكان

أمصيرو.يضماأالاختلافكلمخنلفاللأن!انقيالاغرتصوراء"كا-ش

مثللهتهمآجعلمواالأءريقأنالمجالهـذافينظرييلفتما..في!م-3+

في-والقنصالطردونحمىذوتكلتعشقيفهي-لرجالا

لهة.الآمثلالرجاليجعلواال!فيونصرحيللمرغبصين
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الحياهعنينفصلشيءلامجردولكن!ثا،طةطأوصالحة،داتهاالانسانبنصببانويعتقدوربالتهمضولطيؤالأغريقوكال!

تاورغبشهواتوالذساءالرجالفلجميع.السويةالأنسانيةؤاسيةلم!ا!انالأحيبعضفيضيت*رقد4وبانالفخاء،و

الشهوةيعرفوتوهم.أيمحاوضير،ن!يلةوآمال،طبيعيةسعدواوارتياحرض،فيالمقدمةهذهابلوتقاذامح.وحشية

لألماوالمرضصونيتعرو،والغضتوالخوفوالجوعالجلمسيةالحياةهـذهأحبوايقلأغراأنذللا.علي"همبماباأصغة!مصمادة

مووببينالتوفيقعلىالثقافةتقوموا،ا.والموتوالعذابالى،وا؟ل،والحق،يرالخبفثماء:و،-ونال!واوهذ

هـافينسجامالاإيقاعووالرغباتالشهواتهذهعنالتعبير...عليافهه!الطبيعيالعالمفهمفيالكلىاخمهماكهمجانب

بانناتقولالتيالكونفوشيوسيةالنظروجثةهيوتلك.بين!ثاالمبنيةاخطرا"وجههج"

استطعناأغطيناهاالتيالترريةالطبيعةمعافجامرنيعشنااذاالخليقةسيدءـوالأنسانإد!ؤمقولالصينيةارظر7ـةبر-جاما

الىفيضظرونالبهـذيونماأ.والأرضالماءكل-اويننصحبجأنروحايكوناني!دولاوهـو-الأفانلهذاأنوتعتبر

اليها،الوسطىالقرونفياهـجييننظرةالفانيةالجسدرغبات"الطاقةمنوفيخى،!والرغباتالعواطفبعض-جسدفيحلت

والنساءللرجاابعضيختبلوقد.منهالتضلمصيجبانةرأعنيفي،هذهوليحمرت.شئتااذ"العصبيةالطاقة"أو"اطيوية

!ي!!ء--!!بر!ي?!!!-ء!ص!بر!!?!برص!?!!ص!!ء!!!!صي?!صحي?بر!ص!-ء!صصص!صء-?!صصصصص?صصصصصص!ء!ص!صص!?!!صصصصء-!ص!!ءصء-!صص!!ص?ص!صص!!?ص!صص!!?صصص!ص!?برص!صصص?صص!صص!-ء!صصصص!ص?صصص!صص?!ص!!ص!?ص!صص!!?!صص!ص!?ص
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بطريقةتحبحئذ،وعندالعصلياتهذهفهممجردهـوالم!مالثيءوجهـ"التفطىيرفياقءرالاستالىاعينالترأوكاءلذلالشديدي

برولوجيةوظجفةكلفيرصحوهذا.النصلعريقة،الرفعةبالفةالحصافةولكن،وراهـباترهباز!ف!صبخونهذهالنظر

العصارةؤفوظاالى،طوالتغوالعرقمن،بدنناوظائفمن.الأغلبلأعمافيذلكمتح-الكونفوشيرسية

يعدلماحدااتوالواقع.وغيرهاالصموالغددالبنكرياسيةالأرضيالربا!كأد!

وأن،أفيمبى.!او!4رقومبأنيكتفيولكنهينالقيلمجتقرأنيجبتلاحياتهق3و،بأنيريدالأنسانإن

ف:اءهـ-لىرمزا*ابو!ةالملمسوسةالسنالىيضظريعدلماا!نالدعليهاو،الأرضمنبانناذلك.الارضهذهفىق!ون

لثيء،كلفلبالروحالاهـثمام.ضرورةامذ!صرو،الخهائيزاجسدحقيقةمنلانزعاجفلامبررثمةللسو.تبطونمرنحنوبها

خله.ويسدليفحححهالاسنانطبيبالىباسىييجلمتريء3:4ولوكازتوحتى.السعكمىبهذاعلىمؤقتين!ضيوفكوننا

الاسنانطبيمابعيادةيفادرالذيالرجلانفيخلافولا.وتجصلنتقبلهافيص!يرأنعلينالتعينإذنمظلماسجناالأرض

ذإ،لهامتعاظيااحىيزامااسنانهباحتقاريستبداطأنبهخليقبدلا،،نعهطجأعندماذلكنفعللاأنبالنعمةالكفرلمنوإنه

الدجاجءظميعرق،والتفاحيقضمان.عد،ميسورهفيسيكودنعليهالنعيشالجميلىالأرءصاهذهمثل،المظلمالسجنذلكمن

ء...بالغةمتعةفيالأحيانبعضفي،الطموحفيلمغالمبإنخا.القرنمنصالحاجزءا

رمميقكططرمنلاب!نااايد!زا!راماالعلمملقننالقدومع.!عاآتفيالس!خية،المشواضعةالأرضهذهفتردري

في،ورثمانجذنافقد.تيظيمهاإعحاىوينهاتيكوبدقةإحاسخاالمترللهذاالصحيحالودمنعاطفة"نكنأنعلينافأنذأسك

مثربعينناانفوليأيحا،الأولىنشأتناعنشيشا،الأولالمحلفينطمعكئاماإذا،اح:اوأروأىسادناتترلهللذيالمؤقت

إذك!اسدالحيوانجمةبالم!لكةاطاصةالأنسابشجرةرأسعلىبةالحقالروحيبالانسجام.نحظىأن

اءجابخاافوفد.فخار،منصلصالمنمخلوقوناننانعتقدتتخذانيجبصالحة!ليةفلسفةأيماانثبريبمنوالجع!

المحيروغموضهالبشريالجسملىا،الثانيالمحلفي،يتزايدتأخركثيرلها.ولقدازطلاقنقطةالجسديواقعيةيراىطالاعمن

الاجزاءبتقومالتيا!اطضؤبانوالواقع.للروقولأنبعدمنهمفرلاتسليموهو،حيواناتبأنناالتسليمفيمنا

نقفانالىنالتضممطربينهاالةائمماخنكواجصصدنامن4الداخليم-العظيمالتقدوبعد،الداروينيةاكظريةصحةعلىالدليلأقيم

والصر؟ولة،التناغمهذابهااقيمالتي4البالغالصعووةأمامذاهلينعلمالكيمياءحققهوالذي(البيولوجيا)الأحياءعلمحققهالذي

...ذلكمنالرغمعلىبهايغالتياغةالباصسساكانالروحتوكيدفيناغلوانوالخق.بخاصةالحيوية

الاعجازهذ!عنثمفيت!اذاكانالجسدشدريفكيفس،الطبيعيةاشناغرمعحربفيجعلنافقد.الحدودابعدإلى

تغذيلةىاهـوجسداالطبيعةعطتنالفقد،ماكانوأي،ا؟!يه.اطبيعةالبثريةعناىطيةفكرةتكوينعليناالمتعذرمنوجعل

بنفىثا،نفسهاوتصاح،بخف-كازفسثالوتعد،بخفمصهانفس!اوعلم،الأحياءبعلمناقصةمعرفةمنأيضاالغلوهذانبعإنمااو

ساعاتشأتوتعيش،!ابشفوتتوالد،بغفعها!ل!اوتبدأوجهالتخصيصعلىائ:والغروالشهواتالحواسوبمقام،النف!

ببصروودةمزلةاإنها...قرنارباعثلاثةالصالحاتاجدادناواجب،ومنوروحجسدمنليتألفالانسانإن.حياتنافي

الانسجةوالا"عصابمنز15ويج\،لاسلكيوب!حع،لاسلكي،وتناغمنسجامافيص!دوالجالعقليعيشأنعلىتعيلأنالفلسفة

...اتعقيدوالتلغرافنالتلهوة3ـ.أجاحدثيفوقيةالليمفاو.بلجن!ثماالتوفيقالىتس!عىوأن

اطياة،لاتساقبرر،ذلك!هفوق،لةالآهذهوتتمتعبيولوجيةنظووجهةهـ"!

عشرات،بلفحسبيا!الاوالساعاتيشوللا،مانلازوبحسوعملمياتناالجسديةبوظائفنامعرفتناعلىطرأالذيالتقدمإن

اهقتهوسقءرالخاعةطفوألتهليعدالب!ريفالجسم.أيض!االسنينعنوأوضحأصحنطرةتكوينعلىيساعدناأنبهخليقالعقلية

نسيطلعو"،يقفانلهينبغيحينالنموعنويقف،نضجهوالبشعةئحتهارابعضا!"حيوان"كلأةعنيبعدوأن،نفسناأ

وهـو.!حسابلهحصبانمنالاحديسبقلموقتفيالعقل.ريبغير"منصحبحلىولكنه،غريباذلكيىدووفد.إقديمةا

إءخجغإغ!او،!ومالسضد،الترياقمنصاصةضروبايصنع،وضيعةأورفيعةالهضميةمملياتناإنالقولهـوالجسالمهمفالثيء
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انفسنانفهملنولكأا.وتةكيرناتدبرنامحلت!ونمافيدكا--4ذلكالجهمينضج/وإنما.لمةالجم.فيباهرا!ائحاح

.الفهماحسنننهمثاوال:تائجهذءفيننظرلمماارتناوحتخالمصابماتفمجإتياالجدبةتلكء-يرمنو،مطلقحمت

كلهاوالفلسفة،كلهوال-عر،كاهاطيةألديمقراان"أحسبوعورالثووذتم"ونيفيرالمت!افلإسفتناييزعجلال!ي،وفةالمعر

اعرأء،مناكلأانفيتتلخصالتيالحةيقةتلكمنتنطلقإنماز+كيراارواحهمفيير!"لمف!يةرغواول!ىي،قالرقص

وااقدامخمسةطولهيبلغجسدىعلىمقصور،شصماذينامكنااإبة..هادئا

لسماعلىفنحندين،الحدأبعدالى"عملمداويبيغثمااؤالأمهذاوالمدلعلثىيرلة!نياطيؤاترا:خا.!م

ستيناوكسينوان،القصرشديديولنسناالطولسثديدىانعلىتمساعدناالبيولوجيةالنظرةهذهكانتاذارلكن

بطريقةتبةمروهي،مخيفةدرجةالىطويلأ.ادكلرلتبدوستلةرتظ-5فانهاقدرهماحقااوراقهوحسنالحجاةجمالرزرغد

بلهمونلاالذينالعجائزأجدادناولادتنا!بعضبءدنرىتجعلنافينتلظفحينانناوالواقع.المضح!4قم!ورنامواطنأيض!

ولادةشهدنااداجدا!ناصبحناماااذ"حتى.نحبهمايقضوان!ودالشبناءأبل،ندرتالمبالنجانحصانلالبخاءأنغابانفسنااتذكير

لمجعليبدومافيوهذا.غارالم!الاطفالمنجديدفوجأتعلىالةدرة!قأنبنا!ق،الانسالطهيئةعلىالتي

...ال!مالغا-يةعلىالوضعفينكبرانوهـلى،قصحورناومواطنثامضاصأمننصمحك

وتمندير،نظرمحلتكونمارادراالموتلء)جةو!مصوءشالملهاةححرأندعوهماوهذا،القرديةبراكأنانفسهالوقت

عنتلم-االموتلولانهاوالواقع.المطلقةاناساكثرةءن.بة.نيةالازسا

ادريولست،نايوليونالى4بالنسىشيحاهيلانةالقديسة3جزير...الةردصورةعلى(أ"

مماصأ2في،أحداثمناوروبةتشهدهان-نكان،يافيماا!ةرد،صورةعلىنص"!وراأررانالأندركاناستظاعتنافي

اعماللناتبسط!صيرثمةكانتلماالموتولولا.ألحالهذهبعيدوننناوأ،ا)ءوراتيةالشظرةتقول4ـكماالأدصورةعلىلا

لكانيرا)هـذهوجدتلوتىوحبمالفاتحيناو.43الالاإوراكأاالنملجماعةليءدلالكلعنوانهـوالذيل4الالعن

"طظاقلاموفمالهميترجمونمنلي،فونأبهمخليقااضوهاوهـ-ؤهمصأببليسالصروريصيبشامااوكشير،ا.جدبارعون

...الوجدانيةالمشال!كةالى،-أحوجلمجنرناالبيولوجيلمالعاولكن،مفكراءقلم!لنالأن،البراعة

ةصدوينناصتي"ج"مافي،جدلم:أخررتطوغير،حالايةعلىليمن،العةلان

ذلكمنالكلأن*ناتحيوالكوننا7ـهةالمالنتائجمنومنءوعةالعقلصانبالىنملكواننا،الجليبالتفكيريشصل

ناقعلولوا.المعدةندعوهوالذي،لهقعرلااذييفاكجوتف-.سوالقيقوةالعقلتفوقالتيالوحشيةاونيةرااطيالغرائز

فيالخاصرأطابعهتركؤدبدالالطعامزطلبمعدةإمتلاكنا...اءصةالجمحياتضافيوافرادايوصفنااطجمأءاحاسلوكنا

حصرالانسانيتلإطحجعةفهمءكريموفي.الي!ريالتاردخكألديقغيركونناني"بل!ممم

بة."."-.!!ع!لم!كهـ اثنرأ:سيمحينصأ.ال!برىنسانلاارغباتفوسيوسلمكو

الظعامفي،الصهلبتعبير،!صرهاإنهقلول،والتناسلإضغذيةامل!حصماكلصأم):قورإشير-نمضا؟حاخةءما

ينءلدخيرانناااولى:إنحافيادالج-لهذا!م!ح!!!

م!رواإمىاسامنءاًكثيرانوالحق.والنساءوالشرابلنااصأأ-(1و!ا،معدةاخااصأأ-(1!او،رصم!ا!1في.أث!!،-

يمكراناستطاعأقدإسازعرفلاولكننا،الجنصجةبالغريزة+صص-".+-1؟لم،-ئم"

تثفىء،إ6اتثاا-.!اورا-خ!و،*"تعكا؟لما(،،-،،؟ا

.ا!والثرالطعامالىلمجاجت،-ا.صءصغخ

.ارذ-احض-الى!هـفيكيحذةوم!ذدـاثإت.ث.لواكم!ا،-*-.!

وامعاؤهممعدهمتمتليء/حينجميلةةالحبيرونال!مع!واهل

هـلىتخا!متلاءالحئسنةالمعدةهدهومن.ح!نآامق!ء،وهما.إ--ةا!-ا.ء!!ص؟م-+
!احا،،ا.ا-اااوص.إءلوحم!كا!7!لا!*طإ.3!-.ط(،-

علىيعتمدالصينيانذلك.حقاروس!يةسعادةالصينيوج"-!ا.رإيذ؟آ/نه!رإإال!!+!أنخت!جم!!ح!برجم!!دشا+"*ش

احصنثبمعدتهتكؤرحيننهبالففلمهعريرتهإنو،اسغريرةا!!-بم!ا!-صه-ء+؟+-"6!،؟-5خ!أ؟ة!

26حإبرل!؟.ملصص!سع!ض+،3!ئههئ!ف!-في-م!!+-أ--- ،كص-ة.--!.!!!رحمش،شلم

+.سس

؟حشعلأغك!ة.--!-ثصص-ت



إذتالعشبكليآمنكناقدلوو.والصحقرالنحرولاسداو...-حضاشيءكلنيكوالهااحو

الطبيعةبانذلك.ريبغيرءنمسالمةاكثرطبيع*:الكازتتطويرعنالصينىعجزأجلهور!الزيالسبمابلنوعندي

الىالحاجةتقوملاخيثمخاحماشرسا،مزاجذ-ءدثلااتاخمصيعحىلاالصجنياالوراانو5والحيولنالنباتعاي

لاولكنها،بعضابعضحهاقازلكأفالد.قتالاوصرا!فيالرغبهعايهلىستسوذانغيرمنماحمكةالىقيحد

-!...اللطيفالجخسعلىبل،الظعامعلاتبقاتللس!-ينبالجرالثقةعدمعلىلمجمالنييالذوالسبماب...مهاالتها

ءقلذويكونخافي"د"اجراءفيصينيطبيبالىعهدت!ااذا،اخافانيالصيفيين

.س.-.:----الحمماةلدىلن،المرارةةحطلاستر!الكدىفىاحةحر

عخهء3-صتنحاجنبلاءـوالبسريالعهللعل:دمولو!د"-.-

وخاصة،الناسسواد4بب!قيمبأنجطوقولوهو.اء!وة...!المقاليمنمقلاةفيكبدييضعو

نابيد.ىآينثتينالبرتاوديىونأكعقلعقلالىيسنتيرحيناحقيما؟*لتئحطهذه!ابىعغريزةانلإحظةبالموجدير

المتوسطالعقلقدكانوإرنبيلاامنهاك!رفانالمتوسطالعقلوا!،الابرتماعيواررينيااك-ريمضروبمنالجنسيةالغرقيةبه

بالمشة،مئةاذولهأ،!3عقلانييةنحاوقاتلكناإذننبيلااوا"تلإقيةمىكةأيما-العموموجهعلى-عنهاتأحضقلم

ردأجو،الشذوذولاالضعفلاوالاثمتعرفلانحلوقاتالطعامموضوعفيللعفةركافااقلوالناس.اكا+54،،اقبيةمن

...الحدودابعدالىتافها،عندئذ،يصىجانبالعالم-البخنريالجنسححلسعادةومن.ءالجذسموضرعفيمنهم

عضحواالأصلفيكانأنهتجدالانسانيالعقلتطوراعسبرعانالفنلاءـووالتجاروالتنعراءالفلاسفةاستطاعةفينا

قدالعقلهذاأنأما.الحياةعلىالحفاظ"وتحسالخطر!،!نهعلانيةنفىهماتغذيةلمج!هةيقومواوان،طعامعلىيجتمعواكلهم

الرياضيةالمعئادلةوطقالمشرلىيةأنالىالأمرآخرانت!ثىال!رفانمنالرغمهـلى،لذلكوجوهـهمتحمرانغيرمن

فيربمنليىإذه،مصادفةمجردأعتبرهمافذلكا!حةيطهـملانل،اكوكأءالة:ائلبعضفي،الفردعلىيفرض

واذا،الطعامليستروحخلقلقد.الغرضبىلهذالقفي4ـلمأن...نفسمهالىيخلوانبعدالاشعئا

مجردةرياضحيةمعادلةيستروحانذلكبعداستطاعقدكانطالحاسوءمنفانثانيةناحر"منو.ناحيةمنهذا

!..ا!يرفيلىةزدإدةفعهلتقدولو.شاو-كربحوصلةبناتحلم2لمبععةالانللشديد

زمنالىأصياأناكرهإنيلكقلتاذ.ازعج-إعلدووإذن،فيرياتغيراالان!انيالمجتعلتغيراذنذلكالظبيعة

لأأنيهذايعنيهـل.كاملةعقلانيةنحاوقات!ينافيهنكونجنطبانذلك.جديذنوعمنب!ريجنسالارض!رلع

هل.بالقداسةاثقلاأنييعنيول!صنه.لا؟العلميبالتقدمأتقلهتكونأنوهخلميقاشاكزاواضاغبحودآمرواليشرمن

الجوابربماكال!؟العةلليسموكثيرادنمنويؤلالذين1امنأناجةالدبكمعأن،ورضاوفىخاعة!المةالظبائعاكثرمنطبيعة

،اجحإةأحبسرجلأنيالأمرفيماكل.لاكانوربما،نعمتغيرح-خامنافيرأهناحتهصبأنعندئفىبنافمينوفن.الحملاو

بالعقل.اكش!ريبأسترأرانيللحياةالعميقحيمنلمبو!فيفيدوقد.القارفةالاسونانبجعضفي!زيءوقد،للجمال-

،عالمااالصحففيقصصر!اححرت!نقتلجرائم4فيليسآعالم-شيلصانبفيال!لأفىعىقدو،اءكافاغذوالفاء!هةالحب

الناراشتعالمعهيمتنعالخكمةمنبقدرجميعاأفرادهيتصححهذهالاحوالمنالبحن!ونولن.الاخ!تحرالأكة

،3الجوطبقاتمنماطائرةوسقوط،البيوتمنبيماتفي"سن!ونننالأ،ومالبخافيشأ،بالحرنيالمولعةالفظيعةئناتالىك

افتاةمعقسمفهيفرولا،زوجهزوجفيهيمءرلاعالماوفي،طعامناأجلمنللقتالحاجةماغيرفيالوضعذلكفي

عالما،الحبسبيلفيعرشهعنملافيهيتخلىولا،الجوقة.المغلوبيناعدائنالحمباسناننانمزقانمننجوة

سنمفذلنفسهرحمهاةصونطلتنفجذاده.أفرمنفرديخقكمكلفجميع.بكثيرنظنمماقثأووالمزاجالطحامبينوالصلة

العالمهذ.امثلتخيل.حديدوعزم،مشطقيةبدفصة،العاضرةحالفيترىماعلىبطبي!هام!المةالعشبكلمةآاناتالجو

ماكلأنالواقعو!السلامالسعيدالبشريعالمناعلىوقلناتالحيواوجبع،وريوالدوالفيلوالمقرةوالحصانالحمل

ظ!فييزولأنولخليقوكىضغإهاجةمنالحياةعليهتنطويالذدبحالفيترىماعلىبظبيعتهامقاتلةاللحمكلةا

ثا3



لنلأنه،أدبإعالماهذامثلفييكونلندل.العالمهذا

فيهاحت!دأدآلخب!حرواذيصولقولمحمدافأأشحهاوإنهثميك!رآرتثمةاليص!هز!ربة!م."لطك!ما-!مما

-..م

أسفرسلإسابرقءلممء-لىمنثمواحدصرمتفهـجالفحمسون.العالمفيانلاكيرثسص!هـم31.م.لا.ك:الاقدمية-1

الصبقيقصبسيةوزالذيلمانيإحابرعةااتالطاا!وتص،حتعاين.م.لط.ك:،رةالمم-2

-كا-..-.انلايىىأخرشر!عمسرة

!فإل!الطاراتاء-دثزهثىملإنيا..ما!.ك:اظبرة-لم

فيناتللتحح!8ابرزباد-الالف!لااليميعودوافخيثا

-.0011كا.الركابوراحةاتاطاشايز3بحقل

ال!صمعاتالسخوفييااالبوءلىإتنا.م.ل.ك،التة-4

بشرالىصو؟نا.!المإذيريماممأميوا)-نويةمانالاجاشةالاخىيرة

الانسانيةامةاللاكار"ألأ3كااافى2ألركاب،ةالملىهـذ،في،دثحااييحصل

ثا.ليربالروا

إذهالاالحيواناتاكترهوالأنسانأن-ظقألاولكن"وصلملقيالاولىالجاوةنالت.م..لك:السرعة-5

ذلكلأترإنيلا"حيواناتأنخاءلىتصرء:تاذا،وإدهاشا.واوستراليااز!يتراليينالدويطبالهندبم

ءباتىوليحهـذا،حضارةلانسانلاختر!فقد.عليهواثنيالصففيأيلأولىاكانغااحسلت.ملبةك:اظدمة-6

أحىنوالأنسانمنأجرلحيواناتثمةي!ونوقد.القليل.ا!مبرض!ضاحم!تسوالركاباورزعلىشدآاعتا!الاول

لؤوىو!واناتبم،رث،كاافرس-وور(نيوأ-ءلاًاصبحىتالقيع!...لكمواعيهددقةالىبالغظر:الدقة-7

،اكبكا،ووؤاءنقياداااكثراو.،،كالأسدمنهعكهلإتيومياونإلمتظريين11،6اتعضسفانمثالاًلابمةس

والعملالذانيالىض:طعلىأقدراوبم،كال!-سبصرأاصدأوبدق".الوقتلممرفةر؟وسهـمفووانىاطافىمرور

أوفىه،!علنيشميئاالقردفيفأنذلكومع...!لمة،كالشالشاقااوروبافيطيراتشركةاول..م.لك:الاقدام-8

ؤضولمنشيحاالانسانفيوإن،الح!واناتهذهبهبععلىفي!رصواولالاطديالمحيطعبرخماوطكلاانثات

النملأنعهحيح.إنسانااءونأنأفضل!علنيوبراعتهالقرد.كهالثحرقفوقخطوطكاانثأتالعالم

النملجماعةعندهـلولحن،نسانلأابنيمنتضظيى!نأح!لةدووستين!صاتروط.م.ل-كخطوط:الانتشار-9

ءرصداالفيلأوالنحلةتخترعوحالما.لا7م--فأو.ىبحمبهةلزالولاثاوعرضالارضىبطول4مدورنسعينووسبعا

!وف!ولىوثتتنجأأو،اجديدنح!تكت!فأو،عملاةا.سنةبعد!سنةتمتد

أجل،.ا!ءالمبنىامةضلأيأقرلأنم-عداًأرانيش!يسنةثلإؤ*تمخذ،ر5فب!لنحخفظهيلذلا!الثص!رةأ-.

مازحرمىانالجرمنول!ن،-نابانفنفخرانمدحورنافيولذلك،العالمفي-دهاوتح-لىالتي"حةالمل!"باةحب

ءـرجوندركات،نيةثابحلمةو،بهرخظلافايزبغجمايلذاكالصراكثر!دفر،هـالمييعته!سنطلىعةفي،هاليع!مد

.نسةنساالأمةاالكل.الوزراءوالرؤساءو

هي،أربعخصائصمنتتألفإنماللافانيةوالكرامة

هذ.تصححلهـقيالدعابةوروح،لأ"لإمول،المرحالفضولص-رر.ده"----!!!!ش!!-

.دوالتمروالتقلب،لأحلاما

ا!نسانيةالحغمارةنشأة:المرحللفضودتي؟ب"وأ،فىبإءأ،فىبلط!ك

منليس؟المدنيةسلمارتقاء.البثحريالماكربدأكجف
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الأمكانتقدولو.ءالنسااخضاعلىلالحالهذهوادتفضرولفيمسوحلتانينبغيالاسؤاعنهـذاابا؟وأنفيريب

لسلطاناخضىعتلمااذنأربىععلىصخحصانعلىدرةقاالترريةوتقليبمابيديهلأشياءاستلملىلأوا"لاتمحاوفي،المرحنسانإا

كلعا.نآفيههنا!لتااثنتينقوتينانالواقعو.بحالزوجكاساعاتفيالقرديقلب،كمادرسهاوؤحص،1ابتغاءلبطنلظ،!إياهـا

متجظلةئناتكاالوقتذلكفيوالذساءالرجالكان،نا-يةقمنلمجرداوالق!لعنابحشأذن!شحصةأو!رآدقرجفنفراغه

التعبيرءناوب-ةسحةالحبالغريزةؤاتحضذت،مرصةوليةفضدينقروراقباناتلاحيوقةح!ديلىاإذءـب.غيرليسالتقليب

ناجح،ولاساخغيهرالينلاكانالتقبيلبأنذلك.جديدةكاسحقلعالمسنواةبردلىهـمافيتجد-رالآنأذمنمكاكليعالج

المص!قان،،الغليظينبةكيهقرداؤرديقصلحيننرىماءلى..!آون-ينا)كرتأونصوى

التربيت،هـينعموأارقجديدة-ركاتاليدتنشأفأ.ينالناتئحملأمىآليسفقثالمكةالمتمسةاليدلن!اطالقححويروهـذا

اطلرجللةلمحاوعارص"اتءروكاها،قوالعنالدغدغةاواعبةالمدونيةن!الااارةتالحسلمحافأ."لميةحقيقةنهإ.اهخهوعكلءرسلا

اقتناصالمرآةمحاولةو،ةالمرأ!معلىالىاريالةطاقتناصوضع،اصطناعهنتيجة،فانلااايدتحررتعندمابدأا5إنفسه

ال!عرلنافياشكتلسو...الرجلم!ىءلىإ-ارحاالقمللاخىوأفا!ذامثلو.ازنتينرجل!يئذلوصيرورت!،مشفبا

حنخال*الثصعماجدادنالوكانينشأانيمكذماماكانئيالغناقوالمحىاتتصحررحالماالق!اطفيحتىزثاهـدهأنيمكنالمر

...وأضرا."الق!لمن.مالج"برع:ءوالشلاوضا)-يرمه!ةمنلأماميةا

ناالىت3انتاطالحامالبثصرر4ز-ىالافاننيةثاصةزاحومنملاتيلصألأصل)قوبيولوجيا-!عالمل-تانيلحظةلأذم!و

يكونفهل.لأليماالعجزمنأططوأةلةش،نلآا،---خفع.ذاءـاصيدينافررمنن-"نساا!الحضارةةنثألحوالع:ان

وان،جديدةقائ2رالىالترريةلأماتلرأانذلكبعد?يباكانتاليدنحررمنعةبهوماالمختصحبةالةامةاصطناحصانفالحق

ذلكمنسبب!فافدة،2:4وعطفهلاستدرارالرجلالىتتودد،الادوا!فمالالصفإلىذأكادىكقد.الأشبرعيدةئجنضاله

كا؟الاستقلالروحمنبهتتهخماكازت..بةإخاالمرأةإخضاعالىؤ،الحياءوالى

الاحلامتي"ج))كت!افباتأبد4انينلااالحفارةانالثلمورالمعروفمن

نأمنلأيةحاعلىواثقني3و،إلهيلا!وراءاانرةولون-اليدينةن-أعنانبما-قالاكلم!افواهـهـذا.،الأدوات

،عبوسحيواناولالةهـدكانانؤعوالوا.إن-انيالاهـ!إءالخياءنمشوءاتلكزصتاذاقولكماولكل.وتطورهما

وجهغيرحقاكحيبماوجماالحيواناتفيدالثهلمنافاًانما،-.تاماج،ـلأالحيوانات3ـلهتجماوهو،ز-انالاعندالجنسي

نابدلابانريمالشيانليخطرءااونصكر.ياررهـحبانرفابنالأنيغحا؟ذلكأالمنتصبةمهالةاتلكالىلأخراهـويرجع

قرأازاوا،عمومةابناوالت!!يرالخزنلأن،فيل!وفايكونمتوسطة4نتمطفيةالحلابىمأجزاءبعضنحتلأنالىأدىمةالقا

...رويقديفكر4زبأما.يؤذنوجمهفيانالىينتهياإؤضةفيوءت"ـالظبيعةالذيفأذا،الجدمن

ا!صجرروحمع،بدأتمااول،ودأتا!ولس!4ورولأخرىضروبالجديدالوضعهذاورافق.الم،دمةفيخيصص

الحزن،لحايةأعلى،البترخصائضىفنو.والاستياءقبا!بملهاتتع"ئيفه،فيطعحةةالمرأأصابتالتعديللمصوءمن

الانسانانذلا!ا.أءلىمثلالىالدا!عبوالتوقوالغموصتقدعنحلاتناانوالحق.ميرحةطم!يه!لامآتعانيوهـي،إبانه

آخر.بعالميحلمانالىدائمااعنز،واقعيعالمفيعيشهبرغم.الخاصعالوفوفقط،رزريحيةناحيةمن،وزطورتن!أت

السأميعتريهاالقردةانهـووالقردة-انالانبينالفرقولعلبرطنهاوهيفياجز-!اتحمل.-لم!الخكونثىفأ.الأروعبذوات

السأمالىيجمعاًلاز-انانحينفي،الىأموراء!صحءولامن-يلالغيتدلىكما،الفةريةصحسلتها،افقيشكلعلىمعلقة

الحخرمنالخروحفينرغبأجميعفنحن.خحالاجروال:منليسو.فىلإفلتوزيعاثقلمهتوزعبصورةالمخص!وبةالحصال

جمي!اونحن،نحنماءيرنكوناننودجمجمعمالونحن،القديماشب"القامةمضتصبةتقفانالحاملالمراةت!رفانفيريب

...ةيضعراحلامنادتراووضعههـلىالغسيلبةاءتوقعوياعمودالحبلمةقابأنيكوما

يل.لطواكمراركثيراهولاشعراو،ىأشعر"ءع.*...لأ!اا
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!ا..--..---.اجيالألتعمراحلامهاذكريال!وان،ايص،تحلموالامم

.وضيعلئيموبعضها،شريفلإمالاحهذهوبعض.نماوقرو

اهـلامابداهيالاخريحسابعلىوالتوسحعالفتحفاحلام

شيءوالوئاموبالسلماةض-لبعالمالحلمانحينلى،رديئه

ممظكا!مدونيقاتلونكمااحلامهمدونيقاتلونوالناس.صالح

ا!اهـانع..د.هكالموتلجالروىعالممنالاحلامغ%طوهكذا،المادية

جمها41!قالاةمتاعالحياةغاية"أ"..بتنافيفعالةقوةلجيهصجحالحقيفة

إبهاجمثلمن،!ثيرةأمورابالحياةالاستمتاعبشملوالظرفالدعابةروحفي"د"

والازهار،والسحبالاشجار،و،العائليةبالحياةوتمتعنا،ذواتناحقإظرفواالدعابةيقدرونلاالناسانأورلذيل

وعجا،بها،الطبيعةئعبداسنوغيرهاوال!لالات،.والأنهار..!طما.الثقافيةالحياةوجهتغييراثرهمافييدركون،ولاؤدرهما

الخديث،و،والمردافة،والتامل،والفن،للشعروتذوقناعلىفادرينغيرحكامنايكوناناططراذظرومن

اظدها.والأرواحتواصلمنضروبوهيكها،والمطالعةولا.كلهالسلاحعلىيسيطرونالحكامهـؤلاءلأن،الابتسام

صتاعالاشمثلمنالوصوحكلواضحالأمورهـذهضوبرعتخيلنااذاالاالسياسةدفيافيالدعايةاهميةندركاننستطيع

وضوحااقلوبعضها،عائليبانجتماعأوبهسبولمجفلة،بالطعامأرسل.والفكاهةالظرفعباقرةمننفرمقاليدهيمولى!عالم

المتعذرعليمنوجدت.ولقدوالتأملوالفنبال!عركالاستمتاعمؤتمرالىالميدانهذلفيالرجالابرعمنستةاوحمسةمثلا

الروححة،واللذاتالماديةباللذاتالم!تعمنالصضفينهذيناحميأن،بأمرهمالحاكمينكصلاحياتمطلقةبصلاحياتدهموزوليدو

العجباقضيلالأيخهو،ناصيةمن،التمجيزبهذاأؤمنلالأننيشوبرنارددع.اياهاورزالحربخطرءننجاقدالعالمتجد

إذكيف.ثانيةناحيةمنالتصنيفمهذااقومأدنحاولت!طماهاك!ليوألدوسكشدا،يمثلليكوكوستيفان،ايرلندةيمثل

والشاباتالشبانمنجماعةاىأرىحين،اعيناناستطجعواخير،المتحدةالولاياتيمثلبنتشليوروبرت،انكايرةيمثل

هوطذاخمهممنجزءأي،حةمرقىهةفيوالأطفالوالشيوخالطرازمنرجالاوالمانياوالروسياوفرنسةايطاليةلتمثيهل

يتقلبطفلألأرىإني؟روحيءـوممهاجشءواي،مادي،عالميةحربع!سةيعقدمؤتمرالى،جميعارسلإمثم،نفسه

لم\ماوأرى،لأقحوانامناعقودينصدخروآ،العثبعلىمهما،جديدةحرباوايبدأانوسصإمفيكاناذاماوانظر

حمراءذاتتفاحةخ!!ثم!والعم،ساندويشأوبضطيرةممسكةذضطيعوهل.الاسبابالماسفيوألصرفواذلكفيجهـدوا

يسوقهاالغيمفظعانإلىيتطلعاليرىعلىمتصدداوالأب،ماءحرباتثنالدوليينالدليبلوما-مينمنا)عصبةهذهتتخيلان

ولعل.اللذيذغليونهتدخينفيمستغرقاوالجد،الريححاديذلكتمةعوالظرفالدعابةروحان؟لحربالحطةتر!ماو

تنبعثوهكذا،الحاكيعلىالاسطواناتبعضيديرماءاامر...وتأباه

الأمواجوزمجرات،الحالمةالموسيقىوشوشاتبعيدنمكامن:الدعابةتؤدجم!االتيالكيمياأيةالوظيفةاعتقدمافيتلك

تقسيمإن..؟.روحيوأيهاماديالمجاهـجهذهقأي.القصيةبعيداتمتدانها.وأحسبالعامةوصفخهتفكيرناطابعتغيرأن

أرىفيماوءـو،اللدص!الىعاةمدوروحيةماديةالىاللذاتجديدعصرفجرلبزوغالسبيلو!دمسهانةالثةافةجذورالى

تصحيح.الىتحتاجمغلوطةفلسفةعنناشىء،الادراكقوةمعليإويهمن،الاعتدالروحالناسفيهتسود

هذاعننجيبانالانولولنحا،ولهذالناماولكن1155)؟ه،اوالاستثحراف،المطمشلجوالمز،لالسموالتفكير

منالقائلينأنيالبثسرية؟الواقعالحياةمنالغايةهـيما:السؤالولاعقلأنياعالمايكونلنالمثاليالعالمبانوذلك.الثقف

التيءكلةالموأن.،بهاالحقالا--متاعهـيالحياةمنالغايةبانفيءكر-ذتعالماولكن،المعانيمنمعنىبايكاملأمالعالم

الهدفم!كلةليستالأرضهذهط!رعلىيولدمنكلتواجهفيالمنازعاتفيهىوزرو،وسهولةيسرفيالفعفجممانواح

بلوغلىعالعءلثم،الحياةهذهفي،اتخاذهعليهيحعينالذي.وتعقلدراية
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حدالىالثيالحورقيقروحناعن!دنايفصلالذييمالتفا)تياطياةحهدهيعملهانينبغيمامجردولكنها،الهدفذلك

الرفبعةعالاتهبانة،الروحعالمالىالوصوليتعذروان،بالغعام،خمسينبنااإتوسط،في،تتراوحالزمنمنلمدةم!نحها

"ثفليس.حواسناطريقمنالا،لل!مالالأحمىوتقديره؟عاماوستين

اليصر.وحاسةالصمعوحاسةاللمس!حاسةفيمصيةلااوووق!حسيةنيةالانسلاسعاثهةا"ب"

الحياةبمباهجالاستمتاع1علىالقدرةفقدازناانالظنواغلبحقيقةوتالث.بيولوجيةسعادةكاكاالانسانيةالسعادةإن

وعدمالمتناقصةحواسناحنماسيةارلهاجعاييرطنامعطمهملألىالاطنافأضعأسارعفهمييساءأد!وخشية.بالغاتأييداالعلميدهايؤ

كلهاالانسانيةالسعادةإن:فأقولأوضحعيغةفيالحكمهذا

أرصفأصنعمذلكمنابعدالىلاذهبإنيبل.ءسيةسعادة

ابكيمنهرذلك..هضوممسألةشخصيااليبالنسجةتكونتكاد!لسعادة

)صء?ءصصصءء????9لماواذ،سعيداكانميانظاتحركاالمرءأمعاءتنحركاذانهبا

اصربإالقطرلريارةموسم.افضل!أليس...ا)سمادةعنالناسأبعدكار،نظامياتحركاتتحرك

؟

كذلك؟

ئجنحه-"التاالاقص.13شاءـد--!وبينبيخضامافيفندرسقائعفيلمالىأهـننفذولنحاولأء

إ

:"ر".سلاروم9ال!عادةأنوالواقع.صياتنانيالسعيدةاحظاتاحقيقةنفسناا
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؟اشدامأنبمعنىسلبية،هذاعالمنافي،تكونماكثيرا
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:ص.!المرءعلىيض!فيانعداماكاملأالجسديالألماوالغماوالألهى

بخإباوادطبا.لهل0.3؟،مث!،أنااليبال!مةحقاالسعيدةفاللحظات.السعادةثوب

-!،الجفضينملءالنوممنليلبعدصباحاأن!ضعندما:التاليةهي

ا،فصو-لفاهر!ل-بيرو!حالفياكونوعندما،رلضايفهت!سمعالص!جاحاءهـووأتن!ق

لأصحأريوناغلمصويوصلىكمسهأماعندو،العملعلىةمساعد

.ء،..\عندمااو،وئسرتؤدةفيي!تعلص.والتهخءرسيعلىرجلي

لأبةالموعولالدءلقاهوه.المحل!ح!ح!!باطرافوآخذذراعينذيكرىيفياءكاملغدبعدجمااسترخ

بصواسطةصوالاياببالذهاب؟إخ.ا..أكرههواحدسحرفي!ثمليسرفاقمعالحديث

بخ!جسديااولالأدياحباذاكنتماافررانءلييتعذروكما

لأ!الىأنظرحيناوالثرثارةاص!واتهمالىأحمعحينروحجاام

لأ-مصرحةسرسممباهجبينمااتمييزاعنعاجزاأرانيكذلك،الممتلثةإرجلىم

؟9.!امرأةيحبانيستطبعإن!انثمةوهل.الجسدومباهجالعقل

لتسهيلمولممتفتهزكلللتيالشرص!الرجلعلىال!يرمنوهل؟جمديا!بهاانغيرمنروص!اما

الجصعمتناولفيهيداسعارالسياحة9لمثمنأشب"وفيها،يراالتيالمرأةمفاقيصنفويحللان

:ه!-قفمواتحاذو،سالرأيكنحريقةطرو،بتساملااو،الضحلق

.-.."..-؟\من.يثصعرنبمزيدالةصياتفجميعكانماوأيا؟لأمورامنمعين

5391ادإر31لغايهالمرصهبهدهيعمل!الشفاها!حوفيوان.فاتف4باتواب.قشيبةيرفدنحينالسعادة

9+قدرة،كاوالسموالنخ!تنثيطعلىلقدرةالحدودواحمر

---ءسدلأد!ذالدعدوماتوتذكر1.ا!باعلىنيينللأوحانخطرلمإنونفكاالفتاةتمتنصعرهاحقيقية

سما!!ادبر6!ألمعص3ض3نننؤ!!اا!ىالوخدرجعؤيكوننللزمءفقد.،الفافيالجسدهذامنءركبينكناواذ

لأث!


