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البضكات،ر.بةم:تكر-"ن15اذفي:مةقاىدعودمجرئات-برضد.وضالربر.عةلااأيسلحضارةاتاريخان

زسانلاالكذفضينرا،تيبالر--ا.رهمفيي-بحونالعاديون.-انلالم-ءمرةاال"!-ةلاا)بس..والعلم،ينلداو،خلملأقالا

على.همفكرلىعقلفييش:قظلوالذي!..إ-لاةا)ول!س..زهقدراثحىتانالوعيانانعلىي"حتمكيما،الةصجيلمة

.ءانالىمدىحفرهالذيإطالهاالخطينتعلى21ابأجفذالمؤرخعمل

"تدجمة.ال،صصمرفىا،طلصبا!فانالالرالتقديمكلعنىانظنوامنوهم"لةا)س.شرزةسهملا

*!*

.هـاءلاا50ارالن3ـمتعىورءاافقراأ"طشفقلمتداءاولارامحص

05ء.اءعيشانوعف!لاتوروحاشغرمنلتالؤال؟شرييىظعلمتزسالاازطورازاء!ايخرجالتيلحصجيلمةافييكمنعملهان

فيالايرالىلوقا؟هةف!رهعلميفرضتالتيتهأأملرةان..صا!!دون

طرلم-او...اللطةالاز-انةف!رتةهـ."يراول!.اظ،نالحواهذ0"ت،ءىلااوقتصادى!ا

تاوؤ،!.وأنمتةه!ا؟اء..ارماوالافارىالص!زلكل3علىيجء-ذبانفيلهمهتركفقدالوعينزسالاااما0ه

...وص*ر،ملال!لالصارمزةافقدو،وؤسهعلىإ-لدالفلنفسه

اميا-إسارجوالين!امندرالملرالئكاالسأيالةقيالال!الالوانا!اخوقاعذ)كفيكترلوفيما..لالبازد(ء15رنأ-ل":امنازهمكا.اوكان

ذاكحو.نبدلا.كآن...طروادةارأ-وتحتا-قماوالذيئ0.ءعتاه-الح-از-5ظجياتعوان،تحكعاهان"-يئرغباوةلرغب

ف!ىرةلان-والرامايازه".الاودثالا):اؤةرص،موكا-انالازاءالاشيردعانمنوزضوج-اأطافةاعثركانأك:4و

ا.لكلااليالوليفا)كانتا(لاازدأزالء!راانافيأز!!ءلداصأذصا!)مقدالن-بولةارفضلقد:نياجدلواامتوقفوتعلومصةالصا

ثا!ال-5ءنب.هداًج!عاوالدصيلافانا،يةدللةرغلىدو،5الذيالفردخاقفقاوو،هـامعناقفومع:كاءالاشيااءطواهـربلها5"جيأالتي

ا)ة،دو،نر))8و-هـد)ارب!وراكأةزدهالتييزتهغراةص!ر،افيالحهو.ز-ةز-الاايةلحرامثمكلمةياهقضأمقدمةثبيرمصتان

هـوان41حءاقعننخىةاشطلايرالبحياةكاتةاذا.(الاعهودالهةدينمتقااليالةعلردود.نظيمهـولمؤرخاعملنكاذاؤإ00

لاوصاعاذاشئإىوكأصهذ(بر!رنكااادووأنهتوافيقلم!لا!بفى"و"و"ذهالواقلعص-بر-طوةوويرص،نسازلاامتقدمءااءشءالاادجمو،ير."أ

.:ونا-اص.ر.س5:اعجي-االافانقو!لم..3زءومر،:فقا-روضاعلااغيمفيأنءسالاأاعنا:يرثا5!رنجهودنافإن

ليووالذي..ا)ةعينعن511.ءد،افياطرالاز-انه0س3اجا.اضاب،.المؤرخيمميلذالالةا)سسانمافضرلااأيس،لراهنةا

،غراش.كلالانصانمذاءنتدةىان"-*ح-!رو؟ن،للم؟،!دقرالا.ارباصةهـرى"ي:حالذيءيالواز-انوق:ص

سكن،!دثدلهءاءانىآكأصاتبحاوفيمحبوحوءأا.تححقا؟اأةالافهضعلاكاواذز-"ؤسا11"فسلنبتذيج،رصوعالمرعلى،رفكالنكا

التضءاطتورابل-ة"خارةفحروهو،ئطن!لاةآو:طونفير،1(،.ثا!)فىفلمم...ق-ضهواو5كماالن.،-الااسكوممنابالمطلو

في3ما!بةاءعلا-ت-الة،المادةعنا!العقةصالىاض!لروقد،الدا-بزكونانآ"راوقىإةالعلم!ز-انلاالاهواءجليسيكن

د18الاعهامل"و*ءأ*أولولالا-ز*.اًءانمخطثأ،(لأيلور)ى-9ولم.د.وجوواجبفياتهاانسينزكومندا!لااًء:هر

..لا!قاوطير-الابا(بلمطلوا)نزسإلاا1"ذيصبحن1،1زر5بعديب!.غريكن
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..ضلارافيلمةحطا(ربفور1)ز-اناوكآن،15حدولمادةان؟ب!او،ةءرالفلالاا-دفو.1حداومر-و

فيز.وؤآألي!ا-اله!!:حاصهـ،دفيأكا"كماءانةافةاليدلاوكآناتياالمادقو،ينالف!رةبيه!؟زجخاربياالهازةشفىانلاههأفةي!كن

..4منهةءيراتفكردمجر،اتال-موز-انلاا،:"ـ)ور3جمفيديالعاز-انلاا!ر،ط.فلاا)ةنررد4او.لتءز

ديئ،.ديرالثهعرعلىلس؟البالردين:دالجدثالديئجدووبالاذ-اًلىةا؟:هلاوفيخ!دو(اناطهو.يينالغر.الىاذج.الا،افي

-انزلاال%.!علىأع:ملىيوالذ..طيرلاساادين،أبر:حينهبم"لمل!افشرلماو.ء(شو-.)جوهرخنثحاالب،فوفبلسالادبرراا)فءر

:اكهتكنلمذالال.شر-!وعفيزةقف!جيت:قواثهلم!بث3.يمادالرعدالف!رالانسانالىللوصولالما."ءبةاًلىسائلاص*حتالعاًدي4-ارالا

ولم.؟!عوناال!ايم":"أومدن،ال!اخ"ر!:،12راتوحتل،أةرشاق!طار.ا-.ح،"وتوال!واتا!ال!حر!يمفيصإبةقد،دا):.ق.فيفيخا

..9جأااف.،ينااكذخلواليدتفاالخوتإتجصلىاجة!اال؟ثرثحنالابسانب51مواتهمليلألىنوةاهرالمفاااءر؟ءاوكباالءوفيماا)جأ

يةةا"ةنيز-!4:1غر!ونجيرتاو،ضىارغيروسدفرإ""2اجاثقاف"اعمدتف،د:زهةلمرالهذمنديوالعاال:رة!لنال!ء-جحوكانهمثلبة.جعلهطيا

إما2:ال.ثرعىوفيثد.ثم،ج-داووثيت،اتردرءبئهي.ءفا:8".بةالحىنأ-لالاعنإف!رةاا!ز-اند:"وا.بةالعالمرةض

لحلقكافءأا"ذكانوةدكا!.دوسفرفيص-يودمااو..-،نمفيخلودلاضاالاحلةمر-تلبوالتي،لةلا؟.ةوراظ،وراند"فيماحظوس:لا

لم.ملةكاع.وديةلااتز-الااا"ذليكنلم..الىستطالع!رفيز-انالالوقوفالتوحاوالتي،!قةاالسللىش:"بالإ-بة01روكأركان،ةعلرددمجر

للذيالاز-اناص.ح.ءرءتقأكانبل.ه--داًيحنولمر.حاًث.ءنفيص.-هطو5ءاان152.0حدواروحفك،-ةبالنارقواحدننقدمعلى

-،ء-اىفيىخراقرمع.دا،يرةه-رر:؟ت3ءمماات:وللزإككلكافحء.أ،ا-واوفكرا-اسعلىوازالنه،رةضهدمجرير-تطاعلانالا!-ا

ا!ح-وسلف!وا:عأرص"فيحاربالذيالاز-انذاكء.ع-.ة.:ايةصلهبا)أ-بةجم!لىت(يشلمالي)ان،د"فيما3(فوسإوزلم)نانبأأوةد

..كوة"ع"دهزالذياطاً!ثعز-انلاايىبح،برواليبر"يينوالحللةوواوقد?وحلراوهي،لمادةاي05،ةينلغرلوهكط،ةالةكرلط3ف،ثىء،

لهـبت(ز"أ-:هـاراحتىأزهاخ:جيارانأإلزقو.لة!رأسهراحئوقدث-تعا"مل3ف..فهـ13ت؟ونثكآالتي4الإحضافيياق"ق"اذ.5ألى:ا-حيناةصان

قللىرلي:"حرهسإ:و)ةد::لىءكلإبقفيحدلمتوابرنيمالذالىرمبألاا7!.منلىاوهغ

نملم-"ماواتركبة.حلال-اعلى،"ةاأ-مغ،ذطا:أحاترله-و،الا.لىلط6وب،أنلا؟افيالح!يم""هرة11القوةترفضاناذنء-ءح"لأكان

ا:ةاد"حداوالناطال-رمش.ئجمما؟حش-:ارأثم.ءغرالبحرناتطاسرولىش2مه"ماصو-إبفي،م"ارالصلةالعزاأختاروالذينالةةراءكاو

ء.حجرم""براهـ%هثم.!ه8"."المااءرف؟ء*ه"4أ+تأفارنويخإةو،!الحلولا،م.ادةع!رأفا

.؟ا2لامرأ"ذافيألثهدخلفما.ءانااششتلقدلموأخلإةألد35نفوسفياربا-:هرمخت"هأكانالذي..لرباز-أنلل!يصدوا

بة..يةالحر-ض؟"ز:ارعةدمالاال!ميرضا،رءكن
5-ده.ثلعلىددوشا:نوكا،-وءادادش؟"القضاننهحاواوكان

سق!مأيراتبربررتولحة"ا..م:طأ!ةلاو،مف-م"غير151وسو"لاحجا،خثأرالفيجدأتلةضةةلفش،الج-دنز-لملاأاصت-ارلىااعمدو.قد

الحاسمألشكلذابماز!لو،وماقةبالمير:افشلاان!بيدة6عو5ماةان--تطعلم1)ذي...انالح"وأالردة)الاز-ان)ةاءتا-رول!:،1

-."ت"صا!لاموكلااحد1،تقاة:ينوء):شسب"أأ"ذوكان..قلوالهنلايماابينكماالج:دئهبع"ـءضفىد.جومعنىبثف--اول،نهةهز-اًاءعبقىهل

م.ليصع)او
لطءضرالا!العاارا-روز!شفوزةضامشزةا"عرجيىوالاخر،الله"ء.

،3يةفكركةحركلؤعفيبداًت،الدواةعلىالك"بةسهـملرتلالماسواةخا)تامناللإع:أ"الف!رزلكف!ألالم-انذالمث-!ةبا!لوقد

-(ك.ر.ل.إ.واج.كطز.حوبر.ك1!-بة،1اعروةد،حس:،لوالكاا%بئ-وحنيلم-اً-يرا-لأهلا..ءلاال"أ)بشر؟"قامنكثطو،ءلا-!قبا

-يا)ءشريخبا)ةأر.نجالكونصإ"أدعمفياك"دةمثاركةا!و:ارمنووم..اولمانأخاللأورعمبنا

.يخا)-ار.نأدة"ق""احلةإراتإدمن"!لاز-أاادذ-اعفديماد)-ةدموفي.الوسهطىرالهصوفيلموبالمطانونالا

إتىاعفي،م"11:أ!الاسمنلو---.ينوما!ارقالاباءارزعذيبكالى1قبلةكأنقيما133أسرقاف"511ادارت،-دالجوالروحذاز-اافضر1ا

إ-هغو،ا-هـإرةتإررف-ورابه!نفور.قد،ثبازهألهفيلذلاتأت5بدلاا!الموبأنالازهاأن:1.اًهأاًنوقاتكشفأوقترفسوفيدةجد

ست.ماليةا:ظراذ.5امامأ*شراج!دلمو،الديئأ"ذيهليدعوالذيا-ببينو،مماها)في1(."د(نطوا،لرز-ادقأابريخا.ع.جدأتأيقر-حورابئ

ن:وقد..ا"اس!امناعاهرأ!-ممز"سأر"ءةهةلاا،يردحدإحءاةرماعمب-

..-..دءوفى؟بز!.م!ناامد:ز""زاال"والفإ-04ةص"

ا)"اشيءالدزندءمهطوينالقالاكأالم-ءححبصا(برصارساقديسا)جودو،ال"المفيللءق:ة"ساسا!-ىو5ماكلانيوقةورلاراىرأ2

.(ىربر:.ج.رالفكيةحر)سسااندأالوقا.ـولملااولمذةلباورالشعهفمقءاسقطهاامن!؟العمزبلجااماا

.-"رةقباد-او)مهث21كهااادرلاأررإتااهـذ!وصد:اولا،فطواةفكرمنرالحرءودةالهعا

الاد"تابوا-"ابا!"-اتور!نا)ك:إح"،او1)ةهـل00اءتلاش3قزوو،ط"يعىفوقو15متاك5فل؟س،ألاديالءالم5ذأبمع"لم:؟/

،امالاا--دومناشسأمن..ز-اهوجالار،ا)ةاسونءش"4ا!ذواالا-للاقولي--إعبن،1يهالحرالااوهود"ذافيشرالبوليى،از-اني

ؤا"شراستن!مءعذليووكاشوا،أحم!نالمدمة!جياتاا)"رهصف8اسءلىو3فلالملاما0اطنر15وحدوهى،الاز-انيةغا3كطفاللذةالاءةدم

ث)قوناوكازو،ؤوسأرالا-ىص.رون:فين،ابلولاال؟ثرد-اقردالا4فالفا"ذهكنتو!(بئ-هالم!در).ءقي:بهب2الذيالشر

،،...ف!غرالالهذيصأ-صتها-انانيرفىجممم..صةشالىطوفل!او،اق-ينولراءةدللاخل!ادجموعافرمهدمهـاثرةعل

.يإصرازبادكا-أرز15لرو(يىلاوروايرال!مأزمة)8ءمى.نشافرلتوزالا(رلهسل!).ن3
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والواكيما-طبيةغيرخوارقاشافشالىأكنب"ابال--راتطروهذكممح-امخالبمنالبشر!ل4الها-رفلىجالالراولئدحا.للتد

.الخاصورنما؟هممالاس"واذذءهح8ففيردأالذيالهكلوا!ء،سلل.،يدةببنالذت.اولئكاحابل!ومن،انالةفرصءوكا-ح.بهه.من،ا!ءففبن

!(برادلي.ء5الي0ك:لر.ليلإوجا).ثالأمنجالرفلرةةدالى!أووالضيلعا.اق"فو،ورأئ"منلفأشونيةالصنوةحراامخه:و

د-د؟وخلمارصةمفيها/دأوالذيالوفت.فيءا)عأ:دةناةساا-ف*.و..الذمب!حاففيطعاهـ"م

01."ه*ول!3ء"3ال5-ىالارضدأنمنيؤالعةيدةا،تأنكآن،!بر.افطرتء.قدالمقلءنالابمان:ضلالقضيةتلمدب!أزيرذلككلحدث

(جوس/كوبر)للفلكالجدثدقير"فلرالان،-و1الك.قفيأ"جيلىماالجؤقبمغتاءلىصص"يرةاقرفلرتا؟ئلاق،جديدمنالب-ثاءإدة.ب.دفةالقا

خديرعأالفءرئخذعقك-علتافىفىلغرشاللهوار،2التنزيزفاضىلى"ةلا-بح.الىوروك،-ار.الا!فيحرقض.ةا؟رةبرعدو-اًمة،ابقةال

ء!صورتخلاالثوهمظاهركلالارفىلوحةعلى-مردأنبرى3ءةقدرها2منوالحط،اله)!دةءةاوءةيبداًأها،ح،يطرةا)كل

ص،غيرلاايام-:"-لإل-إ؟،1قداطقبق"فيثمار،دم8ال-مناول"ء:ماذويللهشربصلةيمتلافردأ،اله!رذلكفيالمالوبالانسانكآن

-اخفوناوصاف?دنمنؤرةاءق:ةا)-!اهنوا،3.ليلوضارمةم!عباإحواتبوقد.الالهإةيةةابالهاخ!صىنحلوفأكآن،لمب!اوراا)ةارةغ

قدط.بنشىوان،4الارفىالىالماءيمعارالا-تحمحونى3سض؟اًالم-ح-ينكانوقد..-دم"،في-رل:وا)بصيلإتمسوالثواطءارة

وق!،ج!براه!ورارشافياىبررمنصفلاف،ءوء-ل!لي:انفثضللتطورهـهنىلاإنعهوهوتد305بربائه.نءه"تيما3الحقيلهذ.-ةءا

)ءاتاوررقأ،دقلىكان-لماءا(تيئوعالل!.بىنراولافةطا)-برتانبموقد..ولحهب"ـ،ءصاوا،إ-حن-،،دءالبمنذا"كاذ-إققدزهأو

نعجعاراني،ةاب"ـ:3في.ث":اأ؟-كاراثك:بان-ب-يطةجيةاوج.و:الدفين.العئ.ولآ!راو،يهراالفاالم.نى-دكلاا:ن12جوصية41اال!ذ.

بةاكلعام"هووعلى،فىا"لارقي!وثنخاصأ-301!في!اءهثىجموفلا...السماهفىلارانمروءةاستبةلمرازصلوولن،اعحذصة!الور

تال!ا"14(لوى!اللهوان.ح.6.وسىلد!"م:اضأنريموانيمءناوواحة،ةضولهمالبثربمتوتد.!كأاولوالا..لثهالىصولتحا.لوا

فيو"-دشف،اشوفينثرالىد"و،د!12اءا!أثموصدء"االج:ورجةفي.،بعينلطالالهر11ة-دل!2محضفي!،ودهمواإعثرو،رؤوسهم

(انيا-ر)ث،لاترامثم.،الجلميديةافياريثل3خدو:أهاظاهر05الاليماواتلل!-رسء.ن

لال-ةرضء.عينضص"فىم!أكلءةةومنف!6امابءلتةممفبانقالىطث"ذ.كأتثة-حقأنالااطقهقلطإتانالااءام-كنلمء.

اغنواعددا!!حولما.".!لإ)75غلىريا2)يعلولءن،تعليلهيمءن.).!ةال.فاف"نحو.نل:ةتانمنتفارأ..الم--ءوذهفييلبثان،ال.ةية"

حجممن-"ونيروااخذود8ة،يدبتثاف31كلاشدادينرطيرااار-على،إ:ار،وا)والىهداطلام!تاف!ر".توقد،.-رادةأ5!

ء.8ثوم.مدي.مل(زوح)سفت"ية-رالبثت8ءاوقده0الا-رال.المطهرز،ملينآ،العالمال؟ثرفش--

:اتئةيمللكأصلدلىإه-لممءندما،قفىلمةناايدة4العطقمن؟نوقد،ل!الثرالملب،ارراةفيلمتثلاشلارا(،تز)كلةر4ءةفلىالس:ةتها

ادلهوة،ل..د!"اواو02ايةا)تحوثنسفربةنلالاوحاحالاصكلخاليموفي،الجنسيةةينالغركأحكاماز-افطو5مارففىاجتنابوفى

:اطاقفيالاصل"ىالارشأنإاوامنواءادؤثم."بةها.11لةفض..و5؟العالم؟الس

آيرةا).إزىحاحالاسفي(1،وويةلروا!4ا)با"موفال"را)ثازديالجزءزعط-ىوا)ذي،المتحررذلكاي(إة--ةا!الافانوخاق

وكل،ةالبري!واناتكلالارشمنالأا"الربو-ءله0*:19لا.لتهلا!.لا:!ال:مى)ب!ركاال؟درةالخطوطلىآك،ممقلحباول

بة"ء9ال!ماه!ور.!.حاًمرالارشفيكثىلا.كرفلا-.نش

بدة8العان،رالةصلي"فارةاصولرس-تانإعد!حأوا.كان،وقيره"تدفىوئز.القطالع!ازإكلاز-انا-دولقد..اًخيرا

!انيمحالمرهار:-د-دء:طقامامتجدنا.ئم،ءاًزقفىاصبحتىلمنتهءينالمبةمانولم..للنها-يةفي،."اه3ز،فلهحملولهوترتب

وعذا-حياتيءنولام-ؤكة:فلو"اليس!يرةإ"!"اذه5فيالتنافض

ادن)ةاب3منى40ؤلمرول،لهالل-اليةاتوالة،و،ةاةقرامذ.9الحةهقأفىكتفلو..حرقيلانذلد-لياللهلقابا.شأماي"وحد.

..لةه.ؤاسمعنريأ1عبيديأحووالزي(والعلم..هالالعمررعوفما..اعى41بر(دريا)-مستفي،ل!اطرلهذ.أمالك

مو.ت4اس(بوسيه)3؟!يايلجووابلافعأةهم"رت-.قك:تو

ين.ال-ءوو-فر!-لىارربربينقالخوفيسءبلفي(-وس)3من!اقتب!"م!اطا!حى،موم.ةهفيحبيأاك!الاتانوبقى

.(س-.بل.يىةديءواماسوز)يلمصرااعبلرايم-دوانم-تحيلاوكان،بهثهم*ومئلم8قحراوصليممنالذا.لةدرزو

"-نسطبعلانه(-رفيةوسمبتا:لي)حوكم1ء53-ة،في05ءاداولوالما)0مذاوبادفيهابريااطاهراالاة-ان

وذصو،ي!وذاارشعنفيهاؤءلى(بطليع.ساة؟-غر)3"أبمن(ا).تلاء)منصةيلةفة"انفيإيرا3س:بأالارضيللمالمم2رةضوكآن

.روءاباءجد،اةالتورز؟ولءاتلمرفارشاضاثدةالفرالفئةنتكالاضا،نطاقاو-عءلملى15وااةناثرإ:ءا)ثمامذ.س-تر

.(بافون)6؟حاولةينثبثونا)بثرو-عل.ءالعجيبالوضحهذامنا*تةادتالقط

-وتلح.واناتتصام؟مزأابىاطفرياتبىبح".اناتءنقيل7وصلإبةيرلأسليمحا.لين.."إءالاابراءةفيا!؟-و.ان:الفهادن!امرة

الم-ءهـبل.فيالله13ءاةلازلمباتا:ءررةاولاضممحلمباةت.قد،م3اوثاووشواتمطفهمعوابرتر

هـن!هرفالقياعالازوعددان(.رجياالز)عاما!ت008ال!ملإلفئلانالانمذأهـثلوجودبمنأ

.ثومرردة.ماًيندادانارر.دي14؟الهالاتانفىةرعةب-دزتا)قطو9اطارقالت!جا..ءنلم

فت!بقية.ل51إقطرءنابليا)االفبعمنالظرءمذهاسنقيت9،الث-ر.فيحرفوقكأفطلكل5:.فلأ"لازمالا،يالثراتميرعلى
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ز-ار!،ازفسءااغإا"ديد)ءكصرلاءرفيوا!احوقد(مةكوذ3اصبملو4الو15مذركاو"1الوقت،ةسفىز:اوارودانءاًرصر?و!

،-ا!طو-تله،1ز5وفد.لأةشلل*تاتإلأزسا::هبال"االعقيدة)ء:طاالذيو--دتةداظاقمثكلةانو،اضارةدالعقهدةا!-انبان،اق"لا

ؤ-وألفو.ردلالاا!!اامث-الرأهت"اأالتيزع"الىاأتلاةةصارأناكبعدأز:!ارلليفاالعإم-ذاو..وزهوبرأ4."مةماا:د-رىاوضاًفرا!ا

إدأ"دزاانرازق:؟انطفا!1لأواصهح.بة!فأ.و.فوكل.كا-تياطثاووفبكشو،كادور!ل(العقلينالكوامزفا)وبفلهور،خرا

!صات.ةألى.،ةرلم؟ااوصتهـفم-"!أتيوالذ،بنا)-انانسلااء-اًبعلىتاد-5!الفير-ثووالبأ،-.1ولو-5لاراءعواو(فرون!ووفرشلمر)

..،مماافدالجددالثررسغللقديمةالهـ:مال.صرفىالا؟-ان5*عن،2ونوجةوساثىسص-رججو3ديمة8ال

اصءحتو،ا):شرحىؤأزلاألثهمنأزءد،د!ة4اللم!ةافيزتقالكانثوأ-بحت..ةبلمن!همن،ؤنكا11ف--أاثدزفلرةيلقلىانمرالومب

نم،اقح!صعداًأتا)ذمنأذد(ديمر!)بتاً؟!راط!يئةالء.افيزيقا..نالعوفيالجديدة1)"فلرةبلىع3ى3سبيلارءصةده3انءاا-طوريأ

واصحأ!إنو.اطاقاالاناالىالفسديالازامن..الروحالىالفءرةفئالا.اإام،الاولىتهفءرعنال!ادقالاز-انمذاتراجعد4ف

،ديالفرلأيااودجولاأ"اطقيقفيث..ثلم.عاالرهـ4-قدمع،رتبمدنام-نءفلتمربم،وج:هـع92811سظوماثفيو(كط؟تكوبراحو)

..-ودمواذننافا..اف!ر:(-توالكو)رثطاً!واعندتنغلىطة:أأء:دهفا.3للتثالاوثهةليد!إءار-وأ)

..صءجيحوغير!فزاق"الحقذء5د"أتيإا-قتاجفصكلامذوعلى!طيروضعفي،ال!نناصبحت(و-الياث)صدقخيرأاثبتلاو

ز--انأ-لمقو،وحل)رالاؤ-انرفض؟،الجصدالافانر"ةشان:اًرثخإتافىشلالةبر3ال:ء-(ماًريةو)ز،ف!-تى،وزلق

نا!هذات..اغإنو،ال.!تهفرالذي:اطالهادم4ا)ةلذلكة:يجة،ل8الع-إ!أدبه)قلةإل..نه4طلهركمءالمجالءلاو

ولم1.كاوناللغزلحاالحاسمثتهاعارفى(وفاراداىكأفيو!ياتنعاران،/-ع1-را-عالترا"ذاثالع*هدقتعاشمنواكأحاًن13و

فيلىمااالخحقففي(هفكر)ورارسلجةكولاالان-اناج-دالى،نعار..ء-ديدةقبلةطلقنجهدافةا):4

اثأهـبلافى(الحف)ةاصبحالذي(وروس)نسانأوبرز،زىيه!لموااثهـاتفيفايخةم-اكل"سامإذيوا..مالعلمخير00ت!سونوما

فانةزة-5-ءبىفيع!القياوحهدقا"ىلإقالاصيةحرةر،ه0عببةيةحر؟االاز-انليا!1104حق

،001يةاطرى5،ننوالقاطاغةانحيئفي،ديةع.وللنزوةازباع.

ت-د.فيز!عالفياندولهاهوإءو(و-ويالر)انلازلاصبموقد!.(الوسيع!بعدما)العقليالعهسفيالط!بالاذسان

،:ير"بواءد!رإ:دز.عأ(ا!4اله)"ىالدولة.اصح-ء.وطثرعلى"قيحرلىاذظر،علمليملمابرتةقيع،15-ليالالمةطقء"ا!لاسبابا!هياًت.لما

،شفووروو3فهـةصاقىغيرو015كلاي،-ةحىليء6لاو5مافص"لة.ؤاث!ه:اوالتي(لهبو-و)زفارقجسب،الح.نفيالاأ-ان

فيا)!قلياذمباانء(نافلاطر)وخامة،"للقديم؟لةدة"و.،تالانخلقلمالارشلنش:فيخهاطاقوالذي(الهامريخا)01فيابحا!)

زصبو.ألبرما)مذزهزرلهي!-صرالذى!دبمرت.)معأهـبدالحقيقة!يقا!8و05ءشلارامعقا:طورعوانالانطاصبحاي،،..-انللإل
للعيردقا)"قليةا،غامة*(ربى-وليما)عإجهورطإق()بين.وزا-إ"و-ة.ن،انالح:وص-لإبةه-"ارةبت!يئالءالمفيازفانشأت-اقيا

،نثكا؟ربةالا-ماو*!(لجتافيزا(دي!رت)رفضلقد.ك!.ءاإ-ثحه"ألهـصانران،الا!راك-انالاناء-اكفييطمح.اسبح..ينةالةر

ك.،لمقالمطي.عد!"فاوكذلك،2!ءة،1"ناث!طهع.ات،!ع""جهلمهاوا!إةبواءثكللض؟لى.نفشفرالةكرةمذهثغلىهوالذي،ا!لإق

كا(دي!رت)فكردقد.افى.قةاءادفرص"انلىالا؟-إ+قلطى"تدم-ا!ا):جومتخومومالواليال!بار-حيمفيرو!وءملل،الىخمة

لآلاتواالصةاعة?ردزىلاز-اأالعتلكا!رفى(بيحىون)فصىر

ا)عإمطالتو5،نفارهفيالحقالانانوكآق!كا..الملميوالققدمبأةها!زاوالئوت-بنال،5كلةبأن!ماكوسجبمس)قال

،فو:ءوسو3أؤ-انمنبالقو،أتحيلالافانذلك،:معا.ال!ضيلةان!بربلا"تموتاللا.ورة،فارةإةاةانينداروةزفار!حةئبتتاذا

..53الادرارفه،مقيونالسرعذبالذىء150ططراكاسفيرعف

(!ربمد)زفدومةه،أكدرل!حهـ8.1زصآ-+-ووالكاسحقد
ع-..و.حةبةمنعإ.112)ئشر/اةكوامنثير3رموزلجاارلاه.ؤحل2

ط،يقية.1!يز-14!هيةء

بمامنثؤاقياكاء"البالاة-؟ر،بادهامالايهتملاالعلملطالادراكانفياير-"روعلىاووو")اح!عولأ*ىأتمد-ةة.ن!ثالبازآثور)

مى(/1)!ااح-ووليرء.ءثلآمفكرأنح.وز-انلاا..؟هال.،ل.-نأل:ءوسفرفيتر3ذالقيالاقاصيع!.طاهـق"كاوناصل

ا!نو،أفث"لج*روار!يئلبيرلمرلمفلاانؤبع،!يئحارصف،الب.اضلانعوصا،التمبالنعماعو(الد-ونور.وأن13إ!.زعم3

-:لإفبااسوداواصفر10.يخىاز-اناكلفيمإهـو-"الفحرحقهـ.4لافاث-درهةالىةةرأرمزان3ا)هفا:ماليشر-تياوبل!نو،تهفحر

؟اب:!ء-ائقصيئالحارالاح!امجميماناي.بةبرلو!ا4اواال.ف(ورهـقءوس3)زعذثبمنمو!ص.311،3ر،ماسلكلوالذينا)ناس

تصمالقيندطز-الاادللةفرمينةعنمةةصإةنر.لآز-االاالةسيءلأعنمةة-إ"01-*حالالرزيالضبهل-لالرذلل!ادو2ل"شلارشاأقطاركلمناق!ءووقد

ات-"بم.لذل*"دهةة،..دفرلكلخاصاح!مق،.ءعابمع،مالى..يق:ه8حءبة(اطاصةزهصحر)لحااانبعد،أصخر

!فافءةدو-دتات!وا،افردةااللمو-سبنعرةيهتملاادةلاوال!اً؟سي.تبروناله!ويينوم8المنالاعفاما)-وادانة4

".اطاص..طاص"اوفهاعارز.":13أإة!طوا،ا)ة؟ط"لى.(أقينالىر)!ةجزر-دلا.روباورونينالذإنفىينالساوموتف،ا.تةادديراناتحفءمتا

(ال:ءات)لطننءارب"إن..كاهاللوزسعربن!تملاومو،أ"فى-اةاطمنمأ،1صلا-:ؤقدىالد!ةالا--اسانكيعس،شوحةو

عي(الابئادهقد)روسوجاد-ان1ا-+د-ةبق6ترب!يلكار)لو2ادذدكأ-انالا0،01يةادهصر

ءود.بءزكط.اميناءد!اعاديثةالةإ-فةف،):،61،1.2،3ءم!يدفر
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ناو-:ملث-ععام"حةء؟"مننلي!،1ةشلهثثبتالهقلعصرانمووالذي،(مىال:أاينحس)فيلا،هـنل!(انلازا!في..ء!ك

،لذرةاقلمبوشف،ترء/الاوروأ،بنال:-:لتشت31وتد،15يااةاعلىييرئأتمارلااونيد-كراوضغط،!مماواادهبرداتاباغذ-منلأي!اودةسا

!.الاثجماءلىمضذه-اومبلىانهالااالك،ر.باهغنوريعلىلاالبشرلمحن،ن!الج:ومهاغرو،وا!شا)5ء"الرتنجاراوح؟؟الجدودغلدءص:عهعلى

فيم--رلحلصاطااطابراةدسة155ئددةقولاال:ت"لجاذ"انوأ-ثر.نبمأفيوثب--،،-اط"ثشجبدالفراذ5ان..ا""-؟"لةكاتفيا

،الج.ولو"-بساعامبلااودءون،الارش-ماحخدبط.قدالف!ا?!وراءبلول)فلال،فسلهواحدراات،بحلىنالاخرأ:شرامع

(3سك!ك=فةلمالعل)انو.يالعالمحتاقفىيخ:قلأر"ءادلةام"صؤتاسةويجز.ارليةفساذلمهل؟-تأ؟اشالغرزفسمنلظمؤليراً،(جهم-!و

،نالكوةإبمنمخ:تإ.دعلى5!لعورةرواسرادفا:نزال-ءاًو)ءنالال؟س"لارههر3نفا"ذاوعلى؟ثاربلهسليأ7ىالاخرنالآذل

!ءسم"ومطلولة3مج..بئ-ءالارشاو!شكزىأدنبدو،(دثباوعقدق)

ثماالدإعدلم.لكن2لارشاراخفاكلعنفسالحثفيا).ثرإ:جحدوتضعال*ىابر:4.."و51:"رلىاأتورالضراح!ىامفيا)بشرصغطلم!و

"ذا-ببثثيعلاان،.-:بث،حدةواليما-وهري.لهة8حكا"شافاعناءاس."االلحغلةفيإ:وعد،وبلم:صالفخراةفالقارءرت1.(عينأاب،مقا!3

.ض.تالقي.،لاص؟ثبه14وم،صرال؟لل4الحكاماعلىعتمادهمالااالقنل.تلفنت..مطلم،ةك،05!ةلالعوضع:وهوءبةفيىال:ارا5ارفرتخ،ذاعن

لاليةا.ثريعطىلا،اطق:ق"ؤلالء8الى:الارشىمذااتاداتت-ذك!،افلإطون!ولةليق.م،5فردالفر!عنللاإعز..جدريىهـ!)قعنز:حث

ت3:بألازه.الا:؟اءضاوامرعلىئهب!وى41اذه10المحثف
)..سوورو

.الشىءهذاعصلماذا::هىالصفهامالا-ةيوي:؟0هلشىلمذاصحتاخذةاد..ثرا!لهعلى(ليال.4الافان)ضفرم-ت-.لأكآن

انخذزهالذيقالضبىابرر!إتعأ"-رث8يرإ،للعا:ءمةث!"فطا؟اهوواركآننع11وت.حث،ارىز-و(اةإ:دسأو(نبوق)زرحةا

.عظبمو..:"أثبنحرناق!ث-ةطلاو.هو،.ءحالاثاوجلع131إنفس(رصةذلجااقينظرو،يمةد4السةر!ةأ)نوثددأرالبشلواأآد3ة،مفلى"

فيهوفمل...والا.لل.:را-اعدةاجابفيمها!ثهرةز-،ملا(عاتهترق)-حالواج.نلند!:ر.ببئق"حقالىخيرأااوفعلنح-ىاوزق"ووبحثول

ننغ(وأن)(فى؟.يىق-اذيعةنونفا)صةمهالذيالمكلاثرالاكأذلك،اطقيقفىودقاوجاا(و%اتكلادراكز-!ط:علاالمووو!ةأ-أنالاعينان

اد.افالذىماً.ـأني:س،!):الادى.فيالارزيزرعاكيالصبنيالفلاحالتاة-"الحواسعلىز.-مدالكونعنهـعلوماقي"انتكالاو،هةالما"

؟.الض.هح:وديةزفارمندأدالسوالفءارنعصا(بوصأادله)،ناق--ألى-كاا-:ةرالحا"يقللحقاكةاادرنفا(يىا-جراالعلمصم)

حا"مرالىقري"أو-5بصل،الانانيفمالواعنرويدأر?عداعلماانو.ى،اطاطمةفارةالةرإكزيرأبنوالكوناًنالا.إينالهوةرادتفاز

-لاً..---لطالارشاقعةاوعلىضتهتطإ""حو،ال.ديمةالم!ةافيزو-عابقللضفارمذ.تقر2رقوقد،.\وءقلم"الافاناسحوعلىالاعماد

.ءف:هلىو.ةايةالةظر(زرولمربس3ما)وضعمأعأد091.سة"ءبدفي-:.ةال:جر

ناز01فىواالذينالارعلالل.وواوسد:ل،الازسانمذارفضوبذلكلاالقير-.ة141اطقائنطاي)ض"21ياضةا)رعلىاع-مدتوالتيالءه.4

وا،الذمبقةمىالبس،.ولحن..الةورنسانان!أوا0.01ال"تيدةزفح-رلمامبمانافكر51-وودة!موفس،15لاءارع؟لارفتركط

(نثث:ا105)ثدهبمنو(زكبلا)لوتةاقدو(2+3-4)

وف-"أ.رالمعلوماتامن12ء-4العدد.أاقرص)سلمة(البرقرفيانق:-ااو-وننبيئحافيو،إيدساب":دس"اي،؟"لفدلص"لمالر

اذاثم،ا--وأتمعاغاًوتبعثتةو.جز--نءندماالا--امانخإجم5-وىقدالصقحوا-،ـ؟داهاوال:ا:ىهالانسانعفا!على!مادالاع

ا،لىملي%لقالىلرةغيراللءبلورننةلم،ذاددعدارةاطر*ةدرارلىفعتر--1414-اد-"الارقاماقئاذالىاصملركلاًكاصح.قوادالىباطق!ثة

لماضالىال؟ر-لإلمتة."محاولاتالعهاهولطوقد.بيضاثماصنر-،-اكاثتالموالهقل"ذا"شكالىانو5،؟الازساال+قلعلى

واركاصناا)الج-م.منادشعةادطاق"ئنادعلإقةثهيننونةلملاس:نباط..الحةءدةلنيو-.ية

ا)هالموفقحقداولاتا.جمبعفسلتوقد.ارةالحر-،ودرجةاواطول،دقةبءلقىد:ار!اولو،3."الحم4الةضأرثانبتوقدرر

فيمابغروا.إي،الهما)ةتا:بممعتةفق:"ياشرد)ةمعاديااالى(نكبل!!قدإنهاالالمادقواللإ:هاع،لأسابااتلىحدااصلترالتيرإكأ.،لىاتا)علإقا

فيلاتث8)"1(شع"املاق،ابأنال-إئلاشلأفتراعليا-ستان"معاد):هئينالحدثالطبيعةعلىاههـ.ضلعل01قدو،أ)!ىونفةء.رفيللةموشادتز

."كا،*ثمىمن13حدوكلم:قطعةاتوصدفيبل،مز،لثتوععإ-نمل"لاالعلمان..سيءايح-يتةفةمعرغكنز"ـلابالاعيقادالىا

.67128133عىبسهرلمصا3و2تفعاقداطق.كلةوانالاز.،ينالفاصلنوا،اتمشاًمدثهاتاالا

لل:ةدممنءمالرفعلى.""غرحق:تةوالعل!ال--"علمفشا!انث!1ال!ميئالما"بع"ان.الاز-اناستوعجزات!خاندبوذلك،زهفجو

بوالا)01،ماتلحعاوانذلةالةع!واةازلاضاًءةوالةوالضوزناهشرااذياهجياطالتعا-اسءا،منزمةذوفةلمعراالعلوماسسمناسا-ين!دم

ز؟دة!ائيينالاتلاع!ا.اعددوزبادة،هىدىاواالطيوالة-مى،الرياصء،فيد،لاحمالاتوالا-ا!؟تانااع:برااذزةالاوذلثي..الت-دثدسواسا

زل-كالاز-ان،ا)"شرةةاباةغلىيندلمواحدايومأفان،ح!*يرة.!.-ع5ألا-هاعةملإنبألثقورأيكلتنتهةعدللكهبةيةا)ةفاران

4920صلابراو.300ا:-ببواا)-جبةف!ر

عنففيورللهو-"محةا.،اقىيقةفيلرلمق!4الثررةار!اان2،اءامعاقاهـةنيحوناعلي،الةفلىعلم(يردوفرأاةام

طتلموان،ة!ىو."الغرالح!ارةبمأتمروالقي،ةاللاهبإ"التبرمذهكام:كوقيالنمارهذ.اص.حتوقد5.شراليكلعلىاح!ام"زةعا:ق

(وجوب)فيكمنيالذيو،لماديالمفلهراقوة):أف،ما،ث!ءكلء.صحضافي

..فياطلااعلىعبودث:غاو..ار-نامدو،ءةاوصنا،صةافلاضنهااطتءل)ترء"(كغنيشناآ.اعالما)آبدملهااالحيابمن1،2،3
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.--لالعمرطابوبعةا)سا:دةاؤةعاتاباتهمذوت-تبدل-"مدح..قذرسجنأي3،ف-"زضغطخراس-:أ،..اة.راسجن

-عةالةا.وجلخرابوراط-بعةالراءادالغربوطاةحدالواأ!نرسانلاا

العاشرة.-ارلاخازشرهسياعالعاسن.ةدىللمن1!الذهرففىفاعيولم،"العامالا-ءمءت51الازضانالازث-طعإ

.إ-ههلانحويردانع"هدد!هقالءذفا..تيلذ.أاد.تهوو،9تهينغر

،اىصد،لوحيرتابهذوا!1موالت(بورطا)صفوالن..لىبطابةنلىاد"فيماالهصرز-انالخإقح:دةوال

(م:درزكا)نزسااالى،زقاعض"كلمنلفالمؤانزسلاااطديثةرةاطفمافيالمطلوبنساتالا

ل-ستو،ءوابءسوابلخشءادةكألااإيسلذياو،يءاالقدىخراةوطخفةالثقاخطتبل،2العقل.-انافض،يرلم

يزةالغرتاروةرلتخاءرلااالةذبالعجيهل-اخوخلءةالداتهاذت"تخذاو،يقالطرصبةصلامنق5--ةوكيا)-:جيلنفسفى

..زةتاءلاوالجوعامماا..إةلابا.وهةرفقد:يتلحدا.-ارلااخلقفيءجتةخطة

رقجيقلكلالاعظمالم:!عهي،وداء11القارةكازت،لاداةاانالانس..العقلولابالروحهولاالذين.صلالا

.لجي:اوكار.جياججيور)فيالةطنوبغالتوزارعي،لارضاذا5اًنش..(.ايرقءلو،و،ينحى،،ي-تخدم)لذيا

مدغشقرووغندةاور*وال!ومننقوليسانواوكا(ييءسيسضاخ!ولاالجةءعافيخلاقلاوايدندلاافشلمن.-ببزسانلاا

سفنفىطلسيلااضعرطعينقا،نيقااتنجعبقا.منونزسالااشطيا،يرةدالفريرةلحرابلمقاففي،شعةالبلاجتماعتةا

منلئهـانفاطوىدةلجدارضلاافي)جي-ءقبإهم!ئبراكالزلةلاازنشاًلمو..تيموحئمناواا-عيديعيشواًن،أعدو

برهد،مغاثماذا5وكان2بة.ارتقوالاحءصبوالتلحقدا،الاناما..والارضنزساالاببنصلةلكونالاقديماً

نا.يال:شرلرقايرؤعدان-ارقةعصورفىان-نسالا،زجيكطيموالمةلبلاادق،علىيثةلحدالحضارةااعتمادلفرطو

يدجدمنربنىانم.ا)سودعدبسواالبيض!ا.رتجبققماان.!الارضوالةلااب!نالصلةهون-انلاابخاصفقد

لطاعونبالمصابينوازىلمووالينالم-لموبحساعلى(باإلبرج)بةإمعولاهـذهافيىش!بونقبرالذه5طجملةال:شرجلهامنكافح

علىاويثرانجةبرأزواوكا..رةجيافراريشمن،دالتةوورفضدمجرعلى،ىديلحداانرسلااتحفقمقامافا!ا

فمن:-حق-قةاوفىاقدو3ابرةالثرءابسطاالثكارباحسكجما،تحتاجناذنجي"أزساانزا،خليالدانهلىمميااتعلمجتما

-ةال!ناعمةلااي5منو؟القطنعةزرافيولىلاا)ةلدواي5يارلحضواالقافيءاضجيظنرفضان،حقةنسازطا-صبح

..منو.!؟0لابادةاوسائلافظعيمإكمنو.؟لاولم!الجددالل:شرخطوطع.وضجد-دمن-بدأجمام-تهبر

..!!؟.ومنز:حيةالاازيةألا.ستاريرفيخفلءس..ظورللقابلةغير

:جيدتع:اتا)-نوتإكفيك!ربهـعحق-قةالوص!ة"ذهكانت.تساالانذات-ةق-ذعلى-قومفكرةللكء-صمرة

-76الصفحةعلىالبقبة-هعوتدن-ةشجيطاةو5مماادالفر،قف،يبلمراالهصرا"ذفىو

يةالدمبينو،الاز-انذابينال!؟ير"الشو5يرعبناءا1نحتاض!لاا:داءالنذا5ىءكمن15ؤواغرا،لحظةكلي!ا

عملأبىر"دءا5،ا)ءابانفي(كا،ماوا)م!انع!ا!تخرالئالمعكان:ح:ة.تا.ةالرءناخلمقووقد..(!.اليوميكعمللاامنك

وت"ز13اعذرزمدو،م-:قيمخطفى-"الدم؟ثى،الآلي(ارمبرك)،لخيانؤسالااعن-نزعلكي،لولاانونهمقارلوالتكر

تامدةم0وزقتبما-تتعادمن!افاق؟اطرفيئدةماو!.ت-ماذاةلم،:ة،1"بةةلأدتبانيجبؤكفا،والنفسوحلراعنةفكركل

ئيبنا!!أا،اواورينا!مب!لاعلىإ:ركألىاا!إىاقدكارلنع!ص!بم(ف!ينااووا!انيجب،البشرزةسفىللمجهولالتعطشوووحةالجد

..رن"ءلبالا)ةو:كأذنالح!ق:ةذةاحضارنفأ..قالمارو.فارق-لالشحلثششءةلالمنالانسافيمءاثشتر؟نالج-موةالضل،

هـ-حلىافيىراز!عارز،1لافةجرعةلما3:"لاميرا4لامامنزس-ر%ر21دونالمثال:كاا!ير-غانيى:صايعلارلاتاقا،ا)-ع:الفى!اماراو

احذيةماسحزه،%،والماديالاددفيلطفىااطافماعلىندلل.ئم،،1احذية279عىلو2ابرذلكانالاز0،0خامالرءطمان

بة(ثودبرنار)ك!بركلانوال-ونالافا4مقدممنث!فلطامةخو،ج:ةافحا،لادداالىالافادعذاير!لاوقد2

طبب،زصافيالا:"اثتزر0م!نكلفىشفاثكزرلبرتلانيصةق.غم31.فيي!هموثص،يركةشفالذيل4العننساااليماسةلتزلم،قالصر

ى3و،نيىزاح-رديضهى3ا*انجاتاالىشحالذيجلالر،زوبمارحلإوةكثراهاتوش،فا:دقاشدوطعا.1،ازنملتصم!ةاًيةالبشرلأجماعأ

ح.ـوبةيرشرلثةا-ضةقونا؟"م.والملارباالحىمننوجالزنهاخوافيفيدف:ىءكلادراكالىبماصلتاونهانية-5يةكوعليهاعتمادأ.لءن

.ءنم!كلفي..ئ!زكلنوء:هرذللابةبة.عةمهزص
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يم!قل3ؤ.م.ثي.وسجيلة.اةادنها0ئيةباالككرلكضسةوا

..ءسةاطاالحفماريجا"فيهلالطلونءاثلالاقاماالاإق.محخالتارفيإ!نسان

،(لخأرقا)دالفرعلى!عتمد،لماضجةابةر.البالنماذجؤتكا-!4لاصف!ةعلىرالمذشوددفة-

ثم"لعقجي-دةفا.مرةوحالر:انينسلاامنالمعىهـومن

ءـذهكلفشلمتقدو..يكي.يملمانء-الاا1خيواو..العقلأنإف!طوأقبلمنعل-3ـافقاودقو،يشرالبقللريقاطرا

زساثلاامنجزءلقصلازم41ح!اجنوقمءسببالنماذ!ا):ءجلالمفكرللمأذحتىؤضه-،يرولم،افءبةلخرامدث:-5فى

لماوء.جمهاى5تمةلمهاءاجزلااعلىطالضغيدلميزكجماو،ي--ءورسماوا

ئزلغرا،ضةم-ناحشودمنعججي:ةعةمجمو،يةإإثراالح؟ةزتكاقلارءـايدتمدنافبرتنرفضلتر،يرثةلحدالحضارةاان

،يعرولح!لصو،لماو،تكاارادو،-ادموومهس"ميحااو..فةمكشو)س"لةوهفةبص،هعنبرحههاتحتشهـجماو،يمدالق

يدردانيرةبع:ااختارلذيا.-انلااإكذفان.هئرمصاوللعبوديةخاصااممىلوب،دهـاءفىتالي"كرقدو..(..يةوعاد

لي5قد(دةواحاس!ة)بقطرعن،زضاتلمءنااهـذ.كلسجياطمنماو،للع"-دسةنمنفما:لخارقةايتهـاعجمقرعن2ي:م

اذيانزسالااةفكريظافشلت،قدو..\يروالضرشللةبالج-مانيال!العذافضترقدو0.ال:"ضوا)سودبينقةتةرلاو

لكليدالشدلجذبامنيت-إصكجما،4يدفرعنهتشجباعضواص!حو،مكت،وطاهـياولامنزيملكنهازساابخواص

ء.ةفرلمتناا!اكثاولح-إةاخمزكبيرعزمرلىاناًا-جيافريطقدو..ةمعاالمةلخدانلجافي

لاهمش!طجدءدنزسااخلقةفكرصبحتاو....خزمقبر"يحلمملمبماجسد.وغطى،ته--ا51زظمتوقد

ألانساننطرءدو..دةما.لاءونخلقعن.ةصعوتقل:منههقوسرماالىيفطنلمذخم!السالكنو

دقو..زهغ-ارو،زهعاونزو،-هاسءئتهـدوفش،!قوعن

ء.،(لجنازث)الالحق-قةافيأ"ير،سلمتهرالشاالنان

رني(ءلاباز)قةاتحشركما،هصشرطاعيستلازهاجدوفيئاليم،ءدبءخما،ىإجيمهراهيردفيء-برشيليسةالفريرشغلوفه

معىفعلكما،نجهاذمن.هجذ--تطاعلاو،ارص!د!جيب

.زجيةزسالااالحهـيةإةمساًل!ء!نكاشجوتبدوالحميروادلجاقدو!!ترءدماعلى)تطبقاكسةلمعالجهةامنو،هدوء

كفيلاكاننا،زسالااذلكعلىوضةطامانراايؤانوطبقو.،المغزىهذالحد"ثةاارةلحةا(مقات)اعءشف

ضفرقدو،رةثوؤهسكومنو،اخ.صصيتهمنفىلقواًننيغةص-وو،اطزرلاباإهنيجلجلوانهم0ن.سالااعلياعةيز

ء.-.كلعنهمنعواو،اشىاءرصعةم:حو.لقدء.تهحيامع:ى

قيطرعن-اجاهز---يهيالل!ءاةحلكلنزسالاادلك

الجسز-انلاافيحق-قيهوماان.والدينلاخلاقواالعلممورداء،الذهيال*-قباطرمشبكءاعطولقد..شيء

رقو.ءعإجيهرقصال-قأكلفضرفيالشخصيةت"ارحد!ااو.ةذلقد:زهك؟عنهرعزلكنهمو..اةمراو،مخططا-

.--.انصإشالتف."ـمحكمةتمرايلذاامعدلااحكميدجدمن

طجمبأاهلمولعالتلثسوارلاةخاورجتموزواقصرااةخء!رد!لحيااثبالخلتما!..مهدمقةزفطقةراادنوبدليقتلان:(نؤوبر)فىي:فذ

هتواق!ووعجه0:ءعيق!رمننف.دزاعلاالاالقتحرنرا،ا)"تدءمنالفاسدةربةالعبقرؤكفلتوقد

ءتج-ىلذاو..لحهرآ:..(رةالفونلانسال)-اءم:اًادالفر-ثركلمعاءرةايةالع:قر)ءنو..جاً(نوبرو!

-ل،هيعشقلذياالتبخصنفوكأتارويربيعيشيدعوزها!م

مرلاواواالضفطملاامن5الظو-الل"ا)سلاعدكللانظحال(امس!و)إسكينااصجح0المظلممكهفمخ)،داوهطولكنهمو

لحيرا"عىوالتى،الضرورةو،قصتوو،رنو
-.،"ق:-الهاوف*حو"ـ،عالمكلاغلمق.القد..!ارالنعدةفى

،لق..ةاحرف"هءر،شعهلايلذافالظرنهالةقدءتميةةلمصحة

.-ع.-.نويرماب"سبدلاالىاو7حدةاوةإريعيشعجمااًصإغير

يث!!.لمابدا%بيذأأع!مت؟؟نامفيفكاالي،ة.ا-رلاىنج-نرالادلرخول!وردولى8د،دلط!لحيااالج!و،تأذالاع!لحضارةاذء5فيباوللوزسانلااان

11ء.اطياةهذهاًسوالفلممالقعنيخةلفلاازه?حاروليسو،يزةغر
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نا!..زكنلمكاًنتصبحثم،الناقضق،1يلمح،اصلابةعنفىب:فسهيلةيحين،ءعنىلحيار"يعطيالقديمنزسالااكان

!اكابو)منأعولى!!ا:ثللاالضاغطة!قلحقاا"ذ.ا?-للاعدامنللةجلجثههقفو"ـالج:ودء،كجمايعيررقاقالضادق

:القديمةتلحماناكا،صةخأأتشرباموو-،طقرةيرض،الق:ليان،عيلوام15واعفي،تهعقجدسدلفىراضياتيمووكان

ماماءعذراقحربانء-بقااهواق"الذينلئكاوبرثريفاذا5انكيدروكان،لذات.ا-5مولااليماستجيقةالحق

انللءيومةرحلكءـناناًو7رطاملااةوعليدكة-ل،بحالربةومتهالقض"ته?ظيجماك،علجيه(ضومفر)تالمو

ل"أسيخ!باتطهرينزسااوحرعلىليشتهفقد،نالصوص:هوا،صجيمهمنبعةناآكنلم،به!تالتيا)ةض!ءةزلكان

سبجيفيقةلمنمنهموك!؟ظءا!قاهـذهتمثلوارثراييض"ـحرعنينيثقلمبهااقضناعهدام?ا.عليهخارجةمتداما

كانواكم،نوالقرهـذهكليمضبرعدولآناًو؟15ارةرابياعلمجيهتيزشاًايلذالديناسبجلفىبحارامتدما:15سنف9

؟يفةزمحةجيقةسب-لفيالا-ماقدوا!ساالنلئكاوئينمخظ.لدشالكذسبجيلفى(فلا)تموافإستامئو

الذي(نتواخ:ا)كرفلم:ذ،خا)نؤلككلبرلمقافىوفىو،لديناذلكيةرضهالذيالإغل-سبجيلفىموتاننيآ

حفةته!توناأنشاًوا،الضاغظة!نوم1)حقجيقةفضرننيفا،فيتمثللاوتع:،نيلااكلمهـةفجولااالت!ىقجيقبجلس

ظإئرمفيعاإتممالشخصيهـجهولااست81والتي"إ-ةاخلداالنفسذه5)لهلاكافىق-يبنذفقا-لصةخابسذاجة-

للكونتيلذاامهفهو،الوجودياش"اعهل!الجيست،بر-ةخارمعنىاعطيص!لابداوالىواحدةمرةسوىتعجيشلنالتي

ين.لاخروامدةجالحق-قةاست)8و.ءبهاافيخلمو،ءليوضةمفرلقضءة

ليذاتاقيزان"اربمقدلااوبراءخ!ا15ط!رتم:حلالحق-قةاانةلراغباعوبللشوتمنح،للخلمفتعطىو،وارث"و،آابد

ابداتها،رضتفرلاهيو.ـ.تالمو-ئ!اصءةمتعوعجيةاو!..فها

درجلىا،ظحيةا)سز-ناعلااحلةمرتخطيمن.دفلاحين..لخاصةاهقةلحقيقالصادلالةم"لاافردكل)جيس

.عيلواايدالفر(حملالتم)خلالدامنصمجميفيناافةيرثاًالماذاوء0ته-اءأيعمط

نميءبشا5جيمصمفيطتحتف،ءالبدفيحقيقةكلكانتفضلرم!ثئلأبعدتةلس،-ءةلخاراءقلحقااتفرضهلذياللقص

صورةفياًرمرباستا)بشرلىظك؟،ءةابالضبوالغموضان،تيموثمنهانوءكالتيلحقيقةاي5فمابة0م:15حقجقةاي

...15زفلحقيقةاللثموسبة8لباو-افلمة(،د.-ا)فىاحاربالتيءةالقضبحقءقةمنىاقتتاعاتالمولكذىكنلم

لاايةهاالنفيتكنلم،يرةلاخا"ءبةالفيالحةءقةلكنر1ل؟.س!إها

لمذافا..3ـا"تبولاقيمداصلجي!ضاعرو،تالذالغموضكشفاكافحااتياج!ةلخارالحقجيقةافيتيذااك:شفانبدلا

لي.لة-:ةباحءمازفةزايفه..الشخصيئيالندماحقءقةتجبنسذافا،يقآطرام:ت-ففيبهائيالءقامنإدلا،هاارقرلا

والذي،صرلمعاارناألازسام:حت؟تياليةلحرالهذه."ججةوذ.5لمثنفا..يناصرعنمتزا!لالمجاهـناكيكنلم

ز.ر.0!اماع-ةاقةيطر،هـبهتوطلفر،يمالقدنانسلااينس..تمثلنيلالحقجيقةا

والتي،يةلحراعنيبةالإغرتماهوالمفمنيحد(مناصيامأطأفردةمجاتظل،البشرعكوضةالمفرقةالحقيان

بماىدناالتيو،النزأكأمأمو؟يئتت:؟!يرةروضرخماشأ.زتكاءاسواكانفىنو،ال؟شركلطبتخاي2ف(..ميتهاعمو)

زجحافيعامااصااذ5-للحو..(.ينكوبا.نرير-تكسء،)(.ءلمااكرةلبرطااءفجلالاا.خ!اا):و.ضىلمرا)مهاماا

.ق-ةاىض!ارأختزنيفا،تيذااخةاراحردم-فما:خلافيالااابضام!ااءثللا،مرةلوضاغطة،"ذ.مثلحقيقةان

جباوفينزسالااذ!غولحراإريبا-نيخلقاننيا.-سالنامادعنلاارةبشروط-عةتصبحلاوهي*(يرةوالصخرالصلابة)

تق-بالىو5جودلواطنجاانمورعينأنمطارنااخنيانودجووافيهىرتعالتيللحظةافىوء15حقجةتاي15جمودا5عنز!زع

:لكذعنزشاو،ه10ت"ارهم!لقجيمةكجيدتاًزة-5بة

ا):،ودواهوذيينوا-هـح:بنوالماسلىينا.نم:ات؟.ت-ومكلوفي1

لذيوا،تهداعن(لئولما):الوص*-ةالاؤ-ان-بماتف-دازه.ى:!ةعجةص."تكمقفردوباءة؟ادكلينادث!وارر

.ماهوثءجاوزلذىانزسالااء.وعط،ته4خ-تو،"ج:ليخلق-،ذاتآزكانلم،م.ق!(فارسك-!!ماط)ز"ذاانىون.ـ!لحق:قةخادماً

2لمروراتايرفضلذىوا،ريىحدمنلخاصةامتهقلخلمق،تهذا"لأدأداًا!دكانالذي(الرءنىده\رس)"لابامتذادأت!بل

-.-؟(تالذإ،سديمان)-د."اة!بةةاي..05ءذأ(ن-عدوالرءنع؟د)إ

(89لى05ندم"ا-:ابر"ترءشر-الولين-أ)نء"ز-أأةا-ف"زجوديوال1زهما-زر)دئد)-يماو،نياالذحفاه!هصاي"ـى3،"تهموأث:ديئاو

!؟ص"انلمتافيما..أمرمغا)كونناافىحتمامح!-ت2؟!ثضية(ال:ت"ية
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ضهاليفرمعنبتإتيااطتمجياتمز!ايمنوةفسااشدخ!قلااتاشاراكلمتخظجي،و،يدالفرقصدهراسا،لهضعزو-التي

فىءياواتإغورأانإلاليسينللاخرتختارنفا.ءفا!الفلسالصمودا-"ظبع)-تا:ليقولاأها))الم.صوبةلمرورا

القيماك!رو5مالاوؤءسك"درانو،ينلآخراقفمومنيخلقبل!ا..ايدرعدمياتنيلدوفقد،يرباكعذمرواا

لذيئقي،ماركماإ"ةسكتختارنكفا..لهم-:ةبالهيةازسا،يدةالجدأأناهايقيمكي،لجب:هالمتخطيالازسان-5نف

...ا)عءرمشكلةكيشارأو..مفاهـيممنزص:وه"امحطاعلىت،نوالئ

استعمارشكلةمبرهتكرلذيانانسلاا-اذ5الف.ء،نهارا-اخمماامباشرةلآوءسؤأ-انلااهـذاكانآفاذ

فىلاوروسؤو"بش!رك،نوجالزرقيخجف"و،الك:يرةللدوالافهو،كاهاز-ة?الىلاامام1،ليإتابا،شرةم:الومسؤ3ـوف

ا)ءالينى-انبالاوعيهداخلفييلةقي،.راتالثمنثورة.لككذشوإلاخربل،بفح59لولختار

نمالتضا)جدويلذادالفر"ذانا:(ا)قضاء1،نسالاا)ملأءان-3ؤاذاهءجمعاؤ،ز-الاامألمزلي!!وءسؤان

105على)كنو،فىمة4ازعلى)اءابر"،ض-ءهلا(ىال"28
--.-ر،عجي،سجيوناكونالإد،جيحجيةمشبة؟قالىإنضنماملااصترتوا

ام:ين،متض.كونارأعإ-ناانىهوللا105..واقعو5لخضوعاانعلىلد!لةااريدلانضماماعذاكنتوا!ا

الفرداذ5لصةوءءسان9(..قعالوافىنمتضامتولك"أو،العالماذ5منل؟ستحلك""انعلىو،زسانللافقلمواالحلا

لب،الاحداثانإجرازاءامدالجوقوفهفىتلجيإ"ببجم"اء،وازءةالا،سايكم،بلفةطانا/لزمفيلاذلك!لى

:(ءالقضا)ز-انلادإخلقوء:ا،العملفي؟شارعته2"بة005الكلسبجيلفيلخضوعايدارفىالكذفي

(يورهلمن!لااليسوالذي:التهاءالاؤ-ان-ء

ارمقدلااتلبأأ!روهي،لهافءاكلعنمسئول4ؤا
ينإلاحروا:فسهيضعها.ا)تىقيم"س"-للىلاؤومسوسااو

-.م-ان..فيلاخراا)بثريرءصو،3مصيرالىتيلذاا04ازء"ا

ء،فضرلاامهاما1امدجافيوءوعم،.قيلحريولحجؤإي!اًفىييجر؟--ا"معنيم.ات!بذيةلحرامنبلغمالغ!بادالفر

لماتص!جيميلىالموجودةيرةالحري5فما،ييتر5حق

للاحداثتقيجيماتيازاءلفعلباتحةقلمان00عملمهاءارس!.3.ذات!لأاللحظتييتجرالتياثحدلاأ0ءبطمروهـو،العالم

،اث"دلااىانجرءازامدلجاافهقووفى)-ستليتهوومسو
.؟نينالقواوالبشرو

نتكاذافاا،ت"ـ!جاء*:ىلااليوأءالقضاز-انلااناارمقددالفرعىوماذافا0.الةعلفىالكإ"ةته3؟شاربل

النبلاءبروعة"ؤع.الذيالغرضالانكنلمدءالبفيلحةجيقةايصبحو،لهاعماكلإء"مسؤوتلقاءجياج!تبنهفا،!هحر

الءصورفىلحقيقةانفا:.ابلمالباو،شنيفالتمحكمةاو-5ف!ىر)نقلبجوومنءتعجي:ا.برضفسهيقررهماللشر

لايلذاو،ديا)فومللمةهوبرعة-ار-"بةصبحتا،يرثةلحدا4ؤارا"جياخكلعنلوء-ؤزها00لميالعاعيدالصلىا(صةطاا

نخلقلاف:حن!..يه:ا.شرممااوعجتاحضور)عنىخرجاتيةبللاوفهزجيء"ـ،انسإىسو،مهمااذجنموامنملو

نخلقى:اا..خرىاعبكوازسكنئ:اتركاثقحقاءسىسيااويسقدلرنجةتحقيقانكو

مز،إلغعالم5عاىكوتاننودماوأللاخرولذواتناالبشرا-لمنيتحققءشروعاالاليسؤفسهازه..

ةذار-همنوبلمغ،الم-"عمريئلذلرضخواانفيرهاسةتع.يئالآخر

(ال"امة.ذأاطو)1اعرأوأمءنمصنةمكأشيرةالنةسءلمعةوغآهفئأنليانلذياالءنمام."ولكذ(.هينلاخراال:شراجلمن)

-.عنتذافا)حداوليساًلاعي،ةيدلجداةةسالفلبرهكتمس

"..2حقجيقةكلوحر)يهدزنيتهاذيةنهالىامدءقناءإواسبف!جب

كلم-"دبرراذاز"ـاصانغلإالاإنن،القءاءانالازان..(0؟الاخلاقمنا)تحلملاص"طيعالاه0اً

لحظةم:ذت:دألاضياتهان.و.ر%ء،اغمبتينالساؤمهـائعاتحتمجمناق-رالاتر،ااخيرالحربة"ذهان

-،يى3"ورالدترجمة(جودث،والو-ارقى)!سالبم.م.ر1إوء:!نينبموباء:د)(يااطر)بينحقالاالبونحظيلا1

421مىثسادر5.(تررسا)

الددءمابلادا.ح"شينهلر(تتا.ة4طدا:،إسور)حةء-رلحو!01أه"كأن-اأةاسفئديرةجولىا،2

.ناللمالىنة.فيالثاابئالىارلمصدا3
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..7الةاضلةلمدتاولاخلاقافلسفاتولدياناتافكاراؤهحيااعةطوفجيهازصبحالتياللحظةفىتتحققانها..ميلاد.

كلاهتمامعن!ناتجاإذا*ـبزإككىل"ظاًكانذاقاللتغجييرابلأقل!كامافجيظمااسوأنوا...ىدهفىكامنة

ةفلفلر-علمافان،ذجيموالنننسالاابفرضمذهبنوا(..ت:اقورمجلادنالحظة.تناملمقا.ترزاوشرنلو0انوفناإ

ء.تالذباذجيوهالتلكلذمسلحااةضهارهـوقءمتهادةدلجا.دتناراا.قناا"لاأا)ة!غ!روراةطوارقبلمافينامارعار

العقابةفكرعنلولمعزا)نيذسالااللضميرقطارابعثهاومماالاةكرة،تحة-قلااسل؟لالهمناارغءاؤ:ا.راتهاقد

اخلملإقيامازارةصوفي(..بءفس"والقائم،ابوا)"و.150لتفدمة15الفكرة-صبحمه.دوو،الضرورةرضص

فيخنيارلاا0.)ىعودبرانيأصحم!لفيضاءالوزصهضىفر،نودلي،بالخراتلجواضرافى(إطهراءما)ءعئماو

..(..فير5لآامصاحة!؟لمسيحياينللداعليةالةاءهعود

نلككلبخ!لقهضنتلذياعيالونزسلاتخلمقانها"واذىوا،(العهل)ال"مل،!الفصكرةلالفكرة،قابرلو

ازاحياو..ظيفةلوانزسالا.ا"دءندزا!-ااقةةاو،تفااقالث،م3يالى!رلكلبتر،1و،ادفرلااءاتنروعلىلةولداسيطرة

.ءلمتعةانز-الااع:د0!اىتهمدءبوبهكدتؤزاسلطاالللعملمحضأفرضهاو

لضةكلووضعيةلكلهلبقاخليهيدلجداز-انلاانايسهتطيعلااعملاان"9..ليالعمس)ةمربافةلمعراأزبدإ

قتوفى..كذاكن):يشيرلاوفهبة0نزماكلومنءديال:االقجيمةلىاتضافيدةجد(ةجمة)كةسبان

لكفى.ماًبدجددترماكن):كىديؤبل.بة(ء.كذافتيءعرإنو،ضثيلةفرعيةة-مةزكونانلاا،العملاجلها

خبرانه،منقةجيدكجمالابشربةءز"برايءظيء"00.1.(0مانزقيهةيفا،لها!اقيمذ)وىنهاىكولنالتفاحةثمراقلمذ

فذو"أأتياو،-:ةلمنااغجير،لفأا)سعا!!لبجرةلقداتياللحظةامن(فتيرروع)لىافتضا،قالمذاىوس،يدةجد

تااًاخيروجداقدو،ونا)قرزلكولإة،خلالاامنماعةالثمرنلوورا)بذودعدنزكرانلاا؟ةالثمرفي!اعالتهم!

قدو...لخاصةا4حقجيقتفيلااست)8اصةلخا(مهعته)ا؟ضئجلمة?"فرقيمهيو،اءللدا

طهرلاا)جيس،اخيرا،تيالذا.رطهنا-.ةاغربلا-جدوةفكر)لهـمحعلقلىايبدلاو،رهالةكقزطايرسعالهىلنا

..ءجمعيناا)بثرلالكنهو،صغيرةاوربذف-15اباذر،3ايمطزه1(يدةجد

دصالدينعييهرةالقاالعملباسلموفلصسهذاعلىو.."فكرة(خلمق)فيهمي

ال"7ا-اا-ا"ااااا-""ا-أاااا-اأااا-ااا-"ااااا-اااا،ا-اا-ااا-"ااأ-ااأا-ااا"ا-"اا-ااإاا-ا!!ا-ا+-اا"ا5ادلللا!ز(مغارلاا)لةولدامنمعبةم:اغيرضيةنرلال(لالعم)

تت..الفكرةشجبباحسعلى،ءقالارامليناعاا

ائعةالونيقالافااقصةمدرث!-تكمنيلذوا،العولعلىصاودبقةسال(الفكرة)ان

؟

هفكرةخلقفىوايس،ال!ىرةتحقحقدمجرفىورزهةس

حةل!ا0.5دىجد

نانسلااو،2ضء"ةالونازلااو،رةالفونزسالااجمعءاذافا

-ؤة

ةدالماز"اغويافياقالف!ااةمايه8لكلا):ها"ء"لحصلمةالااليس،لايخرحمانفا،القضاء

ؤآ

"6لغوغي:العظ!همالروسيتبإلأءا940صديناءلىجمةش(ااًعلىىاللشاطمن)غ؟ول!-وما
إة

--.عا)اثعورفان4باا-ة.ليةورا)ثفيالأسماس"ييةأطركا!تاا*2
وددهناقةرلو--ةاراعنممار

.".6.والاح!بروالخاطر5طراداف!افرقي.ماةدرسي.فيافرإ:ولاثةياطر

؟.849مى(دي-واوانماألز)ءويادءنا)رعءد"..بر3لاااطر

حتيب!يعلدكتورا؟.ني"اطرعلىتترنبهـارينال*:دلىةرق،هفازءنجهانر3؟دذ-دير

آ-.ا-!!دا-م،لل!را).هـة،(سارش)عند(ئللإصرييارا-ة!ورة"فى)الاة-ازيرالصمامامايئهـطر

-4ءلى5:*-2:-"--،8نةع:د،--!و(قيا!رئا)علإياببيتر.القي،لمطاق!ةاديةالةريةاطروبين
ز

ا!-ا"ا-ا""-ا!-"!ا-ا!.إ-أا-ا"!-ا"إا!ا-""ا-"ا"-"ا"-!"-"أ-""ا-ا"!ا-*"-""ا-اء.ء.بدويءنالرعبدالدكاور
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