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الوف.ا!دمطء!ررو.اهلعند7!يامح!لالاالوار"او

خيالفيالاقووجودلهايكنلما!وىتلكان"العقل)?هر

الاةسانيطاعانيستطيعماوحدهالقلسوىلشيوانه،الانسان

قزمااصسبحفدالانسانانسالمثكلةوكلنت.لكوناحقيقةعك

حبث،النهارضوءفيهإضعيعمكانانلعقاباعالموكد،مفرا

والمطلقة.النهائيةالحقائقمي"العاديةالووالتفاه!ةالضجركان

الىميلهمهيالانسافيةللثائناتبالنسبةالرنيسيةالمشكةولكن

استعرنامااذا"،اًليوميةالاشياءلفاهة":ثركفييقعواان

منمرةكلوفي،الخانقالشخصيةمشاغلهمعالمفىهايمجرعبارة

الهاللالشاسعالعالمونينم!فانهم،افشركهذافيوقىعهممرات

الانسانكانوول،حولهممنيترامىالذيأتساعطاحرالمغزىذا

هذافان،المضبوءة4طفاعنينفسلكيبالمعىاصعاسالى-ياجة

اثبقباضتعميقةاغوارلى5-يدفاوا-ب!بهطنسيان

اجلهمنيبذلانيستضلاشيئابانالا!سمسوهو،وامجر

.نصداي

داافربكانوابيرواهلواالامريكيينا!نودافان،ماوبمتى

غيراالفوى"دحسهملأنذلك،الحديث*نسكمنالحقييقة

.%دتحيطالني1المضىمظلاهـوتجلياتلتلقيفنقنحينجعلهم"اكنظورة

اعظمبأعتبارهالصنه"فاوست"الىننظرانالممكهنمن

الهقليالانساندراماانهاعالما،الفربابمعهارمزيةمراما

واؤعا،الالربةتعلوم(لننياافخصيوعيهفرفةفييضتئتىاللىي

اكىابمورهـاتؤدياننيالمفرغةوالغقمالضجودائرةفىمتغبطأ

"ءالغيب"معرفةالى1ف!ستاشتيالىان.والصمالضصمن!يد

احرهـدالمنزى،المنظورةفيربالقوىالايمانفىالغر-!يةالرنحبةهو

ن!يتها.فيضعالدا،ةتلكيك!رانيستطعالذي،اتساعا

العا!طورقدالفربيالانسمانانهوالاهتماميثيرماانا

المنؤىالىأ-اعيةاالطدفةالمتلهفةالرغبةهذهبسببوالفلسغة
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كانوافما،خنخهماهو،ألقليتفكيرهيكنولم.اتعماعااحثر

الصحيحالعقلاانيفهماناي،الخالن*ـوبوضوحالتفكيرعنعجزه

نالهكان.اذاالمعنىمن"زادا"العالممنيستخلصانلهبلا

الخطاوكان.الحيويالمجهـدمن(،نتيجةالمهالعصولفايستص

عقوهـشحعلىالمحافةفةوا!نالعلماءفشلهولقاتلا

حاولوا.لقد.الم!نظورةكيربالقوى2في،"هواكا"باوللاحساس

يزنوهاوان،بوصلىستطو!ابمسطرةاررياةيقيسواان

تزيدلاصاجة،نانماوا،علماهذايكنولم.المطبخبصنج!

سويفتسخرو!،المتوحشينفجاجةعلىواح!ة!رجةمناحر

."لابوتاالىرط!ةالقصننهكلمنها

.الططمالطفليهلمثلماانزى"يثل"بانلانسانايرعيش

فضولهاتساعازدادكلما،بالمعشةامساسهضاانردادوكلما

قوةوازدادت،حيويته!ةوازدادت،والفهمءالمعرفةالىوكللعه

.الفاصوجودهعلىقبضته

الداخل،الي:ويمتدينطلقانعليهمايستطعطريقانهناك

قيقويةرفيةشابتني2واجنبيبلدفىكأتاذاانني.!دجاوالى

فان،اطكنهابعدانوروان،وعميقاثعاملااكنشافااكتشافه

غيرمني!نولن.الون!أنحود1للامتدالنصذجيالمثالهوهذا

الوغبةنموذجهووالأصوالموسيقىالكبحباننقولانلصحيحا

منالنوعهذانصفسوىليسولكنه.الداخلئحوالاعتدادفي

امنبيببلدممتوناصااصبحتمااذاي!ح!مالان.*متداد

نسيجها،مركرفيكامناعنكبوتاممنتلوكم!بن!فسيامثهرانهو

،فاريد"لنسي!طولعيلىله!رالتي"المغزى"انواعبكلاشعر،انني

فييحمدماموأكسينفسومن.جميعافاجتذبهاأطرافيامدان

بمساحاتداخليةأشعر4حينذ.العميقةالداظيةاالكينةها،ت

كائنااعودفلا.(،داخلي)1في،لمنزىمنضيبةوبأنواع،شالسة

صالم!شررفيواقعا،الصثرينالقرنمنتافضئيلاانسانيا

،شلارالمنكبوت1س!سي!موكرضكونأضىمرة.وشخصيتهحيلاله

الهنوداولنكانالمعانياعمقفىاكبينوفباة.المعنىبلانزازإت

شجرةمبلاعبحافنمي.صعلىكافوابيروواهاليالامريكيين

.وفيالارضبيفىفيعميقا،عميقاتغورجفورهاان!اةالركت

بكيرابعدمحمقلىا-ثوريتمضي،اثعكلرمنالحافرةالصةهذه

ضعف.يالفمنهاابعدواعمقانها-وصامن!وعيتمتدسا

اكلمنالطلمهذامنجزءعواتما،السويةبالقوىيس!مىوما

وابررية،اثاليةالبصيرةاوالساثسةالحاسةقدطات:اليغني

"لقمرات!هلالأهذهوليست.والتنبن،بعدعنوالتواصل،المسبقة

نالناكانوما،يمع!ونهاالعيويناىاحران.لتكلرنابالضرورة



انهالواستضامهااهملامشاروياءفتضتئتفرىبأنصانسمح

بعالمه،بجلورها،نسانمعرفةلكن4.اسهسيةقمراتكانت

4لاة،ظورهمنالنقطةهذهفيبالفعلكبالنسبة،،هعةا،"الداخلي

بشكللهبدلا.مفياقئماباكنبارهنفسهعنتغيلهث!رلر!يىوفع

خادفى،اساحرال،مقصرةوع!بحقانه،معرفةالىيعودانما

انترسلتستطعالتيالسحريةالشخصياتتلكمنواحد،ايقمرة

الفنانونكانوقد.لهافتنقادالأرواحتامراوااليرىصوا!

تعمااتيالرسالةان.لعواماعليلهذاسركينالناموالشعراء

الانسان!لييةا:عبارلينكل!ل!ن!يىانعن،بيتصفىسمكلفعك

.،(لعينحدا!هكسولهو!انما،ضئيلا

،،،

خىاليه(اوصلتمماابعدالىتتقممانالحضارةكستطعلا

نفسعليبديهياتسليماالمنعهورةغيوالنيببقوىاثاسيسلم

علىينبفيانهبهذااشولسعت.النريةبالطاقةتسلم!ههممستوى

ينبغيانهاو،الارواحتحضيرلوحةامماطسيهمينفقواتمنالعلماء

الذيالنمطعلى"الروحيةأللعلو!سما"تقيمانجامعةكلعلي

ناعلينسا.اناعنيوانما.ديول!مدينةفي"الداينمعهدالوضعه

اقامةنعيدانامابشكل-ستطيعحتىالدأخلفحونمتدكيففتعلم

القوىالب*حساسظقاعادةالىنصلمتى،كابالكلاالاصهاس

البدائي.للانسانبالنسبةوعاديةسروفةكانتالني"المنكل!ةفير

يدكليمماجوانبهناك.مابشكلتنجزأنمنلمهمةالهذه"بدلاال

،وكيفنقاشلونبهآنسلمكيفنتعلانعديناينبغيالطبيعيبفر

يقول.امعهااسلافنابهاعالىالتيالبساطةبنفسمع!انعشي

فهو،الالراكياعضاءمقيدليستلاسانسركاتانال:بلعك

يكونيدركهماانرغم)تكنشفأنصاسهقشطيعممااجمثريموك

واتطمهاقديكنلمالثياء،"يس!"انه."(الصةبات

بمضوفي،اليوميةالتجربةاوالمصرسةخلالمنشيئةعنهاعلم

اوزيرتويحكي.الاشياءظكيعر!الاجم!رالمريحمنيثونالاحيان

كف:فارلةصشلبةحكايةسيتوبل

نعبواأ!،سنايملايلوننيالذينالضبا!ذمحسكلكان"

،شهيرةكفلأإرلةلرؤيةالعمهذا!ي!دلةاوشهرينفبل

نااعتادتشيرشلونسة-ونمستراناذكرفيماعنهاقيل

زيارماعلىاعدقافياعتادوفد.الاحيكبعضفىيتشيرها

،ومتىتن!سوفحثهمأمصانلهميخالان2ملينبالطبع

منهمكلحيثةفيهتتطورسوفالنىو.لالجاه،يتزواجونسو!

ءادماالعرافةان،مرةكلفىويحم!.المقبلةالعمالية

الممعوبةبامفتطوحخى،وعستق!بلهمحكلطكلةقىافيقبدا

نذ!انهاافهمهالا".ضيعحوهيمفا!*انزعجافى"ليها

،الحياةفينقفع،برتاو!ث!ينف!بعدااخرىمرةالمش!

تبدوالعباراتهذهوكلالت...،(فيثااقراانيمكننيلاثم

تبررلكيالعراف4ارقجلتهعثرمجردلهفيلتشخصمل

خمسةاو"ربعة"لقصةهذهلي.ح!/مينماولكن:خععلها

1!!.."بهتنبىءاوكننرأنيمكنكانعمالتتسلااشخامي،

وكانت،الاولىالطلميةالوببثدلاعكلنبيأفصة!ذهو!يش!

ايديهمفيالحياةضوطك!تالذيئالصب!الرف!بمونتنبىء

امض.لارلةلاستشهةمنشهورللايةكنتعب

عنالانظلايصرفىن!الذينالقراءعمديكونانالمحتملمن

صلأعمدامرايخةصبةاوالغيالوحيمنباعتبا!هاالقصةهذء

.65؟ص(8؟.91،محميلان،تممنلعيممباحلي

هـ3

،ودكنهادحقيقةةمنقمرعيأتحتويبان!اكبرعمرجمشروت.هما

علىيقبمونىفقدالناسغالبي!ةاما.المبالغةم!نلش!*نصضت

ليستولكنها..ثيؤةغريبةكا"توان،مابقمرحقيقميةانا

ونحن.بخيهاالتفيرستزمونلا،الا!لعلىوهم،لإفميةبالضة

الغريبالواجهنامافىالاستجابةهذهالىالركونالىميالون

لافنةيحمل،الضلكاومغلقمستقلقسماصاندفبان:"الشاذ

انابراهامسمعتوقد.للنسياننتركه3،"الاستبنهلاان":تقول

اسبرعقبلبموقهتنببهالتيوالهواجسالاطمتنمتابهكانت،لينكولن

قديم،تكح!ايصاولكنه،وعارض"!يبة)شيوهذا،افتيالهمن

منملاصمكنا"ملحقا")افتحكش.اللمبالئةتصض!كانودابما

طالرةلعرالذي1الانفجارمناسبىقبلانهفاقرا،الا!يومصعف

الثافىيوم(،كوءيتالكلازمنالاودوبيةالبريطانيةلطيواناثركة

تفاردهكانتبابابرونيكوسالركبفان،لأ691عامحمنوبرمنمحثر

خى؟والحداداروتحولكلإرالتيوالاحلامالمشؤومةاسإجس

طائ!رةاليتذكرتيحولانبساعةالطائرة1إقلاعقبلحهلانه

نانذكرانينبغيومن،بعيداتاريفاهذاوليسل!!(اكرى

كانلقد.مصادفةانفجرتالتيالقنبلةيحمل(،كان"ببابترو

تلكؤجلمشابهةرحلاتبستقمقدوكان،المتصةللموادمهربا

فىالهوا*ى!لاحقتهاذنافلماذ.نفسهاالسنةفىألاخيرةأالرحلة1

مسالةهذهانع!ونوافغث،اكنملانانؤاننط؟بالذاتارحلةتلك

خر.2موضوعفينفكرانروجثم،وشاذةغريبة

علينا!ضبض-اًنه-بالتاكيد-اقترحلا"ننيافولانلىاسمحوا

بعاذئىلائذئاو،والهواجسبالاحلأمالاهننمامهيحياتناننضان

تجعلنااتيتللثصحيةكلفريزةانها،بئلفيبوالراجمينالصوظ

ب!ثعاغلالاهتمامفيوئ!تو،والاحلامالمثيومةالعاجسفتجاءل

هذهمثلازاءالمضطن!تالمتصلبلمو!ف2ولكن.العملية1العيلأ

ف!نذ.ومنطقيةبساطةالهـلمةهذهمطني؟كير"اضا"هوالاشياء

،بالاحترامتمتعااله!لماءاكثراعلن،الزمانمنضطقرنين

بضعةعلىيزيدالارضعصاناحدإمئىكدان)السخفكاكانانه

هامتقدالهيئةغريبةو*وث،انلمحوكدان"والسنجمنمنقليلةآ!ف

يكثكلنالمحاجروكاالعاملينبعضكانوحينما.غابلافهافي

فعيةمنحيواتجمجمةحتىاو،المتحوةلبحريةاالمخلوقاتبعض

حجريتكوينبانهيفسركانامنشفالشيلأن،الدينوصور

اثكالتشبهلاشكالا!يعةبهفامتصخريتقليدوانه،شاذ

الاعمواموطوال.الانراباوبةالدولسبيلماالحيةل!لاشاتا

وقمرتهمننهم9وكلالرؤوس"لمننصلبوالعلم!جبكرسالتإليهالخمسين

ي!للحفرالضيقيةالاصولبتفسيراتهمينمكروا"نا*لامنالابتكلرعلى

كوفيبر،استطاعوقد..متزايمةباعد(دمحشفكانتالتيالظموا

8نعشراتند-صعالق!نليالحيوانعلماءاععممنواحدوهو

فيالنشوءلاماركنظويةوصمحينهماالعمليةلاماركزميلهحياةيسر

الاكثرهومهتقدهاما،علميةوفيرخياليةنعرمةبثهاوألارققاء

كا:التيوا)اتاريخاقبلمام!و"تكليانيقول!صان،علمية

الثسلالدمارولحقهانهاليابادتفد(بهمفنرفا:اصبحقدوصثما

مس!حتالتي4العادالطبيعيةاموارىمنمتعافبةسلسلةفي

وحيوا!.الانسانالخلقواعدتهاالبسسيطةون!فتالارشوجه

الحالي.الر

فيآ،ريخالا!ستثناءموليسوالمواؤفالتفكيرمنالنوعتاومثل

الرئيسية1لجامدةاالمعتقداتامنواحدةانذلك.القائثمةوانما،العلم

يكلنا!يحتمل،ماتريةينكرالذيالرجلبلنتقول،ططم

!كلما.الذيهنلامنا،علمي!ة"اك!ر

.0791وما؟.اً(،اوبزلاو"جريدةطحق*،(



ا!ببالسة(،والارتقاءاكشوءالا!حارفانكوور!منالرغموعلى

الشكلانرغم،الافكارمنغيرهـ!اعلىولطدتيلانم!ارحرزتافد

ءهاها،بالظلفياءلعلصاادىبر"مقبولةتكونانستطاعتاالذي

نا.الميكانيكيةالرتيبة(،للاصلعالبقاءالقوانينصورةفيتبدو

قد،الاحياءعلمفيالتطوراتآخووان.التفيرؤإنونهوالبطء

عف،مغيرتمابقدر،الكونعنتصورةطتغييرالىبناتنتى

اتييقومال!نرضيةهيوتلك.الارضعنتصورنامنالدينوصورات

اللىياك!هتذلكبعيدايكونلافقد.الكنابهذاط!ها

مثلهاطبيببةظاهرةباعتبارها"))ـخفيةظاهرةنقبلانسنستطعفيه

.لذراتاوجودالاننقبل

اناتح!اغاىيئبغي،وضوحاالتاكيدهذاازيداناجلومن

عام"اخت!رع"ةفد.اجديداالسيبرنجبكاعلمعنباختص!ار

لموربرتالطببمةعالميدعلى،48ء91عامفيالجديدالسيهءرناطبكا

"السيطرة"علماانه.لككأولوجيامال!ماشوسضسمعهدفيويئ،ر

نانجيةالبص؟ه!ءولمءيالأكاوكلمةلالحيوانلىوا!لاتفي،الاتصال

الكرةان.(الطكمااًو،الرباناو،السفيندةفيالمفةرجلتب

،-الأسيبرناطيكيةللىيطرةبسيطتطبيقالمرحاضصهريحؤياأطاووببة

ويقدر.المأءاثسيابامرةسداذةتقطعالصهريحيمتلىءفحيئما

مماقاةسي!رةي!ققجهازااصطنعانيه"كتي،الذكاءمنضثيل

هئسوبالىالمياهفيهفءلحببنماال!مامحوضصنا"يرلاغص

أحوضلاغلاكاف؟والجلوسالقياممهمةنفسبمعلىاوفرمي،سين

اربدااقي11ع.ليةفان،والصشاعةالمل!مؤيول!ن.لصنابير1

صابرهبىور-نمض،ءفةبدرجةتههيدااكمرتكونقدعليه!االسيطرة

عملإصة-مثلا-السببطرةمناهدلى1يكونفف.الحمامصض

لا6الحالةهذهوفي.مت!عددة.اثجاهاتفيتتطو!انابدلاكيم!ياليىة

"،فىاوفعمعبلآ(،برناءور!الكنفذالكرونيةحاسبةاستخدمنابد

ستط!المواثفامنكبيرعددهـءللتعاملاعدالهصااجلمنالغرض

بتكفيأمقه1منمعبنعددعقيهاحئبرةبطا'2نا.العفليةسار"ى

ا!!ر4ار،"ث-:مروطولجطكاتببملالطؤليةلاكتلااال!اسعنجة0لاعطلا

.صحب-"دى-؟االهءلشرعلىطمثنالثي

نا!وماآصبح!دكانعثرالتاسعالةرناواخرومنذ

علي!-ا؟اقدقيقةخلايرطمنخصائصها.--تمدالحهصةالكائنات

يحتو؟ها،1الوراثيةالخصالصحمن"ا!ب(،الجينات"قسم

شعبرياونان.الانثويةوا&وية+ةالذكريالمنويالسائلأمنكل

يكنلمواعن،تاجيئاقررهااموركلها،قدميوحجما،وت!

بهذاال!يناتبهاتقومالخيالكيفيةا&قينحدالىتببب!نمنهناك

لواضعامنهعبح1يئا&مثراقرناءنالخمسيناتمنتصف9!.والعمل

فيها.ورةالم!ةبثقوبلاالالكترونيةالحاسبةبطاقاتتنفبهالجتاتان

"د.ن.مالا.بء-سمادةمنجزباتبالفعلؤإنها"اللةوب"اما

!ئة!!ا،مزدوجلولبشكلعلىبرالاخرى!!االواحطة-مرابط

.اتجا!يئفيبالاخرامنه!الواحدالضصقأولبينيشبهشيء

شارضبن.

الحاسبةنظامشءبهالذياكظامهذاعننعرؤطمازادوكلط

كلما،علإ4ن!صماعلىيجعلناالذي1ال!نعاموهـو،ا،لكنرونية

فيدادوينن!ر)بةإن.ازاءهحيرتناوفىادتلض-امزاوغتهزادت

و-فسههاعاىالفيلبدنوفيالزراؤةعننقؤ"تفكروالتطورالثوء

هيئةاتخل!صخرةش!ل"فمرؤدمثاماته؟ما،المصادفةاسأس

،"الفاش"إ"ي!هالعلمان.وا،طرالري!فعلالىتثيربأنالوجه

د-ماال!خرةان.معينغرض(،استهداف"فهـرةيكرهانهاي

ن"يكنلمافهكى!،الوء".هيئةحتى.تتفذتنحتانا"تشاال

،هذاحط!انما،الهيئزهذهعلىءـاينحظانوالمطرلريحامشيئة

اًلا-ببىاءعاماءيكره،ثأجمةوبرصورة.وحسبه،هكذا

،(،وهي،لحيويةالنزعةالباسمالمعروفةالصطقةتلك(البيولوجسيون)

صحةاكثرمخاوفاتتنهحان"تريد"ء-اثكلالحياةانفهـرة

ي!مدان!الذكاءالححةلانالمخدقاتهذهمثلانتاجتمانما.وذكاء

المرءيتبيبنحينماولكن.والفباوةالمرضمناؤفلبصورةللبقلا

حالسنة4بطفبواسطةانضاجهاتمقدالبشريةالكالناتان

يتجنبانعليهالصبمنيصبىح،التعقيدشديدةامترونية

البرنامحوضعيكونقدع!نوالتسيلؤل"الغائية"الىالانزلاى

الالكترونية.الحاسبةلهذه

الدكتورهو،اهـهبرناطي!علماءمنعألمالقى،6691عامفي

السيبرنيكالعلومالدوليالمؤنمرفيمحاضرة،فوستردافيد

الفلسفيةالدلالاتلنعضصورةورسم،لندنفيالملايةبالهـلية

السييبرناطيكا،عالمن!دوءهةمنانهالىاشار.الكضوفلتلك

"امطياتا"منم!موعةباعتيرهاتكونالىينظرانالم!هـنامنفان

،البلوطثمرةان.المعطياتلهههمتصإءدوترتيبواحصإءجمعوعملية

.وحتىبطوطلشجرة"برناءجا"اعتارهايمكن،المظلسبلعلسى

نبةاكضولاطاسبةبطاؤ!ةاره-اباعتفيهانفكرانإم!نالذرة

دد)1(هيالثلاثةالث!وبانأ!اسا!على،ثقوبثلاثةفيهاحفر

)ج(،6حو!اتموراكبالالكتروناتاعلإد)به،اضواةافيالجزي!ثات

الجزي!ئاتا!فرا-،سعاىعناي!عبركما،الا)ثنروناتتلىكطاقة

يمض-.بلانكعندالثارتل!زياوهو،الطاقةمنالمعروفة

ناواضحايكونانيجبانهاالؤكدمن":؟ائلافوسترلدكتورا

الثون،"ابجدية"هياللراتانهيإدةالموالاساسيةا!عةا

،(د.ن.م)ءمادةوان،"الكلمات"هيالكيمائيتاتركيباتوان

نايحلولكلالاكتاباحتى،اوكليلة،(جملة"ي!ونيكادماهي

.(،اؤسعا&احنئ"-او"افةنلاالاوا"فيل)ءمثلشيئاايقول

اعلامنظريةايفي*ساسيةالبناءوحمةانيبرزلكيويمضي

تونااحدةالواوالموجة،الواحإةالكهربائيةاوجةاهيكهربأئية

(الىقاع،انحناةءاو"نهوء"ق!ةمنبد!اتقاسلان!ا،نصفينمن

اثنالية:اءةالانعنااًوالتوء

-ص

ءلملم

ا
-

صص

والع!دبات،"مزدوج"اوثنائينظمالموجةانمعن!اهوهذا

وهذه.اثرموجةاوار!ثناثةالرياضياتاساسعليتعملالالكترونية

باتبارهاالموجاتفيفهـرنااذالأننا،احجتهبناءفيهامةخطوة

وؤى-فيإلحياةتف!رانإمثنكفوف،اثنللمكونالاساسيةالمغرادات

.برمجتهاتتمواجاتالىراجعةباعتبارها-فهالحقيقةكلهاالمادة

ما.سيبرءناطيكيةبطريقه

رايتاذاانني.بالغائيةثبييابالتاكيديبمويقولهمان،1

في!ساالشكخويملقواعدالهاتوضع،معقدكيميائببةعمبة

وضعة*15شخصاانقحساستفانني،!*لكنرؤنيالحاببواسطة

للحهاةالممدةالابنيةيقولانفوسنروالدكأور.الحا-بلهراامحالبرنا

جى--،عمليةصورةفيلعينيهكتثشف،السيبرناطيقاعالمحول

هلالل.نطادهلىتصاعديةبطريقةوترتيبهاالمعطياتاحصاءوا

هـنيتسماءلبالطبعنفس!يبوهو.علمية(حقيفةمسالةوهذه



تصاعديا؟ؤنصه!اواحصائهاالم!تبجمعيقومالذي،الذكاء

للنقاشاثارة-4خطواتاممثرذلكوهدوستر9ادكتوريخطو

نظرهلاًما..،"الحيواني!ة،الادنىضبيعتهبا"مت(يمغرائزه4اصتو

منجسارةاكرتكوندفد،"المركمالكونالعنفوسترالدكتور

مثابهةالروحولكن،دينجتونوواهكسليعنداكثفوئيةافئعة،ح!ي!نطالذاتيالهي!يرفيكخبير"بئنهموققهيفسرفهو.والحلاف

بينهما.تنافضمنليس،-وهريةبصورة-كونآنالبدير،ا!مءنؤانه،ماءمايةاجلمنلديطرةن!امالأصمم

عنكتابيستطيعالفربياتار-غفيمرةلاولانةيع!هداكل."المطلوبةالعمليةحركاتسرعةمنبكثيراكبرلسيطرةانظمسرعة

اًلكوارفىمنمجموعةمناكثوشبايكونان"ومعرفتهالفيبالنسطيعلانكةار؟كتقودانتستالع،المثطلسبيلجملي،فالأنت

الصوفيةالنزعةوالديناًن.اًلممنىمنلمجرثةالسخيفةاوالافواللاصطدمت!يارتكذلكتستطعا!ولو،ا!لةعولمنبآسرعقفكران

:الكوناذاءالاساسي"الاحساس)ءنفسمنكا!!بع،وا!حرالبرامجتوفعانبد،،الحالةهذهةءولغن.فوراشيءباي

!بذباتبكثيرسرعةاًح!ر-موصاتاًو-ذبذبأتصورةفيللمادة

بالاشعاعاتمليءوالتون.كونيةاشعاعاتشكلفياي01نفسهاالماثة

تكونانالمصتميئأموا،نهفوترالهكتوررأيذوضب.بألطبنلالكوأيك

مادةجزيئات،(برمجةةءوراءالكامن!ةالقوةهيالاشماعاتتلك

."ا.ن.د"ابب

بحهلاك!المو-ءان.هناالمحوريةالنقطةفلنلاحض،،لكن

نا.مثلهامعلومةتحمللاالتيالموجةاتمف.هـثتخنلفمعلومة

النتيجةان.الذكاءضريقعنبنائهاعلى(،مؤوضةالا!علومة0

اأنموذجيبالحفرتقالانهه1رغم-فوسترالدكتوراليهايصلالتي

مستوىانهي-والمقل!تالميدراتمقهالهبهاتحي!للعالم

دكثيوارقى؟طونانبدلاالموجةنلكمثلبن!اءفىالمتضمنالذكاء

وا)ألأستقراءامننوعايضأ.وهذاالانسانيذكاننا2منجدا

)أفائيريذهـراًنه.ميافيزي!اتخميناوليسالعلمي(الاستميلالى

الس!بشيةمةالاسطولطريقهعن-فىانلذيا،الطبيعيات1فى،،كومبتون

هذامنا!خخلصةالاعدةوا،للالكنروناتشديدتركيزفريقعن

.الزرىفوءهـناحهرضوءاتصنعانتستطيعانكهيالقانون

انبو،الاحهرللكثوءبرنامعتثيضحذبذبةالاسرتؤالاذرتلفالختوءال

..(،الئكس

حجةعنجوهريااختلاؤايغتلفلافوسترالدكتوريقولهماااًن

اللاهوتي"بالي"ان23،!ميأباليبهاقالت!11"السالثةال

انهايننب!نانه،سالثتهتعملكيفاليينظوحينمانهاقالقد

تعقيدااكثر-شيءكلرغم-الاانسانوان،ذكيصانععلىتدل

اًذا-ؤوسننرالدكهورفانذلكومعا!جود.!ي"ساعة"ايمن

البابمناًللهيد-لانيحاوللا-صائبافهما،فهمتهق!دكنت

يفسعهـتحولتدوراتياتبالنظرإافنطماافلانه.الخلفي

"تخانلبرمجةعمبة"ثمة"انتوفحاتيبألضيقةمئهالبرامم

اك-الكيفيةعنيبحتالذيبألسؤالمهتمانه،بالرهاالطبيمة

الاشمة"وان،"اد.ن.)ءادءسالةالى1المعلومدبهاتعمل

.السؤالهظاطىللاجابةمعقولةفرضيةباعتبارهماتتقمم"الكوفية

مرؤماكوناباءتبارهالم!ون-ديدةصورةالمرءيقيم":يقولوهو

العاملةالسيبرناعي!كأالموثراتبسببولكن،معلوملتكصناو

."الذكيالكون1:ادكوه.انا!لاننياظنافانني،فيه

هذاالىيصلىلافوسترا!كتوراانا،فنماميثيرلممالانه

يغهلمثلما،اللهاوالغايةبفهرةاليدءخلالىمن؟لذكيالكون

الاهت!امطرتقعن،ببساطةاليهيصلوانما،الدينيونالمفكرون

للهادةا&مبرنا!يكببةاليرمجةطرلآ!عنالاننعروهاالتيبالحقايق

نظرياتمعتلآءمللكونصورةتبرزهتمم3لهذاخلالومن.الحية

ا"ةعقي:العشرينااتواتخلالالاخرينالنفسوجمكاءالعلماء

وادفي-ةون،هـ..س،هكسليوسيرجوليان،شارطندىتيد

نودامتشوء-بر.،بولانيميشيل،فرأتكلفيكتور،ماسلوابرلأهام

فيرية"الت!النزعة)1!اومةهولرجالاهؤلاءكلفيهيشتركماان

قوانبش!ويقعنوالكونالان!ممانتفسببرمحاولةبهااعنياتي

النفسعالميكتب6المثالسبيلعلى.المماملفئرإنسلوكاوالطبيعة

مو-"(،اسهيطبيعة"!الانسانيتمتع":فايلاميسلوبراهاما
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5(،يلشقطونالااقيفاالظسيستطععالذي"المصنى"بمالاجيءاحساس

.والشعراءقعبد.دونمجهولةمحطةمذياعكيلتقطفدمثلما،مصادفة

،الرصاصمنسميكبحائ!إلمعنىعنصصولونبأنن!ايشعرون

يبدوالحللطاناائتكاببنستكليم،سنبومون،احياناوانتل

نا.للاشياءاللان!"!بالمغزىشمورونفجأةواننااخدتفىقدوكأنه

قصه-ةيحكي،لوستويفسكيروهاياتاحدىفي،كارامازو!ايف!لن

اللهحي،ماتاناوبعد6الموتبعدبالحياةيومنيكنلمملحدعن

ورر!د،لهعقابافدميهعليالاميالمنمليونالفيسيربانءليه

ذلك،ومع6لألسنواتمنامليونايبرانراف!ضاالطريقعلىا!لحد

منالملياروسارق!م!يهعلىوتحاملنفسهفجرقدملميلبمدفانه

،الفرموسيدخرباناخيراله*.محوحينما.مضضعليالاميال

تستحبلكانتالكلمرمث1ايجمسلينأامل!النلخمسابؤالصلرطغااملط

يديهدوستويغسكييضع.بالفعلسارهمااف!افعشرةيسيران

تجطهدرجةالحدةمنيبلخبمضلصوفياالاحساسهذاعلى

"اي"يجعلاناويستطيعندركهن1نستطيعشيءاييتجاوزاويفوى

بللمتيتالاحسثطهاًنم.الثيمهوبكتسبالعنلءيستحنقنبتألهمعتلوم

مثل-اسفطاعااذااماا.مجهوداييبذلانالىالانسانيدفىالذي

،ال!انهمفاجئةلمحة"ألمعنىااًنلجصيء-ايفانعنهحكىالذيالخا!ء

انيكونويمكن،ؤهرهيمكنلاالفلعلىمنميمآيصبحبأنجدير

نكتة.مجردلألاميالمنمليارسير

الذيالكمررهناكانعلىدائهاالفربيالعلماتفقفقدانن

ميتيوميطنيكي.كونجوهريةبصورةولكنه-الكونفيي!نشفانعليه

ارووادثاعنمجيدباحثسوىب!اوللمانتقولانويمنى

سادثةنتلجنلسمهو،العثهمةأحوامثلمووللباحتل.لعلينبقىا

ءمابكميراعمقدرجةالهخاالمعيحركهالانسانودكن،عارضة

الذرنسينوربرت،الثظأمهالكووفمادمومتدلمست.الحوااًمثلحرؤل

مثيرةتكتشفبأنجديرةموننسبانهـ2السفليةلكصفاانكالستيريت

لمابأالمنسبةيذكرشيعاجمنلمالاهتطمهظولكن،للاهتمم

رصومتغطيهاكانتالصفجدرانانوجدحينماالاثارةمنبهشعو

از-طنفنعلىبألصدفلأعثرقدأنه1فهبيبن،والجيادالاسود

حثرالذكماء1نتاجاكتشافان.اكاربغقبلماعصورفيالكهو!

..العارضةإالحادثةنتاجاوضثعافمنالدوامعلىاثارة

نعضهورايهانلوصننىاو،صواب!لاوسترةدابدانفد

ذلك،الانسانيةالمعرفةفيجدتدلعصرآلبدايةافانهـصا،الصواب

إءهبح+كطعارقةحادثةعضفيي!ونانعنثكفسووطالعلمان

بناءكاء.!بصورةاكونااناال:فنائلايكتباًنه.معنىعنبح!ثا

.."المسنى1"هوالدثخليمضمونتتل،رالذبذبأتثلمويؤلتمومتكلمئأ

تمنعناثر-ةالىغليظةتقالماادوا"اولننفسهالوقتفيمعترفا

.ولكنالتردادعاليةأال!بذبات1قح!1اتيالممانياشفرةنحلانمن

هـان،شفرتهحلالممكنمنوانه،هناكموصدالمعنىبئننؤمنان

الخاطفةاللمحةيتيس!تكاد،الامامالىهائلهخطوةيمثلهذا

.النردوسعلىالمل!دالقاهاإ&!

ا)ضايمدنا،الايهسانهذا!(ن،القربةاهدافنا+بسيب

مكاناتفسمحمثلما،،الخفيةالهواهر"دمكاناتفسحللكوندصورة



نرسماينهيدتماالمشثلةكانتالمأضيفى.اللويةللطبيعيات

نابو-نلانماذا.ال!اهرهذهمننوع!ينبينالفاصلال!

ألاحداثو11والاحاسشي3لأيي!ه"هـلموبعدعنالعقليالانصالتقبل

الممسوخينالحلىاووفرامةالتنجيمتقبللافلماذا،بئلمستقبلالمنبثة

يطلقن!الساحراتوالا!باحالدماء1ومصاعيمتوحشةفئابالي

الهلممي،المئطقتنينضانتزمعكنتاذالانكأاللعينةالتشيمات1

عنزةلسرف!ةاللصجزاءتلقيان5اوبس!عيدأسعداتجخذاناذنفيمكنك

يم!كالمستحيلةالاشياءمنكمفانص،حمللسرقةتلقاهملثما

.*فطارطمتتناولاانقيبهاكلمنان

معتتفقفوسشاندكتورتديةفن،الاخرلجانب!اومن

الخفية:بالنىاهروالمرمنينوالخنصوهةالشعداءلمىالحصاانواع

وبينهابيظالصلةانقطعت،حولناتطفو،(مطتيالثمةانعلىتتفق

بررر!ا.اواحواساوغامةوالجهل،ا&طكةبسببطبيهمةبصوزة

-ةخرافءن1كثرتكونلاقد،الخفيةبا!روثاتيدعاماان

واحدةلتفسيرمحاولة(كونانايضايمكنول!ها،-طةقوثين

الذياتكاظهبألصدفة!ا،كاللمحةطفةأظاالن!اتتلكك!

يلتقطالنى1اللحظةفي،اليوميةالننوافهمنا'بعددعما!لنىايصل

ؤانالحاايوعلى.معروفةغيرنبكبأتنيالاتالمذياغ!هاز!ها

تكننلكتمربمااًو.الخض1،"المجهولالتت!"الفيب"كلمة

"الكونإالكانربىأ،بالصمفةت!دثولمعارضةالخففةالنكلات

معنا.يخواصلان،بنايتصلان-حاوللذكيا

نريدلا"نمالمدىهذاالى1نمضياننريدكنآسواءولكن

نانقبلانعكؤالرينكوننافيبالريةاحساسأهناكتن،ذ!

لذلكتحمسناااذلونموكهاننستطععالذيبأ!همليءال!ون

عنرانلبرتراندويعبى.جهدمنقيطلبهما.جلهمنوبذلنا

وصلكيف!ويحينما،(فلسنى!طوراللتابهفينفسهالاحساسا

!((حقيعقة"هناكليستبانهالانلةاففا،لطيةالفزةرفضاد

سجنمنبالوبباحساس":الانسانذاتخآرج،اأخارجياوللم

!انالشمسخضراء،الحشانثياننكلنبأنلانفسناسهحنا"،ضيق

وابتيشومنهناكيكنلماذاموجودةتكونسوفوالنجوم

عالماثمةاننضبأنايضالانفسناوسمحن!ا.،بوبودهاجس

"(..الافلادونيةالمثلمن،فنعمدا،الزمنلانهافا

!-صضالتهخارجالوافعةبالحقا!هتيؤمنانللاسانبدلا

شيءايينجزانلهكأناذا"اليوميةتفافنه"خارج،الخا!ة

.الانجعازايستحقاواقيمةله

.الكقابلهناالمحوريةاًلقضايامنواحدةالىهذابيويصل

الشر!كتب":كتابمحرر،موللرملاساثار1887عامفمنذ

اسلاظفان،الممكنةألدلائلامملبسببلهما،انهالىاثار"ا!س!ة

مثل،انالا!ابعمىمصابينيكونواانكالوا،الاعواممنالفينمنذ

الوانمنث!لىلةسوىاكسولوفونيعرفلم".الانالحهواناتمتم

-منط،لوإنااربتسوى"ديمواقىيطوسيعرفولم،فزحقوس

فئؤدهوميرانالوافحومن."فروا!!والاحمروالابيضلاسودا

!ؤالالويانعلىتكلكلماتهناكوليست.النبيذلينللب!!ران

الذيالسببندركاناننويمكننا.اوروبيةالهنمموالثعوب1!ديث

فووفيحياتهينفقانالى،لارسطوتلميذ،المقمونيلأسكندرامفع

بينفيهتمحزلا،كئيبااللونواتعالماكانانهبدفلا.الالم

الزمودية،الحشايشوضرة،الخضراًعابحراوذرقةالنببف!مرة

مفهومالمملهذامثلفيالسببانبل.العميقةالسمطءلندفة

.92محلاالاولالمجلدا(س!ريبشز،نيويورك)لألتفكيرعلم*!

-نيويودكل."الكونيالوعيالفيبيوك-مر.يضااواشبسها

.28ص"1091

38

ولم،عنيفةوحشيةقاسيةالحياهكانت.اليو!جيةالناحيةمن

قيمةمنوالالوانالالكاربينالحاسمةالفروقلراكاعكللقدرةفكن

عليناخلافاءألاس!هرككوفد.الحياةقيدعلىلبقاءافيتفيد

الطلم،يغزوانسوىيفعلهانامامه3اناتنش!ل!ني،بالحيوية

أفزوهيمكنطامامهيبقىلاحينمايبكيثم

مثط"لحامىمةاارذبذباتالفيفناعالاتعلىالقدرةولكن

،يفراانيستطعلارجلاان.ادحوريةمتنفساقنامنهاماجانبا

فييقبعانالىاكمطرحينمااهأبةبالغو!تايقضيسوف

يحبالنيارجليجدقدبينما،خطيةجراحةبعدالمستشعى

القدرق!لرالىالافتقارهوالصبم1ان.وممتعلذيذالكسلانالقراءة

انههواحياالعضويالكيانوتعريف.الحاسمة"لذدفباتتسحيل

النببماتوهذه.اطقة1لذبذباتالاستجابةعلىقالرعضويكيان

وا،الممفاةناراماممسترخياكنتفسواء."إنيالمهالكلون

اشماو،سيمفونيةبسماعانفعلاو،االنبيذمنب!ساسضمتع

اتلقى!انني،الحديقةفياجزهاوأناالمقطوغةال!شالش!ائحة

بينالهمال!فعاث!لش.ذبذباتواسجل"معقي"حالةكلفي

الفاردوانما،الالوانبممىمصاباملبانهو!سبوكلبهالرجل

فيماللاشنجابةبكثيراوسعمجه3للد!لانهـ!بينهاالهام

.ميدانكليكونيكاد

قسجيلصاقصرفعمقازداد،"نحياةشكلرؤ!ازدادكلما

بألسبةا!نىكان.الحياةعالهقبضتهافوةوازداثت،الممنى

،للغزوالاضىالعدبلغوحينما،بأل!ومرتبطاللاسكنعر

وهوالمالمفذ"فدكان.لطافتهالا!ىالعدبلغفدايضا.كان

والمثلايين.ألثالثةأفيومات..اوالثلاليناراحدةفي

ا&*ودةاولييوتسجيلتلضع!الق!رةهوببسقةوالارتقاء

كسنوفونايفىلموانحتى،وجيدافدوالاخحرا'زرئانا.بالفو

عالم!ب!يالموامعلىنرتقيونحن.بينهما!ميزاناستطاءقد

وانتنلفىانتعلمناكلفاوسحزافتنةاحمر(العوامعويصبح

،اخرىسنةالف1بعد،البشريةانشكولا.جديتذبنباتنسجل

وجودلالوناعثرباينيييك!،الايصارفيهققيهكوناترىسوف

لنا.باكسبةلها

ررهن"11حم!"فئذيادةانواضعايكونانبدفلا،اذن

الساعات!اصلاخعا"ل"ن.(برالداخلحوالارتقلاهيانما

يتصرءثم،الكبيرةلذفافةاالساعاتباصلاحيبدأ،إلتمرينقنرة

مزا*انوعايطورانه.واصغرهااررعاتادقالي1يصلصتببطء

."داخليةا)مرراتوهذه،والشكيزااًلسكب!ةمن

يرتقيانفيهاعليهاصبحارتقائهفينقطةالانسانبلغلقد

الىالكبيرمن،الصغروةالساعات0الىالكبيرةالطفةاًءلسلطاتمن

وهذا.متزايدةبصورةالداءلها&يدتفتلانبدلأ.ااًلقيق

الي،وصثهمنا!فيةالمستوتاتالييلتفتاناعليهانيعني

منهـقة؟اكثر81نخىكلأمتالتيوالنبذباتالمعاني،إلى،(الضفي"

بعقلا.يمركهااناوبيديهعليهايقبضان

**،

انويكنتاننيورغم."فياءثلا"الىالكتاباهذاقسمتلقد

لبسمالىيحتجانه!ئمعرتفانني،ألتالونثلاعطيهاناصلا

وماالسابقة1فشفلاتيا8قىرانفيهاستطي!قععم-كل!لتمهيدبا

وبهنالحلقمم!ةالقد!بيهنعلاقةثمةانظتلقد.بهاقتئع

يهتمال!فالشضعى.س!أ"ءلأء"النفسيةال!صاسية

ي!بحف*،بهذاقميا!في،وهوالواعيغيرلضلاث!واتبمعالجة

هووهذا.الوعيمتناولفي-عمه-!نلاقوىرجودمعركا



حولمناقشاتالقسمهذاتضمينالىدفمنىالنيالسبب

مناللعباورإيوحولاح!*الاص!للتغيراتالصينيالكتابل)

.،،التالوى"فوء

اكتبه،بدات9دكنتافياالى،ريخفهواثمانيالقسماما

قاريخااو،عامبوجهللسحرلاريخااطاختار1نيم!ننيكان

الخلفيةمع،والقامرينالضارؤسةالقصراتاصح!منلنداد

الطربقاخنرت1وود.بر*خرتهمأواحمدالرد!الورمةاتاريغية

الا!ير.

مداقىبالموضوعاتاهتمفقدالكتابمنالثالثالفسماما

لقسمالثاني.ة!*ب!يدمنللمسهاالالوقتامنيكفيمالدييكن

اريحوأ،الدماءمصونزعةاللنبصورةا!والمعسخ،الس!حر

الف!داما.الشرررةالا!واحواالاشباحومشكلةالروحانيةالئزعة

التمهيد:هذاموفوع!لىادفيعود"لمحلى"الكتانيمنالاخير

مشهـلة،الغيبيةالنزعصةخيكلمنتثور"نيالميتافرريقيةالمسايل

.،(المستننرةالخفيةالاننسانقعرات"وطبهعة،الزمن

اجظهانيهكأتيمابقدرشاملتةر!وهو،كبيركتابهذا

منالاسالعيكانانهليوافحااصبحماصرعانولكن.ثاملا

يكونانمناكثركمصينبشيافنناععنشخصيااعرابايصبعان

بوجهبخهامنتبرز،جي!مار!لوالرفثاك.مارلىدالرة

سبنس.لويسالنهاالتي"الفيبيةاالعلومامعالرفدائرةالخامي

،وهناك"الطبيعيةغيرالهاردعرمممار!دالرة"ايضاوهناك

،"والسحروالخرافةا'نسان":المجالالواسعالطموحلكعابا

بلغقد-ا!نعةالىالكتابهنانع!لحظة!-يكنلمالذي

!مكنالذيالامرولكن.اتمجل!سبعةمنالثنهي2المجلداسوى

اس!!نكونانالىتميلانهاهوالكتبتلكع!يةخذان

المرحومكبوقعتوز!.بينهه!بطشيلاالفنيللمعلومات

التقاريزجمعفىحياتهاففقلقد،نفسهالضافيفورتتشارلز

مزععانا-لكاتفسيرهايمكنولاشليبةآحداىاعنالصحفية

أحدانظاريصرفانفىفشلوثم،القلقعقولهمفىويب!العلعاء

لانه،بهالمعجنينبأستثناءجمعهبماجمشطهلكييد!هبي!نعما

هـنهاتلببليالناليوجوهإفيالقى1انهمناكثريفعللم

!ذهتقومانملا3لو!داخشب!منكومةمثلالحقالقوالمعاتا

ودبما.هذاتفعللاالحقالقولكن.الناسباقناعومدهماالحقالق

السبيلهذاولكن،النقاشكيالرفتفد-لكتاب5هنادق-كنت

السبطين.اسلملي،ح

ومن،المصالظتعناقحمقا،الاولىالنصودمنفصلفي

الكناب.هذاقليفذ!المصاثفاتمنيكفيماه!ناككانانهاوركد

منفولىكتابسقط،محددةمىمةعبنابحثكنتبيينما،مرةفذات

بعضمنشذراتوكانت.المطلوبةالصفحةعلىوانفتحالرفوفاحد

كستةسزكانتعواعيةفىليتطهراوتصنيالمطلوبةالمعلوم!ات

بديتبل،ثرمنامن!ترة.بعدهذاعلىواعتت.احيانااصنل!!

عشرلممةمعاومةمنينروغحينماالغفيفالالستيامنبعا!شعر

4اةمناليهارسمايوضح-انهيبمواذياالامر.نحوهااوثحق

اكثرثكلالطبيعيةغيرالقوىواوالدواف!النراهرتدخلتمااذا

الكسل.باعتيادناي!نتهيقدذ!فان،.الانسة!الوجودفيالخرممن

الخاسافاموةفيتغير،الكتابهذاوطنيفالبحثاثناءوفي

ازاءالففولمنبشيءدالمااشعركتتات!ورفم.الموفوعمن

خمسمائةمنإكثرلدياصبححتى-ممرفتهوسبل"الخفيالفيب"

غيرواللوأفعوالقبمىال!واهروفيالسحرفىكلهاتبحثمجلد

اهتمماتيينمنابطيكونالم،(وموقهالميبالولن-الطبيعية

لموبينها.الموسيقىخىاولعلم2او:.القلمسفةمثل،الرئيسية

الناسافىبانشع!تفقد،ابدااكاملةبصورةشكاكااكن

.الصوابعنبعيمةلاسبابالطبيعيةفيروالقوىبهلموافعمهتمون
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الاشفا!لدييتركولم،بالروحانياتمؤفةجدتيممانتفد

يجعلنيانطباعايخلالهامنق!ابلتهمالذينالروحانيينمنالقليلون

مندحمهوفد.عاديةغيربصورةمتيقظيناوآذكياءاشبرهم

وهو-"نايتويلىون.ج"اليتع!انسنواتع!ثرمنيقربما

امتب1بعضواعارنياروحاية،النزعةحول-شكسبي!فيمتخصص

الطلاهننمامنفميادفعانا!نطعلم!اخرىومرة،ادضوعهذافي

بهنكنتفقد،عئهقألهلمارفضامرالامرايكنولم.بهالعميق

تجطنيل!وجةاخرىميا+ينفيولثقامتهلهالأحتراممنيئفيما

يفكرممااكهرواحل!امانيهعنيعربيكنتمانهفكرةاتقبل

الفلسفةبعوالمالاهتم؟ن.اشعركنتولكنني.جدياتفكيرا

بعدب!الحياةالاهتمام،هذاالامور"توافهالمنيجعل،النفسعلماو

كافت.بأارقصإوبالشطرنيالاهتمامفيالامرهومثلما،ا!ت

غيرشولا،الانساكأ!الماثولرائحةالموضوعهذامنت!ح

حبمانفسهالاحساسهذاعنلاميالبيرعبووفد."الانساني

،.اضىحياةعلىبابايفتعاوتابأناؤمناناريدالا":فال

اليقعت!لنىالحلولكلتحاولمفلق..باب،ليبالنسبةا!ت

الصيمةالطييم!تحليقارقباذانني.ح!اتهثقلالانسانمنظخذان

لعياتيآعكبلافاهني،"جميلة"بلدةفيالس!ماءالى1وانطلاقها

هيمنجواكهامتلكوؤد،(،غيرهدونالقمبنجأا*ددا&زنهدامثلالا

احساس1انه.حالاتهأفضلفيكانحشصانفسهالاحساسهذا

العواطفاكثرتجعل"وكثافةحقيقة":تقممانتستطيعحيلآمنابأن

يىلىة!لروحاني.ذاتهاحدليمضللةقا!ةتبعدعاديةالد!نية

الىوصتانهالومعنىبلاست!ونالياةاهذهانالمؤكدمن"

تقبلاذابأنهفتقولىكامياجابةاما".بالموتالختاميةنييخنه!ا

هذالمشكة،،طلأة)او"اجابةة)باعتبارهااروتبصالحي!ة

التىالل!ظاتوقوعالاحتماحشيصهفانه،المعئىمنالخلو

غريب.بشكل،(اضيقيةالالحياةفيهاتصبح

!البحثشرعتحينما،فحسبعابصمنذالأيحمثولم

المليصمحةوالصلابةال!تمدسكتبينتان،الكتابهذاآجلمنالنتكل

عنال!رجةولألتجارب،المدتبهصدالحإة!3منامورعالاللادلة

لتجسد.اعامةاووالتناسخ(الوهميةا!ؤيةم!ل)الجسدح!ود

نااعتقدذدتمافانني.آسأسيبمعنىتغييردونموفنى!لالقد

بالذهن-ا!ددالحسي!يقعنألحقيقةعنالبثاي-الفلسفة

مسا"لا)أنفيبمناهميةواحوبأ.لاهتمامجمارةا!رالوسطةهي

لةاسوزنفي!ثرعيتاذولكنني.يطرحهةالتيوالاسئلة،(ومعرقنه

اقمنمتيقدفانهاالمتعامفاغيرالهق!الاتجاهابهذا،واخنبارها

ليويبمو..صحيحةشاعمهيدغيبيةللنزعةالاس!عيةالمزاعمبان

ياقتطولعنبعيمةفلا!مةاصبحتقدالموتيعدالحياةحقيقةان

يعتبرونالذينوالطماءالفلاسفةمعاتاففانني.1مقولشك

فياقف-مزاجيبشكل-لانني،عاضفيهواءمجرد؟لحقيقةهذه

تق!نعهميانجدهـةادلةامامعيوفهمإظقوناصهمولكنمني،صفهم

واالبيضاءالتجادبفثرانبينالزأوجب!داتتننطقكاانتانهالو

الفا.اشعةجزيئاتسلوك

انالكوننمركالعلماجعلنا،الماضيةالقليلةالقرونخلالمن

لكرةوانها،اسلافنأتمماللاهتماماثارةواح!رفيابةاكثر

اثاذةوحرصابةاحرافهننضعقدامونهثااننقولانممتع!

به.للامشافاستعدالمعنالعلماءيطنمماللافنهام
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